Rondom de Sint Pieter

Hervormde Gemeente Tricht
Sint Pieterskerk, Kerkstraat 6 Tricht
E: scriba@hervormdegemeentetricht.nl
Website: www. hervormdegemeentetricht.nl
Postadres: Belder 6, 4196HH Tricht
Aanvang Kerkdienst: zondagmorgen 10 uur

Predikant:
Henk Fonteijn
T: 06-14230579
E: henkfonteyn@gmail.com
Gemeentecentrum:
De Belder, Belder 6, 4196 HH Tricht
Koster en beheerder van De Belder:
Ton en Tineke van Ewijk-Heysteeg
Langstraat 4, 4196 JB Tricht
T: 0345-571097 of 06-10004954

Kerkblad: Rondom de Sint Pieter
Redactie:
Henk Fonteijn, Janny van Eck, Nienke den Boer
en Elina van Eeuwijk
Correspondentie en kopieadres:
Elina van Eeuwijk
Herman Kuijkstraat 15-6, 4191AH
Geldermalsen
E: elina160161@freeler.nl
T: 0345-505340
Verschijning maandelijks

November is de maand van nieuwe
ontwikkelingen met betrekking tot de uitgave
van ons kerkblad “Rondom de Sint Pieter”.
Vanaf deze maand zullen vele leden ons
kerkblad digitaal gaan ontvangen. Om dit
allemaal in orde te krijgen zijn we al een tijdje
bezig om alles in kannen en kruiken te krijgen.
Al meerdere keren is er een oproep geweest
om – indien u het kerkblad digitaal wil
ontvangen – uw emailadres door te geven. Dus
mocht u het kerkblad digitaal willen ontvangen
en u heeft uw emailadres nog niet
doorgegeven, dan kunt u hiervoor Janny van
Eck benaderen.
Intussen heeft de herfst zijn intrede gedaan!
Regen, wind en mooie zonnige periodes er
tussendoor. En nu wij weer een hond in ons
midden hebben, moeten we dus verplicht naar
buiten en dat betekent dus door weer en wind!
Dus ook als het met bakken naar beneden komt
moet je naar buiten. Maar goed als dat alles is,
we zijn per slot van rekening niet van suiker.
Het is ook weer genieten met zo’n vrolijkerd in
huis.
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
20 november 2020 afgeven bij Elina van
Eeuwijk, Herman Kuijkstraat 15-6, 4191 AH
Geldermalsen of via e-mail:
elinavaneeuwijk@freeler.nl

minister het getal dertig heilig verklaard
werd en ook onze landelijke PKNbestuurders nog sneller dan het geluid
waren om deze heiligverklaring te steunen,
viel mij persoonlijk niet licht op de maag.

Uit het Glazen Huis 2.0
De herfst heeft zich definitief gemeld.
Gelijk opgaande met – op dit ogenblik van
schrijven – weer stijgende
besmettingscijfers en navenante
maatregelen om deze stijging weer in te
dammen. Ook als kerken en
geloofsgemeenschappen hebben we
daarmee te maken. En zo belandde
“Staphorst” weer eens volop in de
belangstelling van de media. Al enkele
malen eerder in de vaderlandse
geschiedenis viel heel “ruimdenkend”
Nederland over de Staphorsters heen, waar
het ging om al dan niet vaccineren tegen
polio. De ironie wil dat heden ten dage de
uitersten op dit punt elkaar raken, want ook
veel “verlichte” moderne mensen willen
niets weten van verplichte vaccinatie tegen
allerlei gevaarlijke ziekten en zijn van
mening dat we daarmee onze natuurlijke
afweer alleen maar ondermijnen.
Ik moet bekennen dat ik met de ultrareformatorische stroming in het
protestantisme doorgaans bitter weinig
verwantschap voel. Overigens ook niet met
andere fundamentalistische stromingen, of
ze nu van christelijke, joodse of
islamitische origine zijn. Maar in dit geval
ging mijn sympathie toch wel een beetje
uit naar de Staphorster Hersteld
Hervormden, die keurig de verplichte
anderhalve meter handhaafden in hun
kolossale kerkgebouw en nooit verzuimden
om bij binnenkomst hun handen te
ontsmetten. Dat vervolgens door de

