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“En jij was met mij” 
 ‐ Matthijs Glastra ‐

Paasmorgen ‐ de Emmaüsgangers. Twee mannen die zich verwijderen van Jeruzalem, wég van het 
geheim dat daar gebeurd is. Maar door een wonderlijke ontmoeting staan ze op en keren terug naar 
Jeruzalem. En ik zie en hoor wat tot op vandaag om en in mijn leven gebeurt: het leven als een 
beweging tussen verwijderen en terugkeren. Het leven dat uit je handen valt. Liefde, gezondheid, 
alles is voorbij en terug naar af – maar wonderlijk hoe er in mensen een kracht tot leven zit. Dat 
mensen kunnen opstaan en de beweging – terug naar het leven – weer kunnen maken. Verwijderen 
én terug keren ‐ dat kun je niet uitleggen, daar is geen recept voor, ons leven is niet maakbaar. Met 
ons verstand hebben wij geen directe toegang tot het geheim van Pasen: opstaan uit de dood is iets 
dat wij als beperkte mensen niet kunnen bevatten. Maar het verhaal van deze twee mannen: ja, dat 
herkennen wij. Mijn leven met momenten van verwijderen en weer terug keren. Zoals het brood 
gebroken wordt kan opeens nieuw licht, nieuw zien doorbreken. Maar die momenten kun je niet 
maken of vasthouden, kant en klaar aan elkaar doorgeven of jezelf aan vastklampen. Op het 
moment van het breken van het brood is de vreemdeling verdwenen. Het moment van herkenning is 
tegelijkertijd het moment van loslaten. Van Pasen blijft er geen zichtbaar bewijs achter, wel de 
ervaring van hemelse presentie. Er gebeurt iets met mijn leven, was ons hart niet brandende? 
Opeens is God heel dichtbij. Soms, even, onbereikbaar nabij.

Ik las na de Paasdagen het boek “Stadsnomade”. Een jonge vrouw probeert na een drank‐ en 
drugsverslaving haar leven nieuw op te pakken. Nieuw beginnen kan door te verhuizen naar een 
andere stad, van Engeland naar Berlijn. Een nieuwe vriend vinden is een stuk lastiger. Het lukt maar 
niet. Je ergens thuis voelen gaat ook op en neer. Ze is gelukkig én eenzaam, vol energie én 
moedeloos. Een gelukkig leven voelt dichtbij en tegelijkertijd heel ver weg. Opeens is ie er. Samen 
maken ze té gekke plannen, zijn intens gelukkig en dromen van samen & een baby. Totaal 
onverwacht breekt hij met een mailtje de relatie af. Ben ik te dichtbij gekomen? Had ik nog meer van 
mezelf moeten laten zien en geven? Waarom is de liefde zó dichtbij, zó ver weg? 

Steeds weer is er die ervaring: onze levensreis verloopt niet rechtstreeks van A naar B. In kerken 
werd daarom vaak op de grond een labyrint neergelegd, oerbeeld voor de levensloop van de mens. 
Het geeft uitdrukking aan het feit dat ons leven niet te plannen is, geen controleerbaar project is.
In een labyrint leidt de weg naar het midden en dan weer helemaal terug naar buiten. Je slingert 
van heel dichtbij naar heel ver weg. In het midden is de bron, het kloppend hart van onze 
levensweg . Het is een ruimte van verlangen, mijn ziel, mijn God, waarom ben ik onderweg, wat 
doet er écht toe in mijn leven.

Als je denkt dat je er bent buigt de weg weer terug naar buiten. Maar na die verwijdering keert de 
weg terug. Het is een belofte: als jij volhardt in jouw loop en niet opgeeft, zul je uiteindelijk deel 
krijgen aan God. In dit beeld van het labyrint resoneren teksten van Augustinus, zijn levensweg 
slingerde en kronkelde ook voortdurend van binnen naar buiten. En vertrouwde hij dat ergens in dit 
kronkelige leven God de bron van alles is.

Want zo hebt u ons geschapen, gericht op u,
en ons hart kent geen rust tot het rust vindt in u. 

 ‐ o ‐ 
Veel te laat heb ik u lief gekregen
Want zie ‐ binnen in mij was u 
en ik was buiten en dáár zocht ik u
ik zocht u als een ziende blinde buiten mij, 
en jij was met mij, maar ik was niet bij u! 

De dingen buiten hielden mij ver van u verwijderd;
en toch zouden ze niet bestaan  als ze niet in u bestonden.

Toen hebt u geroepen, geschitterd en gestraald
mijn blindheid verjaagd, mijn hart geraakt,
en het is ontvlamd in verlangen naar uw vrede.

  ‐ o ‐ 

Leven en geloven trekken geen rechte lijnen van A naar B. Je kunt het niet vastpakken, vasthouden. 
Het loopt vaak anders. Geloof is niet gebaseerd op zekerheid, maar op vertrouwen. Dat ergens God 
er zal zijn. Zien ‐ soms even. Soms zou je dat geloof wel willen vasthouden. Die zekerheid van  
vroeger. Van kerstfeest met al dat licht en blijde verwachting. Of toen je zo gelukkig was. Kon het 
maar zo blijven. Jezus en de Emmaüsgangers fluisteren mij met Pasen toe: ga door! Onderweg zul je 
nieuwe woorden vinden, nieuwe vormen, nieuwe taal. Nieuwe ontmoetingen. Leven is niet alleen 
maar zoeken en vinden – het is ook gevonden worden. “En jij was met mij” schrijft Augustinus. In 
een vrije bewerking van Psalm 42 (vanuit de tekst die Huub Oosterhuis ooit maakte) klinkt het 
labyrint van mijn levensweg zó:

                   Over jou kan ik niet zwijgen, vol en onrustig is mijn hart in mij.
Wie ben jij toch dat ik je belangrijk vind,
dat ik jouw ogen blijf zoeken, mij wil toetsen aan jou?
Soms zou ik liever weg willen kijken, 
mijn ogen sluiten, jou niet meer zien.

Maar ik kan het niet. Nooit heb ik niets met jou.

Tegen beter weten in ‐ heb ik jou dan bedacht?
Waarom leven met een nooit geziene, zwijgende geliefde?
Waarom zou ik jou niet opgeven?

