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Van de redactie
Jan Willem Faasse

Sjaloom!

De wintertijd is aangebroken. Het is vroeg donker. 
De Sint is in het land en op 10 december is Huissen 
verlicht bij kaarslicht.
Advent  is  aangebroken.  Steeds  meer  lichtjes 
verschijnen  die  aangeven  dat  het  duister  weer 
voorbijgaat.

Dit is het laatste nummer van Sjaloom! oude stijl. 
Goed  gevuld met  alles  rond  de  komende  Kerst. 
Activiteiten,  verslagen  en  agenda’s. 
Sjaloom! nieuwe stijl is minder van: druk, druk, druk 
en volle agenda’s.

Omzien naar elkaar en meer uitzichtpunten. Meer 
verhalen en foto’s van de gemeente. Vier keer per 
jaar verhalen wat we doen en hoe we tegenover 
zaken staan.

Het zal wennen zijn, maar naast de email en website 
is  het  fijn  meer  te  lezen  over  onze  gemeente. 
Veel leesplezier gewenst!

Inhoud

blz. 2  Van de redactie ‐ Spinnenweb ‐ Eten in de....
blz. 3  Vieringen ‐ Agenda
blz. 4  Huissen bij kaarslicht ‐ Op weg naar kerst
blz. 5  Themadagen ‐ Films
blz. 6  Tussen licht en donker
blz. 7  Gospel
bz.  8  Vanuit de kerkenraad ‐ liturgisch bloemschikken
blz. 9  Collecten ‐ Ledenmutaties
blz. 10 Bridging Gaps
blz. 11 Internationale projecten
blz. 12 Voedselbank ‐ ‐Lepra ziekenhuis
blz. 13 Overweging
blz. 14 colofon
blz. 15 Pelgrimstocht
blz. 16 gedicht

Volgende keer Eten in de Kerk is op, vrijdag 25 
januari 2023

Actie spinnenweb
Maandag 17 oktober jl. is er met man en macht 
gewerkt om ons gebouw weer te laten stralen. Dank 
aan iedereen die er was (ook aan hen die niet op de 
foto’s staan)!



Iedere woensdagavond van 17.30 ‐18.00 uur
Avondwake Oekraïne.
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Vieringen Aanvang 10.00 uur
(wijzigingen via de zondagsm@il)

Agenda

Thema middag 

Filavond      "Drunk"

Eten in de kerk

Actie Voedselbank
     inzameling supermarkten
Huissen bij kaarslicht

Kertviering

Kerstavond viering

Film
"Mijn leven is een crkel"

21 november
     14.30 uur
24 november
     20.00 Pleinzaal
25 november
      17.00 ‐ 19.00
9 en 10 december

10 december

19 december

24 december
      22.00 uur
29 december

Op de binnenplaats van deze ruïnekerk in Ammer‐
zoden staat een kleine kapel waar nog elke zondag 
een dienst wordt gehouden.
Foto's gemaakt door Henriëtte en Peter Aagenborg
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Karaktervolle ‘Huissen bij Kaarslicht’ zorgt voor een 
sfeervolle ambiance
Op  10  december  zal weer Huissen  bij  Kaarslicht 
worden  georganiseerd.  Tijdens  deze  vijftiende 
editie  zorgen  duizenden  led‐kaarsjes  voor  een 
sfeervolle ambiance.  In aanloop naar de feestdagen 
wordt dit winterevenement door iedereen als leuk 
en gezellig ervaren.
Er is een kerstmarkt, met zelfgemaakte kerststukjes 
en nog vele andere kerstartikelen.

Daarnaast geniet iedereen van de verschillende kooroptredens en muzikanten uit onze regio,”. We 
hebben een hoofdpodium bij het Odeon op de Markt en er wordt gezongen in de Protestantse Kerk, de 
Rooms‐Katholieke Stadsparochiekerk, de Kloosterkerk van het Dominicanenklooster en in de 
Antoniuskapel aan de Langekerkstraat is een kerststallen tentoonstelling. Verder lopen er nog muzikanten 
door de straten. Dit keer hebben we ook een aantal midwinterhoornblazers weten te strikken.”

