RONDOM
DE SINT
PIETER

Rondom de Sint Pieter

Protestantse Gemeente Tricht
Sint Pieterskerk, Kerkstraat 6
Tricht
E:
scriba@hervormdegemeentetricht.
nl
Website: www.
hervormdegemeentetricht.nl
Postadres: Belder 6, 4196HH
Tricht
Aanvang Kerkdienst:
zondagmorgen 10 uur
Predikant:
Henk Fonteijn
T: 06-14230579
E: henkfonteyn@gmail.com
Gemeentecentrum:
De Belder, Belder 6, 4196 HH
Tricht

KERKBLAD VAN
DE
PROTESTANTSE
GEMEENTE
TRICHT
e

42 jaargang nr. 4
April 2021

Koster en beheerder van De
Belder:
Ton en Tineke van EwijkHeysteeg
Langstraat 4, 4196 JB Tricht
T: 0345-571097 of 06-10004954
Kerkblad: Rondom de Sint
Pieter
Redactie:
Henk Fonteijn, Janny van Eck,
Nienke den Boer en Elina van
Eeuwijk

Correspondentie en kopieadres:
Elina van Eeuwijk
Herman Kuijkstraat 15-6, 4191AH
Geldermalsen
E: elina160161@freeler.nl
T: 0345-505340

Paasdag traditiegetrouw met elkaar
in het koor aan het Paasontbijt. En
nu, nu is het voor de tweede keer
niet mogelijk om dit met elkaar te
mogen beleven maar nu is er het
“afhaal Paasontbijt”. Wij als gezin
gaan er van genieten en ik hoop
met ons vele anderen!

Verschijning maandelijks
Een vol boekje dit keer. Veel om
te lezen, veel om over na te denken
en misschien inspiratie om een
boek te gaan lezen.
Namens de redactie wens ik u
Goede Paasdagen, veel leesplezier
en graag tot de volgende keer!

Met regelmaat zet ik op facebook
of instagram foto’s die ik maak
tijdens mijn rondje wandelen met
Finn. Ik ga vaak ’s morgens lopen
en ik vind het heerlijk om zo
tijdens mijn rondje mijn hoofd leeg
te maken, te genieten van de
omgeving en het e.e.a. te
fotograferen. Een goede vriendin
van ons schreef laatst dat ze vond
dat ik altijd prachtige foto’s maak
en dat ze het een feestje vind om
naar de foto’s te kijken. Het is
voor mij iedere keer weer
bijzonder om deze mooie door
God geschapen omgeving te
mogen aanschouwen en te
fotograferen.
April de maand van Pasen. 1e

Hartelijke groet,
Nienke den Boer
____________________________
Kopij voor volgende kerkblad kunt
u uiterlijk 16 april 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

Heel lang geleden, ik woonde
nog in het ouderlijk huis in
Rotterdam Overschie aan de
Zestienhovensekade, werd er
tweemaal per dag post bezorgd.

En post was er in die dagen
vrijwel elke dag. Postbodes
waren toen nog van de PTT,
mensen in uniform, die
trouwens vaak veel meer deden
dan alleen “brieven bestellen”.
Zeker op het platteland kenden
de postbodes hun klantjes en

leenden vaak een luisterend oor
aan eenzame mensen, hielden
een oogje in het zeil of
alleenstaande ouderen het
allemaal wel konden bolwerken
en zorgden soms voor
praktische hulp. In onze eigen
gemeente kennen we in de
persoon van Arie de Man zo’n
ouderwetse postbode!
Wat ik eigenlijk wilde zeggen,
is dat er tegenwoordig zo
weinig ouderwetse
brievenbuspost meer is. Dankzij
de nee-sticker blijven we
verschoond van ongewenst
drukwerk, maar het gevolg is
wel dat er dagen voorbij gaan
waarop er helemaal niets op de
mat ploft. Dat wordt natuurlijk
royaal gecompenseerd door de
onophoudelijke stroom aan
digitale post die ons langs
diverse wegen dagelijks bereikt.
Eigenlijk hoeven we
tegenwoordig nauwelijks meer
te wachten op berichten. Je
zend een boodschap uit en kunt
minder dan een minuut later al
antwoord of reactie hebben.
Maar soms mis ik de tijd dat je
vol spanning of verwachting
kon uitzien naar de post. Dat
eindelijk die vakantiefoto’s
terugkwamen van de
ontwikkelcentrale. Of die lange

brief van een tante in Amerika,
in die karakteristieke
luchtpostenveloppe van dat
dunne papier. Wachten, vaak

tevens ‘vol verwachting’ zijn
van, soms ook angstig
afwachten op wat de post zou
brengen, hoorde er vroeger bij.
En ik denk wel eens dat dat
symbolisch is voor een tijd die
definitief voorbij is. Wachten,
afwachten, geduld oefenen,
volharden in de hoop, ( en u
weet, dat zijn ook woorden die
heel veel met ons geloofsleven
te maken hebben) – hangen
samen met een attitude die we
‘vroeger’ bij wijze van spreken
automatisch dagelijks konden
oefenen en ontwikkelen.
Wachten op antwoord op jouw
brief, wachten op een
uitnodiging, en ga zo maar
door… En natuurlijk kon je er
razend van worden, als de post
weer niets gebracht had. Maar
je wist dat er niet veel anders
opzat dan geduld oefenen, als

het belangrijkste medicijn tegen
stress. En ineens schieten me
die gevleugelde woorden te
binnen die in Afrika vaak
klinken als het over de
Europese of Amerikaanse
leefstijl gaat: “You have
watches, we have time!”

Nu de maatregelen tegen de
corona-pandemie ons al meer
dan een jaar dwingen tot
geduld, tot volhouden,
(af)wachten, het uithouden in de
onzekerheid, ervaren we aan
den lijve hoezeer we dat
ontwend waren. De ouderen
wellicht minder dan de
jongeren. Maar allemaal zijn we
al decennia lang gewoon
geraakt aan het feit dat heel veel
van wat wij willen en wensen,
snel en efficiënt gerealiseerd
kan worden, dat bestellingen
soms zelfs dezelfde dag nog aan
de deur worden afgeleverd door
(zwaar onderbetaalde) koeriers.
Intussen begint het er
voorzichtig op te lijken, dat we

stapje voor stapje met
versoepelingen te maken zullen
krijgen. Al zal geduld voorlopig
nog een heel bruikbare
eigenschap blijven! Trouwens,
dat blijft het altijd!
Intussen: stuur elkaar eens een
ouderwetse kaart! Achterin de
kerk liggen nog enveloppen met
vijf mooie plaatjes van de
Trichtse kerk en wat
dorpsgezichten. Om gratis mee
te nemen en anderen mee te
verblijden!
Met hartelijke groet,
Ds Henk Fonteijn
henkfonteyn@gmail.com
Postadres: Westerwal 18, 4101
ES CULEMBORG

MIJMERING
Mijmeren gebeurt in je hoofd
en omstreken. Dwarrelende
gedachten zoals sneeuw haar
weg zoekt naar bestemming
waar de stevige wind ze weer

meeneemt naar….
De bedoeling van deze rubriek
is dat je je mijmering
toevertrouwt aan het papier.
Dan schrijf, zeg je nogal wat. Je
vertrouwt gedachten toe aan het
papier in het vertrouwen dat er
niet iets oneigenlijks mee
gebeurt. De verantwoording
wordt ineens bij de lezer
gelegd.
Natuurlijk kun en mag je als
lezer ergens iets van vinden en
dat kan heel divers zijn, maar is
het de bedoeling om die
verscheidenheid naar beide
uiterste zijden toe te ventileren?
Zou je als lezertje ook niet een
soort ambtsgeheim moeten
hebben om het mooie uit een
epistel te bewaken en niet te
polariseren, waardoor we ver
van elkaar geraken?
Zou je als journalist en
programmamaker ook niet wat
samenbindender moeten zijn,
liever dan het tegenovergestelde?
Mag je geen kritiek hebben
dan? Jazeker wel, maar gooi er
dan wat liefde doorheen.
In de kerkdienst beginnen we
met de afkondigen. Die worden
geschreven door Janny.
Gezamenlijk nemen we als
kerkenraad ter kerke die

mededelingen door en
veranderen en voegen iets toe
naar gelang dat nodig wordt
geacht.
Voorbeeld: zijn er geen zieken
in het ziekenhuis, dan kun je dat
melden: er zijn geen zieken
voor zover ons bekend, maar je
kunt ook die hele zin weglaten.
De leraar en herder der
gemeente verandert ook wel
eens wat, wat zijn goed recht is.
Met de pen is hij zondagsmorgens vlug.
Onderlaatst schreef ie dat je niet
moet voorlezen dat op het orgel
speelt Tom, Teunie of Jaap,
maar dat je moet zeggen dat het
orgel wordt bespeeld door ….

