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Krappe jas
Matthijs Glastra

Op een winterse dag reist Joseph, een oude boer, naar de stad om een nieuwe jas te kopen. Omdat 
het ijzig koud is heeft hij thuis eerst een paar lagen kleren over elkaar aangetrokken: drie oude 
hemden, een wollen vest en een versleten bontjas van zijn vrouw. In de stad aangekomen ziet hij in 
de etalage een dure mantel hangen die hem wel bevalt. De kleermaker schat de maten van Joseph in 
en komt terug met een nieuwe jas. Hij wijst zijn klant waar de paskamers zijn. De kleermaker wacht 
en wacht, maar de boer komt maar niet uit het pashokje. Af en toe klinkt er een kreun, een kreet of 
een scheldwoord vanachter het gordijn. “Komt u er wel uit meneer? Kan ik iets voor u doen? ” Dan 
strompelt Joseph naar buiten, nog altijd gehuld in zijn oude kleren maar met één arm in de mouw 
van zijn nieuwe jas. “Kleermaker, u steekt de draak met mij. Deze jas is helemaal niet mijn maat. Deze 
jas is veel te krap”. “Het is wel degelijk uw maat, maar u moet eerst uw lompen uittrekken voordat 
deze nieuwe jas u ooit zal passen”.

Dit verhaal komt uit “het Ouderlingenblad” (wat rouleert in de werkgroep pastoraat) en ik heb het als 
opening van de laatste kerkenraadsvergadering gelezen. Ik vind het een prachtige opmaat naar 
Advent en Kerst toe: het nieuwe heeft het knap moeilijk als wij blijven vasthouden (vastzitten) aan 
het oude. In dit verhaal resoneert Paulus: zijn zoeken naar een nieuwe WEG om het evangelie niet op 
te sluiten in oude vormen. En wat wil ik graag de oude Coronakleren (en dat is meer dan alleen die 
mondkapjes!) uittrekken.

De rondreizende verhalenverteller Jakov Kranz gaf de volgende uitleg: het volk Israël is als de oude 
boer die klaagt over de Tora, de tien woorden. Die stellen veel te hoge eisen, daaraan kunnen wij 
nooit voldoen. God, geef ons een ruimere jas, want de krappe jas van de Tora biedt ons te weinig 
leefruimte. Het probleem zit niet in de jas, zegt Kranz, maar in de drager ervan. Die moet eerst zijn 
oude kleren uittrekken, zijn normale manier van doen en denken afleggen. Dan zal ik ontdekken dat 
Gods woorden maatwerk, ruimte om te leven! 

Paulus sloeg de mantel van Gods liefde om zich heen en de hele wereld paste daarin. Niet het nieuwe 
van Gods liefde is het probleem, maar de vraag of wij bereid zijn onze oude kleren naar de kringloop 
te brengen. De mantel van Gods liefde hoeft voor God niet altijd hetzelfde ‘zondagse pak’ te zijn. 
Liefde is maatwerk, God groeit met ons leven mee, elke morgen nieuw.

“Het wordt voor veel mensen een eenzame kerst. Ruim veertig procent verwacht deze feestdagen 
alleen of hooguit met de eigen partner te vieren. Ook Oud & Nieuw wordt dit jaar geen gezellige 
happening, want dan denkt ongeveer zestig procent geen bezoek te kunnen verwachten”. Hoe in een 
klein krantenberichtje een ingrijpend verhaal verteld wordt over de grote impact van Corona en onze 
Stille Nacht(en). De bron van dit bericht is een onderzoek van de Ouderenbond onder haar leden. Dus 
waar ‘mensen’ staat, moet je eigenlijk ‘ouderen en/of senioren’ lezen. Wie weet dus hoeveel 
procenten – dus mensen!‐ daar nog bijkomen.

Stille Nacht heeft voor veel ‘kerkmensen’ (daarbij hoef je niet per se aan ‘ouderen en /of senioren’ te 
denken!) altijd een vrij positieve klank van verwondering, inkeer, iets groots en heiligs gehad. Dit jaar 
krijgt die stille nacht een donkerder schaduwrand. We ervaren dit jaar bewuster wat we altijd al 
geweten hebben: natuurlijk ‐ stilte is heilzaam, is een ruimte die nodig is om iets nieuws geboren te 
laten worden. Maar niet minder duidelijk: stilte kan ook doodlopend zijn, eenzaam en alleen, 
opgesloten en gekooid. We ervaren dit jaar scherper de dubbelheid van het feest. Dat het feest van 
het licht mij ook confronteert met de duisternis. Dat het feest van de gezelligheid mij ook 
confronteert met mensen die niemand hebben. Corona heeft losse individuen tot elkaar gebracht: 
alleen samen gaat het ons lukken. Alleen samen – deze unieke en bizarre woordcombinatie zegt in 
twee woorden hoe ons leven dit jaar uitgetekend werd: Alleen & Samen.

In deze stille nacht staan wij – alleen en samen‐ stil bij Jezus geboorte, met woorden van Paulus ‘op 
aarde zijn de goedheid en mensenliefde van God verschenen’. In het vieren zullen we de ontmoeting 
met elkaar missen. Mogen we in het stilstaan bij die goedheid en mensenliefde van God ons 
verbonden weten en voelen met elkaar.

Bij de vieringen uit het overzicht geldt dat we ons zullen houden aan de Corona‐maatregelen zoals ze 
op dat moment gelden. Zoals het er nu uitziet mogen er per viering maximaal 30 mensen in de 
kerkruimte aanwezig zijn. Je zult je daarom moeten aanmelden om bij de vieringen aanwezig te zijn. 
Vanaf de 1e advent kun je de vieringen ook via beeld‐uitzendingen ontvangen.

Bij deze Sjaloom zit een envelop. Daarin zit een advents‐
kalender. Een paar vragen om met jezelf in gesprek te 
kunnen gaan: waar word ik stil van? Misschien wil je dat 
wel delen met anderen – juist in het delen van elkaars stilte 
kan een intense verbondenheid groeien. Hopelijk kan dat af 
 en toe op een stiltemoment in de kerk. Tot die tijd via de 
‘stille media’ van zondagsmail, 
“ (G) een blad voor de mond” en de website. 

