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Allereerst wil ik u namens alle 
leden van de redactie voor 2021 
veel geluk, liefde en gezondheid 
toewensen!  
Sommige mensen hebben het al 
gezegd: 2021 kan niet slechter 
worden dan 2020. Tja het is maar 
hoe je het bekijkt. Het zal voor een 
ieder toch verschillend zijn.  
 
Nu er een lockdown is tot 19 
januari 2021 worden ook de 
kerkdiensten zonder bezoekers 
gehouden. Een hele rare 
gewaarwording om vanuit huis 
naar de diensten rondom Kerst te 
kijken en te luisteren. Heel fijn dat 
we nu ook kunnen kijken en niet 
meer alleen luisteren maar dan 
nog.... heel raar. Als lid van de 
Zanggroep Tricht heb ik het samen 
zingen in deze Kerstperiode 
gemist. De gezelligheid, de 
warmte en het samen vieren van de 
geboorte van Jezus.  
Laten we met elkaar hopen en 
bidden dat we met Kerst 2021 
weer met elkaar kunnen vieren.  
 
Namens de redactie wens ik u veel 

leesplezier en graag tot de 
volgende keer! 
 
Hartelijke groet, 
Nienke den Boer 
____________________________ 
Kopij voor volgende kerkblad kunt 
u uiterlijk 22 januari 2021 
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 
 
Lockdown wederom. Een 
harde dobber! Vroeg donker, 
buiten niet al te uitnodigend, 
en geen plekken waar je kunt 
schuilen bij elkaar. Voor het 
eerst in mijn leven ben ik 
stiekem een beetje blij dat er bij 
ons thuis geen schoolgaande 
kinderen meer zijn. Ik kan me 
zomaar voorstellen dat het huis 
af en toe te klein blijkt, zelfs als 



 
 

 

iedereen een eigen kamer (en 
een eigen apparaat met 
beeldscherm en 
internetverbinding) heeft.  
Ik hoop dat het u en jullie 
gelukt is, niet kniezend door de 
Kerst te komen, maar dat u er 
ondanks de beperkingen iets 
moois van gemaakt heeft. 
Misschien wel een 
onvergetelijke Kerst, juist 
omdat het zo anders was en 
omdat we daar creatief mee 
omgegaan zijn! 
 
Met talloos veel mensen zie ik 
uit naar de dag dat allerlei 
dingen weer mogen en kunnen. 
Als er iets is, waarvan ik in het 
voorbije jaar de betekenis meer 
dan ooit tevoren ben gaan 
inzien, is het de enorme 
maatschappelijke betekenis van 
verenigingen, verenigende 
activiteiten en plekken voor 
ontmoeting. De aanschuiftafel, 
de ouderensoos, sportieve 
evenementen, de leesclub, 
samen zingen in kerk of koor, 
de bloesemtocht (helaas ook in 
2021 nog niet!) en de 
avondvierdaagse, het stamcafé, 
de muziekvereniging en noem 
maar op.  
 
Als we het afgelopen jaar 
evalueren, zal als eerste wellicht 

boven komen wat corona ons 
allemaal ontnomen heeft. Dat 
zou voor sommigen wel eens 
een lange lijst kunnen worden, 
variërend van het missen van 
dikke knuffels van en aan de 
kleinkinderen tot het 
noodgedwongen annuleren van 
een lang gedroomde reis (bv. 
naar Israël!). Of erger nog: 
verlies van werk, of van 
gezondheid, van energie en 
fysieke kracht.  
 
Dat alles beseffend, waag ik het 
er toch op, aandacht te vragen 
voor het positieve dat 
opbloeide. Ik ben enorm geraakt 
door de vindingrijkheid en 
veerkracht van veel zzp’ers, 
ondernemers, kunstenaars, 
musici, mensen in de horeca, 
die niet in klagen bleven steken, 
maar nieuwe wegen zochten om 
te doen waar ze goed in zijn. Ik 
ben ook positief over de rol van 
de kerk in de samenleving, juist 
in dit afgelopen jaar. In tal van 
dorpen en steden werd vanuit de 
kerken, - niet exclusief en vaak 
in goede samenwerking met 
andere vrijwilligers en 
instanties -, heel veel inzet 
getoond om te werken aan de 
samen-leving, ondanks de 
afstand en beperkende 
maatregelen. En als ik tenslotte 



 

 

voor mezelf mag spreken: het 
vaarwater werd stukken minder 
breed, maar vaak wel dieper. 
Juist omdat niet alles kon en 
mocht, ontstond er ruimte voor 
verdieping, in de vorm van 
lange wandelingen met goede 
gesprekken met vrouw, 
kinderen, vrienden, collega’s. 
Er kwam meer tijd voor het 
eindelijk lezen van boeken die 
allang lagen te wachten.  

 
En was ruimte om de vrolijke 
en lastige legpuzzels van Jan 
van Haasteren te leggen, ik heb 
mandala’s zitten kleuren, 
gedichten gelezen en 
geschreven. Heel veel zaken 
waar ik voordien mezelf de tijd 
nauwelijks voor gunde.  
En, ik moet het eerlijk 
bekennen, we hebben Netflix 
ontdekt. Coronatijd is voor ons 
verbonden met Shtisel, 
Unorthodox, Brief van de 
Koning en The Queens Gambit 
en inmiddels zijn we in de ban 
van The Crown. Ik tip u maar 

even: buitengewoon boeiend en 
leerzaam, vooral om te horen 
hoe allerlei traditionele 
gebruiken en gedachten rond 
het Britse koningshuis 
regelrecht worden teruggevoerd 
op het koningschap in het Oude 
Testament. Of dat een zegen 
voor vorst, volk en vaderland is, 
daar ben ik vooralsnog niet van 
overtuigd geraakt... maar we 
zijn nog lang niet uitgekeken! 
 
