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Sinds afgelopen weekend (laatste weekend van september) verblijft er een 
nieuwe bewoner op de Weistraat 2 te Tricht. Zijn naam is Finn en het is een 
border collie-pup. Een enthousiaste pup die dol is op spelen, alles wil 
verkennen en wil stuk maken. Onze poezen hebben het er niet zo op; lopen er 
met een grote boog omheen en blijven bovenaan de trap zitten. Voor ons 
begint het opvoeden weer: zindelijk maken, laten wennen aan alleen zijn in 
huis, laten weten wat wel en wat niet mag maar vooral straks als Finn groter 
en sterker is: lekker ravotten, met een bal spelen en behendigheidsspelletjes 
doen. En natuurlijk straks ook heerlijk lange wandelingen maken met Finn; u 
zult ons vast wel een keer zien lopen in Tricht.  
 
Dit is het laatste papieren boekje voor een groot aantal lezers onder ons. Heeft 
u nog niet aangegeven of u het boekje per email of een papieren exemplaar wil 
ontvangen? Geef dit dan snel door aan Janny van Eck. Voor meer informatie 
verwijs ik u naar het stukje “Communicatie digitaal”.  
 
Verder weer de bekende rubrieken met veel interessant “leesvoer”. 
 
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 16 oktober 2020 afgeven bij 
Elina van Eeuwijk, Herman Kuijkstraat 15-6, 4191 AH Geldermalsen of via e-
mail: elinavaneeuwijk@freeler.nl 



 

 

 

 
 
Uit het Glazen Huis 2.0 
 
En ongemerkt ben ik zo alweer drie maanden aan de slag in Tricht. Met 
daarnaast ook nog altijd één dag ouderenpastoraat in Culemborg. Velen 
van u ook zullen Kees Vernooij gekend hebben uit de periode dat hij als 
ouderenpastor aan Ravestein verbonden was. Hij en ik zouden samen 
tot begin volgend jaar de vacature in het ouderenpastoraat in 
Culemborg vervullen (die overeenkomst was er al, voordat ik nog maar 
iets wist van plannen om mij opnieuw in Tricht te beroepen!). Kees is 
ons tot ons aller verdriet enkele weken geleden na een kort ziekbed 
ontvallen. Sindsdien ben ik in Culemborg als enige ouderenpastor 
werkzaam en ik kan u verzekeren, dat dat helpt om in Tricht voorlopig 
niet teveel boven de 60% uit te komen! Anders gezegd: mijn agenda 
ziet er nog precies zo uit als pakweg dertig jaar geleden. Gewoon vol 
dus! Inclusief een paar avonden per week. Toch is er verschil: ik merk 
dat ik er meer bedaard onder blijf, me niet zo snel opgejaagd voel, niet  
 



 
 

 

 
meer denk dat alles vandaag moet gebeuren en ook niet dat ik overal bij 
moet zijn.  
Fietsen van en naar Tricht helpt om die rust te bewaren. Ik kan stevig 
doorfietsen, maar het blijft ongeveer een half uur. En zolang het ook 
nog eens lekker fietsweer is, beschouw ik dat tochtje als ‘quality time’. 
Al moet ik zeggen dat tegenwoordig de verleiding groot is, om de 
Piaggio te pakken. Mijn buurman had het voertuig al anderhalf jaar 
onder een zeil voor zijn deur staan en reed er nooit op. En toen ik hem 
liet merken, dat dit voertuig mij zeer interesseerde (stevige weglegging, 
geen motorrijbewijs nodig, wel snel en sportief), kwamen we 
gemakkelijk een deal overeen tot wederzijdse tevredenheid. Alle kans 
dat u me dus ook nog wel eens in motorjack met helm aan de deur ziet 
verschijnen (maar zonder kleinzoon Arthur). 
 

 
 

Tenslotte: in de troonrede liet onze koning er geen twijfel over bestaan 
dat we – zelfs al zou er geen tweede corona-golf met aansluitende 
aanscherping van de maatregelen volgen- zeker voorlopig nog niet klaar 
zijn met het “nieuwe normaal”. Ik hoop vurig dat een nieuwe lockdown, 
zoals in Israël, ons bespaard zal blijven, maar het is goed, elkaar eraan 
te blijven herinneren dat we dat in elk geval voor een deel zelf in de 
hand hebben. Ilja Leonard Pfeiffer, de laatste Zomergast bij in deze  
 



 

 

 
prachtige interview reeks van de VPRO, zei het zo: ““Vrijheid is geen 
vrijheid als die gebaseerd is op egoïsme. Vrijheid kan alleen vrijheid 
zijn als je bij alles wat je doet als eerst aan de ander denkt.” 
 
Dat lijkt me een regelrechte echo van het gebod waarvan Jezus zegt dat 
het gelijk(waardig) is aan het eerste en grote! 
 
Hartelijke groeten 
Ds. Henk Fonteijn 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
MIJMERING 

 
TWEE COLLEGA’S EN TWEE VRAGEN 

 
Het verzoek om voor de nieuwe rubriek “Mijmering” een stukje te 
schrijven geeft gelijk de gelegenheid om in deze coronatijd op een 
bepaalde manier contact te houden met onze kerkelijke gemeente. 
Na twee moderamenvergaderingen in de kerktuin was het goed om na 
de dienst op Startzondag in diezelfde tuin een aantal mensen weer eens 
te zien en te spreken. En als ik gezegd heb dat ik alleen voor de 
pannenkoeken kwam was dat echt een grapje. 
Via “kerkdienst gemist” en via het kerkblad en “De kerk roept” en af en 
toe een telefoontje houd je enigszins contact, maar het blijft 
onbevredigend. 
 
