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“Losse foto’s in een schoenendoos” 
Matthijs Glastra

De  kerstspullen  zijn weer  ingepakt,  de  doos  staat 
weer op  zijn  vaste plekje op ons  kleine  zoldertje. 
Aan  de  ene  kant  de  fotoboeken  van  Matthijs 
(bijgewerkt tot zomer 2020, straks heb ik alle tijd!), 
aan de andere kant een grote kartonnen doos met 
allemaal mapjes met  losse  foto’s  van  Jacqueline. 
Foto’s,  herinneringen  en  momenten  die  ik 
meeneem, die mij gevormd en gemaakt hebben tot 
wie ik ben. Ik bewaar die graag (en soms ook te veel!). 
De overgang naar een nieuw jaar doet ons vaak stil 
staan  bij  wat  je  bewaren  wilt. Wat  zijn  voor mij 
betekenisvolle momenten en mensen die er zijn en/
of die ik zo intens mis. 

Al  die  losse  fragmenten  vormen  samen  mijn 
levensverhaal.  De  Groningse  schrijver  Gerrit  Krol 
heeft ooit een artikel over vakantiefoto’s geschreven 
dat  mij  bijblijft  als  een  treffend  beeld  voor  het 
levensverhaal van mensen (NB een artikel uit de tijd 
toen je nog foto’s met een fototoestel maakte, en er 
geen harde schijven en Clouds bestonden om alles 
te bewaren). Hij beschrijft enerzijds de mensen die 
hun vakantiefoto’s keurig in een album plakken: een 
chronologische volgorde, keurig op een rij, alles bij 
elkaar,  voor  altijd  vastgeplakt.  Anderzijds  zijn  er 
mensen  die  hun  foto’s  bewaren  in  een  oude 
schoenendoos. Als zij hun vakantieverhaal vertellen, 
kunnen ze de foto’s in een willekeurige volgorde laten 
zien, waarna ze alles weer bij elkaar vegen, terug in 
de doos. De volgorde van de foto’s kan voortdurend 
veranderen en wisselen, het blijft hetzelfde verhaal. 
Wat bij beiden onmisbaar is, is het verhaal dat je erbij 
vertelt. 

De vrienden met wie je de vakantie‐ervaringen deelt 
zien niet wat ze zien, maar zien wat er verteld wordt! 
Het verhaal dat ik vertel is de lijst voor de foto’s! Vaak 
is het bekijken van andermans vakantiefoto’s geen 
onverdeeld genoegen. Dat  ligt niet aan de  foto’s, 
maar  aan  het  verhaal,  de  tekst  eromheen.  De 
fotolijst  deugt  niet,  overbodig  geneuzel waar  de 
ander niets aan heeft. . .

Ik moet bij die losse foto’s en/of een album denken 
aan  wat  Joke  Hermsen  schrijft  over  onze 
tijdsbeleving.  In  de  antieke  filosofie  heeft  de  tijd 
twee  gezichten.  Chronos,  Vadertje  Tijd,  is  de 
universele  kloktijd,  tijd  die  gemeten  kan worden 
(zandloper én zeis), cijfers, tellen. Er is ook de god 
Kairos, de god van het  juiste moment. Geen oude 
man,  maar  een  god  met  vleugels,  ver‐
beeldingskracht, vertellen en beleven. De kloktijd 
kan uiterst exact en nauwkeurig de tijd aangeven, 
maar vertelt ons weinig over de kwaliteit van de tijd. 
‘Pas als de klokken zwijgen, komt de ware tijd tot 
leven’  (William  Faulkner).  ‘1  februari  1953’  is 
kloktijd,  ‘mijn  leven voor en na de Ramp’ geeft  in 
Zeeland het kairos‐moment aan: één moment kan 
mijn  hele  levenstijd  bepalen!  Voor  en  na  mijn 
scheiding.  Dat  ongeluk.  Die  vakantie.  Dat  ik  jou 
ontmoette.  Dat  ik  “Everybody  hurts”  van  REM 
hoorde.  Bevrijdingstheologen  in  Zuid‐Afrika 
gebruikten  het  woord  Kairos‐moment.  Ach,  aan 
Apartheid  raak  je  gewend,  altijd  zo  geweest,  dat 
hoort erbij. Hou op, stop, tijd is beslissingstijd: nu is 
het genoeg! Opstaan! Tijd voor een ander verhaal, 
een andere lijst om de foto’s!

Hoe zou Maria de foto’s van kerstavond 
bewaren,  welk  verhaal  zou  zij  erbij 
vertellen? 
Het  is opmerkelijk dat we haar vanaf 
het  begin  hebben  gevolgd,  gehoord 
hoe ze haar mond en hart opent als de 
engel het goede nieuws verkondigt – en 
nu het allemaal gebeurt: blijft het stil!
Maria  bewaarde  de  momenten  van 
deze nacht, die overleggende – heen & 
weer leggend – in haar hart. Te midden 
van de onzekerheid en dubbelzinnig‐
heid  van  alles  wat  er  gebeurd  is 
probeert zij de  losse stukjes van deze 
kerstpuzzel  tot een herkenbaar beeld 
te  leggen. Wat op het  eerste  gezicht 
duidelijk lijkt kan bij nader inzien toch 
weer  anders  zijn.  Dit  kleine  kind  als 
Redder van de wereld? Ben jij dit echt 
God?  Het  leven  heeft  geheimen  die 
groter  zijn  dan  mijzelf.  “Dag  lieve 
jongen, welkom in het leven”.

En zo wordt Maria een beeld voor alle gelovigen. Wat is geloven? 
Het  is  het  zoeken  naar  het  verhaal,  het  fotolijstje,  bij  onze 
levensplaatsjes. Hoe zal  ik het  leven duiden en  interpreteren? De 
plaatjes  van  het  kerstverhaal  blijven  hetzelfde,  maar  mijn  
geloofsverhaal is veranderd. God, engelen, Redder en Heiland – die 
woorden verdampen, waardoor de plaatjes los in het lijstje komen 
te hangen. Dan kun je de plaatjes wegleggen. Of het album van het 
geloof waarin alles is vastgelegd wegdoen of sluiten. Maar soms pakt 
iemand een plaatje op en begint opnieuw te vertellen. Mooi dat God 
niet in de tempel begint of in de kerk, maar in het open veld. Mooi 
dat grootsheid zich toont in het kleine. Bijzonder hoe open en eerlijk 
Wolter Rensink ons op Tweede Kerstdag liet delen in zijn verhaal. 
‘Met het christelijke kerstfeest heb ik wat moeite. Ik zie het niet als 
de geboorte van Gods zoon maar als de geboorte van een gewoon 
mens die van God de opdracht heeft gekregen om zijn belangrijkste 
profeet te worden. Jezus is voor mij een leidsman in mijn leven door 
alles wat hij ons heeft voorgeleefd in woord en daad’.

Geloven is niet alles weten, ordenen. We hebben te veel in albums 
geplakt. Blijf actief bezig met de momenten die het leven ons geeft. 
Lucas vertelt ons – ik denk expres – niet wat Maria’s interpretatie is ‐
 het gaat erom dat jij,  lezer en/of hoorder, die betekenis zelf gaat 
geven !!

Soms breekt uw licht in mensen door, onstuitbaar
Zoals een kind geboren wordt.
Gedenk de mens die wordt genoemd uw kind,
Uw koninkrijk, uw licht.