Tegelijkertijd ben ik van mening dat we als
geloofsgemeenschappen in het algemeen te
vaak teveel op onszelf gericht zijn. Ook de
Staphorsters hadden zich beter moeten
realiseren, dat we als christelijke kerk niet
buiten of boven de samenleving staan. Ik
sta daarom voluit achter het besluit van
onze kerkenraad om ons te conformeren,
als signaal aan de samenleving dat wij als
geloofsgemeenschap geen bijzondere
positie wensen of pretenderen te mogen
opeisen.
Meer nog dan de heiligverklaring van het
getal dertig schoot me daarom een preek
van een dominee in de Gereformeerde
Gemeenten in het verkeerde keelgat. Een
fragment daarvan viel op een
dinsdagavond bij Langs de Lijn-radio te
beluisteren, als onderdeel van een gesprek
met Gert-Jan Segers. Deze Ger. Gem.
collega – zo hoorde ik via de autoradio met
hevig gekromde tenen aan – bestond het
vanaf de kansel zijn gemeente (en er zaten
er vast meer dan dertig!) te bezweren dat
“wij” (kerkmensen, mensen van het ware
geloof, wij die niet “van deze wereld zijn”)
niets te maken hebben met voetbal, horeca
of theater en dus ook niet solidair hoeven
zijn met de mensen in deze sectoren en de
beperkingen waar dezen tegenaan lopen.
Dat gaat me echt meer dan anderhalve
meter te ver! Misschien kwam het omdat
ik op de terugweg was van een ontzettend
gezellig partijtje Walking Football op de
prachtige terreinen van onze V.V. Tricht.
Met goede kameraden in een prima sfeer.
Oké, de meesten van hen zien zelden of
nooit een kerk van binnen, maar we leven
samen op deze ene wereld en als de kerk
“de wereld” buitensluit, moeten we niet
verbaasd zijn als ‘de wereld’ de kerk, of
welk religieus instituut dan ook, op z’n
best niet serieus neemt en op z’n ergst vol
afkeer de rug toekeert. En dan zeg ik:

gelijk heeft men!
Genoeg hierover. Intussen proberen we
binnen de huidige beperkingen elkaar in
het oog te houden en vorm te geven aan
‘gemeenschap’. In dat kader ga ook ik
onverminderd door met huisbezoeken. Als
de deur dicht blijft, stop ik een visitekaartje in de bus. Belt of appt of mailt u
me dan gerust om een afspraak te maken!
Als u in deze periode liever geen bezoek
ontvangt i.v.m. mogelijke besmetting, snap
ik dat uiteraard ook. In dat geval kunnen
we gaan wandelen, of stellen we het uit tot
we weer in de tuin kunnen zitten!
Hartelijke groet,
Ds. Henk Fonteijn

MIJMERING
Mijmeren, wat houd dat in? Soezen,
aanhoudend peinzen in een weemoedige
stemming. Een wijze van denken die niet
erg oplossingsgericht is. Je blijft in een
bepaalde bandbreedte zitten, wellicht in
een cirkel, waar dat ‘ring’ in de titel op zou
kunnen duiden. Een hunkering naar het
definitieve is het eigenlijk niet. En dan

hoort bij mijmering koestering. Misschien
is mijmeren ook wel een soort vasten in het
denken. Het opschrift, past meer bij de
herfst dan bij de lente. De herfst waar de
natuur haar gang vertraagt en waar je als
mens niet aan voorbij kunt gaan. Weemoed
kun je ook betrekken op de herfst, maar
herfst gaat verder dan woorden, gevoel
speelt ook een rol mee, atmosfeer. In herfst
en mijmering zitten delen met dezelfde
lading. Genoeg gemijmerd.
In dit jaargetijde speelt nog heel wat
anders. Een zich verbreidende ziekte die de
wereld al maanden in zijn greep houdt. De
tijd voor corona kun je al nauwelijks meer
voor de geest halen. Iemand merkte op dat
B.C. (Before Christ, betekent dat), ook
before corona zou kunnen betekenen. Daar
kun je over peinzen, mijmeren. Hoe het
was en ging en nu de ene na de andere
beperking zich laat gelden. Het leven trekt
zich terug op een klein oppervlak en
verliest haar sprankeling. Het leven neemt
afstand van ons en het omarmen is er
eigenlijk niet meer bij. Treurig,
weemoedig, onzeker. En nu?
In onze tuin groeit een notenboom. Het is
oogsttijd (dat is ook herfst!). En de vogels
op de kerk, de kauwen, hebben dat door.
Ze pikken gedurig een noot, vliegen ermee
weg, naar de kerk naast ons, waar
voorheen de gereformeerde gemeente
Geldermalsen/Tricht samenkwam. Vanaf
de nok laten ze dan een noot vallen die
rammelend en stuiterend tegen de grond
slaat. Die beesten doen dat met opzet om
zo die noot te kraken. Vogels, daar maakt
de Bijbel melding van in de bergrede.
‘Kijk naar de vogels in de lucht: ze zaaien
niet, oogsten niet, vullen geen
voorraadschuren, het is jullie Hemelse
Vader die ze voedt. Zijn jullie niet meer
waard dan zij?’ Rijke teksten volgen nog
hierna. Maak je mensenkind geen zorgen,
wil hier gezegd worden omdat Ik weet wat
jullie nodig hebben. Dat staat zwart op wit.
Is zeker en laat in dat vlak geen mijmering
toe.
PSSP