De boeiende stukjes van Gonda Scheffel in het kerkblad riepen 
herinneringen bij me op aan twee collega’s van school die tot deze 
“Mijmering” leiden. Het gebod “eer uw vader en uw moeder”, waar 
Gonda over schreef blijkt in de praktijk vaak problemen op te leveren. 
Wie in Trouw de interviews met BN-ers over de Tien Geboden leest, 
merkt hoe vaak men moeite heeft met dit gebod. Ouders schieten 
kennelijk nogal eens tekort. 
Toen een collega van mij zei dat ze moeite had met dit gebod, omdat ze 
als jong meisje meegemaakt had dat haar vader het gezin verliet, 
probeerde ik die moeite weg te nemen door te zeggen dat er letterlijk 
staat: geef je vader en moeder hun gewicht en dat als ouders 
“lichtgewichten” zijn, ze ook weinig gewicht verdienen. Later 
realiseerde ik me dat ik ongemerkt wel het woordje “hun” had  
 



 

 

ingevoegd. Want letterlijk staat er: geef je vader en moeder gewicht. In 
feite voegde de spreker in Israël waar Gonda naar luisterde ook het 
woordje “hun” in; en mijn vraag aan Gonda of wie er ook maar zijn 
licht over wil laten schijnen is: mag je dat doen ? 
 
De tweede collega waar ik aan moest denken was dominee Titus Aris. 
Bij de tekst uit de Bergrede “Gij hebt gehoord dat er gezegd is: Gij zult 
uw naaste liefhebben en uw vijand zult gij haten” merkt Gonda op dat 
“uw vijand zult gij haten” niet in het Oude Testament staat en dat er dus 
een anti-judaistisch angeltje in de tekst zit en dat het niet goed denkbaar 
is dat Jezus die woorden zo uitgesproken heeft. Die tekst kwam in een 
gesprekskring op school aan de orde en dominee Aris – als jood een 
kenner van het Jodendom- merkte op dat er een rabbijnse uitleg 
bestond, waarbij men bij de betreffende tekst in Leviticus “Gij zult niet 
wraakzuchtig en haatdragend zijn tegenover de kinderen van uw volk, 
maar uw naaste liefhebben als uzelf” de klemtoon op het woordje “uw” 
legde. Dan hoef je dus niet-volksgenoten niet lief te hebben en is het 
een kleine stap naar haten, zeker van je vijand. 
Dat “haten van de vijand” staat dus niet GESCHREVEN in het Oude 
Testament, maar in die rabbijnse uitleg was het wel GEZEGD; en dat is 
precies wat er in Mt. 5:43 staat, dat Jezus zegt: Gij hebt gehoord dat er 
gezegd is: uw vijand zult gij haten. Jezus had best wel kunnen zeggen 
“er staat geschreven”. Dat doet hij bijvoorbeeld bij de verzoeking in de 
woestijn tegenover de Satan. 
Nu staat er in de Bergrede een aantal malen dat Jezus over de geboden 
zegt: u hebt gehoord dat er gezegd is……, terwijl het dan gaat over 
woorden die geschreven staan. Misschien dat Jezus het zo zegt om dan 
met “maar ik zeg u” duidelijk te maken wat de ware en diepe betekenis 
van de geboden is. 
 
Mijn vraag is: maak ik nu terecht onderscheid tussen zeggen en 
schrijven ? Ik besef dat ik nu van de “Mijmering” een vraag- en 
antwoordrubriek maak. Als dat niet de bedoeling is hoor ik het wel! 
In ieder geval moet je bij een vraag- en antwoordrubriek wel geduld 
hebben, want eventuele antwoorden laten wel even op zich wachten.  
 
 



 
 

 

Maar dat geduld hebben valt in het niet bij het geduld dat in allerlei 
opzichten van ons gevraagd wordt in deze coronatijd. Daar wens ik 
iedereen sterkte bij. 
 
Kees Kuiper 
 
 

LEZEN EN LEVEN UIT DE BIJBEL 
 

 
 

 
 
 
 
 

Het staat er toch? 
 
Net als bij het Jodendom en de Islam spelen teksten in ons geloof een 
belangrijke rol. In de kerkdienst wordt een Bijbelgedeelte gelezen en de 
predikant geeft in zijn preek daar uitleg over. Nu kennen we diverse 
Nederlandse vertalingen van de Bijbel en die verschillen nogal eens. 
Daar is niets mis mee, een taal verandert en woorden van vroeger 
worden niet meer gebruikt of verkeerd begrepen. Bij een zinnetje als: 
'zijn haren waren gewassen', denken we nu aan een merk shampoo, 
terwijl men in vorige generaties nog begreep dat zijn haren gegroeid 
waren. 
 
Onze vertalingen, in welke taal dan ook, zijn gebaseerd op Hebreeuwse 
teksten die het oude testament vormen en Griekse teksten die het 
nieuwe testament vormen. Op grond van die teksten ontstaan diverse 
vertalingen. Maar hoe zit het nu met de teksten op grond waarvan die 
vertalingen gemaakt zijn? Die staan toch zeker wel vast! 
 
Nee, die staan niet vast! Van alle Bijbelboeken bezitten we geen enkele 
originele tekst! Wat vertalers als tekst gebruiken is op zijn minst een 
kopie, maar meestal een kopie van een kopie van een kopie enzovoort. 