Geen duisternis heeft ooit hem overmeesterd,

Gedenk ons die als hij geboren zijn, eens en voorgoed,
Die uit zijn mond uw naam hebben gehoord,
Die moeten leven in de schaduw van de dood,

Hem achterna, hem achterna,
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Van de redactie
Bartje Abbo‐Tilstra

Zondag 16 januari 
2e zondag na Epifanie
Voorganger: Ds. Matthijs Glastra
Collectes:  Ondersteuning Gemeen Voedselbank Arnhem 
e/o/Pastoraat en Eredienst

Zondag 23 januari 
3e zondag na Epifanie
Voorganger: Ds. Margreet de Bree
Collectes:  Missionair werk St. Mensenkinderen Oost‐
Europa / Pastoraat en Eredienst 

Zondag 30 januari 
4e zondag na Epifanie
Voorganger: Ds. Perla Akerboom
Collectes: KIA ‐ Zending Rwanda/ Pastoraat en Eredienst 

Zondag 6 februari 
5e zondag na Epifanie
Voorganger: Ds. Bram Grandia
Collectes: Tent of Nations / Pastoraat en Eredienst 

Zondag 13 februari 
6e zondag na Epifanie
Voorganger: Ds. Matthijs Glastra
Collectes: KIA ‐ Noodhulp Nepal/ Pastoraat en Eredienst 

Zondag 20 februari 
7e zondag na Epifanie
Voorganger: Ds. Ruth de Waal
Collectes:  KIA ‐Werelddiaconaat Oeganda/ Pastoraat en 
Eredienst 

Zondag 27 februari 
8e zondag na Epifanie
Voorganger: Ds. Matthijs Glastrea
Collectes:  Stoelenproject De Duif/ Pastoraat en Eredienst 

Zondag 6 maart  Invocabit
1e zondag van de 40 dagen
Voorganger: Ds. Matthijs Glastra
Collectes: Leprazending/ Pastoraat en Eredienst 

Zondag 13 maart Reminiscere
2e zondag van de 40 dagen
Voorganger: Ds. Pieter Dirk Wolthaus
Collectes: Binnenlands diaconaat/ Pastoraat en Eredienst

Inhoud
2 ‐ 3    Column Matthijs Glastra
4.        Van de redactie / Inhoud / Agenda
5.        Vieringen / Kosters gevraagd
6.        Films en Huissens Compas
7.        Wij gedenken.... / Vanuit de kerkenraad
8‐9.     Kerkbalans
10.      Drinklied
11.      Uit de oude doos
12.      Rodolf0 / Telefooncirkel 
13.      Collect eopbrengsten / Ledenmutatie
14.      Colofon
15.      Kerstattentie bedankt   
16.      Gedicht 

5

Beste gemeenteleden,

Ik wil jullie graag op de hoogte houden van de situatie 
binnen het kostersteam.
Een tijdje geleden stonden we pontificaal op de cover 
van  Sjaloom!  en  hebben  we  allemaal  een  stukje 
geschreven. 
De  situatie  gaat per  januari drastisch  veranderen. 
Toen Jan zich aanmeldde om ons te ondersteunen, 
had  hij  bijvoorbeeld  een  avond  in  de  week  in 
gedachten. Echter dit was er in corona‐tijd niet, dus 
werden het de zondagen en vanaf september samen 
een duo met mij. Dit is hem echter teveel en nu gaat 
hij  toch  het  oorspronkelijke  idee  invullen.  En 
eventueel op incidentele basis. Zijn we best blij mee, 
want  scheelt  ons  een  avond  in  de  week. 
Daarmee zijn we er nog niet…………..: Daniëlle heeft 
te  kennen  gegeven  dat  zij  per  1  januari  2022 
helemaal stopt. Voor Jonathan geldt dit ook, maar hij 
wil tot 1 juni 2022 doorgaan. We zijn natuurlijk heel 
blij met het werk dat zij in de afgelopen jaren hebben 
verzet!! 
Dan resteren er nog 3 kosters. Ruud en Dirk als duo 
en ik [Yolanda] als solo. Dit betekent dat we om de 
week  aan  de  beurt  zijn………..en  dat  is  zeker  in 
vakantietijd niet te doen. 
U voelt hem al aankomen…………. 
Wie kan ons ondersteunen???? Dat hoeft dus niet 
elke keer een volle week te zijn. Alle hulp is welkom!! 
Zo nu zijn jullie weer op de hoogte. Tot ziens maar 
weer. 

Groet, ook namens de anderen, 
Yolanda

Vieringen Aanvang 10.00 uur
Voorlopig in verband met coronamaatregelen 
alleen te volgen via kerkdienstgemist.nl. 
(wijzigingen via de zondagsm@il)

Agenda 2022

Kosters gevraagd
Yolanda de Wit

Alweer een Sjaloom!?

Ja, lieve lezeressen en lezers, de redactie is vol 
goede moed gestart met dit eerste nummer van 
2022. Alsof er geen corona heerst. 

Plannen maken het aantrekkelijk om nog even vol te 
houden tot alle kerkdeuren weer wijd open gaan om  
samen verder te gaan. Tot op de  door God gestelde 
tijd van de Wederkomst een voor ons onbekende 
toekomst aanbreekt. We zouden wel een kijkje 
willen nemen in die Nieuwe Tijd, maar ons vertrou‐
wen zal niet beschaamd worden.

Vooruitzien is ook kijken naar wat er al was: mogelijk 
mag binnenkort weer een film worden vertoond. 
Het zal een welkome verandering zijn om de discus‐
sie weer op gang te brengen.

Onze gemeente is helaas ook getroffen door  het 
verwoestende coronavirus: ons gemeentelid Harry 
Hogendoorn werd in december jl. slachtoffer. God 
sta Elly en verdere familie bij!

De redactie van Sjaloom! wenst u een goede start 
toe van het nieuwe jaar 2022.

25 januari  19.45 film SORRY WE MISSED YOU
8 februari  19.45 film CORPUS CHRISTI
15 maart    19.45 flm GREEN BOOK  
13 februari zondag 16.00 – 18.00 Huissens 
                                                            Compas 

zaterdag 15 januari tot en met 
zaterdag 29 januari 2022.   Actie Kerkbalans
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Van de redactie
Bartje Abbo‐Tilstra

Zondag 16 januari 
2e zondag na Epifanie
Voorganger: Ds. Matthijs Glastra
Collectes:  Ondersteuning Gemeen Voedselbank Arnhem 
e/o/Pastoraat en Eredienst

Zondag 23 januari 
3e zondag na Epifanie
Voorganger: Ds. Margreet de Bree
Collectes:  Missionair werk St. Mensenkinderen Oost‐
Europa / Pastoraat en Eredienst 

Zondag 30 januari 
4e zondag na Epifanie
Voorganger: Ds. Perla Akerboom
Collectes: KIA ‐ Zending Rwanda/ Pastoraat en Eredienst 

Zondag 6 februari 
5e zondag na Epifanie
Voorganger: Ds. Bram Grandia
Collectes: Tent of Nations / Pastoraat en Eredienst 

Zondag 13 februari 
6e zondag na Epifanie
Voorganger: Ds. Matthijs Glastra
Collectes: KIA ‐ Noodhulp Nepal/ Pastoraat en Eredienst 

