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Familie – hier kom ik weg!
Matthijs Glastra

In  zijn  kinderbijbel  “Koning  op  een  ezel”  vertelt 
Nico ter Linden over twee volgelingen van Jezus, 
Matteüs  en  Lucas.  Ze  wonen  in  Emmaus  en  ze 
hadden  echt  geloofd  en  gehoopt  dat  Jezus  het 
leven van Israël en hen zelf zou gaan veranderen. 
“Ga  toch  niet  naar  Jeruzalem  Jezus,  ze  zullen  je 
vermoorden”.  Maar  eigenwijs  als  hij  was  wilde 
Jezus niet luisteren. Wat doen we nu, nu hij er niet 
meer is? Terug naar af, naar ons vroegere leven? 
Maar iets in hen protesteert. ’t Is net of Jezus nog 
steeds bij hen  is. Als  ze het brood breken en de 
beker  delen.  Als  ze  de  verhalen  vertellen.  En 
opeens zeggen ze bijna tegelijkertijd: we moeten 
die verhalen opschrijven. Beiden gaan naar huis, 
pakken  inkt  en  papier  en  weten  van  geen 
ophouden.

Een  tijdje  later  ontmoeten  ze  elkaar.  Er  ligt  een 
grote stapel verhalen, maar er ontbreekt nog iets. 
Een begin. Lastig, daar zijn ze niet bij geweest. Maar 
van  bijna  alle  koningen,  heersers  en  belangrijke  
mensen zijn er mooie geboorteverhalen. Vaak kun 
je aan het kleine kindje in de wieg al zien waar het 
later groot  in wordt. Matteüs en Lucas gaan nóg 
een keertje aan de slag en wij lezen in de komende 
Adventstijd en Kerst het verhaal van Lucas. En Lucas 
heeft zich daarbij vast niet enkel door de Geest, 
maar  ook  door  dat  prachtige  Australische 
spreekwoord  (of  was  het  toch  Goethe)  laten 
inspireren: het mooiste wat je een kind mee kunt 
geven zijn wortels en vleugels.

Lucas  geeft  Jezus  bij  zijn  geboorte  vleugels mee 
door  te  vertellen  van  de  engelen  en  de  maagd 
Maria. Jezus was een godsgeschenk, hij heeft een 
hemelse Vader. Vleugels van boven, geen gewone 
sterveling, hier is de hemel in het spel. En zijn leven 
lang  zal  Jezus  bewegen  op  de  vleugels  van  het 
visioen van de hemel op aarde, vrede en recht voor 
mens en dier.                                                                                    ..  

Lucas geeft Jezus ook wortels door hem in het begin 
van  zijn  evangelie  een  familie  te  geven waar  hij 
thuis is. Jezus krijgt een plekje in het koningshuis 
van David. Ooit zal daar een kind geboren worden 
dat als een herder voor zijn volk zal zorgen. Lucas 
weeft aan het begin een web van  familiedraden 
waarin  Jezus  opgenomen  wordt.  Zacharias  en 
Elisabeth, Hanna en Simeon. In hen herleven  de 
gestalten  van  aartsvaders  en  moeders,  tot  op 
Abraham en Sara, van allen die ons zijn voorgegaan 
en  die  weten  hoe moeizaam  toekomst  zich  kan 
openen,  hoe  moeizaam  nieuw  leven  geboren 
wordt.                                                                .

In deze verhalen, in deze traditie is Jezus geworteld, 
bij deze mensen is hij thuis. Bij Matteüs wordt Jezus 
‘gewoon’ in Bethlehem geboren, Lucas vertelt met 
nadruk van een volkstelling. Jezus wordt niet thuis 
geboren,  zijn  familie  is  er  een  van  zwervers 
onderweg. Geen geld voor een nieuw wiegje of een 
mooie babykamer. Het leven geeft niet altijd wat 
je  had  gehoopt.  Maar  oom  Zacharias  en  tante 
Elisabeth laten zien wat onze familie op de been 
houdt. Volharding. Gebeden. Een  lied. Een kaars 
aansteken in de tempel. Doorgaan. God komt niet 
zomaar  uit  de  lucht  vallen,  maar  heeft  mensen 
nodig  om  geboren  te  worden.  Om  aanwezig  te 
komen. 

Familie heeft de dubbele gelaagdheid van geluk en 
pijn. Ja, Jezus loopt als jongen weg van huis. Als hij 
later rondtrekt door Israël stuurt zijn gezin iemand 
anders naar hem toe (terwijl ze zelf buiten blijven 
staan): Kom terug naar huis, houd ermee op met 
die verhalen dat jij de Messias bent. Doe alsjeblieft 
gewoon. 

Familie  is  een  horizon  voor  heel mijn  leven  zingt  Daniel  Lohues.  Familie  gaat  over  verwachtingen  en 
verplichtingen, pijn en verdriet die een leven lang duren. Ongelooflijk hoe veel rubrieken er zijn waar mensen 
hun  familieperikelen  kunnen  neerleggen.  Met  als  terugkerend  refrein  vaak  het  advies 
“Ik raad u af om u te kritisch te  bemoeien met familiegewoontes van uw vriend. Familie‐gewoontes zijn 
door de jaren heen gegroeid. Zij‐instromers hebben daar rekening mee te houden. U kunt misschien beter 
een latrelatie overwegen dan uw zin doordrijven” . ..................................................................................... 

  .

Ze schamen zich voor hem. Maar voor Jezus is familie niet heilig. Wie niet breekt met vader en moeder, 
broers en zussen kan mijn leerling niet zijn. Vreemden kun je opnemen in jouw liefde. Mijn vrienden zijn 
mijn  familie, meer dan mijn eigen familie. Sisterhood en brotherhood for ever. Dat zijn de herders die 
langskomen. De dieren die erbij horen. Engelen die zingen. Oom Zacharias en tante Elisabeth. Niet de volle 
herberg, maar het lege veld in de nacht en wie ik daar ontmoet. Families kunnen steeds opnieuw geboren 
worden: school, collega’s, vrienden. Daarmee breng je jouw biologische familie niet in diskrediet, maar het 
is niet eerlijk om alles van familie te  verwachten.  

Het overbekende boek “Alleen op de wereld” heeft 
als oorspronkelijke titel “zonder familie”. En Remi 
vindt het lang niet altijd erg om alleen zijn weg door 
het leven te gaan – soms best wel rustig! Hij staat 
er vaak alleen voor en geniet van die vrijheid om 
het  op  zijn manier  te  doen. Onderweg  groeit  en 
vindt hij in de oude zwerver Vitalis en de wisselende 
kunstenaarsgroep een soort van familie. Toch blijft 
het verlangen naar een echte familie voelbaar. Dan 
vindt hij zijn echte moeder terug – en daarmee vindt 
hij ook zijn wortels terug, zijn eigen geschiedenis. 
Net of hij opnieuw geboren wordt. Om geboren te 
worden  heb  je  mensen  (familie)  nodig  die  jou 
welkom heten in het leven. En natuurlijk niet alleen 
met de kerstdagen  . . . 

