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En de maand april is weer voorbij! Een maand van uitersten: sneeuw,
hagel, vorst, regen maar ook prachtige zonnige dagen! Ik zelf heb van
al deze uitersten kunnen genieten.
Ondanks het feit dat we onze kerkdiensten nog altijd vanuit huis
bijwonen, was er op 1e Paasdag toch een “gezamenlijk” paasontbijt.
Zo’n 70 ontbijtjes waren er klaargezet in het koor van de kerk; zo
mochten we thuis toch genieten van een heerlijk verzorgd paasontbijt.
En dat de lente nu echt is begonnen zien we bij onze schapen: 4 zwarte
lammeren lopen er nu rond en we denken dat er nog wel een paar bij
gaan komen. Heerlijk dat jonge spul; onbekommerd rondhuppelen en
achter de kippen aanrennen en moeders er maar achteraan hobbelen.
Helaas gaat ook dit jaar de Stiefbeenmarkt niet door! Net zoals de
Belder Avond4daagse; hiervoor vindt u een alternatief in dit boekje.
Verder valt er weer veel te lezen, dus wens ik u namens de redactie veel
leesplezier en graag tot de volgende keer.
Hartelijke groet,
Nienke den Boer
_________________________________________________
Kopij voor volgende kerkblad kunt u uiterlijk 22 mei 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
HERFST

Welaan, even een inkijkje in ons familieleven! Ik kan het natuurlijk niet
laten om u langs deze weg op de hoogte te stellen van de geboorte van
de tweeling, Elisabeth en Vivienne Fonteijn-Mudrowskaya. Ze zijn
geboren op woensdag 15 april 2021 in Kiev, en gaan met de roepnamen
Lizzy en Vivi hun levensweg vervolgen. Vivi woog bij de geboorte
2280 gram en Lizzy 2630 gram. Moeder, kinderen en vader maken het
goed. Het is een spannende tijd geweest, mede omdat zowel Valya als
André daarvoor een paar weken door corona geveld zijn geweest.
Daarna moest er op de valreep nog verhuisd worden. Ze bewoonden
voordien een mooi appartement, dat echter een klein bezwaar kende:
het lag op de zesde etage en er was geen lift! Ik heb zelf in de afgelopen
jaren menigmaal met een paar zware tassen die zes trappen beklommen
en weet hoe je je dan voelt als je eenmaal boven bent. Wij, hier in
platland, maakten ons al zorgen hoe dat moest met onder elke arm een
baby en dan nog alle overige toebehoren. Maar het is tijdig gelukt om

een passende eengezinswoning te vinden, en nog in een mooie
omgeving ook. Tot kort voor de geboorte was het jonge ouderpaar nog
druk bezig met dozen uitpakken, maar er kon in elk geval gekookt,
geslapen en gewassen worden!
Intussen ben ik nog bezig, het
prachtige nieuws te verwerken. Het
is een ervaring die ik in mijn
leeftijdsfase met vele lezers van dit
kerkblad deel: opa (of oma)
worden (en enkelen zelfs overgrootouder). Ik weet dat ik er -toen
dit voor het eerst in het verschiet
lag, nu alweer bijna vier jaar
geleden – vooral tegenop zag. Niet
tegen het aanstaande kleinkind, maar wel tegen de nieuwe status die
mijn eigen leven daardoor onherroepelijk kreeg. Tot dan toe kon ik
mezelf wijsmaken dat het nog – zij het late – zomer was, maar met het
grootouderschap was de herfsttijd onvermijdelijk een feit. Een prachtig
seizoen, dat zullen velen met mij beamen, maar de bladeren gaan wel
vallen en het wordt vroeger donker…
Over dat ouder worden, over “de derde
leeftijd”, schreef ik op verzoek van
uitgeverij Ark Mission vorig jaar een
kleine brochure, voor een luttel bedragje te
bestellen via de website( of via mij). De
daarin vervatte levenswijsheid heb ik voor
het grootste deel ook weer geleerd van
mensen die uit eigen ervaring konden
spreken. Veel van wat ik in dit boekje heb
vastgelegd, gebruikte ik in mijn werk als
geestelijk verzorger bij Defensie, in het
bijzonder de laatste twee jaar. Ik was toen
werkzaam op het vormingscentrum
Beukbergen in Huis ter Heide en daar
verantwoordelijk voor driedaagse
conferenties voor militaire collega’s (en

hun partners) die hun leeftijdsontslag in zicht hadden en daarmee een
ingrijpende omslag in hun leven voor de boeg. Intussen is een deel van
de theorie van toen voor mij zelf ervaringswijsheid geworden. En
concludeer ik dat in deze fase van het leven dankbaarheid een heel
belangrijk woord is geworden.

Het “tellen van je zegeningen”, een aanmoediging uit een lied waarvan
de melodie dankzij Johannes de Heer onder ons bekend geworden is, is
iets dat ik in de herfsttijd met meer aandacht dan ooit verricht. En ja,
daarin spelen de kleinkinderen een grote rol. En ik kan het iedereen
aanraden, ook wie zelf geen (klein)kinderen heeft: doe uw best om bij
het ouder worden het contact met de jeugd, van baby tot puber, actief en
bewust te onderhouden! Blijf je in hun wereld verdiepen, blijf in
gesprek met hen! Want de diverse generaties, in de diverse seizoen van
het leven, hebben elkaar nodig en veel te geven!
Met hartelijke groet,
Henk Fonteijn
henkfonteyn@gmail.com
0614230579

MIJMERING
Veiligheid
De geschiedenis van de mensheid kenmerkt zich door het streven van
de mens maatregelen te nemen en methoden te ontwerpen om zich te
beschermen tegen de gevaren die hem van alle kanten bedreigden:
wilde dieren, droogte, hoog water, ziekten, natuurrampen,
concurrerende stammen. Onze voorouders in de Betuwe legden dijken
aan, boeren en wetenschappers ontwikkelden methoden om de
opbrengst van de landbouw te vergroten. Wetenschap en de verdere
ontwikkeling van techniek leverden ons instrumenten en wapens om de
bedreigingen van buitenaf van ons af te houden. De medische
wetenschap vond middelen om ziekten als de pest, pokken en cholera
onschadelijk te maken en in de 20ste eeuw ook difterie en polio.

En dan komt er ineens een pandemie en we denken verbijsterd: we
leven toch niet meer in de middeleeuwen, hoe kan zo'n crisis zich nu in
onze tijd nog ontwikkelen? Ineens worden we geconfronteerd met een
bedreiging van onze gezondheid, ons werk, onze vrijheid om te gaan en
te staan waar we willen, onze samenleving komt onder grote druk te

staan. We hebben in grote veiligheid gewoond, geen oorlog meer,
welzijn en welvaart (al geldt dat lang niet allen). Ineens valt een stuk
fundament onder onze voeten weg, onze veiligheid was aanzienlijk
minder groot dan we dachten. We streefden naar een zo veilig
mogelijke wereld van de wieg tot het graf, niks mis mee. Maar die
maakbare wereld blijkt minder maakbaar dan we dachten en hoopten.
Iemand zei in een interview: 'Dit doet me denken aan de oorlog. De
dreiging kon toen net als nu van alle kanten komen, er waren veel
beperkingen en dan die avondklok...'

