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Januari 2021. De maand is voorbij 
gevlogen. Een maand waarin veel 
gebeurd is: de eerste sneeuw van 
2021, de avondklok en de rellen in 
verschillende steden in ons land. Ik 
heb de schade in Den Bosch met 
eigen ogen mogen aanschouwen 
en je wordt er stil van; zoveel dat 
er vernield is, het verdriet van de 
eigenaren van de zaken en andere 
eigendommen. Maar ook leuke 
dingen kwamen voort uit deze 
rellen: de saamhorigheid. 
Verschillende inwoners van de 
plaatsen waar vernielingen waren 
aangericht, staken hun handen uit 
de mouwen om de puinhoop op te 
ruimen! Waar een klein land dan 
ook weer groot in is. 
 
Maar in januari ook mooie 
momenten: elke zondag ga ik met 
Finn zo rond 08.00 uur ’s morgens 
aan de wandel, door weer en wind. 
Regelmatig tref ik het en is het een 
mooie zondagmorgen: rustig weer, 
gevroren, witte wereld, 
zonsopkomst met mooie kleuren, 
wegen bevroren. Ik geniet elke 
keer weer van deze schepping van 
onze Heer! 

Daarnaast hebben we dit jaar weer 
sneeuw gehad!. Weliswaar niet 
echt veel sneeuw maar genoeg om 
’s avonds nog even van te genieten 
en de zondagmorgen van het 
kleine beetje wat er nog lag.  
 
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 19 februari 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 
 
What’s in a name? Zoals u 
wellicht weet is deze oneliner 
afkomstig uit Shakespeare’s 
Romeo en Julia. Het hele 



 
 

 

verhaal eromheen komt neer op: 
“Ook al zou een roos anders 
heten, dan zou het nog steeds 
een mooie heerlijk geurende 
bloem zijn, dus wat zegt een 
naam nu helemaal?” 

Maar zo simpel is het in de 
praktijk niet altijd. Ik heb al 
eens geschreven over de 
verwarring in onze familie over 
de juiste spelling van onze 
achternaam. Zelf heb ik in alle 
oprechtheid meer dan zestig 
jaar gedacht dat je dat als 
Fonteyn spelde. Mijn vader 
deed het ook, mijn moeder 
dacht het ook, en ten bewijze 
kan ik nog de 
overlijdensadvertentie laten 
zien waarop zijn achternaam 
aldus gespeld stond afgedrukt in 
TROUW.  

Dat er intussen al sinds mijn 
eenentwintigste in mijn 
paspoort Fonteijn staat, was 
nooit werkelijk tot me 
doorgedrongen. Mijn zusje Elly 
ondertekent trouwens nog altijd 
hardnekkig alles met Fonteyn. 
Maar andere familieleden 
hebben hun hele leven Fonteijn 
geschreven en snappen niet 
waar we die y vandaan halen. 
Nu was mijn vader een 
behoorlijk eigenzinnige mens 
en die genen zijn ongetwijfeld 

doorgegeven, maar tegen de 
onverbiddelijke feiten van mijn 
paspoort kan ik alleen ten koste 
van heel veel geld en 
bureaucratische rompslomp nog 
bezwaar maken. Ik probeer me 
dus tegenwoordig ‘Fonteijn’ 
aan te wennen, en ik moet 
zeggen: het lukt aardig. 

Vanwaar deze lange inleiding? 
Omdat in de kerkenraad 
besproken is, dat we als 
kerkelijke gemeente eigenlijk al 
jaren lang onder een niet geheel 
correcte naam fungeren. Her en 
der viel (en valt nog) te lezen: 
hervormde gemeente Tricht, 
bijvoorbeeld op de omslag van 
het kerkblad. En zo hebben we 
ook heel lang, te goeder trouw, 
en meer nog: geheel volgens het 
boekje en conform de realiteit, 
geheten!  

Maar het kan ook niemand 
ontgaan zijn, dat we al sinds 1 
mei 2004 in ons land te maken 
hebben met de Protestantse 
Kerk in Nederland, de PKN, 
een samenvoeging van de 
overgrote meerderheid van 
voorheen (synodaal) 
gereformeerde kerken, 
hervormde gemeenten en 
evangelisch-lutherse 
gemeenten. Zeker, niet alle 
plaatselijke gemeenten zijn 



 

 

meegegaan en we kennen 
sindsdien weer een nieuwe loot 
aan de reformatorische boom, 
de ‘Hersteld Hervormden “, 
maar onze eigen gemeente is 
wel degelijk van harte 
meegegaan met de 
samenvoeging en het zou heel 
erg voor de hand gelegen 
hebben als we op dat moment 
ook werk hadden gemaakt van 
een nieuwe naam en ‘huisstijl’, 
zoals hieronder . Landelijk 
bekend en herkenbaar. Met die 
naam protestantse gemeente is 
continuïteit met de traditie van 
de reformatie gegeven. Maar we 
geven er ook mee aan, dat we 
dankbaar zijn voor het proces 
van eenwording en dat we 
afstand nemen van de eindeloze 
afsplitsingen binnen diezelfde 
reformatorische 

(gereformeerde/ hervormde) 
traditie.  

Kortom, met een naam kun je 

heel wat uitdragen. En 
natuurlijk, het gaat er vooral om 
wat er in welke naam wordt 
uitgedragen. In die zin is elke 
naam of titel ook vaak weer een 
beperking. ‘Protestants’ zou je 
ook kunnen opvatten als: per se 
dus niet ‘katholiek’ of ‘rooms’. 
Maar dat is zeker niet bedoeld! 
Wel dat we onze eigen traditie 
erkennen, respecteren, 
waarderen en hooghouden. 
Maar een van de beste 
oneliners, afkomstig uit onze 
eigen protestantse traditie, is 
deze: ecclesia semper 
reformanda est. Het wordt 
toegeschreven aan Augustinus, 
maar het is de Zwitserse 
theoloog Karl Barth geweest die 
deze leuze in vorige eeuw sterk 
onder de aandacht heeft 
gebracht. In vertaling: ‘De kerk 
dient zich permanent te 
hervormen’. Oftewel: 
beweging, bezinning, bekering 
zelfs, is typerend, wezenlijk en 
levensnoodzakelijk voor de 
kerk. Ons onophoudelijk willen 
afvragen of we nog bij de les 
zijn, of we nog werkelijk zijn 
wat we moeten zijn, namelijk 
gemeente van Christus. Ja, dat 
zou ik het liefst als naam voor 
elke christelijke kerk zien, maar 
dat schept verwachtingen, waar 
we, zo moet gevreesd worden, 



 
 

 

te vaak niet aan voldoen… 

Intussen hoop ik dat we snel 
zullen wennen aan de naam 
protestantse gemeente, de naam 
die we eigenlijk officieel allang 
dragen, maar die we ons tot nog 
toe niet echt eigen gemaakt 
hebben. Voor alle volledigheid: 
niets lelijks dus over 
‘hervormde gemeente’, maar 
het klopt niet meer met wat er 
in ons ‘paspoort’ staat! 

Reacties? Altijd welkom: 
henkfonteyn@gmail.com (hier 
nog wel met y, vooral omdat dat 
voor buitenlandse contacten 
veel makkelijker is). 