Kerstvieringen 2020 – Stille Nacht
Matthijs Glastra
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Van de redactie
Matthijs Glastra

Zondag 29 november 
1e advent, Viering van Schrift en Tafel
Voorganger: Ds. M. Glastra
Collectes: Stichting Het Kruispunt / Pastoraat en 
Eredienst / Stichting Mensenkinderen Oost‐Europa

16.00 uur Kleine kringviering van brood en beker

19.00 uur Avondgebed

Zondag 6 december
2e advent
Voorganger: Ds. M. de Bree
Collectes: Rudolphstichting / Pastoraat en 
Eredienst / Voedselbank Arnhem

Zondag 13 december
3e advent
Voorganger: Ds. M. Glastra
Collectes: Vluchtelingenwerk Oost‐Nederland / 
Pastoraat en Eredienst / Kliederkerk

19.00 uur Taizé‐viering

Zondag 20 december
4e advent
Voorganger: Mw. E. Morelissen
Collectes: Vluchtelingenwerk Oost‐Nederland / 
Pastoraat en Eredienst / Rodolfo La Marina

Maandag 21 december , 15.00 – 16.00 uur
Kleine kerstviering , daarna kerst‐koffie & thee

Kerstnachtdienst 24 december 22.00 uur
Voorganger: Ds. M. Glastra
Collectes: Voedselbank / Pastoraat en Eredienst / 
Bijdrage audio installatie

Eerste Kerstdag 25 december
Voorganger: Ds. M. Glastra
Collectes: Leprazending / Pastoraat en Eredienst / 
KiA: Kinderen in de knel

Kerkdiensten Aanvang 10.00 uur
(tenzij anders vermeld, zie ook zondagsm@il)

Voorlopig alleen met aanmelden via 
aanmelden@pknhuissen.nl of te volgen via 
Kerkomroep.nl

Agenda  Zie ook zondagsm@il

December Januari: leeg

Inhoud
2.        Krappe jas
3         Stille Nacht 
4.        Van de redactie / Kerstontmoeting
5.        Kerkdiensten / Agenda 
6 ‐ 7    De drie musketiers
8.        Kerstkaarten Cuba
9.        Video streaming
10.      Uit de Kerkenraad
11.      Verkoop consistorie
12.      Collecten in coronatijd / de Herberg
13.      Gemiste collecten
14.      Begroting 2021
15.      Ledenmutaties /  Adventskalender
16 ‐17 Bridging Gaps   
18.      Colofon / Adressen
19.      Brief schuldbelijdenis
20.      Gedicht

Vrijdagmiddaginloop
De vrijdagmiddaginloop is op dit moment komen te 
vervallen. Zodra de inloop weer mogelijk is wordt u 
via de zondagsmail op de hoogte gebracht. 

 Pas op, niet zo dichtbij!

‘Pionieren is leuk, maar dit heet behelpen’ verzuchtte 
onlangs een predikant na een online‐viering.
Alles moest gecontroleerd en op afstand. Ze wilde 
zingen, dat mocht niet. Een hand geven, kan niet. Pas 
op, kom niet zo dichtbij! Terwijl liturgie juist dichtbij wil 
komen, de grenzen tussen God en mensen doet 
vervloeien. Laat het stromen. 

Dit is het laatste nummer dit jaar. Een bewogen jaar dat 
we misschien maar heel stilletjes zo gauw mogelijk 
willen afsluiten en vergeten. Met kerst vieren we dat 
God geen afstand houdt en heel dichtbij komt. Juist in 
deze tijd, na een moeizaam jaar, is het licht zó welkom. 
Kom maar heel dichtbij!
Een Kerstnummer met een stroom aan onderwerpen: 
het streamen van kerkdiensten, Rodolfo in Cuba en 
Bridging Gaps, de verkoop van de consistorie, een 
schuldbelijdenis, de begroting en opnieuw ruimte voor 
Paulus. Van ver weg tot heel dichtbij.

Kerst 2020 – Stille Nacht. In de stilte komt soms dichtbij 
wat we anders over het hoofd zien. Een kind ons 
geboren, teken van hoop, vrede op aarde. Dat wensen 
we elkaar toe. 
Gezegende kerstdagen en een gezond 2021.

Zondag 27 december
Voorganger: Ds. C. Flobbe
Collectes: Stoelenproject De Duif / Pastoraat en 
Eredienst / Bijdrage herinrichting

Zondagmiddag 27 december 14.00 – 18.00 uur
Open Kerstinloop “Stille Nacht” 

Zondag 3 januari 2021
Viering van Schrift en Tafel
Voorganger: Ds. M. Glastra
Collectes:  / Pastoraat en Eredienst /

Zondag 10 januari
Voorganger: Ds. M. Glastra
Collectes:  / Pastoraat en Eredienst /

Zondag 17 januari
Voorganger: Ds. C. Flobbe
Collectes:  / Pastoraat en Eredienst /

Niets is zoals vorig jaar. De kerstontmoeting op 
de maandagmiddag in de week voor kerst 
willen we niet zomaar afblazen. Voor wie dat 
wil is er een viering in kleinere kring in de kerk 
en thuis te beluisteren via de Kerkomroep. Na 
de viering is er koffie met kerstgebak. Daarna 
wensen we elkaar een mooie kersttijd en is de 
ontmoeting afgelopen.
De viering is op maandag 21 december en 
begint om 15.00 uur. Alle Corona‐maatregelen 
gelden ook voor deze viering: maximaal 20‐25 
personen,  1,5 m afstand, niet zingen en blijven 
zitten bij de koffie. 
Toch kan het samenzijn, met elkaar vieren, 
luisteren naar muziek en samen bidden een 
verdieping en verstilling geven naar kerst toe. U 
bent van harte welkom. 

U kunt zich aanmelden via 
aanmelden@pknhuissen.nl of via app / 
telefoon 0644720555. 

Namens de diaconie, Ada van Arkel

Kerstontmoeting op de 
maandagmiddag  …. 
U bent welkom!
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Van de redactie
Matthijs Glastra

Zondag 29 november 
1e advent, Viering van Schrift en Tafel
Voorganger: Ds. M. Glastra
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Pastoraat en Eredienst / Rodolfo La Marina
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Kerkdiensten Aanvang 10.00 uur
(tenzij anders vermeld, zie ook zondagsm@il)

Voorlopig alleen met aanmelden via 
aanmelden@pknhuissen.nl of te volgen via 
Kerkomroep.nl

Agenda  Zie ook zondagsm@il

December Januari: leeg

Inhoud
2.        Krappe jas
3         Stille Nacht 
4.        Van de redactie / Kerstontmoeting
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deze tijd, na een moeizaam jaar, is het licht zó welkom. 
Kom maar heel dichtbij!
Een Kerstnummer met een stroom aan onderwerpen: 
het streamen van kerkdiensten, Rodolfo in Cuba en 
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Paulus, Bonhoeffer en Tomáš Halík – de drie musketiers