Zondag 20 februari 
7e zondag na Epifanie
Voorganger: Ds. Ruth de Waal
Collectes:  KIA ‐Werelddiaconaat Oeganda/ Pastoraat en 
Eredienst 

Zondag 27 februari 
8e zondag na Epifanie
Voorganger: Ds. Matthijs Glastrea
Collectes:  Stoelenproject De Duif/ Pastoraat en Eredienst 

Zondag 6 maart  Invocabit
1e zondag van de 40 dagen
Voorganger: Ds. Matthijs Glastra
Collectes: Leprazending/ Pastoraat en Eredienst 

Zondag 13 maart Reminiscere
2e zondag van de 40 dagen
Voorganger: Ds. Pieter Dirk Wolthaus
Collectes: Binnenlands diaconaat/ Pastoraat en Eredienst

Inhoud
2 ‐ 3    Column Matthijs Glastra
4.        Van de redactie / Inhoud / Agenda
5.        Vieringen / Kosters gevraagd
6.        Films en Huissens Compas
7.        Wij gedenken.... / Vanuit de kerkenraad
8‐9.     Kerkbalans
10.      Drinklied
11.      Uit de oude doos
12.      Rodolf0 / Telefooncirkel 
13.      Collect eopbrengsten / Ledenmutatie
14.      Colofon
15.      Kerstattentie bedankt   
16.      Gedicht 

5

Beste gemeenteleden,

Ik wil jullie graag op de hoogte houden van de situatie 
binnen het kostersteam.
Een tijdje geleden stonden we pontificaal op de cover 
van  Sjaloom!  en  hebben  we  allemaal  een  stukje 
geschreven. 
De  situatie  gaat per  januari drastisch  veranderen. 
Toen Jan zich aanmeldde om ons te ondersteunen, 
had  hij  bijvoorbeeld  een  avond  in  de  week  in 
gedachten. Echter dit was er in corona‐tijd niet, dus 
werden het de zondagen en vanaf september samen 
een duo met mij. Dit is hem echter teveel en nu gaat 
hij  toch  het  oorspronkelijke  idee  invullen.  En 
eventueel op incidentele basis. Zijn we best blij mee, 
want  scheelt  ons  een  avond  in  de  week. 
Daarmee zijn we er nog niet…………..: Daniëlle heeft 
te  kennen  gegeven  dat  zij  per  1  januari  2022 
helemaal stopt. Voor Jonathan geldt dit ook, maar hij 
wil tot 1 juni 2022 doorgaan. We zijn natuurlijk heel 
blij met het werk dat zij in de afgelopen jaren hebben 
verzet!! 
Dan resteren er nog 3 kosters. Ruud en Dirk als duo 
en ik [Yolanda] als solo. Dit betekent dat we om de 
week  aan  de  beurt  zijn………..en  dat  is  zeker  in 
vakantietijd niet te doen. 
U voelt hem al aankomen…………. 
Wie kan ons ondersteunen???? Dat hoeft dus niet 
elke keer een volle week te zijn. Alle hulp is welkom!! 
Zo nu zijn jullie weer op de hoogte. Tot ziens maar 
weer. 

Groet, ook namens de anderen, 
Yolanda

Vieringen Aanvang 10.00 uur
Voorlopig in verband met coronamaatregelen 
alleen te volgen via kerkdienstgemist.nl. 
(wijzigingen via de zondagsm@il)

Agenda 2022

Kosters gevraagd
Yolanda de Wit

Alweer een Sjaloom!?

Ja, lieve lezeressen en lezers, de redactie is vol 
goede moed gestart met dit eerste nummer van 
2022. Alsof er geen corona heerst. 

Plannen maken het aantrekkelijk om nog even vol te 
houden tot alle kerkdeuren weer wijd open gaan om  
samen verder te gaan. Tot op de  door God gestelde 
tijd van de Wederkomst een voor ons onbekende 
toekomst aanbreekt. We zouden wel een kijkje 
willen nemen in die Nieuwe Tijd, maar ons vertrou‐
wen zal niet beschaamd worden.

Vooruitzien is ook kijken naar wat er al was: mogelijk 
mag binnenkort weer een film worden vertoond. 
Het zal een welkome verandering zijn om de discus‐
sie weer op gang te brengen.

Onze gemeente is helaas ook getroffen door  het 
verwoestende coronavirus: ons gemeentelid Harry 
Hogendoorn werd in december jl. slachtoffer. God 
sta Elly en verdere familie bij!

De redactie van Sjaloom! wenst u een goede start 
toe van het nieuwe jaar 2022.

25 januari  19.45 film SORRY WE MISSED YOU
8 februari  19.45 film CORPUS CHRISTI
15 maart    19.45 flm GREEN BOOK  
13 februari zondag 16.00 – 18.00 Huissens 
                                                            Compas 

zaterdag 15 januari tot en met 
zaterdag 29 januari 2022.   Actie Kerkbalans
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FILMPROGAMMA en HUISSENS COMPAS Wij gedenken 
HARRY HOGENDOORN
13 september 1940 – 19 december 2021Heb ik een nieuwe agenda aangeschaft – gaat er niets door ?!

Humor  is  het  beste  vaccin.  En  zo maakte  de  Belgische 
cartoonist Kamagurka  samen met de viroloog Marc van 
Ranst een boekje over de bizarre wereld waarin we terecht 
zijn  gekomen.  Je  kunt  alles  gelaten  over  je  heen  laten 
komen, maar kom op: laten we dan tenminste na één jaar 
verdriet en ellende tóch maar een taartje kopen. 
Ik weet niet wat er na de persconferentie van 14 januari 
weer mogelijk wordt en kan  lukken, maar  ik heb  in mijn 
nieuwe  agenda  toch  met  potlood  alvast  wat  data 
geschreven. Misschien weer een verjaardagsfeestje mét 
taart én heel veel kaarsjes? En zeker een goed gesprek en 
ontmoeting in het Huissens Compas. Of een film over de 
kracht van levensverhalen..

Voor Huissens Compas reserveer ik mijn agenda zondag 13 
februari en 20 maart. Van 16.00 – 18.00 in de Pleinzaal. Een 
actueel thema én ruimte voor een glas en gezellig samenzijn.

                                               Voor het Filmprogramma staan er drie dinsdagavonden (!) in de agenda, om
                                               19.45 uur in de Pleinzaal. Er is een korte introductie – we kijken naar de film
                                                – na afloop is er voor wie wil gelegenheid voor een nagesprek.

SORRY WE MISSED YOU, Engeland 2019  ‐  25 januari 2022
December is pakjesmaand, Snel en makkelijk thuisbezorgd. Rick droomt van een betere toekomst voor 
zijn gezin en gaat als zelfstandig pakketbezorger aan de slag te gaan. Deze droom wordt een steeds 
zwaardere molensteen om de nek van zijn gezin

CORPUS CHRISTI, Polen 2019  ‐  8 februari 2022
Door toevallige gebeurtenissen wordt Daniel, een jongeman met een crimineel verleden, hulppriester 
in een Pools dorpje. Op geheel eigen wijze groeit de band met het geloof en deze 
geloofsgemeenschap. Maar steeds is er de dreiging dat het geheim van zijn crimineel verleden alles  
teniet zal doen waar hij in begint te geloven

GREEN BOOK, Amerika, 2018  ‐ 15 maart 2022
Het levensverhaal van een zwarte pianist, in de jaren ’60 op concerttournee in zuiden van Amerika. Zijn 
blanke chauffeur is zijn lijfwacht én tegenpool. Het verhaal van groeiende vriendschap en respect in 
een door racisme gekleurde wereld.