Huissen bij Kaarslicht kan niet georganiseerd worden zonder de inzet van vrijwilligers,” aldus de 
voorzitter. “Op deze dag draaien zo’n 15 tot 25 vrijwilligers mee, iets wat ook zeker onze aandacht en 
respect verdient.”

Namens de organisatie van Huissen bij kaarslicht;

Huub Langeweg
Planning koren en orkesten

Inmiddels is de klok alweer verzet naar wintertijd, Allerzielen, Allerheiligen en de gedachtenis dienst 
liggen alweer achter ons en nadert de Adventtijd. Zoals gebruikelijk willen we ook dit jaar voor kerst weer 
een kerstviering houden op maandag 19 december.
Het thema dit jaar van de PKN is: “ geef licht “ en het thema van de Adventskalender is : 
“Aan tafel, plek voor iedereen”

Met Kerst komt God ons heel nabij door de geboorte van Jezus. Hij nodigt ons ook nu uit om elke dag 
dicht bij Hem te leven, en deel uit te maken van de gemeenschap die Hem volgt. In zijn nabijheid mag je je 
gezien en geborgen weten, aan zijn tafel is plek voor iedereen. Dit thema is natuurlijk ook toepasselijk 
voor ons omdat we ook samen de maaltijd zullen nuttigen, na de viering.

U ontvangt nog een uitnodiging voor deze viering, mocht U deze niet ontvangen hebben en toch graag 
met ons mee vieren, dan kunt u zich opgeven bij een van de diakenen. 

Willianne Langeweg, tel.0627131910 
Anneke Riezebos,tel. 0620520422, 
Peter Agenborg, tel.0610151139 of 
Gerdine Dijkstra, 0611872505 of 
mail naar diakonie@pknhuissen.nl

Van de diaconie: Op weg naar kerst.
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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

Donderdagmiddag  29  december.  Kinder‐
kerst‐voorstelling:  ‘Mijn  leven  is  een 
circus’  (8+)  (2021,  105  min.,  Miryam 
Bouchard).

Thema‐middag “Wonen met zorg” op maandag 21 
november vanaf 14:30 uur

Op maandagmiddag 21 november organiseert de 
werkgroep Pastoraat in de Pleinzaal van de Protestantse 
gemeente Huissen een thema‐middag over “Wonen met 
zorg”. 

De komende jaren zal de vergrijzing in Nederland (ook in 
Lingewaard) verder toenemen. In 2040 hebben we in 
Nederland naar schatting 4,8 miljoen 65‐plussers, bijna 2 
miljoen meer dan nu. De totale zorgvraag van deze 
groeiende groep ouderen zal groter worden. Daarnaast 
zien we dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig willen 
blijven wonen. Naar verwachting zullen in 2040 1,7 
miljoen ouderen alleen wonen, tegen 900.000 nu. We 
zien diverse woonvormen ontstaan die aan beide 
behoeften tegemoet komen: zelfstandig wonen, maar 
wel met ondersteuning en zorg. Van aanleunwoningen, 
levensloopbestendige woningen en kangoeroewoningen, 
tot mantelzorgwoningen, meer‐generatie‐woningen en 
zogenaamde “Knarrenhofjes”. 

Frans van Herwijnen zal de thema‐middag inleiden met 
een korte presentatie, waarin hij de meeste van deze 
nieuwe woonvormen zal toelichten.

Mariette van Herwijnen 06 – 2331 7190
Emma Bongers 06 – 2380 5586

"Wonen met zorg"

Ter illustratie: Driestroom Loovelden

Ik wil eindigen met een gedicht uit de 
adventskalender van dit jaar.

Een lied van dankbaarheid 

Niets is van mij,
alles gekregen,
enkel reden om dankbaar te zijn.
Het licht en het leven,
de vreugde, de pijn, 
om niet gegeven; 
het brood en de wijn, 
de dood en de liefde, 
honing, azijn,
alles gekregen, 
enkel reden om dankbaar te zijn. 

