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2020 is bijna voorbij.
2020 een memorabel jaar.
2020 met hoogtepunten, maar zeker ook
dieptepunten.
2020 een raar jaar.....
Zo kan ik 2020 voor ons als gezin wel
omschrijven. Van samen in goede gezondheid
je 50e verjaardag vieren met familie en
vrienden tot achter je computerscherm zitten
en een crematiedienst of begrafenisdienst
volgen.
Van alle dagen werken op kantoor of naar
school gaan tot thuiswerken en thuis online
school volgen of zelfs helemaal niet meer
kunnen werken omdat je in de horeca werkt.
In dit boekje een aantal artikelen/stukjes die
zeer zeker de moeite van het lezen waard zijn!
Oh en denkt u eraan: zondag 6 december start
de dienst om 09.30 uur!
Namens de redactie wens ik u gezegende
Kerstdagen en alle goeds voor 2021.
Hartelijke groet,
Nienke den Boer
_____________________________________
Kopij voor volgende kerkblad kunt u uiterlijk
18 december 2020 afgeven bij Elina van
Eeuwijk, Herman Kuijkstraat 15-6, 4191 AH
Geldermalsen of via e-mail:
elinavaneeuwijk@freeler.nl

moet worden, is iets dat we nog niet
helemaal kunnen overzien. Enerzijds
constateer ik toegenomen betrokkenheid
van veel gemeenteleden en ambtsdragers,
meer actieve participatie bij alle
improvisatie die van ons gevraagd wordt.
Mensen met technische en digitale
vaardigheden kregen ineens een
belangrijke rol en vervullen die met verve.
Maar ook pastorale en liturgische gaven
kwamen en komen tot bloei.

Uit het Glazen Huis 2.0
Vanmiddag een vergadering via TEAMS
achter de rug. Morgen de twee-wekelijkse
ZOOM-sessie met alle gezinsleden in
binnen-en buitenland. Ja, corona heeft een
enorme slinger aan onze digitale
vaardigheden gegeven! Maar wat zullen
we blij zijn als alles weer ‘normaal’ wordt.
Hoewel… wat is eigenlijk normaal?
Cartoonist Len Munnik won dit najaar de
Inkspotprijs met deze cartoon:

Een briljant kunstwerk volgens mij. Net als
alle goede kunst heeft het iets dat ons
prikkelt, ontregelt, op het verkeerde been
zet. Want wat bedoelt de spreker op het
plaatje? Wat voor gevoelswaarde heeft dat
woordje ‘normaal’’ eigenlijk? Zegt hij dit
blij, opgelucht, tevreden? Of juist
verontrust, bezorgd, ironisch? Als u het mij
vraagt, zeg ik: er is een heleboel ‘normaal’
dat we beter achter ons kunnen laten, of
dat een 2.0 post-corona versie verdient.
Wat het recente verleden (en we zijn er
nog niet uit!) voor de kerk heeft betekend
en hoe normaal het onder ons weer kan en

Anderzijds zagen we natuurlijk
noodgedwongen een enorme teruggang in
actief kerkbezoek. Met ook de constatering
dat heel wat mensen zich gaandeweg
dusdanig prima leerden behelpen met
kerkdienstgemist.nl of een van de talrijke
gestreamde diensten die via YouTube te
volgen zijn, dat je je soms afvraagt of zij
nog wel terugkomen straks, als het
allemaal weer kan en mag. Immers, de
huisdienst, aan de keukentafel met de
laptop of de tablet, kamerjas aan, koffie bij
de hand, naar believen meezingen, neuriën
of luisteren, heeft onmiskenbaar
aantrekkelijke kanten!

Een laagje dieper gaat de analyse van de
Tsjechische priester-filosoof Thomas
Halik. Kort voor Pasen schreef hij een
essay, waarin onder meer de volgende
regels: “…Onze kerken zullen dit jaar met
Pasen leeg zijn. We zullen de passages uit
het evangelie over het lege graf elders
lezen. Als de leegte van de kerkgebouwen
ons doet denken aan de lege tombe, laat
ons dan niet de stem van boven negeren:
‘Hij is niet hier. Hij is opgestaan. Hij is
voor jullie uit gegaan naar Galilea’

Misschien moeten wij ons juist in deze
vreemde Paastijd de vraag stellen: Waar
bevindt zich het hedendaagse Galilea,
waar kunnen we de levende Christus
ontmoeten?... Het grootste onderscheid
bestaat niet langer tussen hen die zich als
gelovers, en hen die zich als niet-gelovers
beschouwen. De zoekers bevinden zich
zowel onder de gelovigen (diegenen voor
wie geloven niet een ‘nalatenschap’ is,
maar een weg) als onder de niet-gelovigen
(zij die veel bestaande religieuze
voorstellingen afwijzen, maar
desalniettemin toch een verlangen hebben
naar een bron die hun dorst naar zin kan
lessen).Ik ben ervan overtuigd dat het
‘hedendaagse Galilea’, waar we naartoe
moeten om de God te zoeken, die door de
dood is heengegaan, de wereld van de
zoekers is.De bevrijdingstheologie leerde
ons om Christus te zoeken tussen de
mensen aan de rand van de samenleving.
Maar we moeten hem ook zoeken tussen de
mensen aan de rand van de kerk. En
daarvoor moeten we om te beginnen veel
loslaten.
Zulke overwegingen fascineren me. Ik
herken ze, ze spreken me aan, ik voel me
zelf vaak ook meer zoeker dan gelovige
arrivé. Tegelijk weet ik niet precies hoe we
dit soort overwegingen moeten vertalen in
concrete beslissingen voor ons kerk-zijn
vandaag in onze dorpsgemeenschap.
Hoogstens vage contouren van meer
samenwerking met alle zoekers als het gaat
om kunst en cultuur, samenlevingsvraagstukken, kunst, levensbeschouwing,
cohesie in het dorp, racisme, mensenrechten. Ik nodig u van harte uit om daarin
mee te denken en mee te doen. Jammer
genoeg gaat de dorps-/kerstwandeling,
waar heel veel dorpsgenoten en verenigingen, en ook wij als kerkgemeenschap
met onze zanggroep, aan mee hoopten te
doen, wegens de corona-maatregelen niet
door. Jammer, velen verheugden zich hier
zeer op. Maar de samenwerking in het

aanlooptraject was uitstekend en belooft
veel voor de toekomst.
Met hartelijke groet
Ds. Henk Fonteijn