De langste tijd van mijn leven heb ik in Lelystad gewoond. Daar ontmoette ik mensen die er vanaf 
het begin af aan waren bij geweest: de pioniers. Lelystad begon als een klein werkeiland, zomaar 
in het IJsselmeer. Van daaruit werden de dijken aangelegd, ging men polderen en een stad 
bouwen. ’Wat een ruimte’ zei de een, ‘vreselijk wat een leegte’ zei de ander van deze stad zonder 
geschiedenis, stad zonder hart. Lelystad was mijn derde gemeente als predikant en ik genoot van 
de kerkelijke vrijheid. Terwijl in Nederland het SOW‐proces zich in een lastige fase bevond, deden 
we hier alles al samen. Geen prioriteit bij het verleden (‘vroeger deden we het altijd zo’), maar 
omdat er geen vroeger was ging het om de vraag: wat staat ons nu te doen, de toekomst 
tegemoet. Daarover konden we trouwens best wel van mening verschillen.  

Ik heb deze weken weer wat vaker aan Lelystad gedacht. Aan mensen die de moed hebben nieuwe 
wegen te gaan. Op reis gaan, soms heel intens jezelf anders onder ogen durven te komen. Over 
vallen en opstaan, pijn en verwondering. Paulus, dappere discipel, die tussen oud en nieuw zijn 
eigen weg gaat. Ik moest een oud beeld van hem loslaten: hij blijkt helemaal niet die starre 
orthodoxe dogmaticus te zijn, maar juist een volhardende bruggenbouwer met Israël, met de 
Grieken, met zijn tijdgenoten. De liefde van God, verschenen in Jezus, was voor hem een 
wereldwijde leefruimte. Leef, volg de WEG van Jezus, neem niet te veel (geloofs)bagage mee.  

De PKN is al een aantal jaren actief met pioniersplekken. ‘Een pioniersplek is een vernieuwende 
vorm van kerkzijn die aansluit bij onze veranderende cultuur en allereerst gericht is op mensen die 
het evangelie niet kennen en niet meer betrokken zijn bij een bestaande kerk. Nieuwe tijden 
vragen om nieuwe vormen die nieuwe mensen aantrekken’. Direct stuit ik op die steeds 
terugkerende tweeledigheid: willen wij mensen weer in de kerk halen, of wil de kerk zelf meer 
naar buiten gaan bewegen? Paulus geloofde dat het evangelie van Jezus er niet is voor de binnen 
cirkel van kerk en synagoge, maar voor/in de wereld. De wereld (de anderen) is niet iets wat er pas 
in tweede instantie bijkom nadat we eerst onze eigen bijeenkomsten hebben geregeld. Daar is 
Paulus op stuk gelopen. Opmerkelijk hoe deze tweeledigheid en spanning door al die tijden heen 
met de kerk meetrekt! 

“De kerk moet loskomen uit haar verstarring. We moeten weer buitenlucht ademen, dialogiseren 
met de wereld. We moeten het riskeren aanvechtbare dingen te zeggen, als daardoor de vitale 
vragen maar weer aan de orde komen”. Pioniers zijn er gelukkig in alle tijden. Dietrich Bonhoeffer 
die niet langer kon leven met (en geloven in) de scheiding tussen kerk en wereld. Er is maar één 
wereld waarin wij leven. Jezus is in deze wereld geboren. Kersfeest, God is gekomen in ons 
bestaan en dat betekent dat we God alleen in deze wereld kunnen ontmoeten. Net als Paulus gaf 
hij zijn eigen leven voor dit evangelie van Gods liefde en rechtvaardigheid waarin Joden en 
christenen, machthebbers en slaven bij God gezien zijn.

Daar is Tomáš Halík , de boeiende gespreksavonden over “Geduld met God”, geïnspireerd op 
de drieslag van Paulus: geloof, hoop en liefde. “Geduld met God is geloof, geduld met jezelf is 
hoop, geduld met anderen is liefde”. Paulus stapt over de grenzen van Israël en de traditie heen 
en gaat naar de volken. Niet wachten tot de anderen bij ons aan tafel komen zitten, maar de 
moed hebben om bij hen aan tafel te gaan zitten. Zonder Paulus zou het christendom een sekte 
binnen het Jodendom zijn gebleven. Hij overschrijdt de grenzen van man en vrouw, slaaf en 
meester, Griek en Jood. Jezus sluit een nieuw verbond, niet meer gebaseerd op (de regels van 
een ruil‐systeem van) recht, schuld, zonde en boete, maar op liefde. Hij legt ons geen religieuze 
geboden op, maar vraagt slechts één ding: houd van jouw naaste, houd van God! Liefde is te 
doen en te vinden in de wereld, dáár heeft God zich in Jezus verzoend. Paulus preekt ‘een 
onbekende God’, want dat is voor hem de kern: God is liefde, volop en vrijuit, zij gaat ons 
kennen te boven. God is mysterie, dwaasheid, goede genade! Het is liefde die ons verbindt met 
het mysterie God

Paulus, Bonhoeffer en Halík: drie dappere pioniers, de drie musketiers. Geloven gebeurt daar 
waar God en wereld elkaar ontmoeten. Dan gaat het om veel meer dan alleen de kerk. De kerk 
zelf heeft door de eeuwen heen zichzelf veel te veel als een apart levensterrein naast de 
wereld geplaatst. Kerkverlating is voor veel mensen geen stap verder weg bij het mysterie van 
Gods liefde, maar juist dichter er naar toe. Daar maken deze drie strijders zich sterk voor: alles 
in één, ÉÉN voor en in ons allen. Dáár gaat het om. Als het in de synagoge niet lukt, dan huur ik 
een schooltje in Korinthe. Bonhoeffer die zijn broeders en zusters niet langer in de kerk vond, 
maar in het verzet, “Christen en heiden”. 

Pionieren is spioneren. De pionier wordt vaak als een verrader gezien. Als pionier moet je 
geliefde vormen en tradities durven te verlaten om aan te sluiten bij anderen. Vernieuwen 
betekent vaak loslaten (verraden) wat je lief en vertrouwd is geworden. Wie nieuwe wegen 
inslaat neemt (loopt!) het risico dat je iets essentieels achter je moet laten. Je gaat deze weg 
niet ongeschonden. Er ontstaan conflicten, ik hoor stemmetjes: is dit wel goed? dwaal ik niet 
af? maar waarom zou dat erg zijn? In deze vaak eenzame weg is er bij bovengenoemde pioniers 
steeds de ervaring dat gaande hun weg zich steeds nieuwe (geloofs)gemeenschappen blijven 
vormen. Dat oude tradities onverwacht 
nieuw perspectief konden bieden. Dat geloof , hoop en liefde wegen blijven vinden . . . om mij 
te vinden.