Ds. Henk Fonteijn 
 

 

 
MIJMERING 

 
Eef Kamerverkiezingen 

Een onbegrijpelijke titel bij 
deze “Mijmering”, maar ik zal 
het u uitleggen. Ik vroeg Henk 
Fonteijn of de naam van de 
tienkamper Eef Kamerbeek – in 

1960 Sportman van het Jaar – 
hem iets zei of dat hij daar te 
jong voor was. 

In zijn bevestigende antwoord 
dat hij de naam kende, had een 
“onbekende macht” van 
Kamerbeek Kamerver-
kiezingen gemaakt. Na een 
minuut was de fout ontdekt en 
kwam er een mailtje achteraan 
met gelijk maar de suggestie dat 
dit een mooie aanleiding was 
voor een “Mijmering”. Nu zijn 
er slechtere manieren om het 
kerkblad gevuld te krijgen, dus 
ik doe een poging en ga 
mijmeren. 
Zou die “onbekende macht” 
misschien bedoelen dat 
tienkampers zich verkiesbaar 
moeten stellen als 
volksvertegenwoordiger, zoals 
bijv. de Amerikaan Bob 
Matthias die in 1948 in Londen, 
op 17-jarige leeftijd, Olympisch 
kampioen tienkamp werd en 
later in het Huis van 
Afgevaardigden kwam.  



 

 

Of is er een diepere zin in te 
ontdekken ? Dat wij wel iets 
kunnen willen – zelfs iets goeds 
- , maar dat er een “onbekende 
macht is” die uiteindelijk de 
dienst uitmaakt? Die gedachte 
doet dan meteen denken aan 
bekende woorden van de 
apostel Paulus: “Want het 
goede dat ik wil doen, doe ik 
niet, maar het verkeerde dat ik 
niet doen wil, doe ik juist 
wel”  ( Rom. 7:19 ). 

En dat doet op zijn beurt weer 
denken aan die bekende 
woorden uit de Heidelbergse 
Catechismus: onbekwaam tot 
enig goed en geneigd tot alle 
kwaad. Die woorden zijn vaak 
een eigen leven gaan leiden en 
dan krijg je een tegenstelling 
met bijv. “De meeste mensen 
deugen”, de titel van de 
bestseller van Rutger Bregman. 

Maar in de Catechismus staat al 
na die negatieve woorden: 
tenzij…Tenzij wij door de 
Geest van God wedergeboren 
worden. Zoals ook Paulus na 
hoofdstuk 7 in hoofdstuk 8 
komt te spreken over het werk 
van de Heilige Geest. 
Verhelderend is misschien het 
beeld dat de bekende dominee 
Paul Visser eens gaf: probeer 
met gestrekte armen een boek 
voor je borst omhoog te 
houden. Uiteindelijk moet 
iedereen dat opgeven door de 
werking van de onzichtbare 
zwaartekracht (= zonde ). Het 
lukt je wel als je een ballon aan 
je handen bindt, gevuld met het 
onzichtbare heliumgas ( = 
Heilige Geest ). Als Rutger 
Bregman gelijk heeft en de 
meeste mensen deugen, dan 
mogen we dus veronderstellen 
dat de Heilige Geest heel hard 
aan het werk is, ook in 
ongelovige mensen, want de 
Geest waait tenslotte waarheen 
hij wil. 
Maar onze nationale mopperaar 
Maarten van Rossum – de 
leermeester van Bregman – 
wees er al op dat “deugen” wel 
een heel vaag begrip is. De 
maatstaf voor “deugen” is bij 
Bregman in ieder geval niet de 



 
 

 

Bergrede van Jezus geweest! 
 Er blijven best wel wat vragen 
over en daarom speel ik de bal 
die mij was toegespeeld weer 
terug naar Sparta–fan Henk 
Fonteijn: een preek over 
Romeinen 7:19 vv. zal vast 
verhelderend zijn. 
Kees Kuiper 
 
LEZEN EN LEVEN UIT 

DE BIJBEL 
 

 
MET AL UW KRACHT …  

 
Bij Deuteronomium 6:5 
Het schijnt dat veel mensen ooit 
ergens in hun opvoedingstraject 
te horen hebben gekregen dat er 
een aantal onderwerpen zijn 
waarover je het niet moet 
hebben in gezelschap. Ik weet 
niet of ik het hele rijtje nog 
compleet heb, maar om het 
gezellig te houden moest er bij 
feesten en partijtjes in elk geval 
niet over geloof, politiek of geld 
gesproken worden!  

Slijk der aarde 
Toch is dat precies wat ik nu ga 
doen. Aangewezen om in 2021 
het spits af te bijten in de reeks 
bespiegelingen op de 
voorpagina van ‘De Kerk 
Roept’, werd mij de Aktie 
Kerkbalans als belangwekkend 
thema aangereikt. Dus laat ik de 
sfeer eens bederven en over 
geld beginnen. Sterker nog, 
over geld én geloof! Die twee 
hebben namelijk veel met 
elkaar te maken. Net als geloof 
en politiek trouwens, (maar ik 
wil de sfeer niet helemaal om 
zeep helpen, zo relatief nog aan 
het begin van een nieuw 
jaar…). Geloof en geld dus. 
Wist u dat het aloude gebod om 



 

 

de HEER onze God lief te 
hebben met geheel ons hart, 
geheel onze ziel, geheel ons 
verstand en al onze kracht, 
letterlijk ook over ons geld 
gaat? Wij lezen ‘met al onze 
kracht’ vooral als een 
aanmoediging. Als een soort 
‘zet hem op!’ Maar het 
Hebreeuwse woordje dat in veel 
Bijbelvertalingen met ‘kracht’, 
soms ook met ‘macht’, wordt 
vertaald, krijgt in de oude 
Statenvertaling een veel meer 
concrete en correcte vertaling: 
vermogen. Dat is niet je mentale 
en fysieke conditie, nee, dat zijn 
heel concreet je pegels, je 
gebouwen, je akkers, je 
bankrekening, je aandelen, je 
vee, je bezit. Kortom, het slijk 
der aarde.  

De mezoeza 

Bovengenoemde Bijbeltekst is 
in en aan veel door vrome joden 
bewoonde huizen te vinden, 
geschreven met onuitwisbare 
inkt op een rolletje perkament. 
Dat rolletje wordt vervolgens in 
een  kokertje gedaan, een 
zogeheten mezoeza (letterlijk: 
deurpost). Deze kokertjes 
treffen we op ooghoogte aan de 
rechterzijde van alle deurposten 

die toegang geven tot woon-
,werk-, en slaapkamers van het 
huis. Ook aan de deurstijlen van 
bedrijven en hotels met 
orthodoxe eigenaars kan men in 
Israël of in joodse wijken elders 
in de wereld de mezoeza 
aantreffen. Vrome joden zullen 
bij binnentreden en weggaan 
steevast even het kokertje 
aanraken en vervolgens de 
vingers naar de lippen brengen. 
Vergelijk het maar met het 
katholieke kruisteken. Een klein 
gebaar dat telkens herinnert aan 
het verbond tussen de Eeuwige 
en zijn mensenkind. En zo 
bepaalt de mezoeza aan de 
deurposten de gelovige mens 
erbij, dat leven als kind van het 
verbond plaatsheeft in deze 



 
 

 

concrete, alledaagse 
werkelijkheid van werken, 
beminnen, zaken doen, 
opvoeden, studeren en 
ontspannen, kortom bij al je 
‘uit- en-ingangen’ (Psalm 121).  