LEZEN EN LEVEN UIT DE
BIJBEL

“Zonder te weten waar hij komen
zou…” (Hebreeën 11:8)
Over waarheid en onzekerheid
In mijn geschiedenisklas in Tiel zat een
voormalig kleuterleidster. Zij zei: 'De juf
weet alles'. Voor kleuters klopt dat
natuurlijk, ook pappa en mamma en de
grootouders weten immers alles. Mijn
reactie op haar opmerking was: 'Nou, deze
juf weet niet alles. Van een paar
onderwerpen van de geschiedenis weet ik
redelijk veel, van een aantal andere weet ik
een beetje en van de meeste weet ik vrijwel
niets. Want van geschiedenis kun je
eenvoudig niet alles weten.'
In al mijn geschiedenisklassen wijdde ik de
eerste les altijd aan de vraag of
geschiedenisles eigenlijk wel kon. Stel, een
schoolklas maakt een schoolreisje, de 30
kinderen schrijven er een opstel over en de
juf of meester leest 30 verschillende
verhalen. Elk kind heeft datgene
beschreven wat hem of haar het meeste
aansprak. Weten we nu, als we die 30
verhalen gelezen hebben, wat er die dag
precies gebeurd is op die schoolreis? Nee,
want veel ervan is niet door de kinderen
opgeschreven.
Weten wij als inwoners van Tricht wat er
precies op die avond in Geldermalsen is
gebeurd toen er rellen uitbraken over het
voornemen van de gemeente om een AZC
in Geldermalsen te bouwen? Er is het
verhaal van de burgemeester, van de M.E.,
van de mevrouw die klappen opliep door
de M.E, van de mijnheer die zijn hondje
uitliet en per ongeluk midden in de rel
terechtkwam enzovoort, enzovoort. Zo
dichtbij huis, zo recent, maar alle details

kennen we niet. Hoe weten we dan wat er
in de Tachtigjarige oorlog is gebeurd
(1568-1648)? We hebben overleveringen,
maar die zijn door verschillende mensen
geschreven. En die spreken elkaar soms
ook nog tegen!
We kregen op de opleiding van onze
docent het advies om over een bepaald
onderwerp als het kon drie tot vier boeken
te lezen, bij voorkeur geschreven vanuit
verschillende gezichtspunten. Dat was een
intense ervaring: HET verhaal bestond
niet. Alle verhalen waren interpretaties van
wat ooit was gebeurd. Wij lazen als
studenten de interpretatie van andere
interpretaties. En meer dan dat mag je van
geschiedenis niet verwachten.
Ik adviseerde mijn leerlingen om eens op
een dag vier verschillende kranten te lezen
en te vergelijken over welke onderwerpen
werd geschreven en hoe. Of naar vier
verschillende journaals te kijken. 'Dan zeg
je nooit meer: “Maar het stond in de krant,
of het was op de t.v.” Want wat je leest en
hoort is altijd onontkoombaar een
interpretatie en de hoofdredacteuren van de
krant of de tv zender hebben net als de
schoolkinderen die onderwerpen
uitgekozen die zij van belang vonden. DE
waarheid bestaat niet als het over
geschiedenis gaat.'
Jaren later kreeg ik een brief van een van
mijn leerlingen. Ze schreef hoe kwaad ze
op me geweest was omdat mijn uitspraken
in die eerste les voor haar aanvoelden alsof
ik de poten onder haar stoel weg zaagde.
'Maar wat ben ik blij dat je me geleerd hebt
kritisch te zijn', zo besloot ze haar brief.
Wij mensen hebben behoefte aan waarheid,
aan zekerheid. Kinderen beginnen op een
bepaalde leeftijd al te vragen bij een
verhaal: 'Is het echt gebeurd?' en
volwassenen willen dat ook graag weten.
Willem Zuidema, een bekend theoloog en
schrijver uit de tachtiger jaren zei altijd: 'Je
moet niet vragen of iets echt gebeurd is,
maar: gebeuren er dingen zoals in dit
verhaal beschreven zijn? Dan besef je dat

