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“Neem dit kleine hart van mij”
   ‐ Matthijs Glastra ‐ 

Ik ben niet die je denkt of die je hoopt dat ik zal zijn,
Er kruipt iets anders langs je deur.
Natuurlijk vloog ik hoog en liet ze roepen van de grond,
Maar o wat zijn mijn vleugels dun.

Neem dit kleine hart van mij.
Het is alles wat ik heb.
Buiten wordt het langzaam stil en donker in de straat.
Laat me niet alleen.

Wat zocht ik met dat graaien naar de sterren en de zon?
Misschien alleen maar het verlies.
Om eindelijk weer gewoon die jonge hond te kunnen zijn,
Zoals het eerder ooit begon.

Neem dit kleine hart van mij . . . 

En als ik morgenochtend sta te vloeken bij het raam,
Kwaad op mezelf en iedereen,
Weet dan dat er ergens diep iets in de modder zit
Dat niet kan leven, bewegen zonder jou.

Neem dit kleine hart van mij . . . 

‘Als je een lied in de kroeg zingt wordt het een zuiplied; zing je het in de kerk dan wordt het 
een gospel’. Dus wat gebeurde er zaterdagavond toen “Neem dit kleine hart van mij” in ons 
kerkje werd gespeeld ,  mét het orgel , alleen maar de menselijke stem, de ogen gesloten? 
Dit lied werd een gebed. In dit lied leg ik mijzelf neer, geef ik mij over aan de liefde en het 
leven zoals ik ben. “Neem mij aan zoals ik ben. Zuiver uit wie ik zal zijn. Druk jouw zegel op 
mijn ziel en leef in mij”.

Pas op hè Matthijs: Alex Roeka preekt niet in zijn liedjes, ga er nu niet religieus mee shoppen. 
Hij beschrijft en bezingt het  leven, de  liefde en de dood. Hemel en hel, schoonheid en 
schaduw. Prachtige ontroerende poëtische teksten van ‘de sterkste én meest breekbare 
liedjesschrijver van de lage landen’  Roeka zingt teksten waarbij je  direct de gemiddelde 
Nederlandse liedtekst vergeet. Dit is zó anders dan 'De meeste dromen zijn bedrog /maar 
als ik wakker word naast jou dan droom ik nog'

Pas geleden stond er in “de Gelderlander” een mooi interview: “We hebben God opgesloten 
in haar eigen boek”. Die zaterdagavond merk ik hoe dat ook is gebeurd met ons beeld  van 
wat ‘bidden’ is. Dat is zo veel meer dan de klassieke opvatting ‘bidden is praten met God’. 
Bidden  is een open ruimte, een stamelend zoeken naar woorden om mijn kleinheid en 
kwetsbaarheid, geluk en sterkte uit te spreken. Bidden is een levenslied dat klinkt als een 
gospel. Een  lied over de  liefde die mensen optilt, grootser en kleurrijker maakt – maar 
waarin ik óók mijn lafheid, de leugens, het verraad van de ander en mijzelf tegenkom! Ik 
ben niet die je denkt! Een lied, een gebed, een psalm van Alex Roeka. Zijn woorden worden 
mijn woorden, het lied grijpt me bij de keel , raakt  me recht in het hart. “Neem dit kleine 
hart” staat zo symbool voor zijn muziek: het is stoer, rauw, vals en kwetsbaar, gepolijst en 
eerlijk tegelijkertijd.

Is het niet té pathetisch? Dat zeg je toch never nooit tegen een liefje:  neem dat kleine hart 
van mij. Maar  juist die woorden maken het  lied en de  liefde nog grootser en  intenser, 
kostbaarder en kwetsbaarder dan ze al zijn én verwoordt daarmee precies ALLES waar het 
in het leven, de liefde en onze vergankelijkheid om gaat. In de liefde tussen jou en mij jou 
komt iets veel groters  naar voren: het Leven zelf. In de liefde leven wij het Leven dat streelt 
en krast. Het heen & weer geslinger  tussen vervulling en gemis, tussen de wolken en de 
grond. Liefde en leven draaien niet om MIJ, wat IK te geven heb, hoeveel IK van jou houd ‐
 maar is een vraag, een zoeken en een intense dankbaarheid en verwondering  dat JIJ van 
mij wilt houden zoals ik ben.

Alex Roeka
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Van de redactie
Ria Berends

5

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

Voor u  ligt het  zomernummer van Sjaloom!. Een 
nummer waarin Matthijs zijn laatste "kleine" stukje 
OP TIJD heeft aangeleverd en Bartje voor de laatste 
keer alle fouten uit onze teksten heeft gehaald. Een 
nummer waarin we met veel plezier terugkijken op 
het  'afscheidsweekeinde'  van Matthijs maar  ook 
een nummer waarin we vooruitkijken op een nieuw 
seizoen.  Met  nieuwe  plannen  en  dromen.... 
Laten we dat vooral doen, dromen en bidden van 
vrede voor iedereen.
 En of u nu op reis gaat of thuisblijft hierbij wensen 
wij u Gods zegen. 