Spelen is zo kinderlijk, was de
motivatie van de pennenstreek.
Nou, dat klopt wel natuurlijk.
Toch … denk je daar over na,
en dat valt onder mijmeren, dan
ben ik het er glad niet mee eens!
Bespelen kan wel volwassen
klinken t.o.v. spelen, maar in
bespelen zit ook iets in van naar
je hand zetten, en dan verschuift

het positieve beeld wat naar de
negatieve kant.
Begrijpelijk bedoelde Henk dat
niet.
Bij het onvolwassen spelen zit
toch iets in van zuiverheid,
spontaniteit, en improvisatie.
Juist het niet berekende element
ontbreekt hier, wat wel in
bespelen zit.
En nu, hebben we als broeders
ruzie? Nee. Enkel is de speling
tussen spelen en bespelen niet
zo groot als wellicht gedacht.
PSSP

LEZEN EN LEVEN UIT
DE BIJBEL

Bij de verhalen van Jozef,
Genesis 37 v.v.
Gezien, gehoord, gekend
worden

De vreugde over Jozefs
geboorte is voor Jacob en
Rachel groot. Hier hebben ze
naar uitgekeken, ze overladen
hun kind met liefde.
Begrijpelijk. Voor Jacob lijkt
het moeilijk om maat te houden,
hij verwent zijn zoontje zonder
dat in de gaten te hebben. Maar
zijn andere zoons zien het heel
duidelijk en krijgen daardoor
een hekel aan het kleine
broertje. Jacobs kijk op Jozef

wordt vertekend door zijn grote
liefde voor Rachel, de kijk van
de broers wordt vertekend door
hun frustratie dat vader Jacob
hun moeders, Leah, Zilpa en
Bilha, minder lief heeft dan
Rachel. Daardoor zien ze niet
echt wie Jozef is. Hoe de kijk
van Rachel was wordt in het
verhaal niet gemeld.
Jozef brengt kwade geruchten

over zijn broers over aan zijn
vader. Vaak is gezegd, dat Jozef
een klikspaan was en dus
moesten die broers wel een
hekel aan hem hebben. Maar er
is verschil: als Jantje zijn
moeder komt vertellen dat zijn
zusje stiekem een koekje heeft
gepakt, zal moeder hem zeggen
niet van klikspanen te houden.
Maar als hij komt zeggen dat
zijn zusje aan de rand van de
sloot staat, dan vliegt moeder
naar buiten om haar dochtertje
in veiligheid te brengen. Wat
Jozef doet hoort volgens mij bij
de tweede categorie. We weten
hoe Simon en Levi de
mannelijke bevolking van
Sichem over de kling hebben
gejaagd als vergelding voor de
verkrachting van hun zusje
Dina. En in het verhaal van
Jozef: ze wilden hem
gewoonweg vermoorden – wat
Ruben verhinderde - en
verkochten hem zonder
scrupules als slaaf. Die kwade
geruchten zullen niet enkel
geruchten zijn geweest, maar
verwezen naar werkelijke,
verkeerde daden. Had Jacob
Simon en Levi niet verweten
vanwege hun gedrag ten
opzichte van Sichem, dat zij
hem en zijn familie een kwade
reuk bezorgden?

Dan die dromen. Wat me
tegenvalt aan Jacob is dat hij
niet door heeft dat die dromen
weleens van God gekomen
zouden kunnen zijn – zoals hij
zelf dromen gehad heeft die een
goddelijke oorsprong hadden.
Hij voelt zich beledigd, net als
de broers. Misschien had Jozef
beter kunnen zwijgen, maar dan
leggen we de schuld van de
toenemende frustratie van zijn
veel oudere broers bij hem. Ik
voel daar niet veel voor.
Het dramatische in Jozefs
geschiedenis is dat zijn naaste
verwanten hem niet zien, niet
kunnen zien als de persoon die
hij in werkelijkheid is. Jacobs
grote liefde bezorgt hem een
blinde hoek, zoals de irritatie
van de broers hun verhindert
hun broer werkelijk te zien.

Dan komt Jozef in Egypte. Al
heel snel ontdekt Potifar dat hij
een slaaf met grote capaciteiten

en met groot
verantwoordelijkheidsgevoel
heeft gekocht. Hij ziet daarin
een glimp van goddelijke
genade. Ook de cipier in de
gevangenis waar Jozef belandt,
herkent in hem door God
gegeven gaven. Als hij voor de
farao verschijnt, maakt hij hem
duidelijk dat de gave om
dromen uit te leggen hem door
God geschonken is. Farao
herkent in hem de man die in
staat zal zijn de dreigende
hongersnood door passende
maatregelen te voorkomen.
Deze drie mannen, 'heidenen',
aanhangers van vele goden, zien
Jozef zoals hij werkelijk is.
Wat in Jozefs verhaal
uitvergroot is, overkomt veel
mensen in hun eigen families.
Een vriend van mij uit
Engeland, Martin, die zijn leven
gewijd heeft aan de
problematiek van
oorlogskinderen (hoewel zelf
ver na de oorlog geboren) was
een zeer geliefde professor aan
de universiteit van Reading,
gewaardeerd door studenten en
collega's, organisator van
symposia,(op een waarvan ik
hem ontmoette en we lid
werden van elkaars
internationale netwerken),

stuurde een keer een mailtje dat
bij hem een diepe depressie
geconstateerd was. Hij legde
uit, dat hij, ondanks alle lof en
waardering van velen om hem
heen, toch leed onder het gemis
aan belangstelling van zijn
ouders. Ze hadden hem nooit
geprezen, ze vonden wat hij
deed doodgewoon. Na
anderhalf jaar professionele
begeleiding en honderden
wandelingen met zijn hond,
kwam hij er weer boven op. Nu
organiseert hij hulp aan
vluchtelingenkinderen in Irak
en Bangla Desh, hulp gebaseerd
op de ervaringen van de
kinderen van de Tweede
Wereldoorlog.
Misschien is het een
basisprobleem in de kring van
verwanten, dat je blinde hoeken
hebt en de ander met een
gekleurde bril bekijkt. Daarmee
de ander niet echt ziet, niet echt
hoort, niet erkent. Het gezegde
'een profeet is niet geliefd in
zijn eigen stad' kennen we
allemaal. We weten dat de
inwoners van Nazareth in Jezus
de zoon van de timmerman
bleven zien en niet zagen met
welke missie hij rondreisde.
Echt gezien, gehoord en gekend

worden is levensnoodzakelijk
voor de mens. Daarom sluit ik
af met de beginregels van dat
mooie lied van Huub
Oosterhuis dat helaas niet uit
het liedboek van 1973
meeverhuisd is naar het nieuwe
liedboek:
'De Heer heeft mij gezien, en
onverwacht ben ik opnieuw
geboren en getogen'.
Gonda Scheffel-Baars

LEESWERK

Eyeopener of blindganger
Heb lang geaarzeld of ik dit
stukje moest schrijven. Omdat
het aandacht oproept, terwijl ik
eigenlijk het tegendeel zou
wensen. Maar omdat ik het
intussen bij mensen thuis
tegenkom en er naar mijn

mening gevraagd wordt, ga ik
er toch iets van vinden. Van het
blad Eyeopener dus.