Maar ik kan niet anders dan roepen: heb mij lief.
Ik kan niet anders ‐ nooit heb ik niets met jou.
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Van de redactie
Herman Joling

Zondag 8 mei
Voorganger: Ds. M. Glastra
Collectes: Pastoraat en Eredienst / Kerk in Actie: 
Noodhulp Nigeria

Zondag 15 mei
Voorganger: Ds. Wim Blanken
Collectes: Pastoraat en Eredienst / Kerk in Actie: 
Binnenlands Diaconaat: De Glint

Zondag 22 mei 
Voorganger: Ds. M. Glastra
Collectes: Missionair Werk / Pastoraat en Eredienst 

Zondag 29 mei
Voorganger: Ds. Ulrike Mosch
Collectes: Stoelenproject De Duif / Pastoraat en 
Eredienst 

Zondag 5 juni
Eerste Pinksterdag
Dienst van Schrift en Tafel
Voorganger: Ds. M. Glastra
Collectes:  Pastoraat en Eredienst / Kerk in Actie: 
Zending Zuid Afrika

Zondag 12 juni
Voorganger: Ds. Wim Blanken
Collectes: Kinderhospice Binnenveld / Pastoraat en 
Eredienst

Zondag 19 juni
Voorganger: Mevr. Elly Morelissen
Collectes: Rudolphstichting / Pastoraat en Eredienst

Zondag 26 juni
Wereldvluchtelingendag
Voorganger: Ds. M. Glastra
Collectes: Pastoraat en Eredienst / Kerk in Actie: 
Binnenlands Diaconaat: Mensen zonder papieren

Inhoud
2 ‐ 3    Column Matthijs Glastra 
4.        Van de redactie / Inhoud / agenda
5.        Vieringen / De geschiedenis herhaalt zich 
6.        Ontmoetingsmiddag
7.        Alex Roeka komt naar Huissen
8.        Gregoriaanse melodie
9.        Vergeten groep slachtoffers
10.      Brandenburg
11.      Paasontmoeting
12.      Kerkbalans 2022
13.      Jaarrekeningen 2021 
14.      Wij gedenken
15.      Bouwgroep  
16.      Vanuit de kerkenraad/ Vertrouwenspersoon
17.      Collecten / Ledenmutaties  
18.      Colofon 
19.      foto impressie
20.      Pinksteren 5

Vieringen Aanvang 10.00 uur
Er zijn er geen beperkende maatregelen meer 
nodig, tenzij u klachten heeft.  
(wijzigingen via de zondagsm@il)

Agenda 2022

Voor u ligt de nieuwe Sjaloom! We zijn op weg van 
Pasen naar Pinksteren.  Zeker  geen  rechte weg  in 
deze onzekere tijd met de oorlog van Rusland tegen 
Oekraïne.  Hier  kunnen  we  in  vrijheid  leven, 
gedenken en elkaar  o.a. ontmoeten in de vieringen 
en de avondwake.
Een naderend afscheid van Matthijs maar ook een 
onduidelijke  toekomst  hoe  we  in  Huissen  veder 
kunnen gaan als  gemeente.
De  redactie  vindt  het wel  eens moeilijk  om  een 
nummer  gevuld  te  krijgen.  Naast  Sjaloom!  is  er 
immers  de  Zondagsm@il  die  sneller  op  actuele 
zaken in kan gaan. 
In het volgende nummer, dat verschijnt in julie, gaan 
we zeker tergblikken op het afscheid van Matthijs.
Veel leesplezier.

vrijdag 20 mei begin Brandenburg weekend
maandag 30 mei 14.30 ontmoetingsmiddag
vrijdag 24 juni 16.00 uur afscheidsfeest Matthijs Glastra

aanmelden via aanmelden@pknhuissen.nl.
zaterdag 25 juni 20.30 uur Alex Roeka. kaarten via 

matthijsglastra@kpnmail.nl
zondag 26 juni 10.00 uur afscheidsdienst Ds. Matthijs 
Glastra

De geschiedenis herhaalt zich

We hebben net het Paasfeest gevierd. Daarin staat 
centraal  het  verhaal  van  een  rechtvaardige,  die 
gedood word voor zijn opvattingen. Door de leiders 
van  zijn  eigen  volk,  Hogepriesters  en 
Schriftgeleerden.

De bezettende macht, in de persoon van Pilatus en 
Herodes,  vonden  hem  niet  schuldig  aan 
hoogverraad. Pilatus wilde hem sowieso vrijlaten. 
Herodes  was  vooral  nieuwsgierig  naar  zijn 
opvattingen.

Maar  voor  de machthebbers  van  zijn  eigen  volk 
waren  zijn opvattingen  een  grote bedreiging. Hij 
verkondigde namelijk dat ieder mens zijn eigen weg 
mocht kiezen en zijn roeping mocht volgen. En dan 
niet  alleen  de  mannen,  ook  de  vrouwen.  Zijn 
opvattingen wonnen  razendsnel  terrein,  dus  die 
moesten de kop in gedrukt worden. Zeker nu Jezus 
met zijn boodschap het grote Jeruzalem bereikte, 
waar de bevolking  in grote massa nog onwetend 
was. Die bevolking koos dan ook voor de misdadiger 
Barabas  om vrijgelaten te worden. Ze wisten ook 
niet  beter.  En  mochten  dat  ook  niet  weten.
Ook nu dus nog een uiterst actueel verhaal. In ons 
land, Maar vooral ook in al die landen waar het volk 
onwetend  gehouden  wordt  van  de  waarheid.
Zoals we nu in Rusland zien.
Daarom  bidden  en  hopen  wij,  dat  de  vele 
rechtvaardigen die daar leven de moed hebben om 
door te gaan… Vol te houden… Zodat er eens een 
keerpunt  komt  en  de  weg  naar  vrede  wordt 
gevonden…  Geef  dat  wij  ons  geborgen  mogen 
weten bij u en bij elkaar.

Adriaan Huson
2022‐4‐20
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Van de redactie
Herman Joling
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Collectes: Pastoraat en Eredienst / Kerk in Actie: 
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Inhoud
2 ‐ 3    Column Matthijs Glastra 
4.        Van de redactie / Inhoud / agenda
5.        Vieringen / De geschiedenis herhaalt zich 
6.        Ontmoetingsmiddag
7.        Alex Roeka komt naar Huissen
8.        Gregoriaanse melodie
9.        Vergeten groep slachtoffers
10.      Brandenburg
11.      Paasontmoeting
12.      Kerkbalans 2022
13.      Jaarrekeningen 2021 
14.      Wij gedenken
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16.      Vanuit de kerkenraad/ Vertrouwenspersoon
17.      Collecten / Ledenmutaties  
18.      Colofon 
19.      foto impressie
20.      Pinksteren 5
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Agenda 2022
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Oekraïne.  Hier  kunnen  we  in  vrijheid  leven, 
gedenken en elkaar  o.a. ontmoeten in de vieringen 
en de avondwake.
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Barabas  om vrijgelaten te worden. Ze wisten ook 
niet  beter.  En  mochten  dat  ook  niet  weten.
Ook nu dus nog een uiterst actueel verhaal. In ons 
land, Maar vooral ook in al die landen waar het volk 
onwetend  gehouden  wordt  van  de  waarheid.
Zoals we nu in Rusland zien.
Daarom  bidden  en  hopen  wij,  dat  de  vele 
rechtvaardigen die daar leven de moed hebben om 
door te gaan… Vol te houden… Zodat er eens een 
keerpunt  komt  en  de  weg  naar  vrede  wordt 
gevonden…  Geef  dat  wij  ons  geborgen  mogen 
weten bij u en bij elkaar.
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ONTMOETINGSMIDDAG – 
maandag 30 mei 2022.