Geachte redactie, geachte gemeente,

Na een periode van bijna achttien jaar vind ik het nu tijd worden om mij terug te trekken uit de redactie van 
Sjaloom!

Evenals  ikzelf  tot nu  toe onderhevig ben geweest aan veranderingen, kan dit ook worden gezegd van het 
kerkblad Sjaloom!, zowel wat betreft leeftijd als uiterlijk.
 Enkele thans vertrokken predikanten zaten achtereenvolgens in de redactie; deze plaats is momenteel vacant. 
Het merendeel van de redactieleden biedt een verscheidenheid aan kwaliteiten. Het drukwerk is van alleen 
zwarte tekst en afbeeldingen veranderd  in een kleurrijke speelsheid hiervan. Terwijl de oplage eerst groot 
was, is deze nu geleidelijk aan het afnemen. Dit kan worden toegeschreven aan enerzijds het kleiner worden 
van  het  aantal  gemeenteleden,  anderzijds  aan  het  feit  dat  zich  een  concurrent  heeft  aangediend  in  de 
zogenaamde Zondagsm@il. De lezers zijn nu als het ware ‘dagjesmensen’ geworden.

Eén functie in de redactie blijft, ter verfraaiing van wat de lezer(es) wordt aangeboden, onveranderd wenselijk: 
die van corrector van ingezonden kopij. Wenselijk is: een tekst met weinig d’s die t’s moeten zijn of andersom,
en vult u verder zelf maar in wat u naar een grammatica of woordenboek doet grijpen.  

Sjaloom betekent: Vrede. Die Vrede wens ik u allen toe en kan het beste worden verwoord in de volgende 
belijdenis:

Sjaloom!
Bartje Abbo‐Tilstra

Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde.
En in Jezus Christus, Zijn eniggeboren Zoon, Onze Heere;

die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria;
die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, 

nedergedaald ter helle;
ten derden dage wederom opgestaan van de doden;

opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders;
van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden.

Ik geloof in de Heilige Geest.
Ik geloof een heilige, algemene, Christelijke Kerk, de gemeenschap der heiligen;

vergeving der zonden;
wederopstanding des vleses;

en een eeuwig leven.

Sjaloom! het ga u allen goed!

Agenda
Iedere woensdagavond van 17.30 ‐18.00 uur
Avondwake Oekraïne.
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Goed nieuws! De filmavonden gaan dooooor…..
Ria Berends & Adriaan Huson

Gelukkig maar. Ook komend seizoen weer een aantal uiterst interessante, leuke, ontroerende films. Waar 
we samen van kunnen genieten. Steeds op donderdag. En met als extra: een kinder‐kerstvoorstelling rond 
de kerstdagen. Waar de opa’s en oma’s met hun kleinkinderen heen kunnen. Al de films zijn gekozen in het 
kader van ‘Leren en beleven’. Na vertoning zullen we voor wie wil de betekenis en relevantie van de film 
bespreken.
Op het programma staan nu de volgende films:

Donderdag 29 september. ‘De beentjes van St. Hildegard’ (2019, 103 min., Johan Nijenhuis).
Jan is 35 jaar getrouwd met Gedda. Gedda houdt zóveel van Jan dat hij het er benauwd van 
krijgt. Ze ziet het huwelijk als een vorm van begeleid wonen. Met Herman Finkers en Johanna 
ter Steege.

Donderdag 27 oktober. ‘The Father’ (2021, 93 min., Florian Zeller)
Anne zoekt een verzorgster voor haar dementerende vader Anthony, die steeds weer alle hulp 
afwijst. Voor Anthony is niet meer duidelijk wat echt is en wat zich in zijn hoofd afspeelt. We 
beleven het verhaal door zijn ogen en voelen zijn verwarring. Zijn vertrouwde omgeving blijkt 
niet meer zo vertrouwd. Met Anthony Hopkins en Olivia Colman.

Noteer deze data alvast in uw agenda. De toegang is gratis. Er worden natuurlijk wel kosten 
gemaakt, zoals aanschaf van de film, het verwarmen van de kerk, koffie en het in stand houden 
van deze filmavonden. Daarvoor wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd. Introducees zijn ook 
welkom. Zegt het voort….

Donderdag  24  november.  ‘Drunk’  (2020,  117  min.,  Thomas  Vinterberg)
Komisch drama over een kwartet uitgebluste  leraren die beginnen aan een 
gewaagd experiment: elke dag voor de les een slokje alcohol. Want een half 
promille alcohol in je bloed neemt volgens een psycholoog de remmingen weg, 
waardoor  we  leuker  en  creatiever  worden.  De  eerste  resultaten  zijn 
bemoedigend, maar waar eindigt dit experiment?