Kinderen die in oorlogstijd worden geboren of op heel jonge leeftijd
een oorlog meemaken ervaren de wereld als absoluut onveilig, want
ook hun ouders en andere volwassenen worden, net als zij, bedreigd en
voelen zich gespannen en bang. De les die deze kinderen leren is:
niemand kan me beschermen, ik sta er alleen voor en ik moet constant
opletten waar er gevaar dreigt en er dan zelf een antwoord op zien te
vinden. In vredestijd moeten zij leren dat er ook een andere wereld
bestaat, waarin de zon schijnt, er vlinders vliegen, dat er bloemen in de
tuin en langs de weg groeien en dat de acute dreiging voorbij is. Dat
moeten zij leren – hun eerste impuls zal altijd blijven: let op, er is een
onzichtbare dreiging die je ineens te pakken kan nemen. Ja, de huidige
situatie van corona-dreiging lijkt wel op de oorlogssituatie waarin zij
geboren zijn, en eigenlijk voelt dat, heel bizar, heel 'vertrouwd'.

Kan het geloof je een gevoel van veiligheid geven, beter nog: veiligheid
geven, niet alleen een gevoel? We weten dat ook gelovigen door een
ziekte geveld kunnen worden, betrokken kunnen zijn bij een auto- of
vliegtuigongeluk, dat er een natuurramp je woonplaats kan vernietigen.
Geloof garandeert geen leven zonder problemen. In Spreuken 10 vers 9
staat: 'Wie in oprechtheid wandelt, gaat veilig.' En in psalm 4 vers 9
staat: 'Gij alleen, o Heer, doet mij veilig wonen'.
Waaruit bestaat die veiligheid dan?
Ik denk nu aan het refrein van een Iers gebed: 'Tot de tijd dat wij elkaar
weer zien, moge God ons vasthouden in de palm van Zijn hand.'
En aan een bekend Joods gebed, 'Adon olam', dat zo eindigt: 'In Zijn
hand beveel ik mijn geest, bij het inslapen en bij het wakker worden.
God is mijn God, ik zal niet vrezen.'
In Gods hand zijn we veilig, we kunnen er niet uitvallen.
In Jesaja 49 vers 16 wordt het nog intenser uitgedrukt: 'Zie, ik heb u in
Mijn handpalmen gegrift.'

Ook als allerlei rampen langs ons heen razen of ons te gronde richten,
blijft onze essentie, degene wie we werkelijk zijn, geborgen in Gods
hand. Onze naam is bij Hem veilig.
Gonda Scheffel-Baars

LEZEN EN LEVEN UIT DE BIJBEL

Jozef zoekt zijn broers ( bij Genesis 37 v.v.)
Als vader Jacob aan Jozef vraagt zijn broers op te zoeken om te zien
hoe ze het maken, gaat Jozef inderdaad op weg. Had Jacob niet in de
gaten hoe kwaadaardig zijn zoons tegenover Jozef stonden? Jozef
weigert niet door naar die kwaadaardigheid te verwijzen. Integendeel,
hij zegt: 'Hinneni'. Dat betekent: hier ben ik, maar dan met de diepe
dimensie van: ik ben met hart en ziel toegewijd aan de mij opgedragen
taak.
Hij vindt de plaats waar zijn broers zijn, maar zijn broers treft hij niet.
Het is een stel rauwdouwers die hem zelfs willen vermoorden en hem
later zonder gewetensbezwaren als slaaf verkopen.

Als de hongersnood ook in Kana'an toeslaat gaan er 10 broers op weg
naar Egypte om graan te kopen. Op de verkoopplaats is Jozef aanwezig
die meteen die buitenlanders opmerkt door hun andere kleding en
uiterlijk. Dan hoort hij hen spreken in zijn moedertaal en herkent hen
als zijn broers. Hij besluit deze mannen op de proef te stellen: hebben
ze intussen geleerd wat broer-zijn inhoudt? Daarom beschuldigt hij hen
van spionage en laat hen gevangen nemen. Dan hoort hij een eerste
positief geluid: de broers zeggen dat nu de straf komt over de zonde die
ze in het verleden hebben begaan. Ze hadden de doodsangst in Jozefs
ogen gezien, maar er zich niks van aangetrokken. Ze zullen terdege
beseft hebben dat deze hoge ambtenaar hen kon doden of jaren in
gevangenschap houden. Dan zou hun familie intussen van honger
omkomen.
Groot is de opluchting als ze drie dagen later worden vrijgelaten, hun
graan mee krijgen, maar ook de boodschap: 'Als jullie nog eens komen,
dan moet je jongste broer erbij zijn, ik wil hem zien.' Als borg houdt
hij Simon in Egypte. Er is verwarring als zij in het nachtverblijf hun
geld in hun graanzakken vinden. Ze vrezen ook vaders reactie als
Simon niet bij hen is en als hij hoort dat Benjamin de volgende keer
mee moet. Inderdaad reageert Jakob met een verwijt dat zij hem al zijn
kinderen ontnemen en dat Benjamin zeker niet mee zal gaan. Maar het
voedsel raakt op en de broers proberen vader te overtuigen dat hij
Benjamin aan hen meegeeft. Ruben biedt zelfs aan dat als de jongste
broer niet met hen thuis keert, Jakob zijn twee oudste zoons mag

ombrengen – wat een gruwelijk aanbod, maar in die tijden misschien
niet ongebruikelijk; het getuigt er in elk geval van dat Ruben koste wat
kost zijn jongste broer weer veilig thuis wil laten komen.
Dan gaan ze weer op
weg naar Egypte, waar
ze zeer vriendelijk
worden ontvangen en
zelfs in het huis van de
hoge ambtenaar voor
de maaltijd worden
uitgenodigd. Simon
heeft zich dan al bij
hen gevoegd. Vanaf de
hoofdtafel kan Jozef
zijn broers gadeslaan, nadat hij eerst in een zijkamer heeft geweend
toen hij Benjamin tussen zijn broers had ontdekt. Hij ziet hoe ze zonder
jaloersheid opmerken dat Benjamin betere en grotere porties eten krijgt
voorgeschoteld en ook meer geschenken ontvangt. Dat is een goed
teken!
Met volle zakken graan vertrekken ze weer richting huis. Maar dan
worden ze door de paleisgarde ingehaald en beschuldigd van het stelen
van de zilveren drinkbeker van hun heer. Ze zijn er zozeer van
overtuigd dat geen van allen de beker gestolen heeft, dat ze zeggen dat
de dader de doodstraf verdient en dat zij als slaven zullen dienen als de
beker gevonden wordt. Als blijkt dat de beker in Benjamins zak zit,
scheuren ze hun kleren als teken van rouw en ze gaan mee terug naar
het paleis, want ze laten hun jongste broer niet in de steek.
Als ze voor de hoge ambtenaar staan die woedend is over de diefstal,
treedt Juda naar voren en houdt een pleidooi. Hij biedt zichzelf aan in
de plaats van Benjamin en hij doet een beroep op de medemenselijkheid
van de ambtenaar als hij hem voorhoudt dat zijn oude vader zeker
sterven zal als Benjamin niet thuis komt.
Dan beveelt Jozef alle hovelingen het vertrek te verlaten. De
beveiligingsmannen zullen dat met gemengde gevoelens gedaan
hebben: kunnen ze hun heer wel in het gezelschap van die