Hier kom ik weg, 
voor heel mijn leven
ben ik met deze horizon 
verweven
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Van de redactie
Bartje Abbo‐Tilstra 

Zondag 21 november
Voorganger: Ds. Bram Grandia
Collectes: / Tent of Nations/Pastoraat en Eredienst

Zondag 28 november
Eerste Advent 
Voorganger: Ds. M. Glastra
Collectes:  KIA ‐Werelddiaconaat  ‐  Moldavië / Pastoraat 
en Eredienst 

Zondag 5 december
Tweede Advent 
Dienst van Schrift en Tafel
Voorganger: Ds. J. ter Avest
Collectes: KIA ‐ Zending ‐ Rwanda/ Pastoraat en Eredienst 

Zondag 12 december
Derde Advent Gaudete 
Voorganger: Ds. M. Glastra
Collectes: KIA ‐ Binnenlands Diaconaat / Pastoraat en 
Eredienst 

Zondag 19 december
Vierde Advent 
Voorganger: Ds. Cor Flobbe
Collectes: Vluchtelingenwerk Oost Nederland/ Pastoraat 
en Eredienst 

Vrijdagavond 24 december 22.00 uur
Kerstavond
Voorganger: Ds. M. Glastra
Collectes: Voedselbank Arnhem e.o./ Pastoraat en 
Eredienst 

Inhoud
2 ‐ 3    Column Matthijs Glastra
4.        Van de redactie / Inhoud / Advent
5.        Vieringen / Agenda
6.        Adventskalende / Kerstontmoeting
7.        Kerstnacht en Kerst 
8.        Tent of Nations / Vanuit de kerkenraad
9.        Wachten op de Koning
10.      Onnozele kinderen
11.      Lied
12.      Telefooncirkel / Filmavond
13.      Malburgen / Klimaatdemonstratie / Intrede
14.      Ds. Theo de Zwart
15.      Collecteopbrengsten / Ledenmutaties   
16.      Begroting kerkrentmeesters
17.      Begroting diaconie
18.      Colofon
19.      Holocaust monument
20.      Gedicht
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Zaterdag 25 december
Eerste Kerstdag
Voorganger: Ds. M. Glastra
Collectes: KIA ‐ Kinderen in de knel / Pastoraat en 
Eredienst 

Zondag 26 december
Tweede Kerstdag
Voorganger: Ds. M. Glastra
Collectes: Stoelenproject de Duif / Pastoraat en 
Eredienst  

Zondag 2 januari 
Dienst vanSchrift en Tafel
Voorganger: Ds. Matthijs Glastra
Collectes: Kinderhospice Binnenveld / 
Pastoraat en Eredienst 

Zondag 9 januari
Voorganger: Ds. Cor Flobbe
Collectes: Stichting het Kruispunt/Pastoraat en 
Eredienst  

Zondag 16 januari
Voorganger: Ds. Matthijs Glastra
Collectes: Ondersteuning Gemeente/voedselbank 
Arnhem e.o. 

Zondag 23 januari
Voorganger: Ds. Margreet de Bree
Collectes:Missionair werk / St. Mensenkinderen Oost 
Europa

Een nieuw Kerstnummer van Sjaloom! dat we in 
dankbaarheid in ontvangst mogen nemen.
De wens sjaloom, vrede, is onafhankelijk van 
corona‐ en milieuproblematiek, want dit sjaloom 
is de zegen van de Allerhoogste voor zijn 
schepselen. Sjaloom geeft rust in barre 
omstandigheden. En als die rust er onvoldoende 
is, bid dan zonder ophouden, want ‘Bidt en u zal 
gegeven worden’ (Lucas 11:9). Bidden houdt u in 
balans. Samen bidden voor elkaar, zoals 
bijvoorbeeld in een belcirkel, kan hierbij 
ondersteunend zijn.

Laat het vrede in uw hart zijn als we opnieuw de 
geboorte van Jezus mogen gedenken. 

Vieringen Aanvang 10.00 uur (tenzij anders vermeld, zie ook zondagsm@il) 
Te volgen via kerkdienstgemist.nl

1e Advent – korte avondmaals‐
vieringen en avondgebed.

Zondag 28 november begint de Adventstijd. 
Het licht deelt zich uit.
We vieren dat op zondagmorgen met een 
viering van Schrift en Tafel: licht en liefde, 
brood en beker om te delen. Omdat een 
zondagse viering voor sommigen te vroeg, 
te lang , te veel is . . . zullen er in dit 1e 
Adventsweekend op drie momenten korte 
avondmaalsviering zijn. Welkom voor 
iedereen, ook als je op zondagmorgen 
meeviert 

     Zaterdag 27 november om 17.00 uur

     Zaterdag 27 november om 19.00 uur

     Zondag    28 november om 16.00 uur

Op zondagavond 28 november is er om 
19.00 uur een uur avondgebed

AgendaGeloofsbelijdenis
Ik geloof in de eeuwige bron van eindeloze liefde die 
één is in allen en alles in één.
Ik geloof dat zij los staat van beelden, zij huist in het 
hart en wijst ons de weg.
Ik geloof in de liefdevolle intentie van Jezus die ons 
voorleeft hoe wij in vertrouwen kunnen leven. Die 
laat zien dat liefde is vrij en zonder dogma.
Ik geloof in de zachte kracht van de levensenergie, 
die leven inblaast en doet herleven en ons vrede 
geeft met elke ademteug. 
Ik geloof in de ontvankelijkheid van ons mensen. 
Dat wij ons kunnen overgeven aan het vertrouwen 
in de goedheid die is in God, de mensheid en de 
toekomst.

Heleen van de Honing



4 Sjaloom! Kerkblad Protestantse Gemeente HuissenSjaloom! Kerst 2021

Van de redactie
Bartje Abbo‐Tilstra 

Zondag 21 november
Voorganger: Ds. Bram Grandia
Collectes: / Tent of Nations/Pastoraat en Eredienst
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Inhoud
2 ‐ 3    Column Matthijs Glastra
4.        Van de redactie / Inhoud / Advent
5.        Vieringen / Agenda
6.        Adventskalende / Kerstontmoeting
7.        Kerstnacht en Kerst 
8.        Tent of Nations / Vanuit de kerkenraad
9.        Wachten op de Koning
10.      Onnozele kinderen
11.      Lied
12.      Telefooncirkel / Filmavond
13.      Malburgen / Klimaatdemonstratie / Intrede
14.      Ds. Theo de Zwart
15.      Collecteopbrengsten / Ledenmutaties   
16.      Begroting kerkrentmeesters
17.      Begroting diaconie
18.      Colofon
19.      Holocaust monument
20.      Gedicht
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Adventsweekend op drie momenten korte 
avondmaalsviering zijn. Welkom voor 
iedereen, ook als je op zondagmorgen 
meeviert 

     Zaterdag 27 november om 17.00 uur

     Zaterdag 27 november om 19.00 uur

     Zondag    28 november om 16.00 uur

Op zondagavond 28 november is er om 
19.00 uur een uur avondgebed

AgendaGeloofsbelijdenis
Ik geloof in de eeuwige bron van eindeloze liefde die 
één is in allen en alles in één.
Ik geloof dat zij los staat van beelden, zij huist in het 
hart en wijst ons de weg.
Ik geloof in de liefdevolle intentie van Jezus die ons 
voorleeft hoe wij in vertrouwen kunnen leven. Die 
laat zien dat liefde is vrij en zonder dogma.
Ik geloof in de zachte kracht van de levensenergie, 
die leven inblaast en doet herleven en ons vrede 
geeft met elke ademteug. 
Ik geloof in de ontvankelijkheid van ons mensen. 
Dat wij ons kunnen overgeven aan het vertrouwen 
in de goedheid die is in God, de mensheid en de 
toekomst.

Heleen van de Honing



6 7Sjaloom! Kerst 2021 Sjaloom! Kerkblad Protestantse Gemeente Huissen

Adventskalender 2022 Vieringen Kerstnacht en Kerst
Matthijs Glastra

24 december – Het kerstdiner
Het kerstdiner van 30 jaar geleden heugt Henk Jacobs zich nog goed. Hij moet nog steeds aan 
brandende servetten en een bedreigde kerstboom denken. Vrede op aarde is niet meer aan 
hem besteed . . .

