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Een nakomertje! Ja wel een nakomertje bij onze schapen. Denken we dat ons 
laatste schaapje geen lam meer zal krijgen en wat gebeurt er? Ruim een maand 
nadat ons laatste lammetje was geboren, lag er nog een mooi klein zwart 
lammetje in de wei! Grote verrassing! 9 Lammetjes dartelen er nu bij ons in de 
wei: 5 ooitjes en 4 rammetjes. 7 zwarte en 2 witte. Een grote kudde maar oh 
zo leuk! 
 
Het einde van een raar school- en werkjaar is in zicht. De examenkandidaten 
hebben gehoord of ze geslaagd zijn of niet en de overige leerlingen zijn bezig 
met hun laatste weken school, al dan op school of thuis via de online lessen. 
Het was weer een apart jaar met alle corona-maatregelen. Gelukkig kunnen we 
uitkijken naar een wat meer normalere situatie waarbij we zo langzamerhand 
weer meer kunnen gaan doen. Wat dacht u van onze Zanggroep Tricht? Al 
meer dan een jaar hebben we niet samen kunnen zingen. We hebben het 
gemist! Gelukkig mogen we weer gaan zingen met elkaar! 
 
Een dik boekje dit keer! Een boekje voor twee maanden. Veel leeswerk en 
wellicht wat interessante dingen om te lezen of te kijken tijdens de 
zomervakantie.  
 
Voor nu wens ik u veel leesplezier. Voor diegenen die op vakantie gaan: een 
hele fijn vakantie!  
 
Hartelijke groet, 
Nienke den Boer 
_________________________________________________ 
Kopij voor volgende kerkblad kunt u uiterlijk 20 augustus 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 
 

Vaak wordt me gevraagd naar het welzijn van de tweeling en hun jonge 
ouders in het verre Kiev. Met dankbaarheid meld ik dat ze in blakende 
gezondheid verkeren, hun geboortegewicht allang achter zich hebben 
gelaten en zelfs al intelligente geluiden beginnen te maken. Dat laatste 
meldde André ons onlangs in een appje: Vivi heeft haar eerste woordje 
gesproken: miauw! (U moet weten dat het gezin ook twee 
buitengewoon gezellige katten heeft, die we regelmatig op de foto’s en 
filmpjes voorbij zien komen, vol belangstelling kijkend naar die twee 
luidruchtige nieuwkomers in hun tot voor kort zo rustige bestaan).  

Met toestemming van André en Valya voor één keer een fotootje van de 
tweeling, links Vivienne, rechts Elisabeth. Met hun dank voor alle lieve 
en warme gelukwensen die hen via ons bereikt hebben. 



 
 

 

 
U zult zich kunnen voorstellen dat we popelen om komende zomer nog 
een paar dagen die kant op te reizen. We weten echter nog niet 
wanneer. Voor de rest gaan we grotendeels vakantie rond eigen huis 
houden, dagjes wandelen en fietsen, musea bezoeken, familiebanden 
aanhalen met mensen die we soms meer dan anderhalf jaar niet meer in 
levende lijve hebben gezien. 
Eén week hopen we buitenslands te zijn, en wel van 30 juli t/m 6 
augustus. We gaan een weekje kamperen op een RCN-camping in 
Duitsland, in de Eiffel, waar ik dan op zondag voor de overwegend 
Hollandse gasten een openlucht kerkdienst verzorg. De afgelopen jaren 
(behalve vorige zomer) heb ik dat op menig RCN camping in Frankrijk 
gedaan, het bood ons de kans om in Frankrijk vakantie te houden en dat 
te combineren met een logeerpartij bij onze dochter met vriend en 
kleindochter toen die nog in Lyon woonden. Maar zoals u weet, die 
wonen nu op de Toon Hermanshof in Culemborg. Lekker dichtbij, met 
heel veel gelegenheid om elkaar te zien. En reken maar dat we daar 
gebruik van maken! 

Onze scriba Anke ten Berge heeft een compleet overzicht van de aan-en 
afwezigheid van predikanten en kerkelijk werkers in onze regio, als in 
die week pastorale ondersteuning gewenst is.  

Op het moment dat ik deze regels schrijf, is het drukkend warm. In de 
omgeving van Tiel heeft het lelijk gespookt, hier in Culemborg bleef 
het bij een flinke bui lauw regenwater. Ik moet vaak denken aan 25 juni 
1967, een datum die in de geschiedenis van ons dorp onvergetelijk 



 

 

blijft. Dezelfde periode van het voorjaar, ook zo’n warme dag, en dan ’s 
avonds die plotselinge verwoestende tornado. Tegenwoordig zou men 
zoiets eerder aan zien komen wellicht, maar dan nog… hoe kun je je 
ertegen wapenen? Tegen wil en dank moest ik ook denken aan de 
inwoners van Gaza City en aan de inwoners van Sedorot en andere 
steden aan de Israëlische kant van de grens met Gaza. Aan beide zijden 
heeft men nog maar kort geleden moeten leven met de angst voor 
plotseling inslaande projectielen, die verwoesting, angst en dood zaaien. 
Nu het Joe Biden gelukt lijkt, de verstandhouding met Vladimir Poetin 
weer te hebben genormaliseerd, hoop ik van harte dat hij – met in de 
Knesset hopelijk een meer integer en fatsoenlijk politiek kopstuk dan in 
de afgelopen jaren – erin slaagt om Israëli’s en Palestijnen weer rond de 
tafel te krijgen voor constructieve stappen op weg naar een 
rechtvaardige en eerlijke oplossing voor beide getraumatiseerde volken.  

 

In een vroege fase van mijn predikantschap had ik de neiging om al te 
argeloos mijn liefde voor het jodendom en de joodse religie (inclusief 
het Oude Testament en de Hebreeuwse taal)  te laten samenvallen met 



 
 

 

kritiekloze eenzijdige steun aan de staat Israël. Ooit ben ik daarvoor 
door een van de toenmalige ouderlingen in Tricht streng tot de orde 
geroepen. Daar was ik haar achteraf gezien dankbaar voor. Aan mijn 
enkele jaren geleden heel plotseling overleden collega Henri Veldhuis, 
die in Culemborg mijn predikant was, heb ik te danken dat ik me 
bewust ben geworden van het bestaan van Palestijnse christenen, en hoe 
leerzaam het is om vanuit hun perspectief mee te kijken. U zult mij dus 
niet zo snel in de kring rond ‘Christenen voor Israël’ tegenkomen, maar 
ik hecht eraan om te zeggen dat ik de afgelopen jaren toch meerdere 
malen, broederlijke gesprekken heb mogen voeren met 
stafmedewerkers van deze organisatie.  

