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Van de redactie
Ria Berends

Sjaloom!

Denk maar  niet  dat  het  beamerteam  alleen  op  zondag 
morgen mooi zit te zijn achter die tafel met apparatuur. 
Ontwikkeling gaat door …………. Er komt nieuwe software 
op de markt en daarmee wordt het allemaal nog mooier 
en makkelijker om mensen thuis en in de kerk de kerkdienst 
te laten meebeleven. Echter daar is wel iets voor nodig. Er 
zijn  al  2  mensen  naar  een  voor‐lichtingsbijeenkomst 
geweest en daarna is er uitleg /overleg brainstormen en 
oefening nodig. Dat gebeurt dus op een zaterdag morgen 
thuis, omdat de kerk bezet is.

Voor de liefhebbers: wat gaat u ervan merken? Nu nog niets.
Ze wachten nog op de aanpassingen in de software om ook 
de camera’s te kunnen koppelen. Tot dan doen ze het nog 
met de oude software. Daarna zult u bv geen losse woorden 
van een liedtekst op een volgende regel zien staan. Of een 
laatste  regel  op  een  volgende  dia.  Plaatjes  kunnen 
beeldvullend worden vertoond en de liturgievolgorde kan 
eenvoudiger in beeld worden gebracht. Dat alles met voor 
de  bedieners  makkelijke  schuifknoppen  en  aan  of  uit 
schakelaars. En er is nog veel meer…
Ze hopen dat het snel toepasbaar is in de dienst.

Gelukkig was er een koster van dienst voor de koffie……, 
want daar had niemand tijd voor.

Groet Yolanda

Van links naar rechts:
Gerdine Dijkstra, Herman Joling, Dirk van Embden
   en Wijchert de Wit

Beamerteam.

Als  eerste  willen  we  u  een  "gezegend"  2023 
wensen.  Een  jaar waarin we  onze  zegeningen 
mogen tellen en dromen en bidden voor vrede. 
Een jaar waarin we met respect voor een ieder 
mogen  omzien  naar  elkaar,  elkaar  steunen  en 
helpen.

Voor u ligt de eerste uitgave van Sjaloom 2023. 
Deze uitgave hadden we ons als redactie anders 
voorgesteld.  Maar  ziekte  en  drukke  werk‐
zaamheden gooiden roet in het eten dus nu toch 
maar even een uitgave volgens de oude format.

Als redactie hebben we ons gerealiseerd dat we 
als klein groepje kwetsbaar zijn en daarom de 
vraag  of  er  misschien  iemand  van  u  wil 
plaatsnemen  in de  redactie.  Je hoeft hiervoor 
geen groot schrijver te zijn al is het natuurlijk wel 
handig als je in het schrijven van stukjes plezier 
hebt.  Maar  ook  kunnen  we  wel  een  echt 
regelmens  gebruiken,  iemand  die  andere 
mensen  kan  motiveren  om  te  schrijven  en 
deadlines  bewaakt.  Het  is  echt  leuk  en  ver‐
bindend werk!

Deze  uitgave  staat  wel  weer  boordevol 
informatie over de Aktie Kerkbalans en geplande 
activiteiten. Dus pak die nieuwe  agenda,  start 
met invullen en doe mee! Want alleen met zijn 
allen  blijven  we  een  levende  actieve 
kerkgemeenschap. Veel plan‐ en leesplezier!

Namens alle redactieleden, Ria Berends

* gezegend nieuwjaar; ouderwetse uitspraak van 
mijn vader maar zo waardevol.
**  ziekte;  dank  voor  alle  mails,  kaarten  en 
bloemen.  Ik knap gelukkig weer op en probeer 
langzaamaan weer enkele werkzaamheden op te 
pakken.
*** voor vragen of deelname in de redactie kunt 
u bellen met één van de redactieleden of mailen 
naar Sjaloom.

sjaloom@pknhuissen.nl
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Vieringen Aanvang 10.00 uur
(wijzigingen via de zondagsm@il)

Inhoud

blz. 2  Van de redactie ‐ Beamerteam
blz. 3  Vieringen ‐ Inhoud ‐ Agenda
blz. 4  Themamiddag ‐ Vanuit de kerkenraad
blz. 5  Films
blz. 6  Wij gedenken
blz. 7  Collecten ‐ Ledenmutaties
bz.  8  Kerkbalans
blz. 9  Gospel
blz. 10 Onze kerk fitnesscentrum ‐ De Herberg
blz. 11 Begroting 2023
blz. 12 Begroting 2023
blz. 13 Begroting 2023
blz. 14 colofon
blz. 15 Hoe helder staat de morgenster
blz. 15 Toelichting protestlied
blz. 16 Protestlied
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Agenda