Matthijs Glastra, matthijsglastra@kpnmail.nl , 06 2129 4143

Harry  bleek  begin  december  bij  een  coronatest 
positief.  Hij  belandde  in  het  ziekenhuis  en  heel 
langzaam aan leek het de goede kant op te gaan – 
en opeens heeft het virus  toch nog verwoestend 
toegeslagen. Datzelfde virus werkte óók door in het 
afscheid:  om  de  brede  familie  binnen  de 
aangescherpte  regels  te  ontvangen  vond  het 
afscheid in kleine kring plaats in “de Hoeve”. Daar 
zijn vele woorden (en foto’s en muziek) vol liefde en 
dankbaarheid, humor en nuchterheid, verdriet en 
gemis met elkaar  gedeeld. We hebben het  goed 
gehad met Harry.
Harry en Elly hebben dit einde dapper aanvaard. 
Zijn  levenshouding was  ‘niet  te  teveel  achterom 
kijken, het leven ligt voor je’. Boven de rouwkaart 
stond  veelzeggend  “Wat  de  toekomst  brengen 
moge, mij geleidt des Heren hand”. Bijzonder hoe 
de trouwtekst van 56 jaar geleden treffend Harry’s 
leven onder woorden bracht. Lucas 11 gaat over het 
bidden, bidden  is de deur (jouw hart) open doen 
als een vriend bij je aanklopt, ook al is het middenin 
de nacht. Harry was een allemansvriend, iedereen 
kon bij hem terecht en hij had een open oog voor 
iedereen die hij ontmoette. Jezus gebruikt het beeld 
van een zorgzame aardse vader en tilt dit op naar 
het beeld van God als Vader die zijn Geest zal geven 
aan wie hem daarom vraagt. Een goede vader, een 
trotse  opa,  vriend  van  mensen  en  de  lieve  en 
zorgzame  echtgenoot  van  Elly.  We  bidden  Elly, 
kinderen en kleinkinderen de Geest van Gods liefde 
en Zijn nabijheid voor de komende tijd toe.

Matthijs Glastra

Op 9 december kwamen we bij elkaar. Een ingelaste 
vergadering i.v.m. het beroepingswerk. De begrotin‐
gen voor 2022 worden definitief goedgekeurd. En we 
hebben het Gemeentecafé van 18 november 2021 
geëvalueerd.
 We kijken terug op een plezierig en goed verlopen 
avond met een goede opbouw en heldere toelichting 
m.b.v.  schermafbeeldingen.  De  cijfers  zijn  hooguit 
beperkend maar stellen ons in staat onze wensen te 
realiseren  in  redelijkheid  en  vanuit  een  zeker 
idealisme. Dit uitspreken en ervaren dat het door de 
gemeente wordt gedragen is een goed fundament en 
geeft vertrouwen voor de toekomst.
  a)       Meerjarenraming  gefaseerd:  onze  financiële 
situatie is geen uitzondering en vormt een duidelijke 
basis.  Financiële  situatie  i.r.t.  solvabiliteitsaanvraag 
lijkt minder  ingewikkeld dan uit de stukken van de 
PKN naar voren komt.
b)         Samenstelling beroepingscommissie: Met de 
8 gemeenteleden die zich hebben aangemeld  is er 
sprake van een goede en evenwichtige samenstelling 
waar we blij mee zijn. 
c)        Profiel  predikant:  we  stellen  voor  om  de 
beroepingscommissie  geheel  vrij  te  laten  in  het 
opstellen van een profiel. 
d)       Samenvatting Gemeentecafé: alle gemeente‐
leden  hebben  een  beknopte  samenvatting  ont‐
vangen.

We hebben ook gesproken over het aanstellen van 
een vertrouwenspersoon (per gemeente) om beleid 
inzake ‘een veilige gemeente’ te bepalen. Via de PKN 
is voldoende  informatie  te vinden, we kunnen ons 
beperken tot het communiceren van de mogelijkheid 
je te richten tot een vertrouwenspersoon. ‘Ons DNA ‐
  wie  wij  zijn’  op  de  website  geeft  een  goed  en 
betrouwbaar beeld van onze gemeente. We spreken 
een  voorkeur  uit  voor  een  of  meerdere  ver‐
trouwenspersonen per regio i.p.v. één per kerkelijke 
gemeente. Op die manier kunnen we als kerk op de 
achtergrond  beschikbaar  zijn,  halen we  het  uit  de 
sfeer van ‘behoudzucht’ en/of voorkomen we min of 
meer dat een voorval wordt ‘bedekt met de mantel 
der  liefde’.  Bij  een  vertrouwenspersoon  gaat  het 
uiteindelijk  om  de  mogelijkheid  om  een  melding 
ergens neer te kunnen leggen over het functioneren 
van  mensen  in  kerkelijke  ‘dienst’  (predikant, 
ambtsdrager, e.a.).

Vanuit de kerkenraad
Marja Huson ‐ ter Avest
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FILMPROGAMMA en HUISSENS COMPAS Wij gedenken 
HARRY HOGENDOORN
13 september 1940 – 19 december 2021Heb ik een nieuwe agenda aangeschaft – gaat er niets door ?!

Humor  is  het  beste  vaccin.  En  zo maakte  de  Belgische 
cartoonist Kamagurka  samen met de viroloog Marc van 
Ranst een boekje over de bizarre wereld waarin we terecht 
zijn  gekomen.  Je  kunt  alles  gelaten  over  je  heen  laten 
komen, maar kom op: laten we dan tenminste na één jaar 
verdriet en ellende tóch maar een taartje kopen. 
Ik weet niet wat er na de persconferentie van 14 januari 
weer mogelijk wordt en kan  lukken, maar  ik heb  in mijn 
nieuwe  agenda  toch  met  potlood  alvast  wat  data 
geschreven. Misschien weer een verjaardagsfeestje mét 
taart én heel veel kaarsjes? En zeker een goed gesprek en 
ontmoeting in het Huissens Compas. Of een film over de 
kracht van levensverhalen..

Voor Huissens Compas reserveer ik mijn agenda zondag 13 
februari en 20 maart. Van 16.00 – 18.00 in de Pleinzaal. Een 
actueel thema én ruimte voor een glas en gezellig samenzijn.

                                               Voor het Filmprogramma staan er drie dinsdagavonden (!) in de agenda, om
                                               19.45 uur in de Pleinzaal. Er is een korte introductie – we kijken naar de film
                                                – na afloop is er voor wie wil gelegenheid voor een nagesprek.