vreemdelingen achterlaten? Dan klinkt daar in hun moedertaal de stem
van de hoge ambtenaar: 'Ik ben Jozef, jullie broer, die jullie naar Egypte
als slaaf hebben verkocht!' Van schrik deinzen ze achteruit, maar Jozef
verzekert hen dat het eigenlijk Gods plan was om hem tot een hoge
positie in Egypte te laten opklimmen om zo de weg te bereiden voor
zijn familie en hen door de hongersnood heen te helpen. Dan omhelst
hij Benjamin, zijn enige echte broer, en daarna de anderen.

Jozef is de man die er altijd van overtuigd is gebleven dat mensen
kunnen veranderen en dat ze tot inzicht in hun handelen kunnen komen.
Hij heeft eraan vastgehouden dat broers ook écht broers kunnen zijn,
solidair, eensgezind. Hij heeft de opdracht van zijn vader en zijn
toewijding eraan door zijn 'hinneni' nooit verzaakt.
Hij ging naar Dothan om zijn broers te zoeken, hij vond ze uiteindelijk
terug in Egypte.
Gonda Scheffel-Baars

LEESWERK

Sonja’s zoon door Emuna Elon
Vertaald uit het Ivriet door Hilde Pach
Uitgegeven bij Atlas Contact in 2018

Emuna Elon is een Israëlische
auteur, journalist en vrouwenactivist.
Ze is in 1955 geboren in Jeruzalem,
groeide op in Jeruzalem en New
York.

De hoofdpersoon van ‘Sonja’s
zoon’ is schrijver Joël Blum uit
Israël. Hij ziet tijdens een bezoek
aan Amsterdam toevallig op
archiefbeelden in het Joods
Historisch Museum zijn moeder,
met een jongetje op de arm.
Eindeloos vaak bekijkt hij ze en
één ding staat vast: dat jongetje is
hij niet. Die ontdekking brengt
zijn leven aan het schuiven en
Joël móét terug naar Amsterdam
om zijn identiteit, het raadsel van
het verdwenen jongetje, en het
verleden van zijn moeder te
vinden. Joëls rusteloze zoektocht
brengt hem heel dicht bij zijn
moeders leven tijdens de oorlog.
In vier verhalen die in elkaar
overgaan en elkaar versterken
probeert de hoofdpersoon een weg
te vinden in het Amsterdam van
nu, en in het Amsterdam tijdens de oorlogsjaren. Hij zoekt naar de
juiste woorden, de juiste zinnen om het verhaal van zijn moeder vast te
leggen. Elon slaagt er uitstekend in Joëls toenemende beklemming op
de lezer over te brengen naarmate hij meer te weten komt over het leven
van zijn moeder als ‘gewone’ joodse Hollandse vrouw die langzaam
maar zeker uit het openbare leven wordt geweerd, waar ze haar hele
leven deel van uitmaakte.
De vertaler van dit boek heeft samengewerkt met de auteur, Elon, o.a.
bij de beschrijving van Amsterdam. Ik zag de huizen en de straten zo
voor me.
De vertaler: “De titel van het boek is in het Hebreeuws ‘Huis op veel
water’. Dat verwijst naar het scheppingsverhaal in Genesis, naar de
Kabbala, en ook gewoon naar de werkelijkheid: veel huizen in
Amsterdam zijn letterlijk op het water gebouwd. Dat kun je ook
metaforisch duiden: Amsterdam, en eigenlijk heel Nederland, maakt

zo’n solide indruk, waardoor je je veilig waant, maar in feite is alles
gebouwd op drijfzand en, zoals Sonja ervaart, je hoeft er niet op te
rekenen dat iemand je eruit trekt”.
In Israël werd het boek goed ontvangen. De schrijfster: “Veel mensen
kwamen naar me toe en zeiden dat het hún verhaal was, dat van hún
familie. Mensen zeiden ook dat ze nu hun ouders veel beter begrepen”.
Met dit verhaal, deze zoektocht, voelde ik hoe het geweest kan zijn
voor Joden in de Tweede Wereldoorlog, hoe het is om er niet meer bij
te horen, om een paria, om uitschot te zijn.
We hebben dit boek gelezen in onze leeskring. Het heeft veel indruk op
ons gemaakt.
Het verhaal van Sonja sluit aan bij deze tijd rond 4 en 5 mei.
Anke ten Berge

GEDICHT VAN DE MAAND
Het carillon
Ik zag de mensen in de straten,
hun armoe en hun grauw gezicht, –
toen streek er over de gelaten
een luisteren, een vleug van licht.
Want boven in de klokkentoren
na ’t donker-bronzen urenslaan
ving, over heel de stad te horen,
de beiaardier te spelen aan.
Valerius: – een statig zingen
waarin de zware klok bewoog,
doorstrooid van lichter sprankelingen,
‘Wij slaan het oog tot U omhoog.’
En één tussen de naamloos velen,
gedrongen aan de huizenkant
stond ik te luistr’ren naar dit spelen
dat zong van mijn geschonden land.
Dit sprakeloze samenkomen
en Hollands licht over de stad –
Nooit heb ik wat ons werd ontnomen
zo bitter, bitter liefgehad.
Ida Gerhardt (1905-1997; geschreven in oorlogsjaar 1944)
Het lijkt een alledaags tafereel: mensen luisteren
naar de beiaardier die het carillon bespeelt. Maar de
woorden ‘armoe’ en ‘grauw’ plaatsen het in de
juiste context, die van de oorlog. ‘Valerius’ verwijst
naar Valerius Gedenckklank, een bundel
vaderlandslievende en religieuze liederen,
geschreven tijdens de Tachtigjarige Oorlog, toen de
burgers van de Lage landen in opstand kwamen
tegen de Spaanse koning. De beiaardier wil zijn
stadsgenoten bemoedigen met een lied van verzet-

ook al is het een religieuze tekst. Duitse toevallige voorbijgangers
zullen het niet begrijpen, toch neemt de beiaardier een risico. Wil
iemand hem een hak zetten, dan kan hij hem bij de bezetter aanklagen.
Zelfs muziek kan gevaar opleveren en dat weet de dichteres samen te
ballen in die twee onvergetelijke laatste regels.
Gonda Scheffel-Baars