Matthijs Glastra
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Matthijs Glastra
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                              Streamen 
Het in beeld brengen van de kerkdiensten

Kerstkaarten voor kinderen en andere gemeenteleden in Matanzas, 
Cuba – 4e editie.

Juist in Coronatijd is het belangrijk om naar elkaar om te zien. Daarom willen we u dit jaar 
weer  oproepen om kerstkaarten te sturen naar Rodolfo en zijn gemeenteleden in Cuba. 
Vanaf zondag 15 november kunt u kerstkaarten te sturen naar kinderen en andere 
gemeenteleden in Matanzas. Rodolfo heeft ons een lijst met 46 namen gestuurd.

De werkwijze is dit jaar iets anders.
1. U vraagt bij mij een naam of meerdere namen op aan wie u een kerstkaart wilt
                  sturen. adavanarkel@gmail.com , via whatsapp of telefoon 06 44 720 555. 
                  Zondag in de kerk heb ik de lijst met namen ook bij mij. 
2. Kerstkaart kopen.
3. Kerstgroet in Engels/Spaans op de kaart schrijven, adresseren en evt. voorzien van 
                  postzegel (portokosten t/m 20 g:  € 1,50).
4. Kerstkaart zelf versturen!! Graag voor 4 dec. 2020 de kaart op de bus doen, 
   niet bij de kerstpost. 

Alvast bedankt!!
Namens de diaconie, Ada van Arkel

Aan het begin van de eerst periode van de COVID‐ 19 pandemie is er door de kerkenraad besloten de 
kerkdiensten voorlopig alleen via de kerkomroep uit te zenden. Deze mogelijkheid werd al gebruikt en we 
hadden het gevoel dat op deze manier gemeenteleden die niet meer durfden te komen i.v.m. het 
besmettingsgevaar de diensten van onze gemeente goed konden meebeleven. We hoopten dat in 
september van dit jaar de pandemie zodanig onder controle zou zijn dat een normaal bezoek aan de 
diensten weer mogelijk zou zijn.
In de vergadering van 8 september moesten we helaas constateren dat de pandemie veel langer zou duren 
dan we gehoopt hadden. Mogelijk wel tot het 3e kwartaal van 2021.
Ook waren er intussen signalen gekomen dat men “beeld” miste bij de kerkomroep uitzending. Het zien van 
de liturgische gebaren tijdens de dienst wordt gemist. Een beeld zou een deel van de fysieke afwezigheid 
kunnen opvangen. Ook tijdens de gemeente peiling bleek dat er een behoorlijke groep mensen is die het in 
beeld brengen van de kerkdienst als meerwaarde voor de beleving ziet.
De kerkenraad heeft daarom de mogelijkheden onderzocht en heeft besloten om vanaf 29 september (1e 
advent) met het streamen van de diensten te beginnen. Om te beginnen met een periode van 3 maanden 
om te kijken of dat bevalt en dit aan de vraag tegemoetkomt. 
We zijn ons bewust dat zo’n uitzending aan diversen eisen moet voldoen. Met name de privacy van de 
mensen die aanwezig zijn en eventueel in beeld kunnen komen moet gewaarborgd worden naast wettelijke 
en auteursrechtelijke aspecten. 
Wat betreft het eerste punt hebben we besloten dat de uitzending aan de volgende voorwaarden moet 
voldoen.
• De dienst zal rechtstreeks te zien zijn.
• Het zal een statische opname zijn met 1 camera.
• Het zal een ingezoomd beeld zijn waarbij voornamelijk het liturgisch centrum en de mensen
                   die zich daar bewegen in beeld komt. 
• De stoelen die bij de uitzending toch in beeld zullen komen, zullen worden gemerkt
• De beelden zijn alleen via een You‐tube‐kanaal op een besloten pagina op onze website te
                   zien. Om op deze pagina kom je alleen als je daarvoor een code hebt. Daardoor is de dienst
                   ook niet bereikbaar voor mensen die zo maar even op de website rondkijken. De beelden 
                   zijn dus niet zichtbaar op een ‘open’ kanaal of via een zoekfunctie op het internet. De code
                   zal in de week voor de eerste uitzending aan de gemeenteleden bekend worden gemaakt.
• Het beeld van de uitzending wordt opgeslagen op het kanaal. De opname van de dienst blijft 
                   daar maximaal 7 dagen te zien en wordt daarna vervangen door de dienst van de zondag daarop.
• Alle mensen in de kerkzaal moeten ervan op de hoogte zijn dat er opnames gemaakt worden. 
                   Dit gebeurt via Sjaloom!, de Zondagsm@il, (Geen) blad voor de mond, een vermelding op de 
                   liturgie en via een vignet bij de ingang van de kerk.

Met deze gestreamde diensten hopen we ons gevoel van samen gemeente zijn, of je nu wel of niet fysiek 
aanwezig bent bij de dienst, te behouden en mogelijk zelf weer wat te vergroten.
We hopen dat we met deze uitleg voldoende duidelijk zijn geweest. Mocht dat niet zo zijn, schroomt u dan 
niet om verdere uitleg te vragen. Dat kunt u doen bij:

Gerdiene Dijkstra; (0611872505), 
Wijchert de Wit; (0613137783) of 
Marja Huson; (0620535946)
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Verkoop consistorie
Ruud Viëtor

Zoals u heeft kunnen lezen in het herfstnummer van Sjaloom! is de verkoop consistorie besproken in 
de kerkenraadsvergadering van 8 september. Nadat het bod aanzienlijk is verhoogd heeft de 
kerkenraad in de vergadering van 3 november unaniem besloten over te gaan tot verkoop van de 
consistorie.

Door de bouwkundige staat is het noodzakelijk groot onderhoud te gaan plegen aan deze ruimte.

De vraag van de kopers van het huis van Van der Meijden of wellicht de consistorie te koop was kwam 
dan ook op een goed moment. De opbrengst van de verkoop maakt het mogelijk om met kleine 
bouwkundige aanpassingen alle functies van de consistorie onder te brengen in de overige ruimten 
van onze kerk. Ook blijft er een mooi bedrag over waarmee we de tekorten ontstaan door de Covid 
kunnen compenseren. Denk daarbij aan het wegvallen van inkomsten uit verhuur en het deels 
wegvallen van de collecten. 