SORRY WE MISSED YOU, Engeland 2019  ‐  25 januari 2022
December is pakjesmaand, Snel en makkelijk thuisbezorgd. Rick droomt van een betere toekomst voor 
zijn gezin en gaat als zelfstandig pakketbezorger aan de slag te gaan. Deze droom wordt een steeds 
zwaardere molensteen om de nek van zijn gezin

CORPUS CHRISTI, Polen 2019  ‐  8 februari 2022
Door toevallige gebeurtenissen wordt Daniel, een jongeman met een crimineel verleden, hulppriester 
in een Pools dorpje. Op geheel eigen wijze groeit de band met het geloof en deze 
geloofsgemeenschap. Maar steeds is er de dreiging dat het geheim van zijn crimineel verleden alles  
teniet zal doen waar hij in begint te geloven

GREEN BOOK, Amerika, 2018  ‐ 15 maart 2022
Het levensverhaal van een zwarte pianist, in de jaren ’60 op concerttournee in zuiden van Amerika. Zijn 
blanke chauffeur is zijn lijfwacht én tegenpool. Het verhaal van groeiende vriendschap en respect in 
een door racisme gekleurde wereld.

Matthijs Glastra, matthijsglastra@kpnmail.nl , 06 2129 4143

Harry  bleek  begin  december  bij  een  coronatest 
positief.  Hij  belandde  in  het  ziekenhuis  en  heel 
langzaam aan leek het de goede kant op te gaan – 
en opeens heeft het virus  toch nog verwoestend 
toegeslagen. Datzelfde virus werkte óók door in het 
afscheid:  om  de  brede  familie  binnen  de 
aangescherpte  regels  te  ontvangen  vond  het 
afscheid in kleine kring plaats in “de Hoeve”. Daar 
zijn vele woorden (en foto’s en muziek) vol liefde en 
dankbaarheid, humor en nuchterheid, verdriet en 
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hebben het Gemeentecafé van 18 november 2021 
geëvalueerd.
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waar we blij mee zijn. 
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beroepingscommissie  geheel  vrij  te  laten  in  het 
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vangen.
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een vertrouwenspersoon (per gemeente) om beleid 
inzake ‘een veilige gemeente’ te bepalen. Via de PKN 
is voldoende  informatie  te vinden, we kunnen ons 
beperken tot het communiceren van de mogelijkheid 
je te richten tot een vertrouwenspersoon. ‘Ons DNA ‐
  wie  wij  zijn’  op  de  website  geeft  een  goed  en 
betrouwbaar beeld van onze gemeente. We spreken 
een  voorkeur  uit  voor  een  of  meerdere  ver‐
trouwenspersonen per regio i.p.v. één per kerkelijke 
gemeente. Op die manier kunnen we als kerk op de 
achtergrond  beschikbaar  zijn,  halen we  het  uit  de 
sfeer van ‘behoudzucht’ en/of voorkomen we min of 
meer dat een voorval wordt ‘bedekt met de mantel 
der  liefde’.  Bij  een  vertrouwenspersoon  gaat  het 
uiteindelijk  om  de  mogelijkheid  om  een  melding 
ergens neer te kunnen leggen over het functioneren 
van  mensen  in  kerkelijke  ‘dienst’  (predikant, 
ambtsdrager, e.a.).

Vanuit de kerkenraad
Marja Huson ‐ ter Avest
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KerkbalansActie Kerkbalans 2022 “Geef vandaag voor de kerk van morgen”

Ook in 2022 willen we er zijn voor iedereen die onze 
kerk nodig heeft, op wat voor manier dan ook. We 
hopen van harte dat u ons wilt blijven steunen. Wij 
zijn blij met  iedere bijdrage. Dankzij uw gift blijft 
onze  kerk  in  Huissen  ook morgen  een  plek  van 
betekenis voor ons allemaal.
En 2022  is voor ons ook een bijzonder  jaar. Onze 
dominee  Matthijs  Glastra  gaat  met  emeritaat.
Maar met vol vertrouwen gaan we door. Op zoek 
naar  een  nieuwe  voorganger.  De  beroep‐
ingscommissie  gaat  hiervoor  aan  de  slag.  We 
wensen hen hierbij veel wijsheid.

En we kunnen dit doen  in de wetenschap dat het 
ook  financieel mogelijk  is. Dit hebben we mogen 
vernemen  op  de  laatste  gemeenteavond  in 
november. Roelof heeft de cijfers hiervan nog een 
keer voor ons op een rij gezet. Deze cijfers vindt u 
op de volgende pagina. En mocht u hierover vragen 
hebben stel ze vooral.

Geef vandaag voor de kerk van morgen. Want ook 
voor de  generaties die  komen, wil de  kerk  graag 
inspirerend, gastvrij en zorgzaam zijn. Alleen samen 
kunnen we dat waarmaken. Helpt u mee?

Hou  vol,  heb  vertrouwen,  blijf  gezond,  samen 
kunnen we dit en ik hoop dat we elkaar weer gauw 
mogen ontmoeten.

Hartelijke groet,

Ria Berends,

Secretaris College van Kerkrentmeesters

Toelichting  Begroting  College  van 
Kerkrentmeesters 2022

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.

Geconstateerd wordt  dat  de  Protestantse Gemeente 
Huissen  jaarlijks  een  negatief  operationeel  resultaat 
heeft. De belangrijkste  reden hiervoor  is het  feit dat 
alleen al de jaarlijkse kosten predikantsplaats hoger zijn 
dan  de  jaarlijkse  opbrengsten  levend  geld.  Verdere 
kosten vergroten het verlies. Wij blijven vasthouden aan 
het  huidige  zeer  voorzichtige  uitgavenpatroon.  Dat 
betekent  bewust  omgaan met  geld  en  goederen  en 
proberen te bezui‐nigen waar mogelijk.
Met een  steeds  kleiner wordende gemeente worden 
aan gemeenteleden wel steeds grotere offers gevraagd. 
Het  vinden  van  vrijwilligers  voor  de  uitoefening  van 
vrijwilligerstaken  wordt  ook  steeds  moelijker.  Deze 
begroting sluit met een fors tekort. Dat bedraagt
€ 46.272. Wij realiseren ons terdege dat dit ingrijpende 
consequenties heeft voor onze vermogenspositie. 

Totale inkomsten €   68.550
Totale kosten € 114.822
Negatief resultaat €   46.272

4 januari 2022
Roelof Smelt
administrateur@pknhuissen.nl
tel 06 203 914 82

Toelichting Begroting College van 
Diakenen 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.
De  stichtingen  die wij  steunen  zijn:  Kruispunt 
Arnhem,  Vluchtelingenwerk  Oost‐Nederland, 
Stoelenproject  De  Duif,  Rudolphstichting, 
Voedselbank  Arnhem,  Kinderhospice 
Binnenveld,  Stichting  Mensenkinderen, 
Leprazending, Tent of Nations.

Totale inkomsten €  15.150
Totale kosten €  18.575
Negatief resultaat €    3.425

Tegelijkertijd met de ontvangst van deze uitgave van Sjaloom! ontvangt u ook een brief (of mail) waarin we 
u vragen een bijdrage te geven voor de Actie Kerkbalans 2022:

“Geef vandaag voor de kerk van morgen”.

Waarom ook alweer de Actie Kerkbalans? 
Kerkbalans is een gezamenlijke actie van de kerken. Al 
sinds 1973 werken kerkgenootschappen samen in de 
Actie  Kerkbalans  en  doen  zo  een  beroep  op  de 
plaatselijke  geloofs‐gemeenschappen  voor  een 
financiële bijdrage. Jaarlijks vragen zij hun leden in de 
tweede  helft  van  januari  een  financiële  bijdrage  te 
leveren aan hun eigen plaatselijke kerk. De kerk krijgt 
geen subsidie. Onderhoud van het gebouw, de koffie, 
maar  ook  het  personeel  en  diaconale‐  en 
maatschappelijke projecten kosten geld. 
Daarom is er de Actie Kerkbalans.