MIJMERING
ONTDEKKINGEN IN CORONATIJD
Als je in deze tijd de samenzang mist, kun
je natuurlijk YouTube te hulp roepen. Zo
ontdekte ik André Nieuwkoop, organist
van de Gereformeerde Gemeente in
Aalburg. Orgelspelen is zijn hobby, ook al
kan hij geen noten lezen. Na
binnenvaartschipper en marinier te zijn
geweest, is hij nu in opleiding voor
politieagent. Toen hij onlangs met 135
collega’s in de Laurenskerk in Rotterdam
de eed moest af leggen, vond hij het
jammer dat tijdens die plechtigheid niet
ook even het grootste orgel van Nederland
in al zijn glorie zou klinken. Hij kreeg
toestemming om een paar minuten – in
politietenue en met veilgheidsschoenen aan
– het samenzijn op te luisteren. Het filmpje
hiervan zette hij op Twitter en daar is het
door tienduizenden bekeken.

In eigen kring moet Nieuwkoop erg
bekend zijn, want de psalmzangavonden
die hij o.a. verzorgt in de Grote Kerken
van Zaltbommel, Dordrecht en Gorkum
worden massaal bezocht. De kerken zitten
normaal gesproken stampvol, al kan dat nu

natuurlijk al een tijdje niet. Via YouTube
ontdekte ik ook wat een prachtig klinkend
orgel er in Gorkum staat (hoor: André
Nieuwkoop Grote Kerk Gorinchem
Orgelimprovisatie Psalm 42 met
aansluitend samenzang vers.1 en 5).

onder het spelen zingt en af en toe met
registranten overlegt of eventueel zelf de
registers bedient, dan overvalt mij
eenzelfde verbazing als waarover de
dichter van psalm 8 (volgens de traditie
David) ook al sprak.

Nieuwkoop heeft een manier van spelen
waar vaak een ongelofelijke vaart en
speelsheid in zit, die enorm contrasteert
met het zingen van de psalmen op hele
noten. Hij probeert de vaak meer dan
duizend aanwezigen wel eens mee te
krijgen in een iets vlotter tempo, maar – zo
zegt hij in een interview – het zangvolk is
hem toch de baas. Het feit dat deze
psalmzangavonden zo massaal worden
bezocht, bewijst toch dat men zijn frivole
voorspel en improvisaties enorm
waardeert. Zo ontdekte ik een lichte kant
der “zwaren” (hoor: YouTube André
Nieuwkoop Improvisatie ‘Komt tot uw
Heiland’ Sint Maartenskerk Zaltbommel;
het is alsof er een donderbui door de
orgelpijpen raast!). Luistert u bijvoorbeeld
eens naar deze uitvoering uit Kampen van
Psalm 118:
https://www.youtube.com/watch?v=01yE2
Bmen0Q

Men wil het onderscheid tussen mens en
dier wel eens wat relativeren, maar hier
kan de mensaap toch echt niet aan tippen.
Al wil ik heel bescheiden wel weer
toegeven dat dieren vaak weer
eigenschappen hebben waar wij als
mensen niet aan kunnen tippen.

Wat ik ook ontdekte bij het luisteren naar
zijn vele YouTube-filmpjes was het feit dat
ik heel veel psalmmelodieen helemaal niet
ken(de), terwijl ik toch al wat jaren ter
kerke ga. Dat zal ongetwijfeld met de
inhoud van de teksten te maken hebben.
Misschien interessant om daar eens een
goed onderzoek naar te doen. In ieder
geval kunnen we constateren dat men in
bepaalde kringen er geen bezwaar in ziet
ze te zingen; en Nieuwkoop zie je vaak uit
volle borst meezingen, in de berijming van
1773.
Een laatste ontdekking die ik deed betreft
de mogelijkheden van de hersenen van de
mens, althans die van André Nieuwkoop!
Als je ziet hoe zijn tien vingers razendsnel
over de toetsen gaan, zijn voeten van het
ene pedaal naar het andere schieten, hijzelf

Kees Kuiper

LEZEN EN LEVEN UIT DE
BIJBEL

Dit gebod is niet te moeilijk!
Een van de mooiste Bijbelgedeelten vind
ik Deuteronomium 30, vers 11 tot en met
16. Mozes spreekt tot het volk voordat dit
het beloofde land zal binnentrekken en
hijzelf achter zal blijven zoals God heeft
beslist. Hij spreekt over de geboden die
God aan het volk waarmee Hij een
verbond gesloten heeft, heeft opgedragen
om die te doen. Namens God houdt Mozes
het volk voor dat het gebod niet voor een
mens te moeilijk is, hij hoeft het niet uit de
hemel te gaan halen of aan de overzijde
van de zee. In vers 14 zegt Hij dat het
woord heel dichtbij is, 'in uw mond en in
uw hart om het te volbrengen.' In vers 15
gaat het over de keuze tussen het goede en
het kwade, het leven of de dood.

Wat ik zo prachtig vind aan deze verzen is
dat de mens hoog wordt aangeslagen:
kennelijk is hij zodanig toegerust met
capaciteiten en talenten dat hij zich aan
Gods geboden kan houden. Kennelijk is hij
in staat de keuze voor dood of voor het
leven zelf te maken. Hij hoeft daarvoor
geen 'geloofsheld' te zijn zoals Abraham,
Mozes of Aaron.

aan Hem wijden, dat wij onze tijd en uren
in Zijn dienst stellen? Of kunnen we dat
gewoon zelf besluiten, omdat het 'in onze
mond en hart is om het te volbrengen'. Zijn
hulp heeft hij ons al gegeven door ons zó
te scheppen dat we in Zijn dienst de
geboden kunnen onderhouden. Waarom
dat aarzelende: Laat Heer, geef Heer, doe
Heer.