25 december – Van wie bende gij d’r ene?
Tijdens een bezoek aan opa en oma ontmoet Judy een stokoude boer die heel nieuwsgierig 
is naar haar familie. En dingen over opa vertelt die ze nog nooit gehoord heeft!

26 december – Welkom in de kerststal
Leo Scheltinga, Wijchert de Wit en Matthijs Glastra ontvangen graag al jullie ideetjes voor 
een bijzondere viering. Wat kom jij in de kerststal brengen? Er wordt thuis al druk op de 
mondharmonica geoefend. Iemand probeert een klein kerstgedicht te schrijven. Thuis een 
filmpje maken en opsturen kan natuurlijk ook. Wat is jouw kerstgroet of kerstgeschenk die je 
wilt delen?

Bethlehem

Niet groot is het
niet oogverblindend, 
oorverdovend, 
overweldigend.

Een kaarsvlam maar, 
een herdersfluit, 
een pasgeboren kind.

Maar waar anders
zouden wij 
opnieuw beginnen?

Op dit moment, 15 november, is het lastig om aan te 
geven wat er wel en wat er niet met de kerstvieringen 
gaat gebeuren. Er was ooit eens een plannetje voor een 
gezamenlijk project van  Promises en de cantorij. Hoe 
jammer  dat  Corona  dit  plan  verijdelt.  Nu  tweede 
kerstdag dit jaar op een zondag valt kunnen we er een 
gewone zondagse viering van maken, maar wat dacht 
je van een creatieve zondagse kerstviering?! Lees de 
zondagsmail de komende weken en blijf op de hoogte!

Wat  zou  kunnen  gebeuren  is  dat  we  rondom  de 
verhalen van Lucas 1 en 2 over de familie van Jezus een 
verbinding maken met onze familie‐verhalen. 

Ieder jaar geeft de PKN een Adventskalender uit. De 
diaconie heeft besloten om ook dit jaar weer voor 
iedereen  een  Adventskalender  beschikbaar  te 
stellen.  Deze  kalender  wordt  bij  u  thuisbezorgd 
samen  met  het  kerstnummer  van  Sjaloom!. 
In de kalender is bij elke dag een korte overdenking 
beschikbaar, aangevuld met gebeden, liederen en 
gespreksvragen.

Een goede en gezegende adventstijd op weg naar 
Kerst  toegewenst!

Namens de diaconie, Ada van Arkel

Kerstontmoeting op de maandagmiddag  …. 
U bent welkom!.
De kerstontmoeting op de maandagmiddag willen we dit jaar graag door laten gaan. De ontmoeting vindt 
plaats op maandag 20 december 2021. Voor wie dat wil is er een viering in de kerkzaal en deze viering 
kan thuis bekeken en beluisterd worden via kerkdienstgemist.nl. https://kerkdienstgemist.nl/stations/
2473‐Protestantse‐gemeente‐Huissen.    Alle  dan  geldende  Corona  maatregelen  zullen  voor  deze 
ontmoeting van kracht zijn.

Het thema van de middag is NAMEN die je in je familie krijgt/hebt. Dit thema is de rode draad in de 
Adventstijd van dit jaar.
 De kerk is open vanaf 14.30 uur en u wordt ontvangen koffie/thee. Om 15.00 uur starten we met de 
viering. Na de viering is er een ontspannen deel met een drankje. Dan zullen NAMEN opnieuw centraal 
staan.  Na  een  gezamenlijke  maaltijd  sluiten  we  de  middag  om  ongeveer  18.30  uur  af.

U kunt zich aanmelden via diaconie@pknhuissen.nl of telefonisch bij Peter Aagenborg, 026 – 8441970 
of bij mij 06 44 720 555.

Namens de diaconie, Ada van Arkel
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Herman Schimmel
Wij wachten op de koningTent of Nations ‐ 

Lichtpunt in het duister!
Diaconie

In  het  eerste  jaar  dat  ik  als  organist 
aangesteld was in Huissen (2000), maakte ik 
een bundeltje met kinderliederen. Dat kon 
nog omdat in onze kerk toen gemiddeld tien 
tot  vijftien  kinderen  in  de  zondagse 
kerkdienst aanwezig waren. In het Liedboek 
voor de Kerken uit 1973 stonden niet zoveel 
kinderliederen dus verzamelde ik liederen uit 
allerlei bundels. Het was een leuke klus die 
uiteindelijk  zestig  liederen  opleverde.  Er 
werd een mooi boekje  van gemaakt dat  ik 
laatste nog terugvond. 

Het  boekje  moest  natuurlijk  ook  een  titel 
hebben. En omdat ons kerkelijk  jaar begint 
met Advent, koos ik voor het prachtige lied 
‘Wij wachten op de Koning’. Dat  lied stond 
destijds in de zevende bundel van 'Zingend 
Geloven'.  Het  is  een  kaarsenlied  met  vier 
coupletten,  dat  je  op  iedere  zondag  van 
Advent kunt zingen. Het lied verwijst naar de 
wederkomst van de Vredevorst (Jesaja 9, 5‐6) 
en  verwijst  ook  naar  de  wijze  meisjes  uit 
Mattheüs  25,  die  hun  lampen  brandend 
houden  tot  de  bruidegom komt.  'Het  vuur 
van onze vreugde', het derde couplet, past 
prima bij de derde zondag van Advent die ook 
wel  zondag  Gaudete  wordt  genoemd, 
‘Verheug u’. 
De  melodie  is  gemaakt  door  Christiaan 
Winter, destijds cantor‐organist van de Oude 
Kerk in Amsterdam. De melodie is in al zijn 
eenvoud makkelijk door kinderen maar ook 
door volwassenen te zingen. Gelukkig is het 
lied opgenomen in het ‘Liedboek, Zingen en 
bidden in huis en kerk’ (Lied 461) en heeft het 
een  volwassen  plaats  gekregen  in  onze 
vieringen.

Zondag 21 november gaat ds. Bram Grandia voor in 
onze  viering.  Tijdens/na  de  koffie  zal  hij  op  die 
ochtend een toelichting geven op het project Tent 
of  Nations  waar  hij  nauw  bij  betrokken  is. 

De Palestijnse familie Nassar is een lichtpunt in een 
duister  geheel.  Zij  bewonen de  ‘Tent of Nations’, 
een bij Bethlehem op de Westelijke Jordaanoever 
gelegen educatieve boerderij en vredesproject van 
de Palestijns‐lutherse gezinsleden Nassar. Op een 
groot rotsblok hebben zij de woorden ‘We refuse 
to be enemies geschilderd’= ’We weigeren vijanden 
te zijn’.  

Sinds  1991  proberen  Israëlische  auto‐riteiten  de 
Nassars van hun moederland af te krijgen. Ze doen 
dat met juridische middelen en het aanbieden van 
geld.  Maar  ze  doen  dat  ook  met
een verbod op elektriciteits‐ en watervoorziening 
en met  bulldozers  en  brandstichting  om Nassars 
vruchtbomen  te  vernietigen.  Toch  lukt  het  de 
Israëlische autoriteiten maar niet waarin zij bij veel 
andere Palestijnse families wel slagen. Anders dan 
veel verdreven Palestijnen kunnen de Nassars tot 
bij  het  Israëlische Hooggerechtshof hun uit  1916 
stammende eigendoms‐ en registratiedocumenten 
tonen.  Bovendien  krijgen  zij  met  hun 
vreedzame verzet zoveel  internationale steun dat 
hun Tent of Nations niet zomaar weg te werken valt.
De familie Nassar zet zich in voor recht en vrede. Zij 
put hoop uit het feit dat er wereldwijd mensen in 
vriendschap  en  solidariteit  om  hen  heen  staan.

