
 

WEEKBRIEF 

 

Zondag 28 november: ds. Henk Fonteijn, eerste zondag van Advent 

Orgel: Tom Bijnagte 

Bij de dienst: We lezen in deze adventsweken de eerste hoofdstukken van het evangelie 

volgens Lucas. Komende zondag staan we stil bij het prachtige verhaal over Zacharias en 

Elisabeth, een echte adventstekst! Onderaan deze weekbrief een gedicht dat ik er zelf ooit 



over schreef.  Korte toelichting bij de symbolische schikking die Tineke van Ewijk in deze 

weken weer zo mooi verzorgt:  
Het verhaal gaat over de aankondiging van een 

nieuwe tijd. De opkomende zon is nog maar klein, 

de komende weken zien we de zon steeds meer 

zijn stralen laten zien. 

 

Woensdag 1 december: Avondgebed in de adventstijd; 19.00 uur 

Orgel of vleugel: Teuni Trouwborst 

Deze en de drie komende woensdagen kunt u om 19.00 uur terecht voor een kort avondgebed 

in de sfeer van advent. In dit eerste avondgebed staan we tevens stil bij een van de 

kunstwerken van Hannelieke v/d Beek, die vanaf komende zaterdag in ons koor te 

bewonderen zijn. 

 

Corona 

Mits er van overheidswege geen strengere bepalingen volgen, zetten we de diensten voort 

met de huidige maatregelen in acht genomen. Het kan zijn dat we na morgenavond met 

nieuwe maatregelen te maken krijgen. We hopen dat het niet nodig zal zijn om weer tot 

uitsluitend stream-diensten over te gaan, maar we moeten met alle scenario’s rekening 

houden. We houden u op de hoogte! 

Voorgegaan: De kerkenraad ontving bericht dat op 78-jarige 

leeftijd onze voormalige ouderling en gemeentelid Willem de 

Smalen in zijn woonplaats Zeist overleden is. Ook schrokken we op 

van het bericht van overlijden van Huib Hoek, een bericht dat ons 

bereikte vlak voor aanvang van de dienst van vorige week. Ter 

gedachtenis aan Willem en Huib en als teken van betrokkenheid bij 

hun nabestaanden zijn in die dienst ook hun namen genoemd en 

lichtjes ontstoken. In een intiem samenzijn in ‘De Ontmoeting’ in 

Geldermalsen hebben we op vrijdagmiddag 26 november Huib 

herdacht. Ons meeleven gaat uit naar Wilma, Fleur en Maarten en 

de kleinkinderen, en allen die Huib zullen missen. 

Diaconiecollecte t.b.v. Shade 

Kenia is als zoveel Afrikaanse landen getroffen door de aidsepidemie. In een land waar de 

verschillen tussen arm en rijk (erg) groot zijn, betekent dit dat een groot deel van een 

generatie wegvalt, hun kinderen veelal achterlatend bij (oude en arme) opa’s en oma’s en 

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, 

mishandelde of misbruikte kinderen op met als doel hen een veilige plek te bieden tot zij op 



eigen benen kunnen staan. Onze gemeenteleden Bas en Dina van Doesburg zijn intensief bij 

dit werk betrokken en Dina is op dit moment zelfs in Kenia en kan na terugkeer wellicht haar 

eigen ervaringen heet van de naald met ons delen. 

 

 

 

 

Avond over Nieuwe Bijbelvertaling GING NIET DOOR! 

In tegenstelling tot een berichtje in ‘De Kerk Roept’ hebben collega Henk van Kapel en 

ondergetekende de informatieavond rond de Herziene Nieuwe Bijbelvertaling even 

uitgesteld. We hopen er op terug te komen! 

 

 
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 na Dodenherdenking en Bevrijdingsdag, die we in dat geval als 

Nederlanders onder elkaar in den vreemde toch in ere zullen houden. Op dit moment is het 

lastig om te zeggen of vanwege corona groepsreizen mogelijk zijn en wat de bepalingen 

daarvoor zullen zijn. 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. Toch wil ik graag nog een keer peilen of er animo is. Op dit moment hebben tien 

mensen zich gemeld als potentiële deelnemer. Met zo’n kleine groep is het fijn reizen, maar 

de reissom gaat wel navenant omhoog! Graag hoor ik 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 graag tegemoet! 

 

Nieuws van de Jeugdraad 

Niemand zal het zijn ontgaan. Het aantal kinderen voor de kindernevendienst neemt al lange 

tijd af. Doordat de laatste vijf kinderen om uiteenlopende redenen hebben aangegeven vanaf 

dit schooljaar niet of nauwelijks meer naar de kerk te komen, is er – toch nog vrij onverwacht 

– per direct een einde aan de kindernevendienst gekomen. 

Voor de jeugdnevendienst geldt eigenlijk hetzelfde. Het aantal jeugdleden dat naar de 

jeugdnevendienst ging, was zo laag dat zij ervoor gekozen hebben om  - voor de 

jeugdactiviteiten - naar de Tienerkerk in Geldermalsen te gaan (onderdeel van de 

Centrumkerk). Als jeugdraad vinden we dit uiteraard zeer jammer, maar hebben begrip voor 

de gemaakte keuzes van onze jeugdleden. 



 

Jeugdraad, hoe verder? 