Maar wat betekent de kerk voor u en voor mij? “In de 
kerk mag ik zijn wie ik ben.” “Ik kan er praten over wat 
me bezighoudt en mijn zorgen uiten.” “Het is een plek 
waar  ik God vind en verbinding heb met boven.” “Ik 
kom er  tot  rust  in de hectiek van elke dag.” Dit zijn 
antwoorden die veel worden gegeven op de vraag wat 
de kerk voor ons betekent. Misschien herkent u zich 
erin.

De  kerk  is een plek waar we het  geloof met elkaar 
delen. Waar we  rust  en  verdieping  vinden  en  God 
ontmoeten.  Het  is  een  plek waar we  omzien  naar 
elkaar.  En  waar  we  zorgen  voor  de mensen  in  de 
samenleving die onze steun nodig hebben. Daarmee 
is de kerk van grote betekenis! Ook in deze moeilijke 
tijd waarin we  elkaar  nog  steeds  en weer moeten 
missen  bij  de  wekelijkse  eredienst  en  tijdens  alle 
activiteiten  die  in  ons  kerkgebouw  door  de  week 
plaatsvinden.

Dat we ook in deze tijd nog steeds “kerk” kunnen zijn 
is alleen mogelijk dankzij u. Want u bent betrokken bij 
onze kerk en steunt onze kerk financieel. Daar zijn we 
u erg dankbaar voor! Met uw steun kan de kerk haar 
plek blijven innemen in Huissen. Met uw gift en die van 
anderen hebben we het afgelopen  jaar veel kunnen 
doen.  Denk  bijvoorbeeld  aan  de  diverse  diaconale 
projecten, het streamen van de kerkdiensten (zodat we 
elkaar toch virtueel kunnen ontmoeten), het realiseren 
van de verbouwing (zodat ons gebouw op de toekomst 
is voorbereid), de alternatieve diensten tijdens Pasen 
en de Adventstijd. 
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Sinds 2013 is binnen de Historische Kring Huessen een 
transcriptiegroep actief. Leden van deze groep hebben 
diverse  grotere  en  kleinere  bronnen  digitaal 
toegankelijk gemaakt. Veel oude documenten zijn in een 
voor de moderne gebruiker lastig leesbaar handschrift 
geschreven.  In Huissen  is dat des  te meer het geval, 
omdat  de  plaats  tot  1816  deel  uitmaakte  van  het 
Hertogdom Kleef en daar in toenemende mate de Duitse 
taal  en  het  Duitse  schrift  voor  ambtelijke 
correspondentie  werden  gehanteerd.  Wat  is  er  dan 
leuker om te horen en te lezen dat de transcriptiegroep 
documenten  van  onze  protestantse  gemeente  heeft 
getranscribeerd en op de website gezet.

Verslagen van de Protestantse 
Consistorie‐vergaderingen van 1657‐1685.
De Nederduits gereformeerde gemeente van Huissen 
(na  de  overgang  van  Pruisen  naar  Nederkand, 
Nederlands‐hervormd  genoemd)  had  een  late  en 
moeizame  start.  In  de  zestiende  eeuw  werd  het 
protestantisme  in  het  Hertogdom  Kleef  weliswaar 
getolereerd, maar in Huissen was het niet erg welkom. 
Pas  na  het  overlijden  van  de  laatste  Kleefse  hertog 
ontstond  er  in  Huissen  in  1611  een  kleine 
gereformeerde gemeente. Deze kreeg veel tegenstand 
van de plaatselijke katholieken, onder meer vanwege 
pogingen om de katholieke kerk over te nemen. Omdat 
het  hertogdom  Kleef  onder  bestuur  kwam  van  de 
calvinistische  Keurvorsten  van  Brandenburg werd  de 
gereformeerde  gemeente  van  overheidswege  wel 
geholpen.  Vanaf  1613  mochten  de  Huissense 
protestanten een kamer in het raadhuis gebruiken voor 
hun kerk‐diensten (en dat duurde tot 1657), maar pas 
nadat een detachement Brandenburgse soldaten bij de 
magistraat enige kracht had bijgezet aan dat verzoek.

In het consistorieboek staan aantekeningen van allerlei 
aard: kerkelijke zaken, maar ook alledaagse dingen en 
unieke voorvallen, zoals hiernaast weergegeven:

Uit de oude Doos 
Historische Kring Huessen
Marja Huson ‐ ter Avest

                      In Majo 1657 hebben wij als Opsienders en 
voorstanders van gereformeerde Gemeinte tot Huussen, 
namens Engelbertus Curtenius Predicant en Stephan van 
Herwaarden,  Richter  en  Ouderling,  een  Collecte 
beginnen aan te stellen, tot copinge en bouwinge van een 
eigen vrije plaats, daar in wij onsen Godtsdienst mochten 
verrichten, en van het Raadthuis ontslagen worden. Hoe 
veel daarin gecomen is, can uit het collecte boeck gesien 
werden.
            Omtrent het begin van de Maant Junius (1658) is 
Coendert Pieck Lidtmaat en Diaacken onser Gemeente, 
om  zijn  ongeregelt,  Godloos  en  argerlijck  leven, 
insonderheit om enige schaemtelose woorden tot en op 
zijn ter doodt toe zieke Huisvrouw, Neesken van  Orsoi, 
na  dat  sij  te  voren  dickwils  en  menigmaal  op  haar 
klachten  vermaant  was,  heimelijck  gedispenseert  of 
teminste gesuspendeert beijde van het avontmaal en den 
diaken dienst.
           Den 26. Junij (1675) is op sacraments dagh bij de 
Rooms‐catholise  processie  grote  insolentie  gepleeght 
omtrent  het  gereformeerde  predigers  huijs,  en  wel 
omtrent luijden die op de voorkamer in het venster lagen, 
op welke seker schutter, die bij de processie was gaande, 
sijn roer, na dat alvorens daar toe bevel gekregen hadde, 
sonder dat men den beveler kan uitvinden, heeft gelost. 
Waar over alsoo der gereformeerde vrijheit daar door 
geturbeert  en  genoegsaam  verbroken  was,  het  E. 
Consistorium  sig  genootdrukt  heeft  gevonden  ver‐
scheiden‐maal te adresseren aan de Ed. Hlg. Regiering 
van dese  landen, die dan ook haare bevelen over dese 
sake hebben uitgegeven en die aan den H. Righter alhier 
geadresseert sijnde als nogh weinigh effecten daar van 
gesien  tot  sonderling misnoegen  en  leedwesen des E. 
Consistorij.  Een  bevel  in  dato  den  18. Aprilis  1676.  is 
weder geobtineert, en volgens dat sullen en moeten de 
Gereformeerde haare volle vrijheit genieten sonder daar 
in gemolesteert te worden etc., gelijk uit het selve in onse 
Kerkenkist berustende naeder kan blijken.