het verhaal van Jozef die door zijn broers
in de put werd gegooid en als slaaf werd
verkocht niet echt gebeurd hoeft te zijn,
want dingen als deze – haat tussen
broeders, verraad en vernedering – ja, die
gebeuren. Uit Jozefs verhaal kunnen we
dingen oppikken om onze verhalen van nu
waarin broeders elkaar naar het leven staan
te kunnen behappen.'
We houden van zekerheid, maar toch is ons
als gelovigen het verhaal van Abraham die
alles moest achterlaten heel dierbaar. Hij
moest weg uit al het vertrouwde en
bekende en ging de grootst mogelijke
onzekerheid tegemoet. Doen wij hem dat
na? Niet in paniek raken als de poten onder
onze stoel worden weggezaagd en
aanvaarden dat ons weten altijd beperkt en
subjectief is, ook als het om verhalen uit de
Bijbel gaat? Kunnen we leren leven met
onzekerheid? Het staat haaks op onze
behoefte aan vastigheid, maar we kunnen
het leren.
We zijn het al aan het leren, door de
coronacrisis. Ineens was en is alles
onzeker, we wisten en weten niet hoe het
verloop zal zijn. We moesten alle
evenementen en bijeenkomsten afzeggen,
we moesten afstand houden en
improviseren om toch als gemeente elkaar
te ontmoeten. Binnen die onzekerheid zijn
er prachtige initiatieven ontstaan, ineens
werden een heleboel mensen reuze
vindingrijk en bedachten ook manieren om
mensen in isolement te bereiken.
Abraham ging op weg met maar één
zekerheid, de stem van God en zijn geloof
dat Hij hem zou leiden. Wij gingen op weg
in de crisis met de zekerheid dat we ons
steentje aan de gezamenlijke veiligheid
moesten bijdragen, hoe moeilijk en
vervelend soms dan ook. Misschien
kunnen we die ervaring dat er met
onzekerheid te leven is, meenemen in ons
luisteren naar verhalen uit de Bijbel ook
als ze misschien niet echt gebeurd zijn of
als ze soms op een andere manier uitgelegd

worden dan we gewend zijn.
Gonda Scheffel-Baars

LEESWERK

"TIEN WOORDEN ROND DE
DOOD"
Dr. Arjan Plaisier
Onbedoeld sluit mijn bijdrage aan
"Leeswijzer" aan bij de bespreking door
Marian van Hogendorp van het boek "Je
kunt het maar één keer doen", van Barbara
van Beukering, in het oktobernummer van
ons kerkblad. Ik ben geabonneerd op het
tijdschrift Kontekstueel. Het
septembernummer van dat blad is een
themanummer over "Sterven: een kunst
apart?" Daarin is o.a. een bijdrage
opgenomen van de vorige scriba van onze
landelijke kerk, Dr. Arjan Plaisier, over
leven met de dood. De redactie had hem
gevraagd om dat te doen in de vorm van
een soort "Tien geboden". "Niet somber,
wel realistisch" werd hem nog
meegegeven. Of hij daarin geslaagd is laat
hij graag aan de lezer over; het is bedoeld
voor persoonlijke overweging en
gemeenschappelijk gesprek in de vorm van
10 prikkels die tot nadenken stemmen.
Ik noem een paar van die punten en iets uit
de toelichting die hij hierbij geeft :
*Loof de Heer.
Prijs de Heer mijn ziel. Alle dagen van je

leven. Psalm 103 begint en eindigt ermee.
In deze psalm is de sterfelijkheid van de
mens de klankbodem van het woord van
trouw en waarheid, goedheid en liefde.
Deze klankbodem geeft er diepte aan.
*Bid je morgen- en avondgebed.
Elke morgen krijgen we het leven van de
Heer. "De zon gaat op in gouden schijn,
laat ons de hemel dankbaar zijn, want God
is met ons, God is goed, Hij heeft ons deze
dag behoed". Elke avond leggen we dat
leven weer terug en bevelen we ons in de
hoede van de Heer: "Neem mij de last van
doodsangst af, dat ik te ruste ga in 't graf.
Leer mij te sterven dat ik mag, vrolijk
verrijzen op uw dag". Alsof elke avond het
leven wordt afgelegd, in het geloof dat de
morgen die van de verrijzenis is.
*Bid steeds opnieuw het Kyrie.
Het "dies irae, dies illa", "dag van toorn, o
die dag", uit de traditionele dodenmis, is
een ernstig gebed, want het schetst de
situatie van de dag waarop de mensen voor
de rechterstoel van God moeten
verschijnen. Het gebed is een grote roep
om ontferming. Die dag is wellicht ver
weg. Maar door steeds opnieuw het Kyrie,
Heer ontferm U, te bidden, wordt die dag
dichtbij gehaald. Het gaat erom nú als
schuldenaar voor God te verschijnen, om
nú de Heer te gedenken die voor ons heeft
geleden en nú zijn vergeving te horen en te
ontvangen.
*Gebruik de oude dag goed.
Bij het ouder worden mag het besef van
sterfelijkheid niet weggedrukt worden door
de drive "er nog uit halen wat erin zit". De
pensioentijd is niet het nieuwe
hiernamaals.
*Vergeet niet: de dood is de laatste
vijand.
Paulus noemt de dood "de laatste vijand".
De dood als vijand ontmoeten we in veel
gedaanten. "Leven met de dood": maar met
menig dood valt niet te leven. Het enig
antwoord erop is de Opstanding. De dood

