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Van de redactie
Herman Joling

Kerkgebouw open: 
ventilatie en 
veiligheid

Sjaloom!

We kunnen iedere week ongestoord deelnemen aan 
vieringen en andere activiteiten in ons kerkgebouw. 
In de laatste berichtgeving over Corona maatregelen 
stond:  ‘Maar we blijven wel  volop  ventileren  ‐ de 
deuren van de kerkzaal blijven open.’

We  blijven  doorgaan  met  ventileren.  De  kosters 
zorgen  ervoor  dat  de  ruimte  vooraf  goed 
geventileerd  is en er  is dan voldoende frisse  lucht. 
Tijdens  de  viering  zal  er  geen  buitendeur  meer 
openstaan. De temperatuur in de kerkzaal blijft dan 
aangenamer en we besparen (dure) energie.
De grijze deur van de kerkzaal naar de hal blijft wel 
open. Daardoor kan er als het kouder wordt meer 
luchtcirculatie = tocht zijn. Houd daar evt. rekening 
mee met kleding.

Namens de kerkenraad,
Ada  van  Arkel,  coördinator  veiligheid  en  hygiëne
Marja Huson‐ter Avest, scriba

Thermostaat

Sinds kort zijn de oude thermostaten vervangen 
door nieuwe. Deze worden via een app 
aangestuurd door Roelof en Ruud en per week 
aangepast.
Zo kunnen we op ieder moment bijsturen en 
hebben we inzage in de temperaturen van de Kerk‐ 
en Pleinzaal. We hopen hiermee veel gas te 
besparen maar denk hierbij aan het volgende :

NIEMAND komt aan de thermostaten, heb je 
vragen bel of App dan met mij zodat Roelof of ik 
eventueel actie kan ondernemen.

Belangrijk voor het goed functioneren is ook dat 
gebruik van zalen door wordt gegeven zodat die in 
de agenda komen te staan.
Voor agenda en temperatuur ben ik eerste 
aanspreekpunt en is Roelof mijn back‐up.

Dank alvast voor de medewerking.

Ruud Viëtor

Later  dan  de  bedoeling  was,  ligt  nu  het 
herfstnummer van Sjaloom. voor u. Het nummer is 
een stuk dunner dan u van ons gewend bent. Dat 
heeft uiteraard te maken met de vacature voor een 
nieuwe  predikant.  Toch  lukt  het  ons  samen  als 
gemeente met alle vrijwilligers allerlei activiteiten te 
laten plaats vinden. 
De  redactie  bezint  zich  op  dit moment  over  een 
andere opzet van Sjaloom!. Daar willen we in 2023 
mee starten. De wekelijkse zondagsm@il zal dan 
nog meer  over  actuele  zaken  gaan,  die  er  in de 
betreffende week plaats vinden. Zodra we samen 
met  de  kerkenraad  en  de  samenstellers  van  de 
zondagsm@il de nieuwe opzet hebben afgestemd 
zullen wij u daarover informeren. Hopelijk blijven we 
elkaar  regelmatig  ontmoeten  nu  de  dagen  weer 
korter worden.   

Inhoud

blz. 2   Van de redactie ‐ Thermostaat ‐ Ventilatie
blz. 3  Vieringen ‐ Agenda
blz. 4  Films
blz. 5  Themadagen ‐ Boekenmarkt
blz. 6  Eerste steen Julianaschool
blz. 7  Zorgboerderij
bz. 8  Ecologische voetprint
blz. 9  Leerhuis Oosterbeek
blz. 10 Alzheimercafe ‐ Wij gedenken
blz. 11 Spinnenweb ‐ Voedsel en muziek
blz. 12 en 13 Enquete
blz. 14 colofon
blz. 15 Uit de kerkenraad
blz. 16 gedicht



Iedere woensdagavond van 17.30 ‐18.00 uur
Avondwake Oekraïne.
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Vieringen Aanvang 10.00 uur
Er zijn er geen beperkende maatregelen meer 
nodig, tenzij u klachten heeft.  
(wijzigingen via de zondagsm@il)

Agenda

Gemeentecafé.
Voortgang beroepingswerk

Bridging Gaps

actie spinnenweb

filmavond
‘The Father’

Themamiddag
Wonen met zorg

filmavond 
‘Drunk’

6 oktober
20.00 – 21.30 kerkzaal

15 en 16 oktober

17 oktober
10.00 uur

27 oktober
20.00 uur

21 november
14.30

24 november
20.00 uur
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De filmavonden 
Ria Berends & Adriaan Huson

Op het programma staan nu de volgende films:

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….