Daarom  steunt  de  diaconie  van  de  Protestantse 
Gemeente dit project financieel.

Kinderen tijdens een KCZB‐studiedag in 2011 (foto Herman Schimmel)

Om de continuïteit richting het beroepingswerk te 
waarborgen heeft Wijchert de Wit aangeboden om 
het  voorzitterschap  op  zich  te  nemen.  Unaniem 
wordt dit in dank aanvaard! Uiteraard staat in beide 
vergaderingen  het  beroepingswerk  centraal.  Het 
tijdpad en het profiel van onze gemeente worden 
vastgesteld en het Gemeentecafé van 18 november 
wordt voorbereid. Er zal een beroepingscommissie 
worden  samengesteld  uit  kerkenraadsleden  en 
gemeenteleden  die  zo  snel  mogelijk  kan  starten. 
Uitgangspunt is een zo spoedig mogelijke invulling 
van de vacature, een 80% predikantsplaats voor de 
komende  vier  à  vijf  jaar  en  onderzoeken  of  we 
zelfstandig verder kunnen of samenwerking moeten 
aangaan. De meerjarenraming (tot 2029) laat zien 
dat  ons  vermogen  sterk  zal  dalen  in  de  komende 
jaren. In de verwachting dat het ons lukt met visie 
en  een  voldoende  aantal  vrijwilligers  door  te 
kunnen,  komen  de  uitgaven  ten  goede  aan  de 
huidige levende gemeente zonder alles op te maken 
voor  de  generatie  na  ons. 
Van  Paul  Ballhaus,  een  van  onze  organisten, 
ontvingen we eerder dit seizoen suggesties voor de 
vieringen  op  zondag    naar  aanleiding  van  de 
coronasituatie.  Deze  zijn  in  dank  aanvaard  en 
worden ter harte genomen. Dit leidt onder andere 
tot overleg met het team van de werkgroep beeld 
en geluid. Behalve de technische voorzieningen zal 
gekeken  worden  hoe  de  inhoudelijke  kant  als 
bijdrage  aan  het  gemeenteleven  opgepakt  kan 
worden. 

De begrotingen van het college van diakenen en het 
college  van  kerkrentmeesters  worden  met  grote 
waardering voor de zorgvuldigheid en met dank aan 
Roelof  Smelt,  administrateur,  goedgekeurd  en 
(voorlopig) vastgesteld. Elders in dit nummer en op 
de  website  zijn  de  verkorte  overzichten  met 
toelichting te vinden. 

Mocht je prijs stellen op het volledige verslag en/of 
agenda  dan  kun  je  me  mailen  of  bellen. 
scriba@pknhuissen.nl / 06 20 53 59 46 

Vanuit de kerkenraad 
(19 oktober en 9 november 2021)
Marja Huson ‐ ter Avest



Sjaloom! Kerst 20218 9

Herman Schimmel
Wij wachten op de koningTent of Nations ‐ 

Lichtpunt in het duister!
Diaconie
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kerkdienst aanwezig waren. In het Liedboek 
voor de Kerken uit 1973 stonden niet zoveel 
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Winter, destijds cantor‐organist van de Oude 
Kerk in Amsterdam. De melodie is in al zijn 
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vriendschap  en  solidariteit  om  hen  heen  staan.

Daarom  steunt  de  diaconie  van  de  Protestantse 
Gemeente dit project financieel.

Kinderen tijdens een KCZB‐studiedag in 2011 (foto Herman Schimmel)

Om de continuïteit richting het beroepingswerk te 
waarborgen heeft Wijchert de Wit aangeboden om 
het  voorzitterschap  op  zich  te  nemen.  Unaniem 
wordt dit in dank aanvaard! Uiteraard staat in beide 
vergaderingen  het  beroepingswerk  centraal.  Het 
tijdpad en het profiel van onze gemeente worden 
vastgesteld en het Gemeentecafé van 18 november 
wordt voorbereid. Er zal een beroepingscommissie 
worden  samengesteld  uit  kerkenraadsleden  en 
gemeenteleden  die  zo  snel  mogelijk  kan  starten. 
Uitgangspunt is een zo spoedig mogelijke invulling 
van de vacature, een 80% predikantsplaats voor de 
komende  vier  à  vijf  jaar  en  onderzoeken  of  we 
zelfstandig verder kunnen of samenwerking moeten 
aangaan. De meerjarenraming (tot 2029) laat zien 
dat  ons  vermogen  sterk  zal  dalen  in  de  komende 
jaren. In de verwachting dat het ons lukt met visie 
en  een  voldoende  aantal  vrijwilligers  door  te 
kunnen,  komen  de  uitgaven  ten  goede  aan  de 
huidige levende gemeente zonder alles op te maken 
voor  de  generatie  na  ons. 
Van  Paul  Ballhaus,  een  van  onze  organisten, 
ontvingen we eerder dit seizoen suggesties voor de 
vieringen  op  zondag    naar  aanleiding  van  de 
coronasituatie.  Deze  zijn  in  dank  aanvaard  en 
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Zetten we een 
telefooncirkel op?
Werkgroep Pastoraat. 

We zijn een vergrijzende gemeente. Voor een aantal mensen 
betekent dit dat het naar de kerk komen niet altijd meer 
lukt. Daarmee verlies je ook de mogelijkheid om mensen te 
zien en te spreken. Een mogelijkheid om contact met elkaar 
te houden, is een telefooncirkel op te starten. Graag willen 
we als pastorale werkgroep onderzoeken of er binnen onze 
gemeente interesse is om een telefooncirkel op zetten.

Wat is een telefooncirkel en hoe werkt deze?

Een  telefooncirkel wordt gevormd door een kleine groep 
mensen (5 – 8 personen). Deze mensen bellen elkaar iedere 
dag even, elke morgen, op een vast tijdstip, onder leiding 
van  een  vrijwilliger.  Even  een  belletje,  even  een  beetje 
aandacht. Of alles nog goed is.Dit gebeurt meestal in een 
vaste volgorde, zodat de deelnemer steeds door dezelfde 
persoon  wordt  gebeld  (dit  kan  natuurlijk  met  enige 
regelmaat  gewisseld  worden).  De  mensen  die  bij  een 
belcirkel  horen,  krijgen  een  overzicht  van  namen  en 
telefoonnummers. 
De  opzet  is  dus  eenvoudig:  een  vrijwilliger  belt  op  een 
afgesproken tijdstip een deelnemer, die op zijn of haar beurt 
de volgende deelnemer belt. De laatste in de rij neemt weer 
contact op met de vrijwilliger.
Mocht u een keer niet kunnen omdat u op dat moment niet 
thuis bent, dan geeft u dit door aan de persoon die u belt 
en deze kan dan de volgende op de lijst bellen. U houdt dus 
alle vrijheid.

Als u interesse hebt om hieraan deel te nemen dat kunt u 
een mail sturen naar Wijchert de Wit: wy.dewit@hccnet.nl 
of bellen met 0613137783.
Doet u dat voor 15 december? Dan zouden we begin 2022 
ermee kunnen beginnen.