14 januari     start aktie Kerkbalans
23 januari     14.30 uur Themamiddag
26 januari     20.00 uur Filmavond: Nomaland
28 januari     einde aktie Kerkbalans
23 februari   20.00 uur Filmavond: Supernova
30 maart       20.00 uur Filmavond: The Square

Volg ook de informatie van de Zondagsm@il met 
aanvullingen op de agenda.
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66

Op maandag 23 januari a.s. organiseert de werkgroep Pastoraat in de 
Pleinzaal  van  de  Protestantse  gemeente  Huissen  weer  een  thema‐
middag. Deze  keer  is  het  thema:  “Zingen”.  Juliette  Renaud  zal  deze 
middag vormgeven. Zingen is goed voor het hele lichaam, een manier 
om  te  ontspannen,  geeft  energie  en  vergroot  het  concentratie 
vermogen.Allemaal heel positief in deze koude en donkere maanden.
Veel spieren worden bij het zingen aan het werk gezet. Niet alleen die 
van  het  strottenhoofd,  ook  de  buik‐,  rug‐  en  nekspieren.
Mooi zuiver zingen zal niet voor iedereen weggelegd zijn, maar oefening 
baart  kunst.  Het  allerbelangrijkste  is  om  er  plezier  in  te  hebben. 
Belangrijk bij zingen is de ademhaling.
Juliette  Renaud  zal  deze middag  veel  vertellen  over  ademhaling  en 
stemgebruik.We  beginnen  natuurlijk  net  als  bij  sporten  met  een 
warming‐up.
Het moet nog wel even een verrassing zijn hoe de middag gaat worden, 
maar vrolijk wordt het zeker.

De inloop is vanaf 14:30 uur.

Volgende thema‐middagen zijn gepland voor:
13 maart 2023: een op de bijbel geïnspireerde vertelling.
22  mei   2023 : een gezellige afsluitende middag met een 
sjoelcompetitie

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

Thema‐middag “Zingen” op maandag 23 januari 2023 

Juliette Renaud

Dit seizoen nodigen we als kerkenraad steeds leden van 
een  commissie  of werkgroep  uit  voor  een  gesprek. 
Gewoon om elkaar op de hoogte  te houden en  van 
gedachten te wisselen over de betreffende activiteiten, 
werkzaamheden,  etc.  Op  13  december  stond  een 
gesprek met de werkgroep vieren op de agenda. Het 
werd  een  gesprek  met  de  beroepings‐commissie. 
Uiteraard  vertrouwelijk  en  zodoende  is  er  op  dit 
moment niet meer te melden.
Vervolgens bespreken we wat er in de diverse colleges 
en werkgroepen aan de orde is geweest. De werkgroep 
pastoraat heeft zich gebogen over de toekomst van het 
pastoraat  n.a.v.  een  themanummer  van  het 
Ouderlingenblad. Helaas nogal traditioneel beschreven 
waardoor we er ons niet helemaal in herkennen. In het 
college van diakenen is de bezetting besproken en we 
zijn dan ook blij dat Willianne Langeweg tot het einde 
van haar ambtstermijn de functie van pen‐ningmeester 
op zich zal nemen. En we zijn blij met de toetreding van 
Yolanda de Wit als lid van de vacaturecommissie. 

Vanuit de kerkenraad
En we zijn blij met de toetreding van Yolanda de 
Wit als  lid van de vacaturecommissie. Verder 
staat  de  vergadering  in  het  teken  van  de 
begrotingen  voor  2023  van  het  college  van 
kerkrentmeesters  en  college  van  diakenen. 
Roelof  Smelt  is  als  administrateur  aanwezig 
voor een toelichting. Een belangrijk detail is het 
salaris van een predikant. We gaan uit van een 
half jaar voor 0,6 fte en de tijdelijke ophoging 
van  0,2  fte.  De  diaconie  heeft  ondanks  het 
tekort  een  aantal  toe‐zeggingen  voor  col‐
lectedoelen  vastgesteld  onafhankelijk  van 
collecteopbrengsten.  Tekorten  kunnen  vanuit 
het  vermogen  van  de  diaconie  worden 
aangevuld. Beide begrotingen zijn elders in dit 
nummer  opgenomen. Met  dank  aan  Roelof. 
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
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Filmnieuws  voorjaar  2023!