GOED BEKEKEN
‘SHTISEL’
Nog steeds iets meer tijd dan ‘normaal’ om via Netflix een serie te
volgen. Wij hebben deel 3 van Shtisel in veel te korte tijd alweer
afgewerkt. Shtisel is de achternaam van een joodse familie van ultraorthodoxe snit. En in de serie krijgen we een humoristisch,
zelfrelativerend en bij vlagen ontroerend inkijkje in de wereld van de
‘Haredim’, de ultra-orthodoxe religieuze joden -bekend onder meer
omdat ze de staat Israël feitelijk niet erkennen en ook weigeren om
militaire dienstplicht te vervullen. Je komt hen onder andere veel tegen
in de Jeruzalemse stadswijk Mea Sjearim (honderd poorten).
Echt aan aanrader, deze serie, ook al vanwege de talrijke parallellen met
de ultra-gereformeerde wereld van de Bible Belt, waardoor deze ons
vrij onbekende wereld toch eigenlijk in veel opzichten vertrouwd
aandoet, ook als we er ons niet of nauwelijks verwant mee voelen. En

wanneer je probeert zonder vooroordelen te kijken, besef je dat ook in
religieuze of culturele werelden die ver van de eigen beleving afstaan,
mensen van vlees en bloed leven. Mensen die proberen te leven bij wat
hen is geleerd, bij tradities, gewoonten en regels waarvan ze niet altijd
de zin zien, maar die hun toch heilig zijn. Tegelijkertijd wordt duidelijk
hoe zuivere menselijke emoties en verlangens ook keihard met die
tradities kunnen botsen en wat voor evenwichtskunst er nodig is om
zowel trouw aan jezelf als loyaal aan je religieuze en culturele erfgoed
te blijven.
Voor de trailer: https://youtu.be/mmul2FqeTOc

Henk Fonteijn

UIT DE GEMEENTE
De bloemen van 28 maart zijn gegaan naar de familie Lentink, De Twee
Morgen 20 en de familie Bijnagte, Kerkstraat 10.
Op 4 april gingen de bloemen naar de heer Wil de Ruiter, Joh.
Wigeliusstraat 15 en mevr. S. van Oort, Donkere Gaard 16.
De familie Drost, Willem Mechteldstraat 4 en de familie Nederburgh,
Joh. Wigeliusstraat 18 hebben de bloemen op 11 april gekregen.
Op 18 april zijn de bloemen gegaan naar de familie Jager, Burg.
Meslaan 51-18 in Tiel en naar de familie Van Noord, Nieuwsteeg 23.

VERTELROOSTER
MEI 2021

Zondag 2 mei - Deuteronomium 4:32-40
Best Friends Forever
Mozes vertelt aan zijn volk dat ze zich altijd aan
Gods geboden moeten houden. Daarbij doet hij
een beroep op de geschiedenis die God en zijn
volk samen hebben; wat zij samen meegemaakt
hebben, is nog nooit ergens anders gebeurd.
Daarom horen God en zijn volk voor altijd bij elkaar.

Zondag 9 mei – Johannes 15:9-17
Om te bewaren
Jesus heeft een opdracht voor zijn leerlingen:
Heb elkaar lief, zoals ik jullie heb liefgehad. Hij
noemt hen vrienden – geen slaven of knechtjes,
maar echte vrienden.

Zondag 16 mei – Johannes 17: 14-26
Gebed voor de wereld
Deze week horen we een gebed dat Jezus bidt
voor de wereld. Jezus vertelt de mensen over
God. Hij vertelt zijn leerlingen wat zij moeten
doen. Jezus praat met veel mensen. En hij praat
met God.

Zondag 23 mei – Handelingen 2: 1-24
Ik zie het aan je!
Het is feest in de stad. Overal zijn mensen. Ze
spreken niet allemaal dezelfde taal. De
leerlingen van Jezus zijn ook in de stad. Ze
zijn verdrietig. Maar dan begint het te waaien.
De leerlingen worden blij en praten allemaal
door elkaar. Iedereen kan hen verstaan! Hier is de Heilige Geest aan het
werk.
Zondag 30 mei – Johannes 1:3-16
Gesprek in de nacht
Nikodemus is een Farizeeër. Hij komt in de nacht naar Jezus toe en
praat met Jezus over wat het betekent om opnieuw geboren te worden.

COLLECTE VOOR DIAKONALE DOELEN
Collecte 2 mei: Individuele Noodhulp
Collecte 9 mei: Betuwse Jeugdkampen
Collecte 13 mei: Vakantiespelweek
Collecte 16 mei: Küsmöd
Collecte 23 mei: World Servants
Collecte 30 mei: Shade
Collecte 2 mei: 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 zijn met ons en met elkaar kunnen zijn.
Het diaconaat toont barmhartigheid en leven in armoede, vluchtelingen,
(ex)-gedetineerden, verslaafden en gehandicapten.
Collecte 9 mei: Betuwse Jeugdkampen
Vele jaren geleden begon de geschiedenis van deze stichting met twee
dominees, die een aantal jongelui op vakantie vergezelden. Ds Scheffer
beschreef deze dagen als volgt: “Ik werd erbij gesleept door collega
Klaas Abelsma, die een kampeerterrein had afgehuurd. Of ik maar mee
wilde gaan, want ik had tenslotte kampeer-ervaring”. De vakantie
beviel iedereen zo goed dat vele herhalingen volgden En inmiddels zijn
deze vakanties een begrip geworden. Vele Betuwnaars maken hiervan
deel uit, hetzij als (oud)deelnemer, hetzij als vrijwilliger. Ook dit jaar
worden deze kampen weer georganiseerd en zullen veel kinderen een
plezierige vakantieweek hebben.
Collecte 13 mei: Vakantiespelweek
Aan het eind van de schoolvakantie wordt er een week met sport en spel
georganiseerd voor de basisschoolkinderen. Er kunnen 100 kinderen
aan meedoen. Bij teveel aanmeldingen krijgen kinderen, die niet met
hun ouders op vakantie gaan voorrang. Kinderen met een weekkaart
hebben voorrang bij het uitstapje op vrijdag. Dit uitstapje is voor
kinderen van 6 jaar en ouder. Tijdens het middaguur blijven alle