Volgeschreven door Jaap
Dieleman, voormalig
kunstschilder, nu full time
evangelist en “bijbelleraar”. Na
een stormachtige puberteit,
gekleurd door het jong
overlijden van zijn vader, had
hij als adolescent tijdens een
gospelconcert een religieuze
ervaring die hij zelf beschrijft
als “een ontmoeting met Jezus.”
Dieleman is intussen gepokt en
gemazeld in de reli-business,
geeft “trainingen over de hele
wereld”, voert evangelisatiecampagnes in exotische oorden
als Oeganda en de Filippijnen,
maar evengoed in zijn voormalige woonplaats Leerdam,
waar hij nog onlangs enkele
honderden belangstellenden –
allemaal keurig gemondkapt en

op anderhalve meter – bediende
met een hagepreek op een
voetbalveld.
Eyeopener is bedoeld om huis
aan huis bezorgd te worden en
daarom in een miljoenenoplage
geproduceerd. Een anonieme
sponsor wist zich geroepen om
hieraan bij te dragen. Jaap
Dieleman is ervan overtuigd dat
hij met het overwegend door
hem zelf volgeschreven blad de
diepste waarheid over de
gebeurtenissen in onze tijd
verkondigt. Niet dat hij
pretendeert dat die waarheid uit
zijn eigen brein ontspringt. Nee,
volgens hem is alles wat we
meemaken, al voorspeld in
profetische teksten in de Bijbel,
met andere woorden ‘goddelijke
waarheid’. Daar wordt het voor
mij lastig. In mijn ogen is
vijfennegentig procent van de in
Eyeopener gepresenteerde
‘waarheid’ volstrekte onzin,
wanneer ik het langs de
objectieve meetlat van
theologische kennis en gezond
verstand leg. De manier waarop
de Bijbel – een gecompliceerde
en gevarieerde verzameling
boeken met een ingewikkelde
ontstaansgeschiedenis – in
Eyeopener als receptenboek
wordt gehanteerd, is onmogelijk

serieus te nemen. Alleen al
historisch gezien is de pretentie
dat je met behulp van
Bijbelteksten de eigen tijd als
een reeds beschreven scenario
kunt duiden, aantoonbaar tot
mislukken gedoemd.
Tegelijkertijd onderken ik dat er
wereldwijd talrijke mensen zijn,
die door prediking zoals die van
Dieleman houvast op de
ingewikkelde en beangstigende
grote wereldgeschiedenis
menen te vinden. Corona, ebola,
orkanen en aardbevingen, alle
rampen zijn voorspeld, de staat
Israël is een daad van God, en
als het echt helemaal te erg
wordt op aarde, komt de Here
Jezus zijn gelovigen ophalen en
zweven we Hem tegemoet in de
lucht “in the twinkling of an
eye”. Nee, ik geloof dat
allemaal niet, maar lang geleden
was er een periode dat ik dat
wel deed, als jong en
evangelisch bevlogen
adolescent, met alle radicale
eigenwijsheid die een
jongvolwassene kan
kenmerken. Maar hé, toen was
ik 19! Dieleman is al opa! Hij
zou beter moeten weten. Bij al
zijn bevlogenheid en goede
intenties die ik niet wil
betwisten, komt hij daarom op

mij over als eigenwijze
religieuze doe-het-zelver die
zich niets gelegen laat liggen
aan de serieuze arbeid van
theologen van eeuwen her, die
met goede argumenten en met
groot respect voor de Schrift
afdoende hebben aangetoond
dat je niet op deze manier met
de Bijbel kunt omgaan.
Nogmaals, ik voel in Eyeopener
zijn gedrevenheid en oprechte
bewogenheid. En ik snap dat er
talloze mensen zijn die bij een
verhaal als dit houvast menen te
vinden. Heldere, ogenschijnlijk
onbetwistbare waarheden doen
het goed in onzekere tijden,
zeker bij mensen die oprecht
willen geloven dat er een God is
die zich om ons bekommert en
die de Bijbel hebben geleerd te
beschouwen als “het Woord van
God”. Maar uiteindelijk is het
dit simpele verhaal noch
profetisch, noch pastoraal. En ik
hoop eerlijk gezegd dat de
meeste ontvangers het blad
regelrecht in de oud papierbak
deponeren, zodat u deze al te
simplistische en verwarrende
interpretatie van christelijk
geloven bespaard blijft. Maar
als u door dit alles toch
nieuwsgierig bent geworden…
beloof in elk geval niet alles
voor zoete koek te slikken, ook

niet als er met Bijbelteksten
‘gesmeten’ wordt.
Ds Henk Fonteijn

10 hulpwerkwoorden in
coronatijd
Meteen maar zeggen: ik pronk
een beetje met andermans
veren. Het onderstaande artikel
is mijn bewerking van een
artikel van Harmen Jansen,
predikant in de protestantse
gemeente Winsum-Halfambt, en
oud studiegenoot van me. Zijn
reflectie op de “corona-tijd”
leek me de moeite waard om,
iets verkort en deels in mijn
eigen woorden, te delen, al
hoop ik dat het tegen de
verschijning van deze editie
vooral bij wijze van terugblik
mag dienen en dat we
voorzichtig aan bezig zijn met
terugkeren naar “normaal”. (Al
deel ik de mening van diaken
Kees Kuiper en van vele
anderen, dat niet al het oude
“normaal” weet terug hoeft te
komen).
Wat helpt mij door de
coronatijd heen? Welke
aspecten van het ‘Verhaal’ van
het christelijk geloof bewezen
in het afgelopen jaar hun

waarde? Hieronder tien
mogelijke antwoorden vanuit
geloof en theologie.
Disclaimer: het zijn de
antwoorden van een witte man
van zestig plus, met dankbaar
werk, een vast inkomen, een
stabiele relatie en een goede
gezondheid.
1. Tijden van dorheid en
saaiheid accepteren.
‘Het leven is niet altijd leuk’.
Rutte moest het een keer hardop

zeggen. De grootste ramp van
corona leek in de afgelopen
maanden te zijn dat het leven
door alle beperkingen minder
afwisselend werd. Van alles kon
en mocht niet meer. De
terrassen dicht, festivals
geannuleerd, de tribune leeg,
geen kamer vol visite. Maar
tijden van dorheid, schraalheid
horen er bij. Het befaamde
‘Voor alles is een tijd’ (lees het
maar na in Prediker 3:1-13) is

de neerslag van de realiteit van
ons bestaan. Populair gezegd:
het kan vriezen en het kan
dooien. Meer bijbels verwoord:
ons leven is een trektocht met
een veelbelovend perspectief,
“land van melk en honing”,
maar het gaat wel door de
woestijn!
Daar zijn oasen, maar daar is
ook ontbering. En dat blijft ‘40
jaar’ zo, met andere woorden,
dat typeert onze hele
levensweg.
Het eerste werkwoord is
daarom, tegenover
“murmureren”: accepteren.
Niet klagen over het tekort en
de vleespotten van Egypte
idealiseren. Niet Mozes de
schuld geven en zelf slachtoffer
spelen. Het is wat het is en het
accepteren daarvan is de eerste
stap om ermee om te gaan.
2. Eigen kwetsbaarheid onder
ogen zien en omarmen
Aan corona kun je dood gaan.
Dat is helaas geen theorie. De
dood is voor iedereen dichter
om de hoek komen te liggen. Zo
niet mijn eigen dood, dan die
van naasten. Corona was en is
‘confronterend’ omdat de illusie
van maakbaarheid en
menselijke regie over ons leven

verstoord werd. Maar het besef
daarvan zit al in het DNA van
elke gelovige. Vanuit het
scheppingsverhaal wordt het
ons al toegeroepen: mens, je
mag Gods beeld dragen, maar je
bent ook stof! Aardmannetjes
en vrouwtjes zijn we. Corona
deed in ons land vorig jaar z’n
intocht rond carnaval. Op
Aswoensdag, als de veertig
dagen tijd begint, halen veel
mensen een askruisje. Daarbij
worden de woorden gesproken
‘stof en as ben je’.