We gaan door ook al hadden we een  lastige  start. De beentjes van St. 
Hildegard waren door veel mensen al bekeken dus daarom was de opkomst 
klein. Hierna ging het gelukkig beter, The Father maakte indruk al velen en 
de film Drunk moeten we in dry‐januari nog maar eens bekijken .
Maar het was vooral leuk om samen te kijken. Bij de film in de kerstvakantie 
waren 11 kinderen, met rode neuzen!

Op het voorjaarsprogramma staan nu de volgende films:

Donderdag 26 januari  NOMADLAND   3 Oscars!!
Na  de  economische  ondergang  van  haar  bedrijf  op  het  platteland  van 
Nevada gaat Fern (Frances McDormand) met een bus op pad om de wereld 
te verkennen als een moderne nomade. Zo ontdekt ze een ander soort 
leven  in  het  uitgestrekte  landschap  van  het  Amerikaanse  westen. 
Onderweg sluit ze vriendschap met andere nomaden in deze ontroerende 
film over hoop en veerkracht. Nomadland is de derde film van regisseur 
Chloé Zhao en in de film schitteren onder anderen David Strathairn en de 
echte nomaden Linda May, Swankie en Bob Wells.

Donderdag 23 februari SUPERNOVA.
Sam  en  Tusker  zijn  al  20  jaar  samen  en  trekken  in  een  camper  door 
Engeland. Ze bezoeken plaatsen uit hun verleden. De  tijd die ze samen 
hebben, is het belangrijkste in hun leven geworden. Tusker’s dementie is 
verslechterd en de reis door het verleden moet ruimte maken voor een 
onzekere toekomst.

Donderdag 30 maart THE SQUARE Palme d’ore
In een prestigieus museum voor hedendaagse kunst wordt het nieuwste 
werk van een beroemde Argentijnse kunstenaar voorbereid, een installatie 
bedoeld om altruïsme te bevorderen. De curator, een gerespecteerd man, 
schakelt  een  PR‐firma  in  om  de  nodige  buzz  te  creëren  rond  de 
kunstinstallatie maar dit escaleert en brengt zowel de museumdirecteur 
als het museum in een crisis.

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…

Ria Berends & Adriaan Huson

4‐1‐2023
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WIJ GEDENKEN
HENDRIKA ELISABETH  ‐LIESBETH‐ VAN REES – VAN BOCHOVE

 Nijmegen, 3 mei 1947            Bemmel , 11 november 2022
.

“Gelukkig de mensen die wonen in jouw  huis 
 altijd kunnen ze zingen voor Jou.

 Gelukkig de mensen die kracht vinden in Jou
 hun leven is levenslang reizen naar Jou toe”

Ik zou ‘gewoon’ heel Psalm 84 kunnen overschrijven.  Waar veel mensen het beeld hebben dat naar 
de kerk gaan iets is dat ‘moet’, zie ik Liesbeth. Geen moeten, maar een intens verlangen. Zondag is 
de mooiste dag van de week, ons kerkje , de mensen, de liefde en genade die je samen mag ervaren. 
Zondag leef je! God, mensen, de vreugde van het zingen, een vriendelijke lach, een paar woorden, 
dankbaar en blij. De zondagse vieringen droegen haar leven en zij heeft door zó aanwezig te zijn 
onze vieringen gedragen met haar geloof, hoop en liefde.
De laatste jaren moest ze dat door haar verblijf in Bemmel langzaam loslaten. Ook toen gebeurde 
wat haar hele leven kenmerkt: Liesbeth kan leven met wat er is, met wat mij nu gegeven wordt. Zo 
opende zij zich voor haar nieuwe plek in Bemmel, ging zij om met de beperkingen van haar kwetsbare 
gezondheid , het verlies van haar man, het soms te kleine kringetje van mensen en daarin   haar 
eenzaamheid. Zij deed wat ze kon, op haar manier. Dapper, ondeugend en met humor.
Liesbeth is op 11 november gestorven. Zij is op 11 november getrouwd. Sint Maarten, de mantel 
van Maarten als symbool dat leven er is om te delen. ‘Zo is mijn God, vriendelijk en veilig als een 
licht, als een mantel om mij heen geslagen. Een vaste  rots waarop  ik bouwen kan’. Zo mag de 
herinnering aan haar leven ons tot een mantel zijn op onze levensreis ‐ warm, dankbaar en tot zegen.