kinderen over. We eten dan gezamenlijk onze lunch.
Doe kleding aan die gemakkelijk zit en vies mag worden. Wij zorgen
voor voldoende snoep, ranja en andere traktaties tussendoor.
Neem wel een goed humeur en mooi weer mee!
Collecte 16 mei: 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 23 mei: 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 30 mei: Shade
Kenia is als zoveel Afrikaanse landen getroffen door de aidsepidemie in
een land waar de verschillen tussen arm en rijk(er) groot zijn. Dit
betekent dat een groot deel van een generatie wegvalt, hun kinderen
veelal achterlatend bij (oude en arme) opa’s en oma’s en andere
familieleden. Van oorsprong kwam het fenomeen weeshuizen in Kenia
dan ook niet voor. Kinderen werden altijd in de gemeenschap

opgenomen. Door de omvang van de problematiek is dat niet meer
mogelijk. Het streven van Shade is om kinderen zoveel mogelijk op te
laten groeien binnen hun eigen gemeenschap. Indien nodig met wat
hulp van buitenaf. Daar waar dit niet mogelijk is, neemt Shade de veelal
sterk verwaarloosde en misbruikte kinderen op met als doel een veilige
plek te bieden, totdat zij op eigen benen kunnen staan. Wij zien het
weeshuis niet als dé oplossing voor kinderen , maar als een
noodoplossing. Deze kinderen kunnen immers niet wachten tot de
oplossing op hogere niveaus is gevonden, als die al te vinden is. Want
de problematiek is zeer complex.
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

Bericht van het College van Kerkrentmeesters
Corona of niet: er gebeurt veel in de kerk.
Enkele vrijwilligers zijn onder leiding van koster Ton op hoog niveau
bezig geweest om een kabelgoot te plaatsen zodat de kabels netjes weg
gewerkt zijn die uitzendingen met beeld en geluid mogelijk maken.
Dank aan Ad Visscher en Piet Hamelink, zij stonden boven op de
steiger om het werk te doen.
Bij de plaats van de koster komt nog een tableau om de apparatuur een
plek te kunnen geven.
In de weekbrief las u al over het poetsen van al het koperwerk. Een
mooi voorbeeld hoe er prettig wordt samengewerkt met leden van de
Maranatha gemeente.
De Avondmaalsbeker is kort geleden gerestaureerd. Er was sprake van
een lekkage.
Er is een stootrand aangebracht om herhaling te voorkomen.
Momenteel wordt bekeken of de borden ook kunnen worden
gerestaureerd. Het kost wel een paar centen maar dan zien ze er weer
netjes uit.
Al langere tijd geleden was het enkele mensen opgevallen dat de fraaie
fresco in de doopkapel flets is geworden. Het College heeft bedacht om
de Pinkstercollecte voor dit doel te bestemmen.
Hierover krijgt u nog apart bericht, over enkele weken bij de weekbrief.
Spijtig genoeg kan er dit jaar ook geen Stiefbeenmarkt worden
georganiseerd. Anders had u ongetwijfeld het laatste nieuws daarover in
dit mei blad van Rondom Sint Pieter kunnen lezen.
Marktmeester Simon heeft evenwel niet stil gezeten. Er is het nodige
aan oud ijzer verzameld. Mede omdat Simon dit zorgvuldig op soort
scheidt is er sprake van een mooie opbrengst namelijk 500 euro.
Uiteraard is het College daar erg blij mee.
Elke week kunt u in de weekbrief de QR code aantreffen om uw
collecte over te maken.

Uiteraard kan dit ook via de 'klassieke' manier. De banknummers vindt
u op de laatste pagina van het kerkblad.
Op voorhand zeggen wij u dank.
Namens de kerkrentmeesters,
Ad de Graaff

Kerkdienst Hemelvaartsdag
Op donderdag 13 mei, Hemelvaartsdag, zal er een gecombineerde
dienst met Buurmalsen in de kerk van Buurmalsen zijn. Aanvang van
deze dienst is 09.30 uur.
Voorgangers in deze dienst zijn ds. Henk van Kapel en ds. Henk
Fonteijn.
In deze dienst zijn dertig mensen, na aanmelding, welkom.
Aanmelden kan bij mevr. Berty van Maaswaal,
email: berty.maaswaal@kpn.nl

KUNST IN DE KERK
Op zaterdag 19 juni a.s. hopen we, ervan uitgaande dat tegen die tijd
de corona-maatregelen dat mogelijk maken, in onze Sint Pieterskerk de
vernissage te beleven van de tentoonstellingsroute door de Betuwe
langs werken van onze geruchtmakende voormalige dorpsgenoot,
Betuwe-schilder Jan van Anrooy.
Hieromheen is een heel programma gemaakt, voor genodigden en
andere belangstellenden. Gerd Buyserd en Joke van Vrouwerff zijn er
enorm druk mee en af en toe vergader ik een uurtje mee.
Op 15 locaties, waaronder de kerken van Tricht, Enspijk en Rumpt,
zullen in de periode van 19 juni t/m 11 september werken van Jan van
Anrooy te bezichtigen zijn. Verwacht wordt dat belangstellende
kunstliefhebbers vanuit het hele land hiervoor naar de Betuwe zullen
komen.

Er komt ook een boek uit, van de hand van schrijver Jef de Jager, een
monografie van het werk van Jan van Anrooy, met 1/3 deel tekst en 2/3
deel afbeeldingen. Op het boek kan nu al ingetekend worden. Gaat u
daarvoor naar de website https://skcwb.nl/event/opening-jan-vananrooy-kunstroute.
Ruim veertig particulieren hebben tekeningen en schilderijen van de
schilder ter exposering aangeboden. Van de kunstroute komt ook een
routeboekje uit, in een oplage van 3000 stuks.
Naast genoemde kerken doen ook locaties mee als De Pluk, Veerhuis
Varik, Stroomhuis Neerijnen, de Gelderlandfabriek en het Elisabeth

Weeshuis in Culemborg, Flipje museum in Tiel, Stadskasteel
Zaltbommel.
Als Trichtse kerkgemeenschap zijn we trots op onze vaste collectie,
zeven stuks waarop de kerk vanuit allerlei perspectieven is afgebeeld,
die al zo’n jaar of veertig in het koor van onze kerk hangen.
We hopen in bovengenoemde periode de kerk doordeweeks regelmatig
open te kunnen hebben om de vele verwachte bezoekers te ontvangen.
Vrijwilligers, meldt u vast bij ondergetekende, ik maak een
surveillancerooster!
Noteer ook vast: woensdag 23 juni, lezing van Jef de Jager over leven
en werken van Jan van Anrooy, in het koor van onze kerk!