Dat is geen bangmakerij, maar
realisme. Geloof stimuleert ons
juist om ons kwetsbare lichaam
te omarmen als iets kostbaars.
In dit lichaam ben ik mens van
God. Ik heb er geen laatste
beschikking over, verbonden
met de natuur als ik ben in mijn
stoffelijke existentie. Corona
betekent in die zin ook een
uitdaging om de consequenties
daarvan onder ogen te zien.

Bijvoorbeeld door wensen rond
je eigen overlijden en uitvaart
vast te leggen en met je
dierbaren te delen. Of werk te
maken van unfinished business
in familierelaties.
3. Je kruis vrolijk dragen
Velen van ons kennen het
misschien nog als
wandbordjestekst, als
tegeltjeswijsheid: ‘God heeft
ons geen kalme reis beloofd,
maar wel een behouden
aankomst’.

Jezus riep zijn volgelingen op
om net als Hij hun eigen kruis
op zich te nemen en hem te
volgen. Jouw eigen kruis. Niet
dat van een ander. Is dit niet
hetzelfde als ‘de woestijn
aanvaarden?’ Gelukkig betekent
‘je kruis dragen’ niet dat je geen
beroep mag doen op anderen,
om hulp of concrete materiële

steun mag vragen.
En het kruis van de Ander en
dat van anderen helpt altijd om
je eigen kruis te relativeren: ik
ben niet de enige. Het helpt ook
relateren: wellicht kan ik, juist
met het kruis dat ik zelf te
dragen heb en de ervaringen die
ik daarin opdoe en heb
opgedaan, van betekenis zijn
voor anderen.
4. Zorg dragen voor je
lichaam
De focus op het coronavirus
heeft de waarde van de
medische zorg, de farmaceutische industrie en de zorg
(en de mensen in de zorg!) in
het algemeen goed zichtbaar
gemaakt. De coronamaatregelen
zetten sterk in op onze
verantwoordelijkheid voor
elkaars gezondheid en de
blijvende wenselijkheid van
betaalbare en toegankelijke,
goed georganiseerde zorg voor
iedereen. Gek genoeg gaat het
minder vaak over de plicht om
allereerst goed voor jezelf te
zorgen, al doet professor Erik
Scherders zijn best! Maar die
zelfzorg hoort wel bij het besef
dat mijn lichaam (mijn
leefstijl!) ook een concrete plek
is waar geloof, hoop, en liefde
gestalte krijgen. De apostel

Paulus schrijft aan de
christelijke gemeenteleden in
Korinte: “Weten jullie niet dat
jullie lichaam een tempel van de
heilige Geest is?” Gezonde
voeding, genoeg slaap,
voldoende beweging (download
de Ommetjes-app van de
Hersenstichting als u een
stimulans nodig hebt!), balans
in ontspanning en inspanning,
enzovoorts.

In coronatijd moet daar een
schepje bovenop. Hoe meer
weerstand ik heb, hoe minder
kans dat ik de zorg belast als ik
toch ziek wordt. Hygiëne- en
gezondheidsmaatregelen zijn al
zo oud als de Tora en nog veel
ouder. Goed voor anderen en
goed voor mij en goed voor
onze interactie!
5. Hoop bewaren, niet
doemdenken

Corona levert wereldwijd
dramatisch hoge aantallen
slachtoffers op. We zagen,
vooral in de eerste weken,
hartverscheurende taferelen. En
dat het virus muteert, wekt weer
nieuwe zorgen over
besmettelijkheid en druk op de
zorg.
Maar we laten de kop niet
hangen! Geloof gaat over hoop,
hoop op tegenkrachten en
tegenbewegingen tegen wat het
leven van mensen ondermijnt
en bedreigt. Hoop op God is
hoop op de macht van de liefde
en de humaniteit, belichaamd in
mensen. We zagen van meet af
alles op alles gezet worden om
vaccins en medicijnen te
ontwikkelen. Maar hoop vanuit
het geloof gaat ook over eerlijke
verdeling, dat niet het recht van
de sterkste en rijkste landen de
wereld beheerst, ook niet in de
verdeling van de vaccins.
6. Verzet plegen en niet lui
zijn
De andere kant van hoop is dus
altijd ook menselijke inzet en
inspanning. Zorgpersoneel en
farmaceuten, adviseurs en
ministers staan ‘in de
frontlinie’. Het beeld van een
oorlog is onprettig, maar
toepasselijk. Corona is een

vijand van het menselijk leven
op aarde en net als in
oorlogstijd worden de meest
kwetsbaren het hevigst
getroffen. De strijd ertegen is
een gemeenschappelijke
opdracht. Maar ook het bewaren
van menselijkheid, humaniteit,
rechtvaardigheid is een
opdracht. En er zijn ondermijnende krachten. Krachten
van egoïsme, van bikkelharde
concentratie op het eigen belang
en dat van de eigen groep.
Onder christenen worden
complottheorieën verspreid
over een “pact met de duivel
van Microsoft” en verbinden
zogenaamde profeten ‘het getal
van het Beest’ uit de Openbaring met het vaccinatieprogramma. Nationalisme
verleidt machthebbers om het
niet al nauw te nemen met
regels voor goedkeuring van
vaccins van eigen fabrikaat.
Christenen weten dat juist in
tijden van crisis nuchterheid én
waakzaamheid samen moeten
gaan. ‘De wapenrusting
Gods’(Efeziërs 6) is wel
vreedzaam, maar dat betekent
niet je mond houden, de pen stil
houden of op je handen blijven
zitten. Tegenover leugens moet
de waarheid verteld worden. In
een tijd vol fake news en

beinvloeding door de werking
van algoritmes, is er werk aan
de winkel. Ook bij gedwongen
thuis blijven is er een
buitenwereld waaraan we deel
hebben en waarvoor we
verantwoordelijkheid dragen.
7. Trouw blijven aan je missie
Zoveel mogelijk doorgaan dus.
En kan het niet gewoon, dan
maar ongewoon. Coronatijd
verandert niets aan mijn
persoonlijke missie, mijn
persoonlijke taken en
verantwoordelijkheden, als
partner, vader, opa, buurman,
kerklid, vriend, stemgerechtigd
burger, Nederlander. Ik heb
maar te dealen met de
beperkingen en moet er mijn
weg in zoeken, en als me dat
persoonlijk niet al te moeilijk
valt, heb ik een extra zorgtaak
voor hen die daar wel hun
handen aan vol hebben,
emotioneel of materieel.
Dat geldt ook voor de rol van de
kerk en de mogelijkheden die
we in de kerk hebben om de
gemeenschap te dienen. Niet
passief blijven, maar doen wat
we kunnen en daarin ook proactief denken. Maar anderzijds:
ons niet laten opjagen. Corona
is niet per se een ‘wake up call’
dat de kerk moet veranderen.