Het penningske 

Het gebod om God lief te 
hebben heeft minder met onze 
emoties als met ons gedrag van 
doen. We dienen Hem in en met 
ons complete bestaan, zeven 
dagen per week, niet alleen op 
bijzondere dagen met speciale 
woorden en liederen in 
liturgische bijeenkomsten! 
Spiritualiteit heeft niets met 
wereldmijding van doen. In de 
joodse wereld gaat de volgende 
oneliner (in allerlei variaties) 
rond: ‘het is niet zo erg als we 

in de sjoel met onze gedachten 
regelmatig meer bij onze zaken 
dan bij God zijn, mits onze 
gedachten bij het zakendoen 
dan ook maar regelmatig bij 
God zijn!’ M.a.w. geen 
scheiding tussen ‘heilig’ en 
‘profaan’, tussen ‘kerk’ en 
‘wereld’, we dienen de Eeuwige 
zeven dagen per week, met 
onze gebeden en liederen, maar 
evengoed met onze handen en 
voeten, en ook met ons goeie 
geld en hoe en voor wie we dat 
laten rollen.  

Misschien is dit het moment om 
‘het penningske der weduwe’ 
(zie Lucas 21: 1-4) ter sprake te 
brengen. Want nee, niemand 
anders kan voor u of mij 
bepalen hoeveel we dan moeten 
of kunnen geven, al geef de 
begeleidende tekst bij de Aktie 
Kerkbalans daar jaarlijks wel 



 

 

een suggestie voor. Niet te 
gauw zeggen ‘waar bemoeien 
ze zich mee!’. Maar feit is, dat 
Jezus vanuit een heel eigen 
optiek met aandacht naar het 
geefgedrag van mensen kijkt. 
Hij ziet vanuit welke context er 
gegeven wordt en met welke 
intentie. En daarom acht Hij de 
paar muntjes van de arme 
weduwe van een waarde die ver 
uitstijgt boven de achteloos 
gegeven bankbiljetten van 
iemand die weet dat hij door die 
bijdrage zichzelf geen enkele 
beperking hoeft op te leggen en 
intussen toch de naam van 
royale gever opbouwt. We 
stellen dus vast dat ik alleen 
zelf kan bepalen hoeveel ik kan 
en wil missen. Het is een 
vrijwillige bijdrage. Maar dat 
alles gezegd hebbend is het 
misschien toch een aardige 
uitdaging wanneer we ons eens 
proberen te verbeelden, hoe 
Jezus met aandacht over onze 
schouder meekijkt als we het 
formuliertje invullen…  

Kerkbalans … en er is altijd 
meer 

Tenslotte: bij het bepalen van 
de omvang van de vrijwillige 
bijdrage is het goed om de 

vraag naar ons goeie geld in een 
groter perspectief te zien dan 
alleen dat van de lokale kerk en 
het salaris van ondergetekende. 
Het grotere perspectief is, dat 
onder ons, in dorp, stad en land, 
het grote Verhaal blijft gaan, 
het Verhaal van God die ons in 
Christus Jezus zijn liefde en 
vriendschap biedt. Daar zijn 
mensen bij nodig, gebouwen, 
abonnementen, 
internetverbinding, verwarming, 
koffie, en noem maar op. De 
tekortkomingen van de kerk 
kennen we allemaal. Ja, het is 
een grote optocht 
krakkemikkigheid en de 
bloopers en blunders zijn legio! 
Maar tegelijk mogen we 
dankbaar constateren dat in al 
die voorbije eeuwen tot op 
vandaag dat grote Verhaal toch 
doorgegaan is, in, door, of 
ondanks ons. Daar denk ik vaak 



 
 

 

aan als we belijden: ik geloof in 
de Heilige Geest… Overigens: 
geeft u vooral niet alles wat u 
kunt missen aan de actie 
Kerkbalans! De nood in de 
wereld vraagt om nog veel meer 
liefhebben en dienen van God 
met al ons vermogen! Of anders 
gezegd: de missie van de 
diaconie is niet minder 
belangrijk dan die van de 
kerkrentmeesters!  

Van harte wens ik ons allen een 
ruimhartig jaar! 

Henk Fonteijn 

 
LEESWERK 

 

 
 

OVER MEDISCHE MISSERS  
 
Kracht, geschreven door Marc de 
Hond, uitg. Nieuw Amsterdam 

Ik ben er weer, geschreven door 
Rinke van den Brink, uitg. de Geus 
Van longontsteking naar 
rolstoel, geschreven door Hanna 
Visser, uitg. Boekscout.nl 
 
Wat hebben deze drie boeken, twee 
geschreven door vrij bekende 
Nederlanders en het laatste door 
mij onder mijn pseudoniem Hanna 
Visser, met elkaar gemeen? Ze 
gaan alle drie over een of 
meerdere medische missers die tot 
blijvende negatieve gevolgen voor 
het leven van de hoofdpersoon 
hebben geleid. 
 
Moet daar in deze tijd waarin het 
medisch personeel zich uit de naad 
werkt om de pandemie onder 
controle te krijgen aandacht voor 
worden gevraagd, vraagt u zich 
misschien af. Ik vind dat het mag. 
Voor alle duidelijkheid: ik ben er 
niet 'tegen' dat er in de medische 
wereld fouten worden gemaakt. 
Fouten maken hoort bij het 
menselijk bestaan, en in de 
medische wereld zijn de 
consequenties van fouten vaak 
heel ernstig. Als een arts of 
verpleegkundige bij de 
nauwgezette uitoefening van zijn 
of haar beroep een fout maakt, zul 
je mij niet horen klagen. Maar als 
er onzorgvuldigheid in het spel is, 
als blijkt dat er niet naar de patiënt 
geluisterd is, als blijkt dat er 
stukken ontbreken in de dossiers, 
ja, die zaken accepteer ik niet. 



 

 

Daar gaat het over in deze drie 
boeken. 
 

Marc de Hond liep, na een 
geslaagde operatie, een 
dwarslaesie op doordat de 
nachtverpleegkundige niet de 
controles had gedaan die ze had 
moeten doen en die overigens wél 
in het dossier waren aangevinkt als 
zijnde uitgevoerd. Toen hij 
hierover iets had gezegd tegen 
twee verpleegkundigen, kreeg hij 
van de chirurg een reprimande, 
omdat hij over een collega 
geklaagd had. Pas veel later, toen 
Marc de Hond een zaak tegen het 
ziekenhuis begonnen was en pas 
heel laat in de procedure, bleek dat 
deze chirurg de eerste keer bij een 
verkeerde wervel geopereerd had 
en pas bij de tweede keer op de 
juiste plaats. Je moet maar durven 
om je patiënt die je zelf verkeerd 
behandeld hebt een standje te 
geven over het spreken over een in 
werkelijkheid ook echt gemaakte 

fout. De fout van de 
verpleegkundige werd door het 
ziekenhuis erkend, waarna het nog 
meer dan 5 jaar duurde voor er een 
uitspraak over de 
schadeloosstelling kwam! De 
chirurg ging vrij uit, want zijn fout 
was niet rechtstreeks uit de 
dossiers te halen. Die kwam pas 
aan het licht door vergelijking van 
de MRI-scans waar Marc de Hond 
zelf om gevraagd had, omdat hij 
ging twijfelen aan de officiële 
versie van zijn zaak. 
 

