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Oktober, een maand van uitersten voor wat betreft het weer: de laatste week
een warme week met temperaturen tot wel 18 graden! Maar ook een maand
met vorst aan de grond, mist, regen en veel wind. Kortom: een echte
herfstmaand. De dagen dat er veel wind stond, regende het walnoten bij ons
op de Weistraat. Om het zo te zeggen: ze vielen bij bosjes op de grond. Veel
van die noten zijn kapotgereden door de auto’s maar ook dat levert weer leuke
plaatjes op: vele soorten vogels weten te genieten van dit heerlijke feestmaal.
Oktober was voor Thom een beetje een feestmaand: hij heeft in 1x zijn
rijbewijs gehaald! Wij als ouders zijn natuurlijk onwijs trots op hem. Ondanks
alle toestanden rondom de Corona-periode (veel lessen werden geannuleerd en
ook de theorie-examens lagen stil) heeft hij het toch maar voor elkaar gebokst!
November een maand waarin we God danken voor gewas en arbeid maar ook
een maand waarin we allen die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen,
herdenken.
Voor nu wens ik u veel leesplezier en tot de volgende keer.
Namens de redactie,
hartelijke groet,
Nienke den Boer
_________________________________________________
Kopij voor volgende kerkblad kunt u uiterlijk 19 november 2021 afgeven bij
Elina van Eeuwijk, Herman Kuijkstraat 15-6, 4191 AH Geldermalsen of via email: elinavaneeuwijk@freeler.nl

UIT HET GLAZEN HUIS 2.0
Een bekentenis
Op zondag 10 oktober jl. had ik geen dienst. Niet in Tricht, niet elders.
Het was, zoals dominees dat plegen te noemen, een ‘vrije zondag’. We
hadden om 12.00 uur een lunchafspraak met een gewaardeerd lid van
onze familie, maar verder stond er niets gepland die dag. Vroeger, in
het pre-coronatijdperk, sprak het vanzelf dat we dan naar de kerk
zouden gaan. En intussen kan dat ook weer ‘gewoon’! Een mooie
gelegenheid om eens in Culemborg, in de gemeente waarvan ik deel
uitmaak, al ben ik er zelden op zondag, ter kerke te gaan. Het was nog
een bijzondere themadienst ook, met een gelegenheidskinderkoor, en
over een van mijn favoriete Bijbelverhalen, van de onwillige profeet
Jona.
Maar nu de bekentenis… Ik ben thuisgebleven! Rond kwart over tien
zat ik met een mok dampende koffie achter mijn beeldscherm en
luisterde (en keek) naar een preek van Alain Verheij, die hij de week
daarvoor had gehouden. Ik beken ook dat ik diverse andere onderdelen
van de liturgie geskipt heb en vooral de preek met aandacht tot me
genomen heb. Ik voelde me er ook stellig door aangesproken en
uitgedaagd. Maar er knaagde ook iets, een zeker onbehagen over het

gemak, waarmee ik de fysieke kerkgang blijk te kunnen vervangen door
de digitale, maar zonder dat ik me daar heel schuldig over voel.

Ik ben dan ook heel dankbaar voor alle mogelijkheden die de
technologie ons biedt. En ik constateer met blijdschap, dat er veel
mensen zijn die op deze wijze meeleven met wat er in de kerkdienst
gebeurt. Sommigen omdat ze de kerkgang fysiek of om andere redenen
niet (meer) kunnen opbrengen, anderen omdat ze dat zelden of nooit
deden, of al lang niet meer, maar daarom nog geen geestelijke
leeghoofden zijn. Onderzoekjes in corona-tijd wijzen uit dat er veel
meer online kerkgangers waren dan er in normale tijden fysiek in de
kerkdienst aanwezig waren of zijn. Dat is mooi.
Maar nu de keerzijde: ik merk letterlijk aan den lijve hoe gemakkelijk
het is om te wennen aan thuisblijven, zeker als dat gecombineerd kan
worden met serieuze concentratie op een online viering naar keuze, op
een tijdstip (zelden precies tien uur!) dat het mij uitkomt. In de kleding
die me op dat moment het lekkerst zit.
En toch … zonder in moraliserend geneuzel te willen belanden, richt ik
me nu tot de velen, ook in onze gemeente, die daar net als ik
gemakkelijk aan gewend zijn geraakt. En ik vraag jullie of je ook
herkent, dat je daardoor ongewild en bijna sluipenderwijs ook went aan
het feit, dat je af en toe die zondagse dienst ineens helemaal vergeten
blijkt te zijn. Dat je die hele zondag met andere dingen hebt volgepland,
iets dat je vroeger nooit deed omdat er altijd die kerkgang op
zondagmorgen was, waar je -en alle betrokkenen – rekening mee hield.