Last but not least: 2020 bracht 
mij en Mirjam een hernieuwde 
verbondenheid met de Trichtse 
gemeenschap. Ik ervaar dit, heel 
serieus, als een grote, 
onverwachte zegen! 
 
Van harte wens ik u en jullie 
allen een naar lijf en ziel 
gezond 2021 
 
Ds. Henk Fonteijn 



 
 

 

 
MIJMERING 

 
Hoe de uitersten elkaar raken 
 
Na de meest recente toespraak 
van onze premier, uit het 
Torentje, begeleid door fluitspel 
en slagwerk onder zijn raam, 
volgde in mijn huidige 
werksituatie al snel overleg met 
collega’s en kerkenraden. 
Binnen het half uur waren we 
eruit: in de diverse 
kerkgebouwen waar ik actief 
ben, zouden de komende weken 
geen diensten met kerkgangers 
zijn. Slechts enkele 
‘dienstdoenden’, koster, 
organist, predikant, een paar 
kerkenraadsleden die tevens de 
zang voor hun rekening zouden 
nemen, zouden de viering in het 
kerkgebouw gestalte geven. En 
met dank aan de moderne 
techniek kunnen de diensten 
meebeleefd worden door de 
overgrote meerderheid van wie 
dat wil.  
 
Ik meende dat overal in het land 
als vanzelfsprekend dezelfde 

keuze gemaakt zou worden. De 
premier was glashelder, en voor 
zover het nog niet duidelijk 
was, deed minister Grapperhaus 
er in de daaropvolgende dagen 
nog een schepje bovenop: 
vermijd gezelschappen, beperk 
je in beweging, blijf zoveel 
mogelijk thuis! Dat Rutte zijn 
oproep niet expliciet richting 
geloofsgemeenschappen deed, 
was niets nieuws. De overheid 
waakt ervoor, achter de 
kerkdeur invloed te willen 
uitoefenen, maar het betekent – 
dacht ik – zeker niet dat 
geloofsgemeenschappen dus 
geen boodschap aan de 
boodschap van de minister-
president zouden hebben. 
Dacht ik! Want – toegegeven, 
niet helemaal tot mijn 
verrassing - bleek de 
‘Staphorster variant’ ook dit 
keer springlevend en kon heel 
Nederland weer meegenieten 
van persberichten en foto’s van 
Barneveldse kerkgangers van de 
Gereformeerde Gemeente die 
met z’n ruim tweehonderden 
bijeen kwamen, overigens met 
zorgvuldige inachtneming van 
alle andere 
veiligheidsvoorschriften, in hun 
kerkgebouw dat wel het 
tienvoudige aan kerkgangers 
kan bergen. Zoals gezegd, dat 



 

 

verraste me niet heel erg. In 
deze ultraorthodoxe flank van 
het protestantisme is een 
vleugje burgerlijke 
ongehoorzaamheid ingebakken 
in de theologie, zeker waar die 
overheid, die ideologisch gezien 
overwegend liberaal en 
humanistisch is, ondanks de 
inbreng van CU en CDA, zich 
in de ogen van deze gelovigen 
toch al niet of nauwelijks 
opwerpt als hoeder van 
christelijke waarden. En het 
argument van solidariteit met 
‘de rest van de wereld’, met 
horeca, cultuursector, sport, 
slaat in deze kringen nauwelijks 
aan, want men “is niet van deze 
wereld” en acht zich dus niet 
geroepen om de eigen agenda 
aan die van de wereld aan te 
passen.  
 
Wat me meer verraste, was dat 
ook van links van het midden 
kritische reacties kwamen van 
collega’s, die vinden dat kerken 
en andere 
geloofsgemeenschappen veel te 
gemakkelijk meebuigen met de 
nieuwe lockdown-maatregelen. 
In deze modaliteit is solidariteit 
met ‘de rest van de wereld’ 
weliswaar een heel belangrijke 
waarde, maar als ik het goed 
versta, ziet men het in deze 

situatie nu juist als ultieme 
vorm van solidariteit en van 
trouw aan de missie van de 
kerk, om niet gezondheid en 
veiligheid als hoogste goed ten 
koste van alles te willen 
waarborgen. Natuurlijk, de 
handjes worden gewassen en er 
wordt anderhalve meter afstand 
gehouden, sterker nog, men 
komt met niet meer dan dertig 
bijeen, maar deze collega’s en 
gemeenten willen blijven 
uitdragen dat het goede leven 
meer is dan gezond zijn en 
blijven en zo gauw mogelijk 
weer alles kunnen doen waar je 
zin in hebt. Vanuit deze hoek 
wordt vaak gerefereerd aan 
onomstreden geloofsgetuigen 
als Dietrich Bonhoeffer om te 
betogen, dat kerken in bepaald 
omstandigheden dwarsligger 
moeten zijn om trouw te blijven 
aan hun roeping. Niet te 
volgzaam richting overheid, 
kritisch tegenstem en tegenspel 
bieden, niet te snel meegaan 
met de mening van de 
meerderheid, kortom 
‘profetisch’ zijn.  
 
