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Verschijning maandelijks

De zomervakantie is voorbij. Drie weken vakantie vliegen voorbij. Wij
hebben dit jaar de provincie Groningen bezocht. Heerlijk rustig daar in het
hoge noorden! Veel groen, uitgestrekte velden met mais, rogge, tarwe, haver,
aardappelen en….. jawel hennep! Vreemde gewaarwording zo tussen al dat
andere gewas. Daar tussendoor ook nog een aantal grote boerderijen met veel
koeien. Dat vind ik persoonlijk toch altijd weer mooi: koeien die rustig grazen
of liggen te herkauwen. Ik kan daar echt van genieten.
We zijn naar Delfzijl, de Eemshaven en natuurlijk naar Groningen geweest en
zoals het een echte toerist betaamt hebben we de Martinitoren beklommen,
zijn we bovenop het Forum geweest. Daarnaast hebben we Bourtange bezocht.
Heel apart dit dorp en ook de geschiedenis van dit dorp is interessant. Mocht u
een keer in de buurt zijn van Bourtange, bezoek het eens u zult uw ogen
uitkijken! Met het hele warme weer waren we lekker thuis. Rustig aan doen,
genieten van het mooie weer en heerlijk vertoeven in de schaduw onder de
bomen, dat was goed uit te houden.
U heeft het gemerkt: een heel dik boekje dit keer. Een nieuwe predikant,
nieuwe stukjes en nog meer nieuwe dingen. Een van de nieuwe dingen is het
digitaal aanbieden van het kerkblad. Hierover kunt u meer lezen in dit boekje
en vergeet vooral niet aan Janny van Eck-Broekman door te geven of het
boekje digitaal of op papier wil ontvangen.
Voor nu wens ik u veel leesplezier en graag tot de volgende keer. Blijf
gezond!
Hartelijke groet,
Nienke den Boer
_________________________________________________
Kopij voor volgende kerkblad kunt u uiterlijk 18 september 2020 afgeven bij
Elina van Eeuwijk, Herman Kuijkstraat 15-6, 4191 AH Geldermalsen of via email: elinavaneeuwijk@freeler.nl

Uit het Glazen Huis 2.0
Op het moment dat ik deze regels schrijf, is het buiten een graadje of
33. Ik heb te doen met de vele mensen en dieren die daar slecht tegen
kunnen: klamheid, landerigheid en een volstrekt gebrek aan eetlust, niet
kunnen slapen… het zijn allemaal klachten die ik om me heen hoor. Mij
doen deze dagen denken aan de vele maanden in oosterse landen, in
Afghanistan, in Israël en de Palestijnse gebieden, in de woestijn van de
Verenigde Arabische Emiraten. Het kon er extreem warm zijn, nog heel
wat graadjes hoger dan de 33 die wij in augustus te verduren hadden. Ik
heb met eigen ogen een ei op de motorkap van een (stilstaande, zonder
draaiende motor) jeep zien bakken! Wanneer we met een nieuwe
lichting in het missiegebied arriveerden, was in de eerste week altijd
tijd ingeruimd voor fysieke adaptatie. Elke dag een beetje meer fysieke
belasting, iets meer blootgesteld aan de zon, een iets langer stuk
marcheren over de basis met steeds iets meer bepakking. Na een week
was je al redelijk gewend, had je je drink-discipline (enkele liters water
per dag) onder de knie en koos je je momenten als het om zware fysieke

inspanning ging. Bovendien was er, overal waar de Amerikanen waren,
altijd al heel snel een imposante ‘gym’, een grote tent met daarin alle
mogelijke apparaten waarop en waarmee je onder het genot van de op
volle toeren draaiende airco’s kon bewegen, conditietraining of
krachttraining kon doen. Ik heb daar het ‘spinnen’ ontdekt: heel hard
fietsen zonder een centimeter van je plaats te komen, op een fiets waar
je met een simpele draaiknop het trappen lichter of zwaarder kan
maken. Er staat er nu nog steeds een bij ons op zolder, voor de natte en
de koude dagen!
Daarover sprekend… ik ben maar al te blij met alle mooie, droge,
zonnige dagen die het mij in de afgelopen maanden mogelijk maakten
om nagenoeg altijd op de fiets van Culemborg naar Tricht te komen! Al
maak ik een uitzondering voor de zondagen, om niet al te bezweet de
preekstoel te hoeven bestijgen. En nu we het daar toch over hebben… U
hebt me horen vertellen dat ik tegenwoordig zonder toga voorga in de
kerkdiensten. Echter, de toga heeft al die jaren dat ik hem niet of
nauwelijks nodig had (bij defensie gebeurde alles in uniform immers)
netjes in de kast gehangen en is na meer dan dertig jaar dienst eigenlijk
nog in verbazend goede conditie. Nu heeft een bevriende kunstenares
aangeboden, uit mijn toga een jasje te maken, waarop de kleuren van
het kerkelijk jaar en belangrijke symbolen uit mijn kerkelijke en
parakerkelijke loopbaan een plek krijgen in de vorm van opgenaaide
stukjes stof. Ik schrijf het wat houterig op, maar gaat u er rustig van uit
dat dit een artistiek verantwoord stukje werk wordt en dat het me nog
zal staan ook! En het geeft Mirjam en mij – die indertijd hard moesten
sparen om die toga te kunnen betalen – een goed gevoel dat er nu toch
nog iets moois mee kan gebeuren. Het zal nog even duren, maar op enig
moment kunt u de voor de meesten van u vertrouwde togakleur dus
terugzien, met mij erin. Anders maar toch ook continuïteit.
En misschien is dat wel typerend voor de eerste ervaringen met elkaar,
als gemeente en predikant. Niemand is helemaal hetzelfde, alleen al
uiterlijk zijn we door de tijd getekend, we zijn misschien ook op over
tal van zaken anders gaan denken en geloven, maar onmiskenbaar zijn
we tegelijkertijd nog heel vertrouwd met en voor elkaar. Ik ben daar
dankbaar voor! Ten overvloede benadruk ik nog een keer, dat ik hard

mijn best doe om oude contacten opnieuw aan te knopen en om ook in
nieuwe contacten te investeren. Vindt u dat het tijd wordt dat ik mijn
gezicht bij u laat zien… aarzel niet om het me gewoon te vragen. Per email (henkfonteyn@gmail.com) of via what’s app, of telefonisch:
0614230579.
Dan nog een uitsmijter: in onze familie is al tientallen jaren discussie
gaande over de vraag of je onze achternaam als Fonteyn als Fonteijn
spelt. Mijn (behoorlijk eigenwijze) vader hanteerde altijd de eerste
versie, Fonteyn, en mijn moeder heeft dat tot op zijn rouwkaart
volgehouden. Ook mijn nog levende jongste zus ondertekent
consequent met Fonteyn, en ikzelf heb tot voor kort ook altijd die
spelling aangehouden. Zo staat mijn naam onder vele artikelen en op
boekomslagen, zo stond het op de geboortekaartjes van onze kinderen,
zo treft u het ook in mijn e-mailadres. Echter, mijn achterneef André
heeft uitvoerig stamboomonderzoek verricht en mij er uiteindelijk van
overtuigd dat de spelling met eij oudere papieren heeft. Zo staat ook in
mijn paspoort, heb ik intussen met eigen ogen kunnen constateren en
het is, zo toont een snel onderzoekje op internet, een tamelijk prijzige
zaak om langs de ambtelijke weg alsnog mijn gelijk te willen halen en
die ij voor een y te laten vervangen in de burgerlijke stand. Maar een
levenslang volgehouden gewoonte raak je niet zo snel weer kwijt… ik
onderteken nog heel vaak gedachteloos met Fonteyn, en dat zal ook de
komende jaren wel zo blijven. Maar weet dat het officieel Fonteijn is.
En ongeacht of u Fonteyn of Fonteijn leest (of schrijft): it’s me!
Hartelijke groet
Ds. Henk Fonteyijn