Ik (s)preek vaak over de noodzaak van verbinding in onze samenleving.
Het is bijna een modieuze term geworden, maar daarom nog niet
minder waar! We hebben enorme behoefte aan verbinding, waar zoveel
krachten ons uit elkaar dreigen te drijven. Vanouds is de kerkgang, het
samenkomen, samen zingen, samen bidden, samen luisteren en leren,
samen geven en delen, een belangrijk verbindend element. De apostel
Petrus noemt de gelovigen levende stenen, en roept hen op om zich te
laten samenvoegen tot een ‘geestelijk huis’. Ik ben niet zo dom of
simpel dat ik denk, dat een mens zonder kerkgang geen spiritueel leven
kan leiden, of minder bewust of sociaal bewogen door het leven gaat.
Maar ik geloof werkelijk dat we – in alle bescheidenheid – in onze
kerkdiensten elkaar veel te geven hebben en dat we er ook veel mogen
ontvangen. Naast wat er doordeweeks op het kerkelijk erf allemaal te
beleven is, pleit ik voor (her)waardering van de zondagse dienst als een
gemeenschappelijk moment van eerbied, van leren, van delen, van
geven. Ik nodig u en jullie van harte uit om daar actief in mee te doen
voor zover u dat mogelijk is.
Wat betreft ons persoonlijk wel en wee… Als dit kerkblad verschijnt,
hopen we bij de notaris geweest te zijn en zowel de verkoop van ons
huis in de Toon Hermanshof aan onze dochter als de aankoop van onze
huisje aan de Westersingel (33) rond te hebben. Op zaterdag 20
november staat de verhuizing gepland. Ik verheug me erop, dit allemaal

achter de rug te hebben!
Ds. Henk Fonteijn
Gesprekje, luisterend oor, in combinatie met wandeling, fietstochtje?
Bel/app/mail me voor een afspraak!
0614230579, henkfonteyn@gmail.com

MIJMERING

70 jaar geleden
Het getal 70 komen we in de Bijbel vaak tegen. En niet alleen IN de
Bijbel, zelfs een hele Bijbelvertaling heet de ‘Zeventig’: de Septuaginta,
de Griekse vertaling van de Hebreeuwse Bijbel, ontstaan in de eerste
eeuwen voor Christus, dus zonder het Nieuwe Testament. Over de
Septuaginta gaat het verhaal dat 70 geleerden in 70 dagen voor de 70
volken op aarde (Gen. 10 ) allen dezelfde vertaling hadden gemaakt.
Het zal wel niet voor niets zijn dat men van een legende spreekt.
Sinds kort worden op de T.V. beelden vertoond van 70 jaar geleden,
toen de eerste T.V.-uitzendingen in ons land plaatsvonden. Waarom
men stilstaat bij 70 jaar T.V. en niet wacht op 75 of 100 jaar ontgaat
mij. Zou dat Bijbelse getal 70 in ons land toch nog invloed hebben ?
Omdat mijn ouders lange tijd geen T.V. aanschaften – met schoolgaande kinderen leek hun dat niet verstandig – heb ik zelf geen enkele
herinnering aan die eerste jaren T.V. Mijn eerste T.V.- herinnering is uit
1954: de finale WK-voetbal tussen Duitsland en Hongarije bij… de
dominee, waar de hele huiskamer vol zat.

Maar herinneringen van 70 jaar geleden
heb ik natuurlijk wel. Toen ik onlangs een
paar dagen op Vlieland verbleef en naar de
vuurtoren klom op het hoogste duin van
het eiland, vlak achter het dorp, moest ik
terugdenken aan de uitleg van de
vuurtorenwachter en dat we vanuit de
vuurtoren niet alleen van het prachtige
uitzicht konden genieten, maar ook
neerkeken op het huisje van de
vuurtorenwachter, waar achter het huis een
vrouw en een klein meisje in de weer
waren. Jaren later realiseerde ik me dat dat
het meisje moet zijn geweest dat ontelbare mensen van haar bijzondere
stem heeft laten genieten: Liesbeth List.

Ik stond ook in het voorportaal van de gesloten kerk en door de
glaswand zag ik mezelf zitten tijdens een zangavond, 70 jaar geleden.
Ik herinner me slechts één lied dat we zongen, van de bekende dichterdominee J.J.L. ten Kate:
De dorre vlakte der woestijnen
zal zich verblijden eindeloos;
de zandzee zal herschapen schijnen,
want bloeien zal zij als een roos.
Van heil'ge vreugde zal zij beven,
doortintelt van een heerlijk leven,
dat nimmermeer verwelken zal.

Zij zal de wonderen des Heren
aanschouwen en zijn grootheid eren
met jubelend triomfgeschal.
(naar Jesaja 35 )
Een lied dat bij het huidige thema van de PKN “ Van U is de toekomst”
niet zou hebben misstaan. Helaas is dit lied niet meer in het Liedboek
van 1973 opgenomen en ook in de uitgave van 2013 met heel veel meer
liederen komt het niet meer voor. Ik had er graag een onbegrijpelijk lied
voor geschrapt. Ongetwijfeld was het een hele klus om te bepalen wat
er wel en wat er niet in het Liedboek zou worden opgenomen. Van dat
probleem ben je natuurlijk af als je zegt: we zingen alleen 150 psalmen
(overigens heeft die Septuaginta door een andere indeling 151
psalmen!). Maar dan wek je wel de indruk dat God in de na-Bijbelse
tijd geen mensen meer tot het maken van mooie liederen kon inspireren.
En die gedachte is moeilijk vol te houden als je weer eens een prachtig
hedendaags lied zingt.
In de Kolossenzenbrief staat het zo: Zing met heel uw hart psalmen en
hymnen voor God en liederen die de Geest u vol genade ingeeft.
Kees Kuiper

LEZEN EN LEVEN UIT DE BIJBEL

De man van drie godsdiensten
Een portret van Mozes
De levensloop van Mozes is heel bijzonder. Allereerst is daar natuurlijk
zijn redding uit de Nijl door de prinses die hem adopteerde.