Het geheim van Methusalem & de kunst van het oud(er) worden 

Hoe oud zou je zijn als je niet wist hoe oud je bent? Waarom drukken we onze leeftijd eigenlijk in  cijfers 
en getallen uit, en waarom niet met een kleur of een woord van 5 letters dat jezelf mag kiezen? Wordt het 
leven grijs als je ouder wordt? Best bijzonder dat er tot op vandaag nog steeds spreekwoorden bestaan 
over onze leeftijd met een verwijzing naar Bijbelse personen: jij gaat  Abraham of Sara gaan zien. Zo oud 
als Methusalem (Metuselach).

We mogen en kunnen elkaar weer in groepsverband ontmoeten, gelukkig! Op 30 mei is er weer een 
ontmoetingsmiddag in de Pleinzaal van de Protestantse Kerk in Huissen. Ds Matthijs gaat met pensioen, 
een oude dominee – daar moeten we het toch maar even over hebben. En waarom werden mensen in de 
Bijbel zó oud? Klopt het gezegde ‘Hoe ouder hoe wijzer’? Oud worden lijkt misschien wel mooi, maar het 
voelt soms ook als een zware, verdrietige en eenzame klus.

In de stijl van de oude en wijze Prediker zullen wij er deze middag serieus bij stil staan, maar niet vergeten 
dat óók een goed glas wijn, een fijn gesprek en lieve mensen om dat mee te delen de bron van het leven 
zijn. Er is een hele korte animatiefilm “Vader en dochter” over de kringloop van het leven. En als je 
ideetjes of tips hebt voor een vervolgprogramma: neem die mee.

Iedereen is van harte welkom (deze middagen kennen géén leeftijdsgrens). De kerk is open om 14.30 uur 
*Programma van 15.00 – 16.30 uur* om 17.00 uur gaan de deuren weer dicht.

Voor info en/of als je vervoer nodig hebt: Matthijs Glastra, predikant@pknhuissen.nl , 06 2129 4143

Zaterdag 25 juni – 20.30 uur – Protestantse Kerk Huissen.

ALEX ROEKA KOMT NAAR HUISSEN

“het levenslange heen en weer
          tussen de wolken en de grond”

Vrijdag 24 juni nemen jullie als gemeente afscheid van mij. Zondag doen we dat samen in een viering. 
Bij beide gebeurtenissen zal ik vast wel iets kunnen zeggen om jullie te bedanken. Maar ik zou ook best 
wel iets aparts willen doen, voor jullie, zó veel dank jullie wel voor die negen goede jaren in Huissen.

Het plannetje ontstond zo maar en het voelde direct goed. Ik heb Alex Roeka gevraagd om 
zaterdagavond 25 juni in ons kerkje te komen zingen (voor alle duidelijkheid en eerlijkheid: via zijn 
artiestenburo! En hij komt! Het wordt niet een avondje verzoeknummers van Matthijs; hij komt met 
zijn programma, maar ik mag een paar verzoeknummers doorgeven. Dat zal me nog de nodige hoofd‐ 
en hartbrekens kosten. Een lied wat al een paar keer naar boven is gekomen om iets van die 39 jaar als 
predikant te verwoorden is “Schommel van de liefde”:

het gaat op en neer, het is hoog en laag 
    het is de schommel van de liefde, de troon van het verbond
    het levenslange heen en weer tussen de wolken en de grond

Het optreden begint om 20.30 uur. Het zal een besloten optreden zijn, er is geen vrije toegang aan de 
(kerk)zaal. Toegangskaarten zijn via mij te verkrijgen, een emailtje of iets anders is genoeg. De kaarten 
zijn gratis, het is mijn kado voor jullie (en zeker! natuurlijk ook best wel een kado voor mezelf !). Op het 
einde van het optreden zal ik mijn pet laten rondgaan voor een kleine vriendelijke vrijwillige bijdrage. 

Matthijs Glastra, matthijsglastra@kpnmail.nl , 06 2129 4143
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Veni Creator Spiritus
tekst: Herman Schimmel

Wanneer je met Pinksteren tijdens vespers, lauden 
en terts, de traditionele getijdengebeden, een nog 
steeds actief zijn klooster binnenloopt, dan hoor je 
daar de serene Gregoriaanse melodie “Veni 
Creator Spiritus”. Volgens overlevering geschreven 
door   Hrabanus Maurus (776‐856), abt van het 
flooster in Fulda en aartsbisschop van Mainz. In 
ons liedboek is deze hymne opgenomen onder 
nummer 670. Er zijn meer componisten geweest 
die deze overbekende melodie hebben gebruikt, 
zoals Gustav Mahler en Maurice Duruflé.  Het 
gezang op deze melodie is misschien wel een van 
de oudste melodieën uit onze kerkgeschiedenis. 
Tekst en melodie zijn zeer waarschijnlijk tegelijk 
ontstaan. Dat is bijzonder omdat dit in die tijd 
meestal niet het geval was. 
Martin Luther vertaalde het lied in 1524 als “ 
Komm, Gott Schöpfer, Heiliger Geist” en zo is het 
bij ons bekend geworden in Lied 670. Voor het 
Pinksterfeest van dat jaar schreef hij ook “Komm 
Heiliger Geist, Herre Gott”. Het derde lied dat hij 
voor dat feest maakte is “Nun bitten wir den 
Heiligen Geist.
Het lied ‘Veni Creator Spiritus’ staat met zijn 
oorspronkelijk melodische lijn in Lied 360. Die 
oorspronkelijke melodie is veel beweeglijker en 
past ook helemaal op de Latijnse tekst. Maar 
Luther wilde de tekst geschikt maken voor 
gemeentezang en vond het daarom nodig om het 
ritme van de melodie aan te passen zoals in Lied 
670.