Maar als er komend voorjaar zo mogelijk door mijn vriend ds. Jan 
Esveldt en mij weer een Israëlreis op poten gezet wordt, dan zullen we 
op die reis ook met een open blik naar de politieke realiteit kijken, en 
die zoveel mogelijk vanuit tweezijdige perspectief proberen te bezien. 
Waarmee ik en passant dus ook meld dat we met potlood een Israël-reis 
hebben gepland van 26 april t/m 6 mei.  We vieren dan enkele 
bijzondere Hollandse gedenkdagen in Israël, dat is een ervaring apart. 

 
Voor wie erover denkt , dat alles uiteraard bij leven en welzijn, laat het 
me weten, dan maak ik met potlood vast een lijstje. 

Ik wens alle lezers van harte een ontspannende zomertijd toe. Er is weer 
ruim mogelijkheid om vakantie te vieren in binnen- en buitenland en 
hopelijk blijven we daarbij vrij van nieuwe virusvarianten! Vooralsnog 
gaan we er maar van uit, dat na de zomer alles weer ‘normaal’ is. En 



 

 

wat ‘normaal’ wil zeggen, moeten we misschien nog maar eens 
bespreken, maar het betekent hopelijk dat we het gemeentewerk in al 
zijn facetten weer kunnen oppakken, met oude en nieuwe initiatieven. 
Ik heb er zin in! 

Hartelijke groet  

Ds. Henk Fonteijn  
 
Contact, reacties, afspraak? 
henkfonteyn@gmail.com 
06 14230569 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

MIJMERING 

 

 

 

 

 

 

Met hoe weinig kun je toe?! 

Met hoe weinig kun je toe? Dat vroeg ik me af toen ik in het ziekenhuis 
in Utrecht lag. Ik vroeg aan een verpleegkundige om mij mijn 
gestreepte T-shirt aan te doen. Ze vroeg of die schoon was. Ik 
antwoordde dat ik hem drie dagen ervoor aan had gehad, maar dat dat 
niet erg was. Ze keek heel bedenkelijk, zo van ‘dat doe je toch niet, een 
vies T-shirt weer aandoen?’ Ik dacht: meisje, je moest eens weten. Vlak 
na de oorlog en nog ver in de vijftiger jaren hadden we twee hemdjes, 
twee onderbroekjes en en twee  jurkjes. En de ene week droegen we het 
ene stel en de volgende week het andere. Met zo weinig kun je dus toe. 
Het was niet geweldig, maar het ging. 
Iedereen heeft Internet, wordt tegenwoordig door instanties 
aangenomen. Een paar jaar geleden liet de gemeente Geldermalsen 
weten dat afspraken voor burgerzaken voortaan alleen via het Internet 
konden worden gemaakt. Ik moest juist mijn paspoort laten verlengen 
en ik belde op. De mevrouw aan de andere kant van de lijn vroeg of ik 
over Internet kon beschikken en toen ik dat beaamde, zei ze dat ik via 
de e-mail een afspraak moest maken. Ik zei haar dat niet te willen, uit 
solidariteit met al die mensen die geen personal computer hadden. Ze 
hield vol dat ik de afspaak digitaal zou maken en ik weigerde. Tenslotte 
legde ze een afspraak voor me vast. Tot mijn vreugde zag ik dat de 
gemeente West-Betuwe weer de mogelijkheid biedt om telefonisch een 
afspraak te maken. Je moet ook zonder pc maatschappelijk mee kunnen 
draaien. 
Als je geen smartphone hebt, kun je over afzienbare tijd geen 
bankzaken regelen, ben ik bang. Alles moet via een app en dus moet je 



 

 

een smartphone hebben. Ton en ik hebben een oude Nokia die het nog 
opperbest doet en we hoeven niet de hele dag door appjes te ontvangen. 
Mis je dan niet veel? Voorlopig niet, de hele tijd berichtjes krijgen, daar 
voelen we niet voor. 
 
 

 
 
Een paar jaar geleden was de leus: neem Spotify, dan kunt u de hele dag 
naar uw favoriete muziek luisteren. Terwijl je met je werk bezig bent, 
heb je achtergrondmuziek. Mijn lief had altijd de radio aan bij het 
huiswerk maken. Ik zou me nooit hebben kunnen concentreren. Maar er 
is nog iets anders dat bij mij meespeelt: ik zou als ik Spotify had, naar 
klassieke muziek willen luisteren. Maar de pianoconcerten van 
Beethoven kan ik niet degraderen tot achtergrondmuziek, daar heeft 
Beethoven ze niet voor geschreven. Hij wilde dat mensen met hart en 
ziel naar zijn muziek zouden luisteren. Ook de uitvoerenden verdienen 
het om onze volle aandacht te krijgen. En dat geldt dan denk ik ook 
voor alle andere muziek. En dan…de hele dag muziek om je heen? Zijn 
we bang van de stilte geworden? 
Krijgen we eigenlijk niet behoeften opgedrongen die we helemaal niet 
hebben, maar die we ons moeten aanmeten om mee te kunnen doen. 
Met hoe weinig kunnen we eigenlijk toe? Durven we voor het mindere 
te kiezen? 
 
Gonda Scheffel- Baars 
 
 
 



 
 

 

LEZEN EN LEVEN UIT DE BIJBEL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O N V E R S T A A N B A A R 

Zondag 6 juni stelde voorganger Henk Fonteijn tijdens de preek een 
vraag aan de alweer ongeveer 30 aanwezigen. Ondergetekende gaf een 
antwoord dat voor de thuisvolgers onverstaanbaar bleek te zijn. Dat was 
wel helemaal in lijn met het onderwerp: spreken in onverstaanbare of 
onbegrijpelijke klanken; ofwel de zgn. tongentaal of glossolalie of zoals 
mijn Willibrordvertaling het zegt: spreken in vervoering/extase/geest-
verrukking. 
Maar mensen niet kunnen verstaan kan ergernis opleveren. Niet voor 
niets doet men vaak een gehoortest en schaffen we zo nodig een 
gehoorapparaat aan. En zoals Paulus benadrukt dat uitleg bij de 
onbegrijpelijke klanken belangrijk is, zo is wat uitleg bij mijn 
onverstaanbare woorden in de Pieterskerk ook niet overbodig. 
De vraag van Henk was of er onder de aanwezigen mensen waren die 
wel eens tongentaal gehoord hadden. Dat hij niet vroeg of iemand zelf 
ooit in tongen had gesproken zegt al wel iets over onze eigen gemeente. 