MIJMERING
Verontschuldiging
Je verontschuldigen is eigenlijk een vreemd werkwoord. Kun je jezelf
ont-schuldigen? Of kan alleen een ander dat? Degene die jij op wat
voor manier dan ook benadeeld hebt – een lelijke opmerking gemaakt,
een boek dat je geleend had niet teruggegeven, een roddel over hem
verteld – , alleen hij of zij kan jou je schuld afnemen. Maar niet
'zomaar', dan moet er wel iets van jouw kant komen. Dat zijn dan je
excuses, in gewoon Nederlands gezegd: 'Joh, ik heb je beledigd, dat
spijt me, wil je het vergeven zodat we elkaar weer de hand kunnen
schudden en elkaar zonder bijbedoelingen in de ogen kunnen kijken.'
Of: 'Ik heb het boek dat je me in vriendschap uitgeleend had, niet met
zorg behandeld en nu ben ik het kwijt. Hoe kan ik het verlies
vergoeden? Een zelfde boek voor je aanschaffen of een ander als het
intussen uitverkocht is? En kunnen we daarna weer vrienden zijn?' Of;
'Ik heb dat en dat wat je me in vertrouwen verteld had, toch aan iemand
anders doorverteld. Daar schaam ik me over en ik snap dat je nijdig
bent. Wil je proberen toch weer vertrouwen in me te hebben?'
Dat zijn natuurlijk idioot lange zinnen, die we zeker niet tegen elkaar
zullen zeggen, maar ze beschrijven wel de inhoud van de excuses, de
ernst van het geschonden vertrouwen en de wens om dat vertrouwen
weer terug te krijgen.
In de Joodse traditie geldt, dat schuld alleen bestaat tussen degene die
iets verkeerds heeft gedaan en degene die daar de dupe van geworden
is. Je kunt niet plaatsvervangend voor iemand schuld belijden of schuld
vergeven. Dat is voor christelijke oren en harten soms moeilijk te
volgen, omdat in het christendom nu juist de plaatsvervanging een
centrale rol speelt: Jezus die voor de zonden der wereld sterft. Joden
kijken meestal wantrouwig naar dat gegeven, ze vinden dat een christen
wel erg gemakkelijk van zijn schuld af kan komen. In de eigen Joodse
traditie moet de 'zondaar' zijn slachtoffer onder ogen komen en om
vergeving vragen, met een gebed is de zaak niet af te handelen. En dat
is het natuurlijk in het christendom uiteraard eigenlijk ook niet.

Op dit moment is het aan de orde van de dag dat er excuses worden
gemaakt over daden en gebeurtenissen uit het verleden, waaraan degene
die de excuses uitspreekt part noch deel heeft gehad. Ik heb er dan ook
moeite mee, vooral als er min of meer excuses geëist worden. Ik kan me
voorstellen dat de directie van de NS bijvoorbeeld het moeilijk heeft
gevonden om excuses aan te bieden voor de rol die de NS in de oorlog
heeft gespeeld bij het vervoer van Joden. De huidige directeuren waren
nog niet eens geboren, zij voelen zich ook niet schuldig aan wat
vroegere bedrijfsleiders hebben gedaan.
En toch, en toch.
Na 4 mei ben ik hier anders over gaan denken. Daar sprak koning
Willem-Alexander over wat hij onze voormalige dorpsgenoot Jules
Schelvis had horen zeggen in een lezing in de Westerkerk. En hij sprak
over het gevoel van de overlevenden van de Holocaust dat zij niet
gehoord en niet gezien waren. De koning was zo moedig om te zeggen
dat ook zijn eigen overgrootmoeder had weggekeken van het fatale lot
van de Joden, zoals zoveel Nederlanders. Hij zei dat hij nog steeds met
dit probleem worstelde. Heel bijzonder, dat hij zo persoonlijk mocht
spreken. Want alle redevoeringen van het staatshoofd hebben de
goedkeuring van de minister nodig, een koning of koningin is minder
vrij in wat hij of zij zeggen mag dan de burgers van het vaderland.
In januari was onze koning in Jeruzalem om daar met veel
regeringsleiders te spreken over de bevrijding van Auschwitz en alles
wat daaraan vooraf gegaan was. Ik ben er vrij zeker van aan dat hij ook
oud-Nederlandse Joden in de verpleeghuizen gesproken heeft en toen
begrepen heeft wat hun nog steeds, na 75 jaar dwars zat: dat ze
genegeerd waren en vaak nog steeds worden. Hij heeft met oren en hart
naar hen geluisterd, daarom waren zijn woorden doorleefd en oprecht.
Als iemand tot een (nieuw) inzicht is gekomen en zich daarover uit,
heeft dat enorm veel invloed.
In het Joodse weekblad waren dan ook veel reacties te lezen van
overlevenden, die schreven hoe zij zich eindelijk in hun leed erkend
voelden. Hoe goed het was om te horen dat begrepen werd welk groot
onrecht hun was aangedaan, allereerst door de Duitsers en vervolgens
door landgenoten die niet te hulp kwamen. De uitzonderingen

daargelaten uiteraard, want er zijn ook Nederlanders geweest die zich
hebben ingespannen Joden uit de handen van de Nazi's te houden.
Het gaat om inzicht, het gaat om erkenning. Dan kunnen
plaatsvervangende excuses helend en bemoedigend zijn.
Gonda Scheffel-Baars
LEZEN EN LEVEN UIT DE BIJBEL