Hein Stufkens 

Uit Geef het licht eens door. Heeswijk Dinther, 
Abdij van Berne. 2017 
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Tussen licht en donker
tekst: Herman Schimmel

Voor mij is de adventstijd altijd bijzonder omdat er in 
de muziekgeschiedenis een schat aan liederen 
beschikbaar is. Het is ook de tijd dat we ons 
voorbereiden op het grote feest van het Licht. We 
gaan dan van het donker naar het licht. Daarover 
schreef Ton Naastenpad het lied “Als tussen licht en 
donker’, Lied 452. In het eerste vers wordt gesproken 
over ‘de slaap zal ons genezen, Gij waakt de ganse 
nacht’. Volgens de beschrijving van Johan Meijer in het 
Liedboek Compendium kan het lied ook gebruikt 
worden op Paasmorgen, bij zondag Voleinding. In de 
40‐dagentijd gaan we ook van donker naar licht en het 
is niet voor niets dat de liturgische kleur van Advent 
en de Veertigdagen allebei paars zijn, de kleur van 
verwachting. Het lied is ook bruikbaar als avondlied
Als melodie gebruikt Ton Naastenpad de zeer bekende 
en beroemde melodie van “Von Gott will ich nisch 
lassen’. Deze melodie onstond al in de 16e eeuw en is 
waarschijnlijk afkomstig van het Franse volksliedje ‘ 
Une jeune fillette de grand' valeur ”. Er zijn ontelbare 
componisten die een koraalbewerking van dit lied 
hebben gemaakt waarvan die van Johan Sebastiaan 
Bach waarschijnlijk het meest zijn uitgevoerd. Ergens 
rond 1572 wordt het lied in Duitsland voor het eerst in 
druk uitgegeven. Deze melodie wordt ook gebruikt bij 
lied 439.

Ton Naastenpad 
1921 ‐ 1996
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TENTOONSTELLING OVER GOSPEL.
Heleen van der Honing 

MARTIN LUTHER KING IN DE TENTOONSTELLING 
OVER GOSPEL IN HET CATHARIJNE CONVENT TE
 UTRECHT

Muzikale reis van kracht en hoop
Periode: 30 september 2022 ‐ 10 april 2023

"Dompel je onder in de geschiedenis én actuele betekenis van een van de invloedrijkste 
muziekstromingen sinds haar ontstaan in het slavernijverleden. Een reis langs het onderbelichte 
verhaal van een muziekgenre en lifestyle. Met artiesten zoals Mahalia Jackson en Aretha 
Franklin, maar ook met Martin Luther King, Elvis Presley en Kanye West. Gospel leeft! En 
niemand leeft gospel zoals de geweldige zangeres én co‐curator Shirma Rouse".

https://www.catharijneconvent.nl/tentoonstellingen/gospel‐muzikale‐reis‐van‐kracht‐en‐hoop/

Boeiend om te zien hoe in deze tentoonstelling 
uitgebreid aandacht wordt gegeven aan Martin 
Luther King. In 1965 ontving hij aan de VU een 
eredoctoraat in de sociale wetenschappen. Op de 
tentoonstelling zijn de woorden te horen die hij 
toen uitsprak. Saillant detail is daarbij dat hij bij 
de uitreiking van het eredoctoraat, bij gebrek aan 
andere passende kleding, de toga draagt van zijn 
vriend ds. Jan Buskes, voorman van Kerk en 
Vrede. Die toga wordt ook tentoongesteld.
Ook zien we op een grote foto, samen met King, 
de ons bekende Pastor Harcourt Klinefelter (1938) 
die veel van zijn woorden uit die bewogen jaren 
op een cassetteband vastlegde.
Ondertussen klinkt het bekende, velen 
inspirerende lied "We shall overcome".

Daarbij vraag : Wie  heeft belangstelling , gaat 
mee  op een nader af te spreken tijdstip ? 

met hartelijke groet
Heleen van der Honing
honingvanderh@kpnmail.nl

Ds. Martin Luther King en Pastor Harcourt Klinefelter
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Liturgisch bloemschikken
Het thema van Advent dit jaar is:

Aan tafel, plek voor iedereen
Tijdens deze Advent ligt het accent op Gods 
nabijheid. God komt voor iedereen nabij en 
iedereen mag zich genodigd weten,niemand 
uitgezonderd.
De basis van de schikking symboliseerd de 
tafel,waar elke week iets aan veranderd of 
toegevoegd wordt.
De lezingen die voor de schikking gevolgd 
worden zijn:
1e Advent 2Samuel 11:14‐27,Matteus 1:6
2e Advent Ruth 4:13‐17, Matteus1:5
3e Advent Jozua 6:22‐25,Matteus 1:5
4e Advent Genesis 38:24‐30,Matteus 1:3

In de zondagsmail zal voor iedere advents‐
zondag meer uitleg gegeven worden.