Donderdagmiddag 29 december. Kinder‐kerst‐voorstelling: ‘Mijn leven is een 
circus’ (8+) (2021, 105 min., Miryam Bouchard).
De 12‐jarige Laura  is geboren  in een circusfamilie en trekt al bijna haar hele 
leven rond met haar vader die clown is. Laura verlangt echter naar een minder 
zwervend leven en die droom lijkt uit te komen wanneer ze naar een privé school 
kan gaan. Maar zal haar vader dat goed vinden?? Feel‐good film, vol humor en 
ontroering..
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Ria Berends & Adriaan Huson

Gelukkig maar. Ook komend seizoen weer een aantal uiterst interessante, leuke, ontroerende films. Waar 
we samen van kunnen genieten. Steeds op donderdag. En met als extra: een kinder‐kerstvoorstelling rond 
de kerstdagen. Waar de opa’s en oma’s met hun kleinkinderen heen kunnen. Al de films zijn gekozen in het 
kader van ‘Leren en beleven’. Na vertoning zullen we voor wie wil de betekenis en relevantie van de film 
bespreken.
Op het programma staan nu de volgende films:

Donderdag 29 september. ‘De beentjes van St. Hildegard’ (2019, 103 min., Johan Nijenhuis).
Jan is 35 jaar getrouwd met Gedda. Gedda houdt zóveel van Jan dat hij het er benauwd van 
krijgt. Ze ziet het huwelijk als een vorm van begeleid wonen. Met Herman Finkers en Johanna 
ter Steege.

Donderdag 27 oktober. ‘The Father’ (2021, 93 min., Florian Zeller)
Anne zoekt een verzorgster voor haar dementerende vader Anthony, die steeds weer alle hulp 
afwijst. Voor Anthony is niet meer duidelijk wat echt is en wat zich in zijn hoofd afspeelt. We 
beleven het verhaal door zijn ogen en voelen zijn verwarring. Zijn vertrouwde omgeving blijkt 
niet meer zo vertrouwd. Met Anthony Hopkins en Olivia Colman.

Noteer deze data alvast in uw agenda. De toegang is gratis. Er worden natuurlijk wel kosten 
gemaakt, zoals aanschaf van de film, het verwarmen van de kerk, koffie en het in stand houden 
van deze filmavonden. Daarvoor wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd. Introducees zijn ook 
welkom. Zegt het voort….

Donderdag  24  november.  ‘Drunk’  (2020,  117  min.,  Thomas  Vinterberg)
Komisch drama over een kwartet uitgebluste  leraren die beginnen aan een 
gewaagd experiment: elke dag voor de les een slokje alcohol. Want een half 
promille alcohol in je bloed neemt volgens een psycholoog de remmingen weg, 
waardoor  we  leuker  en  creatiever  worden.  De  eerste  resultaten  zijn 
bemoedigend, maar waar eindigt dit experiment?

Donderdagmiddag 29 december. Kinder‐kerst‐voorstelling: ‘Mijn leven is een 
circus’ (8+) (2021, 105 min., Miryam Bouchard).
De 12‐jarige Laura  is geboren  in een circusfamilie en trekt al bijna haar hele 
leven rond met haar vader die clown is. Laura verlangt echter naar een minder 
zwervend leven en die droom lijkt uit te komen wanneer ze naar een privé school 
kan gaan. Maar zal haar vader dat goed vinden?? Feel‐good film, vol humor en 
ontroering..



Sjaloom! Zomer 20228 9

Het feestweekend, een terugblik…
Marja Huson ‐ ter Avest

Wat hebben we genoten! Een uitermate geslaagd weekend waarin we met een lach 
en een (kleine) traan afscheid konden nemen van Matthijs als predikant van onze 
gemeente. Eind februari zijn we als feestcommissie gestart met de voorbereidingen. 
Emmy, Jenny, Gerdine, Mariette, Marja en Ada en voor de directe lijn met de kosters, 
Yolanda. In totaal kwamen we zes keer bij elkaar en na het laatste overleg konden we 
dan ook tevreden constateren: het staat!

Na de brainstorm tijdens de eerste bijeenkomst is er een programma voor drie dagen 
uitgerold. Een afscheid in Het Gemeentecafé op vrijdag en een afscheidsviering op 
zondag incl. genodigden. En het cadeau van Matthijs aan de gemeente: een concert 
van Alex Roeka op zaterdagavond. Met recht een feestweekend. Van de 
kerkrentmeesters kregen we al snel fiat op de begroting want ‘het moet een prachtig 
afscheid worden. Matthijs is het meer dan waard…’. 

‘Een man van goud’: dat was zichtbaar in de gouden stippen op het tafelkleed en 
servetten maar ook in de cadeaus voor Matthijs. Wat fantastisch was het om na de 
eerste oproep om een bijdrage voor het cadeau het bedrag langzaam maar zeker te 
zien groeien en groeien. Er is genereus en royaal bijgedragen en dus bleef er veel 
meer over dan voor de aanschaf van een nieuwe tas en een horloge nodig was.