 

 

Tegenwoordig scannen we een tekst in en die tekst is letterlijk dezelfde 
als de originele. Maar met overschrijven loop je al gauw kans dat je een 
fout maakt. Even de concentratie weg, een woord dat in twee zinnen 
precies boven elkaar staat kan aanleiding zijn om het tussenliggende 
stukje over te slaan en verder te gaan met dat tweede woord. Een 
kopiist kan ook bij een bepaald woord denken dat dat absoluut niet op 
de juiste plaats staat en besluit daarom de tekst een beetje te veranderen 
zodat het voor hem weer een zinnig geheel vormt. Of de tekst dan klopt 
met de bedoeling van de schrijver is onduidelijk. In het Nederlands 
maakt het nogal verschil of je zegt 'niet helemaal' of 'helemaal niet'. 
Iemand die een tekst overschrijft en de taal niet echt goed beheerst, zal 
geen enkel probleem zien in het veranderen van de woordvolgorde. 
 
Want dat is door wetenschappers die zich met teksten en vertalingen 
hebben beziggehouden wel duidelijk geworden: degenen die de teksten 
kopieerden waren, zeker in de eerste eeuwen, meestal geen echt 
geleerde mensen. Bekend is dat een kopiist zich beklaagde niet te weten 
waar een lettergreep eindigde en de volgende begon. Er zijn zelfs 
teksten uit de oudheid bekend waarin de woorden in een zin allemaal 
gewoon achter elkaar aan geschreven staan. Pas later is men ertoe 
overgegaan om een spatie tussen de woorden te laten. 
Zouuditzinnetjeheelmakkelijkkunnenlezenalsumaarheelweinigkennisva
ndenederlandsetaalbezat? 
 
Gelukkig zijn er mensen geweest die tientallen jaren bezig geweest zijn 
met het opzoeken van oude teksten, bijvoorbeeld van het evangelie van 
Marcus. Bij diverse kopieën kwamen er verschillen naar voren. Deze 
verschillen hebben zij genoteerd en in Bijbels die voor 
wetenschappelijk gebruik gedrukt worden, staan onder aan de bladzijde 
alle varianten, waarbij tevens vermeld is in welk handschrift die variant 
gevonden is. Latere wetenschappers hebben methoden ontwikkeld om 
toch met enige mate van precisie vast te stellen wat het dichtst bij de 
originele tekst zou kunnen komen. We mogen deze mannen die soms 
tientallen jaren hieraan gewerkt hebben wel dankbaar zijn. Meer 
zekerheid en vastigheid dan hun werk heeft opgeleverd kunnen we niet 
krijgen over de juistheid van de originele handschriften van de 
Bijbelboeken. Daar moeten we het dan mee doen. 



 
 

 

 
Bent u nu teleurgesteld of in de war omdat er zo weinig zekerheid 
bestaat? Duidelijk is dat we het zinnetje 'dat staat er toch', niet meer 
kunnen gebruiken, want dat heeft gezien de geschiedenis van de teksten 
en de kopieën geen enkel nut meer. Misschien maar goed, want het 
zinnetje is vaak gebruikt in gesprekken waarin men het niet met elkaar 
eens was. Dat we het niet meer kunnen gebruiken, heeft het voordeel 
dat we ons bescheidener opstellen tegenover onze eigen mening en die 
van een ander. Het leert ons af dat er maar één waarheid kan bestaan, 
een idee dat door het Griekse denken veel invloed in de kerk gekregen 
heeft . In het Midden-Oosten waar de Bijbelboeken geschreven zijn, 
vindt men de waarheid in verhalen, niet in definities. In een verhaal kan 
ieder zijn of haar belangrijke punten aanwijzen en in de Joodse traditie 
wordt het hogelijk gewaardeerd als men in een groepje mensen die een 
tekst bestudeert het niet met elkaar eens is. Dan wordt het pas leuk en 
spannend! Want dan moet iedereen vertellen waarom een bepaald 
aspect zoveel waarde voor hem of haar heeft en dan kan een ander er 
een andere visie tegenover stellen. En al discussiërend en elkaars 
verschillende meningen accepterend en waarderend kan er een vorm 
van waarheid ontstaan, die je mist als je je vast pint op de letterlijke 
tekst en zegt: dat staat er toch! 
 
Zo zijn dominee Scheffer en ik vanaf 1984(!) elke woensdag bezig met 
het bestuderen van teksten uit de Hebreeuwse Bijbel. Met alle variaties 
die onder aan de bladzijde staan en bovendien nog met een boek waarin 
vier Nederlandse vertalingen naast elkaar staan. Uit deze keur van 
mogelijkheden zoeken we dan de vertaling die ons het meest aanspreekt 
en waarvan wij vinden dat die het meest het in het Hebreeuws gebruikte 
woord vertegenwoordigt. Een reuze boeiende bezigheid! 
 
Gonda Scheffel-Baars 
 
(Met dank aan Bart D.Ehrman en zijn boek 'Whose word is it?') 
  
 
 
 



 

 

LEESWERK 
 

 
 

 
“Je kunt het maar een keer doen”. 
 
Een persoonlijke zoektocht naar sterven, het grootste taboe in ons 
leven.  
 
Door Barbara van Beukering.  
 