Matthijs Glastra
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Steunt  u  ons met  een  kerkelijke  bijdrage,  bijvoorbeeld  via  Kerkbalans? Geeft  u  onze  diaconie 
geregeld een gift? Of steunt u het jeugd‐ en missionaire werk van de landelijke kerk, of Kerk in Actie?
Dan kunt u de kerk misschien meer geven, zonder dat het u meer kost.

UW GIFTEN ZIJN FISCAAL AFTREKBAAR
Uw  giften  aan de  kerk, ook  aan uw plaatselijke  gemeente of diaconie,  zijn  aftrekbaar  van uw 
inkomstenbelasting.  De  Protestantse  Kerk  is  namelijk  door  de  overheid  erkend  als  een  ANBI 
(Algemeen Nut Beogende Instelling). Hierbij geldt echter een drempel van 1% (minimaal € 60) en 
een maximum  van 10%  van uw  verzamelinkomen. Dit  verzamelinkomen  vindt u onderaan uw 
aanslag inkomstenbelasting.

GEEN DREMPEL BIJ PERIODIEKE GIFT
Een periodieke gift is een gift waarbij u minimaal vijf jaar lang jaarlijks eenzelfde bedrag schenkt. 
Dit bedrag mag u volledig aftrekken bij uw belastingaangifte: de drempel van 1% en het maximum 
van 10% vervallen. U krijgt daardoor meer geld terug van de belastingdienst dan bij een gewone 
gift. Afhankelijk van uw leeftijd en inkomen kan uw voordeel zelfs oplopen tot 52%. Dit voordeel 
kunt u ten goede laten komen aan de kerk. Zo verhoogt u uw bijdrage, zonder dat het u extra geld kost.

In deze Sjaloom staat ook onze begroting voor 2023. Hierin kunt u zien dat wij voor dit jaar een 
tekort verwachten van ruim € 14.000. Daarnaast gaan wij een bestemmingsreserve van € 25.000 
vormen  zodat wij  kunnen  garanderen  dat wij  aan  de  salarisverplichtingen  voor  onze  nieuwe 
predikant kunnen voldoen.

Wij zijn ons er terdege van bewust dat zelfs het aanstellen van een nieuwe predikant voor 0,6 fte 
een forse aanslag op ons vermogen zal doen. Dat accepteren wij omdat wij van mening zijn dat het 
in stand houden van een predikantsplaats in het belang is van onze huidige gemeente. De uitgaven 
komen dan ten goede aan de huidige (levende) gemeente zonder alles op te maken voor de generatie 
na ons (die waarschijnlijk sterk gemarginaliseerd zal zijn). In de verwachting dat het ons lukt met 
visie en een voldoende aantal vrijwilligers koers te houden.

Roelof Smelt
Administrateur Protestantse Gemeente Huissen
Tel 06 203 914 82
administrateur@pknhuissen.nl

Actie Kerkbalans 2023
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Gospel, muzikale reis van kracht en hoop

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.

"Het is vrijwel onmogelijk om niet dansend door de statige 
kloostergangen van het Utrechtse museum te lopen." ‐NRC

Bijzondere historische video‐ en audiofragmenten, interviews en concerten van 
de  meest  iconische  gospelartiesten  aller  tijden  worden  getoond  naast 
indrukwekkende objecten als de zogenoemde Slave Bible, de toga van Martin 
Luther  King  en  een  van  de  eerste  Hammond  orgels.  Via wereldberoemde 
liederen van artiesten als de Fisk Jubilee Singers en Mahalia Jackson worden 
niet alleen de geschiedenis en de kracht van Afro‐Amerikaanse gospel duidelijk, 
maar ook hoe deze muziek in Nederland werd ontvangen.
In de vorige Sjaloom schreef Heleen al een stukje over deze tentoonstelling in 
het Catharijneconvent in Utrecht. 

Eerder gingen we al naar de tentoonstelling over Maria en nu gaan we weer. 
Dus wie mee wil graag opgeven via Ria.Berends@planet.nl