En zo, constateer ik niet voor 
het eerst, raken soms in de 
praktijk de uitersten elkaar en 
komen men elkaar vanuit totaal 
verschillende vertrekpunten in 



 
 

 

de praktijk soms tegen, bien 
étonnés de se trouver ensemble. 
Het lijkt me interessant om, als 
alles weer ‘normaal’ is, met 
vertegenwoordigers uit alle 
verschillende modaliteiten en 
hun uiteenlopende keuzen in 
deze bijzondere tijd, 
gezamenlijk nog eens terug te 
blikken en die keuzen nog eens 
grondig theologisch te 
doordenken. Een groot 
interreligieus symposium 
wellicht?  
 
Henk Fonteijn 
 
 
LEZEN EN LEVEN UIT 

DE BIJBEL 
 

 
 
Veel heil en zegen in het 
nieuwe jaar 
 
(Bij de verhalen over Jacob en 
Esau, vanaf Genesis 25 t/m33) 
 

Vroeger was dat een gangbare 
wens op nieuwjaarskaarten en 
men wenste dat elkaar ook 
mondeling toe. Tegenwoordig 
gebruiken we andere 
formuleringen, minder plechtig: 
fijne feestdagen, gelukkig 
nieuwjaar, merry christmas and 
a happy new year. 
Op het internet zocht ik naar de 
betekenis van zowel 'heil' als 
'zegen'. Dat leverde een grote 
hoeveelheid betekenissen op, 
die voor beide woorden soms 
dezelfde waren. Duidelijk werd 
dat ze in elk geval allebei het 
goede bedoelen: iemands 
welzijn, of iemands welstand, 
iemands goede gezondheid of 
vreugde. 
Heil kan ook nog met het woord 
'heel' in verband gebracht 
worden. Dan wens je iemand 
'heelheid' toe, lichamelijk en 
geestelijk. Een heiland is dan 
een heelmeester en in psalm 
103 tref je dan ook de regel aan: 
'die al uw krankheden geneest”. 
Dan is God de heelmeester, 
degene die genezing schenkt, 
een gewond of ziek mens weer 
heel maakt. 
 



 

 

 
 
De geschiedenis bij uitstek voor 
de term 'zegen' is uiteraard het 
verhaal over Esau en Jacob. Uit 
die geschiedenis blijkt hoeveel 
belang er aan een zegen werd 
gehecht en zeker aan de 
speciale zegen die de 
eerstgeborene kreeg. Jacob had 
de hiel van zijn broer vast toen 
hij geboren werd en daar is zijn 
naam ook van afgeleid. Want 
'ekev' betekent 'hiel'. Om aan 
Jacobs naam nu meteen de 
benaming 'de hielenlichter' te 
verbinden is wel erg kort door 
de bocht, maar die is helaas in 
menige exegese terug te vinden. 
In het moderne Hebreeuws 
wordt een vorm van dit woord 
'hiel' gebruikt voor een 
werkwoord dat heel 
doodgewoon 'volgen' betekent. 
En dat is precies wat Jacob 
deed: hij volgde zijn broer die 
als eerste geboren werd. In het 

Nederlands kennen we ook een 
werkwoord met dat woord 'hiel' 
erin, namelijk 'iemand op de 
hielen zitten'. Dat is meestal 
niet positief bedoeld, terwijl 
'volgen' in modern Hebreeuws 
geen positieve of negatieve 
betekenis heeft, maar gewoon, 
neutraal, volgen betekent. Wat 
mij betreft moeten we die trend 
maar volgen als we het over de 
betekenis van de naam Jacob 
hebben: Jacob, de volger. 
 

 
 
Maar we kunnen er niet 
omheen, hij ook een bedrieger, 
een hielenlichter geweest, die 
op advies van zijn moeder 
Rebekka zich als Esau voordoet 
en zo de zegen van de 
eerstgeborene van zijn vader 
ontvangt. Dat Esau razend is als 
hij thuiskomt met zijn stuk wild 
dat hij geschoten heeft en dat 
hij zal klaarmaken voor zijn 
vader om daarna diens zegen te 
krijgen, is volledig mee te 



 
 

 

voelen. Dat hij zijn broer wel 
kan aanvliegen of erger, kun je 
je makkelijk voorstellen. 
Daarom moet Jacob weg voor 
er ongelukken gebeuren, naar 
de familie van moeder Rebekka. 
En daar wordt hijzelf door zijn 
oom bedrogen die hem Leah in 
plaats van Rachel tot vrouw 
geeft. En ook later wordt Jacob 
niet echt netjes door zijn oom 
behandeld. Uiteindelijk besluit 
hij naar huis terug te keren. 
 
Maar dan zal hij zijn broer 
onder ogen moeten komen en 
hoe boos is die nog? Of heeft de 
tijd de wonden geheeld? Als hij 
hoort dat Esau met 400 man 
hem tegemoet komt, vreest hij 
het ergste. Die nacht worstelt 
hij met een onbekende man. 
Veel is er over die onbekende 
geschreven: was het de 
levensgeest van Esau, was het 
een engel, was het God, was het 
Jacobs eigen geweten? 