Dit boek heb ik te leen gekregen van een collega om te lezen. We weten 
allemaal zeker dat we op een dag doodgaan. Toch is het geen 
onderwerp waar veel over wordt gesproken of waar we veel mee bezig 
zijn. Natuurlijk bepaalt of je onverwachts overlijdt of dat je een langere 
periode ziek bent voor een deel hoe er afscheid kan worden genomen. 
Maar ook mensen die langere periode ziek zijn, gaan verschillend met 
deze periode en hun manier van afscheid nemen om. In het boek 
vertellen bekende Nederlanders over het afscheid en overlijden van een 
dierbare. Zo vertelt Ernst Daniel Smid over zijn vrouw Roos, Frenk 
Reemer over zijn zus Sandra en Angela Groothuizen over haar vriendin 
Ria. Maar ook komen diverse deskundigen aan het woord zoals een 
oncoloog, euthanasie-arts en rouwdeskundige. Het is geen ‘zwaar’ 
boek, het leest prettig en er zijn droevige maar ook humoristische 
stukken te lezen. Aan het eind van het boek wordt de vraag gesteld: 
“Wat is goed sterven?”. Hierop is geen antwoord. Aangegeven wordt 
dat het heel eenzaam is om dood te gaan, maar ook heel eenzaam om 



 
 

 

achter te blijven. Dat het juist daarom belangrijk is om die gevoelens 
met elkaar te delen. Ik heb het boek met veel interesse gelzen. Heel 
bijzonder om te zien hoe verschillend mensen omgaan met de dood. En 
wat voor verschil dat maakt voor de mensen die achterblijven. Een zin 
die aangreep in het boek is de volgende: “Sterven is eigenlijk verhuizen 
van de buitenwereld naar het hart van al die mensen die je houden”.  
 
Marjan van Hogendorp 
 
 
 

“IK NEEM HET NIET!” 

Korte bespiegelingen bij het boek Job 

Hoe zit het met God en het lot? Hoe hebben we 
het met de hemel, als op aarde het kwaad 
goede mensen, onschuldige en hulpeloze 
schepselen treft? Kunnen we “de hand van 
God” aanwijzen in de geschiedenis, in de 
gebeurtenissen uit de actualiteit? Is corona een 
straf van God? Of een opvoedkundige 
maatregel? Mogen en moeten we rijkdom en 
armoede, gezondheid en ziekte, voor- en 
tegenspoed dankbaar of berustend als uit Gods 
vaderlijke hand ontvangen? De onbekende 
auteur van het verhaal van Job heeft met die 

vragen geworsteld. Waar is God als het leven pijn doet? Waarom 
verdeelt God de lasten niet wat evenwichtiger? Waarom krijgen de 
armste bewoners van deze aarde niet alleen corona en ebola, maar ook 
nog een sprinkhanenplaag? Hoe gaan we om met al die 
ongerijmdheden? De vrouw van Job haakt af. Adieu God! Invoelbaar! 
De vrienden van Job proberen God vrij te pleiten: Je zult het wel 
verdiend hebben, Job. Of: wie weet waar het goed voor is! Wat God 
doet dat is welgedaan, zijn wil is wijs en heilig. Maar het klinkt te glad. 
En om zulke gladde troost zijn nog veel meer mensen afgehaakt! 

Job kan niet berusten. Het is niet eerlijk! Laat God zich maar 



 

 

verantwoorden! En dan volgt, na alle menselijke redeneringen, Gods 
antwoord. Uit het onweer. Een overdonderend antwoord. Hoewel… 
antwoord? Het komt erop neer, dat Job en wij allen een maatje te klein 
zijn. God is in de hemel, wij zijn op de aarde. En Job zegt: nou, dan zeg 
ik maar niets meer. 
Maar dat is niet het laatste woord. Het verhaal eindigt ermee dat God 
Job in het gelijk stelt. Dat zijn ‘ik neem het niet!’ door de hemel positief 
gewaardeerd wordt! En als teken daarvan wordt hij dubbel en dwars 
gecompenseerd. 

Ik neem het niet! Wij zijn niet zo snel geneigd om dat te roepen. Maar 
rabbijn Jacob Soetendorp schreef ooit: “Om met God te kunnen twisten, 
moet men Hem zeer liefhebben!” Een wederzijdse band van liefde en 
vriendschap is tegen een stevige ruzie bestand. Daarom toch ook: “De 
Here heeft gegeven, de Heer heeft genomen, de naam des Heren zij 
geloofd!” Niet als sluitende “verklaring” voor wat er allemaal geschiedt 
onder de zon. Maar als uiting van moedige liefde: wat er ook gebeurt, 
we laten elkaar niet los! 

 



 
 

 

Ik heb geprobeerd, alle hierboven opgeworpen vragen in twintig korte, 
eenvoudig leesbare hoofdstukjes langs te laten komen in het boekje 
waarvan u hierboven de omslag ziet. Hoe gaan we met deze vragen om? 
(Antwoord: op heel veel verschillende wijzen). Hoe proberen we elkaar 
te troosten? Waar doen we goed aan als we iets zeggen, of kunnen we 
maar beter zwijgen? 

Het boekje sluit af met een poging, de essentie van het verhaal van Job 
op rijm na te vertellen. Het zou een musical kunnen worden, als iemand 
er de muziek bij wilde schrijven… 

Hoewel ik het niet makkelijk vind om eigen waar aan te prijzen, doe ik 
het toch. Het boek Job behoor tot de Bijbelse wijsheidsliteratuur gaat 
over de levensvragen van ons allemaal en ik zou het mooi vinden als 
mijn boekje hielp om wijs met die vragen om te gaan. Het boekje is 
uitgegeven bij Printing on Demand uitgeverij Boekscout in Soest en 
kan daar in de webshop besteld worden. Maar u kunt ook mij erom 
vragen, dan kom ik het thuis brengen, hebt u meteen huisbezoek! 