Er is gekeken naar wat we zouden willen aanpassen in de overige ruimten en hoe we een toekomst‐
bestendig kerkgebouw kunnen creëren. Hierbij hebben we ook rekening gehouden met de kleiner 
wordende Gemeente en de behoefte aan momenten van samenkomen anders dan de zondagse 
vieringen in de kerkzaal.

Om alles in goede banen te leiden zal met een architect gekeken worden wat de mogelijkheden zijn 
en worden aannemers gevraagd een kostenraming te maken. Ook zullen we zoveel mogelijk groen 
denken en de lokale middenstand benaderen.

Het college van Kerkrentmeesters is op zoek naar gemeenteleden die mee willen denken. U mag 
ideeën aandragen maar het is ook fijn als er mensen in de projectgroep zitting willen nemen om dit 
tot een goed einde te brengen.

Uitgangspunt is te komen tot een ontwerp waarin iedereen zich kan vinden, waarbij alle functies zijn 
herplaatst en waarmee we een toekomstgericht kerkgebouw krijgen. Een en ander zal in 
samenwerking met de kerkenraad worden uitgevoerd waarbij communicatie transparant en helder 
zal zijn. De Gemeenteleden zullen regelmatig op de hoogte worden gehouden van de voortgang.

Heeft u belangstelling of ideeën geef die dan door aan Ruud Viëtor die namens het college van 
kerkrentmeesters zal optreden als projectleider.

Ik ben te bereiken via email penningmeestercvk@pknhuissen.nl of op mijn mobiel 06‐15858293. 

Penningmeester CvK 

Op 3 november kwamen we als kerkenraad weer voltallig bijeen. Steeds opnieuw kwam het thema 
van de opening door Matthijs Glastra terug in de vergadering. Een chassidisch verhaal over een 
nieuwe jas. Doe eerst je oude jas uit als je een nieuwe jas past. 

Dankbaar kijken we terug op het gedachtenisweekend zowel qua vorm als inhoud. Ontroering, 
geraakt worden, de intimiteit van kleinschalige (tafel) vieringen, gemeenschap ervaren. Een 
waardevol en inhoudsrijk initiatief dat blijkt te voorzien in een behoefte. Net als blijkt uit de 
gemeentepeiling heeft ons kerkgebouw een relevante functie en is het bij elkaar komen in de kerk 
belangrijk voor ons als gemeenteleden. Dank aan de werkgroep en alle betrokkenen die dit mogelijk 
hebben gemaakt.  

Voor de gemeentepeiling zijn door een werkgroep een aantal vragen voorbereid die telefonisch aan 
ong. 110 adressen zijn voorgelegd. De belronde is zeer positief ontvangen en we herhalen het dan 
ook graag over een paar maanden. Algemeen kan worden geconcludeerd dat er tevredenheid is over 
de huidige vormen van vieren en beluisteren via de kerkomroep. Veel gemeenteleden geven aan 
uitzendingen met beeldregistratie op prijs te stellen. Ook is er vraag naar inzet van andere, diverse 
(digitale) middelen op uiteenlopende terreinen en er zou een vorm gevonden moeten worden om lief 
en leed breder te kunnen delen. 

Tijdens de vergadering werden twee belangrijke besluiten genomen:

• Verkoop consistorie: 
De kerkenraad is unaniem in haar besluit om het advies van het college op te volgen en bedankt het 
college voor de zorgvuldige voorbereiding. Dat betekent dat het college de opdracht krijgt door te 
gaan op de ingeslagen weg (zie vorige Sjaloom!). Daarnaast zullen de consequenties van verkoop 
inzake gebruik overige ruimtes en herindeling ervan zorgvuldig worden opgepakt en uitgevoerd 
conform het gedegen en goed onderbouwde voorstel. Daarbij mag niet vergeten worden dat onze 
eigen kerkelijke activiteiten prioriteit hebben. 

• Vieringen uitzenden met beeldregistratie:
Er volgde een pittig gesprek n.a.v. het voorstel van de werkgroep. Uiteindelijk is met een ruime 
meerderheid van stemmen besloten om m.i.v. de eerste advent (29 november 2020) de dienst te 
streamen met een proefperiode van drie maanden. Het wordt een rechtstreekse uitzending door 
middel van een statische opname. Het liturgisch centrum en een enkele rij stoelen zullen te zien zijn. 
De stoelen die in beeld komen zullen worden gemerkt. 
De beelden zullen alleen via een beveiligd YouTube‐kanaal op een besloten pagina op onze website te 
zien zijn d.m.v. een code (dus niet bereikbaar voor mensen die zo maar even op de website 
rondkijken). Deze code wordt de week voor de start bekend gemaakt aan gemeenteleden. De 
beelden zijn dus niet zichtbaar op een ‘open’ kanaal of via een zoekfunctie op het internet en blijven 
max. 7 dagen te zien.

De jaarrekeningen 2019 van beide colleges konden definitief worden vastgesteld. Ook de begrotingen 
voor 2020, zuinig en sober, mede door corona, werden besproken, goedgekeurd en voorlopig 
vastgesteld.  Met dank aan Roelof Smelt en beide colleges voor het vele werk. Op de website zijn 
beide jaarrekeningen (https://pknhuissen.nl/jaarrekening/) en begrotingen (https://pknhuissen.nl/
anbi‐begrotingen‐2020/) terug te vinden. 

NB. Mocht je prijs stellen op een uitgebreid verslag van (een van de) kerkenraadsvergadering(en) dan 
kun je deze te allen tijde opvragen bij de scriba (scriba@pknhuissen.nl). 

Vanuit de kerkenraad
Marja Huson
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Verkoop consistorie
Ruud Viëtor
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Gemiste Collectes.Collecten in Coronatijd
Roelof Smelt

In de periode vanaf 27 september tot en met 8 november 2020 hebben wij aan bijdragen 
rechtstreeks òf op de bankrekeningen van Diaconie en Kerkrentmeesters òf via de collecteschalen in 
de kerk ontvangen:

‐ Rodolfo € 60,‐ 
‐ Voedselbank: € 80,‐
‐ Specifiek diaconie:€ 40,‐
‐ Specifiek kerkrentmeesters € 90,‐
‐ Algemeen: € 1.071,08

Door de diaconie en de kerkrentmeesters in afgesproken dat de gelden met algemeen doel worden 
verdeeld op basis van de verhouding 1 : 2. Deze verhouding is gebaseerd op de collecte opbrengsten 
van voorgaande jaren. Dus voor diaconie € 714,05 en kerkrentmeesters € 357,03

Roelof Smelt tel 06 203 914 82
administrateur@pknhuissen.nl

Actie spaardoosjes. 
Opbrengst voor Stichting Mensenkinderen, 
Moldavië – geef gezinnen een geit en een betere toekomst

In de afgelopen maand is er door de diaconie nog een bedrag 
van € 100,‐ ontvangen voor dit doel.