Download  en  lees  de  volledige  consistorie‐
verhandelingen onder Transcripties/downloadpagina op 
de  site  van  de  Historische  Kring  Huessen  (https://
www.huessen.nl/)

Consistorieboek
foto Historiche Kring 
Huessen

Het beeld dat ik bij drinkliederen heb, is van mensen 
met een glas in de hand die een lied zingen. Vaak zit 
er in dat glas een alcoholische drank. Men is blij, men 
is vrolijk en de gasten steken elkaar aan. Er is altijd 
wel iemand die begint en de rest haakt dan vanzelf 
aan.
Zoiets moet Willem Vogel voor ogen hebben gehad 
toen hij de melodie schreef van Lied 525 “Wij willen 
de bruiloftsgasten zijn’. Een melodie die hij zelf 
betitelde als ‘zomaar een vrolijk wijsje’. Het moest 
een melodie zijn op de tekst van het bijbellied van 
dichter Muus Jacobse bij het overbekende verhaal 
van de bruiloft te Kana. Daar wordt verteld dat Jezus 
water veranderde in wijn. Wijn die zelfs beter was 
dan die de gastheer had geregeld. Zo’n bruiloft 
duurde een paar dagen en als de gasten dronken 
waren kregen ze de mindere wijn, zo lezen we in 
Johannes 2 vers 10. 
De melodie van Willem Vogel is inderdaad vrolijk. Dat 
komt omdat hij kiest voor een driekwartsmaat. Op die 
melodie kun je zwieren en zwaaien en dat past heel 
goed bij een vrolijk feest. Vogel zelf schreef voor dat 
de melodie ‘niet te snel en legato’ moet worden 
gezongen. Misschien had hij ook het beeld van licht 
aangeschoten gasten die dan niet meer zo snel 
kunnen zingen en praten maar wel kunnen 
meedeinen op de melodie; een‐twee‐drie, en een‐
twee‐drie. Let bijvoorbeeld in dit lied ook op de 
‘vrolijke noot’. In de voorlaatste regel klinkt ‘wij willen 
van harte vrolijk zijn’ en juist op het woord ‘vrolijk’ 
klinkt dan de hoogste noot van de melodie. 

Willem Vogel schreef melodieën die voor iedereen 
makkelijk zingbaar moesten zijn en daar is hij hier 
heel goed in geslaagd. Dat komt mede ook door de 
herhaling van de melodie van regel 1 en regel 3. Op 
deze melodie zing je ook bij elk vers een wisselend 
aantal lettergrepen. Dat geeft het lied, volgens 
Christiaan Winter, ‘het karakter van een ballade, 
gezongen verhalende dramatiek, in dit geval met 
een licht fruitige afdronk’. Toen ik dit opschreef 
moest ik ook denken aan de canon ‘Laat ons nu 
vrolijk zingen’, Liedboek nummer 146b. Geen 
drinklied maar wel een mooi lied om in de tijd van 
Epifanie te zingen. 

Drinklied
Herman Schimmel
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Hertogdom Kleef en daar in toenemende mate de Duitse 
taal  en  het  Duitse  schrift  voor  ambtelijke 
correspondentie  werden  gehanteerd.  Wat  is  er  dan 
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ontstond  er  in  Huissen  in  1611  een  kleine 
gereformeerde gemeente. Deze kreeg veel tegenstand 
van de plaatselijke katholieken, onder meer vanwege 
pogingen om de katholieke kerk over te nemen. Omdat 
het  hertogdom  Kleef  onder  bestuur  kwam  van  de 
calvinistische  Keurvorsten  van  Brandenburg werd  de 
gereformeerde  gemeente  van  overheidswege  wel 
geholpen.  Vanaf  1613  mochten  de  Huissense 
protestanten een kamer in het raadhuis gebruiken voor 
hun kerk‐diensten (en dat duurde tot 1657), maar pas 
nadat een detachement Brandenburgse soldaten bij de 
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                      In Majo 1657 hebben wij als Opsienders en 
voorstanders van gereformeerde Gemeinte tot Huussen, 
namens Engelbertus Curtenius Predicant en Stephan van 
Herwaarden,  Richter  en  Ouderling,  een  Collecte 
beginnen aan te stellen, tot copinge en bouwinge van een 
eigen vrije plaats, daar in wij onsen Godtsdienst mochten 
verrichten, en van het Raadthuis ontslagen worden. Hoe 
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om  zijn  ongeregelt,  Godloos  en  argerlijck  leven, 
insonderheit om enige schaemtelose woorden tot en op 
zijn ter doodt toe zieke Huisvrouw, Neesken van  Orsoi, 
na  dat  sij  te  voren  dickwils  en  menigmaal  op  haar 
klachten  vermaant  was,  heimelijck  gedispenseert  of 
teminste gesuspendeert beijde van het avontmaal en den 
diaken dienst.
           Den 26. Junij (1675) is op sacraments dagh bij de 
Rooms‐catholise  processie  grote  insolentie  gepleeght 
omtrent  het  gereformeerde  predigers  huijs,  en  wel 
omtrent luijden die op de voorkamer in het venster lagen, 
op welke seker schutter, die bij de processie was gaande, 
sijn roer, na dat alvorens daar toe bevel gekregen hadde, 
sonder dat men den beveler kan uitvinden, heeft gelost. 
Waar over alsoo der gereformeerde vrijheit daar door 
geturbeert  en  genoegsaam  verbroken  was,  het  E. 
Consistorium  sig  genootdrukt  heeft  gevonden  ver‐
scheiden‐maal te adresseren aan de Ed. Hlg. Regiering 
van dese  landen, die dan ook haare bevelen over dese 
sake hebben uitgegeven en die aan den H. Righter alhier 
geadresseert sijnde als nogh weinigh effecten daar van 
gesien  tot  sonderling misnoegen  en  leedwesen des E. 
Consistorij.  Een  bevel  in  dato  den  18. Aprilis  1676.  is 
weder geobtineert, en volgens dat sullen en moeten de 
Gereformeerde haare volle vrijheit genieten sonder daar 
in gemolesteert te worden etc., gelijk uit het selve in onse 
Kerkenkist berustende naeder kan blijken.

Download  en  lees  de  volledige  consistorie‐
verhandelingen onder Transcripties/downloadpagina op 
de  site  van  de  Historische  Kring  Huessen  (https://
www.huessen.nl/)
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aan.
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goed bij een vrolijk feest. Vogel zelf schreef voor dat 
de melodie ‘niet te snel en legato’ moet worden 
gezongen. Misschien had hij ook het beeld van licht 
aangeschoten gasten die dan niet meer zo snel 
kunnen zingen en praten maar wel kunnen 
meedeinen op de melodie; een‐twee‐drie, en een‐
twee‐drie. Let bijvoorbeeld in dit lied ook op de 
‘vrolijke noot’. In de voorlaatste regel klinkt ‘wij willen 
van harte vrolijk zijn’ en juist op het woord ‘vrolijk’ 
klinkt dan de hoogste noot van de melodie. 

Willem Vogel schreef melodieën die voor iedereen 
makkelijk zingbaar moesten zijn en daar is hij hier 
heel goed in geslaagd. Dat komt mede ook door de 
herhaling van de melodie van regel 1 en regel 3. Op 
deze melodie zing je ook bij elk vers een wisselend 
aantal lettergrepen. Dat geeft het lied, volgens 
Christiaan Winter, ‘het karakter van een ballade, 
gezongen verhalende dramatiek, in dit geval met 
een licht fruitige afdronk’. Toen ik dit opschreef 
moest ik ook denken aan de canon ‘Laat ons nu 
vrolijk zingen’, Liedboek nummer 146b. Geen 
drinklied maar wel een mooi lied om in de tijd van 
Epifanie te zingen. 