De kerk moet vooral zichzelf
blijven! De opdracht was altijd
al om getuige van het Evangelie
te zijn in eigen tijd en context.
Vandaag is dat inclusief het
gebruik van social media,
internet, video, maar
inhoudelijk is het Verhaal niet
anders!
8. God behoeden
In een preek uit het begin van
de cholera-epidemie van 1866,
vlak na de eerste uitbraak in
Rotterdam, herinnert ds.
Chantepie de la Saussaye zijn
geschrokken gemeente aan het
oude onderscheid tussen
‘tuchtiging’ en ‘straf’. Niet alles
wat als een straf voelt is dat
ook. Sommige dingen zijn wel
naar. Maar ze zijn alleen een
pedagogische tik. Los van de
vraag of we met die verklaring
nou veel beter mee uit de
voeten kunnen… er valt ook
van de corona-crisis heel veel te
leren. Dat we voorzichtiger
moeten zijn met allerlei dieren
op elkaar te stapelen op
markten. Dat het milieu ervan
opknapt, wanneer we minder
rijden en vliegen. Dat een
avondklok – hoe lastig ook –
wel een heleboel
middernachtelijke problemen,
in combinatie met overmatig

drank- en drugsgebruik,
voorkomt. Maar we zijn niet
gehouden te geloven dat God
met een speciale wraakactie
bezig is, om de mensheid te
straffen of op ons nummer te
zetten. We moeten achter alle
narigheid niet ineens een
wrekende God in de hemel
projecteren.

‘God behoeden’ komt uit een
beroemd geworden
dagboekfragment uit Het
verstoorde leven” van Etty
Hillesum. Ze beloofde midden
in de verschrikkingen van de
jodenvervolging goed zorg te
dragen voor ‘God in haar’, in
haar bestaan in kamp
Westerbork. Ze zou Hem niet in
haar laten bezwijken. Etty
Hillesum haalde God weg bij de
nazi’s en hun trawanten door

Hem helemaal naar zichzelf
‘binnen’ te halen. Dat is
misschien wel de sterkste vorm
van verzet die je kunt bedenken.
We maken de krachten van
Gods liefde zwak, als we Hem
aan de straffende en wrekende
kant tegenover ons plaatsen. En
ik hoef me niet te vermoeien
met het zoeken naar een
antwoord op de vraag naar de
speciale bedoeling van corona,
met mij of met de kerk in deze
tijd.
Terzijde: die cholera van 1866
viel samen met een bijzonder
moment in onze
kerkgeschiedenis: de grote
Nederlandse Hervormde Kerk
van die dagen voerde een
democratische vernieuwing
door. Gemeenteleden kregen
meer kiesrecht. Die bracht in
veel gemeenten een
omwenteling teweeg waarbij
kerkenraden ‘van kleur
verschoten’.
9. Genieten, van al het goede
dat God geeft
In tijden van beperking leren we
dingen waarderen waar we
anders aan voorbij leefden.
Bloemen in de bermen,
vogeltjes in de tuin,

landschappen in eigen land,
boeken die anders ongelezen
bleven, stilte en rust in plaats
van drukte, in plaats van strepen
in de lucht strepen in de agenda
met ruimte voor genieten van
die blauwe lucht of de
sterrenhemel ’s nachts, minder
vervuiling, minder vernielingen
en agressie in de
oudejaarsnacht. Dus toch de
hand van God? Zoveel zegen
als corona ons ook brengt! Maar
‘God doet alle dingen
meewerken ten goede’ is net
iets anders. Genieten van al het
goede dat God je geeft, is in het
bijbelboek Prediker bijna de
enige wijsheid die deze filosoof
uit het Oude Testament als zin
in het leven kan ontdekken.
Maar dat is tegelijk nog een
hele opdracht en een hele kunst.
Aan de goede dingen in ons
leven kunnen we de gedachte
ontlenen dat het misschien ook
wel Gods bedoeling is dat het
leven goed is, ‘tof’. Dat is niet
per se identiek aan luxe, rijk,
geslaagd, misschien zelfs niet
aan ‘lang en gelukkig’. Maar
dat we ten diepste JA tegen het
leven zeggen, omdat we in
uiteindelijke Goedheid geloven
die ons omgeeft, zou dat niet
Gods bedoeling zijn? Om die
goedheid te leren kennen en

ervaren moet ik altijd al op zoek
naar het goede van God in het
leven hier en nu! Dat is wat we
doen als we danken, of “een
voor een onze zegeningen
tellen”.
10. Leren bij het leven
Aan veranderingen kun je
groeien. Ongezocht kunnen
omstandigheden je daartoe
dwingen. Maar dat God ons
graag aan permanente educatie
onderwerpt, hadden we ook al
kunnen weten. Niet alleen is de
kerk een leerschool, waarin we
‘leren bij het leven’. Het leven
zelf is dat ook. We rijpen en
groeien door de tijd heen en
tegen de verdrukking in. Bij
tegenwind moet je dieper
wortelen om overeind te
blijven.
En ja, de reis door de woestijn
kan ook betekenen dat je door
vele crises heen gaat, net zoals
het verhaal van de Tora vertelt.

Voor de leiders en voor het volk
is het een beproeving. Er komt
veel aan op de kwaliteiten en
het gezag van de leiders, en op
de volharding, het geduld, de
hoop en het geloof en de liefde
van iedereen. Maar de
beproeving maakt de
volhouders rijp voor de entree
in het beloofde land. En
intussen leren we van alles bij!
We hebben ons in hoog tempo
allerlei moderne communicatietechnieken eigen gemaakt om
‘online’ te kunnen overleggen
en met elkaar in verbinding te
blijven.
In de kerk verruimen we
soepeler dan ooit oude
gewoontes en praktijken in de
liturgie. Het onderscheid tussen
groei en wildgroei komt later
wel. We leren om kerk op
verschillende niveaus en op
verschillende manieren tegelijk
en naast elkaar te zijn. Kerk met
een grote K was altijd al een
wereldwijde beweging. Maar in
deze tijd tellen schotjes en
muurtjes tussen modaliteiten net
als geografische grenzen minder
dan ooit. Hoeveel van ons
kijken op zondagmorgen niet
met grote betrokkenheid en een
warm gevoel naar de rooms-

katholieke eucharistieviering op
televisie!
Ds. Harmen Jansen
(Verkort en bewerkt door Henk
Fonteijn)
Geschreven op 8 januari van dit
jaar

GEDICHT VAN DE
MAAND
Met het oog op Pasen deze keer
het mooie gedicht van Ida
Gerhardt.

Ik voeg er een stukje toelichting
van de hand van ds. Treuren uit
Pijnacker aan toe, dat ik al
surfend tegenkwam en dat een
mooie meditatie bij dit gedicht
vormt. Ik nodig nogmaals u
graag uit om ons als lezers te
doen delen in een gedicht of

songtekst die in uw of jouw
leven van grote betekenis is
(geworden).
Pasen
Een diep verdriet dat ons is
aangedaan
kan soms, na bittere tranen,
onverwacht
gelenigd zijn. Ik kwam langs
Zalk gegaan,
op Paasmorgen, zéér vroeg nog
op den dag.
Waar onderdijks een stukje
moestuin lag
met boerse rijtjes primula’s
verfraaid,
zag ik, zondags getooid, een
kindje staan.
Het wees en wees en keek mij
stralend aan.
De maartse regen had het ’s
nachts gedaan:
daar stond zijn doopnaam, in
sterkers gezaaid.
De ‘ik’ komt langs Zalk, een
dorp aan de IJssel tussen Zwolle
en Kampen. ’t Is daar een
prachtig, oer-Nederlands
rivierlandschap. Ida fietste vaak
langs die dijk.
“…Het is Paasmorgen, ‘zéér
vroeg nog op den dag’. Dat
herinner direct aan Marcus die
schrijft: ‘en zeer vroeg nog op
de eerste dag der week gingen

de vrouwen naar het graf.’ Er is
sprake van een diep verdriet dat
gelenigd wordt. Zoals bij Maria
Magdalena die in tranen was,
toen Jezus haar ontmoette en
troostte door haar naam te
noemen. En zoals het er ook
van de twee Emmaüsgangers
staat die Jezus pas bij het
breken van het brood
herkennen.
Ida schrijft dat de directe
aanleiding voor dit gedicht de
ontnuchterende onthaal thuis
was door haar vader en zussen,
toen ze een literaire prijs, een
onderscheiding gekregen had.
Niemand feliciteerde haar,
vroeg iets of trakteerde. Er
heerste een bedrukte atmosfeer.

voor ieder zichtbaar
opgekomen. De impact die dat
heeft! Deze kleine gebeurtenis
wekt grote vreugde. Gewone
dingen kunnen een onverwachts
een teken worden van iets dat
uit een hogere werkelijkheid
komt…”

Onderaan de dijk ligt een tuin,
net als in het
opstandingsverhaal. Een
moestuin waar een kind in staat,
‘op z’n paasbest gekleed’.
Stralend wijst het op het wonder
dat die nacht gebeurd is.
Sterkers, ook wel bitterkers of
tuinkers genoemd, is een kruid
dat de eigenschap heeft in korte
tijd uit de grond op te schieten.