Filmavond

“Sorry we missed you”

Een alom geprezen film van de 83 jarige Ken 
Loach  die maar  niet  ophoudt  om met  zijn 
films het sociale onrecht in de wereld – en 
het Verenigd Koninkrijk in het bijzonder‐ aan 
de  kaak  te  stellen.  In  deze  film  is  het  de 
uitbuiting van de pakket‐bezorgers waar een 
heel  gezin  de  dupe  van  dreigt  te  worden. 
Beide  ouders  werken  zich  ver  over  hun 
grenzen heen (hij als pakjesbezorger, zij als 
zorgverlener),  en  toch  kunnen  ze  zich 
financieel nauwelijks redden. Het dagelijkse 
leven als een race tegen de bodem, waarbij 
mensen steeds ietsjes meer van hun rechten 
en  waardigheid  inleveren.  En  ondertussen 
hebben ze geen tijd meer voor elkaar of voor 
hun  twee  kinderen.  Ken  Loach  blinkt 
opnieuw  uit  met  een  sociaal  bewogen 
aanklacht  tegen  moderne  slavernij  en 
uitbuiting.  Eerlijk  en  ontroerend‐ 
aangrijpend en levensecht.

Dinsdag 14 december, 
19.45 uur ‐ Pleinzaal

Bevestiging en  intrededienst ds.  Theo de Zwart uit 
Arnhem

Op D.V. zondag 12 december aanstaande om 10.00 uur 
zal  de  kerkelijke  bevestiging  en  intrede  dienst 
plaatsvinden  van  onze  gemeentelid  Theo  de  Zwart. 
Theo zal het Ambt gaan bekleden van Predikant met 
een bijzondere opdracht in de Protestantse Gemeente 
van  Geldrop‐Mierlo.  Vanuit  deze  Protestantse 
Gemeente  zal  Theo  uitgezonden  worden  voor  de 
werkzaamheden geestelijke verzorging, pastoraat en 
medische  ethiek  in  de  Anna  Zorggroep  in  Geldrop/
Eindhoven  (Anna  Ziekenhuis,  Hospice  ‘Het  Baken’, 
Anna ouderenzorg en verpleeghuiszorg).  In maart  jl. 
heeft  ds.  Theo  de  Zwart  het  uitgevaardigde  beroep 
vanuit de Protestantse Gemeente van Geldrop‐Mierlo 
aanvaard. Echter vanwege de COVID‐19‐pandemie kon 
de  bevestiging  en  intrede  dienst  helaas  niet  eerder 
plaatsvinden.  Voor  meer  informatie  over  deze 
Protestantse Gemeente kunt u terecht op: pggweb.nl 
(Kerkgebouw: ’t Kruispunt, Slachthuisstraat 22, 5664 
EP Geldrop). Het nieuwe telefoonnummer van Theo 
vanuit deze Protestantse Gemeente is: 040‐286 4092. 
Het e‐mail adres is: t.de.zwart@st‐anna.nl 

BERICHT VAN DE PROTESTANTSE 
GEMEENTE TE GELDROP‐MIERLO

Vervolg (3) uit de inleiding van de ‘Inventaris van het 
archief  der  Ned.  Hervormde  Gemeente  te  Huissen. 
Samengesteld in opdracht van den Kerkeraad (1948).’ 
De inleiding in dit boek is in 1948 geschreven door H.L. 
Driessen* .    

Blijkbaar  is  de  Malburgsche  parochie,  vermoedelijk 
door het te geringe zielenaantal, verloopen en de kerk 
ingevallen of afgebroken. In 1534 (Inv.no.  ) wordt nog 
vermeld  Heer  Willem  van  Hailderen,  pastoor  tot 
Malburgen. In de acta van 8 Nov. 1682 vinden wij nog 
een opdracht aan den landschrijver om onderzoek te 
doen  naar  den  z.g.  Malburgschen  klok,  in  de 
stadskerktoren hangende, en den Ossenkamp, tot de 
pastorie  van Malburgen behoord hebbende. Hij  zou 
ook de schrifturen vorderen betreffende die pastorie 
van de kinderen van ‘den Ouden Will’. Van de uitkomst 
van dit onderzoek is mij niets gebleken.

Onder de bezittingen van de Malburgsche parochie, 
die  in  het  bezit  van  de  Gereformeerde  gemeente 
overgingen, bevond  zich ook het  zilverwerk,  dat  tot 
dien tijd in de z.g. Malburgsche kist in het Huissensche 
raadhuis bewaard werd, bestaande uit een monstrans, 
2  vergulde  kelken,  2  zilveren  pullen  en  2  zilveren 
kelkdeksels, samen wegende 5 pond 2½ lood. Hieruit 
heeft de Arnhemsche zilversmid Engel Bongardt voor 
de  gemeente  ten  gbruike  bij  het  avondmaal 
vervaardigd een zilveren beker en schotel, wegende 57 
lood. De rest van het zilver werd aan Bongardt verkocht 
voor F.163:10½:‐, waaruit voor het maken van beker 
en schotel werd betaald F.10:‐:‐. Van het restant werd 
o.a. aangeschaft een bijbel voor F.19:8:‐ en een kerken‐
psalmboek in Spaansch leder voor F.3:10:‐

(wordt vervolgd)
* De gegevens  zijn  alle  verzameld uit de acta  van den 
kerkeraad  en  andere  bestanddeelen  van  het  kerkelijk 
archief.

Uit de oude Doos
Marja Huson ‐ ter Avest

‘Geef de aarde door – in hemelsnaam’ was het motto van 
de interreligieuze klimaatviering op zaterdag 6 november. 
Christenen,  joden,  hindoes,  moslims,  boeddhisten  en 
humanisten  kwamen  samen  in  de  Westerkerk  in 
Amsterdam, voorafgaand aan de klimaatmars. "Er is een 
radicale ommekeer nodig."

Interreligieuze viering vormde 
spirituele start Klimaatdemonstratie.
Heleen van de Honing
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gemeente interesse is om een telefooncirkel op zetten.

Wat is een telefooncirkel en hoe werkt deze?

Een  telefooncirkel wordt gevormd door een kleine groep 
mensen (5 – 8 personen). Deze mensen bellen elkaar iedere 
dag even, elke morgen, op een vast tijdstip, onder leiding 
van  een  vrijwilliger.  Even  een  belletje,  even  een  beetje 
aandacht. Of alles nog goed is.Dit gebeurt meestal in een 
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hebben ze geen tijd meer voor elkaar of voor 
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opnieuw  uit  met  een  sociaal  bewogen 
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Dinsdag 14 december, 
19.45 uur ‐ Pleinzaal

Bevestiging en  intrededienst ds.  Theo de Zwart uit 
Arnhem

Op D.V. zondag 12 december aanstaande om 10.00 uur 
zal  de  kerkelijke  bevestiging  en  intrede  dienst 
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plaatsvinden.  Voor  meer  informatie  over  deze 
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Het e‐mail adres is: t.de.zwart@st‐anna.nl 

BERICHT VAN DE PROTESTANTSE 
GEMEENTE TE GELDROP‐MIERLO

Vervolg (3) uit de inleiding van de ‘Inventaris van het 
archief  der  Ned.  Hervormde  Gemeente  te  Huissen. 
Samengesteld in opdracht van den Kerkeraad (1948).’ 
De inleiding in dit boek is in 1948 geschreven door H.L. 
Driessen* .    