Samen met het beamerteam en kostersteam incl. alle gastvrouwen en ‐heren kijken 
we terug op een zeer geslaagd weekend. Het is alle voorbereidingstijd, moeite en 
inspanning meer dan waard geweest. Adieu Matthijs en Jacqueline!

De feestcommissie. 

NB. We hebben er zelf ook heel veel plezier aan beleefd 

Voorbereiding
foto's Huub
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Zaterdagavond en zondagmorgen
Hoe          een van de bekendste symbolen binnen het christendom werd

 Het PX‐teken bestaat uit twee Griekse letters die over elkaar zijn geplaatst, de Chi (X) en Rho (P). Het zijn de 
eerste twee letters van de naam Christos (ΧΡΙΣΤΟΣ), dat in het Grieks Messias betekent. Het teken wordt wel 
Chi‐Rho genoemd, Christogram of voluit Christusmonogram.

Overwinnen
Volgens verschillende archeologen gebruikt Constantijn de Grote  in de 4e eeuw de Chi‐Rho als eerste als 
christelijk symbool. Niet subtiel ergens op een monument, maar op de vlaggenstandaard van zijn legermacht. 
Hij doet dit naar aanleiding van een visioen. Want, zo is hem in dit visioen door Christus zelf voorspeld: ‘In 
hoc signo vinces’ (in dit teken zult gij overwinnen).
Er zijn verschillende versies van dit verhaal. Soms speelt het kruisteken een grote rol, dan weer de Chi‐Rho, 
en dan weer het staurogram ( ). In een versie is er sprake van een visioen en een droom vlak voor de slag, 
maar er is ook een versie waarin het visioen al jaren eerder tot Constantijn is gekomen en pas later christelijk 
is geïnterpreteerd. Hoe dan ook speelt keizer Constantijn een onmiskenbare rol bij het gebruik van de Chi‐
Rho als een christelijk symbool.
 Het teken paste prachtig binnen de neutrale politiek die Constantijn  in het begin van zijn regeerperiode 
voerde. Christenen zouden het PX‐teken herkennen als een verwijzing naar Jezus, maar het was niet zo expliciet 
als het kruisteken, dat voor niet‐gelovigen waarschijnlijk moeilijk te verteren zou zijn.

Bescherming
De context is duidelijk: de Chi‐Rho staat voor het geloof van de overledenen in Christus, in de overwinning 
op de dood. Het dient daarnaast, zo hebben onderzoekers beargumenteerd, als bescherming tegen het kwaad. 
Met het PX‐teken op je graf liet je zien dat je geloofde in de opstanding der doden, en was jouw graf direct 
‘gemerkt’  voor  de  dag  van  de  verrijzenis. Niet  alleen  op  graven  en militaire  voorwerpen  is  de  Chi‐Rho 
teruggevonden, maar ook op munten, ringen, edelstenen,  lepels en andere gebruiksvoorwerpen. Het PX‐
symbool werd steeds meer een algemeen gebruikt christelijk teken.

Christus centraal
Pas vanaf de vijfde eeuw zien we dat het kruis het bekendste, algemene symbool van het christendom wordt. 
In de vierde eeuw paste dit nog niet, toen was het kruis een martelwerktuig dat nog in gebruik was. Dat was 
voor gelovigen destijds waarschijnlijk lastig te verbinden aan hun geloof. Maar ook nadat het kruis terrein 
wint als symbool voor het christendom verdwijnt het PX‐symbool niet. Het blijft, samen met het  Ichthus‐
symbool een belangrijk teken. Het komt bijvoorbeeld terug in middeleeuwse manuscripten, waar het evangelie 
van Mattheüs  – waarin  Jezus’  leven wordt  beschreven  –  is  versierd met  prachtige  Chi‐Rho miniaturen.
Vandaag de dag is het PX‐teken nog steeds een belangrijk symbool in de protestantse beeldtaal. Het is terug 
te vinden op de omslag van psalmboeken, gezangbundels en bijbels. Ook staat het teken vaak op of rond de 
kansel. De beeldtaal is duidelijk: Christus staat centraal in wat er wordt gezongen, gelezen en verkondigd.

Dit is een (verkort)artikel in de serie #Protestants: een serie over verhalen, rituelen, gebruiken en voorwerpen 
die typisch protestants zijn.

 Alex Roeka
                 Alex en fans >



Sjaloom! Kerkblad Protestantse Gemeente HuissenSjaloom! Zomer202212 13

Zaterdagavond en zondagmorgen
Hoe          een van de bekendste symbolen binnen het christendom werd

 Het PX‐teken bestaat uit twee Griekse letters die over elkaar zijn geplaatst, de Chi (X) en Rho (P). Het zijn de 
eerste twee letters van de naam Christos (ΧΡΙΣΤΟΣ), dat in het Grieks Messias betekent. Het teken wordt wel 
Chi‐Rho genoemd, Christogram of voluit Christusmonogram.