Ook deze expositie past naadloos in het beleid van onze gemeente, de
kerk vaker open te stellen en met de mogelijkheden die ons kerkgebouw
biedt, dienstbaar te zijn aan het bredere verband van onze samenleving.
In de komende tijd zal ongetwijfeld via allerlei kanalen meer publiciteit
volgen!
Ds. Henk Fonteijn

PRIVACYVERKLARING
bericht van de scriba
Ook de kerk heeft een Privacyverklaring. Dat is wettelijk verplicht.
Omdat er de laatste tijd een aantal wijzigingen zijn in de organisatie van
onze kerk waren er aanpassingen nodig. Het is belangrijk om
zorgvuldig om te gaan met gegevens van gemeenteleden. Eigenlijk is
dat vanzelfsprekend: je gaat niet rondbazuinen wat je in vertrouwen is
verteld. Dat is een kwestie van fatsoen.
Maar het is wettelijk verplicht om dat ook vast te leggen in een
verklaring en dus heeft ook de Protestantse Gemeente Tricht een
privacyverklaring. Op de website kunt u die vinden onder het kopje
‘contact’ . Als u deze verklaring op papier wilt inzien kunt u die
opvragen bij de scriba. Of het exemplaar bekijken dat in De Belder ter
inzage ligt. U kunt dit vinden in de lade van het dressoir in de grote
zaal.
Een privacyverklaring is bedoeld om informatie te geven over het
gebruik van persoonsgegevens. Daarnaast geeft deze verklaring inzicht
in de doelen en grondslagen van gegevensverwerking binnen de kerk.
Begin 2021 zijn de volgende wijzigingen opgenomen in onze
privacyverklaring:
0.

Bij de adresgegevens staat het nieuwe e-mailadres van de scriba
alvast vermeld naast het mailadres wat nu in gebruik is.

1.

Er is inmiddels een wekelijkse nieuwsbrief die aan
gemeenteleden wordt toegestuurd via mail of, op verzoek, op
papier.

2.

Vanaf december 2020 gebruiken we camera’s bij de uitzendingen
via internet van de kerkdiensten. Bij deze uitzendingen is het
mogelijk dat bezoekers van de dienst in beeld komen en/of op de
geluidsopname te horen zijn, dan wel dat er gegevens van
gemeenteleden in voorbede of op andere momenten tijdens de
dienst worden verwerkt. Doorgaans staat de camera gericht op

het liturgisch gedeelte van de kerk.
Bij bijzondere diensten (rouw-, trouw-, doop- en
belijdenisdiensten) zijn met de direct betrokkenen afspraken
gemaakt over het in beeld brengen en de verwerking van de
registratie.
3.

De PKN zelf heeft omtrent de landelijke registratie van
gemeenteleden het volgende aangevuld: Bij nieuwe
inschrijvingen in het ledenregister is het van belang dat een
nieuw geregistreerde op de hoogte is van de opname in de
kerkelijke registratie en dat er geen bezwaar bestaat tegen het via
SILA verkrijgen van burgerlijke persoonsmutaties. bv. van
verhuizing en overlijden..
Op grond van de Wet gemeentelijke basisadministratie (GBA) is
de SILA (Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie) gerechtigd
om informatie te ontvangen over de verhuizing van personen die
in de GBA met een zogenaamde ‘sila-stip’ zijn gemarkeerd. De
SILA kan vervolgens bepalen van welk kerkgenootschap
betrokkene lid is en geeft de informatie door. Als iemand niet in
de Sila-administratie wil staan, kan diegene bij de SILA bezwaar
maken tegen deze registratie.

De privacywet Algemene Verordening Gegevensbescherming
(AVG) geldt sinds 25 mei 2018 voor de hele Europese Unie.
De Europese privacywet geldt voor alle bedrijven en organisaties die
persoonsgegevens vastleggen van klanten, personeel of andere
personen, dus ook voor kerken.

MENS, WAT EEN VERHAAL!

Martha de Man – Jorritsma
Wat was uw droom voor later toen u jong was?
Mijn droom was huisvrouw worden. Ben toch in de zorg terecht
gekomen. Met veel plezier heb ik dit gedaan.
Uw lievelingsmuziek toen en nu?
Klassieke muziek is altijd mijn voorkeur geweest.
Voor welk eten mogen we u wakker maken?
Voor een feestelijk ontbijt mag je me wakker maken.
Wat hing boven uw bed in uw puberjaren?
Boven mijn bed hing niks. We deelden met ons allen de slaapkamer. In
de kamer hing een portret van koningin Wilhelmina bij de begrafenis
van prins Hendrik.
Welk verhaal/boek/film is u in het leven het meest bijgebleven?
Waarom juist deze?
De Matthäus Passion, dat heeft veel indruk op me gemaakt. De reis naar
Israël heeft ook veel indruk op me gemaakt.
Heeft u een lievelingsverhaal of tekst in de Bijbel? Of een
lievelingslied? Waarom dit?
's Morgens bij het opstaan moet ik elke morgen denken aan het lied:

Dank U voor deze nieuwe morgen,
dank U voor elke nieuwe dag.
Dank U dat ik met al mijn zorgen
bij U komen mag
Welke levenswijsheid zou u aan een volgende generatie willen
doorgeven?
Gebruik je talenten, de tijd vliegt.
Maak de volgende zinnetjes af…..
De kerk is voor mij…..
De plaats waar ik de Heer mag ontmoeten. Van Hem mag ik zingen en
danken.
Als ik wist dat morgen de Messias kwam, zou ik vandaag…….
Ik zal de Heer met gejuich begroeten. Maranata Jezus komt.

Ik geef de pen door aan……….
Kees Kuiper

Wandel mee met de Alternatieve BelderAvond4daagse Tricht!
Vorig jaar hebben we de BelderAvond4daagse moeten afgelasten
vanwege Corona. Helaas moeten we constateren dat ook dit jaar de
Avond4daagse nog niet mogelijk is.
Omdat het voor velen, zeker voor de kinderen, toch altijd een mooi
festijn is, hebben we voor dit jaar een alternatief bedacht: De Belder-4
uit 7-wandelmaand.
Spelregels van de ‘Belder-4 uit 7-wandelmaand’
• Kies een voor jou passende week tussen 1 en 31 mei
• Wandel (minstens) 4 dagen in die week (van 7 dagen)
• Je kunt de door ons aangeboden routes gebruiken, maar je mag
ook eigen routes kiezen, mits de routes rond de 6 km. zijn
(maar meer mag ook). Ben je bijv. op vakantie, dan kun je dus
ook daar je eigen Belder4daagse wandelen
• Stuur na 4 wandeldagen je ‘bewijs van deelname’ zoals een foto
van iets opmerkelijks op de gelopen routes, een schermprint zijn
van je gewandelde routes, etc. op
naar: avond4daagsetricht@gmail.com
• Iedereen die op deze manier meedoet, ontvangt in juni een mooi
bewijs van deelname
• Onder de deelnemers worden bovendien enkele prijsjes verloot
• Let op: Wandelaars nemen niet deel aan een evenement en het
moet ook niet als zodanig worden gezien. Het betreft wandelen
op eigen initiatief en eigen risico op routes die gedurende een
maand beschikbaar worden gesteld. Ouders zijn
verantwoordelijk voor hun minderjarige kinderen, ook als
ouders zelf niet meelopen. Verder vragen wij wandelaars zich
aan de geldende Corona-regels te houden. De Commissie Belder
Avond4daagse Tricht is niet aansprakelijk voor schade aan
wandelaars of voor schade aan derden die ontstaat tijdens de
wandeling
Hieronder zijn de beschrijvingen van 4 routes te vinden die iedereen
kan gebruiken (naast zelf bedachte routes). De routes zijn ook terug te

vinden op de onze website: www.hervormdegemeentetricht.nl
De organisatie van de BelderAvond4daagse Tricht wenst iedereen veel
wandelplezier en kijkt uit naar de ‘bewijsstukken’ in de
mailbox avond4daagsetricht@gmail.com