 

 
Ik voel zelf het meest voor de 
laatste betekenis, omdat Jacob 
na die strijd een nieuwe naam 
krijgt. Ik denk dat hij zichzelf 
overwonnen heeft in die nacht, 
begrepen heeft dat hij altijd 
eigenlijk zijn broer had willen 
zijn en niet doodgewoon Jacob 
de volger. Door de strijd komt 
hij tot het inzicht dat ieder in 
het leven de taak krijgt zichzelf 
te worden. Zoals ook blijkt uit 
het verhaalt over rabbi Meier 
die bij de hemelpoort kwam en 
zich ervoor verontschuldigde 
dat hij niet het hoge niveau van 
rabbi Levisson bereikt had. 
Waarop hem gezegd werd, dat 
zijn eigen niveau nu juist 
precies voldoende was: hij was 
rabbi Meier geworden, zichzelf. 
Om zijn broer te sussen stuurt 
Jacob knechten met vee en 
geschenken vooruit. Als ze 
elkaar dan ontmoeten blijkt 
gelukkig die vrees voor de 
woede van Esau voor niets 
geweest te zijn. Esau is oprecht 
blij zijn broer weer te zien. Hij 
zegt zelfs dat hij al die 
geschenken aan Jacob terug wil 
geven omdat hij zelf al heel rijk 
is aan vee en goederen. Maar 
Jacob dringt er op aan dat Esau 
zijn 'gave' aanneemt en 
nogmaals, dat hij zijn 'geschenk' 



 

 

aanneemt. (Genesis 33, vers 10 
en 11) En hier gaan de meeste 
vertalingen in de fout – en dat is 
jammer. 
Want bij gave wordt een ander 
woord gebruikt dan bij 
geschenk (in de NBG-vertaling 
van 1951). In de nieuwste 
vertaling staat over het tweede 
geschenk: neem toch aan wat ik 
je heb laten brengen en 
waarmee God mij heeft 
gezegend. Daar is geprobeerd 
nog iets van het oorspronkelijke 
te handhaven. Want in het 
Hebreeuws staat er één keer 
'mijn geschenk', maar de tweede 
keer staat er 'mijn zegen'! 
Ik interpreteer het zo: Nu Jacob 
na zijn nachtelijke worsteling 
zichzelf als volger heeft 
geaccepteerd, kan hij de eens 
aan zijn broer ontstolen zegen 
teruggeven! Dan zijn de 
oorspronkelijke verhoudingen 
die scheef waren gaan lopen, 
weer hersteld en kunnen de 
broers in vrede van elkaar 
afscheid nemen. Door die 
overwinning op zichzelf, de 
acceptatie gewoon Jacob de 
volger te zijn, krijgt hij juist een 
nieuwe naam, Israël. Omdat hij 
met mens en God gestreden 
heeft en niet ten onder is 
gegaan. 
 

Ik hoop dat we met elkaar een 
gezegend 2021 mogen hebben. 
 
Gonda Scheffel-Baars 
 
 

LEESWERK 
 

 
 

‘God en de pandemie’ 
Een theologische reflectie op 
het coronavirus en wat volgt 



 
 

 

Auteur: Tom Wright 

Uitgave Kok/Boekencentrum 
2020, 108 pagina’s 

Prijs: 14,99 

Wie regelmatig naar 
kerkdienstgemist.nl luistert, of 
bij een van onze kerkdiensten 
waarin ik voorging aanwezig 
was in het afgelopen najaar, zal 
gemerkt hebben dat “God en de 
pandemie” een thema is waar ik 
nogal mee bezig ben. Of meer 
algemeen: met de vragen rond 
God (zijn goedheid, zijn liefde) 
en het kwaad en lijden op aarde. 
Oeroude en oer-menselijke 
vragen van alle tijden, in alle 
religies. Waarop allerlei 
antwoorden zijn gezocht – maar 
nooit echt gevonden. Al lijken 
velen die fundamentele 
onzekerheid liever te 
overschreeuwen met 
stelligheden. Zelf vind ik in 
deze fase van mijn leven vooral 
houvast bij het boek Job. Job, 
die geen antwoorden krijgt op 
zijn vragen. Die de 
‘antwoorden’ van zijn vrienden, 
de slechte troosters, niet 
accepteert. En die bij Gods 
‘antwoord’ uit het onweer niet 
anders kan zeggen dan: ja, dan 
hou ik mijn mond maar, hier 
kan ik niet tegenop. Dat lijkt het 

laatste wat we kunnen zeggen: 
wij zijn maar klein van 
bevattingsvermogen, we kijken 
niet achter de schermen, we 
overzien het geheel niet. Ik kan 
daar op dit moment wel mee 
leven, met die constatering. 
Beter dan met veel traditionele 
‘antwoorden’. Maar ik kan ook 
beter dan vroeger accepteren 
dat anderen hun steun en troost 
vinden in antwoorden waar ik 
zelf niet mee uit de voeten kan. 
Overigens… het laatste woord 
in het boek Job is aan God de 
Heer, die Job prijst om het feit 
dat hij opstandig durfde zijn en 
juist daarin God niet losliet. 

Tom Wright kent ook niet alle 
antwoorden op de vragen naar 
God en het kwaad. Maar hij 
rekent krachtig af met wat hij 
als te gemakkelijke 
‘antwoorden’ ziet. Zoals: 
corona is een teken van de 
eindtijd. Maar vooral met: 
corona is een oproep tot 
bekering. God laat ons even 
voelen wie er de baas is, ons, 
hoogmoedige en zelfverzekerde 
hedendaagse mensen die 
denken dat we alles kunnen 
maken en dat alles maakbaar 
is… En ja, dat geluid kun je van 
menig kansel beluisteren! God 
die zich laat gelden, Hij is er 



 

 

ook nog en stuurt ons deze 
pandemie op ons dak stuurt om 
ons op onze plaats te zetten, in 
de hoek, klein, deemoedig, 
onderdanig, afhankelijk. Want 
dat is kennelijk voor veel 
predikers het ideaalbeeld van 
‘gelovig zijn’. Dat we vooral 
klein over onszelf denken.  

