WEEKBRIEF PROTESTANTSE GEMEENTE TRICHT
Kerkdienst: zondag 28 maart, Palmzondag; 10.00 uur: ds HenkFonteijn
Orgel: Tom Bijnagte
Bij de diensten: Vanmorgen luiden we de Stille Week in. Palmzondag kent de
vreemde en ongemakkelijke dubbelheid van ‘heden hosanna’ en ‘morgen
kruisig Hem!’ Verwachting en verwerping spelen beide een rol, en zo is het in
onszelf natuurlijk ook vaak. We lezen de intocht volgens Marcus 11: 1-11.
Kent u de uitdrukking ‘op z’n paasbest’ nog? Al het koper in de kerk glimt weer
op z’n paasbest, dankzij een team van ijverige poetsers!

Van zaterdag op zondag…

Bloemschikking voor Palmzondag

Overweging: De doden begraven
’Toen de zon was ondergegaan dolf ik een graf en begroef ik het lijk ‘
(Tobit 2:7)
We zorgen voor de doden, omdat we zorg dragen voor elkaar tot het einde.
Ieder leven is van waarde. Ieder leven wordt gezien. We noemen iemands naam
en geven hem of haar een plek. We spreken onze hoop uit dat de dood niet het
einde is. We geven het lichaam terug aan de aarde, waar het wacht. Net als een
zaadje, is het in rust tot het tijd is om te ontkiemen in een nieuw leven.
Bij de schikking,
Respect hebben voor de overledenen, de doden begraven, het leven gedenken.
Woorden die bij elkaar horen. In de vazen plaatsen we paarse tulpen, paars is de
kleur van reflectie en gedenken.
De tulp het symbool dat we eerder gebruikten om het gebed te symboliseren,
past ook mooi bij deze thematiek. De verbinding tussen de vaasjes wordt gelegd
door rozemarijn. Het bitterzoete kruid, de herinnering aan leven.
De diaconale collecte is bestemd voor het werk van JOP, Jong Protestant. Ook
dit jaar zullen vele duizenden jongeren meedoen met de Paaschallenge, ook in
Geldermalsen. Het is een van de vele activiteiten en initiatieven die ontwikkeld
worden om jongeren bij het grote verhaal van de kerk te betrekken, in
eigentijdse woorden en eigentijdse vormen.
NL 73 RABO 0321 2871 85 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Tricht,
onder vermelding van collectedoel
Bij de diensten: Alle diensten zijn te beluisteren en te bezien via
www.kerkdienstgemist.nl.
Even zoomen na afloop?

Voor wie het leuk vindt… een half uurtje thuis met een bak koffie bij de hand
via het scherm terugblikken op de kerkdienst, en bijpraten over andere zaken

die ons bezighouden. Aanvang half twaalf. Even aanmelden bij Francis van
Tilburg of bij ds. Fonteijn, dan krijgt u een link toegestuurd.

Open Kerk
Als de banner aan het hek hangt, is de kerk tussen 10.00 en 12.00 uur open op
dinsdagmorgen, juist in deze tijd dat het bijwonen van een kerkdienst niet
mogelijk is. U kunt binnenlopen voor een kaarsje, een gebed, een praatje, of
gewoon even stilletjes achterin alleen in een bank zitten. Het is fijn om te
merken dat er zeer regelmatig van deze mogelijkheid gebruik wordt gemaakt.
Palmzondag
Opgelet!
Op zondag 28 maart is het Palmzondag.
Ben je jonger dan 18 jaar? Let op en houd op
zaterdag 27 maart je voordeur in de gaten…

Voor zover bekend ligt momenteel niemand uit onze gemeente in het
ziekenhuis.

Van de kerkrentmeesters
Bij wijze van collecteren: scan de QR code met de bank app van uw mobiele
telefoon. In het betaalverzoek dat verschijnt dient u nog wel zelf het door u
gekozen bedrag en uw eigen bank in te vullen. Alvast bedankt voor uw
bijdrage!