 

 

 
Mijn reactie was dat ik in Kenia een volle kerk met honderden 
aanwezigen massaal in tongen had horen spreken. Hoe ik daar kwam ? 
14 leerlingen en een paar begeleiders bezochten voor een soort 
werkstage (vergelijkbaar met World Servants) het ontwikkelingsproject 
van mijn collega, leraar Engels, Wim van den Burg. Hij had ooit op een 
vakantiereis in Kenia een meisje leren kennen waarmee hij een 
moeizame briefwisseling onderhield. Voordat hij twee jaar later wilde 
terugkeren bleek zij aan malaria te zijn overleden. Maar ze had laten 
weten dat Wim toch moest overkomen en of hij ook voor bijbels in de 
Kiswahili-taal kon zorgen. Dit alles leidde er toe dat Wim voortaan in 
vakanties in het zeer arme gebied van Mpeketoni in Oost- Kenia zich 
voor de bevolking ging inzetten. Grote acties in zijn woonplaats en op 
zijn school maakten het mogelijk om het werk in Kenia steeds meer uit 
te breiden. Na een aantal jaren is hij gestopt met lesgeven en is hij 
fulltime gaan doen waarvoor hij in de wieg was gelegd: 
ontwikkelingswerk. Na zo’n 25 jaar zijn er in Mpeketoni en omstreken 
ongeveer 60 schooltjes gebouwd, waaronder een grote school voor 
voortgezet onderwijs, zijn er rond de 100 waterputten geslagen en een 
kliniekje en een grote kerk gebouwd. 
Toen wij er waren was de oude kerk te klein voor alle bezoekers en 



 
 

 

woonden velen de dienst in de buitenlucht bij. Wim had een goede 
relatie met de voorganger, die ons hartelijk uitlachte toen we 3 jaar later 
met een groepje docenten met een plechtig lied een bijdrage aan de 
dienst wilden leveren: het was bepaald niet in de stijl van hun diensten 
Ik vraag me af wat Paulus van hun diensten had gevonden. Hij adviseert 
dat niet meer dan 2, hoogstens 3 mensen in tongen spreken en dat 
iemand uitleg geeft. En ook dat ieder zijn beurt afwacht (I Kor. 14). 
Van dat alles was in Mpeketoni met die honderden in extase geen 
sprake. 
Helaas heeft de Somalische terreurorganisatie Al Shabaab een paar jaar 
geleden in Mpeketoni een bloedbad aangericht onder de christelijke 
bevolking en Wim heeft zich met vrouw en kind in een maisveld 
moeten schuilhouden. De auto met bewapende mannen heeft een tijd bij 
zijn huis stilgestaan, maar is tenslotte doorgereden. Misschien had dat 
te maken met het feit dat het ontwikkelingsproject ook ten goede komt 
aan moslims. De terreinwagen die in tijden van mislukte oogsten ten 
gevolge van overstromingen en droogte een aantal malen gebruikt is om 
voedsel rond te brengen, werd nu gebruikt om slachtoffers van het 
bloedbad te vervoeren. Het advies van o.a. de ambassade om het gebied 
te verlaten heeft Wim niet opgevolgd. 
Voor meer informatie op internet: Stichting Tuko Pamoja of gewoon: 
Wim van den Burg. 
 
Kees Kuiper 

 
 
 
 
 
 



 

 

OVER DE VREUGDE 
 
‘Verblijdt u in de Heer te allen tijde … (Filippenzen 4: 4 en 5) 
 
Toen het ziekenhuis in Leerdam nog bestond lag ik daar eens een paar 
dagen voor onderzoek. Tegenover mij lag een mevrouw die een zware 
operatie achter de rug had. Als ze geen pijn had, was ze heel opgewekt 
en praatte ze met de andere vrouwen op de zaal. Op een middag kreeg 
ze bezoek van haar dominee die ons vroeg of hij voor de hele zaal een 
stukje uit de Bijbel mocht voorlezen. Hij las het begin van Romeinen 8 
en zei toen: ‘Wat een vreugde, wat een blijdschap’, maar hij zei het met 
een zuur, benepen mondje. De toon waarop hij het zei en de uitdrukking 
op zijn gezicht waren totaal in tegenspraak met zijn woorden. De 
vreugde ging niet van die dominee uit, wel van die mevrouw. 
 
Op de begrafenis van een goede vriend van mij sprak rabbijn Jacobs 
over de vreugde. Zijn uitleg gaf mij de sleutel voor het begrijpen van 
een aantal Bijbelteksten waar ik altijd wat moeite mee gehad heb. Zoals 
de bekende tekst uit Filippenzen 4: ‘Verblijdt u in de Heer te allen tijde' 
in de NBG-vertaling, of in de nieuwe vertaling: 'Laat de Heer uw 
vreugde blijven; ik zeg u nogmaals: wees altijd verheugd.' Of teksten in 
Leviticus en Deuteronomium (bijv. Deut.16) over de offerdienst waar 
staat: ‘Gij zult u verheugen voor het aangezicht van de Heer uw God’. 
In de nieuwe vertaling staat: 'Vier dan uitbundig feest, samen met uw 
zonen en dochters.... 
‘Gij zult’ klinkt als een gebod. 'Vier' is ook wel gebiedende wijs, maar 
klinkt toch wat milder. Je verheugen als de oogst goed was en daar met 
blijdschap een offer van brengen, is niet zo moeilijk. Maar wat als de 
oogst slecht was en je vrezen moest dat je in het komende voorjaar, 
voor de nieuwe oogst er is, gebrek zou moeten lijden? Je verblijden in 
de Heer is makkelijk als het je goed gaat, als je gezond bent, werk hebt, 
een fijne familie om je heen, maar wat als de ene na de andere narigheid 
zich aandient? 
 
 
 



 
 

 

In de Joodse traditie wordt aan verdriet en rouw 
door allerlei gebruiken vorm gegeven om zo de 
emoties de kans te geven naar buiten te komen. 
Zij worden echter opgeschort op feestdagen, het 
begin van de nieuwe maand en op sjabbat. Is dat 
niet hard voor mensen die net een geliefde 
hebben moeten begraven?  
Op sjabbat en de feestdagen wordt in de gebeden 
gezegd, dat God een loofhut van rust, genade en 
vrede over de gelovigen heen bouwt.  
De buitenwereld mag op afstand blijven; door het 

bladerdak zie je de hemel en weet je dat je onder Gods genade valt. Op 
sjabbat en op feestdagen mag je van de rust genieten; net als God 
overigens, want op die dagen worden geen vraaggebeden gezegd.  
Zorgen, problemen, de nood van de wereld zijn zes dagen van de week 
volop aanwezig, op de zevende dag mag je, ja, moet je er afstand van 
nemen. Want de sjabbat is een voorproefje van de eindtijd, de 
Messiaanse tijd, waarin er geen zorgen, verdriet of nood meer zullen 
zijn.  
Je één dag per week concentreren op andere dingen dan op je pijn, je 
gemis, je zorgen wordt in de Joodse traditie sterk gestimuleerd. 
Vreugde betekent dan niet, dat verdriet en zorgen worden ontkend, ze 
worden in een ander perspectief gezien. 
 