Na een geslaagde blindedarm-
operatie kreeg Rinke ten Brink te 
weinig antibiotica, zodat hij na 
thuiskomst ziek werd, met 
toenemende koorts, waarna hij na 
anderhalve dag weer in het 
ziekenhuis belandde. Omdat 
hijzelf een boek over het gebruik 
en misbruik van antibiotica gehad 
geschreven, herkende hij dat hij in 
zijn verslechterende situatie op 



 
 

 

weg was naar een shock door 
bloedvergiftiging. Zijn herhaalde 
verzoeken om door een arts 
onderzocht te worden, werden 
afgewezen. De arts-assistent die op 
de Spoed Eisende Hulp zijn 
handen vol had aan de mensen die 
daar op onderzoek zaten te 
wachten, wilde zijn post niet 
verlaten. Maar trok ook niet aan de 
bel om assistentie in de drukte te 
krijgen. Rinke was, ondanks zijn 
koorts van meer dan 40 graden, bij 
machte om via zijn mobieltje een 
hem bekende microbioloog te 
bellen en hem te vragen zijn gezag 
in te zetten zodat Rinke toch zou 
worden onderzocht. Dat gebeurde, 
en door de juiste medicatie, werd 
de bloedvergiftiging en de shock 
voorkomen. Heel vreemd, maar 
deze interventie van buitenaf, 
stond niet in de dossiers! Pas veel 
later kreeg Rinke de ontbrekende 
passages onder ogen, toen de 
klachten-commissie al de meeste 
van zijn klachten als ongegrond 
had afgewezen en op twee 
ondergeschikte punten de klacht 
had aanvaard. 
Door het opnieuw moeten innemen 
van antibiotica vanwege een 
bijkomende infectie – een 
rechtstreeks gevolg van wat er 
gebeurd was, maar uiteraard door 
het ziekenhuis ontkend – werd zijn 
conditie zo ondermijnd dat hij in 
grote psychische problemen 
terecht kwam. De psychiater was 
er duidelijk over, dat de problemen 

getriggerd waren door de nare 
ervaringen in het ziekenhuis: niet 
gehoord worden, ontkenningen, 
bagatellisering van de problemen. 
De klachtencommissie weigerde 
dit verband te erkennen. 
Als Rinke geen kennis van 
antibiotica had gehad en geen 
microbioloog had gekend om hem 
om hulp had kunnen vragen, was 
hij zeker overleden of voor het 
leven ernstig beschadigd. 
 

Toen ik op 15 januari 1981 
geopereerd werd, hechtte de 
chirurg een van de grotere 
bloedvaten niet goed, zodat ik een 
inwendige bloeding kreeg. 
Gelukkig was er net een OK vrij 
gekomen, anders had ik op de gang 
liggen doodbloeden, zoals de 
chirurg me later vertelde. De 
volgende dag kreeg ik een 
hartstilstand en werd gelukkig, 
zonder nadelige gevolgen, 
gereanimeerd. De arts heeft 
meteen toegegeven dat hij een fout 



 

 

had gemaakt en dat ik hem 
aansprakelijk moest stellen als ik 
toch blijvende gevolgen van de 
situatie zou overhouden. In 1981 
kon een arts nog zo eerlijk zijn, dat 
kan nu niet meer door de macht 
van het management van het 
ziekenhuis en de 
verzekeringsmaatschappijen. Na 
thuiskomst heb ik de arts 
uitgebreid geschreven hoe ik alles 
had ervaren en ook mijn mening 
over fouten maken en de 
aanvaarding daarvan zoals 
hierboven uiteengezet. Voor de 
eerste controle nadien had de arts 
extra tijd uitgetrokken. Hij heeft 
me bedankt voor mijn brief, omdat 
hij slapeloze nachten gehad had 
over de door hem gemaakte fout 
en mijn visie had hem van zijn 
schuldgevoelens bevrijd. Zo 
konden we in waardigheid elk 
onze kant van het verhaal 
vertellen. 
 
Onbereikbaar? 
Toen ik december 2016 met een 
longontsteking in het ziekenhuis 
werd opgenomen, weigerde de 
mevrouw die de intake deed mijn 
mondelinge inlichtingen over het 
doseringsschema van de 
trombosedienst, want ze wilde 
alles zwart-op-wit. Ik ging ervan 
uit dat de arts de trombosedienst 
zou bellen om mijn schema 
uitgeprint te ontvangen. Dat heeft 
hij niet gedaan. Toen mijn 
advocaat en ik het ziekenhuis later 

aansprakelijk stelde, was een van 
de redenen waarom de claim 
afgewezen werd, dat de 
trombosedienst onbereikbaar was 
geweest. Onjuist, want er bestaat 
een brochure van een bladzij of 20 
over de 24-uurs bereikbaarheid 
van de trombosedienst. Zo waren 
er nog vier andere argumenten 
onjuist. Maar de jurist en het 
management hebben de macht, een 
beetje liegen mag dus? Twee leden 
van de onderzoekscommissie 
hadden mij bezocht waarbij we 
ruim een half uur hebben zitten 
praten over hoe de 
verantwoordelijkheid voor de 
antistollingsmedicatie tussen 
ziekenhuis en trombosedienst 
geregeld was. Zij  concludeerden 
dat ik in een zwart gat tussen twee 
gesloten systemen gevallen was. In 
een dik boek, de Landelijke 
Standaard, is die verantwoorde-
lijkheid tot in de details geregeld. 
Op bladzij 21 van hoofdstuk 4 
staat precies hoe mijn hoofd-
behandelaar had moeten handelen 
– wat hij niet heeft gedaan. Dat 
moeten die twee aardige mensen 
geweten hebben, door te zwijgen 
hebben ze me in mijn eigen huis 
zitten voorliegen. 
 