Dan kunnen we gezamenlijk een datum plannen.
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Volgens  Cor  Flobbe wel. Hij  heeft  het  over  de  vier  belangrijke 
deugden uit de Griekse filosofie: Moed, verstandigheid, matigheid, 
en rechtvaardigheid.
In  de  eerste  eeuwen  van  het  bestaan  van  de  Christelijke  kerk 
aangevuld met: Geloof, hoop en liefde. 7 Op een rij. 
En er zijn meer trefwoorden die een deugdelijk en virtuoos leven 
aanduiden:  Liefde,  vreugde,  vrede,  geduld,  vriendelijkheid, 
goedheid, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. 
Samen vormen ze de vrucht van de Geest. Van iedereen. Daarvoor 
hoef je niet te geloven. Ze horen gewoon bij het mens zijn.
Je leert ze van huis uit als het goed is maar niet altijd. Er zijn steeds 
meer curling ouders, die alle oneffenheden in het leven voor hun 
kinderen wegpoetsen zodat hun leven gladjes verloopt. Maar werkt 
dat ook zo?
Om lichamelijk fit te worden doen veel mensen aan sporttraining. 
Vaak in een fitnesscentrum. Om mentaal fit te blijven is er de kerk. 
Die is eigenlijk een leerschool voor karaktervorming. Die helpt je te 
oefenen en te ontdekken waartoe  jij op aarde bent. Die helpt  je 
mens te zijn. En deze vrucht van de Geest  ontdek je en oefen je in 
al je levensfasen.
In die zin is de kerk eigenlijk ook een fitnesscentrum. Daar kun je 
je ontplooien. Groeien naar een  leven  in vrede, vreugde, geloof, 
zachtmoedigheid en zelfbeheersing…
Het zal u niet verbazen. Ik ben het met Cor Flobbe gloeiend eens…

Als veel meer mensen  dit beseffen zijn we op weg naar een betere 
wereld…

Adriaan Huson

Met dank aan Cor Flobbe, em. predikant PKN.

Onze kerk, een fitnesscentrum?

Pastoraal  Diaconaal  Centrum  de  Herberg 
organiseert een ontmoetingsdag voor opa’s 
en  oma’s  van  een  overleden  kleinkind. 
Inmiddels  zijn  er  meerdere  waardevolle 
Kom‐Op‐Adem  midweken  georganiseerd 
over  'Leven  met  verlies'.  Er  blijkt  ook 
behoefte te zijn aan een bijeenkomst voor 
opa’s  en  oma’s waarvan  een  kleinkind  is 
overleden.  Om  die  reden  willen  we  op 
zaterdag  11  februari  2023  een  ont‐
moetingsdag  organiseren.  Op  deze  dag 
willen we  stilstaan  bij  de  impact  van  het 
verlies van een kleinkind, wat doet dat met 
opa’s en oma’s en wat is de invloed daarvan 
op (familie)relaties? We geven hierover niet 
alleen waardevolle informatie, maar ook de 
ontmoeting  en  het  delen  als  lotgenoten 
onder  elkaar  wordt  een  belangrijk 
onderdeel van het programma.

We nodigen u van harte uit! Wellicht heeft 
u vrienden of kennissen voor wie dit een 
waardevolle  ontmoeting  zou  zijn.  Vertel 
hen dan  gerust hierover. Deze dag wordt 
gehouden  in  het  Koetshuis, 
Pieterbergseweg 19 te Oosterbeek. 

U kunt zich aanmelden via 
komopadem@pdcdeherberg.nl of 
telefonisch via 026‐3342225. 

Kom‐Op‐Adem dag ‘Opa’s 
en oma’s met verlies'
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Druk: 
BladNL Utrecht Oplage 280 exemplaren.
Verschijnt 4 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:  13 maart 2023
•     Verschijningsdata:  6 april 2023.

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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Colofon
Nr 1  Januari 2023 jaargang 44
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 Roelof Smelt 06 20391482

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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ledenadministratie@pknhuissen.nl 

penningmeestercvk@pknhuissen.nl

het 

mariettevanherwijnen@gmail.com 

tekst: Herman Schimmel

Als u dit  leest zitten we nog net  in de tijd van 
Epifanie, dat is de tijd tussen Kerst en het begin van 
de Veertigdagentijd. Van oorsprong komt het woord 
Ephiphania uit het Grieks en betekent ‘verschijning, 
openbaring of aan het licht brengen. Het feest van 
Epifanie ontstond al in de 2e of 3e eeuw en is dus 
ouder dan Kerstmis dat pas in de 4e eeuw ontstond. 
In die tijd herdacht men alleen de doop van Jezus in 
de  Jordaan  waarbij  de  Heilige  Geest  zich 
openbaarde en neerdaalde als een duif op het hoofd 
van Jezus. In orthodoxe en katholieke kerken is de 
doop  van  Jezus  het  centrale  thema  van  Epifanie 
gebleven. Nu staat in de westerse versie van Epifanie 
vooral de aanbidding van de wijzen centraal op 6 
januari.  Misschien  wel  het  bekendste  lied  over 
Epifanie  is  het  lied  “Wie  schön  leuchtet  der 
Morgenstern”  dat  in  ons  liedboek  is  opgenomen 
onder  nummer  518  en  vertaald  door  Jan Willem 
Schulte Nordholt.