Wright gaat vol tegen deze 
vorm van religieuze manipulatie 
in. De Here God heeft dit soort 
methodes helemaal niet nodig. 
En trouwens, Hij heeft in het 
leven, in het lijden en in de 
opstanding van Jezus Christus 
eens voorgoed luid en duidelijk 
gesproken in onze wereld. Jezus 
Christus is Gods megafoon, 
geen pandemie of tsunami of 
wat voor ramp dan ook! Door 
en in Hem wordt aan deze 
wereld de boodschap 
verkondigd dat God ons met 
een uitgestoken hand, met een 
open hart, met een intens 
verlangen naar wederzijdse 
liefde, tegemoet komt. En we 
hoeven geen afstand te houden!  

Van die boodschap leeft de kerk 
en die boodschap hebben we in 
de wereld uit te dragen. Juist 
ook in deze tijd. De kerk 
vandaag zal de klacht van alle 
getroffenen serieus nemen, een 
betrouwbare partner zijn van 

allen die diep ingaan op de 
noden in onze 
wereldsamenleving, en bij dit 
alles de hoop en de lofzang 
gaande houden, desnoods met 
maar twee zangstemmen. 

Daarmee vat ik dit boeiende 
boek van een kleine honderd 
pagina’s veel te kort samen, 
maar hopelijk voldoend om een 
paar potentiële lezers onder u 
nieuwsgierig te maken! En wie 
het niet wil kopen, u mag het 
van me lenen. Ik breng het 
graag! 

Henk Fonteijn 

 

UIT DE GEMEENTE 
De bloemen uit de dienst van 29 
november zijn gegaan naar 
mevr. Willie van Zijl, Donkere 
Gaard 17 en dhr. Wil de Ruiter, 
Joh.Wigeliusstraat 15. 

De bloemen uit de dienst van 6 
december zijn gegaan naar 
mevr. Van Kessel, Middelweg 
35 en de fam. Pellegrom, 
Donkere Gaard 10. 

Na de dienst van 13 december 
zijn de bloemen gegaan naar de 
fam. Den Hild, Nieuwsteeg 10 
en mevr. Smits, Nieuwsteeg 57.  



 
 

 

Op 20 december zijn de 
bloemen gebracht bij mevr. Van 
Dusseldorp en de fam. Van 
Zeitveld-Dusseldorp, 
Broeksteeg 2. 

Na de dienst van 25 december 
zijn de bloemen gebracht bij 
mevr. Hetty van Blitterswijk, 
Donkere Gaard 11 en de fam. 
De Jong, Bulkstraat 12. 

 

WIJ GEDENKEN:  

 

Ries Stoof 

Utrecht, 1 mei 1939 - Tricht, 23 
november 2020 

Ries kwam als jongen met zijn 
moeder mee uit de omgeving 
van Utrecht, moeder kreeg werk 
op het dorp als huisjoudster bij 
de familie Nout aan de Laan 
van Crayestein. Hij is jaren in 
dienst geweest bij de Greefa als 
vrachtwagenchauffeur in 
binnen- en buitenland. Ook 
bouwde hij dan mee aan 
machines en was regelmatig 
voor lagere tijd van huis.  

De moeder van Ries trouwde 
later met de heer Nout. Na de 
windhoos van 25 juni 1967 
waarbij het huis beschadigd 

raakte, werd een niewe woning 
gebouwd aan de Meersteeg. 
Daar had Ries nog altijd een 
stukje land met wat ganzen en 
werd er geklust.  

Na zijn huwelijk met Wil 
vestigde het echtpaar Stoof zich 
in de Rutger Jacobsstraat, later 
aan de Nieuwsteeg tegenover de 
Greefa, en uiteindelijk trokken 
ze naar de Zandkuil. Ries ging 
ook na zijn pensionering nog 
wel eens voor de Greefa op pad. 
Zijn gedachttenis zij tot zegen.  

 

Co Ruighaver 

Buurmalsen, 22 maart 1943- 
Tiel, 25 november 2020 

 
Op dinsdag 1 december 
kwamen we met zijn beide 
zoons Charles en Arco, zijn 



 

 

geliefde kleindochter Kate, 
broer Nelewart en schoonzus 
Corrie en verdere familie en 
beste vrienden samen in onze 
kerk om afscheid te nemen van 
Co Ruighaver. Hoewel het 
grootste deel van zijn leven in 
Geldermalsen woonachtig, is hij 
altijd met Tricht, dorps-en 
kerkelijke gemeenschap, 
verbonden gebleven. Ook in ons 
kerkgebouw is heel veel 
vakwerk door hem verricht. Het 
was alom bekend dat je bij 
technische problemen nooit 
vergeefs een beroep op hem 
deed. Co was in de beste zin 
van het woord een ouderwetse 
vakman met ouderwetse 
klantgerichtheid.  

Na het nog zo jonge overlijden 
van zijn vrouw Ina heeft hij 
manmoedig de draad van het 
leven weer opgepakt. Dat hij 
daarbij, tot een herseninfarct 
hem in oktober jongsleden 
velde, zijn energie en kennis 
nog altijd in en om de winkel 
kwijt kon, heeft hem veel goed 
gedaan. Ook maakte hij met 
Nelewart en Corrie mooie 
reizen, en was hij betrokken bij 
hulpprojecten in Sierra Leone. 
We zagen hem daar op de 
fotopresentatie in de dienst 
zichtbaar in zijn element! En zo 

blikten we terug op een gevuld 
leven, gekenmerkt door hard 
werken, liefde voor dat werk, en 
de bereidheid om met zijn 
talenten de gemeenschap te 
dienen, niet alleen in 
Geldermalsen en omgeving, 
maar ook over allerlei grenzen 
heen. En dankbaar voor het 
zinvolle leven van deze ‘man 
van het licht’ lazen we Psalm 
27, een echte adventspsalm, 
waarin de dichter belijdt: de 
HEER is mijn licht! 
Zijn gedachtenis zij tot zegen. 