Marcus-Kruisweg in het koor
Vanaf zaterdag 27 maart tussen 13.00 en 15.30 uur, is in het koor van de Sint
Pieterskerk een indrukwekkende kruisweg te bezichtigen. Veertien “statiën” bij
het lijdensverhaal volgens Marcus. De expositie heet dan ook de Marcus-passie
en de staties zijn geschilderd door de Vianense dichter/schilder Henk van
Loenen. Bij de tentoonstelling is -tegen een kleine vrijwillige vergoeding- ook
een boekje met gedichten van zijn hand en met afbeeldingen van de veertien
schilderijen beschikbaar.De tentoonstelling is in ieder geval ook te bezichtigen
op de dinsdagmorgens 30 maart en 6 april, en op de woensdagmorgens 31 maart

en 6 april, tussen 10.00 en 12.00 uur. Bovendien op donderdagmiddag 1 april
van 13.-15.30 uur, op vrijdagmiddag 2 april van 13.00 tot 15.30 uur en op
zaterdag 3 april van 13.00-15.30 uur. En op tweede Paasdag, 5 april, van 1315.30 uur. Het koor is ruim genoeg om deze tentoonstelling corona-proof te
kunnen bezichtigen. Daarnaast op de twee komende zondagen, 28 maart en 3
april, globaal tot 12.30 uur. en in de Stille Week op donderdag 1, vrijdag 2 en
zaterdag 3 april na afloop van de kerkdiensten. Beelden uit deze kruisweg
zullen ook getoond worden in de dienst van Goede Vrijdag, waarin we het
lijdensverhaal volgens Marcus lezen.

OPNIEUW: QUIZ!!!

Zondagavond 28 maart, vanuit de Suitbertuskerk of Centrumkerk in
Geldermalsen, 19.30 uur: de grote quiz over bijna alles van de 40 dagentijd,
Palmzondag, Pascha en Pasen. Met muzikale medewerking van Jorrit
Meulenbeek. Presentatie: Henriëtte Feenstra en Henk Fonteijn. Voor iedereen
van welke kerk of kluis dan ook, die de eigen kennis eens wil testen en
uitgedaagd wil worden. De winnaar ontvangt de mooie bundel ‘Mens’’,
jubileumuitgave van de chr. schrijvers/dichtersvereniging Schrijverscontact, die
vorig najaar 50 jaar bestond.

Deelnemen kan zonder nadere aanmelding en zonder inlogcode via
kerkdienstgemist.nl hervormde gemeente Centrumkerk Geldermalsen.
Tweegesprek ‘Op leven en dood’

"Op leven en dood", een tweegesprek tussen de negentiger Wim Bijl en de
jonge Hidde van Zoggel, wordt ook uitgezonden via kerkdienstgemist.nl, en wel
maandagavond 29 maart, 19.30 uur, vanuit onze Sint Pieterskerk in Tricht.
Moderators: Christien van Harten en Henk Fonteijn

Paasontbijt to go
Hoe werkt het?
U kunt het ontbijt op paasmorgen ophalen tussen 08:30 en 09:30 uur in het koor
van de kerk.
U neemt de ingang van de kerk, en loopt door naar het koor. In het koor krijgt u
uw bestelling, waarna u de zij-uitgang neemt naar buiten. Als u even moet
wachten, houd u dan voldoende afstand? En: denkt u aan het dragen van een
mondkapje?
Mocht u niet in staat zijn om het ontbijt op te halen, da kan dit bij u worden
thuisbezorgd. Laat u dit weten bij aanmelding?
Eenmaal thuis kunt u na of tijdens het ontbijt de kerkdienst online volgen.
De prijs van een ontbijt is 3,50 Euro p.p. Dit bedrag komt volledig ten goede
aan Stichting Het vergeten kind. U vindt meer informatie over dit doel op
www.hetvergetenkind.nl

Doet u mee? Voor uzelf of om iemand anders een mooi begin van de
Paasmorgen te bezorgen?
Geef u dan op bij Jacqueline de Niet, liefst via What’s App of anders
telefonisch op nummer 06-53785066. Opgeven kan nog tot dinsdag 30 maart.
Op dit moment zijn er al meer dan 40 aanmeldingen! Leuk!
Hartelijke groet,
Marjan Hogendorp – Jacqueline de Niet – Francis van Tilburg

Gedicht
De disgenoten
Het simpele gerei,
het brood, dat is gesneden,
de stilte, de gebedenwant de avond is nabij

Uit tranen en uit pijn
dit samenzijn verkregen:
Bij sober brood de zegen
twee in uw naam te zijn.

Waar aan de witte dis
Uw teken wordt beleden
Verschijnt Gij- ’u zij vrede’.
Gij Brood- gij Wijn- gij Vis.
Ida Gerhardt
Kopij volgende weekbrief uiterlijk 1 april naar : henkfonteyn@gmail.com