Zoals rabbijn Jacobs uitlegde, betekent vreugde geen lol, geen plezier, 
en het hoeft ook niet met blijdschap samen te vallen. Vreugde is: de 
moed niet opgeven, je door de zorgen en het verdriet niet klein laten 
krijgen. 
Je verblijden in de Heer zou ik dan willen omschrijven als: meer oog 
hebben voor het licht dan voor de duisternis,  geloven dat het leven 
sterker is dan de dood, het kwaad niet ontkennen, maar het goede 
zoeken. En dat kan dan zelfs ‘te allen tijde’, omdat het niet met een 
vreugdevolle stemming te maken heeft, maar met het geloof in God die 
ons tóch niet, ook al lijkt alles een andere richting uit te wijzen, in de 
steek laat. 
 
Gonda Scheffel 



 

 

LEESWERK 

 

 

 

 

 

 

 

 
‘God en ik’ 

‘Wat je als weldenkend 21e-eeuwer kunt leren van de Bijbel’ 

Alain Verheij 
Uitgave Atlas Contact, Amsterdam/Antwerpen 2018 

 
Mocht het tot uw goede voornemens behoren, in de zomervakantie eens 
een boek over spiritualiteit te lezen, probeer dan eens bovengenoemde 
paperback van nog geen tweehonderd pagina’s. Het boek wordt op de 
omslag als ‘beste theologische boek van 2018’ geprezen en hoewel dat 
misschien een verkooppraatje van de uitgever is, wil ik er toch wel een 
hartelijke aanbeveling aan toevoegen. Alain Verheij is een jonge 
theoloog met een eigentijdse manier van werken. Hij is niet verbonden 



 
 

 

aan een gemeente, ook niet aan een specifiek kerkgenootschap, al is hij 
duidelijk van protestantse snit, maar werkt als ZZP’er en dat doet hij 
heel proactief. Behalve preken in allerlei modaliteiten, schrijven en 
spreekbeurten houden, is hij buitengewoon actief op het Internet, via 
podcasts, in magazines en in het hele afgelopen coronatijdperk ook via 
een dagelijkse e-mail, waarop je kon inschrijven. Ik begon er – na 
twaalf push-ups voor de fysieke conditie – altijd mijn nieuwe dag mee. 
Verheij kan op prikkelende, heldere, onderkoeld-ironische wijze 
moeilijke onderwerpen hanteerbaar en bespreekbaar maken en het 
mooie van zijn aanpak vind ik, dat hij zichzelf daarbij niet spaart, maar 
heel open is over van alles waar een gelovig mens in het leven zoal mee 
kan worstelen. Inclusief allerlei Bijbelverhalen waar we moeite mee 
hebben. In dit boek neemt hij je als lezer mee in een boeiende 
rondleiding door de Bijbel, waarbij je als lezer menigmaal blij verrast 
wordt door originele toepassingen waar je meteen in je dagelijkse leven 
mee uit de voeten kunt. Ik heb in een kerkdienst zijn tweede boek, ‘Ode 
aan de verliezers’ warm aanbevolen, maar doe dat graag ook voor 
Alains eersteling. Elke dag een hoofstukje tijdens de vakantie, ik 
verzeker u dat dat een dimensie aan het recreëren toevoegt! 

Henk Fonteijn 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

GEDICHT VAN DE MAAND 
 
Graag laat ik hier het gedicht nog eens langskomen, dat ik in de dienst 
van 20 juni heb voorgelezen. Het is van de hand van J.C. Bloem (1887-
1966), de dichter van wie de meesten van ons wellicht een ander 
gedicht beter kennen, nl. ‘Domweg gelukkig in de Dapperstraat’, met 
de beroemd geworden regel: alles is veel voor wie niet veel verwacht. 
 

 
 
In de kerkdienst van 20 juni, met als thema ‘Bang voor de dood?’ las ik 
zijn sonnet ‘Insomnia’ (=slapeloosheid).  

Denkend aan de dood kan ik niet slapen,  
En niet slapend denk ik aan de dood,  
En het leven vliet gelijk het vlood,  
En elk zijn is tot niet-zijn geschapen.  

Hoe onmachtig klinkt het schriel `te wapen',  
Waar de levenswil ten strijd mee noodt,  
Naast der doodsklaroenen schrille stoot,  
Die de grijsaards oproept met de knapen.  

Evenals een vrouw, die eens zich gaf,  
Baren moet, of ze al dan niet wil baren,  
Want het kind is groeiende in haar schoot,  



 
 

 

Is elk wezen zwanger van de dood,  
En het voorbestemde doel van 't paren  
Is niet minder dan de wieg het graf.  

 

In de preek noemde ik ook nog het boek ‘Het verzuim van de dood’ van 
de Portugese schrijver José Saramago. Als leestip voor de zomer!  
 

Henk Fonteijn 

 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

GOED BEKEKEN 

 

 

 

 

 

 
Onlangs heb ik een achterbak vol dozen met cd’s en dvd’s naar een 
kringloopwinkel in Utrecht gebracht, en ik geef u meteen maar de 
adresgegevens: Books for Life, Koningsweg 2, 3582 GE Utrecht. Zie 
hun website: https://books4lifeutrecht.nl/, waar we vernemen dat deze 
winkel, waar boeken, platen, cd’s en dvd’s worden aangeboden, gerund 
wordt door een enthousiast vrijwilligersteam en dat 90% van de 
opbrengst naar goede doelen gaat, waaronder Amnesty International en 
Oxfam Novib. Omdat ik voor mijn verjaardag van de kinderen een 
mooie draagbare geluidsbox heb gekregen, die je via Bluetooth kunt 
activeren, waarna je met dank aan Spotify je favoriete muziek naar 
hartenlust kunt afspelen, was ik heel bij dat ik de enorme hoeveelheid 
cd’s in deze winkel een zinvolle herbestemming kon geven. Ook mijn 
dvd-voorraad is voor negentig procent die kant op gegaan. Het ruimt 
geweldig op, al doet het ook een beetje zeer om er afscheid van te 
nemen. Eén plankje dvd’s heb ik bewaard, met films die diepe indruk 
op me gemaakt hebben en die ik in het kader van vorming en toerusting 
graag nog eens vertoon. Een van die films is ‘Forgiveness’, niet via 
Netflix te bezichtigen, reden waarom we er het komende seizoen 
vermoedelijk een mooie filmavond mee zullen beleggen. Hier vast een 
korte vooraankondiging.  

 

 



 
 

 

‘Forgiveness’ is een film uit 2004 van de 
Zuid-Afrikaanse regisseur Ian Gabriel, 
die nog helemaal de sfeer ademt van een 
land dat langzaam ontwaakt uit een boze 
droom, het Zuid-Afrika van kort na de 
apartheid. Als de scherven geruimd 
moeten worden, schoon schip gemaakt 
met het verleden. Grote woorden als 
schuld en boete, vergeving en verzoening, 
komen indringend aan bod in het verhaal 
van de blanke oud-politieman Tertius 
Coetzee (Arnold Vosloo), die kampt met 
schuldgevoelens over geweldsmisdrijven 
uit zijn dienstverleden. Vrijgesproken 
door de Waarheidscommissie, maar 
innerlijk verscheurd, gaat Coetzee op 

zoek naar vergeving voor de moord op de zwarte activist Daniel 
Grootboom. Hij reist af naar het vissersdorpje Paternoster en zoekt 
toenadering tot de familie van zijn slachtoffers. En dan wordt het 
spannend; vergeving vragen is moeilijk, vergeving schenken al 
evenzeer. De film neemt je mee naar een beklemmende ontknoping. 
Extra bonus is het feit dat de film tweetalig is: Engels (en dan 
Nederlands ondertiteld), en Zuid-Afrikaans, dat wij als Nederlanders 
uitstekend kunnen verstaan en de dialogen ineens veel dichter op onze 
eigen huid brengt.  