Om een andere reden is dit gezang bijzonder. In 
de Katholieke kerk wordt het lied al heel lang 
gezongen bij de wijding van diakenen, priesters en 
bisschoppen. In onze protestantse kerk zie je dat 
ook meer in gebruik komen. Dus het zou zo maar 
kunnen dat we, als we straks een opvolg(ster) 
voor Matthijs hebben benoemd, dit lied weer 
terugkomt. Het lied klinkt ook in de Sixtijnse Kapel 
als de kardinalen beginnen met hun conclaaf om 
een nieuwe paus te kiezen. Volgens Jan Willem 
Schulte Nordholt, die dit lied vertaalde, werd in 
de Middeleeuwen het zingen van dit lied 
omgeven met het luiden van klokken en het 
branden van wierook en kaarsen. In Taizé wordt 
deze tekst ook veel gezongen maar dan wel op 
een andere melodie. 

Veni Sancte Spiritus, zoals het in Taizé wordt gezongen

Een vergeten groep slachtoffers: 
'asocialen' in Tweede Wereldoorlog 
Netty Krop

Naar aanleiding van het artikel ‘’Eindelijk thuis” van 
Marja Huson‐ ter Avest, wil ik graag er op wijzen, 
dat er een vergeten groep ook slachtoffer was van 
de Tweede Wereldoorlog. 

Op 2 februari 2022 is er een boek verschenen over 
de vervolging van deze groep, getiteld ‘De zwarte 
Driehoek’. Dus  nog maar  kort  geleden  is  er  een 
onderzoek  geweest  naar  deze  mensen,  die 
herkenbaar waren aan een zwarte driehoek op hun 
kleding.

Niet alleen in Nederland, maar ook in Duitsland zelf, 
omdat zij niet zouden bijdragen aan een sterk Duits 
volk,  werden  ze  vervolgd  wegens  zogenoemde 
minderwaardigheid.

Dit raakt mij heel heel erg, omdat ik zelf lichamelijke 
beperkingen  heb.  Ook  ben  ik  totaal  niet  stress‐
bestendig en heb tot op de dag van vandaag  last 
vanvooroordelen, niet mee kunnen draaien met de 
hooggespannen verwachtingen in de maatschappij 
anno 2022. Gelukkig voel ik me geliefd bij die Ene 
en vele medegeloofsgenoten.

Ik hoop dan ook, dat de namen van deze groep ook 
op een steen komen te staan bij al die anderen op 
het Nationaal Holocaust Namenmonument.
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Veni Creator Spiritus
tekst: Herman Schimmel
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Bezoek uit Brandenburg!.
Ada van Arkel

Op vrijdag 20 mei staan we ’s middags 
op het station in Deventer om onze 
vrienden uit Brandenburg te 
verwelkomen. Eindelijk kan er ‘veilig’ 
gehoor gegeven worden aan onze 
uitnodiging om Huissen te bezoeken. 
Er komt een groep van 15 personen, 
die allemaal logeren bij een voor hen 
bekend gastgezin.
Natuurlijk is er een programma 
gemaakt maar binnen het programma 
is er veel ruimte voor ontmoeting en 
gesprekken. Globaal ziet het 
programma er zo uit:
op zaterdagmorgen is er een thema‐
bespreking in de kerk met als 
onderwerp
“De kerk heeft kunstenaars nodig”. 

Kent u ze nog?

Na de lunch maken we een uitstapje naar het Zandsculpturenfestijn in Garderen. ’s Avonds eten we lokaal 
in Huissen; ‘Eataliano’ is gereserveerd voor onze groep.
Op zondagmorgen is er de viering en koffiedrinken met (eigengebakken) koek. Voor wie dat wil staat ’s 
middags het Azalealaantje in Heveadorp op het programma en ’s avonds een afsluitende borrel bij Piet en 
José thuis. Maandagmorgen vertrekken onze vrienden en zwaaien we ze uit in Deventer. 
Ondanks alle activiteiten hopen we op een mooi weekend met ruimte, veel gezelligheid en goede 
gesprekken. 

Namens de voorbereidingsgroep, Ada van Arkel

Alle voorbereidingen zijn gedaan; de kerkzaal is ingericht en er is voldoende eten en drinken 
ingekocht. Vanaf half drie druppelen de eerste gasten binnen. Iedereen is blij dat we bij elkaar 
kunnen komen na zo’n lange ‘pauze’. Het programma voor de middag is de beproefde formule maar 
vooral met veel ruimte om elkaar te zien en te spreken.
De viering had een bijzondere opbouw want hij begon met een ‘Broodje gezond?’ De laagjes van het 
broodbeleg symboliseren de lagen en belevingen van iemands leven. Bijvoorbeeld het begrip ‘pijn’ 
wordt zo verschillend door ieder mens beleefd.
Het schilderij ‘De aanraking’ geeft een heel ander facet weer van iemand of iets aanraken die ziek is. 
Jezus genas de vrouw, die vloeide, simpel door haar aan te raken. 
Het gesprek, het gebed, de 3 verschillende gedichten en tot slot een piëta geven elk een bijzondere 
kijk op ‘zorgen voor’.

Paasontmoeting op 11 april
Ada van Arkel

Na de viering vertelt Ria Berends op haar geheel eigen wijze over het werk van de vrijwilligers 
van de VPTZ (Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg). Ria stuurt deze groep aan in onze regio. De 
speciaal opgeleide vrijwilligers bieden steun aan de zieke en aan de mantelzorgers en andere 
naasten wanneer de stervensfase dichterbij komt. De hulp is gratis en aanvullend op mantel‐ en 
beroepsmatige zorg.

De gezelligheid, de gesprekken en de maaltijd zijn weer als vanouds. Zelfs Matthijs wordt 
uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de kerstontmoeting. De diaconie kijkt daarom met 
voldoening terug op een geslaagde middag.

De Diaconie
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Jaarrekeningen 2021 van College van Kerkrentmeesters en 
College van Diakenen.

Kerkbalans 2022: ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’

De resultaten

Op 15 januari 2022 zijn wij gestart met de Actie Kerkbalans. Heeft u uw 
bijdrage al toegezegd? Dan willen we u daar hartelijk voor bedanken! Zo niet, 
dan verzoeken wij u dit alsnog te doen. Uw geld wordt goed besteed!

Op dit moment is ongeveer 75% van de reacties binnen. We hebben voor de 
kerkrentmeesters €43.933,‐  toegezegd gekregen; ten opzichte van vorig jaar is 
dit ongeveer 90%. Voor de diaconie is nu toegezegd €11.195,‐ en ten opzichte 
van vorig jaar is dat 93%.