Overwinnen
Volgens verschillende archeologen gebruikt Constantijn de Grote  in de 4e eeuw de Chi‐Rho als eerste als 
christelijk symbool. Niet subtiel ergens op een monument, maar op de vlaggenstandaard van zijn legermacht. 
Hij doet dit naar aanleiding van een visioen. Want, zo is hem in dit visioen door Christus zelf voorspeld: ‘In 
hoc signo vinces’ (in dit teken zult gij overwinnen).
Er zijn verschillende versies van dit verhaal. Soms speelt het kruisteken een grote rol, dan weer de Chi‐Rho, 
en dan weer het staurogram ( ). In een versie is er sprake van een visioen en een droom vlak voor de slag, 
maar er is ook een versie waarin het visioen al jaren eerder tot Constantijn is gekomen en pas later christelijk 
is geïnterpreteerd. Hoe dan ook speelt keizer Constantijn een onmiskenbare rol bij het gebruik van de Chi‐
Rho als een christelijk symbool.
 Het teken paste prachtig binnen de neutrale politiek die Constantijn  in het begin van zijn regeerperiode 
voerde. Christenen zouden het PX‐teken herkennen als een verwijzing naar Jezus, maar het was niet zo expliciet 
als het kruisteken, dat voor niet‐gelovigen waarschijnlijk moeilijk te verteren zou zijn.

Bescherming
De context is duidelijk: de Chi‐Rho staat voor het geloof van de overledenen in Christus, in de overwinning 
op de dood. Het dient daarnaast, zo hebben onderzoekers beargumenteerd, als bescherming tegen het kwaad. 
Met het PX‐teken op je graf liet je zien dat je geloofde in de opstanding der doden, en was jouw graf direct 
‘gemerkt’  voor  de  dag  van  de  verrijzenis. Niet  alleen  op  graven  en militaire  voorwerpen  is  de  Chi‐Rho 
teruggevonden, maar ook op munten, ringen, edelstenen,  lepels en andere gebruiksvoorwerpen. Het PX‐
symbool werd steeds meer een algemeen gebruikt christelijk teken.

Christus centraal
Pas vanaf de vijfde eeuw zien we dat het kruis het bekendste, algemene symbool van het christendom wordt. 
In de vierde eeuw paste dit nog niet, toen was het kruis een martelwerktuig dat nog in gebruik was. Dat was 
voor gelovigen destijds waarschijnlijk lastig te verbinden aan hun geloof. Maar ook nadat het kruis terrein 
wint als symbool voor het christendom verdwijnt het PX‐symbool niet. Het blijft, samen met het  Ichthus‐
symbool een belangrijk teken. Het komt bijvoorbeeld terug in middeleeuwse manuscripten, waar het evangelie 
van Mattheüs  – waarin  Jezus’  leven wordt  beschreven  –  is  versierd met  prachtige  Chi‐Rho miniaturen.
Vandaag de dag is het PX‐teken nog steeds een belangrijk symbool in de protestantse beeldtaal. Het is terug 
te vinden op de omslag van psalmboeken, gezangbundels en bijbels. Ook staat het teken vaak op of rond de 
kansel. De beeldtaal is duidelijk: Christus staat centraal in wat er wordt gezongen, gelezen en verkondigd.

Dit is een (verkort)artikel in de serie #Protestants: een serie over verhalen, rituelen, gebruiken en voorwerpen 
die typisch protestants zijn.

 Alex Roeka
                 Alex en fans >



14 15Sjaloom! Zomer 2022 Sjaloom! Kerkblad Protestantse Gemeente Huissen

Even voorstellen ‐ Jeroen Jeroense

Sinds mei ben ik, ds. Jeroen Jeroense, consulent voor het beroepingswerk in uw gemeente. Als predikant ben 
ik verbonden aan de PG‐Elst. Als predikant en  theoloog vind  ik het een boeiende  taak om een vorm van 
‘gemeente zijn’ te ontwikkelen die aansluit bij de behoeften en vragen van de huidige tijd. In mijn visie dient 
de gemeente een breed scala van ‘zingevings ontmoetingen’ aan te bieden waaruit mensen zoveel mogelijk 
naar eigen wensen kunnen kiezen. Hierbij zijn kernwoorden als ‘spiritualiteit’ en ‘creativiteit’ richtinggevend. 
Mijn droom van deze gemeente heb ik opgeschreven in de brochure ‘De kerk als klooster’. Als theoloog beweeg 
ik me al jaren op het grensvlak van religie en cultuur. Van huis uit ben ik Protestants maar door mijn opleiding 
en wetenschappelijke interesse voel ik me thuis in een breed religieus terrein. Zo heb ik samen met anderen 
een  boek  geschreven  over  Saïda  Baktit,  de  eerste  vrouwelijke  moslim  geestelijk  verzorgende  van  het 
Radboudumc. Van haar heb ik geleerd dat er veel verbindingen te leggen zijn tussen christendom en islam. 
Het woord ‘verbinding’ vind ik een kernwoord dat niet alleen in de kerk maar in de hele samenleving de agenda 
zou moeten bepalen. Samenwerken, respect voor elkaar, daar kan de kerk als ontmoetingsplaats aan bijdragen. 
Om de geest te ontspannen stap ik regelmatig op de racefiets om over de dijken tussen Huissen en Doornenburg 
en Bemmel te fietsen. Verder geniet ik van wandelen in de natuur. Een creatieve hobby van mij is beeldhouwen. 
Ik wens de PG‐Huissen alle goeds toe in het zoeken en vinden van een geschikte predikant.