Wie hem wil lenen, laat het me weten… 

Henk Fonteijn 
 
 
 
 
 



 

 

Een kostbaar geschenk 
 
Toevallig ontdekte ik op youtube filmpjes van kandidaten die mee 
deden aan de programma’s ‘America got talent’ en ‘Britain got talent’. 
Er waren filmpjes bij van kinderen die met een bijna volwassen stem 
begiftigd waren. Zij stonden op het toneel voor een grote zaal maar 
waren niet nerveus, ze gingen gewoon zingen. En hoe! 
Uiteraard luisterderde ik ook naar koren of volwassenen die aan de 
wedstrijd deelnamen en ik had al gauw een paar favorieten, die ik 
regelmatig beluister. 
Enkele dagen geleden volgde ik een opname van een jonge slanke 
vrouw. De juryleden vroegen haar naam en leeftijd en waar ze vandaan 
kwam. Ze was 30 en als ze zong noemde ze zichzelf Nightbird. Toen 
een van de juryleden haar vroeg wat voor werk ze deed, vertelde ze dat 
ze al een paar jaar niet kon werken omdat ze zich met kanker moest 
bezig houden. Je schrikt als je zo’n antwoord krijgt en de vragensteller 
zei dan ook meteen ‘sorry’. Ze reageerde met: ‘it’s okay’ en dat was 
ook de titel van haar zelf geschreven lied. Ze zong over hoe ze met haar 
ziekte was omgegaan, eerst de ontkenning en de manieren om te 
ontvluchten, totdat ze haar situatie had aanvaard. Ze had een mooie 
stem en de manier waarop ze het zong, met heel haar hart en ziel, was 
indrukwekkend. Meestal gaat de zaal applaudisseren  en roepen als na 
een rustig voorstuk de melodie de hoogte ingaat en het volume van de 
stem toeneemt. Nu bleef iedereen stil, in de ban van die jonge vrouw 
die de moed had haar kwetsbaarheid te tonen, waaruit, paradoxaal, juist 
haar enorme mentale kracht sprak. 

 



 
 

 

De juryleden waren geëmotioneerd en ook Simon Cowell, degene die er 
altijd is en grote moeite heeft om voor zijn emoties uit te komen, gaf nu 
met een bewogen stem zijn commentaar, totdat hij in een zin vastliep en 
vol emotie zweeg. Toen zei Nightbird: ‘Je moet niet wachten het besluit 
te nemen om gelukkig te zijn totdat al je zorgen voorbij zijn.’ Ze kreeg 
de hoogste kwalificatie die de jury bij een auditie geven kan, de golden 
buzzer, wat inhoudt dat de zanger(es) geen volgende audities meer 
hoeft te doen, maar ineens naar de live-uitzending doorgaat. Voor een 
kandidaat die een golden buzzer ontvangt is de verrassing steeds groot. 
De zaal barst bijna uit zijn voegen en iedereen is blij en betrokken. 
Simon ging het podium op om haar te omhelzen. Toen Nightbird weer 
tussen de coulissen kwam ,werd ze opgevangen door een van de 
medewerkers die de taak hebben de kandidaten achter de schermen te 
begeleiden. Ze zei tegen hem: ‘Ik heb twee procent overlevingskans. 
Dat is niet veel, maar in elk geval meer dan nul procent.’ De camera 
volgde haar naar buiten waar ze in de lucht sprong en uitriep: ‘I did it!’ 
Ze heeft met haar lied de zaal en de jury ontroerd en nadat het op 
youtube was geplaatst, duizenden luisteraars. Ze heeft ons een kostbaar 
geschenk gegeven. 
 
Gonda Scheffel-Baars 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

UIT DE GEMEENTE 

Op 30 mei zijn de bloemen gebracht bij de fam. Van Kranenburg, 
Rutger Jacobsstraat 23 en naar de fam. Timmerman, Joh. Wigeliusstraat 
3. 
 
De heer C. de Weerd, De Twee Morgen 21 en Anja Krikke, 
Rodenburgstraat 25, hebben de bloemen op 6 juni gekregen. 
 
De bloemen gingen 13 juni naar Mevr. Drost, Willem Mechteldstraat 4, 
en naar Myra de Wild, Weistraat 6a.  
 
Op 20 juni zijn de bloemen gebracht bij de fam. A Visscher, Langstraat 
19 en naar de fam. Bouman, De Zandkuil 24. 
 
 

 
 
 



 
 

 

VERTELROOSTER JULI  
 
Zondag 4 juli 
Johannes 5:1-18 
 

Hoe kan ik verder? 
Bij het bad van Bethesda wachten mensen tot 
het water in beweging komt. Een man die daar 
al achtendertig jaar ligt wordt door Jezus 
aangesproken met de vraag: ‘Wil je genezen?’ 
Daarna zegt Jezus dat hij zijn mat kan 
oppakken; hij is genezen. Andere mensen die 

ervan horen, vragen waarom Jezus op sabbat iemand geneest 
 
Zondag 11 juli 
Johannes 5:19-36a 
 

Ik doe het niet uit mezelf 
Jezus is in gesprek met mensen die kritiek op 
hem hebben. Hij zegt dat hij niets uit zichzelf 
doet – hij doet alleen wat de Vader van hem 
vraagt. Ook verwijst Jezus naar Johannes de 
Doper, die gezegd heeft dat Jezus echt de 

Messias is. 
 
Zondag 18 juli 
Johannes 5:36b-47 

Met je neus uit de boeken 
Jezus is in gesprek met ‘Bijbelgeleerden’: 
mensen die veel weten van de heilige 
Schriften. Zij vinden dat de woorden en daden 
van Jezus niet passen bij wat in de wet van 
Mozes geschreven staat. Maar Jezus zegt dat 
wat hij doet juist de vervulling is van wat 

Mozes gezegd heeft. 



 

 

Zondag 25 juli 
Johannes 6:1-15 

Wil je nog meer? 
Er zijn meer dan vijfduizend mensen bij Jezus. 
Jezus vraagt aan een van zijn leerlingen waar ze 
eten vandaan kunnen halen voor al die mensen. 
Er is een jongen met vijf broden en twee vissen. 
Als Jezus daarvan deelt, blijkt er meer dan 

genoeg voor iedereen. Er blijven zelfs nog twaalf manden over. 
 