is opgeslokt in de overwinning.
Dat zijn vijf van de tien woorden. De
andere vijf zijn: bedenk wat je schat is,
wapen je tegen verstrooiing, wacht niet op
de aardse erfenis, leef je doop, en: zie uit
naar de hemelse erfenis.
Tien woorden die je kunnen helpen,
inspireren, bemoedigen, tot nadenken
aanzetten, maar ook vragen of tegenspraak
kunnen oproepen.
Ter lezing zeer aanbevolen en de moeite
waard om ermee aan de slag te gaan.
Bram Trouwborst
Het themanummer is voor 5,00 € te bestellen via
www.kontekstueel.nl

GOED BEKEKEN
Kijktip: Eendagsvliegen

Weet u waar ik doorgaans de dag mee
pleeg te beginnen? Met Efemeriden. Of, in
het Ivriet: met kikayon. Eendagsvliegen,
betekent het. En het is de aanduiding van
een minicollege bijbels Hebreeuws,maximaal tien minuten per keer - dat
dagelijks via het Internet verstrekt wordt
door dr. Piet van Midden, bevoegd en
bekwaam kenner van het bijbels
Hebreeuws en van de theologie van het
Oude Testament. De formule is eenvoudig:
elke morgen een paar Bijbelverzen uit het
Oude Testament in het Hebreeuws op het
scherm, vergezeld van zijn eigen
allervriendelijkst gelaat. Piet leest deze
teksten hardop voor en vertaalt ze
vervolgens woord voor woord. En passant
krijgen we als lezer/kijker/luisteraar enige

grammaticale toelichting en in de marge
menigmaal ook wat historische uitleg en
concrete toepassing voor ons hier en nu in
de hedendaagse wereld. Dan komt de
dominee in de wetenschapper even boven,
en dat zijn niet de minste momentjes in
deze minicolleges. Voeg daarbij dat Van
Midden over een ondeugend gevoel voor
humor beschikt, en het zal duidelijk zijn
dat ik de eendagsvlieg elke morgen nieuw
weer met verwachting en vreugde aanklik.
En vele honderden bijbellezers met mij!
Maar voor alle belangstellenden die hier
niet van wisten deze kijktip. En er is
intussen ook al een register van meer dan
duizend reeds behandelde passages. Ook
wie het lezen van het Hebreeuws (nog) niet
(of niet meer) onder de knie heeft, leert op
deze wijze bijna spelenderwijs een
heleboel bij! Wat zo’n college dan wel
kost? Helemaal niets! Het is pure
genadegave! Ontvangen is de kunst!
Ds. Henk Fonteijn

Al enige jaren staat er een krat in de kerk
waar men levensmiddelen voor de
Voedselbank in kwijt kan. Dat krat staat er
voor mensen van onze eigen gemeente,
maar ook voor de kerkgangers van de
Maranatha-gemeente. Het zal duidelijk zijn
dat er in deze coronatijd aanzienlijk minder
levensmiddelen in het krat zijn gedaan,
met als gevolg dat het krat ook aanzienlijk
minder vaak geleegd wordt en dat heeft
weer tot gevolg dat soms producten over
de houdbaarheidsdatum heen gaan. En dat
is zonde, letterlijk in de Bijbelse betekenis:
iets dat zijn doel mist. Tenslotte is voedsel
niet iets dat weggegooid moet worden. Bij
deze dus het verzoek om goed met die
datum rekening te houden.
En mocht u tot de mensen behoren die
(nog) niet in de kerk komen en die het
jammer vinden dat ze niets in het krat
kunnen deponeren, een bijdrage op
NL90RABO 0126360820 t.n.v.
Voedselbank Rivierenland is altijd
welkom!

VAN DE DIAKONIE

Vanwege het Covid-19 virus heeft de
stichting Dorcas dit jaar een heel andere
aanpak wat betreft de inzameling van
voedselpakketten voor Oost-Europa
dan voorgaande jaren.

Voedselbank Rivierenland
Alles en iedereen, dus ook de Voedselbank,
ondervindt de invloed van het coronavirus.
Zo vindt de uitgifte van voedselpakketten
als het even kan buiten plaats. Maar
belangrijker is dat het aantal mensen dat
een beroep op de Voedselbank moet doen,
de komende tijd ongetwijfeld zal
toenemen. Bedrijven gaan failliet en
mensen verliezen hun baan.