Ds. Jeroen Jeroense

Sinds de coronapandemie werken we in onze kerk 
iedere kerkdienst met een beamer en worden de 
diensten uitgezonden via kerkdienstgemist.nl
De kerkenraad wil graag van onze gemeenteleden 
en bezoekers weten hoe dat bevalt. Om daarachter 
te komen wordt er binnenkort een enquête uitgezet 
onder ontvangers van de zondagsmail. 
Het wordt met een eenvoudig formulier gedaan dat 
u makkelijk op uw computer of tablet kunt invullen. 
Met  de  enquête  willen  we  graag  onderzoeken 
hoeveel mensen de diensten online volgen, of ze 
tevreden zijn met de huidige werkwijze en of het 
beeldscherm voldoende zichtbaar is.
Dus houd uw mail in de gaten. Het invullen kost u 
nog geen vijf minuten en met het invullen geeft u 
de kerkenraad een goed inzicht van wat er leeft. Bij 
voorbaat vast bedankt.

Hiernaast een voorbeeld van het formulier

Wat vindt u van de digitale kerkdiensten?

Mijn wieg  stond  in  den Helder, waar  ik  54  jaar 
geleden werd geboren. Nadat  ik een aantal  jaren 
als Laborant Klinische Neurofysiologie heb gewerkt 
in het ziekenhuis in Enschede, ben ik theologie gaan 
studeren aan de Universiteit van Kampen. In 2000 
studeerde  ik  af  en  kreeg  een  beroep  in  de 
Protestantse Gemeente Haaksbergen/Buurse. Mijn 
tweede gemeente was de Protestantse Gemeente 
Schaarsbergen en sinds vijf jaar werk ik in de 4‐plek, 
de Protestantse Gemeente van Lent, Oosterhout, 
Ressen en Nijmegen Noord. Daar werk ik deels als 
pionier  in  de  sinds  Pioniersplek  Pleisterplaats 
Ressen, die in 2018 is opgericht. Als zodanig was ik 
één van de initiatiefnemers van Wegen met Zegen, 
de Pelgrimsroute door de Betuwe die ook langs de 
kerk van Huissen  loopt. Een  jaar geleden werd  ik 
gevraagd om ongeveer een dag in de week dingen 
te doen  voor de Oecumenische  Stadskerk  (in de 
Stevenskerk)  te  Nijmegen  als  stadspredikant. 
Daarvoor  organiseer  ik  bijvoorbeeld  Engelstalige 
vieringen en bijzondere vieringen in het kader van 
750 jaar Stevenskerk.

Even voorstellen ‐ Wilma Hartogsveld

Ik ben moeder van drie kinderen, waarvan de jongste 
nog  thuis woont.  Zingen,  lezen,  piano  en  tenorfluit 
spelen  en  zwemmen  zijn  naast  wandelen  met  de 
honden mijn hobby’s. Al met al een gevulde agenda, 
maar dat past wel bij mij.
De  aankomende  periode  ben  ik  samen met  Jeroen 
Jeroense beschikbaar voor de Protestantse gemeente 
Huissen, mocht daar in de vacaturetijd een predikant 
nodig zijn. Mijn telefoonnummer is: 06‐53638470

Boekenmarkt
Joke en Everdien

Het is leuk om aan te kondigen dat we weer deel 
gaan nemen aan de boekenmarkt in Huissen.
Onze kerk heeft weer een kraam. 

De boekenmarkt wordt gehouden op zaterdag 3 
september 2022 van 10.00 tot 17.00 uur. 

We zamelen boeken in om op de markt te 
kunnen verkopen. 
Zoals altijd is de opbrengst  bestemd voor een 
goed doel. 

We zoeken nog een doel. Suggesties zijn welkom.

Heeft u nog boeken die wij kunnen verkopen? 
U kunt deze vanaf 12 augustus 2022 tijdens de vrijdagmiddaginloop in de 
kerk inleveren, of op afspraak. Wilt u s.v.p. kritisch zijn bij het uitzoeken 
van uw boeken voor de boekenmarkt? 
Encyclopedieën, verouderde en kapotte boeken zijn niet verkoopbaar.