Het is een lied met een lange geschiedenis. Phillipp 
Nicolai schreef dit lied in de winter van 1597/1598. 
Nicolai  was  pastor  in  Unna,  Westfalen  en  de 
aanleiding voor de tekst was zeker geen feest. In dat 
jaar  woedde  er  een  vreselijke  pestepidemie  en 
Nicolai  moest  in  die  periode  ruim  1400 
gemeenteleden begraven. Daaronder was ook een 
leerling van hem. De eerste  letters van de Duitse 
strofen  vormen  dan  ook  een  zogenaamd 
acrostichon met daarin de naam van zijn leerling. 

Nicolai kreeg in 1594 een doctoraat in Wittenberg 
en vertrok daarna naar Unna. Als troost tijdens de 
pestepidemie schrijft hij een boek Frewden Spiegel 
des ewigen Lebens (1599. Achterin dat boek plaatste 
hij  vier  liederen.  Twee  van  die  liederen  zijn 
monumenten geworden.

Hoe helder staat de morgenster

“Wie  schön  leuchtet  der Morgenstern”  heeft  in 
onze  westerse  kerkgeschiedenis  een  grote 
historische  waarde  gekregen,  mede  door  de 
structuur en de prachtige melodie. Een tweede lied 
van Nicolai heeft een plek gekregen op onze zondag 
voleinding, ‘Wachet auf rust uns die Stimme’, bij ons 
lied 749. Beide liederen zijn door veel componisten 
gebruikt  in  hun  composities waaronder  in  twee 
schitterende cantates van Johann Sebastian Bach.

protestlied Baraye Vrijheid door Shervin Hajipour geschreven protestlied Baraye.
Naar aanleiding van de dood van de 22‐jarige Mahsa Amini op 16 september 2022 plaatste de Iraanse 
popster Shervin Hajipour op 28 september zijn song Baraye op zijn instagrampagina alwaar het binnen 
48 uur meer dan 40 miljoen keer werd bekeken. Zijn song wordt sindsdien in Iran en elders in de wereld 
gezien als protest song, strijdlied, maar ook als manifest van hoop voor de Iraanse jongeren.

zie blz. 16       



Voor alle moedige vrouwen die nu opstaan en betalen met hun leven of vrijheid.

Baraye zan, zendegi, azadi
Voor vrouw, leven, vrijheid
For woman, life, freedom
–
Baraye Vrijheid

Opdat je in de straten dansen kan
De angst dat je liefje echt niet kussen kan
Voor mijn zus, jouw zus, en al onze zussen
Voor het veranderen van een rotte hersenpan

Voor de schaamte die je voelt als je geen geld hebt te besteden
Voor het snakken naar een veel ja veel normaler leven
Voor het kleine kind met al zal zijn mooie grote dromen
Voor de honderden verplichtingen die zullen komen

Voor het inademen van vervuilde lucht
Voor de Valiasr‐straat met haar versleten bomen
Voor het uitsterven van onze jachtluipaarden
Voor de straathonden die toch zullen blijven komen

Voor de tranen die niet stoppen zullen
De herhaling van dit alles is niet te verhullen
Voor een gezicht dat ooit eens lachen kan
Voor de studenten en hun dromen en hun toekomstplan

Voor het voorgeschreven paradijs
Betalen slimmeriken nu de prijs
Voor de kinderen uit Afghanistan
Voor alle redenen die ik nu echt bedenken kan

Voor alle leuzen die nu toch al hun betekenis verliezen
Voor ieder ingestort gebouw rust maar zacht
Voor de rust in je hoofd en gedachten
Voor de zonneschijn die komt na alle lange nachten

Voor alle medicijnen voor een heel klein beetje slaap
Baraye mard, mihan, abadi / man, moederland, voorspoedigheid
Voor het meisje dat droomt dat ze een jongen zou zijn
Baraye zan, zendegi, azadi / vrouw, leven, vrijheid
Baraye azadi / voor vrijheid
Baraye azadi / voor vrijheid
Baraye azadi / voor vrijheid

Shervin Hajipour 

Vertaling protestlied Baraye Vrijheid door Nazanin 
Taheri en Freek den Hartogh