Zondag 1 augustus 
Johannes 6:16-21 

 
Wie gaat over het water? 
De leerlingen van Jezus varen in het donker op 
het meer als het hard begint te waaien. De 
leerlingen zijn bang, maar dan komt Jezus over 
het water naar hen toe. Hij zegt dat ze niet bang 

hoeven te zijn. Ze vragen Jezus om aan boord te komen, maar op 
hetzelfde moment komt de boot aan land. 
 
Zondag 8 augustus 
Johannes 6:22-29 

Wie kan dit uitleggen? 
Jezus is over het water naar zijn leerlingen 
gelopen en aan de overkant van het meer aan land 
gegaan. De volgende dag komen mensen naar de 
plek waar ze hem het laatst gezien hebben en 
ontdekken dat hij er niet is. Ze gaan op zoek en 

vinden Jezus in Kafarnaüm. Daar praten ze met Jezus en over wat er 
gebeurd is en over wat er van ze verwacht wordt. 
 
 
 
 



 
 

 

Zondag 15 augustus 
Johannes 6:30-40 

Brood uit de Hemel 
Mensen zeggen tegen Jezus: ‘Geef ons een 
wonder, dan zullen we in u geloven’. Een wonder 
zoals de Israëlieten dat vroeger gehad hebben, 
toen het manna uit de Hemel kwam. Als 
antwoord op hun vraag zegt Jezus: ‘Ik ben het 

brood dat leven geeft’. 
 
Zondag 22 augustus 
Johannes 6:41-59 

Het wonder van Troostwijk 
Jezus is in de synagoge van Kafarnaüm (= ‘stad 
van troost’). Hij vertelt dat hij het brood is dat 
leven geeft. De mensen uit Kafarnaüm vinden het 
moeilijk om zich daar iets bij voor te stellen. 
 

 
Zondag 29 augustus 
Johannes 6:60-71 

Wat kies jij? 
Een grote groep leerlingen luistert naar de 
woorden van Jezus. Die woorden zijn zo 
onverwacht en schokkend, dat veel leerlingen 
weggaan; zij gaan voortaan niet meer met Jezus 
mee. De twaalf  discipelen blijven hem wel 

volgen. 
 
 

 
 
 
 



 

 

DIACONALE COLLECTEDOELEN JULI 
 
Collectes Juli: 
 
 4 juli: Shade 
11 juli: Küsmöd 
18 juli: Betuwe Wereldwijd 
25 juli: Rudolphstichting 
 
Collect 4 juli: Shade 
Kenia is als zoveel Afrikaanse landen getroffen door de aidsepidemie in 
een land waar de verschillen tussen arm en rijk(er) groot zijn. Dit 
betekent dat een groot deel van een generatie wegvalt, hun kinderen 
veelal achterlatend bij (oude en arme) opa’s en oma’s en andere 
familieleden. Van oorsprong kwam het fenomeen weeshuizen in Kenia 
dan ook niet voor. Kinderen werden altijd in de gemeenschap 
opgenomen. Door de omvang van de problematiek is dat niet meer 
mogelijk. Het streven van Shade is om kinderen zoveel  mogelijk op te 
laten groeien binnen hun eigen gemeenschap. Indien nodig met wat 
hulp van buitenaf. Daar waar dit niet mogelijk is, neemt Shade de veelal 
sterk verwaarloosde en misbruikte kinderen op met als doel een veilige 
plek te bieden, totdat zij op eigen benen kunnen staan. Wij zien het 
weeshuis niet als dé oplossing voor kinderen , maar als een 
noodoplossing. Deze kinderen kunnen immers niet wachten tot de 
oplossing op hogere niveaus is gevonden, als die al te vinden is. Want 
de problematiek is zeer complex. Wanneer U meer hierover wilt lezen, 
raadt ik U het boek “28 verhalen over aids in Afrika” aan van 
Stephanie. 
 
Collecte 11 juli: 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 18 juli: 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 25 juli: 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.  
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. 
 
Als U niet in de gelegenheid bent om naar de kerkdiensten te komen en 
toch de collectedoelen wilt steunen, kunt U ook geld over maken op 
bankrek.nr:  NL73RABO03212 871 85 t.n.v. Diaconie Hervormde 
Gemeente Tricht. 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

DIACONALE COLLECTEDOELEN AUGUSTUS 
 
1 augustus: Stichting Timon 
8 augustus: Individuele Noodhulp 
15 augustus: Shade 
22 augustus: Betuwe Wereldwijd 
29 augustus: Roosevelthuis 
 
Collecte 1 augustus: 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 8 augustus: Individuele Noodhulp 
De diaconie probeert het omzien naar de  naaste handen en voeten te 
geven. Met name door oog en oor te hebben voor mensen in 
knelsituaties. Zij tracht daar te zijn, waar hulp nodig is .We willen 
hierin iets laten zien van onze verbondenheid met God en mensen. 
Laten zien wat Zijn bedoelingen zij  met ons en met elkaar kunnen zijn. 
Het diaconaat toont barmhartigheid en  
leven in armoede, vluchtelingen, (ex)-gedetineerden, verslaafden en 
gehandicapten. 
 
 
 



 
 

 

Collecte 15 augustus: Shade 
Kenia is als zoveel Afrikaanse landen getroffen door de aidsepidemie in 
een land waar de verschillen tussen arm en rijk(er) groot zijn. Dit 
betekent dat een groot deel van een generatie wegvalt, hun kinderen 
veelal achterlatend bij (oude en arme) opa’s en oma’s en andere 
familieleden. Van oorsprong kwam het fenomeen weeshuizen in Kenia 
dan ook niet voor. Kinderen werden altijd in de gemeenschap 
opgenomen. Door de omvang van de problematiek is dat niet meer 
mogelijk. Het streven van Shade is om kinderen zoveel  mogelijk op te 
laten groeien binnen hun eigen gemeenschap. Indien nodig met wat 
hulp van buitenaf. Daar waar dit niet mogelijk is, neemt Shade de veelal 
sterk verwaarloosde en misbruikte kinderen op met als doel een veilige 
plek te bieden, totdat zij op eigen benen kunnen staan. Wij zien het 
weeshuis niet als dé oplossing voor kinderen , maar als een 
noodoplossing. Deze kinderen kunnen immers niet wachten tot de 
oplossing op hogere niveaus is gevonden, als die al te vinden is. Want 
de problematiek is zeer complex. Wanneer U meer hierover wilt lezen, 
raadt ik U het boek “28 verhalen over aids in Afrika” aan van 
Stephanie. 
 