Alle gevers heel hartelijk dank.

Alles is anders in ons nieuwe normaal (laten we hopen dat we het abnormaal blijven vinden). 

De kerk is open maar met de nodige aanpassingen. Eén van de belangrijkste is het aantal 
gemeenteleden dat een dienst kan bijwonen. 
De sociaal economische gevolgen van het coronatijdperk zijn helaas steeds voor velen 
voelbaarder geworden. Ook wij als kerkgemeenschap worden geraakt. Door het niet samen 
mogen komen missen wij als kerk niet alleen het samen zijn maar ook een gedeelte van de 
collecten.
Wij vragen u, als u dat nog niet gedaan hebt, een extra bijdrage te doen.

U kunt op verschillende manieren aan de gemiste collecte‐opbrengsten bijdragen:
1. Automatische incasso. Door een email te sturen naar dministrateur@pknhuissen.nl
                  wordt deze incasso geregeld voor u.
2. Inleveren van collectebonnen bij Ruud Viëtor of Roelof Smelt* 
3. Contant in enveloppe afgeven bij Ruud Viëtor of Roelof Smelt* 
4. Zelf overmaken naar rekening van kerkrentmeesters (NL23 RABO 0124 0915 47) of
                  diaconie (NL57 RABO 0124 0698 86). Evt. met vermelding van speciaal doel.  

*Ruud Viëtor, Grevenveld 18  of  Roelof Smelt, Wilhelminastraat 18.

Na ontvangst van deze extra gelden maken de kerkrentmeesters en de diaconie een eerlijke 
verdeling onder de diverse collectedoelen. Voor de verdeling zijn de collecte‐inkomsten van 
vorig jaar in deze vergelijkbare periode leidend. 
Uiteraard zullen wij hiervan een overzicht publiceren in één van de eerstvolgende uitgave 
van Sjaloom!
Zo hopen we alle gemiste doelen te kunnen blijven steunen en blijft onze kerk een plek van 
betekenis en verbinding voor ons allemaal.  

Namens beide Colleges,
Ruud Viëtor en Roelof Smelt.Evenwicht kwijt

Donkere dagen waren altijd al lastig, maar in coronatijd speelt de eenzaamheid erg op. 
Tijdens een verblijf in de Herberg in Oosterbeek vind je ruimte om de balans opnieuw te vinden. De 
combinatie van dagstructuur, een rustige omgeving, groepsactiviteiten waarbij de bijbel opengaat en 
individuele pastorale gesprekken, helpen je om het leven na je verblijf weer aan te kunnen. 
Neem voor deelname aan een herstelarrangement of  een retraite contact met ons op. 
www.pdcdeherberg.nl, 0263342225

Vacature Stafvervanger voor de dinsdagavond (om de week)
Samen met een keukenvrijwilliger zijn jullie van 17.00 tot 22.30 uur verantwoordelijk voor het reilen en 
zeilen in de Herberg. Jullie verzorgen de tafelleiding bij de avondmaaltijd en de avondsluiting, zijn een 
luisterend oor voor de gasten. Als stafvervanger werk je altijd met iemand samen. Deze dienst is dus 
geschikt voor een duo, maar je mag je ook alleen opgeven, dan zoeken we een maatje voor je. 
Meer informatie: 026‐3342225 of vrijwilligerswerk@pdcdeherberg.nl.

Volledige tekst op de website van de Herberg
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Begroting 2021 College van Kerkrentmeesters en 
College van Diakenen,

Ledenmutaties periode 03‐10‐2020 t/m 14‐11‐2020
ledenadministratie@pknhuissen.nl

Adventskalender 2020
Ada van Arkel

Ieder jaar geeft de PKN een Adventskalender uit. De 
diaconie heeft besloten om voor iedereen een 
Adventskalender beschikbaar te stellen. Deze kalender 
wordt bij u thuisbezorgd samen met het kerstnummer 
van Sjaloom. 
In deze adventskalender vindt u voor iedere dag een 
bijbeltekst over licht en ontdekt u hoe u in Gods licht het 
leven met elkaar kunt delen. Voor iedere dag is er een 
vraag om over na te denken, afgewisseld met een recept, 
gedicht, lied of quote. 
Een goede en gezegende adventstijd op weg naar Kerst 
toegewenst!

Onze aandacht wordt momenteel beheerst door Corona. Onzekere tijden, en dat geldt 
ook voor de financiële verwachtingen voor volgend jaar.

Wij merken in het afgelopen halfjaar dat inkomsten met betrekking tot de vrijwillige 
bijdragen “gewoon” doorlopen. Dat geldt echter niet voor de collecte‐ontvangsten. 
Geen of beperkte diensten zijn daar oorzaak van. 

Inkomsten Kerkrentmeesters totaal € 69.960 en uitgaven € 114.627 plus voorzieningen          
€ 5.680. Inkomsten Diaconie € 11.890 en uitgaven € 15.970. 
Het resultaat van dit alles is dat we een tekort verwachten van € 50.347 voor de 
kerkrentmeesters en € 4.080 voor de Diaconie.

Deze tekorten worden ten laste gebracht van onze reserves.

De volledige begrotingen staan vanaf 26 november 2020 op onze website. De papieren 
exemplaren kunt u bij mij inzien. Wel graag eerst een telefonische afspraak maken.  

In de kerkenraadsvergadering van 3 november 2020 zijn deze begrotingen 
goedgekeurd.

Roelof Smelt,

Tel 06 203 914 82
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Tweede presentatie: The land will mourn and the fish of the sea will parish: reading the scripture in the 
context of environmental injustice in Lake Poso, Indonesia door Lady Mandalika met een eerste reactie 
door Geke van Vliet. Dit ging over de lokale strijd tegen een groot bedrijf dat koste wat kost een dam wil 
bouwen die grote ecologische gevolgen heeft. Haar oproep met verwijzing naar Hosea 4: 1‐3: economische 
welvaart moet duurzaam zijn en de kerken moeten hun mond open doen als dit niet gebeurt. Kerkleiders 
moeten zich onafhankelijker opstellen t.o.v. wereldlijke leiders.