U ziet, we zijn er nog niet. Via deze weg willen we iedereen die nog niet 
gereageerd heeft vragen dit alsnog te doen. De inkomsten uit Actie Kerkbalans 
zijn van essentieel belang voor het goed functioneren van onze kerk.

Roelof Smelt
Tel 0620391482
administrateur@pknhuissen.nl
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Wij gedenken MARTIEN STOUT
21 mei 1938 – 28 februari 2022

Toen  zijn  vrouw  Wil  een  paar  jaar  geleden 
opgenomen werd in Sancta, verhuisde Martien 
met  haar  mee  naar  Huissen,  naar  een 
aanleunwoning. Zo bleef hij  trouw en met alle 
liefde met haar verbonden. Tegelijkertijd bood 
deze nieuwe plek nu ruimte om een eigen leven 
vorm  te  geven.  Maar  Corona  beperkte  hem 
daarin en het betekent ook dat maar enkelen uit 
onze gemeente hem gekend hebben. Maar wat 
wij daarbij ervaren hebben  is wat zijn dochter 
Eveline bij het afscheid uitsprak: een man die met 
liefde  voor  anderen  leefde  en  zorgde.  In  een 
kleine kring van mensen was hij er altijd. Martien 
hield  er  van  om  dingen  goed  te  regelen,  te 
organiseren  en  beslissingen  te  nemen  als  het 
nodig  was.  Betrouwbaar  en  hoopvol:  houd 
moed, houd vol. “Verblijdt u in de Heer ‐niet bij 
momenten ‐ maar te allen tijd”.

Hij  leefde  zelf  in een kleine wereld en ook de 
wereld van Wil werd steeds kleiner en ‘mistiger’. 
In  een  kleine wereld  gaat  het  dan  om  ‘kleine 
dingen met veel liefde doen’. Dan zijn een paar 
woorden genoeg. ”Uw genade is mij genoeg”.  En 
gelukkig  heeft  ook  zijn  vrouw  Wil  afscheid 
kunnen nemen. Waar ze eerst nog toen ze haar 
dochter  zag  huilen  vroeg  ‘waarom  ben  jij  zo 
verdrietig? wie is die man die daar ligt’, kwam er 
ook bij haar het besef dat die vreemde man haar 
lieve Martien was en dat hij ‘mag rusten in vrede’. 
Dat voor haar, voor Eveline en Theo en de twee 
kleinzoons Theo en Willem de vele woorden en 
herinneringen  van  liefde  tot  zegen  en  kracht 
mogen zijn.

Matthijs Glastra

Wij gedenken WIM MATERS 
13 december 1938 – 4 april 2022

De laatste fase van zijn leven moest Wim een paar 
keer  een  paar  dagen  naar  het  ziekenhuis.
Zijn hart, zijn aderen – wellicht zou een operatie 
daar  mogelijk  nog  enige  verbetering  in  kunnen 
brengen. Maar zodra Wim in het ziekenhuis lag wist 
hij direct wat het beste medicijn was tegen al zijn 
kwalen: oost west,  thuis best. Hem overviel een 
zwaar heimwee naar huis, naar Janny, naar de buurt 
waar hij zijn dagelijkse rondje liep.
Zijn toch nog onverwachte overlijden maakt stil en 
verdrietig, maar er  is grote dankbaarheid dat het 
thuis is gebeurd. Niet op vreemde plekken, niet in 
een  vreemd bed met  vreemde mensen om hem 
heen. Maar thuis. Waar direct de warmte van de 
buurt  voor  Janny  tot  grote  steun en  kracht was. 
Soms maakt al dat lieve meeleven heel erg verlegen, 
het is bijna té veel om te ontvangen. Thuis was er 
gelegenheid om afscheid te nemen waarna Wim in 
kleine  kring  naar  het  crematorium  is  begeleid.

Wim was een duidelijke man. Ruw en bonkig in zijn 
communicatie, daaronder een zacht en kwetsbaar 
mens. Een warm hart,  fel en vurig, soms opeens 
geraakt en emotioneel. Boer in Huissen, Wim hield 
van buiten zijn, zijn rondje langs de koeien. Het was 
vaak ook een hard en moeizaam bestaan met wind 
én tegenwind. Samen met Janny was het heel hard 
werken, waarbij werk  en  leven  sterk met  elkaar 
verbonden  waren  en  bleven.  Bijna  60  jaar 
getrouwd, er is veel lief en leed gedeeld. Dat de vele 
goede herinneringen Janny en de kinderen mogen 
troosten en sterken.

Matthijs Glastra

Bericht van de bouwgroep april 2022.

De bouwcommissie had een plan uitgewerkt en op 12 
juli 2021 was de aannemer gestart.
Alle werkzaamheden zijn uitgevoerd volgens dit plan en 
hierbij is de begroting niet overschreden. Ook heeft de 
aannemer  extra  werkzaamheden  uitgevoerd  zoals 
herstel vloertegels en een stuk koof gemaakt zonder 
daarvoor kosten in rekening te brengen. 
Het schilderwerk en het herstel van de vloer is door een 
andere partij gedaan en de eindafrekening was een stuk 
lager dan de geraamde kosten.

Ik wil Ada, Marja, Wilmy, Ria, Herman en Dirk bedanken 
voor  hun  inzet  en  het  samen  tot  een  goed  einde 
brengen van dit project. Met de nieuwe aanpassingen 
is het gebouw weer toekomstbestendig.
Gelukkig  kunnen we  na  de  Covid  beperkingen weer 
menig koor en andere externe huurders verwelkomen, 
door de keukenuitbreiding is het nog makkelijker voor 
de kosters om  iedereen  te kunnen voorzien van hun 
natje en droogje.
Wees welkom in ons mooie kerkgebouw en vindt er wat 
je zoekt!

Ruud Viëtor
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Wij gedenken MARTIEN STOUT
21 mei 1938 – 28 februari 2022

Toen  zijn  vrouw  Wil  een  paar  jaar  geleden 
opgenomen werd in Sancta, verhuisde Martien 
met  haar  mee  naar  Huissen,  naar  een 
aanleunwoning. Zo bleef hij  trouw en met alle 
liefde met haar verbonden. Tegelijkertijd bood 
deze nieuwe plek nu ruimte om een eigen leven 
vorm  te  geven.  Maar  Corona  beperkte  hem 
daarin en het betekent ook dat maar enkelen uit 
onze gemeente hem gekend hebben. Maar wat 
wij daarbij ervaren hebben  is wat zijn dochter 
Eveline bij het afscheid uitsprak: een man die met 
liefde  voor  anderen  leefde  en  zorgde.  In  een 
kleine kring van mensen was hij er altijd. Martien 
hield  er  van  om  dingen  goed  te  regelen,  te 
organiseren  en  beslissingen  te  nemen  als  het 
nodig  was.  Betrouwbaar  en  hoopvol:  houd 
moed, houd vol. “Verblijdt u in de Heer ‐niet bij 
momenten ‐ maar te allen tijd”.