Nu moeten de mensen uiteraard eerst die
geboden leren kennen en in de Bijbel,
vooral in de psalmen, komen veel zinnen
voor waarin gevraagd wordt: leer ons, wijs
ons uw weg, onderwijs ons, geef ons
inzicht etc. Een kind dat niet beperkt is
door fysieke of psychische kwalen kan
leren lopen en fietsen. Bij het leerproces
heeft hij wel zijn ouders of anderen nodig.
Zij geven ondersteuning, maar het lopen en
het fietsen moet het kind zelf doen.
Kinderen leren in gelovige Joodse
gezinnen automatisch de geboden van hun
ouders en hun broertjes en zusjes. Als een
jongen 13 wordt – en in liberale Joodse
kringen als een meisje 12 wordt – neemt
hij de verantwoordelijkheid op zich om
zich voortaan aan de geboden te houden. In
religieus opzicht is hij, is zij volwassen
geworden en kan aansprakelijk gesteld
worden.

Ik las eens een verhaal over een discussie
tussen Talmoedgeleerden. Ze waren het
over de uitleg van een bepaalde tekst niet
eens – wat niet erg is, want in de Talmoed
wordt zowel het standpunt van de
meerderheid als dat van de minderheid van
de discussiegroep vermeld. Een geleerde
wilde echter toch dat zijn standpunt
aanvaard zou worden en hij riep de hemel
aan om te getuigen voor zijn gelijk. Daarop
klonk de tekst uit psalm115, dat de hemel
de woonplaats is van God en dat Hij de
aarde aan de mensen heeft gegeven. De
geboden komen uit de hemel, maar de
interpretatie en het uitvoeren ervan is
voorbehouden aan de mensen.

Wat ik vreemd vind, is dat in veel liederen
en gebeden in onze christelijke diensten
onder het hoge niveau van de teksten uit
Deuteronomium wordt gedoken. Een
prachtig lied van Henk Jongerius begint
met: 'Maak ons tot het zout der aarde...'
Moet God ons tot het zout der aarde maken
of maken wijzelf de keuze om dat zout te
zijn? Kunnen we niet zelf de taak van dat
zout gaan vervullen? Jezus zegt: 'Jullie zijn
het zout der aarde (Mattheus 5 vers 13).
Nu dan! Zing dan: Dank u wel dat wij
mogen fungeren als het zout der aarde.
Uit een ander mooi lied: 'Maak mijn uren
en mijn tijd tot uw lof en dienst bereid.'
Dan zit ik ook weer met die vraag: moeten
we aan God vragen om hulp zodat wij ons

In de Joodse traditie wordt een mens als
partner van God gezien. God heeft de mens
nodig om aan zijn schepping verder te
werken: wij zijn de voeten en handen van
God op aarde. Aan ons is het om zoals Hij
rechtvaardig te zijn, barmhartig,
lankmoedig en onze naasten lief te hebben
zoals Hij ons heeft opgedragen. Kennelijk
heeft Hij, zoals uit de tekst uit
Deuteronomium blijkt, een hogere dunk
van ons dan wij veelal in de christelijke
traditie van ons zelf hebben. Jammer toch!
Gonda Scheffel-Baars

LEESWERK
“#DANKBAAR”
Bijbelse inspiratie voor
een dankbaar leven
Gratis te bestellen via

https://petrus.protestantsekerk.nl/dankb
aar/
Je hebt grote boeken en kleine boekjes en
soms bevat een klein boekje verrassend
veel moois.
Dit boekje is door de PKN uitgegeven ter
gelegenheid van Dankdag. Ook al ligt
Dankdag bij het lezen van deze St Pieter al
weer ver achter ons, dit boekje blijft de
moeite van het bestellen waard.
Vooraf
Niet het streven naar geluk, maar het
oefenen in dankbaarheid maakt mensen
tevredener en optimistischer. Het doet ons
goed om stil te staan bij de mooie
momenten en goede dingen in ons leven,
hoe klein ook. Zo begint de inleiding. Het
streven naar geluk is in onze samenleving
enorm overschat. Is streven naar geluk
eigenlijk wel mogelijk? Het oefenen van
dankbaarheid lijkt mij meer richting te
geven…… De schrijvers benoemen dat
dankbaarheid vanuit geloofsperspectief
nog een diepere laag krijgt. Niet alleen als
het goed met ons gaat, maar ook als het
minder goed gaat.
Hoe doen we dat dan, oefenen in
dankbaarheid?
Dit boekje probeert handvatten te ontwaren
in de levens van vier Bijbelse personen:
David, Salomo, Jezus en Paulus. Op
verschillende wijzen laten zij iets zien van
vertrouwen, ontvankelijkheid en dankbaarheid. In korte hoofdstukken van ca.
vier bladzijden, wordt aan de hand van een
Psalm of Bijbeltekst, heel prettig leesbaar,

uitleg en stof tot nadenken voor ons zelf
gegeven.
Ik licht er drie hoofdstukjes uit.
Lange nachten
In vrede leg ik mij neer en meteen slaap ik
in, want U HEER, laat mij wonen in een
vertrouwd en veilig huis. Psalm 4:9
Voor dingen die je ‘normaal’ vindt, ben je
eigenlijk maar weinig dankbaar. De
schrijver had dat met slapen. Vroeger sliep
zij graag uit, maar sinds het overlijden van
haar man, slaapt ze slecht. Als ze nu soms
een nacht doorslaapt. Is ze zo dankbaar!
David belijdt twee keer zijn vertrouwen op
God, juist rond het thema slaap. Hoe kon
hij zo makkelijk zijn zorgen bij God
neerleggen? Slaap je dan echt beter?
De schrijfster is de teksten van de Psalmen
hardop gaan uitspreken voordat ze inslaapt
en iemand gaf haar de tip om als ze (te)
vroeg wakker wordt, die tijd als gebedstijd
te gebruiken in plaats van als piekertijd.
Wat krijgt de stilte van de nacht dan
opeens een andere geestelijke lading.
Paulus: een dankbare apostel
Ik dank mijn God altijd wanneer ik aan u
denk, telkens wanneer ik voor u allen bid.
Dat doe ik vol vreugde. Filippenzen 1:3-4
Een paar woorden die veel zeggen. In de
eerste plaats omdat Paulus met
dankbaarheid (en vreugde) terugdenkt aan
alle mensen die hij ont-moette. In de
tweede plaats laten de woorden zien dat
zijn dankbaarheid zich zowel richt tot God
als tot de mensen die het betreft.
Wanneer Paulus deze woorden schrijft zit
hij zelf in de gevangenis. Toch begint hij
niet met een klacht. Paulus kiest er bewust
voor om dankbaar te zijn en dat te
benoemen.
Het is ook voor ons waardevol om onze
dankbaarheid te benoemen.
Dankbaar leven: een oefening
Blijf bidden en blijf daarbij waakzaam en
dankbaar. Kolossenzen 4:2