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..

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?.
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Als werkgroep Pastoraat gaan we weer van start met onze gezellige thema‐middagen.
Iedereen is daarbij weer van harte welkom.
Uit de vorig seizoen gehouden enquête is naar voren gekomen, dat we graag samen eten, zingen 
en naar een mooi verhaal luisteren.
We beginnen met een High Tea op maandagmiddag 26 september. Gezellig bijpraten en vooruit 
kijken naar het nieuwe seizoen.
Alle middagen beginnen met een inloop vanaf 14:30 uur en eindigen rond 17:00 uur.

Overzicht van alle geplande thema‐middagen:

21 november 2022 Wonen met zorg
                                   Frans van Herwijnen zal die middag een kleine presentatie houden
23 januari 2023          Samen zingen
                                   In de donkere maand januari zal Juliette Renaud een zang-clinic verzorgen
13 maart 2023 Een mooie op de Bijbel geïnspireerde vertelling
                                   Elly Morelissen zal een mooi verhaal vertellen en een uitleg geven
22 mei 2023 Afsluiting van het seizoen

Een sjoelcompetitie met natuurlijk een hapje en een drankje

Mariette van Herwijnen 06 - 2331 7190
Emma Bongers             06 - 2380 5586
.

verslag boekenmarkt

Gelukkig konden we dit jaar op 3 september weer een 
boekenmarkt vlakbij onze kerk organiseren en is dat heel 
goed verlopen. We hadden het weer mee en het aantal 
bezoekers was ook gezellig. Huub had als vanouds lekkere 
soep en broodjes klaargemaakt. Ook het rangeren en 
inrichten op de vrijdagavond vooraf verliep vlot….dat was 
vroeger wel eens anders, toen we dachten de hoeveelheid 
gegeven boeken niet aan te kunnen…
We hebben 400Euro opgehaald en die gaan naar de 
Stichting Tess Unlimited in Guatemala voorkinderen 
geboren met schisis.
Nu hoop ik maar dat jong en oud nog lang blijven lezen en 
dat we dus de boekenmarkt jaarlijks in stand kunnen 
houden!...

Vriendelijke herfstgroeten van Natalie da Costa
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Eerste steen Julianaschool
Door Joop Thissen (Historiche Kring Huessen)
Overgenomen uit blad  Mededelingen HKH

Bij de sloopwerkzaamheden van de Aloysiusschool 
was Henk van Loenen een oplettende toe‐schouwer. 
Hij wist van een ingemetselde eerste steen die in de 
muur  van  de  trapopgang  bij  de  ingang  aan  de 
Conventstraat was  ingemetseld. De steen, die een 
behoorlijk  gewicht heeft  en nauwelijks  te  tillen  is 
door een persoon, heeft hij in 1988 zelf ingemetseld.  
Rond 1988 is de Julianaschool namelijk ingetrokken 
in  de  Aloysiusschool,  omdat  de  Julianaschool 
afgebroken werd en plaats maakte voor de inrichting 
van het Raadhuisplein.

Op 23 mei is de steen door baliemedewerkster Wilga 
van der Linde in ontvangst genomen en hij heeft een 
plaatsje  gekregen  in  de  tuin  van  het  museum. 
De steen bestaat uit  twee delen. Op het bovenste 
deel staat een tekst uit de bijbel: 
JEZUS ZEIDE: LAAT DE KINDERKENS TOT MIJ KOMEN..    
MATTHEUS 19:14”. 
Op het onderste deel staat: “DEZE STEEN IS GELEGD 
DOOR DS. J. MAGENDANS OCT. 1930”.

Foto Joop Thisse

De  Julianaschool  is  in  1930  gebouwd  achter  de 
protestante kerk op het huidige Raadhuisplein. De 
eerste  steenlegging  is  gedaan  door  Johannes 
Magendans  die  van  1922  tot  1941  dominee  in 
Huissen was.