Bij vragen kunt u contact opnemen met: Everdien Koekman (Tel. 
06‐12085173) of met Joke van de Belt (Tel. 06‐26204608).
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Vanuit de kerkenraad
Marja Huson ‐ ter Avest

Dinsdag 14 juni hadden we de laatste kerkenraadsvergadering van dit seizoen alweer. Maar ook de laatste 
kerkenraad voor Matthijs Glastra, Berend Smit en Ada van Arkel. Reden genoeg om met een taartje te 
beginnen en te eindigen met een drankje. In de viering van 29 mei jl. is al uitgebreid stilgestaan bij het 
afscheid van beide ambtsdragers. Wijchert de Wit bedankt hen voor hun  formidabele  inzet, scherpte, 
kritische  houding  en  gesprekken.  Van Matthijs  nemen  we  uitgebreid  afscheid  in  het  feestweekend. 
Daarnaast verwelkomt hij Jan Willem van Donselaar als kerkrentmeester. Jan Willem en Berend zullen tot 
1 september het voorzitterschap gezamenlijk op zich nemen om de overdracht zo soepel mogelijk te laten 
verlopen. Omdat er tot nu toe geen kerkenraadslid lid is van de beroepingscommissie kwam dit even ter 
sprake. De algemene conclusie is dat dit geen enkel bezwaar oproept. 

Het is wel zorgelijk dat er nog steeds geen penningmeester voor de diaconie is gevonden. Tot nu toe worden 
de financiën bijgehouden door Roelof Smelt, administrateur. Maar om mede te bepalen hoe de diaconale 
gelden kunnen worden besteed is een penningmeester dringend nodig. Gelukkig zijn Anneke Riezebos en 
Gerdine Dijkstra  inmiddels toegetreden tot het college van diakenen als diaconaal werkers. Samen met 
Willianne Langeweg en Peter Aagenborg geven zij het college voldoende slagkracht. 

De jaarrekeningen 2021 van beide colleges worden met dank aan Ruud Viëtor en Roelof Smelt definitief 
vastgesteld. Er zijn geen reacties vanuit de gemeente gekomen. En dan de voortgang na het emeritaat van 
Matthijs…. Ongelooflijk hoe veel gemeenteleden bereid zijn bepaalde taken op zich te nemen. Zodoende 
kunnen we o.a. doorgaan met de avondwake, iedere woensdag van 17.30 – 18.00 uur. Ook artikelen voor 
Het Gemeentenieuws  zullen door diverse mensen worden aangeleverd. En wanneer  contact met een 
predikant  gewenst  is,  zullen  zowel Wijchert  de Wit  als Mariette  van Herwijnen  beschikbaar  zijn. Het 
onderdeel lief en leed in de Zondagsmail zal Mariette verzorgen.

Tot slot bedankt Matthijs ons. Hij kan predikant zijn omdat er een kerkenraad is en heeft zich verwonderd 
over de trouw en inzet, openheid, liefde en hart voor de kerk. We krijgen van hem allemaal een keramische 
bloem (die nooit vergaat) met een tekst van Augustinus.

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

Ledenmutaties periode 4‐4 t/m 26‐6‐2022

Collecteopbrengsten 
periode 4 april t/m 26 juni 
2022 via collecten in de kerk 
of rechtstreeks op 
bankrekening gestort

Alle gevers heel hartelijk dank!

29 juni 2022
Roelof Smelt
administrateur@pknhuissen.nl
tel 06 203 914 82
.
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Adressen
Kerkgebouw:
Raadhuisplein 35, 6851 BW Huissen        026 325 34 21

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

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

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.

Weekend met de Brandenburgers
Ada van Arkel

Pastoraat, Contact en Hulp
Als er contact met een predikant gewenst is en/of je hebt even iemand 
nodig om jou met iets te  helpen (bijv. iemand die een keer met je naar het 
ziekenhuis rijdt. Of boodschappen doet. Een schilderij ophangen...). 
Mariette en Wijchert kunnen je verder helpen en zijn als volgt te bereiken:
....

Mariette van Herwijnen 06 23 31 71 90 mariettevanherwijnen@gmail.com 
Wijchert de Wit                06 13 13 77 83 wijchert@pknhuissen.nl
Ds. Wilma Hartogsveld    06 53 6 384 70  consulent