Vaak wordt gedacht dat dankbaar leven
betekent dat we oog moeten hebben voor
de goede en positieve dingen die we
meemaken of ontvangen. Henri Nouwen
legde in zijn boek ‘Hier en nu’ uit dat
geestelijke dankbaarheid niet alleen gaat
over de goede dingen in mijn leven, maar
ook over de moeilijke en slechte dingen
die er soms zijn. Niet dat alles wat gebeurd
is, goed was, maar het is wel zo dat dat de
slechte dingen niet buiten Gods liefdevolle
aanwezigheid zijn gebeurd.
Het is moeilijk om voor ons hele verleden
dankbaar te zijn. Er zijn dingen waarvan
we wensten dat ze nooit gebeurd waren.
De schrijver moedigt ons aan om, als we
de moed hebben, het ‘geheel’ van ons
leven te zien met Gods ogen, dan komt er
meer vrijheid en krijgen we meer oog voor
de barmhartigheid van God.
Dankbaar leven is en blijft een oefening.
Een oefening om heel ons leven te kunnen
ontvangen als een geschenk.
Agaath van Dorp

“ZIN VAN HET LEVEN? MOET DAT
DAN?”
Naar aanleiding van het programma ‘de
Verwondering’ heb ik het boek ‘De zin
van het leven’ van journalist/schrijver
Fokke Obbema gelezen.
Fokke Obbema was na een hartstilstand

bijna dood. Deze ervaring riep bij hem
grote levensvragen op, wat resulteerde in
een veertigtal interviews met zeer
uiteenlopende gesprekspartners. Steeds
was de eerste vraag: ”Wat is de zin van het
leven”
Deze vraag
stellen veel
mensen zich,
de een is daar
vaak mee
bezig, de
ander op het
moment als
het leven op
zijn
grondvesten
schudt, of als
men op een
kruispunt in
het leven
staat. In dit boek lezen we uiteenlopende
antwoorden op grote levensvragen.
Niemand heeft het definitieve antwoord.
Ik heb het boek (te) gretig gelezen, tot ik
op een punt kwam waarop ik dacht:
”allemaal goed en wel die wijze woorden
van welbespraakte mensen, maar wat zou
het antwoord zijn van een bakker,
huisvrouw, of pakjesbezorger?”, om er
maar een paar te noemen.
Het is een boek met vragen die er
werkelijk toe doen, maar als je er te gretig
in leest, kun je er door overspoeld raken.
Precies op dat moment kreeg ik het boek
‘Neem een geit’ cadeau, geschreven door
Claudia de Breij. Ook zij heeft mensen
geïnterviewd en kwam tot levenslessen en
wijsheden van bekende Nederlanders als
Paul van Vliet, Hanneke Groenteman,
Nico ter Linden, Hans Wiegel en anderen
waaronder haar moeder en haar pedicure.
Een humoristisch, ook ont-roerend en vlot
geschreven boek. Korte hoofdstukken, het
is aan te bevelen om ook hierin niet te lang
te lezen. Zo af en toe een hoofdstuk bij de
koffie of thee, of voor je gaat koken is een
lekker moment, is mijn ervaring.

De boeken
van Fokke
Obbema en
Claudia de
Breij hebben
gemeen dat
het in
gesprek gaan
met anderen
wijsheid en
inzicht kan
brengen. Je
hoeft het niet
allemaal zelf
uit te
zoeken, je
kunt bij anderen te rade gaan.
Tot slot een anekdote van geïnterviewde
Paul van der Velde in het boek van Fokke
Obbema: “Toen God de wereld schiep en
aan de mens al het moois liet zien wat hij
had bedacht, vroeg de mens hem: “Maar
wat voor zin heeft dat?” Waarop God
antwoordde: ”Zin, moet dat dan?” De
mens: ”Jazeker”. Waarna God zegt:
”Mooi, dan mag jij dat gaan uitzoeken.”
Aanbevolen: Tv programma: De
Verwondering, zondagmorgen 8.30 uur
NPO 2
Geertje Lentink

WAT LEUK: EEN KAARTJE
VAN ….

Boven bij het Flaesorgel stond hij…een
kartonnen doos vol mooie ansichtkaarten.
Van markante plekjes in het dorp, van de
kerk, en van het beeldje ‘Ontmoeting’ van
Carla Wiersma, over de thuiskomst van de
verloren zoon. (Wie weet trouwens waar
het bronzen origineel van dat beeld
gebleven is? Lange jaren stond het in de
doopkapel.) Vijf mooie kaarten. We
hebben ze alle vijf samen in een enveloppe
gedaan. En die enveloppen liggen vanaf
komende zondag achterin de kerk op de
boekentafel.
Dit is het idee: u neemt naar believen
een of meer van deze setjes mee naar
huis. Niet voor het prikbord, maar om te
verzenden. Aan mensen van wie u weet of
vermoedt, dat ze juist in deze vreemde,
donkere dagen blij zijn met een
levensteken van uw kant. Misschien aan
mensen van wie u vermoedt dat ze nooit
post krijgen,
die mogelijk
(blij) verrast
zijn post van
u te krijgen.
Eenzaamheid
speelt in
coronatijd, en zeker nu de dagen zo kort
zijn en de avonden zo lang, in meer huizen
dan je vanaf de buitenkant zou denken. En
voor alle duidelijkheid: de ontvangers
hoeven niet per se lid van de hervormde

gemeente Tricht te zijn… Doe mee. Wees
een (kerst)engel!