Daarna volgde een discussie over de onderwerpen in kleinere groepen waarin eenieder zijn bijdrage kon 
leveren. Dit werd afgesloten met een gezamenlijke bijeenkomst waarin een aantal conclusies werden 
getrokken o.a. over hoe verder met de Bridging Gaps gemeenschap. Veel deelnemers gaven te kennen dat 
hun ervaring bij de VU en bij de Nederlandse kerkgemeenschappen gedurende drie maanden veel invloed 
heeft gehad op hoe ze verder omgaan met de lokale problematiek. Mooi dat we als PKN Huissen hieraan al 
vele jaren ook een bijdrage hebben kunnen leveren.

Het symposium werd afgesloten door Corrie van der Ven als vertegenwoordiger van Kerk in Actie die al 
deze activiteiten sponsort. Zowel in de afsluitende discussies als in het dankwoord van Corrie werd Huissen 
een paar maal genoemd.
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Verslag van het zoom symposium van Bridging Gaps met 86 deelnemers uit 22 verschillende landen op 
vrijdag 16 en zaterdag 17 oktober:

“Symposium Building Bridges towards a more Humane Society: Celebrating 25 Years of the Bridging 
Gaps Program”
Georganiseerd door: “Faculty of Religion and Theology” van de Vrije Universiteit Amsterdam

Al met al een wonderlijke ervaring om met Huub en Jan (onze lokale bridging gaps commissie) samen 
met Thea (vrijdag deels), Matthijs (vrijdag deels), José (zaterdag deels) en Gerdine (vrijdag en zaterdag 
deels) deel te nemen aan dit symposium. Leuk voor ons was om Tainah Biela, Funlola Oluseyi Olojede en 
Ester Damaris Wolla Wunga weer vol in beeld te zien als commentatoren op de voordrachten. Alle drie 
noemden Huissen als een geweldige ervaring die ze niet graag hadden willen missen. Verder herkenden 
we bij de deelnemers nog Jonán Monroy en natuurlijk onze Rodolfo. 

vrijdag: Contextuele theologie en bijbel interpretatie als katalysator voor academische theologie

Eerste presentatie:  I won’t behave myself, I won’t hate myself. Harnessing the multi‐coloured butterfly 
in Genesis 37 as an izitabane icon door Dr. Charlene van der Walt met een eerste reactie door Tainah 
Biela. De presentatie ging over de bejegening van de LGBT gemeenschap (Lesbian, Gay, Bi‐Sexual, 
Transgender) door de Christenen in de verschillende landen en wat daarin veel beter kan.
Tweede presentatie: You always have the poor among you. Biblical reading and economics door Dr. 
Dario waarin hij aangaf dat we de armen in deze wereld veel beter moeten behandelen o.a. door aan 
hen geen rente te vragen over de uitstaande leningen. De grote thema’s die ook daarna door Charl 
Fredericks werden aangesneden in zijn eerste reactie waren: armoede, ongelijkheid en werkeloosheid.
Derde presentatie: The reading of biblical texts came directly into my life and strengthened me. 
Theology and the bible in the context of gender injustice door Mary‐Luz Reyes Bejarano met een eerste 
reactie door Funlola. Dit ging over het misbruik van vrouwen en de collectieve therapie door in groepjes 
samen de bijbel te lezen. De volgorde die genoemd werd was: context (waarin het kon gebeuren) – 
trauma (daarbij opgelopen) – delen van de ervaring – samen Bijbellezen – genezing. Mary‐Luz noemde 
deze vrouwen slachtoffers, maar Funlola stelde met klem dat zij ze overlevers noemde.

zaterdag: Katalysator voor de gemeenschap: Contextuele theologie en de kerken

Eerste presentatie: Standing in the gap between church practices, theological reflection and 
community solidarity door Rt. Rev. Manuel Ernesto. Hij refereerde aan de slechte behandeling die 
vluchtelingen uit omringende landen in Mozambique overkomt. De hoofdvraag van zijn betoog kwam 
neer op: waar is God in het migratievraagstuk en waar is de Christelijke solidariteit? Hij had het ook nog 
over Ubuntu, de Afrikaanse filosofie die zegt: “ik ben, omdat jij bent” oftewel ik ben niets zonder andere 
mensen. De eerste reactie kwam dit keer van Ester die aanhaalde dat op haar eiland jonge meisjes nog 
steeds worden verkocht om als een soort slaven in het buitenland te dienen. Grootste reden: armoede. 
Bridging Gaps geeft haar de moed om zich tegen dit soort praktijken uit te spreken.

Piet Knol

Reactie van Rodolfo (binnengekomen via Jan Rietveld):

My nice brothers and sisters in Huissen,

I am very grateful having got the opportunity, together with you, of participating in 
the zoom conference for the 25 years of Bridging Gaps on 16/17 October.
It was good to meet some of old friends from my stay in Amsterdam in 2009. There 
was Funlola who talked about our stay among you in Huissen. She praised your 
hospitality and your loving and helpful parish church, by saying that your parish 
church was most welcoming and friendly. I agreed with her and I am very happy for 
our more than 10 years of nice friendship. Congratulations for our long lasting 
friendship!!! May the Lord make it endless and nicer over and over.

Our church in Huissen is the greatest shelter of love that I met in the Netherlands. 
That truth and facts speak up, very strong, of your heart and faith.That’s why the 
church in Huissen has been honored in the zoom conference by Funlola and other 
speakers. Thank you all so much!!!

I send my congratulations and love and gratefulness to the deacons and to all 
parishioners in Huissen for our more than 10 years of nice friendship. Thanks to 
everyone!!! I love you all, so much!!!

Your Cuban brother and friend, Rodolfo
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Kerkrentmeesters: Ria Berends 325 4926,
ria.berends@planet.nl 

Collectebonnen: 
per kaart van €20,‐ (20 bonnen €1,‐) 
of €10,‐ (20 bonnen €0,50) 

Bankrekeningen
NL23 RABO 0124 0915 47 ten name van 
Protestantse Gemeente Huissen te gebruiken voor:
• Bijdrage Sjaloom! o.v.v. Sjaloom!
• Bijdrage kerkbalans
• Bestellen collecte bonnen
NL51 RABO 1240 2455 99 ten name van 
Protestantse Gemeente Huissen te gebruiken voor:
• Werk aan de kerk 2.0
NL57 RABO 0124 0698 86 ten name van Diaconie 
Protestantse Gemeente Huissen te gebruiken voor 
•             Alle betalingen aan en van de diaconie.