De diaconieën van beide PKN kerken
in Geldermalsen hebben besloten dit
jaar de supermarkten NIET te
benaderen om hun medewerking te
verlenen omdat zij dit jaar toch al
genoeg aanpassingen hebben moeten
doen en omdat de groep vrijwilligers
van voorgaande jaren grotendeels uit
ouderen bestond.
Stichting Dorcas wil dit jaar de
voedsel-pakketten lokaal gaan inkopen,

dus in de Oost Europese landen. Daar is
natuurlijk veel geld voor nodig.
Behalve uw bijdrage geven in de
geplande collecte in de kerken (1 nov.
Hervormd in Geldermalsen en de
Geformeerde kerk) kunt u ook
meehelpen door € 30,00, een deel of
veelvoud hiervan, over te maken op
rekeningnr.: NL73RABO03212 87
185 t.n.v. Diaconie Hervormde
Gemeente Tricht onder vermelding
Actie Dorcas.
Wilt u meer informatie, kijk dan op
www.dorcasvoedselactie.nl
Onze hartelijke dank.

UIT DE GEMEENTE
De bloemen uit dienst van 27 september
zijn gegaan naar fam. Zw. Heikoop, Laan
van Craijestein 7 en fam. Joh. Heikoop,
Rutgher Jacobsstraat 8.
De bloemen uit de dienst van 4 oktober
zijn gegaan naar de heer Wielemaker,
Alexanderstraat 6 te Geldermalsen en de
heer C. de Vries, Hoge Bulk 9.
De bloemen uit de dienst van 11 oktober
zijn gegaan naar: fam. Feddes, Hoogeinde
8. Zij mochten herdenken dat zij elkaar 40
jaar geleden trouw beloofden en mevr. W.
van Zijl. Deze bloemen zijn aan haar man
meegegeven naar het Revalidatiecentrum
De Hoogstraat in Utrecht.
De bloemen uit de dienst van 18 oktober
zijn ggaan naar de heer R. Wellner,
Lingedijk 73 en mevr. G. Pels- van Kuijl,
Bulkstraat 17.

VAN DE DIAKONIE
Opbrengst collecten 2e kwartaal 2020
april:
mei:
juni:
Totaal
Collecten ontvangen per bank
Totaal Collecten

€

0,00
0,00
225,00
225,00

€

814,00

€ 1.039,00
Zendingsbussen 2e kw. 2020
Collecte Paasontbijt
Kosten
Netto opbrengst

€

166,92

€

0,00
0,00
0,00

Collecte Dauwtrappen
Kosten
Netto opbrengst

0,00
0,00
€

0,00

Giften bloemen, fruitbakjes etc via regulier
Thea Nederburgh
10,00
Eveloppe in dienst
20,00
Per bank
10,00
totaal giften bloemen etc
€
40,00
Giften per bank
Namens De Diakonie
Theo Burggraaf

€

945,00

Zondag 8 november
Matteus 25:14-30

VAN DE DIAKONIE
Opbrengst collecten 3e kwartaal 2020
juli:
augustus:
september:
Totaal

196,30
191,75
330,35
€

718,40

Collecten ontvangen per bank
Totaal Collecten

€ 410,00
€ 1.128,40

Zendingsbussen 3e kw. 2020

€

122,75

Giften bloemen, fruitbakjes etc via regulier
Janny van Eck
60,00
(2x10, 2x20)
Henk Fonteijn
10,00
Ruighaver
60,00
(3x20)
Miep Wielemaker
25,00
Nel Wierks
10,00
Per bank
50,00
Totaal giften etc.

€

215,00

Giften per bank
(excl collecten per bank)

€

0,00

Namens De Diakonie
Theo Burggraaf

VERTELROOSTER
NOVEMBER 2020
Zondag 1 november
Matteus 5:1-12
Bij God in de
hemel
Jezus spreekt
de mensen toe
vanaf een berg
(de
“bergrede”). Hij vertelt over mensen die
zalig zijn. Mensen die zacht zijn, oprecht,
vredestichters.

Laat het
groeien
Een man gaat
op reis en geeft
zijn dienaren
een geldbedrag
om op te passen. De eerste dienaar krijgt
vijf talenten, de tweede krijgt er twee en de
laatste krijgt één talent. De eerste twee
gaan handel drijven en verdubbelen het
bedrag, de derde is voorzichtig en begraaft
het in de grond. Hij wordt gestraft.
Zondag 15 november
Matteus 25:31-45
Jij maakt het
verschil
Jezus vertelt
over de dag dat
de
Mensenzoon
komt. Hij zal de mensen scheiden. Tegen
een deel zegt hij: ‘Wat fijn dat je me
geholpen hebt. Tegen anderen: ‘Waar was
je, toen ik je nodig had?’.
Zondag 22 november
Matteus 14:24-35
Een woord dat
nooit
verdwijnt
Jezus vertelt
dat hij weggaat
en zegt: ‘Denk
aan mij. Juist als je bang bent.
Als je zoekt naar een veilige plek, als je
wakker ligt in de nacht. Want het duurt niet
lang, dan kom ik terug!