Gelukkig aanvaardde ze ook Mozes’ moeder als voedster. Daardoor
verbleef hij drie jaar bij zijn eigen volk en werd hij thuis opgevoed met
de godsdienstige traditie waarin zij stonden. Daar was nog niks van
vastgelegd en bovendien had God zich aan Abraham, Izak en Jacob
persoonlijk geopenbaard. Hoeveel zullen zij aan hun kinderen hebben
doorgegeven en hoeveel was er blijven hangen in de volgende

generaties? Mozes leefde vierhonderd jaar later dan het moment waarop
Jozef zijn familie in de streek Gosen onderdak bood. Je bent geneigd te
denken dat het geheugen die tijdsduur niet kan overbruggen. Dat kan
echter wel. Eind vorige eeuw werden in enkele afgelegen bergdorpjes in
Portugal families gevonden die zich nog aan Joodse gebruiken hielden.
Ze dekten op vrijdagavond de tafel met een wit tafelkleed, ze staken
twee kaarsen aan en bakten twee gevlochten broden. Waarom ze het
deden wisten ze niet precies, maar sommigen hadden een vermoeden
dat ze van Joden afstamden. Hun traditie was 500 jaar lang
doorgegeven!
Na zijn kindertijd kwam Mozes in het koninklijk paleis in aanraking
met de godenwereld van Egypte, met de priesters, de tempels, de offers.
Hij zal er als geadopteerd kind van de prinses actief aan mee hebben
moeten doen.
Na zijn vlucht vond hij onderdak bij de Midianieten en wel bij een
priester. Van de godsdienst van de Midianieten is niet veel bekend. Een
slang speelde er wel een belangrijke rol in. De Midianieten waren
nakomelingen van Midian, de zoon van Abraham en Ketura. Hebben zij
ook details meegekregen van Gods openbaring aan Abraham?
Als Mozes in de woestijn door God wordt geroepen, de Israëlieten uit
de slavernij in Egypte weg te leiden om bij de berg God te eren en leefregels te ontvangen, komt bij mij de vraag op: waarom Mozes, toch
eigenlijk een outsider in zijn volk? Hij heeft met drie verschillende
godsdienstige tradities kennis gemaakt en nu valt hem de eer te beurt
om de niet omschreven godsdienst van zijn vader en moeder, van zijn
volk, in detail te mogen ontvangen uit Gods eigen hand. De Joodse
traditie gaat ervan uit dat Mozes niet alleen de tien geboden heeft
ontvangen, maar alle regels, geboden, instellingen, leringen en voorschriften die het Joodse volk tot op de dag van vandaag volgt. Zeer
gedetailleerde voorschriften om de eredienst vast te leggen, de bouw en
afmetingen van de tabernakel, de offers, de priesterkleren, maar vooral
ook regels om de verhouding van mens tot mens en van mens tot God
uiteen te zetten. Wat God aan hun voorouders had geopenbaard, werd
nu vastgelegd. Op de Sinaï was heel het volk getuige. De los-vaste
samenhang van verwante stammen werd daardoor samengesmeed tot

een volk.
Tot Mozes' teleurstelling mocht hij het
volk niet binnenleiden in het beloofde
land. Het was een straf voor het feit dat
hij niet tegen de rots gesproken had
zoals God bevolen had om zo het volk
van water te voorzien, maar hij had op
de rots geslagen. De man die de
zachtmoedigste mens genoemd wordt
en die oneindig geduld met het
mopperende volk heeft gehad en dan
toch een keer zijn geduld verliest, moet
deze zo streng bestraft worden? De
rabbijnen hebben zich door de eeuwen
heen steeds weer over deze zaak
gebogen. Vaak probeerden zij harde
maatregelen in een zachter licht te
stellen. Zo ook hier. Zij redeneerden dat Mozes de juiste leider geweest
was voor de uittocht en de ontvangst van de geboden, maar dat voor de
verovering van het land een ander soort leiderschap vereist was. Jozua
bleek de aangewezen persoon om die taak op zich te nemen. Hard voor
Mozes? Eigenlijk wel. Maar zulke teleurstellingen komen vaker voor.
Ik denk aan Winston Churchill die de Engelsen
door de oorlog heeft weten te loodsen, door hun
volharding voor te houden en hen daartoe te
inspireren. Bij de eerste naoorlogse verkiezingen
werd er massaal gekozen voor Clement Attlee.
Ondankbaar volk of ook hier: voor opbouw heb je
iemand anders nodig dan voor oorlog.
Gonda Scheffel-Baars