Dominee Johannes Magendans in de tuin bij het 
koepeltje, dat de predikant had aan de Huissense 
Dijk. Naast hem een onbekende bezoeker, zijn 
dochter W.E.J.H. Magendans en zijn echtgenote, 
mevrouw J.C. Magendans‐Otten.

foto collectie HKH

Johannes Magendans is geboren op 26 april 1872 in 
Slijk Ewijk  in de gemeente Valburg. Hij groeit op  in 
een gezin van zeven kinderen, vijf jongens en twee 
meisjes. Op 25 januari 1900 is Johannes op 27‐jarige 
leeftijd getrouwd te Culemborg met Jeanette Colina 
Otten, geboren op 7 april 1878 in Tietjerksteradeel, 
de 22‐jarige dochter van apotheker Lambertus Otten 
en Anna Maria Nicolai.
Johannes Magendans is van 1900 tot 1922 predikant 
bij  de  Nederduitsch  Hervormde  Gemeente  in 
Lexmond en Nijmegen, waarna hij  vanaf 1922  tot 
1951 predikant was in Huissen, waarvan de laatste 
tien  jaar  als  emeritus  predikant.  Johannes 
Magendans en zijn vrouw Jeanette Colina kregen drie 
kinderen:
Frederik Christiaan werd geboren op 3 oktober 1901 
te  Lexmond  en  overleed  op  14  juli  1989. Hij was 
gemeentesecretaris te Amerongen.
Twee  andere  kinderen  zijn  A.H.  Magendans  en 
W.E.J.H. Magendans. W.E.J.H. Magendans heeft  in 
1971  als wijkverpleegster  zuster Magendans  haar 
werkloopbaan  afgesloten  in  Veere.  Zuster 
Magendans, Zuid‐Hollandse van geboorte, begon in 
Goede  Reede  op  Goeree‐Overflakkee  haar  eerste 
werk.

Foto Herman Joling
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Na  de  oorlog,  in  december  1945,  vertrok  zuster 
Magendans naar Indonesië, waar ze vier jaar onder 
primitieve  omstandigheden  voor  de  Dienst 
Volksgezondheid heeft gewerkt.
Op 9 april 1945 overleed Jeanette Colina Otten op 
67‐jarige leeftijd te Leusden. Ze werd begraven op 
het kerkhof van Huissen‐Stad.
Op 9 maart 1951 overleed Johannes Magendans op 
78‐jarige leeftijd aan een tijdelijke ongesteldheid in 
het Diaconessen  ziekenhuis  in Arnhem. Hij werd 
begraven  in  het  familiegraf  op  het  kerkhof  van 
Huissen‐stad.
Dat Johannes Magendans dominee is geworden is 
niet  zo  vreemd.  Zijn  vader,  Frederik  Christiaan 
Magendans, is op 11 juli 1830 geboren in Ellecom, 
gemeente Rheden. Hij  ging  studeren  en werd  in 
1862  proponent  (theoloog  met  de  graad  van 
kandidaat). In 1864 werd hij predikant te Eemnes. 
Het jaar daarna was hij werkzaam als dominee  in 
Hilversum, in  Abcoude Baambrugge en in Slijk Ewijk 
en Oosterhout.
De  moeder  van  Johannes  Magendans  was 
Willemijntje Dompselaar, dochter van timmerman 
Wouter Dompselaar en Marretje Post.

Ook  twee  broers  van  Johannes Magendans  zijn 
dominee  geworden.  Zijn  oudste  broer,  Wouter 
Magendans, geboren op 5 juli 1865 in Hilversum, is 
als dominee werkzaam  geweest  in Oosterzee en 
Echten (1897‐1900) in Achlum (1901‐1921) en als 
emeritus‐predikant  in Arnhem (1937‐1944). Hij  is 
overleden  op  1  december  1944  in Barneveld  en 
begraven  in  het  familiegraf  in  Achlum.
Een  andere  broer  van  hem  is  August  Herman 
Magendans,  geboren  op  23  februari  1870  te 
Baambrugge,  in  de  gemeente  Abcoude‐
Baambrugge. Hij was predikant van de Nederlands 
Hervormde Gemeente te Terkaple (1895‐1898) en 
te Maasbommel  en  Alphen  (1898‐1937).  August 
Herman is in 1937 totaal onverwacht overleden in 
Nijmegen.

Van  de  familie  Magendans  hebben  in  twee 
generaties  dus  vier mensen  ervoor  gekozen  om 
dominee  te  worden.  Vader  Frederik  Christiaan 
Magendans  en  drie  zonen: Wouter Magendans, 
August  Herman  Magendans  en  Johannes 
Magendans.