 

Adriana Everdina 
Hogendoorn-Stap 
Westzaan, 10 juni 1934 – 
Culemborg, 3 december 2020 

 

 

 

 

 

 

 

Op woensdag 9 december 
namen we in onze kerk, waarin 
ze zolang een vaste en 
vertrouwde verschijning was, 



 
 

 

afscheid van Adriana Everdina 
Hogendoorn-Stap. Zij overleed 
op 3 december in hospice 
Nocturne in Culemborg, waar 
ze liefderijk verzorgd is op het 
laatste stukje van haar aardse 
levensweg. Adrie Hogendoorn 
was getrouwd met Anton van’t 
Hoog. Samen met hun vier 
dochters, hadden ze het 
boerenbedrijf aan de Brugsteeg 
met de voor alle Trichtenaren 
bekende leus: Aan rust gewend, 
die arbeid kent. Toen Anton na 
een kort ziekbed in 1981 
overleed, verhuisde Adrie met 
de kinderen naar de Middelweg. 
In 1985 trad ze opnieuw in het 
huwelijk en verhuisde naar de 
kaasboerderij van Co 
Hogendoorn in Woerdense 
Verlaat. In 1993 kwamen ze in 
de hoop op een mooie oude dag 
samen aan de Twee Morgen 
wonen. Samen hebben ze 
inderdaad mooie dingen kunnen 
ondernemen, o.a. reizen naar 
Co’s kinderen in Canada en 
Nieuw Zeeland. Co overleed in 
1997 na een kort ziekbed. 
Adrie, voor de tweede keer 
weduwe, heeft niettemin 
opnieuw het leven omarmd, met 
de haar kenmerkende 
nuchterheid en gevoel voor 
humor, en een schat aan 
levenswijsheid, door ervaring 

gewonnen. Op de rouwkaart 
stonden woorden van Jezus: 
“Komt tot mij, allen die 
vermoeid en belast zijn, en Ik 
zal u rust geven.” Vanuit die 
rust heef zij geleefd, ook als de 
golven hoog waren. Haar 
gedachtenis zij tot zegen! 

 

VERTELROOSTER 
JANUARI 2021 

 
 
Zondag 3 januari  
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.  
 
Zondag 10 januari  
Marcus 1:1-11 
 
De hemel gaat open 
Vandaag lezen we het verhaal 
waarin Jezus gedoopt wordt 
door Johannes de Doper. Er 



 

 

klinkt een stem uit de hemel. Jij 
bent mijn geliefde Zoon, in jou  
vind ik vreugde. 
 
Zondag 17 januari  
Johannes 2: 1-11 
 
Het is zover 
Jezus is op een bruiloft in Kana. 
Als de wijn op is, vraagt hij de 
bedienden om zes grote vaten 
met water te vullen. Het water 
verandert in wijn. 
 
Zondag 24 januari  
Marcus 1: 14-20 
 
Kom, volg mij 
Jezus, roept zijn eerste 
leerlingen: Simon, Andreas, 
Jakobus, en Johannes. 
Ze zijn aan het vissen bij het 
meer van Galilea, maar laten 
meteen alle achter om hem te 
volgen. 
Zondag 31 januari 
Marcus 1: 21-28 
 
Wie begrijpt dit? 
Jezus gaat met zijn leerlingen 
naar de synagoge in Kafarnaüm. 
De mensen zijn diep onder de 
indruk van wat Jezus vertelt. 
Hij geneest er ook een man die 
bezeten is. 
 
 

COLLECTE VOOR 
DIAKONALE DOELEN 

 
3 januari: Betuwe Wereldwijd 
10 januari: Roosevelthuis 
17 januari: Stichting Timon 
24 januari: Shade 
31 januari: Rudolphstichting 
 
Collecte 3 januari: 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 en te 



 
 

 

verzenden is geld nodig.   
 
Collecte 10 januari: Het 
Roosevelthuis 
De diaconale vakanties van het 
vakantiebureau zijn voor velen 
een begrip. Jaarlijks organiseert 
het bureau zo’n 60 
vakantieweken voor mensen die 
niet meer zo gemakkelijk alleen 
op vakantie kunnen gaan. In de 
praktijk zijn dit grotendeels 
ouderen en mensen die enige 
zorg of begeleiding nodig 
hebben. Tijdens deze vakanties 
staan ieder jaar ruim 1400 
ervaren en enthousiaste 
vrijwilliger dag en nacht klaar 
om de gasten een heerlijke 
vakantie te bezorgen. Zij helpen 
bij activiteiten, (persoonlijke) 
verzorging e bieden een 
luisteren oor. Daarom worden 
deze vakanties ook wel 
“Vakanties met Aandacht” 
genoemd. 
 
Collecte 17 januari: 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. 
 
Collecte 24 januari: 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 van Stephanie. 
 
Collecte 31 januari: 
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 van uithuisgeplaatste 
kinderen in een gezinshuis 
kunnen wonen. Een doelstelling 
waar de Rudolphstichting 
volkomen achter staat. 
 