Hij  leefde  zelf  in een kleine wereld en ook de 
wereld van Wil werd steeds kleiner en ‘mistiger’. 
In  een  kleine wereld  gaat  het  dan  om  ‘kleine 
dingen met veel liefde doen’. Dan zijn een paar 
woorden genoeg. ”Uw genade is mij genoeg”.  En 
gelukkig  heeft  ook  zijn  vrouw  Wil  afscheid 
kunnen nemen. Waar ze eerst nog toen ze haar 
dochter  zag  huilen  vroeg  ‘waarom  ben  jij  zo 
verdrietig? wie is die man die daar ligt’, kwam er 
ook bij haar het besef dat die vreemde man haar 
lieve Martien was en dat hij ‘mag rusten in vrede’. 
Dat voor haar, voor Eveline en Theo en de twee 
kleinzoons Theo en Willem de vele woorden en 
herinneringen  van  liefde  tot  zegen  en  kracht 
mogen zijn.

Matthijs Glastra

Wij gedenken WIM MATERS 
13 december 1938 – 4 april 2022

De laatste fase van zijn leven moest Wim een paar 
keer  een  paar  dagen  naar  het  ziekenhuis.
Zijn hart, zijn aderen – wellicht zou een operatie 
daar  mogelijk  nog  enige  verbetering  in  kunnen 
brengen. Maar zodra Wim in het ziekenhuis lag wist 
hij direct wat het beste medicijn was tegen al zijn 
kwalen: oost west,  thuis best. Hem overviel een 
zwaar heimwee naar huis, naar Janny, naar de buurt 
waar hij zijn dagelijkse rondje liep.
Zijn toch nog onverwachte overlijden maakt stil en 
verdrietig, maar er  is grote dankbaarheid dat het 
thuis is gebeurd. Niet op vreemde plekken, niet in 
een  vreemd bed met  vreemde mensen om hem 
heen. Maar thuis. Waar direct de warmte van de 
buurt  voor  Janny  tot  grote  steun en  kracht was. 
Soms maakt al dat lieve meeleven heel erg verlegen, 
het is bijna té veel om te ontvangen. Thuis was er 
gelegenheid om afscheid te nemen waarna Wim in 
kleine  kring  naar  het  crematorium  is  begeleid.

Wim was een duidelijke man. Ruw en bonkig in zijn 
communicatie, daaronder een zacht en kwetsbaar 
mens. Een warm hart,  fel en vurig, soms opeens 
geraakt en emotioneel. Boer in Huissen, Wim hield 
van buiten zijn, zijn rondje langs de koeien. Het was 
vaak ook een hard en moeizaam bestaan met wind 
én tegenwind. Samen met Janny was het heel hard 
werken, waarbij werk  en  leven  sterk met  elkaar 
verbonden  waren  en  bleven.  Bijna  60  jaar 
getrouwd, er is veel lief en leed gedeeld. Dat de vele 
goede herinneringen Janny en de kinderen mogen 
troosten en sterken.

Matthijs Glastra

Bericht van de bouwgroep april 2022.

De bouwcommissie had een plan uitgewerkt en op 12 
juli 2021 was de aannemer gestart.
Alle werkzaamheden zijn uitgevoerd volgens dit plan en 
hierbij is de begroting niet overschreden. Ook heeft de 
aannemer  extra  werkzaamheden  uitgevoerd  zoals 
herstel vloertegels en een stuk koof gemaakt zonder 
daarvoor kosten in rekening te brengen. 
Het schilderwerk en het herstel van de vloer is door een 
andere partij gedaan en de eindafrekening was een stuk 
lager dan de geraamde kosten.

Ik wil Ada, Marja, Wilmy, Ria, Herman en Dirk bedanken 
voor  hun  inzet  en  het  samen  tot  een  goed  einde 
brengen van dit project. Met de nieuwe aanpassingen 
is het gebouw weer toekomstbestendig.
Gelukkig  kunnen we  na  de  Covid  beperkingen weer 
menig koor en andere externe huurders verwelkomen, 
door de keukenuitbreiding is het nog makkelijker voor 
de kosters om  iedereen  te kunnen voorzien van hun 
natje en droogje.
Wees welkom in ons mooie kerkgebouw en vindt er wat 
je zoekt!

Ruud Viëtor
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Collecteopbrengsten periode 1 januari t/m 3 april 2022 via collecten in 
de kerk of rechtstreeks op bankrekening gestort
Diaconie
Diaconie algemeen €    15,‐
Werelddiaconaat Moldavië 
KIA – Binnenlands Diaconaat  €   60,95
KIA – Oeganda €   47,90
KIA ‐ Nepal €   89,43
KIA – Moldavië € 175,70
Noodhulp Oekraïne € 361,02
KIA ‐ Rwanda €   50,47
Voedselbank Arnhem €   15,67
Stichting De Duif €   47,50
Kinderhospice Binnenveld €   74,83
Tent of Nations €  118,53
Kruispunt Arnhem €    24,33
Stichting Mensenkinderen €    33,67

€ 1.115,‐

Kerkrentmeesters
Algemeen ‐ Pastoraat en Eredienst €   791,32
Bijdragen voor Holocaust Namenmonument€    50,00
Bijdragen Werk aan de Kerk €   183,50

€ 1.024,82

Ontvangen van SKG Classis Gelderland Zuid, bijdrage 
t.b.v. kosten streaming € 1.000,00

23 april 2022
Roelof Smelt
administrateur@pknhuissen.nl
tel 06 203 914 82

Alle gevers heel hartelijk dank!