Henk Fonteijn  

Ps . Het prachtige beeld van Job is van Karel Gomes 
(www.karelgomes.nl)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

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 (e-
mail)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! 
 

 

 
 

 

 



 

 

UIT DE GEMEENTE 
De bloemen uit de startdienst 6 september zijn gebracht bij Fam. Krul, 
Middelweg 48 zij mochten herdenken dat zij elkaar 45 jaar geleden het 
jawoord hebben gegeven en naar mevr. Van Ewijk, Langstraat 4 voor al 
het werk dat zij heeft verzet om de startzondag tot een geslaagde dag te 
maken. De bloemen uit de dienst van 13 september zijn gegaan naar 
mevr. Van Oort, Donkere Gaard 18 en naar mevr. Van Empel, Donkere 
Gaard 30, zij was enkele dagen opgenomen in het ziekenhuis 
Rivierenland. De bloemen uit de dienst van 20 september zijn gebracht 
bij mevr. Hoogendoorn, De Twee Morgen 25 en naar mevr. Neda den 
Hild, Nieuwsteeg 10. 

 

 

 

 

 

Tricht Krakelingen. 

Werkgroep Küsmöd -Tricht wil u graag laten weten dat de krakelingen 
aktie het mooie bedrag van € 869,55 heeft opgebracht! 
Dankzij de hulp van veel mensen en enthousiaste verkopers én kopers 
ging het heel snel. 
Zó snel dat we niet overal in het dorp geweest zijn om te verkopen. De 
krakelingen waren op! 
Dit gaan we de volgende keer hopelijk goed maken! 
Nogmaals dank óók namens de inwoners van Küsmöd. 
 
Namens de werkgroep, 
Ike van Zadelhoff. 
 

 
 



 
 

 

VERTELROOSTER OKTOBER 2020 
 
Zondag 4 oktober 
Daniel 6: 1-29 

Wie heeft de macht? 
In Babylon wordt een wet van kracht die bepaalt dat 
niemand een vraag mag stellen aan een god of een mens, 
behalve aan de koning. Daniel houdt zich daar niet aan. 
Hij bidt tot God, zoals zijn gewoonte is. Hij wordt in de 
leeuwenkuil gegooid en overleeft het.  
 

 
Zondag 11 oktober 
Ezra 1, 3: 1-6 

Ik doe mee! 
Het volk Israël zit in ballingschap in Babylonië. De 
mensen krijgen de kans om terug te gaan naar Jeruzalem 
om daar de tempel te herbouwen.  
 
 
 
 

 
Zondag 18 oktober 
Ezra 3: 10-4:5 + 4:24-5:5a 

Huilen en juichen 
De herbouw van de tempel in Jeruzalem is begonnen. 
Mensen juichen, anderen huilen. Er is weerstand 
waardoor de bouw stil komt te liggen. Na een oproep van 
profeten gaat de bouw toch weer door.  
 
 
 

Zondag 25 oktober  
Nehemia 7:72b – 8:18 

Een open boek 
Jeruzalem is herbouwd. Het hele volk verzamelt zich op 
het plein bij de Waterpoort, waar de priester Ezra 
voorleest uit het boek met de wet van Mozes. Ook wordt 
het Loofhuttenfeest ingesteld. 
 
 
 



 

 

COLLECTE VOOR DIAKONALE DOELEN 
 
Collecte 4 oktober: Kerk in actie Israël 
Collecte 11 oktober: Küsmöd 
Collecte 18 oktober: Shade 
Collectie 25 oktober: Stichting Timon 
 
Collecte 4 oktober: Kerk in Actie (Israël) 
Leren door ontmoeting en dialoog. 
Voor de protestantse kerk is de relatie met het volk Israël een essentieel 
element van de eigen identiteit. Daarbij staan bezinning op de Joodse 
wortels van het christelijk geloof, het trekken van lessen uit de joods-
christelijke dialoog en het alert zijn op en bestrijden van antisemitisme 
centraal. Kernwoord in de relatie is gesprek en ontmoeting, zowel 
binnen de gemeenten als naar buiten toe. Het gesprek in de plaatselijke 
gemeenten wordt ondersteund met inspiratie-en gespreksmaterialen, 
ontmoetingsdagen, het tijdschrift Kerk & Israël Onderweg en het 
internetproject  De Uitdaging met stellingen, geloofsgesprekken en 
interviews. De Protestantse Kerk investeert in opbouwende relaties met 
de Joodse gemeenschap in Nederland, onder meer via een 
gemeenschappelijk humanitair project met het Centraal Joods Overleg. 
Uw steun via de collecte maakt al deze activiteiten mogelijk. 
 
Collecte 11 oktober: Küsmöd 
De Hervormde Gemeente Tricht is in 1991 een zusterband met de 
Kerkelijke Gemeente Küsmöd aangegaan, een dorpje in Transsylvanië, 
het Hongaarse gedeelte van Roemenië. De zusterband omvat het 
verlenen van materiële hulp en het financieel steunen van projecten 
enerzijds en het geven van geestelijke steun. Een beter begrip krijgen 
voor elkaars cultuur, maar ook hulp bij het vernieuwen van het 
dagelijks leven van de bewoners van het dorp. Het initiatief van de 
zusterband is onder meer voortgekomen uit een reis die de zangroep 
Tricht in 1990 naar Hongarije en Roemenië maakte, waarbij ook het 
dorpje Küsmöd werd bezocht. 
 