LEESWERK

‘De dood van dichterbij’
Gerrit de Kruijf
Uitgave Boekencentrum 2013
In een dun, maar rijk boekje spreekt Gerrit de Kruijf, die in 2013 na een
ziekbed van elf maanden op 60-jarige leeftijd overleed, zich openhartig
uit over zijn omgang met (de gedachte aan) zijn naderende dood. Over
zijn geloofsopvattingen en over de losse eindjes daarin. Gerrit de Kruijf
was een origineel en scherpzinnig denker, ruim van opvattingen vanuit
een sterke concentratie op Jezus Christus. Prof. Jan Muis schreef in een
‘ter nagedachtenis’ aan De Kruijf onder meer: ‘…Hij ontving het leven
als een goede gave van God die genoten mag worden. Maar hij wist ook
dat deze wereld vol bitter leed de laatste werkelijkheid niet kan zijn; dat
is het komend koninkrijk van God dat Jezus Christus nabij heeft
gebracht. De verhouding tussen het genieten en verachten van het
aardse leven heeft hem zijn leven lang bezig gehouden. In zijn laatste
boek, De dood van dichterbij, zegt hij daarover: ‘Met die paradox ben
ik nooit in het reine gekomen. Dit is wat ik er uiteindelijk van maak:
wie hoopt op verlossing, kan zich niet zonder reserve overgeven aan het
onvolkomen aardse leven… Gerrit hield van het woord van Augustinus
aan het einde van De stad van God: Het einde van deze wereldtijd zal
niet een avond zijn. Het einde is de dag van Christus, de dag van de
Opgestane, het eeuwig nieuwe begin.’

In dit dunne boekje, maar rijk van inhoud, treffen
we bovenstaande en vele andere ontregelende,
bemoedigende, tot nadenken stemmende, en vooral
zeer openhartige en persoonlijke gedachten aan, die
De Kruijf in het licht van zijn naderend levenseinde
heeft willen nalaten. Op donderdagmorgen 21
oktober hebben we met een kring belangstellenden
een begin gemaakt met de lezing van dit boekje.
Het is thematisch zeker geen licht verteerbare kost,
maar het leidt tot goede, intense gesprekken. Van
harte nodig ik u uit, aan te haken op donderdagmorgen 18 november. Als u zich van tevoren even
meldt, zorg ik dat u de leesstof tijdig tevoren binnen
hebt.
Ds. Henk Fonteijn

GOED BEKEKEN

‘Druk’
Ik mag graag naar de bioscoop gaan. TV- kijker
ben ik niet, - al vond ik Netflix een uitkomst in de
periode dat de cultuursector op slot moest – maar
ik zit liever in zo’n lekkere zachte bioscoopstoel
in de donkere zaal te wachten tot het doek
opengaat en het filmverhaal zich meters breed aan
me ontvouwt. Het was zondagavond 26
september, een van de laatste mooie
(na)zomeravonden van 2021, dat ik voor het eerst
sinds anderhalf jaar weer in de zaal van ons
stadstheatertje De Fransche School zat. Een iets lichtere en meer
luchtige film was misschien passender geweest, maar het werd ‘Druk’,
van Thomas Vinterberg. Deze Deense regisseur brengt in zijn films wel
vaker, vlijmscherp maar empathisch, de menselijke zwakheden en

ondeugden in beeld. ‘Druk’ gaat over een viertal docenten aan een
middelbare school die stuk voor stuk in de midlife crisis verkeren. Hun
idealen zijn verdampt, hun huwelijk- en gezinsleven staat op instorten,
hun werk verrichten ze op de automatische piloot. Tijdens een etentje
vertelt een van hen over een onderzoek van een Noorse geleerde, dat
aangetoond zou hebben dat elk mens bij de geboorte 0,5 promille
alcohol in zijn bloed tekort komt en dat uitgerekend dat percentage
precies genoeg zou zijn om beter en vrijer te presteren en met meer
plezier en intensiteit het leven te vieren. Het viertal gaat het experiment
aan, en aanvankelijk lijkt het een succesvolle keuze! Weliswaar leidt
het soms tot ingewikkelde en precaire momenten, want drinken tijdens
het werk is not done, zelfs al wordt (soms excessief) alcoholgebruik in
de amusementssector en het uitgaansleven volledig getolereerd. Maar
feit is dat de lessen er enorm van opknappen en dat de leerlingen
navenant reageren. Gaandeweg echter gaat de alcoholverslaving het
stuur overnemen. De gevolgen zijn voorspelbaar en het leidt tot een
aantal ingrijpende gebeurtenissen. Niettemin blijft ook het gegeven
overeind, dat een klein beetje geestverruimend vocht in je bloed een
mens soms net over een paar lastige drempels van faalangst,
vermoeidheid, gebrek aan zelfvertrouwen of verlegenheid kan heen
helpen en daarom eindigt de film - enigszins verwarrend- toch met een
door veel drank besproeide vrolijke slotscene.
Het zou interessant zijn om te weten hoeveel mensen, van wie in hun
beroepsuitoefening een hoge mate van originaliteit en inspiratie wordt
verwacht, die geacht worden altijd ad rem te reageren, een positieve
sfeer te bevorderen, of krachtige initiatieven te ontplooien, bij dat alles
vaker dan goed voor hun is, de hulp van de geest uit de fles zoeken. Als
predikant weet ik dat het in mijn beroepsgroep vaker voorkomt dan je
zou verwachten. Maar ik maak me sterk dat dit achter heel wat meer
voordeuren een probleem is… Zwakheid? Het mooie van deze film is,
dat je als kijker vooral met empathie en mededogen blijft meeleven met
de hoofdpersonen, ook als ze in dit gevaarlijke experiment de weg
helemaal kwijtraken. Een film die uitnodigt tot stevig nagesprek! Bij
een colaatje… Het viel me op dat in de cinema tijdens de pauze vrijwel
geen enkele bezoeker aan de alcohol zat!
Henk Fonteijn