Liturgischbloemschikken
Bea,Hennie en Mariette(06‐23317190)

Op  18  oktober  jl.  hebben we met  de  vacature‐
commissie gesproken. Zowel de procedurele als de 
inhoudelijke  kant  kwamen  aan  de  orde.  Het 
verheugt ons dat Mart Zijlema, Anneke Riezebos en 
Marijke  Ruhs  op  zoek  willen  gaan  naar 
gemeenteleden  die  verantwoordelijkheid  durven 
en  willen  nemen  voor  een  aantal  essentiële 
functies. De huidige onderbezetting bij de colleges 
heeft vergaande juridische consequenties tot zelfs 
verlies  van  onze  ANBI  status!  Daarom  gaat  de 
vacaturecommissie op korte termijn op zoek naar 
een  penningmeester  diaconie  en  een 
penningmeester kerkrentmeesters. Ruud Viëtor is 
12  jaar  lang  (met  een uitloop  van  een half  jaar) 
ambtsdrager  c.q.  penningmeester  CvK  geweest. 
Zijn termijn zit er, zeer tot onze spijt, op. Wij zijn 
dankbaar voor zijn inzet en toewijding.

We zijn ons bewust dat het steeds moeilijker wordt 
mensen te vinden die een taak voor langere tijd op 
zich  willen  nemen.  Het  minimum  aantal 
kerkenraadsleden is 1 predikant, 2 ouderlingen, 2 
diakenen, 2 ouderlingen‐kerkrentmeester. Wat zijn 
we  dan  ook  dankbaar  dat Anneke  Riezebos  zich 
bereid  heeft  verklaard  de  taak  van  voorzitter 
College van Diakenen op zich te willen nemen. Bij 
geen bezwaar zal zij op 27 november a.s. worden 
bevestigd. Wijchert  de Wit  heeft  toegezegd  het 
voorzitterschap van de kerkenraad op zich te blijven 
nemen en zijn derde ambtstermijn af te maken. Om 
alle taken te kunnen vervullen, zijn en blijven we 
ook op zoek naar mensen die op projectbasis mee 
willen doen.

vanuit de vacaturecommissie: 

 Wij zoeken dus per direct: 
  1.    Penningmeester College van
       Kerkrentmeesters
  2.   Penningmeester College van Diakenen

Vanuit de beroepingscommissie is nog geen nieuws 
te melden, de sluitingsdatum voor de vacature was 
1 november jl. We kijken met een tevreden gevoel 
terug op de gemeenteavond.

N.a.v.  de  daar  besproken  resultaten  van  de 
‘enquête gebruik beamer’ blijkt dat zichtbaarheid 
het  grootste  struikelblok  is.  Overduidelijk  kwam 
naar voren dat een substantieel groter en hoger te 
plaatsen  scherm gewenst  is. Helaas hebben we 
geen budget en zullen we bij externe instanties om 
een bijdrage vragen. Om het scherm weer flexibel 
in te kunnen zetten (en om schade te voorkomen) 
zullen de tijdelijke blokken verwijderd worden. Het 
advies is dus om voorlopig liedboek, device of thuis 
geprinte liturgie ter ondersteuning te gebruiken.

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 

Vanuit de kerkenraad
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Collecteopbrengsten periode 
1 juli t/m 16 oktober 2022 
via collecten in de kerk of 
rechtstreeks op bankrekening
gestort

Alle gevers heel hartelijk dank!

6 november 2022
Roelof Smelt
administrateur@pknhuissen.nl

Ledenmutaties periode 27‐6 t/m 31‐10‐2022.
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Bridging Gaps 2022
Huub Langeweg namens het team

In het weekend van 15 en 16 oktober 2022hadden we weer 2 studenten van het Bridging Gaps 
programma op bezoek. Bridging Gaps is een programma van de VU Amsterdam die Theologie studenten 
van over de hele wereld uitnodigen voor een verblijf van 3 maanden. Bij Ons op bezoek waren Raju 
Telkalapally, afkomstig uit India en Siwakhile Ngcobo afkomstig uit Zuid‐Afrika.
Zaterdagmorgen om 11.00 uur werden de studenten in onze kerk ontvangen door de gastouders    
deelnemers aan het programma en de organisatie van Bridging Gaps Huissen waarna een lunch volgde in 
de pleinzaal. Na de genoten lunch vertrok het gezelschap naar het Openluchtmuseum in Arnhem.