Genoegdoening 
Door het ontbreken van gegevens 
– maar ze waren wel in het 
ziekenhuis, namelijk in mijn 
geheugen en ik had ze zo kunnen 
spuien – heeft een andere longarts 



 
 

 

me twee dagen achter elkaar een 
dubbele dosis van mijn 
gebruikelijke antistollingsmedicijn 
gegeven. Op de dag dat ik naar 
huis mocht, was mijn 
antistollingsquotiënt 5,7. Dat is erg 
hoog als die normaal tussen 2.0 en 
3.0 moet liggen. Toen mijn 
cardiologen in Rijnstate in Arnhem 
en ook de drie neurochirurgen van 
het UMC die mij vanwege een 
ernstige complicatie op de 
littekens van de dwarslaesie 
begeleiden dit hoorden, hebben zij 
allen meteen gezegd dat het 
volkomen onverantwoordelijk was 
om iemand met zo'n hoge INR 
naar huis te sturen. Deze vijf artsen 
hebben het oordeel uitgesproken 
dat het ziekenhuis en de 
verzekeringsmaatschappij niet 
wilden uiten – en daarmee hebben 
ze mij de genoegdoening gegeven 
die mij door management en 
juriste onthouden werd. 
Want bijna erger dan het belanden 
in een rolstoel zoals Marc en ik, of 
het overhouden van 
restverschijnselen in je hersenen 
zoals bij Rinke, is het feit, dat je 
als patiënt niet serieus genomen 
bent, dat je je niet gezien en 
gehoord hebt gevoeld, dat 
fundamentele gegevens je 
onthouden werden, dat je voorge-
logen bent en daardoor vernederd 
bent door instanties die zich aan 
het verzorgen van patiënten 
hebben gewijd. Ook ik heb 
driemaal om een onderzoek 

gevraagd en het werd me driemaal 
geweigerd. Ook bij mij was 
zomaar ineens een document 
'kwijt' – wat mijn advocaat en ik 
gelukkig via de trombosedienst 
konden achterhalen. Daarin had de 
longarts zelf geschreven dat de 
INR nog zou kunnen stijgen, dat 
snelle controle door de 
trombosedienst geboden was – 
maar die krijg je niet meer als je na 
de middag uit het ziekenhuis 
ontslagen wordt. Daarom is er die 
middag al een spontane bloeding 
in mijn rug ontstaan die tot de 
dwarslaesie heeft geleid. 's 
Morgens had die longarts me nog 
kunnen redden als hij zich 
herinnerd had dat vanaf een INR 
van 4.0 een verhoogd risico op een 
spontane bloeding bestaat en dat 
voor elke 10 jaar dat de patiënt 
ouder is dan 40 dat risico zich 
verdubbelt. Ik vond later deze 
gegevens op het internet, binnen 
vijf minuten. De fax, voor ons het 
bewijs van de schuld van de 
longarts, werd door de juriste van 
tafel geveegd, toen ze stelde dat er 
in het protocol van het ziekenhuis 
staat dat iemand met een INR van 
5,7 naar huis mag. Je moet wel erg 
naïef zijn om te geloven dat dat er 
werkelijk in staat. 
 
De mangelende macht van het 
management 
Wat me woedend maakt is de 
beschamende houding van de 
klachten-commissie of 



 

 

onderzoekscommissie en van 
sommige doctoren en verpleeg-
kundigen. Binnen het goede 
gezondheidssysteem dat we in 
Nederland hebben heerst vaak een 
klimaat van zwijgen en fouten 
ontkennen als het om medische 
missers gaat. Zodra bij een patiënt 
een fout wordt gemaakt, staat niet 
meer de zorg voor hem of haar 
voorop, maar het behoud van het 
eigen hachje en de goede naam 
van ziekenhuis en medisch 
personeel. 
Zo word je door de macht van het 
management en de 
verzekeringsmaat-schappij, de 
onderzoeks- of klachtencommissie 
gemangeld in de hoop dat je de 
strijd tegen het ziekenhuis opgeeft. 
Ik heb uit de boeken van Marc en 
Rinke troost geput, omdat zij 
dezelfde soort ervaringen hebben 
opgedaan als ik: ik heb het me dus 
niet erger voorgesteld dan het is 
geweest. 
 
Samenvattend 
Het boek van Marc leest als een 
trein, aanbevolen! Vooral ook de 
moed die hij in de revalidatie 
getoond heeft maakt zijn boek 
bijzonder. 
Het boek van Rinke is wat 
wetenschappelijker, maar als je 
wilt weten waarom patiënten die 
op maandag of dinsdag worden 
geopereerd een veel betere 
overlevingskans of positief herstel 
hebben dan zij die op vrijdag of 

zaterdag geopereerd worden, lees 
dan zijn boek. 
Wilt u verhalen lezen over goede 
artsen, verpleegkundigen en 
therapeuten in ziekenhuis en 
revalidatiecentrum, lees dan mijn 
boek. Ik heb juist ook deze mensen 
beschreven, omdat zij schade 
ondervinden van collega's die er de 
kantjes van af lopen en die 
daardoor de zorg als geheel in een 
kwaad daglicht stellen. 
 
Gonda Scheffel-Baars 
 

UIT DE GEMEENTE 
Op 27 december zijn de 
bloemen gegaan naar mevr. Van 
Blitterswijk, Donkere Gaard 11 
en naar de fam. De Jongh, 
Bulkstraat 11.  
 
Op 3 januari zijn er geen 
bloemen bezorgd. Dit vanwege 
de sluiting van de bloemist.  
 
De bloemen uit de dienst van 10 
januari zijn gegaan naar de fam. 
Hol, Donkere Gaard 9 en  naar 
de fam. Ruighaver, 
Ganzepanweg 5. 
 
Op 17 januari zijn de bloemen 
gebracht bij fam. Feddes, 
Hoogeinde 8 en bij mevr. Stoof, 
De Zandkuil 20. 
 



 
 

 

De bloemen zijn op 24 januari 
gebracht bij fam. J. Drost, 
Willem Mechteldstraat 4 en bij 
mevrouw T. van Glabbeek, De 
Zanduil 25. 

 
VOORGEGAAN… 
Gerritje Johanna 

(Greet) Pels-Van Kuijl 
14 juli 1963 - 27 
december 2020 

Op maandag 4 januari was het 
de eerste gedachtenisdienst in 
2021. Nog binnen de lockdown, 
dus met een klein aantal intimi, 
en met velen die de dienst via 
kerkdienstgemist.nl  hebben 
gevolgd. Greet en haar 
dierbaren leefden al enkele 
jaren tussen hoop en vrees, 
maar in die jaren heeft ze het 
leven omarmd en genoten van 
alles wat nog mogelijk was. 
Dankbare momenten met haar 

gezin, mooie wandelingen met 
Arjo en met Thom, en Kira, de 
hond, een reisje met haar zus 
Coby, goede gesprekken, de 
zanggroep waarin ze zich 
enorm thuis voelde, muziek. 
Greet heeft enkele jaren geleden 
het van huis uit meegegeven 
geloof herontdekt. Ze ervoer het 
als een aanraking vanuit de 
hemel en vond daarin kracht en 
rust, ook al spookten in de 
laatste weken van haar leven 
soms oude angsten in haar 
hoofd. Gelukkig kon ze daar 
goed over praten, onder meer 
met haar zus Coby en ook met 
sommige medewerkers in 
hospice Nocturne, die daar een 
antenne voor hadden. De 
gedachtenisdienst kenmerkte 
zich door het feit, dat Greet zelf 
vastberaden en weloverwogen 
de teksten en liederen had 
uitgekozen waarin zij troost en 
kracht gevonden had. Omdat er 
niet gezongen kon worden, 
speelden Jaap en Tjitske Greets 
lievelingsliederen op orgel en 
viool. Broer Floris, zus Coby en 
dochter Esmee spraken 
ontroerende en dankbare 
herinneringen uit en zoon Thom 
raakte alle aanwezigen tot 
tranen toe met zijn gitaarspel. 
Greet zal zeer gemist worden. 
Haar gedachtenis zij tot zegen. 