Heb je naaste lief als jezelf (Leviticus 19 vers18)
In het vorige stukje dat ik voor het kerkblad schreef besprak ik wat ik in
een lezing op een studiereis in Israël gehoord had over het gebod: 'Eert
uw vader en uw moeder.' De rabbijn had over de tekst gezegd, dat er
gelukkig niet stond: hebt uw vader en moeder lief – want liefhebben
kun je niet op commando. Waarop ik – zoveel jaren later bedacht: maar
hoe zit het dan met de tekst dat je je naaste moet liefhebben als jezelf?
Is dat dan geen onmogelijk commando?
Toen ik Bart Trouwborst een paar boeken uit mijn boekenkast aanbood
kwamen we via de mail tot een leuke uitwisseling van gedachten en
opinies. Hij schreef me dat hij over bovenstaande tekst eens een
boeiend rabbijns commentaar had gelezen. Daarin werd gesteld dat er in
de Hebreeuwse tekst voor het woord 'naaste' niet het woordje 'et' staat,
wat inhoudt dat de naaste grammaticaal het lijdend voorwerp in de zin

zou zijn, maar dat er 'le' staat voor het woord 'naaste.' En dan betekent
het: datgene wat van je naaste is. Dat houdt in dat er niet staat dat je je
naaste moet liefhebben, maar dat het gaat om datgene wat de naaste
bezit!
Bovendien gaat het in het Bijbelse werkwoord 'liefhebben' niet over
gevoelens van sympathie, maar over respect en zorg dragen voor. Als je
dus datgene wat van je naaste is moet liefhebben, dan moet je dat
respecteren en er zorg voor dragen dat dat bezit niet aangetast wordt.
Als je naaste behoeftig is, geef hem dan te eten en te drinken, zodat hij
in leven kan blijven. Laat het hem goed mogen gaan zoals het jou goed
gaat. Dat geldt dan ook voor de vijand, waarvan in het boek Spreuken,
in hoofdstuk 25 vers 21, wordt gezegd dat je hem, als hij bijna omkomt
van honger en dorst, te eten en te drinken moet geven. Zijn leven mag
niet ten onder gaan, ook al is hij jouw vijand en gedraagt hij zich ook
zo.
Deze opmerkingen helpen me om een tekst te begrijpen waar ik altijd
mee heb zitten te worstelen, namelijk Mattheüs 5 vers 44 waar Jezus
zegt (in de NBG-vertaling): 'Hebt uw vijanden lief en bidt voor wie u
vervolgen.'
Ik heb me altijd afgevraagd: hoe kun je nu degene die jou vervolgt, die
je familie heeft omgebracht, die je land heeft bezet – hoe kun je nu die
vijand liefhebben? Hiermee overvraag je een mens toch, want wie kan
dat opbrengen?
Maar als we liefhebben mogen opvatten als: en toch respect hebben
voor de mens die zich achter de voorgevel van de vijand bevindt, voor
hem bidden dat hij tot inzicht mag komen dat hij op een verkeerde weg
zit, een weg die het leven doodt in plaats van het leven onderhoudt
zoals God dat met Zijn schepping heeft bedoeld, dan is het gebod niet
langer onuitvoerbaar. Al blijft het zwaar, het ligt ons niet, het is het
laatste wat je gevoel je ingeeft.
Ik denk hierbij ook aan een midrasj (1) behorend bij de doortocht door
de Rode Zee. Als de Israëlieten droogvoets de andere kant hebben
bereikt, beginnen Mirjam en de vrouwen een loflied te zingen en te
dansen. De engelen in de hemel vallen hen bij, maar dan zegt de
Eeuwige, geprezen zij Hij, dat ze moeten zwijgen. De Israëlieten zijn
gered, zij niet. En dus moeten ze bedenken dat die omgekomen

Egyptische soldaten toch ook Gods schepsels waren.
Nog een kleine opmerking over vers 43 waar in de NBG-vertaling staat:
'Gij hebt gehoord dat er gezegd is: gij zult uw naaste liefhebben en uw
vijand zult gij haten.' Hierover hebben twee antropologen (Carel van
Schaik en Kai Michel) die de Bijbel hebben beschreven als het oerboek
van de mens, vastgesteld, dat het gebod de vijand te haten nergens in
het Oude Testament vermeld wordt. Hier zit een anti-judaïstisch
angeltje in de tekst . En dat is jammer. Want zo wordt er door Mattheüs
gesuggereerd dat Jezus met een geheel nieuwe boodschap komt, die
duidelijk menslievender is dan de boodschap die van generatie op
generatie Joden is doorgegeven. Het is nauwelijks denkbaar dat Jezus
als Jood en trouw aan de voorschriften van zijn traditie deze woorden
inderdaad heeft gesproken.
We weten dat de evangelies 50 tot 70 jaren na de dood en opstanding
van Jezus opgeschreven zijn. Tussen de Joden die volgeling van Jezus
waren of werden en de hoofdstroom in de Joodse traditie was toen al
verwijdering ontstaan, die uit zou monden in vijandschap toen het
christendom in de vierde eeuw de staatsgodsdienst van het Romeinse
rijk werd.
Gonda Scheffel-Baars
Noot 1: Een midrasj is een vertelling gebaseerd op een Bijbeltekst, waarbij men
wat speels en losjes met die tekst kan omgaan. Een midrasj is niet bindend.

LEESWERK
Onder deze kop zal in het vervolg een bespreking verschijnen van een
boek dat ons als lezer bijzonder geraakt heeft. U wordt van harte
uitgenodigd om aan deze rubriek bij te dragen door te delen welk boek
grote indruk op u gemaakt heeft en waarom.
Licht als een veertje oogt ze. Hoe kan het ook
anders. 93 is ze inmiddels, Edith Eva Eger,
schrijfster van het boek “De keuze - Leven in
vrijheid”. Het is haar eigen levensverhaal. Het
verhaal van een Joods meisje in Hongarije,
dat zichzelf in haar puberteit als een lelijk
jong eendje zag, maar dankzij balletlessen aan
zelfvertrouwen won. In vernietigingskamp
Auschwitz danste ze als een zwaan voor
Joseph Mengele, de engel des doods ’ .
Het redde haar het leven.
Haar ouders werden vergast. Later, lang na de
oorlog, werd ze psychotherapeut. Nadat ze de
duisternis van haar verleden en haar trauma’s welbewust onder ogen
had durven zien. Ze reist nog altijd de wereld rond om vanuit haar lange
levenservaring mensen te helpen met hun eigen pijn om te gaan. Een
van haar overtuigingen is: God schiep verleiding omdat we daardoor
leren hoe we van onze keuzevrijheid gebruik kunnen maken. Eger
gelooft dat wij kunnen kiezen. Om los te laten, om niet als slachtoffer
door het leven te gaan. Een oneliner die ze vaak bezigt: “Laat nooit
anderen definiëren wie jij bent!” Ze houdt nog steeds lezingen en die
lezingen eindigt ze steevast met een dansbeweging. Haar veerkracht
heeft haar nooit verlaten. “De keuze” is het levensverhaal van een
kleine, broze vrouw die door de hel van het moordende antisemitisme
van de Nazi's gegaan is, maar besloten heeft dat alle duivels uit die hel
niet het recht hadden noch de macht mochten krijgen om de rest van
haar leven te verzieken. Het lezen van haar verhaal maakte dat mijn
eigen ongemakken, mijn onvervulde wensen en niet gerealiseerde
ambities vergeleken met haar lotgevallen heel onbeduidend lijken. Maar
zelfs als de kwetsuren in mijn leven allesbehalve onbeduidend zouden

zijn, dan nog helpt het lezen van dit boek mij – en jou - enorm om op te
staan uit zelfbeklag, verongelijktheid, zwaarmoedigheid en elke
mogelijke vorm van vluchtgedrag. Van deze vrouw leer ik dat ik de
lotgevallen in mijn leven niet kan kiezen, maar wel de wijze waarop ik
daarmee omga. Nog even één oneliner: "Op mijn graf moet komen te
staan:
I never said it would be easy!"