Na een gezellige middag met poffertjes en chocolademelk in het museum keerde het gezelschap terug 
naar de kerk alwaar voor de maaltijd in de kelder een drankje werd gedronken en de studenten overleg 
hadden met Pieter‐Dirk Wolthaus over hun deelname aan de dienst van zondag 16‐10‐2022.
Na het drankje werd het diner in de pleinzaal gebruikt deze keer stond er macaroni op het programma.

Na de maaltijd was er geen programma dus gingen de studenten met hun gastgezinnen naar hun 
logeeradres. Na een gezellige avond bij de gastgezinnen kwamen de studenten zondagmorgen fris en 
fruitig naar de kerk. De deelname van de studenten aan de dienst was dat Radju een van de voorbeden 
in zijn eigen taal en Siwakhile deed een lezing in zijn eigen taal.
Na de dienst en het koffiedrinken was er weer een lunch in de pleinzaal waarna de groep werd 
opgehaald door Jan Zweers voor een stadswandeling van ongeveer 2 uur door het centrum van Huissen.

Na de Wandeling was het goed toeven op het terras voor de pleinzaal met een drankje werden door Jan 
Zweers diversen vragen beantwoord van de groep.
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Na het gezellig samenzijn werd er afscheid genomen 
van  Jan  en  hem  bedankt  voor  de  rondleiding.
Ondertussen was  het  buffet  gearriveerd.  Na  het 
gebed uitgesproken door Swiakhile werd er genoten 
van een heerlijk warm en koud buffet. Daarna was 
het tijd om afscheid te nemen van de studenten die 
de terug gingen naar Amsterdam.

Namens het Bridging Gaps team Huissen bedanken 
wij  de  gastouder  voor  het  ontvangen  van  de 
studneten en eenieder die heeft geholpen met de 
organisatie  en  degene  die  met  het  programma 
hebben meegedaan.

Als laatste de reactie van de studenten die we via de 
mail ontvingen.

Dear Danielle,
It is an absolute pleasure and delight to be with you 
last weekend. We are truly grateful for all you have 
done. We are truly blessed. Thank you all for your 
love and hospitality. Thank you for helping us to have 
good experience at Musium and guiding us through 
the city Huissen to know its history.
We learnt a lot from you and enjoy ed our time 
with you.

Thank you

God bless you all

Woont  u  in  Lingewaard  én wilt  u  een  financiële 
bijdrage ontvangen voor een project op het gebied 
van ontwikkelingssamenwerking?

Lees dan snel verder!

SOL  staat  voor  Stichting  Ontwikkelingssamen‐
werking  Lingewaard  (www.sol‐lingewaard.nl). Wij 
zetten  ons  samen  met  de  bevolking  van  Babati 
(Tanzania)  in  voor  de  verbetering  van  de 
leefomstandigheden  in  deze  regio.  De  afgelopen 
jaren hebben wij meegeholpen met de bouw van 
een middelbare  school,  een  steenfabriek  en  een 
viskwekerij. 

Vanuit  SOL  vinden wij het ook  erg belangrijk om 
inwoners  van  Lingewaard  te  betrekken  bij 
ontwikkelingssamenwerking. Daarom  kunnen  alle 
inwoners ieder jaar een aanvraag indienen voor een 
financiële bijdrage voor kleine projecten ergens in 
de  wereld  (zie  voorwaarden  op:  www.sol‐
lingewaard.nl/kleine‐projecten‐uit‐lingewaard). 

Stuur  uw  aanvraag  hiervoor  uiterlijk  9  december 
naar info@sol‐lingewaard.nl.

Wij horen graag van u! 