Blijkbaar  is  de  Malburgsche  parochie,  vermoedelijk 
door het te geringe zielenaantal, verloopen en de kerk 
ingevallen of afgebroken. In 1534 (Inv.no.  ) wordt nog 
vermeld  Heer  Willem  van  Hailderen,  pastoor  tot 
Malburgen. In de acta van 8 Nov. 1682 vinden wij nog 
een opdracht aan den landschrijver om onderzoek te 
doen  naar  den  z.g.  Malburgschen  klok,  in  de 
stadskerktoren hangende, en den Ossenkamp, tot de 
pastorie  van Malburgen behoord hebbende. Hij  zou 
ook de schrifturen vorderen betreffende die pastorie 
van de kinderen van ‘den Ouden Will’. Van de uitkomst 
van dit onderzoek is mij niets gebleken.

Onder de bezittingen van de Malburgsche parochie, 
die  in  het  bezit  van  de  Gereformeerde  gemeente 
overgingen, bevond  zich ook het  zilverwerk,  dat  tot 
dien tijd in de z.g. Malburgsche kist in het Huissensche 
raadhuis bewaard werd, bestaande uit een monstrans, 
2  vergulde  kelken,  2  zilveren  pullen  en  2  zilveren 
kelkdeksels, samen wegende 5 pond 2½ lood. Hieruit 
heeft de Arnhemsche zilversmid Engel Bongardt voor 
de  gemeente  ten  gbruike  bij  het  avondmaal 
vervaardigd een zilveren beker en schotel, wegende 57 
lood. De rest van het zilver werd aan Bongardt verkocht 
voor F.163:10½:‐, waaruit voor het maken van beker 
en schotel werd betaald F.10:‐:‐. Van het restant werd 
o.a. aangeschaft een bijbel voor F.19:8:‐ en een kerken‐
psalmboek in Spaansch leder voor F.3:10:‐

(wordt vervolgd)
* De gegevens  zijn  alle  verzameld uit  de acta  van den 
kerkeraad  en  andere  bestanddeelen  van  het  kerkelijk 
archief.

Uit de oude Doos
Marja Huson ‐ ter Avest

‘Geef de aarde door – in hemelsnaam’ was het motto van 
de interreligieuze klimaatviering op zaterdag 6 november. 
Christenen,  joden,  hindoes,  moslims,  boeddhisten  en 
humanisten  kwamen  samen  in  de  Westerkerk  in 
Amsterdam, voorafgaand aan de klimaatmars. "Er is een 
radicale ommekeer nodig."

Interreligieuze viering vormde 
spirituele start Klimaatdemonstratie.
Heleen van de Honing
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Ds. Theo de Zwart en menslievende zorg 
Dag lieve mensen van de kerk in Huissen. 
Het is even geleden dat ik u aanschrijf. Op 
oudejaarsavond  vorig  jaar  heb  ik  samen 
met  Trude mooie  plannen  gemaakt  voor 
2021 om te realiseren. Fijn zoals dat kan op 
zo’n  laatste  avond  van  het  jaar…  ietwat 
dagdromen  hoe  het  nieuwe  jaar  zal 
verlopen.  Maar  helaas  kon  ik  niet 
vermoeden dat 2021 voor mij persoonlijk 
heel  anders  zou  verlopen  dan  gepland. 
Helaas  na  doorgemaakte  COVID‐19, 
hartritmestoornis en een grote operatie is 
2021  totaal  anders  verlopen.  Na  mijn 
ziekteperiode  vanaf  december  vorig  jaar 
tot  en  met  juli  van  dit  jaar  ben  ik  weer 
hersteld. Echter wel met een existentiële 
ervaring rijker. 

Afgelopen augustus werkte ik 32 jaar in de 
zorg.  In  de  diverse  functies  (‘rollen’) 
afwisselend  van  cardiologieverpleeg‐
kundige,    geestelijk  verzorger,  predikant, 
tot  medisch  ethicus  &  supervisor  heb  ik 
jarenlang  kunnen  zorgen  voor  patiënten, 
bewoners en stervenden in het ziekenhuis, 
verpleeghuis,  hospice  en  de  thuiszorg. 
Tevens  heb  ik  ook  jarenlang  nieuwe 
zorgprofessionals  met  veel  plezier  als 
hogeschooldocent Ethiek & Gezondheids‐
recht kunnen opleiden, zodat studenten op 
hun  beurt  weer  ‘leren  te  zorgen  voor 
kwetsbaren’.

En nu opeens – geheel onverwachts – ben 
ik zelf díe patiënt (geworden). Het is écht 
vreselijk om aan deze nieuwe ‘tijdelijke rol’ 
te wennen en daar heb ik het erg moeilijk 
mee  (gehad),  zeker  begin  januari  van  dit 
jaar  (om daar maar  eerlijk  over  te  zijn!). 
Regie  uit  handen  geven.  Afhankelijkheid 
van  verzorging  en  revalidatie.  Wanhoop, 
angst, maar ook hoop, steun en liefde.

Het is dan ook erg fijn om omringd te zijn 
van de steun en het medeleven van jullie 
(mede  kerkgangers).  Een  aantal  die  mij 
stimuleren  en  tips  geven  om  de  tijd  te 
nemen om ‘patiënt te zijn’ en niet te snel 
te willen en ‘om vol te houden’

.Wat is het fijn om samen met Trude in Oirschot waar ik revalideerde 
terug te denken aan de mooie intensieve huisbezoeken die collega 
Matthijs Glastra ons telkens weer bracht. De vragen die ík altijd stel 
aan patiënten kreeg ik zelf voor mijn kiezen. Confronterend… 

Maar toch… kan ik terugkijkend dit nú ook gebruiken voor verkoeling 
en stilte. Terwijl ik ‘stil gezet werd’ om er een ‘persoonlijke betekenis 
en zin’ aan te geven in mijn eigen situatie van mijn leven. Ook al weet 
ik als pastoraal theoloog en beroepsmatig dat ‘zin(geving)’ juist gaat 
over omgaan met basale onzekerheden van deze wereld en geraakt 
zijn om in die wereld zinvol te handelen en ervaringen op te doen 
voor je eigen autobiografie.

Het onverwachts thuis zitten, letterlijk stil gezet worden, met veel 
lichamelijke pijn  en ook nog eens plotseling  afhankelijk  van mijn 
familie,  vrienden,  collega’s  en  van  al  mijn  toegewezen medisch‐
specialisten en hulpverleners geeft dat ik opeens afhankelijk ben van 
anderen  en  de  kwetsbaarheid  van  het  leven  ook  zelf  ben  gaan 
ontdekken. Die nieuwe rol van ‘patiënt zijn’ kan ik nu ook bijschrijven 
aan mijn andere functies (‘rollen’) en curriculum vitae van het leven. 

En dat zie ik dan ook in de gegeven omstandigheden als positief. Te 
meer ook, omdat ik vooruit kan kijken (ik leef nog; het had écht op 
het nippertje anders kunnen uitpakken, vertelt Cardioloog en dat 
weet ik ook wel als oud cardiologie‐verpleegkundige op een Eerste‐
Hart‐Hulp en reanimatiekamer). Misschien heeft alles dan toch wel 
een doel… 

Mijn grote  liefde voor de  zorgsector  is na mijn  ‘recente  ziek‐zijn’ 
ervaringen er alleen maar groter op geworden. Ik weet dat we samen 
– als zorgprofessionals met elkaar – mogen werken aan goede zorg 
en welzijn voor patiënten, bewoners, cliënten, kwetsbare ouderen, 
gasten in het hospice, stervenden en rouwenden. 