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 
 
 

 
 
 



 
 

 

ONDER 
VOORBEHOUD 

 
3e Filmavond 29 januari 2021 

in de Hervormde Kerk te 
Buurmalsen  

 
The Two Popes (2019) 
Achter de muren van het 
Vaticaan moeten de 
conservatieve Paus Benedictus 
XVI en Kardinaal Bergoglio, de 
toekomstige Paus Franciscus, 
een gemeenschappelijke basis 
vinden om een nieuwe weg 
voor de Katholieke Kerk te 
vormen/in te gaan…. The two 
Popes” verbeeldt een fictieve 
ontmoeting tussen de twee 
mannen. 
Gefrustreerd over de richting 
die de Katholieke kerk ingaat 
vraagt Kardinaal Bergoglio  
Paus Benedictus toestemming 
om met pensioen te gaan. In 
plaats van mee te werken laat 
de intellectuele,  introspectieve, 
aan zichzelf twijfelende 
Benedictus zijn meest 
uitgesproken criticus naar Rome 
komen. Achter de muren van 
het Vaticaan en in……, het 
zomerverblijf van de paus, vindt 
een  worsteling tussen traditie 
en vooruitgang, schuld en 
vergeving plaats.  Terwijl deze 

heel verschillende mannen 
debatteren over de rol van God 
en de kerk, praten over wat hen 
in hun jeugd bewoog om 
priester te worden en naar 
“Kommisar Rex” op t.v. kijken 
zetten ze hun verschillen opzij 
en groeit hun vertrouwen. Ze 
delen onverwerkte schulden uit 
het verleden: Bergoglio deelt 
zijn schuldgevoelens over zijn 
rol tijdens de dictatuur in 
Argentinië. Benedictus biecht  
op dat hij lang op de hoogte was 
van seksueel misbruik door een 
priester en hierover heeft 
gezwegen. Ook laat hij weten 
het Woord van God niet langer 
te horen en te willen aftreden 
als paus. De twee mannen 
troosten elkaar  en schenken 
elkaar vergeving. De film heeft 
Nederlandse ondertiteling. 
 
Vrijdag 29 januari 20 uur. In de 
Hervormde Kerk, 
Rijksstraatweg 11, Buurmalsen. 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 

 
En voor wie alvast even een 
stukje wil kijken......... 
 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=T5OhkFY1PQE 
 

MENS, WAT EEN 
VERHAAL! 

 

 
 
Wat was uw droom voor later 
toen u jong was? 
Mijn vader was huisarts hier in 

Tricht en als klein kind mocht 
ik soms met hem mee op visite 
bij patiënten. Ik genoot van die 
bezoeken en wilde lang ook arts 
worden. Tijdens mijn 
middelbare schooltijd leek het 
me prachtig om Nederlands te 
studeren, tot ik me realiseerde 
dat ik geen leraar wilde worden. 
Fietsenmaker leek ook erg leuk. 
Maar toch liever iets met 
mensen….. Het werd 
ergotherapie, doordat mijn 
schoonzus ergotherapeut was. 
Maar echt kennismaken met 
ergotherapie deed ik toen ik op 
bezoek was in de psychiatrische 
kliniek waar een vriendin van 
mijn ouders opgenomen was. 
Dat maakte diepe indruk op me.  
 
Uw lievelingsmuziek toen en 
nu? 
Ik heb veel 
“lievelingsmuzieken” gehad: 
van ‘Simon and Garfunkel’ tot 
Ierse volksmuziek en 
minimalistische pianomuziek 
van Erik Satie als puber, tot 
klassiek. Wat ik elk jaar wil 
horen is de Mattheus Passion 
van Bach, voor mij hoort dat bij 
de Stille Tijd voor Pasen. Ik 
houd vooral van klassieke 
muziek, maar welke muziek, 
dat wisselt steeds. Op dit 
moment luister ik graag naar 



 
 

 

‘Fur Alina’ voor solo piano van 
Arvo Pärt. Deze muziek  klinkt  
meditatief, licht, rustig en 
verstild en toch verrassend.  
 
Voor welk eten mogen we u 
wakker maken?  
Boerenkool met rookworst, dat 
koos ik als kind ook als 
verjaardag eten. Helaas wordt 
mijn gezin niet blij van 
Hollandse stamppotten. Een van 
de vele fijne dingen in Tricht is 
dat we in het voorjaar vroeg 
beginnen met aardbeien, 
gevolgd door frambozen en dan 
volgt de kersentijd!!!! Ik kan 
me niets lekkerders voorstellen 
dan Betuwse kersen.  
 
Wat hing er boven uw bed in 
uw puberjaren?  
Aan het schuine dak boven mijn 
bed hing een poster met een 
knotwilg met wilde bloemen en 
allerlei vogels en insecten die in 
de knotwilg leefden. Ik was een 
echt buitenkind. En eigenlijk 
ben ik dat nog steeds.  
Op de muur bij mijn bed hing 
ook een poster van een 
schilderij van Picasso, van een 
kind dat een  duif in de armen 
houdt. En op mijn kastdeur hing 
een kalenderplaat van een 
schilderij van een  openstaand 
raam met blauwe lucht er 

achter. Dat kind met die duif, 
die keken me aan vanaf de 
muur bij het voeteneinde 
aan….wat hebben ze me 
verteld?  Dat open raam liet me 
dromen van wat verder lag.… 
Kijken en luisteren, dus contact 
net als met dat kind en de 
symbolische duif, is nog steeds 
een rode draad  in mijn leven. 
Dromen uit het open raam, 
dromen over wat voorbij mijn 
horizon ligt, dat ben ik 
misschien te vaak vergeten, als 
ik zo druk met alle “gewone” 
dagelijkse  dingen bezig ben. 
 