Kerst in lockdown
De Britse kunstenaar Banksy staat bekend
om zijn vaak humoristische, maar dikwijls
ook politiek geladen graffiti kunst. In het
bijzonder de ‘’veiligheidsmuur” (zo heet
hij in Israël) of “afscheidingsmuur” (zo
noemen de Palestijnen hem) in het “heilige
land” heeft hem tot meerdere
wereldberoemd geworden afbeeldingen
geïnspireerd.

Vorig jaar ging deze kerstgroep van zijn
hand dankzij de moderne media in
recordtijd de wereld over. Een kogelgat in
de Muur dient als basis voor de ster van
Bethlehem die straalt boven de stal met
Maria, Jozef en het Kind.
Moeilijke politieke kwesties zetten wij
doorgaans tijdens de kerstdagen graag
even in de wachtstand. We zijn niet van
steen, we zijn verre van onverschillig
tegenover het wereldgebeuren, maar wat
kun je behoefte hebben aan een paar dagen
“kerstreces” van al die grote en vaak zo
uitzichtloze kwesties in onze wereld. Toch
zullen we dit jaar misschien meer dan
anders kerst vieren met het besef dat wij
allen, wereldwijd, in een lockdown leven.
Niet alleen de inwoners van Bethlehem en
van de Westelijke Jordaanoever en Gaza,
die al zoveel jaren achter muren en
prikkeldraad leven en dagelijks
geconfronteerd worden met een militaire
overmacht die hun leven domineert. Net
als in de dagen dat Jezus geboren werd. Dit

jaar ervaren wij allen de overmacht van
een tot nog toe ongrijpbaar virus dat ons
bedreigt en beperkt in onze
bewegingsvrijheid. Misschien helpt het ons
aan wat meer empathie met mensen die
behalve corona ook nog zoveel andere
hinder ervaren, zoveel beperkingen en
onmogelijkheden, zoveel verlatenheid en
het gevoel dat niemand echt geïnteresseerd
is in hun lot.
Ik wens u van harte toe dat u in deze dagen
liefde en warmte van medemensen mag
ervaren, vormen van aandacht die het
isolement doorbreken. En ik wens u toe dat
u die warmte en aandacht ook zelf zult
kunnen geven. Zodat we voor elkaar een
beetje engel, boodschapper van hoop zijn,
die in alle bescheidenheid een beetje
verwijzen naar de boodschap van de engel
in de kerstnacht: dat de hemel open is, dat
niemand buitengesloten is, dat wij allen
omsloten worden in een warme en
liefdevolle omhelzing van God de Vader.
In dit unieke Kind dat zo sprekend zijn
Vader is!
Ook namens Mirjam, vrede en alle goeds
gewenst voor deze bijzondere kerst!
Ds. Henk Fonteijn

MANDALA'S
Mij werd verzocht een stukje te schrijven
voor het kerkblad. Ik dacht gelijk aan het
kleuren van mandala’s, wat ik elke avond
samen met Gon zit te doen. Wij sluiten
altijd de avond af met de mandala’s. Daar
gaat voor ons een enorme rust van uit.
Soms gaan mijn gedachten dan naar de
monniken in Tibet. Zij kleurden
zandkorrels met verf en deden dat tot ze er
een heleboel hadden. Dan verzonnen ze
een patroon en gingen ze de zandkorrels in
dat patroon leggen. De donkere korrels
lagen uiteindelijk in het midden en de
lichtere aan de rand. Laag voor laag
werden ze neergelegd. De donkere het
laatst. In de film ‘Seven years in Tibet’ is
te zien hoe ze dat deden. Helaas ook hoe
de Chinezen bezit namen van het land.
Voor mij is het meest aangrijpende
moment in die film dat een Tibetaanse
monnik bezig is met het maken van een
prachtige mandala en dat een Chinese
soldaat er dwars door heen stapt met zijn
grote laarzen. Dat moet hard aan zijn
gekomen bij die monnik.
Maar nu terug naar het hier en nu.
Tegenover elkaar zittend aan de toog
sluiten Gon en ik elke avond af met het
kleuren van een mandala. Over een zo’n
mandala doen wij een paar dagen. Ze zijn
allemaal verschillend. Soms echt mooi,
soms ook minder. Af en toe geven we
elkaar raad over een te kiezen kleur. Ik
gebruik andere kleurencombinaties dan
Gon. Meestal wordt er niets gezegd en na
zo een poos tegenover elkaar zittend
gekleurd te hebben, maken we ons klaar
om te gaan slapen. De mandala’s maken
ons rustig en het resultaat is vaak mooi om
er nog eens naar te kijken. Als er eentje af
is zetten we de datum er op en hangen hem
op, zodat we er nog een paar dagen naar
kunnen kijken.
Ton Scheffel
P.S.1:
De mandala’s, die op de startzondag (en

nog weken daarna) in het koor van kerk
hingen, heeft Gonda gemaakt.

P.S. 2:
De technische man van ‘De Roos van
Culemborg’ is Anton Overweel. Als er wat
gehesen of in elkaar gezet gaat worden,
moet je bij hem zijn. Maar hij ontwerpt
ook mandala’s om te kleuren. Daar ontstress je van, zegt hij. Pak een kleurpotlood
of viltstift en begin gewoon. Je verkeert
uren in andere sferen. Tibetaanse
monniken, Franse kathedralen en Carl
Gustaf Jung gingen je voor. De Roos
selecteerde vijftig unieke verschillende
ontwerpen, stopte ze in - wat ze vroeger
noemden - een luxe houten doos en voilà:
het perfecte geschenk voor jezelf of de
medemens in donkere maanden. Voor 15
euro te koop bij boekhandel Tomeij,
boekhandel de Kraanvogel en in de
Familiefabriek, alledrie in de Culemborgse
binnenstad.