Drinklied
Herman Schimmel
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Rodolfo 
José en Piet Knol

Collecteopbrengsten periode 8 november t/m 31 december 2021 
via collecten in de kerk of rechtstreeks op bankrekening gestort

Ledenmutaties periode 15‐11‐2021 t/m 02‐01‐2022.
ledenadministratie@pknhuissen.nl

Rodolfo woont sinds 17 juli  2021 met zijn vrouw 
Cira en hun zoon Samuel van 31 jaar in Olivenza 
in Spanje. Hun dochter Elisabet moest in Cuba 
achterblijven. De reden voor de emigratie was 
een aandoening van Samuel die in Cuba niet kon 
worden  behandeld.  José  en  ik  hebben  hen 
bezocht  in Olivenza van 24 t/m 27 november 
nadat  ze  een  eigen  appartement  hadden 
bemachtigd. Daarvoor woonden ze bij Miguel 
de  broer  van  Cira,  die  al meer  dan  8  jaar  in 
Olivenza woont. Ook een zus van haar woont 
daar. Tot nu toe redden ze het met de hulp van 
haar broer en zus en door ondersteuning door 
ons en door een finale opstart bijdrage vanuit 
de diaconie van € 700. Verder is het armoe troef. 
Het  appartement  heeft  enkel  glas  en  geen 
verwarming terwijl de nachttemperaturen ter 
plekke toch zakken tot rond het vriespunt. Van 
de bijdragen vanuit Huissen hebben ze warme 

Telefooncirkel
Wijchert de Wit

In het vorige nummer heb ik de vraag gesteld of 
er mensen zijn die deel willen nemen aan een 
telefooncirkel.
Ik heb daar een aantal reacties op gehad, echter 
niet genoeg om een cirkel te beginnen.
Mocht u toch nog interesse hebben geeft u zich 
dan voor 1 februari op door een mail sturen naar: 
Wijchert de Wit: wy.dewit@hccnet.nl of bellen 
met 0613137783.

3 januari 2022
Roelof Smelt
administrateur@pknhuissen.nl
tel 06 203 914 82

dekens,  warme  kleren  en  een  paar 
verwarmingselementen  kunnen  aanschaffen. 
Verder hebben ze er ook de huur voor 1 maand van 
kunnen betalen. We hebben een heel gezellige avond 
gehad met de broer en zus van Cira met hun partners, 
waarbij Miguel zorgde voor gefrituurde gamba’s en 
andere  lekkere  hapjes.  Rodolfo,  Cira  en  Samuel 
hebben nog geen werk gevonden, dus  we maken ons 
wel  een  beetje  zorgen  voor  de  toekomst.  Maar 
Rodolfo heeft daar zelf geen last van, hij roept om de 
paar  zinnen “halleluja praise  the Lord” als we het 
over  de  toekomstige  mogelijkheden  hebben. 
Ondertussen communiceert José via Whattsapp met 
Elisabet  in  Cuba  in  het  Nederlands,  dat  zij  al 
behoorlijk beheerst. Zij heeft al een master degree 
in het Engels ,Frans en Duits gehaald via het internet 
aan  een  Spaanse  universiteit.  Zij  had  graag 
meegewild  naar  Spanje, maar  kreeg  helaas  geen 
uitreis visum en woont nu bij haar tante in Havanna..
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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: 27 februari
•     Verschijningsdata:  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 
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Colofon
Nr 1  Winter 2022 jaargang 43
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:  
         12/01 ‐ 18/01    Dirk en Ruud
         19/01 ‐ 25/01     Yolanda
         26/01 ‐ 01/02     Jonahan
         02/02 ‐ 08/02    Dirk en Ruud
         09/02 ‐ 15/02    Yolanda 
         16/02 ‐ 22/02    Jonathan
         23/02 ‐ 01/03    Dirk en Ruud
         02/03 ‐ 08/03    Yolanda
         09/03 ‐ 15/03    Dirk en Ruud
         16/03 ‐ 22/03     Yolanda

‐ 

Scribaat:
Marja Huson ‐ ter Avest      
Pastoraat: 
Ds. Matthijs Glastra            
Diaconie: 
Willianne Langeweg  
Kerkrentmeesters: 
Ria Berends

Ledenadministratie: 
Shelly Goes

Kerktaxi
Anja van Donselaar

06 20 53 59 46

06 21 29 41 43

06 27 13 19 10

026 325 4926

026 325 61 21

026 325 62 32 

(20 bonnen à €1,00)
(20 bonnen à €0,50)

scriba@pknhuissen.nl 

predikant@pknhuissen.nl 

diaconie@pknhuissen.nl 

ria.berends@planet.nl 

ledenadministratie@pknhuissen.nl 

van.donselaar@hccnet.nl 

penningmeestercvk@pknhuissen.nl

penningmeestercvk@pknhuissen.nl
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     NL57 RABO 0124 0698 86

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.

Kerstattentie bedankt!
Ada van Arkel, namens de diaconie

In de week voorafgaand aan de geplande kerstontmoeting op 20 december jl. heeft de diaconie 
samen met het pastoraat een kerstattentie bezorgd bij onze gemeenteleden van 75 jaar en ouder. De 
lockdown zorgt ervoor dat we elkaar nog steeds niet fysiek kunnen ontmoeten. De kerstontmoeting in 
ons kerkgebouw was dan ook alleen digitaal te volgen.
De diaconie en het pastoraat vinden het nodig om ontmoeten en verbinden op een andere manier tot 
uitdrukking te laten komen. In het kader van ‘koop lokaal’ hebben we daarom een plaatselijke 
ondernemer gevraagd om een kerstattentie voor ons samen te stellen. De attentie is op ruim 100 
adressen door heel (protestants) Huissen persoonlijk bezorgd. Een hele klus voor degenen die dit toch 
maar weer gedaan hebben. 

Hieronder vindt u een aantal reacties dat we gekregen hebben naar aanleiding van de bezorgde 
attentie. 

o Aan diaconie en pastoraat, hartelijk dank voor de Kerstattentie.
o Wat een leuke verrassing kreeg ik van jullie!
o Toen ik gistermiddag thuis kwam van een lange wandeling lag er een doos met allerlei 
                    lekkers voor mijn deur. Wat een verrassing! Hartelijk dank hiervoor. Fijne Kerstdagen en de
                    beste wensen voor 2022!
o Bij deze wil ik u heel hartelijk bedanken voor de kerstattentie en de adventskalender. Deze
                   aandacht is zeer waardevol! Ik wens u fijne Kerstdagen en een gezond en voorspoedig 2022
                   toe!
o Nà de genoegdoening (en dankbaarheid van de ontvangers) tijdens het rondbrengen van
                   Kerstattenties was ik ook zelf aan de beurt en wil ik dan ook mijn dankbaarheid voor deze 
                   Kerstattentie aan het college laten blijken.
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Allerhoogste God,
hoe verheven Gij ook zijt,
Gij hebt u niet geschaamd
om onze God te worden
in een mens van vlees en bloed,
Jezus Christus, onze Heer.
Laat ons in voor- en tegenspoed
met Hem verbonden zijn
en doe ons delen in zijn vrede,
die duren zal in eeuwigheid.

Ko Joosse