 
 



 
 

 

Collecte 18 oktober: Shade 
Kenia is als zoveel Afrikaanse landen getroffen door de aidsepidemie in 
een land waar de verschillen tussen arm en rijk(er) groot zijn. Dit 
betekent dat een groot deel van een generatie wegvalt, hun kinderen 
veelal achterlatend bij (oude en arme) opa’s en oma’s en andere 
familieleden. Van oorsprong kwam het fenomeen weeshuizen in Kenia 
dan ook niet voor. Kinderen werden altijd in de gemeenschap 
opgenomen. Door de omvang van de problematiek is dat niet meer 
mogelijk. Het streven van Shade is om kinderen zoveel  mogelijk op te 
laten groeien binnen hun eigen gemeenschap. Indien nodig met wat 
hulp van buitenaf. Daar waar dit niet mogelijk is, neemt Shade de veelal 
sterk verwaarloosde en misbruikte kinderen op met als doel een veilige 
plek te bieden, totdat zij op eigen benen kunnen staan. Wij zien het 
weeshuis niet als dé oplossing voor kinderen , maar als een 
noodoplossing. Deze kinderen kunnen immers niet wachten tot de 
oplossing op hogere niveaus is gevonden, als die al te vinden is. Want 
de problematiek is zeer complex. Wanneer U meer hierover wilt lezen, 
raadt ik U het boek “28 verhalen over aids in Afrika” aan. 
 
Collecte 25 oktober: Stichting Timon. 
Timon is een organisatie voor jeugdzorg en zorg voor 
(jong)volwassenen. Met name werkzaam in de provincie Utrecht en de 
stadsregio’s Rotterdam en Amsterdam. Ook in Culemborg zit een 
opvanghuis van St. Timon. 
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, dat iedere jongere of 
ouder, ongeacht zijn levensovertuiging, een beroep op Timon kan doen. 
Timon helpt jongeren, jongvolwassenen en hun ouders wanneer er 
problemen zijn met opgroeien en opvoeden. 
Hulp bij het opvoeden en opgroeien. 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. 
 
 



 

 

Als U niet in de gelegenheid bent of nog niet durft om naar de 
kerkdiensten te komen, vanwege de corona voorschriften en toch de 
collectedoelen wilt steunen, dan kunt U ook geld over maken op 
bankrekeningnr.: NL73RABO03212 871 85 t.n.v. Diaconie Hervormde 
Gemeente Tricht. 
 
Namens de diaconie, 
Janny van Eck 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

SAMEN LUISTEREN 
 

‘I shall be released!’  
 

BIJZONDERE MUZIKALE KERKDIENST ROND 
SINGER/SONGWRITER BOB DYLAN 

De Zimmies in Tricht 

Een muzikaal groepje van drie mannen en de dochter van een van hen, 
allemaal afkomstig uit de Nederlands Gereformeerde Kerk in 
Culemborg, houdt zich al jaren intensief bezig met vertolking van de 
muziek van Bob Dylan. (Bob Dylan heet eigenlijk Robert Zimmerman, 
vandaar ‘de Zimmies’). Dylan, inmiddels 79, verraste dit jaar alle 
muziekliefhebbers met een fonkelnieuwe CD, “Rough and rowdy 
ways”. Een van de muzikanten van de Zimmies, Harm Peter Smilde, 
schreef vorig jaar een boeiende interviewbundel over Dylan en diens 
lange muzikale leven onder de titel ‘How does it feel?’ (naar een van 
zijn bekendste songs). Dylan is een singer/songwriter die zich in talrijke 
van zijn liedjes heeft laten inspireren door Bijbelse teksten en motieven 
en zelfs eind jaren tachtig twee uitgesproken christelijke platen heeft 
geproduceerd, ‘Slow Train Coming’ en ‘Saved’. De Zimmies hebben in 
de afgelopen jaren op meerdere plaatsen een “Dylan-dienst” verzorgd, 
waarin de liedjes van Dylan, gekoppeld aan de verschillende 
onderdelen van de gangbare orde van een kerkdienst, (bemoediging en 
groet, kyrie en gloria, verkondiging, gebeden, zegen) prachtig vertolkt 
worden in combinatie met de lezing van verbindende Bijbelpassages.  



 

 

Zowel voor muziekliefhebbers als voor mensen die zich willen laten 
raken door de taal van Bijbel en door de Bijbel geïnspireerde 
songteksten een bijzondere ervaring. Op zondagmorgen 11 oktober 
zullen de Zimmies in de Sint Pieterskerk in Tricht zo’n “optreden” 
(maar dat is niet het juiste woord!) verzorgen. Aanvang: 10.00 uur. Een 
aanrader, ook voor mensen voor wie kerkgang geen gebruikelijke 
zondagmorgenbesteding is. De ervaring leert dat er vaak veel 
belangstelling is, en daarom zouden we het fijn vinden als we, i.v.m. 
de veiligheidsmaatregelen, van te voren een zekere inschatting van 
de opkomst konden maken. DAAROM DE DRINGENDE VRAAG: 
WILT U ZICH VANAF NU PER EMAIL OF TELEFOON 
AANMELDEN VOOR DEZE DIENST?  