Ds. Henk Fonteyn

Communicatie digitaal
Communicatie in onze dagen kan op velerlei wijze plaatshebben. We
wennen er gaandeweg aan, en in de meeste huishoudens zijn mobiele
telefoon, laptop, tablet of desktop niet meer weg te denken. In talloze
kerken hebben we in de corona-periode de mogelijkheden van de
digitale communicatie ontdekt en ontwikkeld. Wie wist voorheen wat
een ‘streamdienst’ was? Of hoe je kon vergaderen via ‘Zoom’ of
‘Teams’? Ook in onze gemeente hebben we in de lockdown-periode
dankbaar gebruik gemaakt van alle moderne technische mogelijkheden
en daar willen we graag mee doorgaan.
Het ligt in de bedoeling om met ingang van november het kerkblad
digitaal te produceren en verspreiden. Wat een voordelen! De
mogelijkheid om kleurenfoto’s te plaatsen, of een link naar muziek of
film waar dat relevant is. Bovendien: geen onnodige papierverspilling
meer, geen productiekosten, en geen beperkingen qua
verspreidingsgebied. Het bestand kan met één druk op de knop naar een
onbeperkt aantal lezers wereldwijd verzonden worden. Alleen: hun (email)adressen moeten we wel eerst allemaal in een adressenbestand
invoeren. Daarom (ook langs deze weg) de vraag: wilt u per
omgaande een e-mail sturen naar Janny van Eck
(jnvaneck@upcmail.nl) met de mededeling dat u in de toekomst graag
het kerkblad digitaal ontvangt! En als u familie in het buitenland of
elders hebt, van wie u weet dat ook zij graag met Tricht
meelezen/meeleven, geef ook hun e-mailadres (met hun toestemming
uiteraard!) door.
Naast een toekomstig digitaal kerkblad (dat bovendien op de website
van onze kerk gearchiveerd zal worden en dus nog jaren later te
raadplegen), hopen we met ingang van september ook te gaan werken
met een digitale weekbrief. Daarop de mededelingen namens de
kerkenraad, de ontvangers van de bloemen, collectedoelen, de
activiteitenkalender van de komende week, de schriftlezingen van de
zondag, en wat er zoal verder te melden valt. U krijgt die weekbrief in
principe eind van de week toegestuurd via uw mailbox.

Voor de volledigheid: voor alle mensen die digitaal (nog) niet in de
verbindingen zitten, zullen kerkblad en weekbrief uiteraard als vanouds
op papier beschikbaar worden gesteld.
Maar de kerkenraad vraagt met klem, al was alleen al uit het oogpunt
van kostenbesparing, om actief mee te werken en te willen wennen aan
kerkelijke communicatie per digitale snelweg!
Nogmaals: geef alstublieft uw e-mailadres door aan Janny van Eck
en meld daarin of u in de toekomst kerkblad en weekbrief (en
eventuele andere berichten die van belang zijn) in uw mailbox wilt
ontvangen!

Vertelrooster september 2020
Zondag 6 september 2020
Matteüs 18: 15-20
Hoe groot maak jij het?
Jezus vertelt aan de mensen wat zij moeten doen
als iemand tegen hen zondigt: aanspreken onder
vier ogen, aanspreken met getuigen en als het echt
niet anders kan, hen behandelen als tollenaars of
heidenen.
Zondag 13 september 2020
Matteüs 18: 21-35
Hartelijk vergeven!
Petrus vraagt aan Jezus hoe vaak hij iemand moet
vergeven. Jezus antwoordt: 70 x7 keer. Hij vertelt
een verhaal over een man aan wie een grote
schuld wordt kwijt gescholden, maar die daarna
zelf niet zo netjes handelt.
Zondag 20 september 2020
Daniel 1: 1-21
Hoe blijf je jezelf?
Daniel en drie andere jongemannen uit Juda gaan
naar het hof van koning Nebukadnessar van
Babylonië. Ze komen in dienst van de koning,
maar weigeren wijn te drinken en van de
koninklijke tafel te eten. De vier jongens blijken
wijzer dan de magiërs van Babylonië.

Zondag 27 september 2020
Daniel 2: 1-2a en 26-49
Wat droom ik nou?
Koning Nebukadnessar heeft een droom. Hij wil
dat de wijzen zijn droom uitleggen, maar zegt
niet wat hij gedroomd heeft. Dat moeten zij hem
vertellen. Niemand is daartoe in staat, behalve
Daniel. Hij vertelt dat de koning gedroomd heeft
over een groot beeld dat verpulvert en hij legt uit
wat dat betekent.

Collectedoelen september 2020
6 september: Stichting Timon
13 september: Het Roosevelthuis
20 september: De Rudolphstichting
27 september: PKN Verlangen naar Vrede
Collecte 6 september: Stichting Timon
Stichting Timon is een organisatie voor jeugdzorg en (jong)volwassenenzorg Amsterdam.
Daarnaast heeft Timon begeleid wonen voorzieningen in de vorm van
woongroepen op diverse plaatsen in het land. De motivatie en inspiratie om hulp te bieden vindt Timon in de christelijke levensovertuiging. De hulp die geboden wordt is algemeen in die zin, iedere
jongere of ouder, ongeacht zijn levensovertuiging kan een beroep op
Timon doen. Timon helpt jongeren, jongvolwassenen en hun ouders
wanneer er problemen zijn met opgroeien en opvoeden. Hulp die bij
voorkeur gegeven wordt binnen de eigen woon/leefsituatie van de
jongeren en de volwassenen. Hulp die “wanneer dat nodig is “ook
geboden wordt in een daarvoor gecreëerde veilige omgeving voor de
jongeren.
Collecte 13 september: Het Roosevelthuis
De diaconale vakanties van het vakantiebureau zijn voor velen een
begrip. Jaarlijks organiseert het bureau zo’n 60 vakantieweken voor
mensen die niet meer zo gemakkelijk alleen op vakantie kunnen gaan.
In de praktijk zijn dit grotendeels ouderen en mensen die enige zorg of
begeleiding nodig hebben. Tijdens deze vakanties staan ieder jaar ruim
1400 ervaren en enthousiaste vrijwilliger dag en nacht klaar om de
gasten een heerlijke vakantie te bezorgen. Zij helpen bij activiteiten,
(persoonlijke) verzorging e bieden een luisteren oor. Daarom worden
deze vakanties ook wel “Vakanties met Aandacht” genoemd.
Collecte 20 september: Rudolphstichting
De Rudolphstichting gelooft in de kracht van gezinshuizen. Kinderen
die niet meer bij hun eigen ouders kunnen wonen, hebben baat bij o.a.
de structuur, de veiligheid en de continuïteit van een gezinshuis.