Kunst in de kerk
Waardeloos materiaal bestaat niet!
Expositie van Hannelieke van der Beek van 1e advent tot
Driekoningen in koor Sint Pieterskerk
Vanaf het begin van de adventstijd tot
en met Driekoningen op 6 januari is er
in het koor van de Sint Pieterskerk een
nieuwe expositie te bezichtigen, met
werken van de Leersumse kunstenares
Hannelieke van der Beek. Zij volgde
haar opleiding ‘monumentale textiel’
aan de Koninklijke Academie van
Beeldende Kunsten in Den Haag (1982).
Op haar website vertelt ze onder meer
dat ‘waardeloos’ een woord is dat ze
niet kent. ‘Voor mij is alles materiaal:
textiel, natuurlijke vindsels, hout, lood, glas en steen. De beelden
ontstaan door het samenvoegen van fotografie, schilder- en
borduurwerk. In dit proces laat ik me leiden door woorden,
herinneringen, gedachten van het moment en associaties. Ze vallen mij
toe. Ik werk vanuit het materiaal, experimenteel, intuïtief en associatief’
We zijn in haar atelier wezen kijken en waren meer dan een beetje
onder de indruk van haar veelzijdigheid en de zeggingskracht van haar
werk. Hannelieke heeft onder meer een prachtige collectie die geheel
gewijd is aan advent en kerst. We zijn blij dat we deze naar het koor
van onze kerk mogen halen, en wel gedurende de hele adventstijd, met
Kerst en zelfs tot Driekoningen. De kerk is in deze periode weer
geopend op dinsdagmorgen, woensdagmorgen, vrijdagmiddag en
zaterdagmiddag, als de banner aan het hek hangt! Van harte nodigen wij
u allen uit om deze prachtige tentoonstelling in alle rust te komen
bezichtigen.
In de vier adventsweken zal tevens op de woensdagavonden, aanvang
19.00 uur, een kort avondgebed gehouden worden in de kerk. Op
woensdagavond 1 december krijgt deze de vorm van een kunstvesper,
waarbij een van de vertoonde werken centraal staat. De kunstenares zal

zelf aanwezig zijn deze avond en na afloop tekst en uitleg bij de
expositie geven.

Namens de commissie Kunst in de Kerk: Hannie van Noord, Machteld
van Boven, Geertje Lentink, Henk Fonteijn

GEDICHT VAN DE MAAND
Arie Trouwborst citeerde eruit in zijn ‘preek van de leek’ op 3 oktober.
Hier de volledige tekst van het gedicht van Guido Gezelle.

Abeelen
Verschgevelde abeelenboomen
liggen langs de grachten heen;
die den ouden zandweg zoomen,
hoofd en armen afgesneên.
Sterke stammen, kon dat wezen,
gij, die, op en in den grond,
met uw' voeten vastgevezen,
vamen diepe, ondelgbaar, stondt

Gij, die 't zwaar geweld der winden,
kreunende, op uw kruinen droegt;
die zoo lang den boosgezinden
wintervijand wedersloegt?
't Edel hoofd intweengespleten,
knoken in den grond geboord,
wie heeft 't al u afgebeten,
dat uw' schoonheid toebehoort?
Spillen zie 'k, en spanen, dragen;
splenters, uit uw hoofdgewaai;
takken uit uw' toppen zagen,
kerven af uw' teenen taai!
Elk komt uit en wondt en snijdt u;
raapt en rooft, met volle hand;
nu dat, omme en verre en wijd, uw
hooge kroone ligt in 't zand.
Vijandschap, aan alle zijden,
woedt om uwe ellendigheid:
heeft u ooit, in vroeger' tijden,
vrede en vriendschap één ontzeid?
Edel volk, wanneer gij wachttet,
langs den weg, en schaduw smeet
op die, moegegaan, versmachtte't
zonnevier, was 't iemand leed?
Iemand leed! Ach, laat mij weten
wie dat 't is, die, afgemat,
heeft ondankbaar neêrgezeten,
in de schaduw! Leert mij dat!

Meermaals mocht ik asem halen,
vluchten onder 't groene dak,
als het zweerd der zonnestralen
scherp mij in de lenden stak.
Boomen, in uw' looverlane,
tellende, een voor een, u al,
's zomers, zoete abeelenbane,
zelden ik nog komen zal!
t Deert mij zoo! - De abeelenboomen
liggen langs de grachten heen,
die den ouden zandweg zoomen,
hals en handen afgesneên!