UIT DE GEMEENTE
De bloemen van 25 oktober zijn gebracht
bij mevr. J. van Doesburg, Bantamlaan 4
en mevr. J. van de Koppel, Meersteeg 32B.
De bloemen uit de dienst van 1 november
zijn gegaan naar mevr. Merkens,
Meersteeg 41 en mevr. v.d. Koppel, De
Zandkuil 21
Zaterdag 7 november of zondag 8
november na kerktijd zijn er bij de ouderen
van onze gemeente een smakelijke en
gezonde groet bezorgd.

De bloemen uit de dienst van 15 november
zijn gegaan naar de heer C. Hak,
Bantamlaan 27 en de heer Lomwel, Laan
van Craijestein 27A.
De bloemen uit de dienst van 22 november
zijn gegaan naar fam. Van Arkel,
Hoogeinde 2 en mevr. C. Kerkhof, v.d.
Wall van Duivendakhof 43 in
Geldermalsen.

VOORGEGAAN…
Hendrik Marinus van Dusseldorp
Heukelum 7 maart 1939 – Culemborg,
23 oktober 2020

Op 23 oktober is overleden Henk van
Dusseldorp. Echtgenoot, (schoon)vader en
opa. Pa was al 11 jaar opgenomen bij
Zorgcentra de Betuwe, waarvan de laatste
6,5 jaar in Culemborg in de Betuwehoeve.
Begin jaren ’70 nam hij de boerderij over

van zijn vader. De (Zuiderlinge)dijk was
een van zijn favoriete plaatsen. Daar leerde
hij ons kinderen de vele vogels kennen.
Maar omdat we altijd met het vee over de
weg naar de andere weilanden moesten,
werd de boerderij verkocht en werd de
boerderij aan de Brugsteeg 3 aangekocht in
1986. Zijn hobby’s waren jagen, hetgeen
hij graag in gezelschap van zijn
jachtvrienden mocht doen. Maar ook het
dansen. Al van jongs af aan was hij op de
dansvloer te vinden. Ook in het dorpshuis
van Tricht heeft’ ie wel wat dansjes
gewaagd. In 2001 werd hij getroffen door
een CVA, de oorzaak van zijn dementie
wat hem vanaf 2006 steeds meer parten
ging spelen in het dagelijks functioneren.
Na een valpartij in augustus 2009 kwam de
onvermijdelijke opname in het
verpleeghuis. Ondanks dat het niet
overeenstemde met zijn “het leven moet
waard zijn geleefd te worden”, was hij toch
een tevreden bewoner. Hij genoot van
bezoek, vooral van degenen die hem lief
waren, of een connectie met Heukelum
hadden. Maar hij genoot dagelijks van de
maaltijden en de lekkere koeken.
November 2019 is zijn wens voor een
toetjesbuffet uitgekomen en heeft hij meer
dan zitten genieten. Dankbare
herinneringen! En na 19 bonusjaren, kwam
het toch nog zeer onverwachte moment
van zijn overlijden. Hij is de avond voor
zijn overlijden nog gesterkt met een
bezoek van Adriaan van Steenis uit
Heukelum, die ook de uitvaart geleid heeft.
Twee geliefde teksten van hem klonken
daarin:
Psalm 103:8:
Gelijk het gras is ons kortstondig leven,
gelijk een bloem, die op het veld verheven,
wel sierlijk pronkt, maar kracht’loos is en
teer;
wanneer de wind zich over ’t land laat
hooren,
dan knakt haar steel, haar schoonheid gaat
verloren:
men kent en vindt haar standplaats zelfs
niet meer.

Psalm 138:4 berijmd:
Als ik omringd door tegenspoed,
bezwijken moet, schenkt Gij mij leven.
Wanneer mijn vijands toorn ontbrandt,
uw rechterhand zal redding geven
De Heer is zo getrouw als sterk,
Hij zal zijn werk voor mij voleinden.
Verlaat niet wat uw hand begon,
o levensbron, wil bijstand zenden.
Andrea van Zeitveld-van Dusseldorp

Gerrit van Blitterswijk,
Tricht, 16 mei 1950 – Tricht, 26 oktober
2020

Op maandag 26 oktober is een geliefd
dorpsgenoot, Gerrit van Blitterswijk,
overleden. Hij was al geruime tijd ernstig
ziek, maar liet zich daardoor niet uit het
veld slaan. Hij maakte zolang als het
mogelijk was gebruik van de
mogelijkheden, zoals de scootmobiel, om
actief en in beweging te blijven en in het
dorp en rond het voetbalveld onder de
mensen te zijn en te genieten van het goede
dat het leven hem nog bood. Bijvoorbeeld
langs de lijn om zijn kleinzoons Yorick en
Milan aan te moedigen. Met die
realistische, positieve instelling was hij een
voorbeeld voor velen. Gerrit zal in het
bijzonder gemist worden bij v.v. Tricht,
waar hij zijn leven lang een actief lid

geweest, eerst als speler, later als
jeugdtrainer. Vanuit zijn professionele
achtergrond als installatiemonteur was hij
ook betrokken bij alle bouw- en
verbouwactiviteiten rond de sportvelden.
Onze gebeden en gedachten gaan uit naar
zijn vrouw Hetty, kinderen Linda en
Jeroen, schoon- en kleinkinderen.
Ds Henk Fonteijn

Een rijke schare aan vrijwilligers
Onze kerkgemeenschap kan bogen op een
stuwmeer aan vrijwilligers.
Voor de avonden die we de laatste jaren
hebben georganiseerd als dank-je-wel voor
hen gingen ruim honderd uitnodigingen de
deur uit.
Al deze vrijwilligers hadden dit dik
verdiend omdat er niets van de grond komt
en geen gemeenschap kan bloeien zonder
de betrokkenheid en inzet van velen.
Hoe klein of groot hun bijdrage ook is.
Van kerkdienst tot Stiefbeenmarkt, van
kerkbladbezorger tot oud papierophaler,
alles en iedereen doet er toe.
Eigenlijk had de kerkenraad bedacht om
dit jaar ook een avond te organiseren. Die
is om begrijpelijke redenen niet
doorgegaan.
We hopen op betere tijden.
Het dank-je-wel klinkt op papier wat
mager maar wees er van overtuigd dat de
kerkenraad zich er van bewust is dat we
ons in Tricht rijk voelen met elke
vrijwilliger.
Neem hier vooral goede nota van.
Vanzelfsprekend is de inzet niet. Soms
bedanken mensen omdat ze te maken
krijgen met veranderingen in hun leven. Ze
krijgen ander werk wat zich niet verenigt
met de taak die ze op dat moment voor de
kerk vervullen. Soms gaan mensen
verhuizen. En soms moeten mensen een
stapje terug doen omdat leeftijd gaat tellen
en/of fysieke gesteldheid zijn tol eist.