De bloemen na de dienst van 28
februari zijn gegaan naar de
fam. Pels, Bulkstraat 17 en de
heer J. van Arkel, Hoogeinde 2.

Het kind is verrukt. Het heeft
zijn naam, zijn doopnaam
ontdekt. Eerder in liefde
gezaaid en op deze Paasmorgen

ds. M. Treuren

UIT DE GEMEENTE

Op 7 maart hebben mevrouw
Gonda Scheffel, Nieuwsteeg 12
en mevrouw Willie van Zijl,
Donkere Gaard 17 de bloemen
gekregen.
Familie Van Mourik, Zandkuil
8 en de fam. Van der Heijden,
Laan van Crayestein hebben op
14 maart de bloemen gekregen.
Op 21 maart zijn de bloemen

gegaan naar mevr. Drika
Hakkert, Middelweg 8 en mevr.
Annie Rodenburg, Nieuwsteeg
7.

IN MEMORIAM

Marri van den Heuvel
geb. 6 oktober 1963 overl. 4
maart 2021

Op 4 maart jl. is, na een felle,
slopende ziekte, aan de kring
van gezin, familie, collega’s en
sportkameraden ontvallen:
Marri van den Heuvel,
Raamweg 29, in de leeftijd van
57 jaar. In de overlijdensadvertentie wordt hij dankbaar
herdacht als zoon, vader van
Mike en Thomas, levensgezel
van Gosewien en opa van
Dilana en Jolina, als dierenvriend, als hardwerkend collega
op de wals bij de firma Van
Kessel, als liefhebber van
muziek en sport. Zelf heb ik
Marri heel kort gekend. Mijn
eerste partijtje Walking Football
bij v.v. Tricht bleek achteraf
zijn laatste. Maar ik kan me zijn
markante persoon goed voor de
geest halen, en niet alleen
omdat Feyenoord hem letterlijk
op het lijf geschreven stond.
Marri, een kleine, stevige
gestalte met het hart op de tong
en een geheel eigen recht voor
z’n raap -humor. Ik heb in de
kring van sportkameraden
gesignaleerd dat hij echt een
warme plek in hun harten had.
Marri stond te boek als lid van
onze kerkgemeenschap. Of hij
dat zelf wist, weet ik niet. Maar
of we dat nu weten of niet …
Zoals hij in het hart van zijn
dierbaren en vrienden blijft, zo

geloven we dat wij allen,
levenden en doden, eens temeer
in Gods liefde bewaard zijn. We
leven mee met allen die hem
missen. Zijn gedachtenis zij tot
zegen.
Ds. Henk Fonteijn

Gerrit van der Weide
Gerrit en Mechteld van der
Weide kwamen als jong
predikanten-echtpaar in maart
1973 naar Tricht. Daar zijn ze
met hun gezinnetje tot februari
1978 gebleven. Enkele jaren
terug was Gerrit nog in onze
kerk, samen met zijn opvolgers,
Hans de Lange, Henk Fonteijn,
Frans Gijzel en Dirk Jan Brans,
zoals mooi vastgelegd op
onderstaande foto. Een kleurrijk
koppel, en het is een vreemd
idee, dat twee van hen nu niet
langer onder ons zijn. De

familie Van der Weide heeft
altijd met een aantal mensen in
onze gemeente contact
gehouden, lange tijd ging dat
via een jaarlijkse brief rond de
Kerstdagen, waarin al het wel
en wee van het voorbije jaar
werd aangeduid. En ‘wee’
hebben ze gekend, vooral toen
een van hun zoons niet langer
verder wilde leven, nu alweer
meer dan twee decennia terug.
De familie Van der Weide is
daarna nog eens een dag bij ons
te gast geweest in de pastorie
aan de Lingedijk, omdat ze met
elkaar de as gingen verstrooien
op het water van de Linge. Dat
geeft wel aan hoe diep ze zich
met ons dorp verbonden hebben
gevoeld. Vele ouderen onder
ons herinneren zich Gerrit
ongetwijfeld nog. Hij was “dien
bleinde dominee”, maar dat is
niet waar we hem om gedenken.
Wel om zijn pastorale intuïtie
en zeker ook om het lef en het
doorzettingsvermogen waarmee
hij ondanks zijn handicap
volwaardig inhoud aan zijn
ambt gaf. Ik beluisterde ooit
zijn afscheids-preek op een
cassettebandje (dat er nu wel
niet meer zal zijn). Een preek
waarin de op felle toon
uitgesproken zin bij me is
blijven hangen: een blinde hoeft

geen medelijden!
Gerrit en Mechteld zouden gaan
verhuizen naar Haren. Mechteld
verbleef de afgelopen tijd na
een herseninfarct voor
revalidatie in een verpleeghuis
in Groningen. Ze komt nu
alleen te wonen in het huis waar
ze samen hun oude dag hoopten
te beleven. Wie haar ter
bemoediging een brief of
kaartje wil sturen:
Dilgtweg 1B-4
9751 ND HAREN
Gerrit heeft de gemeente Gods,
hier in Tricht en elders, trouw
en toegewijd gediend. Zijn
gedachtenis zij ten zegen.

De blinde die de ziende
leidt
Toen dominee Gerrit van der
Weide hier predikant was,
hadden we nog geen computers.
De persoonsregistratie werd
bijgehouden op kartonnen
kaarten die in een kaartenbak
stonden. Er waren er twee, een
op de pastorie en een bij mij
toen ik een paar jaar de
registratie bijhield. Gerrit had
voor zich zelf kaarten in braille
gemaakt. Eén keer per maand
ging ik naar de pastorie om de
wijzigingen op de kaarten met
hem door te nemen zodat alles
up-to-date was.
Op een avond was het nogal
laat geworden, ruim half 12.
Gerrit vond het niet
verantwoord dat ik in mijn
eentje door Tricht liep, dus
stelde hij voor dat hij met me
mee zou lopen. Als Gerrit alleen
liep, tikte hij met zijn stok van
links naar rechts om te weten
waar hij was. De plattegrond
van Tricht had hij na enige tijd
in zijn hoofd en zo kon overal
zelf naar toe. Als hij met
iemand anders samen over
straat liep, dan pakte die
persoon Gerrit bij zijn elleboog
en leidde hem langs alle

obstakels heen, met
aanwijzingen als: ' Nu moeten
we de stoep af, nu moeten we
weer een stoep op.'
Op deze manier vertrokken we
dus vanaf de pastorie. Toen we
in de Bulkstraat liepen, zag ik
dat in het gedeelte waar aan
twee zijden huizen staan de
straatlantaarn was uitgevallen.
Ik zei tegen Gerrit: 'Nu moeten
we de rollen even omkeren,
want het is hier zo donker, ik
zie niks. Ik zie wel dat er overal
vuilnisbakken staan, maar ik
kan niet inschatten hoe ver we
ervandaan zijn.' Hij vond het
een goed idee, pakte zijn stok
en tikte zich een weg door de
Bulkstraat. Ik hield hem bij zijn
arm vast en liet me door hem
door de duisternis loodsen.
Aangekomen bij de Donkere
Gaard, waar een lantaarn
brandde, wisselden we weer van
rol. We stonden te grinniken om
de vreemde situatie. Ik zei: 'Als
er nu iemand komt langs
fietsen, dan zijn we morgen het
gesprek van de dag: “Weet je,
de dominee stond om half 12
met mevrouw Scheffel bij de
Donkere Gaard en ze stonden
zo te lachen...”.
Hierna zijn we al babbelend
naar de Nieuwsteeg gelopen.
Van roddels hebben we geen