LIEVE HELP, WE WORDEN OUD!
Een serie bijeenkomsten over loslaten en achterlaten, overlaten,
toelaten en nalaten…
Als ouderlingenberaad hebben we ons gebogen over de vraag hoe we in
de komende tijd een uitgestoken hand naar onze omgeving kunnen
bieden, naast het gangbare ‘aanbod’ in vorming en toerusting. Dat heeft
geresulteerd in een reeks open bijeenkomsten, waar professionele
mensen en ervaringsdeskundigen hun licht laten schijnen op allerlei
aspecten van ouder worden. Ouder worden gaat weliswaar vanzelf,
maar om niet alleen grijzer maar ook wijzer te worden en te leren
omgaan met de obstakels op dit traject van onze levensweg, zijn de
lessen van (ervarings-)deskundigen een welkome hulp.
Graag nodigen wij u uit op een of meer van de volgende bijeenkomsten,
die gehouden worden in de Sint Pieterskerk van Tricht of in de Belder,
en een enkele keer in Culemborg, omdat we deze avonden deels samen
met De Roos van Culemborg organiseren. De toegang is in principe
gratis, maar ter bestrijding van de onkosten gaat ergens tijdens deze
sessies de hoed rond.

Op 8 december: Muzikale lezing door Frits de Lange en Eessa
Frieman: ‘Eindelijk volwassen’., aanvang 20.00 uur.
Frits de Lange, nog niet zo lang geleden gepensioneerd, was hoogleraar
ethiek aan de Theologische Faculteit in Kampen. Hij publiceerde
recentelijk het boek “Eindelijk volwassen; de
wijsheid van de tweede levenshelft”.
Op zijn website schrijft hij: “in mijn lezing leg
ik uit waarom je op je oude dag niet het gevoel
hoeft te krijgen dat het met je gedaan is. Maar
ook: dat de tweede levenshelft niet
gegarandeerd een succesverhaal is. Wijs oud
worden, dat is mijn ideaal waar ik – als
wetenschapper en als ‘oudere-in-opleiding’ –
een goed woord voor wil doen.”
De lezing
wordt
afgewisseld
met eigenwijze en ontroerende songs
over wijsheid en ouderdom,
gezongen door zangeres Eessa
Frieman. Een avond voor de ouder
wordende mens (wie niet?) die ook
graag wijs oud wil worden, en voor
mensen die zelf nog jong zijn of zich jong achten, maar wel eens willen
horen hoe senioren daar nou mee omgaan…
Voor wie wil, is er vooraf om 19.00 uur een kort avondgebed in de
vorm van een vesper, bestaande uit een psalmgebed, een
evangelielezing, een moment van stilte, een gebed en een avondlied.
Het boek Eindelijk volwassen is op de avond zelf ook verkrijgbaar.
Voor een programmaboekje met alle liedteksten wordt gezorgd.
Toegang gratis: de hoed gaat rond!

NOVEMBER, MAAND VAN GEDENKEN
Eeuwigheidszondag, 21 november a.s.

Op 1 en 2 november stonden veel mensen rond Allerheiligen en Allezielen stil bij de grote thema’s van vergankelijkheid, sterfelijkheid,
herinneren en gedenken, verwachting en hoop. Waar dat vroeger vooral
in kerkelijk verband gebeurde, zien we dat ondanks de afgenomen
betrokkenheid bij de kerkelijke traditie de behoefte aan
herdenkingsrituelen onverminderd groot is. Op veel plaatsen in ons land
zijn het uitvaartondernemers, die rond deze traditioneel katholieke
herdenkingsdagen met nieuwe initiatieven voor herdenkingsrituelen
komen, vaak op begraafplaatsen. Muziek, poëzie, kaarslicht en
dramatische expressie kunnen daarbij een rol spelen. Maar daarnaast
krijgt in heel veel kerken de laatste zondag voor advent tegenwoordig
bijzondere aandacht als zondag van herdenken, liever dan dat op
oudejaarsavond te doen, zoals vroeger op veel plaatsen het gebruik was.
In onze kerk is het gewoonte, de gestorvenen te
herdenken op de laatste zondag voor advent, die de
naam ‘Eeuwigheidszondag’ of ‘Zondag van de
voleinding’ heeft gekregen. In de kerkdienst
worden passende liederen gezongen, er klinken
woorden van empathie, troost en hoop, en
betrokken familieleden krijgen de gelegenheid, een
gedenkkaarsje aan te steken. In de doopkapel
worden op kleine houten kruisjes de namen
geschreven van leden van de protestantse gemeente
die in het voorbije kerkelijk jaar overleden zijn. En

het is goed om er in dit artikeltje nog eens op te wijzen, dat altijd
wanneer de paarse banner aan het hek van de kerk hangt met de
woorden ‘welkom, de kerk is open,’, een ieder welkom is om achterin
de doopkapel een kaarsje aan te steken en een poosje in stilte daar te
vertoeven.
Op zondag 21 november zullen in de morgendienst, waaraan de
zanggroep Tricht onder leiding van Tjitske Kwakkel medewerking
verleent, een aantal mensen met naam en toenaam herdacht worden.
Hun nabestaanden ontvangen daarvoor een speciale uitnodiging. Maar
graag wijzen we erop dat een ieder, die in deze dienst een gedenkkaarsje zou willen aansteken om een geliefd mens te gedenken, daartoe
hartelijk wordt uitgenodigd. Woont u liever de kerkdienst niet bij, dan
bent u ook na afloop, tussen 11.00 en 12.00 uur, nog welkom.
Meer info: ds Henk Fonteijn, henkfonteyn@gmail.com,
what’s app 06 14230579