Wees vooral niet verbaasd als er op u een
beroep wordt gedaan voor een kleine of
grote taak. Momenteel zijn we op zoek
naar mensen die willen meewerken aan de
actie Kerkbalans. Voor de administratie en
voor het bezorgen en ophalen van de
enveloppen.
Belangrijk werk omdat dit voor de
financiële onderbouwing van het
kerkenwerk en voor de verbinding met alle
ingeschreven kerkleden van belang is.
Als u hieraan wil meewerken horen we dit
graag. Laat dit dan aan een
kerkrentmeester weten. Contactgegevens
vindt u in het kerkblad en op de website.
Ook als u iemand weet die mogelijk niet
direct betrokken is maar wel een bijdrage
wil leveren is deze persoon uiteraard van
harte welkom.
Ook mensen die graag praktisch bezig
willen zijn is er ruimte.
De kerk wordt regelmatig schoongemaakt
en de tuin moet worden onderhouden.
Weet dat uw bijdrage, hoe bescheiden ook,
zeer wordt gewaardeerd.
Namens de Kerkenraad,
Ad de Graaff

VERTELROOSTER
DECEMBER 2020
Zondag 6 december
Johannes 1: 19-28
Wie ben jij dan
wel?
Johannes de
Doper wordt
door priesters en
Levieten
ondervraagd: ‘Ben jij de Messias?’
Johannes vertelt dat hij dat niet is en dat na
hem iemand komt die veel belangrijker is.
Zondag 13 december
Jesaja 65: 17-25
Ben je er klaar
voor?
De profeet
Jesaja spreekt
de mensen
moed in: ‘De
Heer zegt: “Ik maak alles nieuw en jullie
mogen mij helpen. Wees goed voor elkaar.
Help elkaar. Doe wat je kunt en ik, de
Heer, zal de rest doen.”’
Zondag 20 december
Lucas 1: 26-38
Wat een
geschenk!
De engel
Gabriël
verschijnt aan
Maria en vertelt
dat ze een kindje krijgt dat ze Jezus moet
noemen, Gods Zoon. De engel vertelt ook
dat de oude Elisabet een kindje krijgt.
Kerst 25 december
Lucas 2: 1-20
Wereldnieuws
Vandaag is het
kerstfeest en
lezen we het
verhaal van de
geboorte van
Jezus. Hij wordt geboren in een stal en

krijgt meteen al veel bezoek.
Zondag 27 december
Lucas 2: 33-40
Hier heb ik op
gewacht!
Jozef en Maria
zijn met hun
kindje Jezus in de
tempel. Daar
ontmoeten zij Simeon en Hanna. Wat zijn
deze mensen blij om Jezus te zien!
Zondag 3 januari 2021
Matteüs 2:1-12
Waar ga je
heen?
Vandaag horen
de kinderen het
verhaal van de
drie wijzen die
op zoek gaan naar de koning en Jezus
vinden.

COLLECTE VOOR
DIAKONALE DOELEN
Collecte 6 december: Küsmöd
Collecte 13 december: Betuwe Wereldwijd
Collecte 20 december: Stichting Timon
Collecte 24 december: Individuele
Noodhulp
Collecte 25 december: Kinderen in de knel
Collecte 27 december: Rudolphstichting
Collecte 31 december: Individuele
Noodhulp
Collecte 6 december: 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 13 december: Betuwe Wereldwijd
Het werk bij Betuwe Wereldwijd bestaat
uit het inzamelen, 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, schrijfmachines 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
en te verzenden is geld nodig.
Collecte 20 december: 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.

Collecte 24 december en 31 december:
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 biedt hulp aan hen die
leven in armoede, vluchtelingen, (ex)gedetineerden, verslaafden en
gehandicapten.
Collecte 25 december: Kinderen in de
knel.
Voor veel te veel kinderen is het met Kerst
helemaal geen feest. Zij zijn op de vlucht,
groeien op in armoede of hebben in hun
hele leven nog geen vrede gekend. Ze
worden misbruikt of verwaarloosd. Juist
met Kerst verdienen zij bijzondere
aandacht en steun. Daarom deze
kerstcollecte, waarvan de opbrengst
bestemd is voor kinderprojecten. Dit jaar
voor kinderen in Moldavië.
Collecte 27 december: 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
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.
Als U niet in staat bent naar onze
kerkdiensten te komen en toch een bepaald
doel wilt steunen, dan kunt U hiervoor geld
overmaken op rekeningnr.:
NL37RABO03212 871 85 t.n.v. Diaconie

Herv. Gemeente.
Zeker in deze tijd van coronamaatregelen
en er maar een beperkt aantal mensen de
diensten mogen bezoeken is een gift op
onze bankrekening zeer welkom.
Namens de diaconie
Janny van Eck

MENS, WAT EEN VERHAAL!