Ledenmutaties periode 03‐01‐2022 t/m 4‐4‐2022

Op  de  ingelaste  kerkenraadsvergadering  van  15 
februari staat naast menskracht en organisatiemodel 
het  beroepingswerk  centraal.  Er  is  herkenning  en 
blijdschap  over  de  taal  waarin  de  beroe‐
pingscommissie ons als gemeente beschrijft  in het 
profiel van een te beroepen predikant. Het heeft onze 
instemming  en  is  inmiddels  gepresenteerd  op  het 
Gemeentecafé van 24 februari jl. Een avond waar we 
in dankbaarheid op  terugkijken. Uit de gesprekken 
met het CCBB (Classicaal College voor de Behandeling 
van  Beheerszaken)  blijkt  dat  zij  uitermate 
terughoudend zijn t.a.v. onze formatiekeuze nl. 80% 
(60%  vast  de  eerste  vijf  jaar  met  een  tijdelijke 
ophoging van 20%). De inzet van vermogen blijkt een 
struikelblok te zijn. Ook de optie om ons hierin als een 
pilotgemeente te beschouwen en ons nauwgezet te 
monitoren kan niet op hun goedkeuring rekenen. Kerk 
zijn, gemeente zijn, is aan veranderingen onderhevig. 
De  PKN  lijkt  hierin  conservatief  te  denken  en 
handelen. Wij laten graag zien hoe te anticiperen op 
een toekomst waarin krimp centraal staat en het toch 
mogelijk is een levende gemeente te blijven.

In het gesprek dat we vervolgens op 1 maart jl. met 
de classispredikant dr. Jaap van Beelen hadden, kwam 
dit  als  gezamenlijk  uitgangspunt  naar  voren.  Een 
gemeente is meer dan financiën en bestuurskracht. 
Hij steunt ons en adviseert om vol te houden. Helaas 
heeft dat tot op dit moment nog niet tot een positieve 
beoordeling  geleid.  Zelfs  niet  met  de  gewijzigde 
richtlijn  solvabiliteitsverklaring  per  1  april  2022 
waarin  gevraagd  wordt  om  een  meerjarenraming 
voor een formatie van 8 jaar waarbij vermogen kan 
worden ingezet. Aansluitend moet een predikant dan 
tenminste 3 jaar doorbetaald kunnen worden zonder 
als gemeente in financiële problemen te komen. Op 
de kerkenraadsvergadering van 22 maart en 19 april 
kwam dit opnieuw aan de orde en deelden we de 
teleurstelling over de gang van zaken. Het houdt ook 
in dat de beroepingscommissie, die zo voortvarend is 
gestart, op dit moment helaas niet verder kan. 

Positief nieuws is dat Els Joling en Emmy Bongers 
bereid zijn om als pastoraal medewerker te starten. 
Peter Aagenborg is bereid een tweede termijn als 
diaken op zich te nemen en Gerdine Dijkstra zal 
starten als diaconaal medewerker. 

Vanuit de kerkenraad

Ds.  Wilma  Hartogsveld  (vierplek  Ressen  en 
stadspredikant Nijmegen) is tijdens de periode dat 
wij vacant zijn op afroep beschikbaar voor pastorale 
ondersteuning.  Als  consulent  voor  het  be‐
roepingswerk  is  ds.  Jeroen  Jeroense  (Elst)  bereid
gevonden dit op zich te nemen.

In  de  aprilvergadering werden  de  jaarrekeningen 
2021  van beide  colleges  vastgesteld en  voorlopig 
goedgekeurd. Elders in deze Sjaloom! een overzicht 
en verwijzing naar ter inzage legging.

Marja Huson‐ter Avest, scriba

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

Veilige plaats voor iedereen – 
vertrouwenspersonen gezocht !!.
De  Protestantse  Kerk  Nederland  heeft  alle  ge‐
meenten  gevraagd  om  duidelijke  regels  en 
geformu‐leerd    beleid  te  hebben waar  het  ‘een 
veilige gemeente voor iedereen’ betreft. Want we 
moeten  ons  realiseren  dat  er  bijna  altijd  in  elke 
gemeente slachtoffers zijn van geweld, misbruik of 
onveili‐ge machtssituaties, in de thuissituatie of in 
de kerk.
Dat betekent o.a. dat wij als gemeente dienen te 
zorgen  dat  er  in  onze  plaatselijke  kerk  vertrou‐
wenspersonen zijn waar mensen terecht kunnen. 
Wij kunnen dit al PG Huissen zelfstandig regelen, 
we kunnen dat ook in een bredere samenwerking 
met  een  aantal  omliggende  gemeentes  organi‐
seren. De kerkenraad heeft voor dit laatste gekozen 
en  er  zijn  momenteel  ca.  tien  omliggende  ge‐
meenten die hetzelfde willen. Elke gemeente wordt 
nu  gevraagd  namen  voor  deze  vertrouwens‐
personen  door  te  geven.    Ken  je  iemand  die  je 
daarvoor geschikt acht  , of ben  je zelf bereid om 
hier‐aan mee  te willen werken  –  dan  graag  een 
reactie  naar  scriba  of  predikant.  Zij  kunnen  ook 
meer info geven als dat gewenst is.

Marja Huson – ter Avest
scriba@pknhuissen.nl 06 2053 5946

Matthijs Glastra 
predikant@pknhuissen.nl 06 2129 4143
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Collecteopbrengsten periode 1 januari t/m 3 april 2022 via collecten in 
de kerk of rechtstreeks op bankrekening gestort
Diaconie
Diaconie algemeen €    15,‐
Werelddiaconaat Moldavië 
KIA – Binnenlands Diaconaat  €   60,95
KIA – Oeganda €   47,90
KIA ‐ Nepal €   89,43
KIA – Moldavië € 175,70
Noodhulp Oekraïne € 361,02
KIA ‐ Rwanda €   50,47
Voedselbank Arnhem €   15,67
Stichting De Duif €   47,50
Kinderhospice Binnenveld €   74,83
Tent of Nations €  118,53
Kruispunt Arnhem €    24,33
Stichting Mensenkinderen €    33,67

€ 1.115,‐

Kerkrentmeesters
Algemeen ‐ Pastoraat en Eredienst €   791,32
Bijdragen voor Holocaust Namenmonument€    50,00
Bijdragen Werk aan de Kerk €   183,50

€ 1.024,82

Ontvangen van SKG Classis Gelderland Zuid, bijdrage 
t.b.v. kosten streaming € 1.000,00

23 april 2022
Roelof Smelt
administrateur@pknhuissen.nl
tel 06 203 914 82

Alle gevers heel hartelijk dank!