Als  Medisch  Ethicus  werken  aan  goede,  gerechtvaardigde  en 
menslievende  zorg…  echter  nu  voor  mij  met  een  persoonlijke 
existentiële ervaring rijker. Met deze nieuwe levenservaring rijker 
kan  ik  mijn  steentje  weer  opnieuw  en  met  andere  kracht  en 
compassie bijdragen in de uitoefening van mijn functie als Medisch 
Ethicus  en  als  Predikant  met  een  bijzondere  opdracht  in  het 
ziekenhuis,  hospice  en  verpleeghuis  uitgezonden  vanuit  de 
Protestantse Gemeente van Geldrop‐Mierlo. 

In Christus verbonden groet ik u, 
Ds. Theo de Zwart

Collecteopbrengsten periode 
25 augustus t/m 7 november 2021.

15 november 2021
Roelof Smelt
administrateur@pknhuissen.nl
tel 06 203 914 82

Ledenmutaties periode 10‐10‐2021 t/m 14‐11‐2021.
ledenadministratie@pknhuissen.nl
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Begroting 2022 College van Diakenen
     In 2022 verwachten wij in rustiger financieel vaarwater te komen. De verkoop van de  consistorie, verbouwing van 
de pleinzaal en herinrichting kerkzaal inclusief aanpassing audiovisuele hulpmiddelen is afgerond.
     Het vinden van vrijwilligers voor de uitoefening van vrijwilligerstaken wordt steeds moelijker. Een consequentie 
daarvan is ook dat wij vanaf 2022 gebruik gaan maken van de diensten van KKA Administraties en Advies voor de 
afhandeling van onze financiële administratie.
     De grootste en voor ons niet beïnvloedbare kosten zijn de kosten van pastoraat (predikantsplaats). Wij moeten 
ook voor volgend jaar rekening houden met een stijging.
     Wij blijven vasthouden aan het huidige zeer voorzichtige uitgavenpatroon. Dat betekent bewust omgaan met geld 
en goederen en proberen te bezuinigen waar mogelijk. 
Met een steeds kleiner wordende gemeente worden aan gemeenteleden wel steeds grotere offers gevraagd. Wij zijn 
ons dat terdege bewust.
     Deze begroting sluit met een fors tekort. Dat bedraagt € 46.272 en na toevoeging aan reserves op € 51.785. Wij 
realiseren ons terdege dat dit ingrijpende consequenties heeft voor onze vermogenspositie. In de 
meerjarenbegroting die binnenkort wordt opgesteld zullen wij daar uitvoerig op in gaan.

Protestantse gemeente te Huissen                                        College van Kerkrentmeesters – Begroting  2022

     Al jaren streeft de diaconie er naar om jaarlijks een sluitende begroting te kunnen presenteren. Uitgangspunten 
hierbij zijn dat al het geld dat binnenkomt, wordt uitgegeven, en dat er een binding moet zijn vanuit de gemeente met 
een project.
     Door de ontwikkelingen in verband met Corona lijkt het dat vanaf 2021 er een verschuiving plaatsvindt. De inkomsten 
uit collecten worden meer gerelateerd aan de goede doelen die wij al jaren steunen en minder aan algemeen diaconaal 
werk. Daarnaast is er wel een toename van de vrijwillige bijdrage diaconie.
     Bedragen die genoemd worden onder ondersteuningen, vakantiekosten en jeugddiaconaat die niet uitgegeven 
worden, mogen worden aangewend voor extra bijdragen aan landelijk ondersteunde stichtingen. 
De stichtingen die wij evenals in 2021 zullen steunen zijn: Kruispunt Arnhem, Vluchtelingenwerk Oost‐Nederland, 
Stoelenproject De Duif, Rudolphstichting, Voedselbank Arnhem, Kinderhospice Binnenveld, Stichting Mensenkinderen, 
Leprazending, Tent of Nations.
     Zoals hierboven al gemeld verwachten we dat de totale inkomsten t.o.v de jaarrekening 2020 met ca € 3.000 zullen 
dalen. De kosten zullen in totaliteit ca € 5.000 stijgen. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door toename van de 
administratie kosten met ca € 2.200. Vanaf 2022 maken wij gebruik van de diensten van KKA Administraties en Advies 
voor de afhandeling van onze financiële administratie.
     Het tekort dat ontstaat ad € 3.425 zal ten laste van ons vermogen worden gebracht. 

                Protestantse gemeente te Huissen                                               College van Diakenen ‐ Begroting 2022

De volledige begrotingen staan vanaf 26 november 2021 op onze website. De papieren exemplaren kunt u bij 
mij inzien. Wel graag eerst een telefonische afspraak maken.  
In de kerkenraadsvergadering van 9 november 2021 zijn deze begrotingen voorlopig goedgekeurd.

Roelof Smelt, Tel 06 203 914 82           administrateur@pknhuissen.nl
.



17Sjaloom! Kerkblad Protestantse Gemeente HuissenSjaloom! Kerst 2021

Begroting 2022 College van Kerkrentmeesters 

16

Begroting 2022 College van Diakenen
     In 2022 verwachten wij in rustiger financieel vaarwater te komen. De verkoop van de  consistorie, verbouwing van 
de pleinzaal en herinrichting kerkzaal inclusief aanpassing audiovisuele hulpmiddelen is afgerond.
     Het vinden van vrijwilligers voor de uitoefening van vrijwilligerstaken wordt steeds moelijker. Een consequentie 
daarvan is ook dat wij vanaf 2022 gebruik gaan maken van de diensten van KKA Administraties en Advies voor de 
afhandeling van onze financiële administratie.
     De grootste en voor ons niet beïnvloedbare kosten zijn de kosten van pastoraat (predikantsplaats). Wij moeten 
ook voor volgend jaar rekening houden met een stijging.
     Wij blijven vasthouden aan het huidige zeer voorzichtige uitgavenpatroon. Dat betekent bewust omgaan met geld 
en goederen en proberen te bezuinigen waar mogelijk. 
Met een steeds kleiner wordende gemeente worden aan gemeenteleden wel steeds grotere offers gevraagd. Wij zijn 
ons dat terdege bewust.
     Deze begroting sluit met een fors tekort. Dat bedraagt € 46.272 en na toevoeging aan reserves op € 51.785. Wij 
realiseren ons terdege dat dit ingrijpende consequenties heeft voor onze vermogenspositie. In de 
meerjarenbegroting die binnenkort wordt opgesteld zullen wij daar uitvoerig op in gaan.

Protestantse gemeente te Huissen                                        College van Kerkrentmeesters – Begroting  2022

     Al jaren streeft de diaconie er naar om jaarlijks een sluitende begroting te kunnen presenteren. Uitgangspunten 
hierbij zijn dat al het geld dat binnenkomt, wordt uitgegeven, en dat er een binding moet zijn vanuit de gemeente met 
een project.
     Door de ontwikkelingen in verband met Corona lijkt het dat vanaf 2021 er een verschuiving plaatsvindt. De inkomsten 
uit collecten worden meer gerelateerd aan de goede doelen die wij al jaren steunen en minder aan algemeen diaconaal 
werk. Daarnaast is er wel een toename van de vrijwillige bijdrage diaconie.
     Bedragen die genoemd worden onder ondersteuningen, vakantiekosten en jeugddiaconaat die niet uitgegeven 
worden, mogen worden aangewend voor extra bijdragen aan landelijk ondersteunde stichtingen. 
De stichtingen die wij evenals in 2021 zullen steunen zijn: Kruispunt Arnhem, Vluchtelingenwerk Oost‐Nederland, 
Stoelenproject De Duif, Rudolphstichting, Voedselbank Arnhem, Kinderhospice Binnenveld, Stichting Mensenkinderen, 
Leprazending, Tent of Nations.
     Zoals hierboven al gemeld verwachten we dat de totale inkomsten t.o.v de jaarrekening 2020 met ca € 3.000 zullen 
dalen. De kosten zullen in totaliteit ca € 5.000 stijgen. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door toename van de 
administratie kosten met ca € 2.200. Vanaf 2022 maken wij gebruik van de diensten van KKA Administraties en Advies 
voor de afhandeling van onze financiële administratie.
     Het tekort dat ontstaat ad € 3.425 zal ten laste van ons vermogen worden gebracht. 