Per e-mail: henkfonteyn@gmail.com 

Of per what’s app of telefoon: 0614230579 

Ook voor meer info: bel of mail ds. Henk Fonteijn 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

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.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

KOMEND VOORJAAR IN JERUZALEM? 

 

Afgelopen voorjaar gingen de grenzen van Israël ineens potdicht. Ook 
op het ogenblik dat ik deze regels schrijf, is er in Israël – opnieuw- 
sprake van een strenge lockdown en is reizen naar dat deel van de 
wereld geen optie. Niettemin, we blijven optimistisch en daarom 
probeer ik, samen met mijn vriend en collega dominee Jan Esveldt uit 
Amersfoort komend voorjaar opnieuw een reis te organiseren door 
Israël en de Palestijnse gebieden. Van het oude Jeruzalem tot de grens 
met Libanon, Acco, Tiberias, Bethlehem en Jericho worden aangedaan. 
Religie, cultuur, archeologie, politiek, kunst en natuur, bezinning, 
verdieping en sportieve lichaamsbeweging, het zit er allemaal in.  

De kosten voor de reis, in een gezelschap van maximaal 28 mensen, 
zullen rond de € 2000,- all-in komen te liggen. Touroperator voor onze 
reis is Drietour Reizen, waarmee we in de afgelopen twintig jaar altijd 
goede ervaringen hebben opgedaan.  

Tijdens de hele reis worden we vergezeld door een 
Nederlandssprekende gids en we doen er alles aan om, net als twee jaar 
geleden, Danya Saidel te krijgen. Zij is overtuigd religieus - orthodox, 
en kan daar vrijmoedig en aanstekelijk over vertellen. Een geweldige 
kans om het religieuze jodendom meer van binnenuit te leren kennen!  

Uiteraard is alles wat we organiseren, onder voorbehoud, maar wie 
volgend jaar op reis zou willen, ontkomt er niet aan om nu 
voorbereidingen te treffen en reserveringen te doen. Dat geldt ook voor  



 

 

Drietour Reizen. Kort en goed, we gaan voor een voorjaarsreis, en wel 
van 16 tot 26 maart 2021. En ik nodig belangstellenden graag uit voor 
een oriënterende avond op donderdag 29 oktober a.s. in de Belder. 
Aanvang 19.30 uur.  

Meer informatie: henkfonteyn@gmail.com. Of bel of app me op 06 
14230579  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

MENS, WAT EEN VERHAAL! 

 

Wat was uw droom voor later toen u jong was?In mijn kindertijd wilde 
ik archeoloog woorden. Misschien kwam dat doordat ik vaak door de 
oude National Geographic tijdschriften van mijn moeder door bladerde. 
Mijn beroepskeuze veranderde pas toen ik mijn eerste cursus 
psychologie naam. Ik ben later psycholoog geworden.  

Uw lievelingsmuziek toen en nu?  
Als klein kind zag ik films van musicals zoals West Side Story en later 
door de televisie werd ik fan van The Monkees. Nu is mijn smaak 
eclectisch, en varieert van Beethoven en Debussy tot David Byrne, 
Imogen Heap en Wintergatan.  
 
Voor welk eten mogen we u wakker maken?  
Italiaans eten, vooral pasta gerechten met een lekkere tomatensaus!  
 
Wat hing er boven uw bed in uw puberjaren?  
Een terracotta Maya-Indiaan masker en een kopie van het gedicht 
‘Desiderata’.  



 

 

Welk verhaal/boek/film is u in uw leven het meest bijgebleven? 
Waarom juist deze? 
Ik zag ‘The Sound of Music’ in de bioscoop toen ik zes was. Mijn 
oudste broer was toen een paar maanden daarvoor overleden. Die film 
was een klein lichtpuntje in dat moeilijke jaar in ons gezin, en het 
verfilmde verhaal zal mij altijd herinneren aan de helende kracht van 
liefde.  

Heeft u een lievelingsverhaal of tekst in de Bijbel? Of een 
lievelingslied? Waarom dit? 
De woorden van Jesaja 40:31 hebben me altijd energie en moed 
gegeven als ik een moeilijke taak voor me had.  

Welke levenswijsheid zou u aan de volgende generatie willen 
doorgeven? 
Vind maar werk dat je gelukkig maakt en dat je zou willen doen óók als 
je niet betaald zou worden!  

Maak de volgende zinnetjes eens af:  

-De kerk is voor mij .... 
...een plek om samen te komen als gemeenschap om te leren hoe wij 
Gods werk beter kunnen doen met hoop, vertrouwen en liefde.  

-Als ik wist dat morgen de Messias kwam, zou ik vandaag...  

Als Hij op mijn deur zou kloppen zou ik Hem een kopje thee aanbieden 
met een koekje ...eh, twee koekjes (...3??). Ik zou Hem vragen hoe ik 
Hem zou kunnen helpen. En ik zou Hem ook vragen of Hij bij een paar 
Trichtenaren op bezoek zou kunnen komen, want ze hebben hulp en 
ondersteuning nodig.  

Ik geef de pen door aan Gert-Jan den Boer  

 

 



 
 

 

Desiderata  

Wees kalm te midden van het lawaai en de haast en bedenk welke vrede 
er in stilte kan bestaan. 
Sta op goede voet met alle mensen, zonder jezelf te verloochenen. 
Vertel helder en rustig jouw waarheid en luister naar anderen, ook naar 
hen die onwetend zijn,  

Want ook zij hebben een verhaal.  