Internationale projecten gezocht!
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Voedselbank Overbetuwe en 
Lingewaard
gezamenlijke pastoraatgroepen 
Grote inzamelingsactie op 9 en 10 december voor de 
Voedselbank, dat doen we  samen. Na het  enorme 
succes van afgelopen jaren organiseren wij ook dit jaar 
een grote inzamelingsactie voor de Voedselbank.
De actie wordt georganiseerd door de gezamenlijke 
kerken  uit  Overbetuwe  en  Lingewaard  (Molukse, 
katholieke en protestantse kerken), Stichting Leergeld 
Oost Betuwe, de Rotaryclubs en  Interact. Vorig  jaar 
stonden  we  met  maar  liefst  250  vrijwilligers  bij 
negentien  supermarkten  in  Overbetuwe  en 
Lingewaard. Zowel de samenwerking als de opbrengst 
waren een groot succes. Dit jaar willen we graag alle 26  
supermarkten  van  Overbetuwe  en  Lingewaard  de 
Voedselbankactie organiseren. Daar hebben wij uw 
hulp voor nodig. Doet u dit jaar (ook weer) mee?

Wilt u naast het geven van artikelen als vrijwilliger 
meedoen aan deze actie dan juichen wij dat van harte 
toe. Wij staan vrijdag 9 december van 16.00 – 20.00 
uur en zaterdag 10 december in twee tijdsbestekken 
van vier uur (10.00 – 14.00 uur en 14.00 – 18.00uur) 
in zoveel mogelijk supermarkten. Per tijdsbestek zijn 
we met vier mensen aanwezig. Als je het  leuk vindt 
om te helpen, geef je dan uiterlijk 26 november op bij 
Wichert van Olst (e‐mail: wvanolst@kpnmail.nl , 
telefoon 06 8311 6898 .

Mede namens de gezamenlijke pastoraatgroepen  uit 
Overbetuwe en Lingewaard.

Sinds Rodolfo (uit Cuba) in Spanje woont is onze steun 
aan het project in Cuba gestopt.
We  zijn op  zoek gegaan naar een nieuw project en 
kwamen  daarbij  uit  bij  Ali  Boven,  die  voor  de 
Leprazending  al  diverse  malen  naar  Myamar  is 
geweest.  We  hebben  een  bezoek  gebracht  aan  de 
Leprazending  in Apeldoorn en hebben van hen wat 
voorstellen  gekregen  om  te  ondersteunen.  Onze 
voorkeur  gaat  uit  naar  het  financieren  van  een  of 
meerdere  hersteloperaties/  protheses  in  het 
Mawlamyine ziekenhuis. 
Voor  dit  jaar  willen  we  nog  drie  hersteloperaties/ 
protheses financieren, voor het komende jaar willen 
we  twee  hersteloperaties/protheses  financieren  en 
hopen met collectes en extra acties nog een derde te 
kunnen financieren.

Het Mawlamyine ziekenhuis

In Mawlamyine  staat  sinds  1894  een  leprazieken‐
huis. Als enige specialistisch ziekenhuis neemt heeft 
het  een  heel  belangrijke  plek  in  de  leprazorg  in 
Myanmar. De gespecialiseerde en toegewijde artsen 
van  het  ziekenhuis  verlenen  complexe  zorg  aan 
leprapatiënten.  Naast  een  basisbehandeling  van 
lepra met medicijnen, worden mensen behandeld 
voor de gevolgen van lepra. Dit omvat behandeling 
van zweren en wonden, hersteloperaties aan handen 
en voeten, en fysiotherapie voor het leren gebruiken 
van  handen  en  voeten  na  operaties. Ook worden 
protheses  aangemeten  en  andere  hulpmiddelen 
verstrekt.  Tevens  functioneert  het  ziekenhuis  als 
expertisecentrum voor leprazorg. Verpleegkundigen 
en  gezondheidswerkers  worden  getraind  door 
personeel van Leprazending Myanmar om  lepra te 
herkennen  en  te  behandelen.  In  2020  heeft  het 
Mawlamyine  ziekenhuis  zorg  kunnen  bieden  aan 
1136  (lepra)patiënten.  Dit  omvatte  409 
leprabehandelingen en 320 (herstel)operaties. 