De gegevens zijn afkomstig uit de publicatie Familie 
van Hoek‐Barten door Jan van Hoek

Vrijwilligerswerk op de zorgboerderij..
Ria de Wit

Aan de rand van Arnhem op de Rijkerswoerdsestraat 
21,  staat  de  Paardenmaat.  Daar  is  ook  de  zorg-
boerderij  Etenoha  gevestigd.  De  zorgboerderij 
verzorgt de paarden, de stallen en het terrein van de 
Paardenmaat. De paarden staan op een lang pad dat 
track genoemd wordt en op de  track staan bakken 
gevuld met hooinetten. Deze netten moeten dagelijks 
gevuld  worden  en  dat  is  een  hele  klus.  Voor  de 
deelnemers van de zorgboerderij wordt dit te zwaar. 

Daarom zijn wij op zoek naar mensen die ons hierbij 
willen helpen. De investering is ongeveer  1 ½ tot 2 
uur  per  keer.  Het  leukste  is  om  dit  tijdens  de 
zorgboerderij‐  dagen  te  doen,  dan  wordt  je 
opgenomen  in het team en werk je samen met de 
medewerkers  en  de  deelnemers  van  de  zorg‐
boerderij. Dat  is  dan  van  9  uur  tot maximaal  11 
uur( op maandag, dinsdag, donderdag of vrijdag). 
Maar mocht je graag willen helpen, maar kun je niet 
overdag, dan zijn we ook erg geholpen met iemand 
die ’s avonds de netten kan vullen. Wil je wat meer 
sfeerbeelden  dan  kun  je  kijken  op  onze website.
www.etenoha.nl of 
www.depaardenmaat.com

Graag  komen  we  in  contact  met  mensen  die 
belangstelling hebben. Een vrijwilligersvergoeding is 
bespreekbaar. 

Ria en Sieka de Wit  (eigenaren  zorgboerderij)
Emailadres: info.etenoha@gmail.com
Mobiel: Ria 0630535086, Sieka 0618032448
.



8 Sjaloom september 2022! 

1010

Op  zondag  31  juli  was  het  thema:  "Hoop  doet 
leven". We waren te gast bij Job, die in één dag alles 
kwijtraakt.
De beste boer van de Betuwe, maar hij blijft hopen, 
ondanks  alle  tegenspoed.  We  hoorden  van  de 
apostel  Paulus,  over  het  leven  in  de  Geest;  wij 
worden gered door hoop (Rom 8).

Allemaal mooi en aardig, maar wat zegt dat over 
ons? Waarop is onze hoop gebaseerd? Wat hebben 
wij  te  melden  aan  bange  en  boze  tieners  en 
twintigers,  die  weinig  hoop  hebben  en  weinig 
toekomst zien? Aan  jonge mensen die de oudere 
generaties  ter  verantwoordig  roepen,in deze  tijd 
van  klimaatverandering,  milieuverontreiniging, 
CO2‐enstikstofcrisis,  voedsel‐  en  energiecrisis?

Eerder  heb  ik  deze  themadienst  in  Bussum 
gehouden; in de Wilhelminakerk.
Bij de koffie, na de dienst, was daar in de kerk een 
tafeltje  ingericht  voor nagesprek en nazorg. Met 
een klein maar select en betrokken groepje haalden 
we  de  "modale  Bussumse  Protestant"  door  een 
online  test:  de  "ecologische  voetafdruk".
Dit  is  een  rekenmethode  waarmee  voor  ieder 
persoonlijk wordt vastgesteld wat jouw levensstijl 
betekent  voor  de  draagkracht  van  onze  planeet. 
Voedingspatroon,  energieverbruik,  mobiliteit, 
woonsituatie:  alles  wordt  omgerekend  naar 
aardoppervlakte, in hectares.
Als we de beschikbare grond op onze aarde eerlijk 
verdelen, dan is er voor iedere bewoner 1,7 hectare 
beschikbaar.  Daarmee  kunnen  we  duurzaam 
samenleven. De  ongemakkelijke werkelijkheid  is: 
de gemiddelde Nederlander gebruikt 5,3 hectare. 
Als iedereen op aarde zo zou leven, dan hebben we 
ruim 3 planeten nodig. En die zijn er niet...

Hoe kwam die "modale Bussumse Protestant" uit 
de  test?  Die  zat  ietsje  onder  de  gemiddelde 
Nederlander;  met  matig  auto‐gebruikt  en  één 
vliegvakantie per jaar. Maar bij de invulling van de 
test kwam ook wel wat wenselijk gedrag en creatief 
boekhouden om de hoek kijken...

De  conclusie  is:  we  moeten  naar  een  andere 
levensstijl. En het goede nieuws: dat kunnen juist 
de  oudere  generaties  het  makkelijks.
Zij  weten  nog  van  onverwarmde  slaapkamers, 
ijsbloemen op de  ramen, geen bad of douche  in 
huis.