Mijd luidruchtige en agressieve mensen; zij belasten de geest. Wanneer 
je jezelf met anderen vergelijkt, kan je ijdel en verbitterd raken, want er 
zijn altijd kleinere en grotere mensen dan je zelf bent. Geniet van wat je 
hebt bereikt en van je plannen.  

Houd interesse voor je eigen werk, hoe eenvoudig dat ook moge zijn; 
het is een voorrecht in deze veranderlijke tijden. 
Wees voorzichtig bij zaken doen, want de wereld is vol bedrog. 
Maar wees niet blind voor de deugden die er wel zijn;  

Veel mensen streven hoge idealen na, En het leven is vol heldendom.  

Wees jezelf. 
Doe vooral niet alsof. 
Wees ook niet cynisch over de liefde, 
Want tussen alle dorheid en ontevredenheid is zij eeuwig als het gras.  

Aanvaard blijmoedig de wijsheid die komt met de jaren. 
Laat wat achter je ligt los. 
Ontwikkel geestkracht om bij onverwachte tegenslag beschermd te zijn. 
Maar zadel jezelf niet op met spookbeelden. 
Vele angsten worden uit vermoeidheid of eenzaamheid geboren.  

Zorg voor een gezonde discipline op, maar wees daarbij lief voor jezelf. 
Je bent een kind van het heelal, niet minder dan de bomen en de sterren. 
Je hebt het recht hier te zijn, 
En ook al is het je niet altijd duidelijk,  



 

 

Het universum ontvouwt zich zoals het zich ontvouwt,  

En zo is het goed.  

Heb daarom ook vrede met God, 
Wat voor beeld je ook van hem hebt 
En wat je werk en aspiraties ook mogen zijn; 
Bewaar vrede in je ziel te midden van de lawaaierige verwarring van 
het leven. 
Met al zijn klatergoud, somberheid en vervlogen dromen 
Is dit toch nog steeds een prachtige wereld.  

Wees opgewekt. Streef naar geluk.  

--Max Ehrmann 
Desiderata (Latijn voor ‘zaken waar je naar verlangt’) is een gedicht 
van Max Ehrmann, geschreven in 1927. De Desiderata werd vaak op 
posters verspreid met de toevoeging dat de tekst gevonden was in de 
Saint Paul’s Church van Baltimore (1692). Daarmee werd gesuggereerd 
dat de tekst eeuwenoud was, maar het is alleen de kerk die dateert uit 
1692, niet de tekst.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Agenda 
 
 

Dinsdag 6 oktober: Oud papier ophalen  

Zondag 11 oktober: Optreden Zimmies in de Sint Pieter om 10.00 uur.  

Woensdag 14 oktober: Kring rond het evangelie van Johannes  

Donderdag 29 oktober: Oriëntatie gesprek Israëlreis in de Belder om 
19.30 uur  

Vrijdag 30 oktober: Filmavond in de Hervormde Kerk te Buurmalsen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 4 oktober 
10.00 uur: mevr. D. van Dijk uit Asperen 
Orgel: Tom Bijnagte 
 
Zondag 11 oktober  
10.00 uur: ds. H.G. Fonteijn en de Zimmies 
Orgel: Jaap Kwakkel 
 
Zondag 18 oktober 
10.00 uur: ds. R. Hoogenkamp uit Culemborg 
Orgel: Jaap Kwakkel 
 
Zondag 25 oktober: Heilig Avondmaal 
10.00 uur: ds. W. van Wakeren uit Veenendaal 
Orgel: Jaap Kwakkel 
 
Zondag 1 november 
10.00 uur: drs. P.W. van Lunteren uit Hoenderloo 
Orgel: Jorrit Meulenbeek 
 
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.  



 
 

 

NAMEN, ADRESSEN EN TELEFOONNUMMERS 
 
Kerkenraad 
Voorzitter (preses) 
Ad de Graaff en Kees Kuiper 
Secretaris (scriba) 
Anke ten Berg, Belder 6, 4196 HH Tricht 
E: scriba@hervormdegemeentetricht.nl 
T: 0345-573974 of 06-11040589 
 
College van Kerkrentmeesters (kerkvoogdij): 
Voorzitter Ad de Graaff  
T: 0345-575693 of 06-51376003 
E: degraafftricht@gmail.com 
Secretaris Gert Goedhart        
E: Gert@desamenwerking.nl 
 
College van Ouderlingen: 
Voorzitter en secretariaat Agaath van Dorp (0634316789) 
Leden: Henk Fonteyn (06-14230579), Annie Rodenburg (06-28461630) 
Simon van Assenbergh (0345-572066), Francis van Tilburg (jeugdouderling 06-
13653983) 
E: adorp@xs4all.nl 
 
College van Diakenen: 
Voorzitter Kees Kuiper 
T: 0345-569835 
E: cornelis.kuiper@zonnet.nl 
Secretariaat Janny van Eck 
T: 0345-572225 
E: jnvaneck@upcmail.nl 
 
Rekeningnummers:  
Kerkvoogdij: RABO-rekeningnummer NL16RABO 03212 338 91 t.n.v. Kerkvoogdij 
Hervormde Gemeente Tricht 
Diakonie: RABO-rekeningnummer NL73RABO 03212 871 85 t.n.v. Diakonie Hervormde 
Gemeente Tricht  
 
Website: www.hervormdegemeentetricht.nl 
 