Van de diakonie.
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Op 23 okt  j.l. kwam bij het  thema  "veerkracht" de 
Blitzkrieg 1940 ter sprake; hieronder het verhaal over 
een bijzondere reactie op de Duitse luchtaanvallen

Op  vakantie  bezochten  mijn  vrouw  Joke  en  ik  de 
Gedächtniskirche  in  Berlijn,  Duitsland.  Deze  kathe‐
draal  is  in de Tweede Wereldoorlog verwoest. Kerk‐
gebouw en toren zijn nog steeds een ruïne. Als een 
waarschuwende,  gehavende  vinger  staat  de  toren 
temidden van de moderne hoogbouw van “booming 
Berlin”. Naast de resten van de oude kerk en toren zijn 
een nieuwe kapel en klokkentoren gebouwd. In het ‐ 
redelijk intact gebleven‐ voorportaal van de kerk zagen 
we het volgende gebed (vertaald):

Vader vergeef...
De haat / woede die volk van volk scheidt, ras van ras, 
klasse  van  klasse,  Vader  vergeef...  Het  begerige 
verlangen van mensen en naties om te bezitten wat 
niet van henzelf  is, Vader vergeef... De hebzucht die 
de arbeid van mensen uitbuit en de aarde verwoest, 
Vader vergeef...Onze  jaloezie bij de welvaart en het 
geluk van anderen, Vader vergeef... Onze onverschil‐
ligheid  bij  de  nood  van  gevangenen,  thuislozen  en 
vluchtelingen, Vader vergeef... De wellust die lichaam 
en leven van mannen, vrouwen en kinderen te gronde 
richt, Vader vergeef... De hoogmoed die ons verleidt 
op  onszelf  te  vertrouwen,  en  niet  op  God,  Vader 
vergeef... Wees onder elkaar vriendelijk, hartelijk en 
vergeeft elkaar, zoals God u heeft vergeven in Christus 
Jezus. Amen.

Dit  gebed  is  oorspronkelijk  niet  in  het  Duits 
geschreven;  het  komt  uit  Coventry,  Engeland.
Elke vrijdagmiddag wordt dit gebed van verzoening 
gebeden in de ruïne van de kathedraal van Coventry.
De woorden “Father, forgive” schreef Richard Howard, 
voorganger  van  de  kathedraal,  op  de  geblakerde 
muren van de kerk, na de Duitse  luchtaanval  in de 
nacht van 14 op 15 november 1940.
In enkele uren lag de stad Coventry in puin. Honderden 
doden en  gewonden;  chaos,  verdriet,  verbijstering, 
woede:het  resultaat  van  “Operation  Mond‐
scheinsonate”  van  Adolf  Hitler  en  de  zijnen.
Van lange spijkers uit de verbrande dakbalken maakte 
men een kruis en plaatste dat op het gehavende altaar.

Bij  de  viering  van  het  Kerstfeest  in  1940  ‐  in  de 
puinhopen van de kerk ‐ verklaarde Richard Howard 
dat,  als  deze  oorlog  voorbij  was,  hij  met  zijn 
voormalige  vijanden  wilde  samenwerken  om  een 
betere wereld te bouwen; een wereld meer Christus 
waardig.
Na  de  oorlog  werden  vanuit  Coventry  vriend‐
schapsbanden aangeknoopt met Duitse steden, die 
hadden  geleden  onder  ‐  geallieerde  ‐    bombar‐
dementen:  Kiel, Dresden, Berlijn,  Erfurt,  etc.  Later 
werden  o.a.  partnerstad  van  Coventry:  Lidice 
(Tsjechië),  Sint  Petersburg  (Rusland),  Warschau 
(Polen),  Arnhem  (Nederland),  Odessa  (Oekarïne).
Het  “spijkerkruis”  is  het  symbool  van  deze 
wereldwijde  beweging  voor  vrede  en  verzoening.
En zijn nu meer de 150 z.g. “spijkerkruisgemeenten” 
in 63 landen; allen verbonden met Coventry.

In de Gedächtniskirche in Berlijn lag ook een briefje, 
van een Engelse bezoeker:
“I always hated those German pilots that killed my 
father. Now I can go home in peace.”

Meer weten? Zie bijv:
www.coventrycathedral.org.uk

hartelijke groet,
ds Cor Flobbe, Naarden.