KERSTCOLLECTE
Ook dit jaar wordt er weer een collecte
georganiseerd voor het jeugdwerk in onze
gemeente. Met het geld dat wij hopen op te
halen bekostigen wij o.a. materiaal voor de
kindernevendienst, het kinderkerstfeest en
andere activiteiten voor onze jeugd.
De collecte zal plaatsvinden in de weken
van maandag 30 november t/m 14
december. Op zondag 29 november
worden na dienst de stapeltjes enveloppen
uitgedeeld.
Bent u niet in de gelegenheid om een
stapeltje enveloppen op te komen halen,
laat me dat even weten, dan kunnen we
wat afspreken.
Het is natuurlijk fijn om deze klus met
zoveel mogelijk mensen te klaren.
Elina van Eeuwijk,
Herman Kuijkstraat 15-06, Geldermalsen
telefoon: 06-51648460

COLLECTE VOOR
DIAKONALE DOELEN
Collecte 1 november: Betuwe Wereldwijd
Collecte 8 november: Rudolphstichting
Collecte 15 november: Individuele
Noodhulp
Collecte 22 november: Shade
Collecte 29 november: Stichting Timon

Collecte 1 november: Betuwe Wereldwijd
Het werk bij Betuwe Wereldwijd bestaat
uit inzameling, revisie, opslag en
verzending van gebruikte goederen, ten
behoeve van projecten in
ontwikkelingslanden. Veel gereedschap,
een oude hand- of trapnaaimachine, dat
hier ongebruikt op zolder staat of in de
schuur ligt, kan daar voor mensen een kans
betekenen om zelfstandig hun brood te
verdienen. Dit geldt ook voor andere
producten, zoals breimachines, fietsen,
rolstoelen, schrijfmachine en computers
met toebehoren en niet te vergeten
muziekinstrumenten. Dus heeft U iets
staan, dat Betuwe Wereldwijd kan
gebruiken, dan kunt U dit bij hen melden
en/of brengen. Om dit alles op te knappen
is veel geld nodig.
Collecte 8 november: 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 15 november: Individuele
Noodhulp
De diaconie probeert het omzien naar de
naaste handen en voeten te geven. Met
name door oog en oor te hebben voor
mensen in knelsituaties. Zij tracht daar te
zijn, waar hulp nodig is. We willen hierin
iets laten zien van onze verbondenheid met
God en mensen. Laten zien wat Zijn
bedoelingen zij met ons en met elkaar
kunnen zijn. Het diaconaat toont

barmhartigheid en helpt mensen die leven
in armoede, vluchtelingen, (ex)gedetineerden, verslaafden en
gehandicapten.
Collecte 22 november: Shade
Kenia is als zoveel Afrikaanse landen
getroffen door de aidsepidemie. In een
land waar de verschillen tussen arm en rijk
(erg) groot zijn, betekent dit dat een groot
deel van een generatie wegvalt, hun
kinderen veelal achterlatend bij (oude en
arme) opa’s en oma’s en 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, mishandelde of misbruikte
kinderen op met als doel hen een veilige
plek te bieden tot zij op eigen benen
kunnen staan. Wij zien het weeshuis niet
als dé oplossing voor kinderen, maar als
een noodverband. 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.
Collecte 29 november: Stichting Timon
Timon is een organisatie voor Jeugdzorg
en (jong) volwassenenzorg. Met name
werkzaam in de provincie Utrecht en de
stadsregio’s Rotterdam en Amsterdam.
Daarnaast heeft Timon Begeleid wonen
voorzieningen in de vorm van
woongroepen op diverse plaatsen in het
land (ook in Culemborg). De motivatie en
inspiratie om hulp te bieden vindt Timon
in de christelijke levensovertuiging. De
hulp de geboden wordt is algemeen in die
zin, iedere jongere of ouder, kan ongeacht
zijn levensovertuiging, een beroep doen op
Timon. 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.
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

ONDER VOORBEHOUD
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.
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.

MENS, WAT EEN VERHAAL!

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.