Collecte 22 augustus: Betuwe Wereldwijd 
Het werk bij Betuwe Wereldwijd bestaat uit inzameling, revisie, opslag 
en verzending van gebruikte goederen, ten behoeve van projecten in 
ontwikkelingslanden. Veel gereedschap, een oude hand- of 
trapnaaimachine, dat hier ongebruikt op zolder staat of in de schuur ligt, 
kan daar voor mensen een kans betekenen om zelfstandig hun brood te 
verdienen. Dit geldt ook voor andere producten, zoals breimachines, 
fietsen, rolstoelen, schrijfmachine en computers met toebehoren en niet 
te vergeten muziekinstrumenten.  Dus heeft U iets staan, dat Betuwe 
Wereldwijd kan gebruiken, dan kunt U dit bij hen melden en/of 
brengen. Om dit alles op te knappen en te verzenden is geld nodig.   
 
Collecte 29 augustus: Roosevelthuis 
Jaarlijks organiseert het bureau zo’n 60 vakantieweken voor mensen die 
niet meer zo gemakkelijk alleen op vakantie kunnen gaan. In de praktijk 
zijn dit grotendeels ouderen en mensen die enige zorg of begeleiding 
nodig hebben. Tijdens deze vakanties staan ieder jaar ruim 1400 



 

 

ervaren en enthousiaste vrijwilliger dag en nacht klaar om de gasten een 
heerlijke vakantie te bezorgen. Zij helpen bij activiteiten, (persoonlijke) 
verzorging en bieden een luisteren oor. Daarom worden deze vakanties 
ook wel “Vakanties met Aandacht” genoemd. 
Dit jaar voor het eerst in een geheel vernieuwd Roosevelthuis. 
 
Als U niet in de gelegenheid bent om naar de kerkdiensten te komen of 
het nog niet wilt vanwege de coronamaatregelen van het RIVM en toch 
de collectedoelen wilt steunen, kunt U ook geld over maken op 
bankrek.nr:  NL73RABO03212 871 85 t.n.v. Diaconie Hervormde 
Gemeente Tricht. 
 
Namens de diaconie 
Janny van Eck 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

KÜSMÖD-TRICHT 
  
In 1990 gingen we voor de 1e keer met een groep op reis naar 
Roemenië. 

Na deze reis besloten we samen met de kerkenraad om met één van de 
dorpjes die we bezocht hebben een vriendschapsband/zusterband aan te 
gaan. 

Deze band werd gesloten met de kerkenraad van Küsmöd in het jaar 
1991, nu al weer 30 jaar geleden! 

Als Werkgroep willen we hier dit jaar aandacht aan besteden en ook 
vieren dat we al zo lang samen zulke goede vriendschapsbanden 
onderhouden! 

Het plan is om in een weekend in oktober verschillende activiteiten te 
organiseren; we denken aan een concert met een projectkoor, een 
tentoonstelling van spullen en heel veel foto’s, een reünie-achtige 
bijeenkomst met samen eten en een speciale kerkdienst op zondag. 

Het is voor alle mensen die op één of andere manier iets met Küsmöd te 
maken hebben (gehad) en maar natuurlijk ook voor iedereen uit Tricht 
die Küsmöd een warm hart toedraagt.  

Natuurlijk laten we van ons horen als er meer bekend is.  

Namens de werkgroep Küsmöd-Tricht, 

Jacqueline en Ike  

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

 

Voorgegaan… 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sofia Hilda - Fiet - Jager- van Eck 

Buurmalsen,  22 januari 1935 – Tiel, 13 juni 2021  

Op 13 juni jongsleden is thuis in Tiel, omringd door wie haar lief en 
dierbaar waren, Fietje Jager-van Eck overleden. Hoewel Wim en Fiet al 
enige jaren in hun appartement in Tiel woonachtig waren, na jarenlang 
op de Bantamlaan te hebben gewoond, maakten ze nog altijd deel uit 
van onze gemeente en kregen ze ook geregeld bezoek uit Tricht. Onder 
anderen van Jannie Kievit, met wie Wim en Fiet vele jaren samen op 
Flandria bij mevrouw Terwogt gewerkt hebben. En van Machteld de 
Bruijn-van Boven, de dochter van dominee en mevrouw Van Boven, bij 
wie Fietje als veertienjarige in huishoudelijke dienst kwam. Tijdens de 
zondagse rondjes op de markt van Geldermalsen leerde Fiet Wim Jager 
kennen. Ze verloofden zich en trouwden op 10 augustus 1956. 



 

 

Komende augustus zouden ze 65 jaar samen zijn geweest. Een sterk en 
hecht koppel, goed op elkaar ingespeeld. Maar Fiet werd ziek en we 
zagen hoe haar levendigheid haar gaandeweg begon te verlaten. Ze 
werd stiller en het kaarsje doofde. Zelf zag ze dat al tijdig heel 
realistisch onder ogen en ze heeft met de haar eigen zorgzaamheid tijdig 
willen nadenken en spreken over haar begrafenis. Daar moest in elk 
geval Psalm 42 in de oude berijming klinken, het lied dat ze met haar 
ouders zo vaak gezongen had: ‘t Hijgend hert der jacht ontkomen… 
Met dezelfde zorgzaamheid die Fiet kenmerkte, hebben de kinderen en 
kleinkinderen met persoonlijke woorden en muziek op vrijdagmiddag 
18 juni invulling aan de dankdienst voor Fiet’s leven gegeven. En we 
luisterden naar Psalm 42, waarin de Psalmdichter zijn vertrouwen en 
hoop op de God van zijn leven bezingt, dwars door alles heen. We 
gedenken Wim, de kinderen en de klein- en achterklein-kinderen in 
onze gebeden. Haar gedachtenis zij tot zegen. 

 
Ds. Henk Fonteijn 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
MENS, WAT EEN VERHAAL! 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wat was uw droom voor later toen u jong was? 
Heel eerlijk gezegd weet ik dat niet meer precies, maar er is zeker een 
puberale periode geweest waarin ik mezelf als topvoetballer heb 
gedroomd! Maar zover is het nooit gekomen en achteraf betreur ik dat 
niet. 
 
Uw lievelingsmuziek toen en nu?  
Al heel jong ontdekte ik Radio Veronica, toen nog piraat, uitzendend 
vanaf een schip op de Noordzee, via 192, met destijds bekende dj’s als 
Lex Harding, Rob Out, Willem van Kooten (Joost de Draaier), Eddy 
Becker. Eddy Becker houd ik in ere als wachtwoord voor mijn Spotify-
account. De popmuziek van toen kan ik nog altijd zeer goed waarderen, 
en je kunt me van tijd tot tijd nog wel eens bij een popconcert treffen. 
In de afgelopen jaren o.a. bij de Stones in het Gelredome, bij Neil 
Young in het Ziggodome, en bij de Analogues, die op briljante wijze al 
het werk van de Beatles coveren. Mijn meest favoriete Nederlandse 
groep was Focus, met de briljante gitarist Jan Akkerman en alleskunner 
Thijs van Leer. Daarnaast ben ik een groot liefhebber van de muziek 



 

 

van Bach en tijdgenoten, dus enigszins verknipt ben ik wel in mijn 
muziekkeuze. 
 