Nee, het was beslist niet onwennig toen we elkaar 
weer zagen na 2 jaar verplichte Corona‐pauze. Het 
weerzien  op  vrijdag  20  mei  was  als  vanouds 
spontaan en vertrouwd. Dit tekent de goede band 
die we met elkaar hebben: je gaat verder daar waar 
je gebleven bent en het doet er niet toe hoelang je 
elkaar  niet  gezien  hebt.  Het  plezier  van  het 
weerzien,  de  gesprekken  met  elkaar  en  het 
gezamenlijk optrekken  als  groep maar ook  in de 
gemeente  is  van  bijna  onschatbare  waarde.
Het  thema  ‘Martha en Maria’ stond dit weekend 
centraal. Ben je meer een Martha of ben je meer 
een Maria? Geldt dit ook voor mannen? Matthijs 
had het thema uitgewerkt met een aantal vragen 
en  prachtige  afbeeldingen  van Martha  en Maria 
zoals zij beiden door de tijd heen zijn afgebeeld. Eén 
van  de  afbeeldingen  uitkiezen  was  ontzettend 
moeilijk maar er moest een keuze komen want die 
werd zondag in de viering gebruikt.
 De groep uit Brandenburg was ook gekomen om 
afscheid te nemen van Matthijs als predikant. Hem 
werd  een  mand  ‘vol  liefde’  overhandigd  zoals 
Jacqueline dat  genoemd had. Allemaal  regionale 
producten  uit  Brandenburg  en  omgeving.  Van 
honing  tot bier en  van  koekjes  tot  tomatensaus.  Als altijd maken we een uitstapje. Ditmaal naar de 

Zandsculpturen in Garderen. Ongelofelijk wat een 
kunstwerken, die het verloop van onze vaderlandse 
geschiedenis  verbeelden.  Voor  velen  een  totale 
verrassing  wat  we  daar  te  zien  kregen. 
Samen eten en drinken  is een onderdeel van het 
weekend dat niet mag ontbreken. ‘Eet lokaal’ is nog 
steeds  de  leidraad  en  dat  is  uitstekend  gelukt. 
Alhoewel reserveren voor een grote groep in deze 
post‐Coronatijd nog niet eenvoudig was. Maar het 
eten was heerlijk!
Het  hoogtepunt  op  de  zondag  is  de  viering. Het 
thema  ‘Martha  en  Maria’  zoals  we  dat 
zaterdagmorgen  besproken  hebben  komt  dan 
prachtig verwerkt in alle onderdelen van de liturgie 
weer terug. Koffiedrinken met koek na de viering is 
hèt moment om andere gemeenteleden te zien en 
spreken. De jarenlange verbondenheid met elkaar 
komt  zo  tot  uitdrukking.  ’s  Middags  is  er  een 
gezamenlijke wandeling naar het zgn. Azalealaantje 
en ’s avonds zien we elkaar voor een laatste drankje. 
Onvermijdelijk is het afscheid op maandag waarbij 
we  heel  veel  goede  wensen  over  en  weer 
uitwisselen. We hopen elkaar volgend jaar in goede 
gezondheid te zien in Brandenburg. 



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

Redactie: 
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: 4 sept., 6 november
•     Verschijningsdata:  15 sept., 17 nov.

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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Zie:  https://pknhuissen.nl/agenda/

Scribaat:
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Zandsculpturen in Garderen. Ongelofelijk wat een 
kunstwerken, die het verloop van onze vaderlandse 
geschiedenis  verbeelden.  Voor  velen  een  totale 
verrassing  wat  we  daar  te  zien  kregen. 
Samen eten en drinken  is een onderdeel van het 
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Alhoewel reserveren voor een grote groep in deze 
post‐Coronatijd nog niet eenvoudig was. Maar het 
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spreken. De jarenlange verbondenheid met elkaar 
komt  zo  tot  uitdrukking.  ’s  Middags  is  er  een 
gezamenlijke wandeling naar het zgn. Azalealaantje 
en ’s avonds zien we elkaar voor een laatste drankje. 
Onvermijdelijk is het afscheid op maandag waarbij 
we  heel  veel  goede  wensen  over  en  weer 
uitwisselen. We hopen elkaar volgend jaar in goede 
gezondheid te zien in Brandenburg. 



Zomernacht ‐ C.O. Jellema

Doe nu die gedachten dicht van je. 

Denk nu eens liever niet na over morgen. 

Kijk niet steeds weer die bosrand van gisteren 

na, bramenplukker die je bent zoals vroeger 

maar nu. Maak even geen onderscheid tussen 

een wie en hoezo en de kans op anders. 

Doe in je hoofd uit de lamp, hoor wat er is, 

ademt en ritselt, kwaakt in de kikkers. 

Leef met je lichaam van nachtwind de koelte. 

Geeuw je een gat in het hart en proef het 

zo rood al sap van bramen. Wees langzaam 

door vogels gezongen het wordende licht. 

Doe nu die gedachten dicht van je. 

Denk nu eens liever niet na over morgen. 

Kijk niet steeds weer die bosrand van gisteren 

na, bramenplukker die je bent zoals vroeger 

maar nu. Maak even geen onderscheid tussen 

een wie en hoezo en de kans op anders. 

Doe in je hoofd uit de lamp, hoor wat er is, 

ademt en ritselt, kwaakt in de kikkers. 

Leef met je lichaam van nachtwind de koelte. 

Geeuw je een gat in het hart en proef het 

zo rood al sap van bramen. Wees langzaam 

door vogels gezongen het wordende licht. 