 

 

VERTELROOSTER 
FEBRUARI 2021 

 
Zondag 7 februari 2021 
Marcus 1:29-39 
 

Duizend volgers 
Jezus maakt de schoonmoeder 
van Simon beter. ’s-Avonds 
komen er nog veel meer zieken 
naar hem toe, die allemaal 
genezen worden. De volgende 
dag probeert Jezus uit te rusten, 
maar iedereen gaat naar hem op 
zoek.  
 
Zondag 14 februari 2021 
Marcus 1:40-45 
 

Je hebt het niet van mij.... 
Jezus geneest een man die aan 
huidvraat lijdt. Hij zegt dat de 
man het niet verder mag 
vertellen, maar de genezen man 

bazuint het overal rond.  
 
Zondag 21 februari 2021 
Marcus 1:12-15 
 

Wat een plek! 
Jezus gaat naar de woestijn. 
Daar wordt hij veertig dagen op 
de proef gesteld door Satan. Er 
zijn wilde dieren, maar ook 
engelen die voor hem zorgen.  
 
Zondag 28 februari 2021 
Marcus 9:2-10 
 

Tussen hemel en aarde 
Jezus gaat met drie van zijn 
leerlingen een berg op. Boven 
op de berg worden Jezus’ kleren 
helder wit. Ook verschijnen 
Mozes en Elia, twee profeten 
uit vroege tijden. En klinkt een 
stem uit de hemel die zegt: “Dit 
is mijn geliefde Zoon”.  
 



 
 

 

COLLECTE VOOR 
DIAKONALE DOELEN 

 
 
Collecte 7 februari: Kerk in 
Actie t.b.v. Bangladesh 
Collecte 14 februari: World 
Servants 
Collecte 21 februari: 
Individuele Noodhulp 
Collecte 28 februari: Kerk in 
Actie t.b.v. Moldavië 
 
Collecte 7 februari: Kerk in 
Actie t.b.v. Bangladesh 
Beter bestand tegen het water. 
Bangladesh is vaak in het 
nieuws vanwege 
overstromingen. Door de 
klimaatverandering zullen die 
helaas steeds vaker voorkomen. 
De overstromingen spoelen de 
oogst van de toch al zeer arme 
bevolking weg. Dit heeft direct 
gevolgen voor hun 
levensonderhoud. Kerk in Actie 
helpt de inwoners van 
Bangladesh na een ramp, maar 
ook bij hoe ze zich zo goed 
mogelijk op een overstroming 
kunnen voorbereiden. Dit kan 
bijvoorbeeld door gewassen te 
kiezen die beter bestand zijn 
tegen storm en regen. 
 
 

Collecte 14 februari: World 
Servants 
World Servants organiseert 
vrijwilligerswerk voor jongeren 
in ontwikkelingslanden. World 
Servants biedt jongeren een 
ervaring aan, die niet zonder 
gevolgen blijft. Met deze 
werkvakanties willen ze 
bereiken dat een 
ontwikkelingsland dichterbij 
komt. 
Een gemeenschap uit een 
ontwikkelingsland een stap 
verder komt. Met een 
bouwproject zoals een school of 
kliniek worden mensen 
geholpen zich verder te 
ontwikkelen. 
We proberen mensen uit 
Nederland enthousiast te maken 
om hieraan deel te nemen. De 
projecten worden goed 
voorbereid en er wordt gezorgd 
voor goede begeleiding tijdens 
het project en blijven nog vijf 
jaar betrokken bij het afgeronde 
project. 
 
Collecte 21 februari: 
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  
leven in armoede, 
vluchtelingen, (ex)-
gedetineerden, verslaafden en 
gehandicapten. 
 
Collecte 28 februari: Kerk in 
Actie t.b.v. Moldavië 
Door de economische situatie in 
Moldavië zien veel mensen 
geen andere mogelijkheid dan 
een baan te zoeken in het 
buitenland. Dit heeft 
desastreuze gevolgen voor de 
samenleving: in sommige 
dorpen wonen alleen nog 
ouderen en jongeren. Kerk in 
Actie ondersteunt kerken in 
Moldavië die hen stimuleren 
om voor elkaar te zorgen. 
Jongeren helpen eenzame en 
zieke ouderen. Andersom 
bieden ouderen de jongeren die 
opgroeien zonder ouders, een 
plek waar ze met hun verhaal 
terecht kunnen. 
 
Als U niet in staat bent naar 
onze kerkdiensten te komen, 
zeker nu in verband met de 

lockdown, en toch een bepaald 
doel wilt steunen, dan kunt U 
hiervoor geld overmaken op 
rekeningnr.: NL 37 RABO 0321 
2871 85 t.n.v. Diaconie Herv. 
Gemeente. 
 
Namens de diaconie 
Janny van Eck 
 
 
VAN DE DIAKONIE 
VAN DE HERVORMDE 
GEMEENTE TRICHT 
 
Opbrengst collecten 4e kwartaal 
2020 
 
Oktober  174,55 
November    74,20 
December  148,55 
 
Totaal   397,30 
 
Ontvangen collecten per bank 
   482,50 
 
Zendingsbussen 4e kwartaal 
2020     74,10 
 
Giften, bloemen, fruitbakjes, 
etc. via: 
 
Niet genoemd    10,00 
Janny van Eck      5,00 
Trijnie Pippel    15,00 



 
 

 

Dikkie de Keijzer   50,00 
Nel Wierks    10,00 
Dikkie de Keijzer*   50,00 
Per bank    25,00 
 
Totaal   165,00 
 
*Nagekomen in kas 31-12 
 
Giften per bank   45,00 
 
Opbrengst actie Dorcas per 
bank   480,00 
 
Namens de diakonie, 
Theo Burggraaf 
 

GOED BEKEKEN 

 
CORONA BETEKENT 
KROON! 
 
Het grootste deel van mijn 
leven heb ik me meer dan 
lichtelijk verbaasd over het 
fenomeen royalty-watching. 
Toegegeven, Maxima zie ik 
graag en ik ben gewend, mijn 

dagelijkse push-up’s af te 
sluiten met een extra opdruk 
speciaal voor haar. Maar in al 
mijn levensjaren heb ik nooit 
het blad ‘Vorsten’ in handen 
gehad, me nooit verdiept in de 
hoeden van Beatrix of de 
volledige doopnamen van alle 
prinsjes, en nooit de aandrang 
gevoeld naar Den Haag te 

reizen om met eigen ogen de 
Gouden Koets te zien 
langskomen. Ik volg niet waar 
de Oranjes op vakantie gaan en 
hoe duur hun plezierjachten 
zijn, laat staan dat ik ook maar 
enig benul had van buitenlandse 
vorstenhuizen. Dat laatste nu is 
sinds corona – dat trouwens 
krans of kroon betekent – in 
hoog tempo aan het veranderen. 