Honderd jaar geleden zijn in jeugddorp De Glind de eerste stappen
gezet om kinderen in een gezinshuis op te vangen. Tegenwoordig is er
nog steeds een behoefte aan passende opvang voor uithuisgeplaatst
kinderen. Daarom doet de Rudolphstichting mee aan Alliantie Kind in
Gezin. Alliantie Kind in Gezin wil bereiken dat meer uithuisgeplaatste
kinderen in een gezinshuis kunnen wonen. Een doelstelling waar de
Rudolphstichting volkomen achter staat.
Collecte 27 september: PKN Verlangen naar vrede
Wereldwijd verlangen naar vrede.
Op veel plaatsen in de wereld verlangen mensen naar vrede. Mensen
die voor bruut geweld moeten vluchten. Mensen die nergens welkom
zijn of niet gehoord worden. Als Protestantse Kerk willen we er voor
hen zijn. Door praktische hulp of een luisterend oor te bieden. Door
vredesactiviteiten in oorlogsgebieden te ondersteunen en door onrecht
aan de kaak te stellen. In de Vredesweek vragen Kerk in Actie en PAX
daar met klem aandacht en financiële steun voor. Doet U mee???
Mocht U niet naar onze kerkdiensten kunnen komen en toch onze
doelen willen steunen, dan kunt U geld overmaken op bankrekeningnr.:
NL37RABO0321287185 t.n.v. de Diaconie.
Met vriendelijke groet,
namens de Diaconie
Janny van Eck.

Startzondag 6 september: Alles wat ademt, love de HEER!
In heel veel kerken geldt, dat men tot op de dag van vandaag nog niet
zingt. Hoogstens zingen een paar mensen namens alle andere
aanwezigen, maar de gemeentezang beoordeelt men als te riskant. In
Tricht is anders besloten, met in acht neming van allerlei
veiligheidsmaatregelen. Er wordt dus gezongen in de kerkdienst. Niet
gebruld, gebrald of gebulderd, maar ingetogen gezongen. En ik weet dat
heel veel mensen het samen zingen gemist hebben in de voorbije
maanden.
Om die reden hebben we voor de startzondag het jaarthema van de
PKN, ‘Het Goede Leven’, gecombineerd met ‘Alles wat ademt, love de
HEER!’, het refrein van Psalm 150, waarmee de Psalmbundel in de
Bijbel afsluit ( en dus ook in ons Liedboek).

We gaan Psalm 150 zingen in een paar verschillende versies, we lezen
en overdenken de Psalm, en verschillende gemeenteleden delen hun
eigen lievelingslied met ons en jong en oud werken mee om deze dienst
vorm te geven, in woorden en met muziek. Tineke van Ewijk heeft
weer voor diverse creatieve verwerkingsvormen na afloop gezorgd en –
met in acht neming van alle veiligheidsmaatregelen – er zijn weer
pannenkoeken!

Hoewel we in de problemen komen als nu alle lezers besluiten om deze
zondag ter kerke te gaan, hoop ik dat we tot het gaatje kunnen gaan met
de mogelijkheden! En als u de dienst thuis beluistert, mag u en jij altijd
na afloop alsnog naar de kerktuin komen voor een pannenkoekje!

Krakelingen Aktie 2020.
Al weer een aantal jaren organiseert de Diaconie van de Hervormde
Gemeente Tricht in samenwerking met de Werkgroep ‘Küsmőd –
Tricht’ een krakelingenaktie. Dit jaar is de inpakavond in de Belder op
maandag 14 september vanaf 18.00 uur.
De krakelingen worden op dinsdag 15 september vanaf 18.00 uur in
Tricht huis-aan-huis verkocht.
De prijs is € 3,50 per zakje.....of 3 zakjes voor € 10,--.
Gepast betalen zou heel fijn zijn!!
Natuurlijk werken we volgens de geldende coronaregels.
U kunt eventueel telefonisch bestellen, dan worden ze thuisbezorgd.
De opbrengst van deze huis-aan-huis aktie komt ten goede aan één van
de projecten in het dorp Küsmőd. Deze keer is het voor de kadotasjes
die we in November gaan maken voor alle inwoners van Küsmöd. Ook
alle kinderen krijgen een tasje met leuke en nuttige artikelen.
Helpt u ons mee door deze heerlijke Heukelumse krakelingen te
kopen?! Dank u wel!!
Werkgroep Küsmöd - Tricht. Ike van Zadelhoff. Tel.nr. 651654.

SAMEN LUISTEREN

Kringwerk
Intussen wordt – met alle voorbehoud dat deze vreemde tijd met zich
meebrengt – nagedacht over het programma voor het komende najaar.
Het zou fijn zijn om de dinsdagmorgenkring weer te starten. Ik heb een
aantal data om te noteren: 15 september, 20 oktober, 17 november en
15 december. Inloop vanaf half tien, aanvang 10.00 uur. Vooralsnog:
in de Belder. In mijn vakantie op het prachtige eiland Vlieland heb ik
twee boeken gelezen, die ik als mogelijke stof voor deze kring
beschouw. Het eerste is ‘God ontmoeten in Paulus’ van de voormalige
Anglicaanse aartsbisschop van Canterbury, Rowan Williams. Het
andere is ‘God en de pandemie’ van de Nieuwtestamenticus en Pauluskenner Tom Wright. We gaan in september – hopelijk, sub conditione
corona – allereerst met het boek van Rowan Williams aan de slag.
Wilt u me zo snel mogelijk laten weten of u mee doet en of ik voor u het
boek mag bestellen? Misschien lukt dat nog niet voor 15 september
(hangt er vanaf wanneer dit kerkblad in de bus rolt), maar in dat geval
zorg ik voor wat fotokopieën voor de eerste bijeenkomst en bestellen
we daarna alsnog allereerst het boek over Paulus, waarmee we zeker tot
het einde van dit jaar vooruit kunnen!
Kring rond het evangelie van Johannes
Samen met collega Henk van Kapel willen we voor belangstellenden uit
de beide gemeenten (trouwens ook belangstellenden van daarbuiten zijn

hartelijk welkom) dit najaar zeven bijeenkomsten aanbieden waarin we
het evangelie naar Johannes aandachtig lezen. Dus geen gesprekskring
over onze gedachten en emoties bij de tekst, maar een verdiepende
kennis-making, (met de nadruk op kennis!). U brengt uw bijbel en
notitiemateriaal mee. Als data hebben we vooralsnog gepland: 16
september, 14 oktober, 11 november, 9 december, 13 januari, 17
februari, 31 maart. Dit zijn allemaal woensdagen.
Daarbij bieden we de mogelijkheid, aan te geven of u liever op een
morgen, middag of avond bijeenkomt. We proberen daar zoveel
mogelijk rekening mee te houden, en dat kan betekenen dat de kring op
genoemde data zowel overdag als ’s avonds gehouden wordt.
Wat betreft de locatie: een en ander is mede afhankelijk van het aantal
deelnemers in relatie tot de op dat moment geldende
veiligheidsmaatregelen rond corona. Te zijner tijd nemen we daarover
een besluit.
Graag ontvangen we vanaf heden uw aanmelding per e-mail,
telefonisch of via What’s App! Geeft u daarbij ook aan of u een
voorkeur voor morgen, middag of avond heeft. Waar mogelijk
proberen we aan alle wensen tegemoet te komen.
Ds. Henk van Kapel, post@dshjvkapel.nl, 06-30743819
Ds. Henk Fonteijn, henkfonteyn@gmail.com, 06-14230579