last gehad.
Gonda Scheffel-Baars

VERTELROOSTER
APRIL 2021
Pasen, 4 april 2021 –
Johannes 20:1-18

Een nieuwe start
Maria is op weg naar het graf
van Jezus. Maar in het graf
liggen alleen nog wat doeken.
Jezus is weg. De tuinman vraagt
aan haar wat ze daar zoekt.
Maria ziet opeens dat het niet
de tuinman is, maar Jezus!
Zondag 11 april 2021 Johannes 20: 19 en 20:24-30
Wat zie je aan me?
Na zijn opstanding verschijnt
Jezus aan zijn leerlingen.
Tomas is er niet bij. Hij zegt dat
hij alleen kan geloven als hij de
wonden van Jezus ziet. Een
week later verschijnt Jezus nog

eens en nu is Tomas er wel bij.
Zondag 18 april 2021 –
Johannes 21: 15-24
Hoe ging het verder?
Jezus vraagt drie keer aan
Petrus of hij van hem houdt. Hij
geeft Petrus de opdracht om
voor zijn “schapen” te zorgen.
Zo wordt Petrus aangewezen als
een herder van de mensen die
bij Jezus horen.
Zondag 25 april 2021 Johannes 10: 11-16
Schaap zoekt herder
Jezus zegt dat hij een goed
herder is, die zijn leven geeft
voor zijn schapen. Hij kent zijn
schapen en zijn schapen kennen
hem.

COLLECTE VOOR
DIAKONALE DOELEN
Collect 1 april (Witte
Donderdag): Küsmod
Collecte 2 april (Goede
Vrijdag): geen collecte
Collecte 3 april (Stille Zaterdag
): Stichting Timon
Collecte 4 april (Paasmorgen):
Kerk in Actie t.b.v. Zuid Afrika

Collecte 11 april: Betuwe
Wereldwijd
Collecte 18 april: Roosevelthuis
Collecte 25 april:
Rudolphstichting
Collecte 1 april: Küsmöd
De Hervormde Gemeente Tricht
is in 1991 een zusterband met
de Kerkelijke Gemeente
Küsmöd aangegaan, een dorpje
in Transsylvanië, het Hongaarse
gedeelte van Roemenië. De
zusterband omvat het verlenen
van materiële hulp en het
financieel steunen van projecten
enerzijds en het geven van
geestelijke steun. Een beter
begrip krijgen voor elkaars
cultuur, maar ook hulp bij het
vernieuwen van het dagelijks
leven van de bewoners van het
dorp. Het initiatief van de
zusterband is onder meer
voortgekomen uit een reis die
de zangroep Tricht in 1990 naar
Hongarije en Roemenië maakte,
waarbij ook het dorpje Küsmöd
werd bezocht.
Collecte 3 april: 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 4 april: Kerk in Actie
t.b.v. Zuid Afrika
Een toekomst voor kansarme
kinderen.
Veel zwarte jongeren in de
Zuid-Afrikaanse stad Pretoria
groeien op in gewelddadige
wijken en gebroken gezinnen.

De helft van hen maakt de
middelbare school niet af en 40
procent van de jongeren tussen
5 en 34 jaar is werkloos. Kerk
in Actie ondersteunt een
organisatie die jongeren helpt
met huiswerk, maar vooral met
persoonlijke groei. Ze doet dit
tot ze volwassen zijn. Jongeren
leren sociale en creatieve
vaardigheden waardoor ze
weerbaarder worden en kans
maken op een beter leven.
Collecte 11 april: Betuwe
Wereldwijd
Het werk bij Betuwe
Wereldwijd bestaat uit het
inzamelen, revisie, opslag en
verzending van gebruikte
goederen, ten behoeve van
projecten in
ontwikkelingslanden. Veel
gereedschap, een oude hand- of
trapnaaimachine, dat hier
ongebruikt op zolder staat of in
de schuur ligt, kan daar voor
mensen een kans betekenen om
zelfstandig hun brood te
verdienen. Dit geldt ook voor
andere producten, zoals
breimachines, fietsen,
rolstoelen, schrijfmachines en
computers met toebehoren en
niet te vergeten
muziekinstrumenten. Dus heeft
U iets staan, dat Betuwe

Wereldwijd kan gebruiken, dan
kunt U dit bij hen melden en/of
brengen. Om dit alles op te
knappen en te verzenden is geld
nodig.
Collecte 18 april: Roosevelthuis
Diaconale vakanties zijn van
onschatbare waarde. Jaarlijks
genieten ruim 2.700 mensen,
die niet meer gemakkelijk zelf
op vakantie kunnen van een
week vol warmte, aandacht en
gezelligheid. In de praktijk zijn
dit grotendeels ouderen en
mensen die zorg of begeleiding
nodig hebben. Tijdens deze
vakanties staan ruim 1.500
ervaren vrijwilligers dag en
nacht klaar om de gasten een
heerlijk vakantiegevoel te
bezorgen. Zij helpen bij de
activiteiten, (persoonlijke)
verzorging en bieden een
luisterend oor. Kerk in Actie
steunt het werk van Het
Vakantiebureau, zodat zoveel
mogelijk mensen genieten van
een zorgeloze vakantie. Ook
vanuit onze gemeente gaan er
regelmatig mensen naar Het
Roosevelthuis voor zo’n
heerlijke week vakantie.
Collecte 25 april:
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 de diaconie wilt steunen in
hun werk ,zowel plaatselijk,
landelijk als wereldwijd dan
kunt U hiervoor geld
overmaken op rekeningnr.:
NL73RABO03212 871 85 t.n.v.
Diaconie Herv. Gemeente.
Namens de diaconie
Janny van Eck

Naastenliefde is: samen
leren wat de Bijbel over
geld zegt
De Bijbel staat vol wijze raad
om met geld om te gaan.
Hoeveel bezit of schulden
iemand heeft is minder
belangrijk, het gaat vooral om
wat je ermee doet. En dat is nog
steeds actueel, blijkt uit
onderzoek van het Nibud.
Verstandig met geld omgaan
blijkt namelijk meer
bescherming te bieden tegen
financiële problemen dan een
hoog inkomen.
Lastig gespreksonderwerp
Maar liefst 2000 teksten in de
Bijbel gaan over geld en bezit.
En toch vinden we het in de
kerk een lastig onderwerp. Maar
liefst 43% van de
ondervraagden gaf in een
enquête door
SchuldHulpMaatje aan dat men
in de kerk liever niet over geld
praat. In 31% van de kerken
wordt wel over geld gesproken,
maar dan vooral met de
waarschuwing om vooral
vrijgevig en niet materialistisch
te zijn.