Welk verhaal/boek/film is u in 
uw leven het meest 
bijgebleven? 
Toen ik klein was werd er bij 
ons thuis vaak voorgelezen uit 
‘Niels Holgersons wonderbare 
reis’. Over een ondeugende 
Zweedse jongen die veranderd 
wordt in een kabouter en zo 
Zweden rondreist op de rug van 
een gans. In elk avontuur groeit 
de jongen in karakter. Ik kan 
nog de regendruppels op de tent 
en mijn vaders stem horen die 
dit boek helemaal voorgelezen 
heeft in een verregende 
vakantie.  
Een boek wat ik nu graag inkijk 
is ‘De jongen, de mol, de vos en 
het paard’ van Charlie 



 

 

Mackesy. Een verhaal met 
prachtige tekeningen over 
vriendschap, liefde en jezelf 
zijn.  
 
Heeft u een lievelingsverhaal 
of tekst in de Bijbel? Of een 
lievelingslied? Waarom dit? 
Terwijl ik dit schrijf verbaas ik 
me dat ik over een Bijbeltekst 
niet lang hoef na te denken, een 
lied is wat ingewikkelder, dat 
verandert steeds. Ik ben het met 
Jaap Kwakkel, van wie ik de 
pen over heb genomen,  eens 
dat er zoveel mooie liederen 
zijn voor verschillende 
gelegenheden, jaargetijden en 
emoties. 
Het  verhaal van Ruth en Naomi 
heb ik altijd een bijzonder 
verhaal gevonden. Wat een 
intens menselijk verhaal en toch 
meer. Over Naomi die alles wat 
ze liefheeft verloren heeft en 
verbitterd terug naar haar eigen 
land gaat. En dan Ruth die, 
ondanks haar eigen verliezen,  
haar vertrouwde omgeving 
achter zich laat om samen met 
Naomi op reis te gaan. Een 
verhaal over trouw en lef om 
naar het onbekende land mee te 
gaan. Een verhaal dat laat zien 
wat er gebeuren kan als mensen 
leven naar de geboden en met 
zorg voor elkaar. En vooral een 

verhaal wat vertelt, dat ook als 
het tegenzit of als 
verwachtingen niet uitkomen, je 
toch mag blijven vertrouwen! 
 
Welke levenswijsheid zou u 
aan de volgende generaties 
willen doorgeven?  
 
‘Geloof is de moed om te leven 
met onzekerheid’ , is een citaat 
van de Britse rabbijn Jonathan 
Sachs. Verder denkend komt 
dan bij mij op: ‘Geloof is het 
vertrouwen om met 
onzekerheid te leven’. Dat is 
niet altijd makkelijk. Het helpt 
om er bij stil staan dat we het 
meeste wat er om en met ons 
gebeurt niet zelf in de hand 
hebben en toch mogen blijven 
vertrouwen.  
En een iets makkelijkere  
‘wijsheid’ hangt  boven mijn 
bureau op werk:  ‘Wanneer 
ben jij op je best?’ Als je weet 
waar je goed in bent en waar je 
blij van wordt, dan kan je daar 
in kan groeien en er tevreden 
mee kan zijn. 
 
Maak de volgende zinnetjes 
eens af:   
 
De kerk is voor mij… 
Een plek van samen zijn, 
anderen en mezelf te 



 
 

 

ontmoeten, bezinning te vinden. 
Een plek om stil te zijn en te 
zingen: ‘Elkaar zijn wij 
gegeven tot kleur en 
samenklank…’ (Lied 657). 
Onze mooie, oude kerk nodigt 
me uit om naar het licht door de 
grote ramen te kijken. Ik voel 
me er klein, maar ook gesterkt 
door de verbinding met de 
geschiedenis. Zolang al zijn hier 
mensen in lief en leed 
samengekomen om geloof, 
hoop en liefde te vinden, elk op 
zijn/ haar eigen manier. Allen 
waren een schakel in de 
eeuwigheid en dat zijn wij nu 
ook.  
 
Als ik wist dat morgen de 
Messias kwam, zou ik 
vandaag… 
Alles niet heel anders doen dan 
anders, maar ik zou Hem heel 
graag uitnodigen om te blijven 
eten.  
Ik weet niet goed wat ik dan 
zou vragen, maar samen in de 
keuken en samen aan tafel, 
komt dat vast wel goed.  
 
 
 
 
 
 
 

Ik geef de pen door aan 
Marjolein Verbeek 
 
 
Agenda 
 

Dinsdag 5 januari: Oud papier 
ophalen 

 
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 
 
Zondag 3 januari: Digitaal 
10.00 uur: ds. Henk Fonteijn  
Orgel: Jaap Kwakkel 

Zondag 10 januari: Digitaal 
10.00 uur: dhr. Theo de Koning 
Orgel: Tom Bijnagte 
 
Zondag 17 januari: Digitaal 
10.00 uur: ds. Henk Fonteijn 
Orgel: Jaap Kwakkel 
 
Zondag 24 januari 2021 
10.00 uur: mevr. Dina van Dijk 
uit Asperen 
Orgel: Tom Bijnagte 
 
Vrijdag 31 januari 2021 
10.00 uur: ds. Henk Fonteijn     
Orgel: Jaap Kwakkel 
 
 
 
De kerkdiensten zijn nu ook 
digitaal te zien en te beluisteren. 
 
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 zoekt 
en het scherm opent zich. U 
kunt nu de dienst 
beluisteren/bekijken.  
 
 
 
 
 
 



 
 

 

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 
 