 

 

We zijn intussen in episode 4 
beland. Van The Crown, bedoel 
ik. Een mateloos boeiende serie 
rond alle wel en wee van het 
Britse koningshuis, de 
geblokkeerde en de gearran-
geerde huwelijken, de soms 
helende maar vaker verstik-
kende invloed van tradities, de 
botsing tussen reglementen en 
systemen enerzijds en mense-
lijke emoties anderzijds. Ik zeg: 
niet kniezen in je quarantaine, 
ga Netflixen en volg The 
Crown! Al is het maar, omdat 
het een geweldige manier is om 
je kennis van de geschiedenis 
van het Verenigd Koninkrijk, 
breder nog, de geschiedenis van 
Europa en zelfs de 
wereldgeschiedenis (denk aan 
Tweede Wereldoorlog, Koude 
Oorlog, de moord op Kennedy 
en nog veel meer) op te frissen 
en te verrijken. Ja, ik mag wel 
zeggen: de lockdown heeft mij 
royalty-watcher gemaakt!  
Ds Henk Fonteijn 

 

ONDER 
VOORBEHOUD 

 

4e Filmavond 26 februari 2020  
in de Hervormde kerk te 

Tricht. 
Mary Magdalene  (2018) 

In de Bijbel wordt Maria 
Magdalena misschien vooral 
beschreven als een getuige: ze 
reist als enige vrouw met de 
groep leerlingen van Jezus mee, 
ze woont de kruisiging van 
Jezus bij en ze ziet hem als 
eerste bij de opstanding. Verder 
weten we weinig over haar.  

In deze film zien we hoe de 
jonge vrouw, Maria Magdalena 
haar vissersdorpje en familie 
achterlaat. Ze probeert haar 
leven een nieuwe richting te 
geven en sluit zich aan bij de  
beweging van Jezus van 
Nazareth. Volgens de film 
speelt Maria een belangrijke rol 
in de groep. Maria reist met de 
groep door Judea naar 
Jeruzalem. In de film heeft 



 
 

 

Maria een  grote spirituele 
verbondenheid met Jezus. 
Beiden voelen al vroeg aan hoe 
groot het offer is dat Jezus zal 
brengen. 

Is deze film een feministische 
fantasie of een blik op een extra 
apostel, waarin Maria 
Magdalena de boodschap van 
liefde, zorg en vergeving voor 
de mensen verkondigt? De 
verhaallijn in de film werkt 
soms verrassend en soms wat 
schurend. Dat komt 
waarschijnlijk o.a. doordat de 
film het evangelie van Maria 
(Magdalena), een gnostisch 
geschrift uit de 2e eeuw, als 
uitgangspunt neemt. Dat is vaak 
net anders dan wij zouden 
verwachten. In ieder geval is 
het een film met prachtige 
verstilde beelden. 

Vrijdag 26 februari om 20 uur 
in de Sint Pieters Kerk, 
Kerkstraat 6 in Tricht 

 
 
Vervolg op en toch weer 
nieuw: 
 

“Van je familie moet je het 
hebben?” – Contextueel 

Pastoraat 
Familie- je bent ermee behept! 

Vrijdag 5 maart van 19.30 tot 
ca 21 uur online. 

 

 
 

Mensen leven van geslacht op 
geslacht. Niemand staat los van 
anderen. Voor God staat een 
mens nooit alleen en juist dat is 
heel persoonlijk. Ieder mens is 
geboren in bepaalde 
familiegeschiedenissen. 
Misschien zijn er zussen en/of 
broers.  
Tussen familieleden komen 
vaak conflicten voor, en 
afstandelijkheid, en tegelijk is 
er een verbinding die taai is. 
Dat kun je loyaliteit noemen. 
Mensen hebben anderen, ook 
van buiten de familie, nodig om 
in vreugde en gemis hun weg te 
vinden door het land van 
loyaliteit. Zo kun je het 
uitgangspunt van contextueel 
pastoraat verwoorden. 
Hanneke Meulink-Korf was 
universitair docent aan de 
Universiteit van Amsterdam, 
daarna bij de Universiteit 



 

 

Leiden voor de kerkelijke 
opleiding en is nu nog 
werkzaam als contextueel 
pastor en therapeut. Ze is een 
oud-docent van Ds. Dirk Jan 
Brans. 
Mei 2019 heeft mevrouw 
Mevrouw Meulink-Korf een 
inspirerende middag in de 
Belder gehouden. Nu leidt ze 
online een avond die  
aanvullend zal zijn voor hen die 
er de vorige keer bij waren en 
die ook zeker interessant zal 
zijn voor wie voor het eerst mee 
doet. We hopen we in de herfst 
hier een vervolg op te kunnen 
aanbieden in De Belder. 
We zijn immers allemaal een 
onderdeel van onze familie en 
een schakel tussen de 
verschillende generaties!  

• Waarom doet het zo’n 
pijn als in de naaste 
familie dingen onderling 
mislopen?  

• Verbondenheid in 
families is heel 
belangrijk. Steeds is er 
loyaliteit: je hebt het 
leven gekregen, of je 
daar nou blij mee bent 
of niet.  

• Hoe werkt het met 
geven en ontvangen – 
ook van geloof - tussen 

ouders en kinderen? En 
wat als de kinderen 
volwassenen worden? 
En hoe zit het dan met 
geloofsoverdracht aan je 
kinderen en 
kleinkinderen? 

We stonden stil bij deze vragen 
aan de hand van o.a. de 
Bijbeltekst van Deuteronomium 
5: 9 Voor de schuld van de 
ouders laat ik de kinderen 
boeten, en ook het derde 
geslacht en het vierde, wanneer 
ze mij haten, (10) maar als ze 
mij liefhebben en doen wat ik 
gebied, bewijs ik hun mijn liefde 
tot in het duizendste geslacht.  
 
We zullen (weer) stil staan bij 
Bijbelteksten en bij (familie) 
verhalen die al lang bezig 
zijn…. 
Ben jij ook geboren in verhalen 
die al lang bezig zijn, tussen 
leven en dood? Probeer je te 
leven vanuit vertrouwen? Wees 
welkom om te luisteren, en – als 
je wil -  te delen, en om je te 
laten nadenken en inspireren. 
 
Aanmelding voor 19 februari 
bij: henkfonteyn@gmail.com  
We zullen aan de eerste 20 
personen de link mailen 
waarmee u uitgenodigd zal 



 
 

 

worden om online deel te 
nemen.  
Een tip ter voorbereiding: lees 
de geschiedenis van Josef en 
zijn broers uit Genesis, en dan 
vooral Gen. 45:14 (Over de 
tranen van Jozef en Benjamin). 
Mevr. Meulink zal hier 
aandacht aan besteden.  
 
Agaath van Dorp 
 

MENS, WAT EEN 
VERHAAL! 

 
Wat was uw droom voor later 
toen u jong was? 
Zwarte Piet worden, of indiaan, 
of in de middeleeuwen leven, of 

zoals Harry Potter zijn. Tja, aan 
fantasie geen gebrek. En de 
grap is dat het allemaal wel 
gelukt is. Ik ben gaan LARP-en, 
dat is een soort interactief 
toneel, waarbij iedereen zijn 
eigen personage maakt. Dat 
speelt zich vaak in een 
middeleeuwse setting af, 
waarbij er ook magie kan zijn. 
Gelukkig is dat een paar 
weekenden per jaar en ben ik 
verder wel met beide benen op 
de grond beland.  
  