Route Geldermalsen - Heemtuin - Lingedonk
WAARSCHUWING: Wandelaars nemen niet deel aan een
evenement en het moet ook niet als zodanig worden gezien. Het
betreft wandelen op eigen initiatief en eigen risico op routes die
gedurende een maand beschikbaar worden gesteld. Ouders zijn
verantwoordelijk voor hun minderjarige kinderen, ook als ouders
zelf niet meelopen. Verder vragen wij wandelaars zich aan de
geldende Corona-regels te houden.
De Commissie Belder Avond4daagse Tricht is niet aansprakelijk
voor schade aan wandelaars of voor schade aan derden die ontstaat
tijdens de wandeling.
Start: Belder richting Kerkstraat
RA
- Kerkstraat
RA
- Frisoplaats
LA
- Dr. van Willigenstraat
RA
- Voetpad langs de speeltuin
RD
- Zandkuil
RA
- De Twee Morgen
LA
Lingedijk en meteen weer
LA
Groeneweg (uitlopen tot einde)
RA
- Spijksepad
LA
- De Spijk, pad door boomgaard volgen
RA
- Rijksstraatweg, zoveel mogelijk rechts lopen
RD
- Over de rotonde en Lingebrug (fietspad)
RD
- Over de rotonde (op fietspad blijven)
RA
- Vóór de Lidl naar rechts op fietspad. Na 100 m. eindigt fietspad bij splitsing.
Loop hier OVER DE STOEP rechtdoor richting de winkel ‘Only for Men’.
Deze stoep ligt – aan de rechterhand – tussen de 2 rijen met parkeerplaatsen
RD
- Bij ‘Only for Men’ schuin rechtdoor langs de haven lopen
RD
- Loop aan het einde via het hek de Heemtuin in
Keuze 1: voor kinderwagens

RD
RA
LA

- Volg het pad door de Heemtuin. Na ±200 m. houden de huizen aan de
linkerkant op. Ga hier direct naar links via een breed pad dat omhoog loopt.
Je komt zo op de Koppelsedijk
- Weg vervolgen via de Koppelsedijk
- Ga links 1e voetpad in (let op: je loopt dit voetpad makkelijk voorbij)

Keuze 2: voor overige wandelaars
RA
- Volg het pad door de Heemtuin. Neem na het schuurtje direct pad naar rechts
richting de Linge. Loop ±250 m. door tot je over een houten brugje komt.
RD
- Loop vanaf brugje rechtdoor tot aan trap
RA
- Ga net vóór de trap rechtsaf en loop verder over het onverharde pad dat
onderaan de dijk loopt. Loop via de eerstvolgende trap omhoog naar de
Koppelsedijk op
RD
- Ga schuin rechtdoor het voetpad in
Vervolg voor iedereen:
LA
- Ga in de woonwijk links tot aan 1e splitsing
LA
- Ga linksaf en blijf weg volgen tot aan kruising met Stationsweg
RD
- Stationsweg schuin oversteken (Esdoornstraat)
RA
- Sleedoornstraat (uitlopen tot einde)
RA
- Burgemeester von Geusauweg
LA
- Stationsweg
LA
Genteldijk
RA
- Fierspad naar nieuwbouwwijk
LA
- Ga einde fietspad naar links (De Terp) en direct
RA
- Ossengang
LA
- Waterkant, doorlopen richting Trichtse Voetpad (laatste deel via fietspad)
RA
- Trichtse Voetpad in
RD
- Spoorbrug over
- Vanuit spoorbrug weg op Lingedijk vervolgen
LA
- Kerkstraat
RA
- Belder

Route Meteren
WAARSCHUWING: Wandelaars nemen niet deel aan een
evenement en het moet ook niet als zodanig worden gezien. Het
betreft wandelen op eigen initiatief en eigen risico op routes die
gedurende een maand beschikbaar worden gesteld. Ouders zijn
verantwoordelijk voor hun minderjarige kinderen, ook als ouders
zelf niet meelopen. Verder vragen wij wandelaars zich aan de

geldende Corona-regels te houden.
De Commissie Belder Avond4daagse Tricht is niet aansprakelijk
voor schade aan wandelaars of voor schade aan derden die ontstaat
tijdens de wandeling.
Start: Belder richting Kerkstraat
LA
- Kerkstraat
RA
- Lingedijk richting spoorbrug
- Via de spoorbrug de Linge oversteken
RD
- Trichtse Voetpad (richting station)
RA
- Via trappen over het station
RD
R. van de Venlaan richting Tunnelweg
RA
Tunnelweg
LA
Fietspad op en daarna direct:
LA
N327 oversteken, goed uitkijken
LA
- Oudenhof
RA
- R. van de Venlaan
LA
- Spoorwegovergang oversteken
LA
- Laageinde (uitlopen tot spoorwegovergang)
RD
Spoorwegovergang oversteken en weg vervolgen
RD
N327 oversteken (rotonde)
LA
- Oudenhof
RA
- Leliestraat
RA
Bij pleintje rechts aanhouden (Tuindorp)
LA
- Anjerstraat
RD
- Burg. Vernedelaan (Tunnelweg oversteken)
RA
- Genteldijk
LA
- Trichtse Voetpad
RD
- Spoorbrug over
- Vanuit spoorbrug weg op Lingedijk vervolgen
LA
- Kerkstraat
RA
- Belder