Voor welk eten mogen we u wakker maken? 
Soep! Maar het moet wel vloeibaar zijn, ik ben niet zo van die hele 
dikke brei die ze vaak van erwtensoep plegen te maken. 
 
Wat hing boven uw bed in uw puberjaren?  
Volgens mij hingen er boekenplanken boven mijn bed! Ik ben altijd een 
enorme lezer geweest. En ik had een pasteltekening van een vaas 
bloemen hangen, die mijn vader als jonge man ooit gemaakt heeft. 
Vermoedelijk hing er ook wel iets van Sparta, maar dat weet ik niet 
meer zo goed. 
 
Welk verhaal/boek/film is u in het leven het meest bijgebleven? 
Absolute nummer 1 onder de boeken zijn de Narnia Kronieken van C.S. 
Lewis. Ik heb ze als puber voor het eerst gelezen, later aan alle vijf de 
kinderen minstens eenmaal per kind voorgelezen, en nog vorige maand 
alle zeven weer in één ruk uitgelezen alsof ik ze voor het eerst onder 
ogen kreeg.  
Wat films betreft, weet ik nog dat ik destijds erg onder de indruk was 
van ‘Cry Freedom’, over de dood van Steve Biko en de bikkelharde 
apartheidspolitiek in Zuid-Afrika. Meer recent, na de verzoening in dat 
land, werd ik erg geraakt door de film ‘Forgiveness’, een film van Zuid-
Afrikaanse bodem, nadat de apartheid tot een einde was gekomen. Je 
ziet hoe een voormalig politieman die verantwoordelijk is voor de dood 
van een jonge gekleurde desperado, zich met diens familie en met zijn 
eigen verleden probeert te verzoenen. En hoe moeilijk dat is. Ik zou 
deze film graag nog eens in Tricht met elkaar bekijken, bv in de stille 
week.  
 
Heeft u een lievelingsverhaal of tekst in de Bijbel? Of een 
lievelingslied? Waarom dit?  
Ik heb een paar favoriete Bijbelteksten. Eentje staat in het boek 
Prediker: ‘God is in de hemel, en jij, mens, bent op de aarde, dus moet 
je spaarzaam met je woorden zijn’ (Prediker 5:1). Vul ik voor mezelf in 
met: niet te gauw roepen dat God iets wil… of hoe God ergens over 



 
 

 

denkt, want wat weten we daar nou eigenlijk van? 
Een andere tekst die me vergezelt, is 1 Korintiërs 15:58. Op basis van 
de opgestane Christus als onze levende hoop, schrijft Paulus: ‘Wees 
standvastig, onwankelbaar, steeds overvloedig in het werk van de Heer, 
wetend dat uw arbeid niet tevergeefs is in de Heer.’ 
 
Welke levenswijsheid zou u aan een volgende generatie willen 
doorgeven?  
Een woord van Paulus: laat de zon niet over je toorn ondergaan… 
m.a.w. koester je kwaadheid niet, ga niet mokken en wrokken, maar 
praat dingen uit!  
 
En: stel niet uit tot morgen wat je vandaag kunt doen! 
 
Maak de volgende zinnetjes af.....De kerk is voor mij.....  
Als instituut iets waaraan ik me heel vaak ontzettend erger en 
regelmatig diep voor schaam. Als vierende, zingende, biddende, 
dienende en lerende gemeenschap een bron van inspiratie en onmisbaar 
om mijn eigen geloof te onderhouden. 
 
Als ik wist dat morgen de Messias kwam, zou ik vandaag...… 
toch nog een rondje gaan hardlopen, ditmaal misschien hardop 
zingend… 
 
Ik geef de pen door aan..… Marjan van Hogendorp 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Agenda 
 
Dinsdag 6 juli: Oud papier ophalen 
 
Dinsdag 3 augustus: 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. De kerk is t/m 11 september ook open op woensdagmorgen, en op 
vrijdagmiddag en zaterdagmiddag tussen 13.00 en 15,30 uur, i.v.m. de 
tentoonstelling Symfonie van de Betuwe.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Kerkdiensten 
 
 
 Zondag 4 juli 2021 
10.00 uur: ds. Henk Fonteijn 
Orgel: Piet van der Steen 
Na afloop: Koffiedrinken 
11.30: Zomerconcert Waking up! Door 
Gery Vermeulen&Friends 
 

 
 
Zondag 11 juli 2021 
10.00  uur: ds. Henk Fonteijn 
Orgel: Tom Bijnagte 
 
 
Zondag 18 juli 2021 
10.00 uur: ds. Henk Fonteijn 
Orgel: Jaap Kwakkel 
 
 
Zondag 25 juli 2021 
10.00 uur: ds. Wilco van Wakeren uit Veenendaal 
Orgel: Jos Rodermans 
 
 
Zondag 1 augustus 2021 
10.00 uur: dhr. Piet Hopman uit Amerongen 
Orgel: Teunie Trouwborst 
 
 



 

 

 
Zondag 8 augustus 2021 
10.00 uur: Ds. Rieks Hoogenkamp uit Culemborg 
Orgel: Tom Bijnagte 
 
 
Zondag 15 augustus 2021 
10.00 uur: dr. C.M. Burgraaf uit Leerbroek 
Orgel: Teunie Trouwborst 
 
 
Zondag 22 augustus 2021: Heilig Avondmaal 
10.00 uur: ds. Henk Fonteijn 
Orgel: Jaap Kwakkel 
 
 
Zondag 29 augustus 2021 
10.00 uur: ds. Henk Fonteijn 
Orgel: Teunie Trouwborst 
 
 
 
 
De kerkdiensten zijn 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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Voorzitter (preses) 
Ad de Graaff en Kees Kuiper 
Secretaris (scriba) 
Anke ten Berge, Belder 6, 4196 HH Tricht 
E: scriba@hervormdegemeentetricht.nl 
T: 0345-573974 of 06-11040589 
 
College van Kerkrentmeesters (kerkvoogdij): 
Voorzitter Ad de Graaff  
T: 0345-575693 of 06-51376003 
E: degraafftricht@gmail.com 
Secretaris Gert Goedhart        
E: Gert@desamenwerking.nl 
 
College van Ouderlingen: 
Voorzitter en secretariaat Agaath van Dorp (0634316789) 
Leden: Henk Fonteyn (06-14230579), Annie Rodenburg (06-28461630) 
Simon van Assenbergh (0345-572066), Francis van Tilburg (jeugdouderling 06-
13653983) 
E: adorp@xs4all.nl 
 
College van Diakenen: 
Voorzitter Kees Kuiper 
T: 0345-569835 
E: cornelis.kuiper@zonnet.nl 
Secretariaat Janny van Eck 
T: 0345-572225 
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Hervormde Gemeente Tricht 
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Hervormde Gemeente Tricht  
 
Website: www.hervormdegemeentetricht.nl 
 

 
 