Ledenadministratie: Shelly Goes 325 61 21
ledenadministratie@pknhuissen.nl

Cantorij: 
Repetitie tijdelijk gestopt
Herman Schimmel 0481‐37 61 25, 
organist@pknhuissen.nl

Promises: 
Repetitie tijdelijk gestopt
contact: Ruud Viëtor 06‐15858293, 
ruudvietor@online.nl

Kosters: koster@pknhuissen.nl
Naam telefoon mobiel
Yolanda de Wit 3252959  0654954070
Ruud Viëtor                                     0615858293
Daniëlle van Deutekom                 0657214070
Jonathan van Deutekom               0645674960
Dirk Haasnoot                                 0654698106
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Kerk: Raadhuisplein 35, 6851 BW Huissen, 3253421
Website: www.pknhuissen.nl voor informatie over 
de gemeente, terughoren kerkdiensten etc.

Webmaster: Marja Huson ‐ ter Avest
webmaster@pknhuissen.nl

Zondagsm@il: Wekelijkse digitale nieuwsbrief met 
de actualiteit voor de komende week. Aanmelden:
zondagsmail@pknhuissen.nl

Kerktelefoon etc.: Ruud Viëtor 06‐15 85 82 93
penningmeestercvk@pknhuissen.nl
Kerkdienst thuis luisteren: www.kerkomroep.nl
Kerkdienst gemist: www.pknhuissen.nl/preek

Kerktaxi Coördinatie: Anja van Donselaar 3256232

Roosters kosters: (onder voorbehoud)  
         18/11 ‐ 24/11     Daniëlle en Jonathan
         25/11 ‐ 01/12     Ruud Viëtor en Dirk Haasnoot
         02/12 ‐ 08/12     Yolanda de Wt
         09/12 ‐ 15/12     Daniëlle en Jonathan
         16/12 ‐ 22/12     Ruud Viëtor en Dirk Haasnoot
         23/12 ‐ 29/12     Yolanda de Wt
         30/12 ‐ 05/01     Ruud Viëtor en Dirk Haasnoot

                     ‐

 

 

 

 

 

  

 

                                                                                                                              Huissen , 11 november 2020. 

Aan de scriba van de Protestantse Kerk Nederland, 

 

Wij willen u laten delen in de gevoelens die de schuldbelijdenis van de PKN, door u zondagmiddag 8 

november j.l. uitgesproken, bij ons heeft opgeroepen. Het is een schuldverklaring “van het instituut 

kerk voor het instituut kerk”. Voor de persoonlijke moed van allen die in het verzet hebben 

gestreden “hebben we veel waardering, individuele kerkleden of plaatselijke gemeenten hebben het 

vaak heel goed gedaan”. 

Juist die uitspraken blijven hangen en hebben ons pijn gedaan. “Wij spreken onze waardering uit . . .” 

Waardering spreek je uit naar anderen toe, niet jezelf. Wat gebeurt hier als een kerk (als instituut) 

haar waardering uitspreekt voor wat kerkleden in oorlogstijd met hun leven hebben gedaan? Dat zijn 

toch geen anderen, buiten jezelf waar je iets waarderends over zegt? Je spreekt als kerk niet ‘over’ 

deze mensen, maar vanuit deze mensen! In hun leven klinkt de stem van de kerk en het geloof, zij 

hebben gesproken met hun leven en het heeft velen van hen het leven gekost! Vrouwen verloren 

een man, kinderen hun vaders en dat heeft hun leven tot op vandaag getekend. Deze levensverhalen 

staan niet buiten de kerk en mogen niet buiten de schuldverklaring staan. Ze hadden duidelijker en 

zorgvuldiger moeten klinken. 

Door de stem van de theologie en het instituut heen klinkt altijd de stem van het geleefde leven. 

Juist onze joodse gesprekspartners weten daarvan en hebben in het voorbereidingstraject terug 

gegeven ‘dat kerk en kerkmensen niet tekort zijn geschoten in spreken en in zwijgen, in doen en in 

laten, in houding en in gedachten'. Naast de stemmen van schuld en verantwoordelijkheid hadden 

óók de stemmen van pijn, verdriet, moed en daadkracht, trots en dankbaarheid in de verklaring én in 

het gesprek met onze joodse gesprekspartners – en ons eigen verleden! –  mogen klinken. 

Wat ons als plaatselijke gemeente ook verbaasd is dat (zoals blijkt uit een reconstructie in het 

dagblad “Trouw”) een zeer kleine voorbereidingsgroep dit hele traject eigenstandig en (af)gesloten 

heeft gelopen. Een breder gedragen gesprek met elkaar hadden wij op prijs gesteld. 

 

In verbondenheid, met een vriendelijke groet 

 

Protestantse Gemeente Huissen 

Jan Prent, gemeentelid 

Matthijs Glastra, predikant 

Marja Huson – ter Avest , scriba 

 

De scriba van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) , René de Reuver , heeft op 8 november j.l. een 

schuldverklaring uitgesproken naar de joodse gemeenschap voor het tekort schieten van de kerk in de Tweede 

Wereldoorlog. "Wij schoten tekort in spreken en zwijgen, in doen en laten, in houding en gedachten." Deze 

verklaring heeft reacties opgeroepen: in dit spreken wordt onvoldoende recht gedaan aan allen die juist vanuit 

hun kerkelijke betrokkenheid en geloof zich wél -met hun eigen leven- hebben verzet. In onze gemeente zijn er 

twee reacties gekomen en dat heeft er toe geleid dat wij als kerkenraad deze brief aan de scriba hebben 

geschreven. 

 Raadhuisplein 35 

6851 BW Huissen 

www.pknhuissen.nl  
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Geef licht
Het wordt steeds vroeger donker
De winter is in zicht
Alles keert naar binnen
De gordijnen gaan weer dicht
De tijd staat op een kruispunt
Niemand weet waarheen
De schoonheid is soms ver te zoeken
Dee dromer staat alleen

Geef licht
Voor een uitweg uit het donker
Geef wat er vaak niet is
Geef alles wat je hebt
Geef de liefde een gezicht

Zie de wereld om ons heen
Zie de leugen die regeert
Zie de ongeleide leiders
Zie hun volk dat crepeert
En zie oorlog die maar doorgaat
Ook al is ze ver van hier
Onze wereld is te klein
Om het niet te willen zien

En Hij geeft licht
Voor een uitweg uit het donker
Voor wat er vaak niet is
Dus geef licht
Geef alles wat je hebt
Geef de liefde een gezicht.

Stef Bos