Wat was uw droom voor later toen u jong
was?
Ik had een neef die woonde in Zwolle en
we kwamen in de vakanties vaak bij
elkaar. Als ik dan bij hem was gingen we
zeker een keer naar het, in mijn ogen, grote
station om daar naar treinen te kijken die

binnen kwamen en weer vertrokken (dat
mocht toen nog). Toen hadden wij besloten
om treinmachinist te worden. Het is er
nooit van gekomen, ik ging het Grafische
Vak in en mijn neef werd dominee.
Uw lievelingsmuziek toen en nu?
Ik ben opgegroeid in de tijd van de Beatles
en de Rolling Stones maar van beide was
ik niet zo’n fan. De muziek van de Beatles
was wel heel knap maar toch hield ik meer
van muziek van Herman van Veen, Robert
Long, Marry Anne e.d. Nog steeds vind ik
rustige luistermuziek met inhoud mooi.
Voor welk eten mogen we u wakker
maken?
Het was een goede gewoonte vroeger bij
ons thuis dat je op je verjaardag mocht
zeggen wat je wilde eten en iedere
Kwakkel zei dan: Snert. We aten dus zeker
10x per jaar erwtensoep of het nu koud of
warm weer was. Sinds ik met Tjitske ben
hebben we de goede gewoonte om onze
eerste snert van het winterseizoen te eten
als Sinterklaas in Nederland binnenkomt.
Zitten we met een kop snert voor de
televisie. Later met de kinderen erbij maar
die zijn meer van de noedelsoep.
Wat hing er boven uw bed in uw
puberjaren?
Ik sliep op zolder onder het schuine dak en
die hingen vol met grote voetbalplaten van
ploegen uit de eredivisie.
Welk verhaal/boek/film is u in uw leven
het meest bijgebleven? Waarom juist
deze?
Er zijn meerdere boeken die ik mooi vond
maar het spannendste vond ik in mijn
kinderjaren de boeken “Reis door de
nacht”. Later vond ik het boek “Het kan
niet altijd kaviaar zijn” heel mooi. Met
films is het ook zo, vroeger heb ik de film
“Sounth of music” wel 4 keer in de
bioscoop gezien, maar op latere leeftijd
vond ik de film “Titanic” en de film over
Mozart heel indrukwekkend. Normaal is
het dat iedereen op gaat staan als de

aftiteling begint maar bij deze film bleef
bijna iedereen zitten luisteren naar het
prachtige pianoconcert wat liep onder de
aftiteling.
Heeft u een lievelingsverhaal of tekst in
de Bijbel? Of een lievelingslied? Waarom
dit?
Bij ons thuis werd na het eten altijd uit de
bijbel gelezen. Mijn oudste broer die er
alleen was op hoogtijdagen mocht dan
zeggen wat we lazen en elke keer kwam
het met het verhaal van Simson, prachtig.
Nu alweer zo’n 14 jaar geleden zijn Tjitske
en ik naar Israël geweest en na die tijd ga
je de bijbel toch anders zien. De storm op
het meer van Galilea en de wonderbare
visvangst wordt toch aanschouwelijker als
je zelf op een bootje op het meer hebt
gezeten.
Een lievelingslied, het zijn er zoveel. Nu in
deze tijd van het jaar vind ik weer andere
liederen mooi dan over een paar weken als
het Kerst is. Ik heb wel een lievelingsstuk
en dat is “Cantique de Jean Racine” van
Fauré. Je hoort het regelmatig op de radio
maar het meest bewogen werd ik toch een
paar jaar geleden. Het City Chamber Choir
uit Londen olv Stephen Jones en mijn koor
Con Amore hadden ingezongen en onder
leiding van de gastdirigent zongen ze
gezamenlijk dit stuk een keer door. Niks
geen orkest erbij, nee een orgel, vleugel en
een altviool. Vanaf de eerste tot de laatste
nood zat ik alleen in de kerk te luisteren
met een dikke brok in mijn keel. Ik heb het
nooit meer zo mooi gehoord.
Welke levenswijsheid zou u aan de
volgende generatie willen doorgeven?
In elk mens zit wel wat goeds je moet het
soms met een lampje zoeken maar het zit
er wel.
Maak de volgende zinnetjes eens af:
De kerk is voor mij ….
Een gebouw waar we samenkomen om te
zingen (wat mis ik dit) en om samen te
komen rond het woord van God. God zie

ik trouwens overal. Ik probeer elke dag
minsten een uur te wandelen met de hond
en dan zie je God in de kleinste en grootste
dingen. Maar soms ook niet als je aan al
die vluchtelingen denkt maar misschien is
dat meer ons probleem. Tjitske en ik
hebben een paar keer in Londen een
ochtendconcert verzorgt. Daar was een
heel groot aantal bezoekers mensen van de
straat, daklozen, werklozen. Ze kwamen
naar dat concert omdat het warm was in de
kerk en ze na die tijd een kop koffie kregen
met wat daarbij. Dat is ook kerkzijn en dat
mis ik hier wel in deze streek van
Nederland.
Als ik wist dat morgen de Messias kwam,
zou ik vandaag….
Net zo doen als anders. Heel misschien zou
ik dan een vragenlijstje maken en zou ik
dan wel een stukje met Hem willen
wandelen.
Ik geef de pen door aan ….
Agaath van Dorp

Agenda
Dinsdag 1 december: Oud papier ophalen
Woensdag 9 december: Kring rond het
evangelie van Johannes. Onder
voorbehoud, nadere informatie volgt z.s.m.
Vrijdag 19 december: Running X-mas
diner de deelnemers en kokers worden via
een aparte brief nader geïnformeerd.
Open kerk:
In principe is de kerk open op
dinsdagmorgen tussen 10.00 en 12.00 uur.
De banner aan het hek geeft aan of de kerk
daadwerkelijk geopend is.

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

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

Zondag 6 december: 2e Advent
09.30 uur: Drs. P.W. van Lunteren uit
Hoenderloo
Orgel: Tom Bijnagte
Zondag 13 december: 3e Advent
10.00 uur: ds. H.G. Fonteijn
Orgel: Jos Rodermans
Zondag 20 december: 4e Advent
10.00 uur: ds. H.G. Fonteijn
Orgel: Jaap Kwakkel
Donderdag 24 december: Kerstnacht
(nadere informatie via de weekbrief)
22.00 uur: drs. Chr.van Harten
Orgel: Tom Bijnagte
Vrijdag 25 december: Kerstmorgen m.m.v.
kleine afvaardiging OZOD (nadere
informatie via de weekbrief)
10.00 uur: ds. H.G. Fonteijn
Orgel: Tom Bijnagte
Zondag 27 december: Top2000-dienst
10.00 uur: mevr. D. van Dijk uit Asperen
Orgel: Jaap Kwakkel
Donderdag 31 december: Oudjaar
19.30 uur: Dhr. Hopman
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

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
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