Een ieder beproeve zichzelf: 
www.voetafdruk.eu
www.duurzaamheidinactie.nl > quickscan 
www.wnf.nl > kom in actie > voetafdruktest 
Elke  test  is  ietsje  anders  ingericht, maar  globaal 
komen ze op dezelfde scores.

Meer tips en info op: 
www.groene‐rekenkamer.nl 
www.duurzamebucketlist.nl 

PS:  maakt  zo'n  voetafdruk‐test  de  mensen  niet 
machteloos  en moedeloos,  of  zelfs  zorgeloos  en 
goddeloos  (Heidelbergse Catechismus vraag 64)?
Dat hoeft niet, want de wereld biedt genoeg voor 
ieders  behoefte;  niet  voor  ieders  hebzucht 
(Mahatma Ghandi). 

En over hebzucht, traagheid, onverschilligheid etc 
heeft het Evangelie ook één en ander te melden.  

Vrede en alle goeds! 
ds Cor Flobbe

Mijn ecologische voetafdruk...
ds. Cor Flobbe
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EHET LEERHUIS OOSTERBEEK

HET LEERHUIS OOSTERBEEK
staat open voor hen die zich aangesproken voelen door de Bijbel en 
willen luisteren naar wat joden en christenen wederzijds beweegt.

De avonden worden gehouden op maandagen in:
Vredebergkerk
van Toulon van der Koogweg 3
6862 EB Oosterbeek
Aanvang: 20.00 uur

De kosten bedragen € 55,00 per persoon.
Opgave graag vóór 1 oktober 2022 door overmaking
van dit bedrag op:
IBAN NL09 RABO 0153 4883 28
t.n.v. E.J. Schoevaars o.v.v. Leerhuis.
Hoewel men in beginsel inschrijft op de hele cursus
bestaat de mogelijkheid om een "losse avond"
bij te wonen voor € 7,50. Overleg met de penningmeester
is mogelijk wanneer de hoogte van het
cursusgeld een bezwaar vormt.

Inlichtingen bij het secretariaat:
mevr. R.M.C. Enklaar ‐ Cooymans,
Van Wassenaerweg 17, 6862 ZC Oosterbeek
tel 06‐29270244
roseline_enklaar@live.com

Het Comité Leerhuis Oosterbeek:
J.G.R. Blankenspoor, R.M.C. Enklaar‐Cooymans,
G.A. Groot Zwaaftink, G. van den Hof,
E.J. Schoevaars.
"Geen leerhuis zonder nieuwe inzichten"
bChagiga 3a
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Alzheimer Café Lingewaard
Elise Werkman

Dit jaar is het eerste Alzheimer Café in Lingewaard 
(ACL)  gestart  in  de  Zandse  Kerk  in  Huissen.  Van 
september  t/m  juni  vindt het ACL  iedere  tweede 
woensdag  van  de  maand  van  19:30  ‐21:30  uur 
plaats. De toegang is gratis.

Een Alzheimer Café biedt  informatie, gezelligheid, 
muziek en verrassende ontmoetingen. Het  is een 
plek waar  lotgenoten  samenkomen: Mensen met 
dementie,  hun  naasten,  hun  mantelzorgers, 
hulpverleners en belangstellenden. Voel je welkom 
en neem vooral iemand mee. Dat kan jouw partner 
zijn, maar ook een vriend, buurvrouw of familielid.
Iedere  informele  bijeenkomst  heeft  een  bepaald 
thema  dat  centraal  staat.  Een  deskundige  op  dit 
gebied wordt hierover geïnterviewd. Na de pauze 
kunnen bezoekers vragen stellen en ervaringen, tips 
en ideeën uitwisselen. Het thema kan inspirerend, 
informatief en soms confronterend zijn.
Bijvoorbeeld: Wat is dementie eigenlijk? Wat merk 
je  als  iemand  dementie  heeft?  Wie  kan  na  de 
diagnose helpen in Lingewaard? Bezoekers kunnen 
rekenen  op  deskundige  sprekers,  boeiende 
discussies én gezelligheid.

De komende bijeenkomsten zijn op:
12  oktober: Veranderend gedrag bij dementie
9    november: De notaris
14  december  Muziektherapie:  een  medicijn  bij 
dementie.