Volgend voorjaar naar Israël?
Met potlood hebben collega Jan Esveldt en ik genoteerd: van 26 april
(vertrek) tot 6 mei (thuiskomst). En even voor het juiste perspectief: dat
is nog vóór de Stiefbeenmarkt en vóór Moederdag. Maar ná
Dodenherdenking en Bevrijdingsdag, die we in dat geval als
Nederlanders onder elkaar in den vreemde toch in ere zullen houden.
Maar ik moet eerlijk zijn: op dit ogenblik denk ik niet dat het gaat
gebeuren. De corona-cijfers in Israël zijn dit najaar weer opgelopen en
de maatregelen zijn navenant. Natuurlijk kan dat over een half jaar
anders zijn, maar op dit moment is het lastig om daar iets zinnigs over
te zeggen. Los daarvan moet ieder, die overweegt om mee te gaan, zich
wel realiseren dat de kans groot is dat de prijzen van vlucht en hotel
behoorlijk omhoog zullen schieten. Op dit moment hebben acht mensen
zich gemeld als potentiële deelnemer. Graag horen wij zo snel mogelijk
of er meer belangstellenden zijn, waarna wij alles op alles gaan zetten
om zoveel mogelijk concrete informatie te vergaren, en op basis
daarvan zullen we besluiten of we ervoor gaan, of liever een jaar
opschuiven.
Ik zie uw berichtje, per mail of what’s app, graag tegemoet!
Henk Fonteijn

MENS WAT EEN VERHAAL

Riana Voortman
Wat was uw droom voor later, toen u jong was?
Ik had geen droom, ik leefde en beleefde elke dag als een nieuw
avontuur. Ik schommelde in de tuin tussen de gouden regen en witte
seringen en witte klimrozen. Een klein paradijs met zandbak en
moeder die er altijd was. Geen gedachten over later. Het was zo mooi
in de achtertuin. Voor de voordeur was de drukste straat ooit. De
Oranjeboomstraat, 1km lang! Aan het begin de Oranjeboombier
brouwerij en aan het eind de Gasfabriek, dat was een andere wereld.
Ik had de achtertuin die realiteit was en later bestond niet.
Uw lievelingsmuziek, toen en nu?
‘Beveel gerust uw wegen al wat U 't harte deert’ en ‘O Heer die daar
des hemels tenten spreidt’. Er was toen weinig muziek in mijn leven
behalve de kerk en als moeder op zondag op het orgel speelde. Mooi
was ook:
‘Ruwe stormen mogen woeden, alles om mij heen is nacht, maar de
Heer zal u behoeden, Hij houdt over u de wacht.’

En dat ook geloven. Pas met 12 jaar ging ik naar de muziekschool en
leerde ik de tovenaarsleerling kennen. Ik zag hem de trap oprennen,
heen en weer met emmers water. Dat je dat in de muziek kon horen
heb ik toen geleerd. Orgelles gekregen toen ik 12 jaar was, uniek in
die tijd, het kostte mijn ouders Fl 12,50 per uur. ‘Bist du bei mir’ is
mij mijn hele leven bijgebleven, een wens die iedereen heeft!! Bist du
bei mir, dan gaat alles goed komen.
Voor welk eten mogen we u wakker maken?
Eten had een hele grote plaats in ons gezin. Toen ik 7 jaar oud was,
was alles op de bon. We aten erwtensoep, getrokken van varkenskop
en varkenspootjes. Naderhand speelden we met de kiezen om die weer
terug te zetten in de kop. Moeder maakte dan zure zult, niet lekker als
de oren erin gingen, te knapperig. Maar hachee, (spareribs) met
gekookte uien, gebonden met maïzena en azijn, dat was smullen.
Rauwe andijvie met spekkies ook.
Wat hing boven uw bed in uw puberjaren?
Niets, ik had een opklapbed in de woonkamer, mijn broertjes sliepen
in een alkoof. Ik keek naar het behang boven het bed. Daar zag ik
alles in, fantasiedieren, draken, honden, katten, gezichten, enz. Ik heb
daar denk ik veel fantasie gekregen.
Welk verhaal/boek/film is u het meest bijgebleven en waarom?
Film: Lara, my love, pas op 21 jaar, want voor die tijd was het
goddeloos om naar de bioscoop te gaan.
Verhalen: Mijn vader had nog schoolboekjes uit 1924, die verslond
ik, ze stonden vol met sprookjes , mythen, fabels, legenden. Geweldig,
ik kon er in wegdromen.
Boeken: Pietje Bel en later de Klokkenluider van de Notre Dame
Heeft u een lievelingsverhaal of – tekst in de bijbel? Of een
lievelingslied? En waarom dit?
Jawel, ‘Neem je juk op je en leer van Mij, dan vind je rust voor je
ziel.’ en ‘Wees lankmoedig’, dat betekent: veel kunnen hebben zonder
boos te worden.
Liederen zoals: ‘Er ruist langs de wolken’ en ‘Neem Heer mijn beide