God of geld
De waarschuwing dat je niet
God en mammon (het Aramese
woord voor geld of rijkdom)
kunt dienen is natuurlijk niet
overbodig. Het lukt niet om
God centraal te stellen in je
leven als je voortdurend met
geld bezig bent. Maar als je
geldzorgen hebt, is dat
makkelijker gezegd dan gedaan.
Wie financiële problemen heeft,
kan vaak aan niets anders
denken dan aan zijn geldzaken.
Er is daarom alle reden om in
de kerk juist wel met elkaar te
praten over wat de Bijbel zegt
over omgaan met huishoudgeld.
En om die lessen samen te
oefenen.
De Bijbel over geld
Bij 31% van de respondenten
op de enquête van
SchuldHulpMaatje wordt in de
kerk dat gesprek gevoerd. De
Bijbel biedt er genoeg concrete
gesprekstof voor. Spreuken laat
ons in het voorbeeld van de
mieren zien dat het heel
verstandig is om te zorgen voor
een appeltje voor de dorst.
Tegelijk noemt de schrijver het
ronduit onverstandig om zo
hard te werken, dat je geen tijd
meer hebt om te genieten van
wat je verdiend hebt. Geld moet

rollen. Reken wel eerst even uit
of je het kunt betalen, leert
Lukas 24:28, want in armoede
vervallen door je geld te
verkwisten is niet de bedoeling.
En natuurlijk moet je van je
overvloed delen met mensen die
gebrek lijden, maar ook dat
moet met beleid gebeuren.
Ondoordacht borg staan voor
een ander is ook niet Bijbels!
Wat zou het geweldig zijn als
we kunnen voorkomen dat
mensen in de financiële
narigheid terechtkomen door
deze Bijbelse wijsheden meer
met elkaar te delen.
Armoedebestrijding is vanouds
een mooie taak van de kerk en
preventie is misschien wel de
meest liefdadige vorm daarvan.
Neem contact op via
coordinator@shmwestbetuwe.nl
, of kijk op
www.SHMWestBetuwe.nl en
vul het contactformulier in.
KUNST IN DE KERK
Herhaalde oproep
Het zou heel mooi zijn wanneer
een paar mensen uit ons midden
zich willen verenigen in een
werkgroepje “Kunst in de

Kerk”, om met elkaar na te
denken over toekomstige
mogelijkheden en ideeën voor
meer verbinding tussen kerk,
bijbel, liturgie en (beeldende)
kunst in de breedste zin van het
woord. In het koor van de kerk
is een prachtig ophangsysteem
aangebracht, dat het heel
eenvoudig maakt om werk op te
hangen, ter afwisseling van de
vaste tentoonstelling van het
mooie werk van Jan van
Anrooij.
Wie het leuk lijkt om mee te
doen…bel, app of mail me, dan
kijken we of we daar de
komende tijd wat stappen in
kunnen zetten.
Ds. Henk Fonteijn

MENS, WAT EEN
VERHAAL!

Wat was uw droom voor later
toen u jong was?
Ik wilde graag boswachter
worden of rentmeester van een
landgoed. Uiteindelijk ben ik in
de zorg terechtkomen. Voor
bomen kan ik in mijn eigen tuin
zorgen en rentmeester ben ik
van de kerkelijke goederen, ha
ha. Ik mag dus niet klagen!
Uw lievelingsmuziek toen en
nu?
Eigenlijk is er niet zoveel
veranderd. Ik was fan van
Boudewijn de Groot, Herman
van Veen en Robert Long
bijvoorbeeld. De laatste jaren is
daar Stef Bos bij gekomen. En
Gregoriaanse muziek vind ik
ook nog steeds aantrekkelijk.
Voor welk eten mogen we u
wakker maken?
Ik heb een brede smaak.
Eigenlijk griezel ik alleen van
griesmeel pap. Maar met
bessensaus gaat ook dat er wel
in. Mijn vrouw Sjaan kan
heerlijke pompoensoep en
onovertroffen lasagne maken.
Dus met de liefde zit het wel
voorlopig wel goed, ha ha.
Wat hing er boven uw bed in
uw puberjaren?
Een foto van het elftal van

Ajax. Samen met mijn vrienden
was ik daar fan van. Eind jaren
zestig was Ajax runner up in
Europa. Vanaf mijn twintigste
werd voetbal steeds minder
belangrijk. Dezelfde vrienden
blijven ook nu niet meer thuis
voor voetbal. Zoveel andere
leuke dingen.
Nu heeft een schilderij van de
boerderij in Cabauw waar ik
ben opgegroeid de mooiste
plaats in de huiskamer. Dat
schilderij hebben we bij het 25
jarig huwelijk van onze ouders
laten maken.
Welk verhaal / boek / film is u
in het leven het meest bij
gebleven?
Ik hou van verhalen die de
geschiedenis tot leven brengen.
Bijvoorbeeld van Geert Mak
Hoe God verdween uit Jorwerd
en De eeuw van mijn vader. Of
de boeken van Jan Brokken.
Een film die veel indruk heeft
gemaakt was Novecento. Het
gaat over de vriendschap van 2
jongens die op een landgoed
opgroeien in het vooroorlogse
Italië. De één is zoon van de
eigenaar, de ander zoon van de
landgoedarbeider/voorman. Het
lijkt een vriendschap voor het
leven totdat ze rond hun
twintigste door hun familie

worden gedwongen te kiezen
tussen het fascisme van
Mussolini of de arbeiders die
antifascistisch zijn. Fascinerend
en verscheurend. Mooi traag
gefilmd, de film duurt ongeveer
5 uur.
Heeft u een lievelingsverhaal
of tekst in de Bijbel? Of een
lievelingslied?
De zaligsprekingen vind ik
inspirerend om het goede in het
leven te doen.
Welke levenswijsheid zou u
aan een volgende generatie
willen doorgeven?
Benut al je talenten om elke dag
de wereld dichtbij en ver weg
een beetje beter te maken. Een
glimlach, een boom planten,
een handreiking aan iemand,
geld aan het goede doel geven,
samen wandelen, noem het op.

vandaag….
Voorbereidingen treffen om een
kampvuur in de tuin te maken,
vrienden uit te nodigen om met
een glas wijn een goed gesprek
met Hem te hebben. En als Hij
de tijd heeft met paard en
huifkar de wereld in te trekken
om Hem zijn verhaal te kunnen
laten vertellen.

Ik geef de pen door
aan……….
Martha de Man - Jorritsma

Maak de volgende zinnetjes af:
De kerk is voor mij…
Een plek om je nederig te
voelen en om je te laten
inspireren. Tegen de
achtergrond van verleden,
heden en toekomst.
Als ik wist dat morgen de
Messias kwam zou ik

Agenda
Dinsdag 6 april: Oud papier
ophalen
Zaterdag 27 maart t/m
vrijdag 8 april: Tentoonstelling
“Marcus-passie” in het koor

van de kerk

Altviool: Tjitske Homma

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.

Vrijdag 2 april 2021: Goede
Vrijdag
19.30 uur: ds. Henk Fonteijn
Orgel: Jaap Kwakkel
Altviool: Tjitske Homma
Zaterdag 3 april 2021: Stille
Zaterdag
22.00 uur: ds. Henk Fonteijn
Orgel: Jaap Kwakkel
Altviool: Tjitske Homma
Zondag 4 april 2021: Pasen
10.00 uur: ds. Henk Fonteijn
Orgel: Ton Bijnagte
Trompet: George Pancras

Ouderensoos
In verband met het Coronavirus zijn alle activiteiten
gestaakt. Op het moment dat er
weer bijeenkomsten zullen zijn,
wordt u daarvan op de hoogte
gesteld.
Kerkdiensten
Donderdag 1 april 2021: Witte
Donderdag
Avondmaalsviering.
19.30 uur: ds. Henk Fonteijn
Orgel: Jaap Kwakkel,

Zondag 11 april 2021: Beloken
Pasen
10.00 uur: dhr. Piet Hopman uit
Amerongen
Orgel: Jaap Kwakkel
Zondag 18 april 2021: Zondag van
de Goede Herder
10.00 uur: dhr. Theo de Koning uit
Nieuw Lekkerland
Orgel: Tom Bijnagte
Zondag 25 april: Zondag Jubilate
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 (0345572066), Francis van Tilburg
(jeugdouderling 06-13653983)
E: adorp@xs4all.nl
College van Diakenen:
Voorzitter Kees Kuiper
T: 0345-569835
E: cornelis.kuiper@zonnet.nl
Secretariaat Janny van Eck
T: 0345-572225
E: jnvaneck@upcmail.nl
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