Via social media en in Het Gemeentenieuws zullen 
steeds  de  onderwerpen  van  de  bijeenkomsten 
aangekondigd worden. Wil je op de hoogte blijven, 
mail  de  coördinator  ACL,  Wilmy  Viëtor, 
w.vietor@alzheimervrijwilligers.nl

Wij gedenken Theo Mik
Matthijs Glastra

Partir c'est mourir un peu ‐  weggaan is een beetje 
sterven. Afscheid nemen valt zwaar. En dat kun je in 
het Frans zeggen,  in het Nederlands, met foto’s uit 
het  familiealbum, met muziek waarin klinken mag 
wat niet met woorden te zeggen is – dat hebben we 
allemaal gedaan  toen we  in een bijeenkomst op 7 
september  samen  afscheid  hebben  genomen  van 
Theo. 

Theo  heeft  al  heel  lange  tijd  zorgen  over  zijn 
gezondheid gehad. Afscheid nemen en sterven doe 
je niet ineens, maar elke dag een beetje. Vorig jaar 
kreeg hij het bericht uitbehandeld te zijn en leefden 
hij en Barbera tussen hoop en vrees, de aanvaarding 
van onze vergankelijkheid én het blijven genieten van 
alles wat het leven kleur geeft. En proberen dankbaar 
te genieten  stond daarbij voor Theo centraal: met 
Barbera, kinderen en kleinkinderen, mensen om hem 
heen.  Theo  was  een  kindervriend,  hij  was  een 
mensenvriend.  ‘Mensen  zijn  de  benzine  van  het 
leven. Als mijn eigen motor hapert zijn het de mensen 
om mij heen die mij in beweging houden’. Theo kon 
intens  dankbaar  zijn  voor  de  kleine  dingen  en 
momenten  van  vriendschap,  aandacht  en 
ontmoeting.  ‘Dankbaar  zijn  is  de  liefde  van  God 
herkennen in alles wat Hij ons gegeven heeft’. Kijken 
met de open ogen van een kind, wie zó leeft en kijkt 
is dichtbij God. 

‘Tu n’es plus là où tu étais, mais tu es partout où je 
suis’. Barbera en familie hebben veel steun ervaren 
in het meeleven vanuit onze gemeente. “Dank voor 
alle mooie woorden, die gezegd en geschreven zijn. 
Die geven ons weer moed om verder te gaan!” Dat 
die moed,  kracht  en  liefde  jullie  de  komende  tijd 
mogen vergezellen.
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17 oktober 
actie"Spinnenweb"
Komt u ook helpen poetsen op 17 oktober 
aanstaande? We beginnen rond 10.00 uur 
met koffie en iets lekkers. Hierna gaan we 
aan de slag. Yolanda maakt voor ons een 
lijstje wat er allemaal moet gebeuren, zoals 
bijvoorbeeld het poetsen van het zilver, het 
schoonmaken  van  de  keukenkastjes,  het 
afstoffen van de boeken etc. Niet hele zware 
klussen  maar  wel  karweitjes  die  gedaan 
moeten worden.
En  zoals  u weet,  vele  handen maken  ligt 
werk. 
Graag  aanmelden  bij  Ria  Berends 
(06‐46789669) of per mail
 Ria.Berends@planet.nl 
Zomaar binnen lopen mag ook maar het is 
wel handig als ik weet hoeveel mensen er 
komen helpen. (vooral voor de inkoop van 
het lekkers).

Op zondag 16 oktober is het Wereldvoedseldag. Ik weet niet 
hoe lang dat al bestaat maar zo’n dag krijgt in de huidige tijd 
een  diepere  betekenis.  Lang  bestond  de  indruk  dat  alleen 
mensen in Afrika of zogenaamde derde‐wereldlanden honger 
leden.  Echter  ook  om  ons  heen  zijn  steeds  meer mensen 
afhankelijk  van de hulp  van anderen om genoeg  voedsel  te 
krijgen.  Bijna  100.000  mensen  in  Nederland  zijn  dagelijks 
afhankelijk van de Voedselbank en hun aantal stijgt nog steeds. 

In ons Liedboek kom je natuurlijk liederen tegen die te maken 
hebben met voedsel. Een van de nieuwste liederen daarover is 
Lied 1007. De jonge dichter Maarten Das schreef de tekst die 
gebaseerd is op de zeven werken van Barhartigheid. “Want ik 
had honger en jullie gaven Mij te eten” staat er in Mattheus 25: 
35. 