UITNODIGING: EEN RONDJE DOOR DE KERK
Als kersverse en tegelijk behoorlijk belegen predikant van de
protestantse gemeente in Tricht ben ik voortvarend begonnen met
bezoekjes aan huis. Daarnaast hoop ik in samenwerking met
ouderlingen en bezoekmedewerkers de komende tijd een reeks
bijeenkomsten in de Belder te kunnen organiseren, waar we – in niet te
grote groepen i.v.m. de anderhalve meter - met elkaar de eerste of
hernieuwde contacten kunnen leggen. We gaan die ontmoetingen
zowel overdag als in de avond aanbieden, zodat u zelf kunt uitmaken
wat u het beste schikt. Duur: ongeveer anderhalf uur. Gang van zaken:
koffie/ thee, opening, een rondje kennismaken voor zover nodig, samen
terugblikken op de afgelopen maanden, afsluiting. U ontvangt in de
komende tijd een keer een uitnodiging en ik hoop van harte dat velen
daarvan gebruik willen maken.

GOED BEKEKEN: FILMBESPREKING

In het komende winter seizoen hopen we als Hervormde Gemeenten
van Buurmalsen en Tricht samen onze filmavonden binnen het PKN
thema “Leven in het perspectief van Gods licht” te houden. De avonden
worden afwisselend in de kerk in Buurmalsen en in Tricht gehouden.
Elke avond is open voor alle belangstellenden uit de regio en wordt
afgesloten met een nabespreking.
1e Filmavond 30 oktober 2020 in de Hervormde Kerk te
Buurmalsen.
I’ll push you (2018)
I’ll Push You is een indrukwekkend waargebeurd verhaal over hoop,
vriendschap, geloof en opoffering. Een verhaal dat de diepe rauwe
menselijke aard en de behoefte aan verbinding die we allemaal hebben,
verkent. I’ll push you biedt inzicht in wat het betekent om voor een
ander te leven, wat het betekent om beperkingen te overbruggen en wat
het betekent om elkaar in de richting te duwen van wie we verlangen te
zijn.
Op het 1e gezicht lijkt het een avontuur over de fysieke uitdagingen om
de droom van een man in een rolstoel uit te laten komen. De realititeit
van I’ll push you is dat er veel manieren zijn waarop we elkaar kunnen
duwen. Justin’s blik op het leven en de manier waarop hij leeft duwt
Patrick voorbij zijn angsten en twijfels. Verken wat het betekent om
veiligheid los te laten en op vertrouwen en geloof te gaan.
‘I’ll push you.’ Patrick had deze woorden spontaan uitgesproken. Hij
had toen nog geen besef van de zware weg die voor hen lag.
Voor sommige mensen is de pelgrimage naar Santiago de Compostella

vooral een sportieve uitdaging, maar voor de meeste pelgrims is het
bovenal een geestelijke reis. Voor Justin Skeesuck en Patrick Gray was
de uitdaging extra groot. Justin lijdt aan een progressieve spierziekte
(MAMA), waardoor hij zijn armen en benen niet meer kan bewegen.
Zes weken, 750 kilometer, met alle lichamelijke beperkingen,
ontmoetingen met kleurrijke personen en diepe innerlijke strijd. Deze
pelgrimage zou uitlopen op de moeilijkste en belangrijkste weg die
beide mannen ooit zouden gaan.
Deze film is een video-verslag van de tocht van Patrick en Justin. De
film is Nederlands ondertiteld.
Vrijdag 30 oktober 20 uur. In de Hervormde Kerk, Rijksstraatweg 11,
Buurmalsen.
2e Filmavond 27 november 2020 in de Hervormde Kerk te Tricht.
The Story of God (2016)
In de Netflix serie The Story of God, kruipt topacteur Morgan Freeman
in de rol van presentator en onderzoekt de rol van religie in de
geschiedenis van de mens, hoe geloof ons verbindt en mogelijke
antwoorden op de grote levensvragen zoals: Wie is God? Waar komen
wij vandaan? Waarom is er kwaad in de wereld? Wat gebeurt er als we
sterven? Het zijn vragen die iedereen op aarde zich wel eens heeft
gesteld. En waarschijnlijk zijn de antwoorden voor iedereen anders.
Morgan Freeman ons mee op een reis rond de wereld waarin hij de
kijker kennis laat maken met de vele religies die er wereldwijd zijn.
Van de zes afleveringen die deze National Geographic documentaire
telt, bekijken we er vanavond twee.
Who is God? (Wie is God?)
In deze aflevering gaat Morgan Freeman op zoek naar hoe de mens God
ervaart. Hij laat ons dat zien door kennis te maken met het Hindoeïsme,
met het Jodendom en de Islam. We gaan terug in de geschiedenis van
Egypte en we maken kennis met een neurowetenschapper, die de
aanwezigheid van God ons leven vanuit de hersenwetenschap benadert.
Why does evil exist? (Waarom bestaat het kwaad?)
In deze vijfde aflevering staat de vraag naar de oorsprong van het
kwaad centraal. Het begrip ‘erfzonde’ wordt vanuit de grootste religies
toegelicht en uitgelegd, en wordt de vraag gesteld of wij als mensen in