Ledenmutaties periode 03‐01‐2022 t/m 4‐4‐2022

Op  de  ingelaste  kerkenraadsvergadering  van  15 
februari staat naast menskracht en organisatiemodel 
het  beroepingswerk  centraal.  Er  is  herkenning  en 
blijdschap  over  de  taal  waarin  de  beroe‐
pingscommissie ons als gemeente beschrijft  in het 
profiel van een te beroepen predikant. Het heeft onze 
instemming  en  is  inmiddels  gepresenteerd  op  het 
Gemeentecafé van 24 februari jl. Een avond waar we 
in dankbaarheid op  terugkijken. Uit de gesprekken 
met het CCBB (Classicaal College voor de Behandeling 
van  Beheerszaken)  blijkt  dat  zij  uitermate 
terughoudend zijn t.a.v. onze formatiekeuze nl. 80% 
(60%  vast  de  eerste  vijf  jaar  met  een  tijdelijke 
ophoging van 20%). De inzet van vermogen blijkt een 
struikelblok te zijn. Ook de optie om ons hierin als een 
pilotgemeente te beschouwen en ons nauwgezet te 
monitoren kan niet op hun goedkeuring rekenen. Kerk 
zijn, gemeente zijn, is aan veranderingen onderhevig. 
De  PKN  lijkt  hierin  conservatief  te  denken  en 
handelen. Wij laten graag zien hoe te anticiperen op 
een toekomst waarin krimp centraal staat en het toch 
mogelijk is een levende gemeente te blijven.

In het gesprek dat we vervolgens op 1 maart jl. met 
de classispredikant dr. Jaap van Beelen hadden, kwam 
dit  als  gezamenlijk  uitgangspunt  naar  voren.  Een 
gemeente is meer dan financiën en bestuurskracht. 
Hij steunt ons en adviseert om vol te houden. Helaas 
heeft dat tot op dit moment nog niet tot een positieve 
beoordeling  geleid.  Zelfs  niet  met  de  gewijzigde 
richtlijn  solvabiliteitsverklaring  per  1  april  2022 
waarin  gevraagd  wordt  om  een  meerjarenraming 
voor een formatie van 8 jaar waarbij vermogen kan 
worden ingezet. Aansluitend moet een predikant dan 
tenminste 3 jaar doorbetaald kunnen worden zonder 
als gemeente in financiële problemen te komen. Op 
de kerkenraadsvergadering van 22 maart en 19 april 
kwam dit opnieuw aan de orde en deelden we de 
teleurstelling over de gang van zaken. Het houdt ook 
in dat de beroepingscommissie, die zo voortvarend is 
gestart, op dit moment helaas niet verder kan. 

Positief nieuws is dat Els Joling en Emmy Bongers 
bereid zijn om als pastoraal medewerker te starten. 
Peter Aagenborg is bereid een tweede termijn als 
diaken op zich te nemen en Gerdine Dijkstra zal 
starten als diaconaal medewerker. 

Vanuit de kerkenraad

Ds.  Wilma  Hartogsveld  (vierplek  Ressen  en 
stadspredikant Nijmegen) is tijdens de periode dat 
wij vacant zijn op afroep beschikbaar voor pastorale 
ondersteuning.  Als  consulent  voor  het  be‐
roepingswerk  is  ds.  Jeroen  Jeroense  (Elst)  bereid
gevonden dit op zich te nemen.

In  de  aprilvergadering werden  de  jaarrekeningen 
2021  van beide  colleges  vastgesteld en  voorlopig 
goedgekeurd. Elders in deze Sjaloom! een overzicht 
en verwijzing naar ter inzage legging.

Marja Huson‐ter Avest, scriba

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

Veilige plaats voor iedereen – 
vertrouwenspersonen gezocht !!.
De  Protestantse  Kerk  Nederland  heeft  alle  ge‐
meenten  gevraagd  om  duidelijke  regels  en 
geformu‐leerd    beleid  te  hebben waar  het  ‘een 
veilige gemeente voor iedereen’ betreft. Want we 
moeten  ons  realiseren  dat  er  bijna  altijd  in  elke 
gemeente slachtoffers zijn van geweld, misbruik of 
onveili‐ge machtssituaties, in de thuissituatie of in 
de kerk.
Dat betekent o.a. dat wij als gemeente dienen te 
zorgen  dat  er  in  onze  plaatselijke  kerk  vertrou‐
wenspersonen zijn waar mensen terecht kunnen. 
Wij kunnen dit al PG Huissen zelfstandig regelen, 
we kunnen dat ook in een bredere samenwerking 
met  een  aantal  omliggende  gemeentes  organi‐
seren. De kerkenraad heeft voor dit laatste gekozen 
en  er  zijn  momenteel  ca.  tien  omliggende  ge‐
meenten die hetzelfde willen. Elke gemeente wordt 
nu  gevraagd  namen  voor  deze  vertrouwens‐
personen  door  te  geven.    Ken  je  iemand  die  je 
daarvoor geschikt acht  , of ben  je zelf bereid om 
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Marja Huson – ter Avest
scriba@pknhuissen.nl 06 2053 5946

Matthijs Glastra 
predikant@pknhuissen.nl 06 2129 4143



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: 22 mei
•     Verschijningsdata:  2 juni

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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Sjaloom! Kerkblad Protestantse 
Gemeente Huissen

Kosters
kostersteam@pknhuissen.nl

Aanspreekpunt kosters:
Yolanda de Wit      0654954070

Roosters kosters:  
Zie:  https://pknhuissen.nl/agenda/

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

financiële‐ en 
ledenadministratie : 
Roelof Smelt

Kerktaxi
Anja van Donselaar

06 20 53 59 46

06 21 29 41 43

06 27 13 19 10

026 325 4926

06 203 914 82     

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 

administrateur@pknhuissen.nl
ledenadministratie@pknhuissen.nl 

van.donselaar@hccnet.nl 

penningmeestercvk@pknhuissen.nl

penningmeestercvk@pknhuissen.nl

 NL23 RABO 0124 0915 47

     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.

Foto impressie Paasontmoeting op 11 april
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En toen de vijftig dagen waren vervuld,
waren allen tezamen onder één dak.
En het geschiedde plotseling uit de hemel:
geraas, als van een geweldige adem die komt,
en vol daarvan werd heel het huis waar zij zaten.
En door hen werden gezien:
tongen
als van vuur dat zich in vlammen deelt,
en het zette zich neer op ieder van hen.
En vervuld werden allen van heilige geest
en zij begonnen te spreken met andere tongen
wat de geest hun te spreken gaf.

En toen de vijftig dagen waren vervuld,
waren allen tezamen onder één dak.
En het geschiedde plotseling uit de hemel:
geraas, als van een geweldige adem die komt,
en vol daarvan werd heel het huis waar zij zaten.
En door hen werden gezien:
tongen
als van vuur dat zich in vlammen deelt,
en het zette zich neer op ieder van hen.
En vervuld werden allen van heilige geest
en zij begonnen te spreken met andere tongen
wat de geest hun te spreken gaf.

(Handelingen 2 vers 4)