Zo letterlijk gebruikt Maarten Das die teksten niet maar in het 
lied gaat het wel over het geven van brood, het om  iemand 
heenslaan van een kleed als beschutting en het bijstaan van 
iemand achter tralies.
Doordat  het  een  soort  dialoog  is,  schreef  Ruessink  twee 
melodieën. Die lijken erg ingewikkeld met al die mollen ervoor, 
maar klinken wel  logisch en zullen met een keer voorzingen 
voor de gemeente geen problemen opleveren.

Voedsel en muziek
Herman Schimmel



12 Sjaloom! Zomer 2022

Tevredenheid over beeldscherm 
en online-vieringen
Herman Schimmel

"Wanneer 
gemeenteleden voor 
me staan zie ik geen 
beeldscherm meer"

Gemeenteleden die onze kerkdiensten online of 
fysiek bijwonen zijn erg tevreden over de online‐
uitzendingen en het gebruik van het beeldscherm 
in de kerk. Dat is de belangrijkste conclusie die je 
kunt  trekken  uit  het  onderzoek  dat  afgelopen 
maand in onze kerk werd gehouden. 
Door  middel  van  een  online  vragenformulier 
konden  gemeenteleden  een  twaalftal  vragen 
beantwoorden  over  hun  ervaringen  met  het 
beeldscherm en de online‐vieringen. 

Er namen 58 mensen deel aan het onderzoek. Uit 
de enquête blijkt dat het is ingevuld door mensen 
die,  fysiek  of  online,  allemaal  wel  eens  een 
kerkdienst hebben bijgewoond.
De enquête was nadrukkelijk niet bedoeld als een 
wetenschappelijk  onderzoek.  De  vragen  waren 
eenvoudig en kort en waren vooral bedoel om een 
beeld  te  krijgen hoe gemeenteleden het gebruik 
van  het  beeldscherm  en  de  streaming  van  de 
diensten op dit moment ervaren. 
Er  heerst  grote  tevredenheid.  67  %  van  alle 
respondenten  geeft  een  rapportcijfer  van  8  of 
hoger.  8% van de mensen geeft een onvoldoende. 

Groene kerk
De meeste mensen maken de diensten fysiek mee. 
Ruim 17% volgt nooit een dienst online en de rest 
varieert van allemaal  (13,8%) tot af en toe  (bijna 
60%).
Als ‘groene kerk’ wilde de kerkenraad graag ook uw 
mening weten over het gebruik van de digitale orde 
van dienst. Zoals u weet worden er geen papieren 
orden  van  dienst  meer  geprint  en  wordt 
gestimuleerd om ze digitaal mee te lezen. Er is nog 
een klein deel (12%) die het thuis uitprint. De rest 
kijkt mee op eigen tablet of computer en leest mee 
met het beeldscherm  in de kerk. De  ‘thuiskijkers’ 
doen bijna alles digitaal. Slechts 3,4% print de orde 
van dienst uit.

Over  het  beeldscherm  in  de  kerk  zeggen  de 
respondenten  in meerderheid  (84%)  dat  het  goed 
leesbaar  is.  Maar  dat  betekent  niet  dat  het 
beeldscherm op alle plaatsen goed te zien is. Dat geldt 
zeker voor 46,5 %. Bij deze vraag kon men ook een 
toelichting geven. Daaruit blijkt dat  mensen in de kerk 
wel moeite moeten doen om het beter te zien doordat 
ze net achter een groot iemand zitten of op een plek 
waar  het  zicht  minder  is.  Voor  thuiskijkers  is  het 
beeldscherm goed te zien.
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Het  vertonen  van  video’s  tijdens  de  kerkdienst 
wordt  erg  gewaardeerd  door  88%  van  de 
respondenten. Zeven mensen geven aan dat video 
voor  hen  niet  hoeft.  In  de  toelichtingen 
benadrukken 48 personen hun antwoord nog eens 
positief met opmerkingen als  “Een  videoopname 
voegt meestal wel wat toe aan de preek” en “De 
Bijbeltekst of thema van de dienst wordt daardoor 
soms gevisualiseerd en blijft zo beter hangen”. Het 
voert te ver hier om een uitgebreid overzicht van 
die antwoorden te geven. De helft van de mensen 
vindt overigens wel dat de video’s die in een andere 
taal getoond worden in het Nederlands ondertiteld 
moeten zijn.

In dit  artikel hebt u  gelezen wat de  antwoorden 
hebben  opgeleverd.  Als  onderzoeker  geef  ik 
daarmee alleen de resultaten weer. De kerkenraad 
zal  deze  resultaten  op  18  oktober  bespreken  en 
analyseren en zich daar over uitspreken. Dus het 
wordt nog vervolgd. 