Uw lievelingsmuziek toen en 
nu? 
Volgens mij heb ik altijd al de 
voorkeur gehad voor nummers 
die ik lekker mee kon zingen. 
Popmuziek, maar dan vaak wel 
de wat rustigere nummers. Pas 
sinds kort luister ik meer 
christelijke popmuziek, met 
dank aan Spotify, waarbij je 
makkelijk nieuwe artiesten kan 
ontdekken die passen bij de stijl 
die je vaak luistert. Casting 
Crowns is nu mijn favoriet, 
lekker om te luisteren en mee te 
zingen. 
  
Voor welk eten mogen we u 
wakker maken? 
Wakker maken?! Hoezo, 
wakker maken? Er is veel dat ik 
graag eet, maar een portie 



 

 

nachtrust smaakt mij echt het 
allerbeste.  
  
Wat hing boven uw bed in uw 
puberjaren? 
Posters van Maud, ooit bekend 
van het televisieprogramma 
Idols, maar nooit echt 
doorgebroken. Ik was fan, ik 
denk dat ik haar leuk vond 
omdat ze zo gewoon was tussen 
alle mensen die probeerden op 
te vallen met uitzonderlijke 
kleding en haardracht.  
  
Welk verhaal/boek/film is u in 
het leven het meest 
bijgebleven? 
Waarom juist deze? 
De film van de Leeuwenkoning 
heb ik als kind oneindig vaak 
gekeken, ik kende elke zin uit 
mijn hoofd, maar bleef toch 
meeleven bij alles wat er 
gebeurde. Nog steeds vind ik 
het een mooie film, nu 
waarschijnlijk met een andere 
reden dan vroeger. De uitspraak 
Hakuna Matata (heb geen 
zorgen, zorg maar dat je geniet) 
is wel een beetje kort door de 
bocht en toch zit er waarheid in. 
Ergens zorgen om blijven 
maken heeft geen zin, kijk naar 
wat er wel mogelijk is.  
  
 

Heeft u een lievelingsverhaal 
of tekst in de Bijbel? Of een 
lievelingslied? Waarom dit? 
Dit wil nog wel eens 
veranderen. Ik denk dat er met 
elke lezing, verhaal of vers een 
moment is waarop het je aan 
kan spreken, terwijl het je op 
een ander moment niet raakt.  
Een jaar geleden was ik 
overspannen en kreeg ik 
langzaam weer alles op de rit. 
Ik las 2 Korinthiërs 7:10 “soms 
gebruikt God verdriet om een 
radicale ommekeer in ons leven 
te laten komen en ons te redden. 
Maar gewoon, werelds verdriet 
leidt tot de dood.” Dat greep 
mij aan. Het was nodig om even 
door een dal te zijn gegaan om 
te zien welke keuzes ik moest 
maken en om mij ook gelukkig 
te voelen met de verandering 
die erbij hoorde. God had mij 
het verdriet cadeau gegeven. 
Als ik die tekst een jaar eerder 
had gelezen had ik het niet echt 
begrepen. Nu een jaar later 
merk ik dat ik mij nu nog steeds 
kan vinden in die tekst, maar 
hem niet meer zo sterk vind als 
een jaar geleden. Ik ben 
benieuwd wat ik op deze vraag 
over een jaar als antwoord zal 
geven. 
  
Welke levenswijsheid zou u 



 
 

 

aan een volgende generatie 
willen doorgeven? 
Als jonge generatie uit de kerk 
vind ik het eigenlijk wel leuk 
om de oudere generatie wat 
jongerenwijsheid mee te geven. 
Niet arrogant bedoeld, want ik 
denk echt dat je steeds wijzer 
wordt in het leven, maar jonge 
mensen zijn niet persé niet wijs.  
 Mijn wijsheid is; Durf te 
twijfelen, vragen, denken en 
veranderen. Als je iets hoort 
kan je het voor lief aannemen, 
maar soms heb je twijfels. 
Volgens mij was het vroeger 
niet zo gewoon om een vraag te 
stellen aan iemand met meer 
aanzien dan jij. Bijvoorbeeld 
waarom je vader iets deed of de 
dominee iets zei dat jij raar 
vond. Toch is het handig naar 
het waarom te vragen. Het kan 
jou of de ander wijzer maken. 
Misschien geef jij met jouw 
vraag wel zoveel inzichten aan 
een ander of zet de ander jou 
aan het denken met zijn 
antwoord. Vorm je eigen 
mening en je eigen gedachten 
en durf jezelf ook te veranderen 
na een kritische vraag van een 
ander. 

Een vriendin van mij 
had laatst iets over een 
bijbeltekst aan haar oma 
gevraagd. De oma vertelde wat 

de dominee erover had gezegd. 
“Wat vind jij er dan van oma?” 
vroeg ze. “Dat heb ik toch net 
gezegd meisje” antwoorde oma. 
Zonde vind ik dat. Waar moet 
de dominee van leren als 
niemand hem ooit kritische 
vragen stelt en alles voor lief 
aanneemt? 
  
Maak de volgende zinnetjes 
af….. 
 
De kerk is voor mij…..  
Een goed gesprek, filosoferen 
en verdiepen met christelijke 
vrienden of een podcast op 
zondag om samen met Arjan te 
luisteren. De kerk is ook nog 
steeds dat gebouw waar je met 
anderen samen naar een 
overdenking kan luisteren en 
samen kan bidden. Ik merk hier 
wel meer rust en verbinding dan 
thuis bij een podcast, maar als 
jong gezin is het fijn dat we een 
alternatief hebben gevonden dat 
ons blijft verdiepen.  
  
Als ik wist dat morgen de 
Messias kwam, zou ik 
vandaag……. 
Als ik heel eerlijk ben, ik zou 
echt onrustig worden. Er is niet 
iets wat ik nog graag zou doen, 
maar ik zou het toch erg 
jammer vinden om het aardse 



 

 

leven op te geven. En juist door 
die gedachte zou ik gaan 
twijfelen aan mijn geloof, aan 
het hiernamaals, aan mijn 
kinderen, Arjan, en iedereen die 
mij dierbaar is en over hoe die 
relatie dan straks is. Nee, laat 
het allemaal maar onbekend. De 
Messias mag echt komen, maar 
ik hoef niet te weten wanneer.  
  
Ik geef de pen door 
aan………. 
 
Elina van Eeuwijk 
 
 

 
Agenda 
 

Dinsdag 2 februari: Oud 
papier ophalen 

Vrijdag 26 februari ONDER 
VOORBEHOUD: Filmavond 
in de St. Pieter te Tricht. 

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 7 februari 
10.00 uur: ds. Christien van 
Harten uit Deil 
Orgel: Tom Bijnagte 
 
 



 
 

 

Zondag 14 februari 
10.00 uur: ds. Henk Fonteijn 
Orgel: Jaap Kwakkel 
 
Zondag 21 februari: Heilig 
Avondmaal 
10.00 uur: ds. Henk Fonteijn 
Orgel: Tom Bijnagte 
 
Zondag 28 februari 
10.00 uur: dhr. T. de Koning  
Orgel: Jaap Kwakkel 
 
Zondag 7 maart  
10.00 uur: ds. Henk Fonteijn     
Orgel: Tom Bijnagte 
 
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 
 