Wat was uw droom voor later toen u jong
was?
Als kind wilde ik boer worden maar als
tiener kreeg ik meer interesse in techniek
en sleutelde aan alles waar een motor in
zat.
Ik ben dus uiteindelijk in de techniek
beland.
Maar ja, boerenbloed zit er wel in
natuurlijk. Ben nu een beetje hobbyboer.
Uw lievelingsmuziek toen en nu?
Ik luisterde graag naar muziek zoals
bijvoorbeeld U2 of een wat steviger genre.
Door de jaren heen is er ook een voorliefde
ontstaan voor Pink Floyd en meer van dat
soort, en gaat de voorkeur nu meer uit naar
symfonisch en progressieve rock. Liefst
lekker ingewikkelde en lange
muziekstukken, dan verveelt het niet.
Voor welk eten mogen we u wakker
maken?
Hollandse pot, stoofpot en Grieks.
Wat hing er boven uw bed in uw
puberjaren?
Big Bud 747. Dat was (en is nog steeds) de
grootste landbouwtrekker ter wereld, goed
voor 1100 pk. Aan de kastdeur hing een
grote poster van U2/Rattle and Hum die de
vele stickers bedekte die in de jaren 70 en
80 vaak als promotie materiaal werden

uitgedeeld, zoals op landbouwbeurzen, bij
zuivelproducten en zelfs van tractor
pulling teams.

Het leven is een feest, maar je moet wel
zelf de slingers ophangen.
Maak de volgende zinnetjes eens af:

Welk verhaal/boek/film is u in uw leven
het meest bijgebleven? Waarom juist
deze?
Nou, dat zijn er verschillende. Schindler’s
list vind ik nog altijd erg indrukwekkend.
Maar veel persoonlijke herinneringen heb
ik aan de serie van “Het Wassende Water”
uit 1986, naar de roman van Herman de
Man, wat zich afspeelt in de Lopikerwaard.
In 1985 werden hiervoor opnames gemaakt
o.a. bij ons op de boerderij en op andere
plaatsen op landgoed Linschoten. Twee
weken lang werd onze voorkamer gebruikt
als garderobe en schminkruimte. Het was
best wel bijzonder dat onder andere Thom
Hoffman bij ons thuis was. Er werd bij ons
ook een scene opgenomen waarin ik samen
met m’n broers en zussen figureerde als
kinderen van een boer waar de politie
langs kwam voor onderzoek. Toen de serie
werd uitgezonden zaten we bij elke
aflevering met het hele gezin voor de buis
en herkenden we al die locaties. Het meest
bijzondere was natuurlijk dat wij ons zelf
zagen in die ene scene. Ook waren er
nachtelijke opnames waarbij mijn zus en ik
golfjes maakten in het water van de gracht
waarvan de weerspiegeling zichtbaar was
bij de uitzending. Ik heb deze serie op
DVD, wat voor mij een bijzonder
document is. Ik moet toch ook het boek
nog eens gaan lezen…
Heeft u een lievelingsverhaal of tekst in
de Bijbel? Of een lievelingslied? Waarom
dit?
Psalm 23, dit was één van de psalmen bij
de uitvaart van mijn oma. Het is een psalm
waar ik troost en vertrouwen uit kan halen.
We gaan denk ik allemaal op onze beurt
wel eens door diepe dalen waarbij we
mogen vertrouwen dat de Heer ons leidt
daar waar we zelf op onze weg vastlopen.
Welke levenswijsheid zou u aan de
volgende generatie willen doorgeven?

De kerk is voor mij ….
Een plek om tot innerlijke rust te komen en
de waan van de dag van me af te zetten.
Om persoonlijk, en in gemeenschap met
elkaar, de Heer te ontmoeten in woord en
gebed.
Als ik wist dat morgen de Messias kwam,
zou ik vandaag…
Plannen maken om morgen samen met
Hem een mooie wandeling te maken door
landgoed Linschoten.
Ik geef de pen door aan Jaap Kwakkel.

Agenda
Dinsdag 3 november: Oud papier ophalen
Vrijdag 27 november: Onder
voorbehoud: Filmavond in het koor van
de Sint Pieter te Tricht. Aanvang 20.00
uur.
Zondag 29 november: Uitdelen enveloppen t.b.v. kerstcollecte jeugdwerk na de
kerkdienst.

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 1 november 2020
10.00 uur: Drs. P.W. van Lunteren
Orgel: Jorrit Meulenbeek
Zondag 8 november 2020: Dankdienst
10.00 uur: ds. H.G. Fonteijn
Orgel: Jaap Kwakkel
Zondag 15 november
10.00 uur: ds. H.G. Fonteijn
Orgel: Teuni Trouwborst
Zondag 22 november 2020:
Eeuwigheidszondag
10.00 uur: ds. D. de Jong
Orgel: Jaap Kwakkel
Zondag 29 november 2020: 1e Advent
10.00 uur: ds. H.G. Fonteijn
Orgel: Jaap Kwakkel
De kerkdiensten zullen ook nu nog online te
beluisteren zijn.
Online luisteren
Als u niet eerder via kerkdienstgemist.nl heb
geluisterd adviseren wij u om vooraf al naar de
site “kerkdienstgemist” 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