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

Redactie: 
Ria Berends, Jan Willem Faasse,  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:  6 november
•     Verschijningsdata: 17 november.

Tekst in Word, afbeeldingen als jpg (hoge 
resolutie 2Mb) naar 
sjaloom@pknhuissen.nl 

Herman Joling 0657533655
hermanjoling@hetnet.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 
www.pknhuissen.nl/actueel/sjaloom
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Kosters
kostersteam@pknhuissen.nl

Aanspreekpunt kosters:
Yolanda de Wit      0654954070

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

Scribaat:
Marja Huson ‐ ter Avest      

Diaconie: 
Willianne Langeweg  
Kerkrentmeesters: 
Ria Berends

financiële‐ en 
ledenadministratie : 
Roelof Smelt

Kerktaxi

06 20 53 59 46

06 27 13 19 10

026 325 4926

06 203 914 82     

026 325 62 32 

 scriba@pknhuissen.nl 

diaconie@pknhuissen.nl 

ria.berends@planet.nl 

administrateur@pknhuissen.nl
ledenadministratie@pknhuissen.nl 

van.donselaar@hccnet.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 

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.

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
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Vanuit de kerkenraad
Marja Huson

Op 6 september jl. kwamen we voor het eerst weer bij elkaar na een lang zomerreces. En ondertussen 
hielden veel vrijwilligers de vieringen gaande waaronder ook de avondwake op woensdag. Tot nu toe 
zijn er voldoende gemeenteleden bereid hierin te participeren zodat we er voorlopig mee door kunnen 
gaan. In november zal een evaluatie plaats vinden. In Huissen worden een aantal Oekraïners 
opgevangen. Aan hen is een flyer in het Engels uitgedeeld om hen te attenderen op de avondwake. Dit 
is in overleg met de coördinator van de gemeente Lingewaard gebeurd. 

Gedurende de zomerperiode heeft ook de beroepingscommissie niet stil gezeten. Helaas leverde dit 
geen kandidaten op om mee in gesprek te gaan. Het moderamen heeft naar aanleiding daarvan een 
mededeling in de Zondagsmail geplaatst. Vervolgens heeft de kerkenraad besloten in gesprek te gaan 
met (enkele) leden van de beroepingscommissie om af te stemmen hoe verder. Dat betekent dat de 
advertentie opnieuw is geplaatst. Uitgangspunt is 0,6 fte (24 uur) maar met de mogelijkheid tot 
ophoging met max. 0,2 fte (8 uur) gedurende de eerste vijf jaar. Deze 0,2 fte kan overigens ook op 
andere wijze c.q. door iemand anders worden ingevuld. Ook wordt het mobiliteitsbureau van de PKN 
ingeschakeld. Dit en meer zullen we op Het Gemeentecafé van 6 oktober a.s. toelichten.

Overige punten die aan de orde kwamen:

Als proef zal de tafelviering in de kring worden gehouden. Scheppingszondag vindt dit jaar plaats op 23 
oktober a.s. De enquête van het beamerteam loopt en zal op Het Gemeentecafé worden gepresenteerd. 
De juridische vertegenwoordiging van de colleges moet nader worden bepaald. Op de volgende 
kerkenraadsvergadering d.d. 18 oktober a.s. zullen we in gesprek gaan met de leden van de 
vacaturecommissie. 

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 



Luisteren

Als ik je vraag naar mij te luisteren
en jij begint mij adviezen te geven,

dan doe je niet wat ik je vraag.

Als ik je vraag naar mij te luisteren
en jij begint mij te vertellen

waarom ik iets niet zo moet voelen als ik het voel,
dan neem je mijn gevoelens niet serieus.

Als ik je vraag naar mij te luisteren
en jij denkt dat jij iets moet doen
om mijn problemen op te lossen,

dan laat je mij in de steek,
hoe vreemd dat ook mag lijken.

Misschien is dat de reden
waarom voor sommige mensen bidden werkt,

omdat God niets terugzegt
en hij geen adviezen geeft

of probeert dingen voor je te regelen.

Hij luistert alleen maar
en vertrouwt erop

dat je er zelf wel uitkomt.

Dus, alsjeblieft,
luister alleen maar naar me
en probeer me te begrijpen.

En als je wilt praten,
wacht dan even

en ik beloof je dat ik op mijn beurt
naar jou zal luisteren.

Leo Buscaglia