TER OVERWEGING
Father forgive / Vater vergib...
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Ria Berends, Jan Willem Faasse,  Herman 
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De redactie van de Sjaloom! behoudt zich 
het recht voor artikelen wel of niet te 
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Tekst in Word, afbeeldingen als jpg (hoge 
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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

14 Sjaloom! november 2022

Colofon
Nr 6  November 2022 jaargang 43
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      

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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Het geheim van de Camino
Adriaan Huson

De pelgrimstocht naar Santiago de Compostela wordt 
de Camino genoemd. In Santiago arriveren ieder jaar 
wel meer dan driehonderdduizend pelgrims. Uit alle 
windrichtingen.

Wat is toch het geheim van de Camino. Waarom raken 
zoveel pelgrims er aan verslaafd. Waarom verandert 
de Camino voor zoveel pelgrims hun leven? 

Eigenlijk is het heel simpel: omdat je in een omgeving 
komt waarbij iedereen onbevooroordeeld tegenover 
elkaar staat. Als je een pelgrimsreis maakt, heb je daar 
voor alle anderen geen geschiedenis. Iedereen start 
als een anoniem mens. En in die anonimiteit word je 
gewaardeerd en op echte waarde geschat. Zoals je 
bent. Zonder vooroordelen. Door alle medepelgrims. 
Die allemaal datzelfde gevoel ervaren. Die openstaan 
voor elkaar. En dat mondt erin uit dat je elkaar helpt 
en moed in praat. Dat je praat over de diepste 
drijfveren die je tot de pelgrimsreis gebracht hebben. 
Dat je elkaar raad geeft. Levenservaringen deelt. En 
dat gaat vanzelf. 

Uiteindelijk hoor je tot dezelfde familie. Iedereen met 
zijn eigen voornaam. Maar iedereen ook met dezelfde 
achternaam; Camino. En zo werkt het echt. Bij het 
uitwisselen van telefoonnummers is de achternaam 
steevast: Camino. 

Uiteindelijk heb je allemaal hetzelfde doel. 
De tocht volbrengen. Het grote geheim van 
de Camino is dat je zo beter jezelf leert 
kennen. En van daaruit verder kan gaan met 
leven. Daardoor verandert de Camino ook 
levens van veel mensen. Geïnspireerd door 
de onvergetelijke ervaring van de Camino.

Met deze bijdrage sluit ik mijn Camino af. 
Gestart in Porto. Daarna door naar Santiago 
de Compostela en Finisterra. Een tocht van 
rond de 380 km. Dank aan iedereen die mij 
gevolgd heeft. Die mij bemoedigd hebben en 
die mij geholpen hebben. Speciaal Marja, 
mijn vrouw en Jenneke, mijn oudste dochter

Adriaan Huson
21‐9‐2022



Het wordt steeds vroeger donker
De winter is in zicht
Alles keert naar binnen
De gordijnen gaan weer dicht
De tijd staat op een kruispunt
Niemand weet waarheen
De schoonheid is soms ver te zoeken
De dromer staat alleen

Geef licht Geef licht
Voor een uitweg uit het donker
Geef wat er vaak niet is
Geef licht Geef licht
Geef alles wat je hebt
Geef de liefde een gezicht

Zie de wereld om ons heen
Zie de leugen die regeert
Zie de ongeleide leiders
Zie hun volk dat crepeert
En zie de oorlog die maar doorgaat
Ook al is ze ver van hier
Onze wereld is te klein
Om het niet te willen zien

Geef licht Geef licht
Geef ruimte en geef uitzicht
Geef wat er vaak niet is
Geef licht Geef licht
Geef alles wat je hebt
Geef de liefde een gezicht

Ik stak mijn kop onder de grond
Maar de haan die bleef maar kraaien
Alsof hij zei je moet iets doen
Om een verschil te kunnen maken
Je kunt verdrinken in cynisme
Alsof het toch niets uit kan halen
maar in de verte schijnt een ster
Die de richting kan bepalen

En Hij geeft licht
Geeft licht
Voor een uitweg uit het donker
Voor wat er vaak niet is
Dus geef licht
Geef licht
Geef alles wat je hebt
Geef de liefde een gezicht.

adventslied 'Geef Licht' 
Stef Bos