staat zijn om het goede te kiezen boven het kwade. We bekijken het
antwoord op de vraag vanuit het geloof, het gevangeniswezen en de
psychologie.
De film wordt in het Nederlands ondertiteld. De kijkwijzer geeft aan dat
de documentaire geschikt is voor kijkers van 16 jaar en ouder.
Vrijdag 27 november om 20 uur. In de Sint Pieterskerk, Kerkstraat 6 in
Tricht.
3e Filmavond 29 januari 2021 in de Hervormde Kerk te
Buurmalsen
The Two Popes (2019)
Achter de muren van het Vaticaan moeten de conservatieve Paus
Benedictus XVI en Kardinaal Bergoglio, de toekomstige Paus
Franciscus, een gemeenschappelijke basis vinden om een nieuwe weg
voor de Katholieke Kerk te vormen/in te gaan…. The two Popes”
verbeeldt een fictieve ontmoeting tussen de twee mannen.
Gefrustreerd over de richting die de Katholieke kerk ingaat vraagt
Kardinaal Bergoglio Paus Benedictus toestemming om met pensioen te
gaan. In plaats van mee te werken laat de intellectuele, introspectieve,
aan zichzelf twijfelende Benedictus zijn meest uitgesproken criticus
naar Rome komen. Achter de muren van het Vaticaan en in……, het
zomerverblijf van de paus, vindt een worsteling tussen traditie en
vooruitgang, schuld en vergeving plaats. Terwijl deze heel
verschillende mannen debatteren over de rol van God en de kerk, praten
over wat hen in hun jeugd bewoog om priester te worden en naar
“Kommisar Rex” op t.v. kijken zetten ze hun verschillen opzij en groeit
hun vertrouwen. Ze delen onverwerkte schulden uit het verleden:
Bergoglio deelt zijn schuldgevoelens over zijn rol tijdens de dictatuur in
Argentinië. Benedictus biecht op dat hij lang op de hoogte was van
seksueel misbruik door een priester en hierover heeft gezwegen. Ook
laat hij weten het Woord van God niet langer te horen en te willen
aftreden als paus. De twee mannen troosten elkaar en schenken elkaar
vergeving. De film heeft Nederlandse ondertiteling.
Vrijdag 29 januari 20 uur. In de Hervormde Kerk, Rijksstraatweg 11,
Buurmalsen.

4e Filmavond 26 februari 2021 in de Hervormde kerk te Tricht.
Mary Magdalene (2018)
In de Bijbel wordt Maria Magdalena misschien vooral beschreven als
een getuige: ze reist als enige vrouw met de groep leerlingen van Jezus
mee, ze woont de kruisiging van Jezus bij en ze ziet hem als eerste bij
de opstanding. Verder weten we weinig over haar.
In deze film zien we hoe de jonge vrouw, Maria Magdalena haar
vissersdorpje en familie achterlaat. Ze probeert haar leven een nieuwe
richting te geven en sluit zich aan bij de beweging van Jezus van
Nazareth. Volgens de film speelt Maria een belangrijke rol in de groep.
Maria reist met de groep door Judea naar Jeruzalem. In de film heeft
Maria een grote spirituele verbondenheid met Jezus. Beiden voelen al
vroeg aan hoe groot het offer is dat Jezus zal brengen.
Is deze film een feministische fantasie of een blik op een extra apostel ,
waarin Maria Magdalena de boodschap van liefde, zorg en vergeving
voor de mensen verkondigt? De verhaallijn in de film werkt soms
verrassend en soms wat schurend. Dat komt waarschijnlijk o.a. doordat
de film het evangelie van Maria (Magdalena), een gnostisch geschrift
uit de 2e eeuw, als uitgangspunt neemt. Dat is vaak net anders dan wij
zouden verwachten. In ieder geval is het een film met prachtige
verstilde beelden.
Vrijdag 26 februari om 20 uur in de Sint Pieters Kerk, Kerkstraat 6 in
Tricht

U ziet het niet aan me, maar ik ben
officiëel ‘pelgrim’.Ik beschik zelfs over
twee pelgrimspaspoorten met stempeltjes
en een certificaat, ondertekend door de
rector van de basiliek van Caravaca de la
Cruz en door een kerkdienaar van de
beroemde kathedraal in Santiago de
Compostela. Twee maal smaakte ik het
genoegen, een week door Spanje te mogen
wandelen in goed gezelschap! De
sportieve uitdaging is mooi, de
kameraadschap onderweg nog veel
mooier. Met deze ervaring in het
achterhoofd, heb ik de documentaire ‘Í’ll
push you’ met extra betrokkenheid
bekeken. Het is een verhaal waarin twee relatief jonge Amerikaanse
mannen, Justin en Patrick, de hoofdrol spelen. Justin lijdt aan een
progressieve spierziekte en is volledig zorgafhankelijk
rolstoelgebruiker, Patrick is zijn boezemvriend, sportief en oersterk.
Justin raakt geboeid door een TV-uitzending over de Camino de
Santiago. In hem groeit het verlangen, die weg zelf te mogen afleggen.
Als hij dit tegen Patrick vertelt, reageert deze kort en goed met de
woorden: ‘I’ll push you!’ Meer dan 750 kilometer later heeft dit
geresulteerd in een prachtig dagboek en een ontroerend mooie film over
intense vriendschap en een onvergetelijke reis. Natuurlijk, het is
Amerika: binnen de kortste keren zijn de financiën rond, is er een
filmploeg geronseld die het allemaal vastlegt, geeft Patrick’s werkgever
royaal drie maanden verlof... Je bent als Hollander geneigd daar
enigszins cynisch over te doen. Maar je kunt het ook anders bekijken:
waar een wil is, blijkt een weg te zijn. De can do-mentaliteit van deze
mannen maakt dat het niet blijft bij “hadden we nou nog maar dit of dat
gedaan...” Ze gaan ervoor, en die instelling roept ook de stimulans en
steun van hun omgeving op. Zowel bij het thuisfront als onderweg op
de camino, waar talrijke onvermoede en onvoorziene obstakels Patrick
al gauw doen beseffen dat ook krachtpatsers hulp nodig hebben en
moeten leren ontvangen. Heel vaak wordt die hulp trouwens spontaan
geboden en zo is dit boek ook een hoopvol getuigenis dat er op deze

aardbol heel veel aardige, behulpzame, meelevende en zorgzame
mensen rondlopen. Zoals Justin opmerkt: deze tocht heeft mijn
vertrouwen in de mensheid hersteld en versterkt. Een must voor
gecertificeerde pelgrims en bedevaarders in spe! Het boek is ook in het
Nederlands verkrijgbaar, bij Ark Media/Royal Jongbloed.
De film gaan we bekijken op woensdagavond 30 oktober 2020 in de
kerk van Buurmalsen. Noteer deze avond vast!
Ds. Henk Fonteyn

PREEKSTOF IN HET NIEUWE SEIZOEN;
EEN VRAAG AAN U EN JULLIE ALLEN!!!