Route Mariënwaerdt - Tricht
Deze route is 5,4 km. en gaat geheel over verharde weg.
WAARSCHUWING: Wandelaars nemen niet deel aan een
evenement en het moet ook niet als zodanig worden gezien. Het
betreft wandelen op eigen initiatief en eigen risico op routes die

gedurende een maand beschikbaar worden gesteld. Ouders zijn
verantwoordelijk voor hun minderjarige kinderen, ook als ouders
zelf niet meelopen. Verder vragen wij wandelaars zich aan de
geldende Corona-regels te houden.
De Commissie Belder Avond4daagse Tricht is niet aansprakelijk
voor schade aan wandelaars of voor schade aan derden die ontstaat
tijdens de wandeling.
Start: Belder richting Kerkstraat
LA - Kerkstraat
RA - Lingedijk
LA Via tunnel onder het spoor de Lingedijk vervolgen
LA - Lingedijk vervolgen en doorlopen tot aan splitsing met fietspad (fietspad gaat
rechtdoor, Lingedijk buigt naar rechts)
RA - Langs de Hoenderik (niet het fietspad volgen)
RA - Middelweg
LA - Weistraat
RA - Langstraat
RD - Laan van Crayenstein
LA - Donkere Gaard (doorlopen tot einde Donkere Gaard)
RA - Nieuwsteeg (spoorweg oversteken)
LA - W. Mechteldstraat (doorlopen tot einde)
RA - J. Wigeliusstraat
LA - Hoekenburg (doorlopen tot einde)
RA - Dr. Van der Willigenstraat (uitlopen tot aan Lingedijk)
RA - Lingedijk
RA - Belder

Route Mariënwaerdt
Deze route is 7,8 km. richting Mariënwaerdt en gaat voor een deel over
een onverhard pad
WAARSCHUWING: Wandelaars nemen niet deel aan een
evenement en het moet ook niet als zodanig worden gezien. Het
betreft wandelen op eigen initiatief en eigen risico op routes die
gedurende een maand beschikbaar worden gesteld. Ouders zijn
verantwoordelijk voor hun minderjarige kinderen, ook als ouders

zelf niet meelopen. Verder vragen wij wandelaars zich aan de
geldende Corona-regels te houden.
De Commissie Belder Avond4daagse Tricht is niet aansprakelijk
voor schade aan wandelaars of voor schade aan derden die ontstaat
tijdens de wandeling.
Start: Belder richting Kerkstraat
LA - Kerkstraat
RA - Lingedijk
LA Via tunnel onder het spoor de Lingedijk vervolgen
LA - Lingedijk vervolgen en helemaal doorlopen tot aan splitsing met fietspad
(fietspad gaat rechtdoor, de weg buigt naar rechts)
RD Doorlopen over het fietspad
Over sluisje De Neust/tijdelijke brug
RA Op Den Oegsteeg richting Bed & Breakfast
Pad volgen, over een sloot
LA - Pad volgen tot breed water bij spoorlijn
LA - Pad volgen tot asfaltweg
LA - Sint Janssteeg
LA - Appeldijk tot sluisje De Neust/tijdelijke brug)
Hier de weg van de heenweg teruglopen, dus via het fietspad aan de rechterzijde
RD Aan het einde van het fietspad weer de Lingedijk opgaan en uitlopen tot in Tricht
(VIA- Optie: aan het einde van het fietspad naar links voor een pauze bij De
Hoenderik, om daarna weer terug te lopen en de route te vervolgen)
In Tricht:
RA Direct oversteken en Lingedijk aan linkerzijde vervolgen
RD Via voetpad aan linkerzijde onder het spoor doorgaan en daarna Lingedijk
vervolgen
LA - Kerkstraat
RA - Belder

Route Deil
WAARSCHUWING: Wandelaars nemen niet deel aan een
evenement en het moet ook niet als zodanig worden gezien. Het
betreft wandelen op eigen initiatief en eigen risico op routes die
gedurende een maand beschikbaar worden gesteld. Ouders zijn
verantwoordelijk voor hun minderjarige kinderen, ook als ouders

zelf niet meelopen. Verder vragen wij wandelaars zich aan de
geldende Corona-regels te houden.
De Commissie Belder Avond4daagse Tricht is niet aansprakelijk
voor schade aan wandelaars of voor schade aan derden die ontstaat
tijdens de wandeling.
Start: Belder richting Kerkstraat
LA
- Kerkstraat
RA
- Lingedijk richting spoorbrug
- Via de spoorbrug de Linge oversteken
RD
- Trichtse Voetpad (richting station)
RA
- Via trappen over het station
RA
- Deilseweg richting Deil
RD/RA - Rechts aanhouden naar ’t Oosteneind
LA
- Kerkstoep (net vóór de kerk)
RA
- Pr. W.-Alexanderstraat
LA
- Ringelesteinstraat
LA
- Luchtenburgstraat
RA
- Pr. Willem-Alexanderstraat (oversteken en links op stoep
gaan lopen)
RD
- Oudenhof oversteken
LA
- Krugerstraat (uitlopen)
RA
‘t Oosteneind
LA
- Einde ’t Oosteneind links aanhouden en naar Deilseweg (op
fietspad lopen)
RD
- Bij de parkeerplaats bij het station: Steek de weg over die van links van
de parkeerplaats komt. Loop dan via de stoep naar de trappen bij station.
VIA
- Loop via de trappen over het station
LA
- Trichtse Voetpad
RD
- Spoorbrug over
- Vanuit spoorbrug weg op Lingedijk vervolgen
LA
- Kerkstraat
RA
- Belder

Agenda
Dinsdag 4 mei: Oud papier ophalen

Open kerk:
In principe is de kerk open op dinsdagmorgen tussen 10.00 en 12.00
uur. De banner aan het hek geeft aan of de kerk daadwerkelijk geopend
is.

Ouderensoos
In verband met het Corona-virus zijn alle activiteiten gestaakt. Op het
moment dat er weer bijeenkomsten zullen zijn, wordt u daarvan op de
hoogte gesteld.

Kerkdiensten
Zondag 2 mei 2021: zondag Cantate
10.00 uur: ds. W.van Wakeren uit Veenendaal
Orgel: Tom Bijnagte
Dinsdag 4 mei 2021: Dodenherdenking
19.00 uur: ds. Henk Fonteijn
Orgel: Tom Bijnagte
Zondag 9 mei 2021: zondag Rogate
10.00 uur: ds. Henk Fonteijn
Orgel: Jaap Kwakkel
Donderdag 13 mei 2021: Hemelvaartsdag, kerk Buurmalsen
9.30 uur: ds. Henk van Kapel en ds. Henk Fonteijn
Orgel: dhr. of mevr. Van Bragt
Zondag 16 mei 2021: Weeskinderenzondag
10.00 uur: mevr. Ester Raatgever uit Geldermalsen
Orgel: Teunie Trouwborst
Zondag 23 mei 2021: Pinksteren
10.00 uur: Ds. Dick de Jong uit Oss
Orgel: Jaap Kwakkel
Zondag 30 mei 2021: zondag Trinitatis
10.00 uur: ds. Henk Fonteijn
Orgel: Tom Bijnagte
Zondag 6 juni 2021: 1e zondag in de zomertijd
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.
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