handen en leid Uw kind’. Mijn vader was straatmaker in Rotterdam en
speelde dit op het orgel. Hij dacht waarschijnlijk: als God mijn handen
neemt komt het goed. Hij speelde ook vaak Psalm 25: ‘Heer, ai maak
mij Uwe wegen.’ Als God ze maakt, hoef ik het niet te doen. Pas toen
hij gestorven was, realiseerde ik mij waarom hij dat elke zondag
speelde.
Welke levenswijsheid zou u aan een volgende generatie willen
doorgeven, en waarom?
's Avonds als je gaat slapen in je hart kijken en vragen: Heb ik
vandaag goed gedaan, zo niet helpt U mij dan morgen het wel beter te
doen.
Bidden voor alle mensen die het slecht hebben of U ze kracht naar
kunnen geeft en bidden om kracht door te vragen: Heer in de hemel,
zie mij aan, geef mij de kracht om door te gaan. Veel dankbaarheid
tonen voor wat je wel hebt en daar tevreden mee zijn.
Maak de volgende zinnen af:
De kerk is voor mij…..: Een spirituele plek om even rust te vinden in
je hoofd en hart.
Als ik wist dat morgen de Messias kwam, zou ik vandaag…: Niks
doen, het accepteren. We zingen en bidden er altijd al van in psalmen
en gezangen en nu wordt het realiteit. Geloven, hopen en accepteren
dat het goed is zo.

Ik geef de pen door aan Ben van den Bosch.

Taizé in Tricht

Heel blij zijn we dat we ook weer met de Taizévieringen van start
kunnen gaan, die de afgelopen anderhalf jaar noodgedwongen tot
stilstand waren gekomen.
De oecumenische kloostergemeenschap van Taizé is in het verleden
regelmatig reisdoel geweest van kleine groepjes gemeenteleden. Wie
weet zal dat in de komende jaren opnieuw het geval zijn. Maar los
daarvan is het gelukkig mogelijk om ook op eigen locatie iets te beleven
van de liturgie en de muzikale traditie van deze gemeenschap.
Noteert u als eerstkomende viering : zondagavond 7 november,
aanvang 18.30 uur.
We hopen komend seizoen in elk geval drie diensten te kunnen houden.
De volgende staan gepland op 6 februari en 1 mei, telkens met de week
daarvoor een uurtje oefenen na afloop van de kerkdienst me het
projectkoor. Weet u van harte welkom!

KERK IN UITVOERING
Donderdag 18 november: Kring “De dood van dichtbij”
Woensdag 24 novenber: ‘Op adelaarsvleugels’, Bijbelkring Johannesevangelie, ’s morgens in Buurmalsen, ’s avonds in Tricht
Van 1e advent tot Driekoningen: expositie van Hannelieke van der
Beek in koor Sint Pieterskerk

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.

Kerkdiensten
Zondag 7 november: Dankdag
10.00 uur: ds. Bart Trouwborst uit Nieuwleusen
Orgel: Jaap Kwakkel
18.30 uur Taizéviering
Zondag 14 november
10.00 uur: Ds. Henk Fonteijn
Orgel: Tom Bijnagte
Zondag 21 november: Eeuwigheidszondag m.v.v. de Zanggroep
10.00 uur: Ds. Henk Fonteijn
Orgel: Jaap Kwakkel, viool: Tjitske Kwakkel
Zondag 28 november: 1e advent
10.00 uur: Ds. Henk Fonteijn
Orgel: Tom Bijnagte
Zondag 5 december: 2e advent
10.00 uur: ds. Jacobine Scholte de Jong uit Gouda
Orgel: Jaap Kwakkel

De kerkdiensten zijn ook digitaal mee te beleven via de website
kerkdienstgemist.nl.

NAMEN, ADRESSEN EN TELEFOONNUMMERS
Kerkenraad
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 Fonteijn (06-14230579), Annie Rodenburg (06-28461630)
Simon van Assenbergh (03
45-572066), Francis van Tilburg (jeugdouderling 06-13653983)
E: adorp@xs4all.nl
College van Diakenen:
Voorzitter Kees Kuiper
T: 0345-569835
E: cornelis.kuiper@zonnet.nl
Secretariaat Janny van Eck
T: 0345-572225
E: jnvaneck@upcmail.nl
Rekeningnummers:
Kerkvoogdij: RABO-rekeningnummer NL16RABO 03212 338 91 t.n.v. Kerkvoogdij
Hervormde Gemeente Tricht
Diakonie: RABO-rekeningnummer NL73RABO 03212 871 85 t.n.v. Diakonie
Hervormde Gemeente Tricht
Website: www.hervormdegemeentetricht.nl