In de PKN wordt op veel plaatsen zondag in zondag uit het zogenaamde
oecumenisch leesrooster gevolgd. Dat heeft veel voordelen! Elk jaar
komt een van de vier evangeliën uitgebreid aan bod, en de verhalen van
en over Jezus vormen per saldo de kern van alles wat we geloven en
hopen. Bovendien is het een mooie gedachte, dat op diezelfde morgen
in talloze andere kerken over hetzelfde Bijbelgedeelte wordt nagedacht.
Nadeel is echter, dat veel andere Bijbelboeken in onze diensten niet of
zeer sporadisch klinken. Bovendien is het niet altijd eenvoudig om
vanuit de voorgeschreven teksten bij de actuele situatie van dat moment
in het leven van kerk en wereld uit te komen, of bij specifieke
maatschappelijke en menselijke thema’s, waarover we toch graag ook
in de kerk met elkaar zouden willen nadenken.
Kortom, ik heb aan de kerkenraad gevraagd of ik, op de zondagen dat ik
in Tricht voorga, ook eens mag afwijken van de voorgeschreven
lezingen volgens het oecumenisch leesrooster. Daar had niemand
problemen mee. Het geeft mij de mogelijkheid om zelf eens een tekst
naar keuze te lezen en daar een preek over te maken.
Maar omgekeerd zou ik vanuit de gemeente graag horen, welke
Bijbelboeken, Bijbelverhalen, of ook welke thema’s (van religieuze of

maatschappelijke aard) u graag eens vanuit de Bijbel belicht zou willen
zien in een kerkdienst.
Dat kan van alles zijn: ‘voltooid leven’, de omgang met andere religies,
allerlei ethische thema’s (bv. opgehangen aan ‘De Tien Geboden’) ,
‘eindtijd’, hiernumaals en hiernamaals, enfin, noem maar op…
Ik wil u vragen of u me hierin wilt helpen door me een mailtje of
berichtje (appje) te sturen en daarin aan te geven wat u belangrijk
vindt dat in onze kerkdiensten gelezen wordt, en welke thema’s in
preken aan de orde zouden kunnen komen. Ik kan niet beloven dat
ik met alles even goed uit de voeten kan, maar ik wil serieus
proberen daar aandacht aan te geven en het zou zo maar kunnen
dat we daar ook nog eens preekvoorbereidingssessies aan gaan
wijden!
En voor alle duidelijkheid: met Kerst lezen we gewoon Lucas 2, met
Pasen de gebruikelijke Paasverhalen, op Hemelvaart Handelingen 1 en
met Pinksteren Handelingen 2.
Ik hoor/lees heel graag uw reactie!
Dank voor het meedenken.
Ds Henk Fonteijn
henkfonteyn@gmail.com
0614230579

Mens, wat een verhaal!

Wat was uw droom voor later toen u jong was?
Toen ik 7 jaar was, wilde ik uitvinder worden.
Uw lievelingsmuziek toen en nu?
Zelf weet ik het niet meer, maar mijn moeder vertelt dat ik op m’n
derde helemaal vrolijk werd van ‘de muzikale fruitmand’, een
programma waarin luisteraars een geestelijk lied konden aanvragen
voor een ziek familielid of voor een zieke vriend/vriendin.
Voor welk eten mogen we u wakker maken?
Ik ben verzot op haring, makreel vind ik ook erg lekker. Maar midden
in de nacht…, dat weet ik niet.
Wat hing er boven uw bed in uw puberjaren?
Mijn kamer hing vol met plaatjes van de nieuwste auto’s, geknipt uit de
Autokampioen. Of uit folders van garagebedrijven uit de buurt.
Welk verhaal/boek/film is u in uw leven het meest bijgebleven?
Waarom juist deze?
Ik ben drie dagen van slag geweest van ‘The Escape from Sobibor’. Ik

begrijp nog steeds niet dat mensen, of systemen van mensen tot de
holocaust hebben kunnen komen. Het is denk ik niet voor niets een
opdracht om telkens het goede te blijven zoeken, voor jezelf èn voor
elkaar.
Heeft u een lievelingsverhaal of tekst in de Bijbel? Of een
lievelingslied? Waarom dit?
Een eenvoudig lied met een enorme reikwijdte:
Wij blijven geloven dat onder miljoenen,
de Heer van de schepping een plan voor ons heeft,waarin zich Zijn heil
en mijn twijfel verzoenen en dat aan elk leven betekenis geeft.
En ook dat Zijn boodschap de mens kan bevrijden,
hoe vast ook verstrikt in het web van de tijd,
nog steeds kan vertroosten, verlichten, verblijden,
wanneer hier de levensbaan uitzichtloos lijkt.
En dat Hij ons telkens de durf weer wil geven,
ook nu in een wereld van steen en metaal
om buiten onszelf voor de ander te leven:
ons kleine begin van Zijn groot ideaal.
Dat werk'lijkheid wordt als het oog van de volken
zich niet meer vergeefs naar de horizon richt.
En 't morgenrood rijst, dat Zijn komst met de wolken
verkondigt in duizenden kleuren van licht.
Welke levenswijsheid zou u aan de volgende generatie willen
doorgeven?
Doe iets met aandacht – of doe het niet.
Maak de volgende zinnetjes eens af:
De kerk is voor mij een oefenplek om samen stil te worden en de
verbinding te vinden tussen jezelf, God en de wereld om je heen

Als ik wist dat morgen de Messias kwam, zou ik vandaag… Ik zou
graag grote dingen schrijven, maar als het puntje bij het paaltje komt
zou ik vandaag vast niets anders doen dan wat ik gisteren al deed… Ik
zou wel super-alert zijn denk ik!
Ik geef de pen door aan David Giancoli

Agenda
Dinsdag 1 september: Oud papier ophalen
Maandag 14 september: Inpakken krakelingen vanaf 18.00 uur in de
Belder
Dinsdag 15 september: Dinsdagmorgenkring, inloop vanaf 09.30 uur
en aanvang om 10.00 uur in de Belder
Dinsdag 15 september: Oud papier ophalen
Dinsdag 15 september: Verkoop krakelingen van 18.00 uur
Woensdag 16 september: Kringen rond het evangelie van Johannes,
locatie en tijd volgen

Ouderensoos
In verband met het Corona-virus zijn alle activiteiten gestaakt. Op het
moment dat er weer bijeenkomsten zullen zijn, wordt u daarvan op de
hoogte gesteld.

Kerkdiensten
Zondag 6 september: Startzondag
10.00 uur: ds. H.G. Fonteijn
Orgel: Tom Bijnagte
Zondag 13 september
10.00 uur: ds. D. de Jong uit Oss
Orgel: Jorrit Meulenbeek
Zondag 20 september
10.00 uur: ds. H. Van Kapel uit Buurmalsen
Orgel: Tom Bijnagte
Zondag 27 september
10.00 uur: ds. H.G. Fonteijn uit Culemborg
Orgel: Jaap Kwakkel
Zondag 4 oktober
10.00 uur: mevr. D. van Dijk uit Asperen
Orgel: Tom Bijnagte
De kerkdiensten zullen ook online te beluisteren zijn.
Online luisteren
Als u niet eerder via kerkdienstegemist.nl hebt geluisterd adviseren wij u om
vooraf al naar de site “kerkdienstgemist.nl” te gaan.
U heeft dan de tijd om een account aan te maken met uw naam en een
wachtwoord, wat u verzint.
Tegen de tijd dat de dienst begint hoeft u alleen maar in te loggen en kunt u de
dienst beluisteren.
Achteraf luisteren
Ga naar de website “Kerkdienstgemist.nl”. Ga naar het vakje “zoek kerk” en typ
Tricht in. Klik op zoek.
U ziet nu het podcast-scherm van de Hervormde Gemeente Tricht.
Klik de dienst aan die u wilt beluisteren en het luisterscherm opent zich. U kunt
nu de dienst afluisteren.
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