                Protestantse gemeente te Huissen                                               College van Diakenen ‐ Begroting 2022

De volledige begrotingen staan vanaf 26 november 2021 op onze website. De papieren exemplaren kunt u bij 
mij inzien. Wel graag eerst een telefonische afspraak maken.  
In de kerkenraadsvergadering van 9 november 2021 zijn deze begrotingen voorlopig goedgekeurd.

Roelof Smelt, Tel 06 203 914 82           administrateur@pknhuissen.nl
.



Druk: 
BladNL Utrecht Oplage 280 exemplaren.
Verschijnt 7 keer per jaar

Redactie: 
Bartje Abbo‐Tilstra, Ria Berends, Jan 
Willem Faasse, Matthijs Glastra, Herman 
Schimmel, Herman Joling.                             
De redactie van de Sjaloom! behoudt zich 
het recht voor artikelen wel of niet te 
plaatsen, dan wel aangepast.

Inleveren kopij 
•     Inleverdata: 2 jan '22, 27 februari
•     Verschijningsdata: 13 jan '22, 
       10 maart
Tekst in Word, afbeeldingen als jpg (hoge 
resolutie 2Mb) naar 
sjaloom@pknhuissen.nl 

Coördinatie bezorging 
Hans Hissink: 026 325 33 56 
hansenjanniehis@gmail.com 

Kosten
Vrijwillige bijdrage per jaar €15,‐ 
(richtbedrag) igitale versie Sjaloom! 
aanmelden bij sjaloom@pknhuissen.nl of 
via de website 

1918 Sjaloom! Kerkblad Protestantse Gemeente HuissenSjaloom! Kerst 2021

Colofon
Nr 7  Kerst 2021 jaargang 42
Sjaloom! Kerkblad Protestantse 
Gemeente Huissen

Kosters
kosterteam@pknhuissen.nl
 Yolanda de Wit      0654954070
 Ruud Viëtor                         0615858293 
 Jonathan van Deutekom   0645674960
 Dirk Haasnoot                     0654698106
 Jan Prent                              0615050768
Roosters kosters:  
         24/11 ‐ 30/11    Dirk en Ruud
         01/12 ‐ 07/12    Jonathan
         08/12 ‐ 14/12    Yolanda en Jan
         15/12 ‐ 21/12    Jonathan
         22/12 ‐ 28/12    Dirk en Ruud
         29/12 ‐ 04/01    Yolanda en Jan
         05/01 ‐ 11/01    Jonathan
         12/01 ‐ 18/01    Dirk en Ruud
         19/01 ‐ 25/01     Yolanda
         26/01 ‐ 01/02     Jonahan

‐ 

Scribaat:
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Adressen
Kerkgebouw:
Raadhuisplein 35, 6851 BW Huissen        026 325 34 21

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

Website: 
www.pknhuissen.nl 
Voor informatie over de gemeente, terug kijken en luisteren van kerkdien‐
sten, etc.
Marja Huson ‐ ter Avest  06 20 53 59 46  webmaster@pknhuissen.nl 

Kerktelefoon: 
Ruud Viëtor     06 15 85 82 93
•     Kerkdienst thuis luisteren: 
•     Kerkdienst gemist: 
•     Kerkdienst online:

Cantorij: repetitie vrijdag 19.00 uur
Herman Schimmel    0481 37 61 25

Promises: maandag 20.00 uur
Ruud Viëtor   06 15 85 82 93

Financiën
Collectebonnen:
•     per kaart van €20 
•     per kaart van €10
Bestellen via Ruud Viëtor 06 15 85 82 93

Bankrekeningen:
Protestantse Gemeente Huissen 
•     Bijdrage Sjaloom! o.v.v. Sjaloom!
•     Bijdrage kerkbalans
•     Bestellen collecte bonnen
•     Werk aan de kerk 2.0
Diaconie Protestantse Gemeente Huissen
•     Alle betalingen aan en van de diaconie.

Nederland (en ook van de Nederlandse Joden woonachtig in andere landen) zijn vervolgd, gedeporteerd en 
in de vernietigingskampen zijn vermoord, of zijn omgekomen door honger of uitputting tijdens transporten 
en dodenmarsen en waar geen graf van bekend is. .

Het monument omvat vier Hebreeuwse letters die samen het woord weergeven, dat ‘In herinnering aan’ 
betekent. Als bezoekers de gedenkplaats binnenkomen, treden zij een labyrint van gangen tegemoet met 
aan beide zijden twee meter hoge bakstenen muren die de boodschap ‘In herinnering aan’ dragen. Op elk 
van de 102.000 stenen wordt een naam, geboortedatum en de leeftijd bij overlijden gegraveerd, zodanig dat 
de namen van de slachtoffers aanraak baar zijn.

Wij lezen in de Adventstijd het geboorteverhaal van de evangelist Lucas. Daarin gaat het over de familie van 
Jezus, de verworteling van Jezus met en in Israël. Het bepaalt ons bij al die lege plekken die er in alle Joodse 
families zijn. Namen die gefluisterd blijven. Verdriet en gemis om mensen die er niet meer zijn. Als kerkenraad 
hebben we  besloten  om het  als  gemeente mogelijk  te maken  een  aantal  namen  van  dit monument  te 
adopteren. Het adopteren van één steen (naam) kost € 50,=. 

Een adoptie is niet exclusief en eenmalig – een naam kan meer dan één keer geadopteerd worden. Met de 
financiële ondersteuning van de adoptiegelden worden daarom ook educatieve projecten voor schoolklassen 
mogelijk gemaakt en kan in het onderhoud worden voorzien. Nog steeds blijken er nieuwe stenen nodig of 
vervangen te moeten worden. Dit kan gaan over de schrijfwijze van een naam (spellingsfouten), maar ook 
compleet nieuwe namen. 

“Voor nabestaanden is het van onschatbare waarde een plaats te hebben waar zij hun familieleden kunnen 
herdenken. Zo worden de namen van de slachtoffers van de Holocaust aan de vergetelheid onttrokken. Het 
monument is ook een verbinding tussen verleden, heden en vooral toekomst.”
“Herdenken is niet alleen voor hen die zich de oorlog kunnen herinneren. Het is juist ook voor hen die de oorlog 
niet hebben meegemaakt. Voor de kinderen van hen die het meemaakten, voor hun kleinkinderen en voor de 
volgende generaties. 

In de vorige “Sjaloom” is er aandacht geven aan de 
opening  van  het  Holocaust  Namenmonument  in 
Amsterdam. Na meer  dan 75  jaar  na de  Tweede 
Wereldoorlog  is  er  nu  een  monument  met  alle 
102.000  namen  van  de  Nederlandse 
Holocaustslachtoffers  die  geen  graf  hebben.  Het 
betreft hier alle Joden, Sinti en Roma die vanuit 

In de kerk zal er in de Adventstijd een collecte‐
steen zijn voor uw bijdragen. U kunt uw bijdrage 
ook overmaken naar rekeningnummer:
NL23RABO 0124 0915 47    t.n.v.  Protestantse 
Gemeente Huissen o.v.v. Namenmonument
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