Doordat de afname van de jeugd al enige jaren zichtbaar was, is de jeugdraad zich al steeds 

meer op jong én oud gaan richten met haar activiteiten. Denk aan familiediensten of speciale 

voorstellingen met muziek. Hier gaan we uiteraard mee door met nog meer oog voor jong én 

oud! 

In het komende kerkblad staat een uitgebreide toelichting op de hierboven beschreven situatie 

en leggen we uit waarom uw gift voor de decembercollecte nog steeds van groot belang is. 

Achterin de kerk liggen enveloppen voor de decembercollecte. Als u een stapeltje voor 

bezorging in eigen straat wilt meenemen, is dat fijn. Meldt het even bij Elina van Eeuwijk, zij 

coördineert het geheel (en dat al heel veel jaren!) 

Namens de jeugdraad, 

Marcel Vernooij 

 

Zin in film: The story of God 

Alvast noteren: vrijdagavond 3 december 19.30 uur in de kerk!  

Na al twee goed bezochte geslaagde filmavonden is hier de volgende, wederom met veel stof 

tot nadenken. Francis van Tilburg zal de film inleiden. 

  

In de Netflix serie The Story of God, kruipt topacteur Morgan Freeman in de rol van 

presentator en onderzoekt de rol van religie in de geschiedenis van de mens, hoe geloof ons 

verbindt en mogelijke antwoorden op de grote levensvragen.  Op deze avond komen er twee 

aan de orde. 

 -1- Who is God? (Wie is God?) In deze aflevering gaat Morgan Freeman op zoek naar hoe 

de mens God ervaart. Hij laat ons dat zien door kennis te maken met het Hindoeïsme, met het 

Jodendom en de Islam. We gaan terug in de geschiedenis van Egypte en we maken kennis 

met een neurowetenschapper, die de aanwezigheid van God ons leven vanuit de 

hersenwetenschap benadert.  

 -2- Why does evil exist? (Waarom bestaat het kwaad?) In deze vijfde aflevering staat de 

vraag naar de oorsprong van het kwaad centraal. Het begrip ‘erfzonde’ wordt vanuit de 

grootste religies toegelicht en uitgelegd, en wordt de vraag gesteld of wij als mensen in staat 

zijn om het goede te kiezen boven het kwade. We bekijken het antwoord op de vraag vanuit 

het geloof, het gevangeniswezen en de psychologie. De film wordt in het Nederlands 



ondertiteld. De kijkwijzer geeft aan dat de documentaire geschikt is voor kijkers van 16 jaar 

en ouder.  

Eindelijk volwassen! Een muzikale lezing over ‘oud en wijs worden…’  

Op woensdagavond 8 december is dr. Frits de Lange te gast, kersverse pensionado, 

daarvoor hoogleraar ethiek aan de theologische faculteit te 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 Eessa Frieman, 

met gitaarbegeleiding van de spreker. De muzikale lezing in de kerk vangt aan om 20.00 uur;  

inloop vanaf half acht. Wie wil is ook welkom bij het daaraan voorafgaande korte 

avondgebed, dat om 19.00 uur begint. Omdat we op dit moment niet zeker weten hoe het er tegen 

die tijd met de corona-maatregelen voorstaat, vragen we u om zich aan te melden, zodat we bij te 

veel belangstelling om de anderhalve meter te handhaven, tijdig een deelnemersstop kunnen 

afkondigen. Vooralsnog rekenen we erop dat de avond door kan gaan met voldoende preventieve 

maatregelen. Voor opgave graag zo snel mogelijk een berichtje naar ds. Fonteijn, 06 14230579. 

Omdat deze avond als ‘cultureel evenement’ moet worden beschouwd, zijn we verplicht om bij 

ingang te vragen naar QR code of negatief testbewijs. Laat u daardoor niet weerhouden om te 

komen! 

 

Het boek Eindelijk volwassen is op de avond verkrijgbaar. Voor een programmaboekje met 

alle liedteksten wordt gezorgd. Toegang is gratis, de hoed gaat rond! 



 

Top2000-kerkdienst 

We gaan weer een Top2000-kerkdienst organiseren en wel op zondag 2 januari 2022! Het is 

nog even afwachten hoe dat met corona gaat uitpakken, want het is het mooiste om zo'n 

dienst gezamenlijk te beleven en bij sommige liedjes de emotie te voelen. Om een mooie 

dienst te kunnen samenstellen hebben we natuurlijk weer input nodig. Het aanbrengen van 

liedjes en motiveringen, gaan we dit jaar op een andere manier doen. Niet meer naar een 

website, maar gewoon een mailtje naar top2000@hervormdegemeentetricht.nl. We hopen dat 

weer veel suggesties worden gedaan, zodat ook onze vierde Top2000-kerkdienst weer 

prachtig wordt! 
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Gedicht 

 

STOM VERWONDERD 

(Bij Lucas 1:1-23) 

De oude man, hij deed getrouw zijn ding, 

dat had hij al zijn levensdagen zo gedaan. 

Hij had een degelijke, vaste baan 

in de religie, en dat gaf zijn leven zin. 

Maar als hij ‘s avonds in de kamer zat, 

de stilten almaar langer gingen duren, 

Elisabeth ging buurten bij de buren, 

en hij alleen met zijn gedachten was, 



dan vloog de bitterheid hem aan, 

de desillusie van een lang vervlogen droom. 

Zolang had hij gebeden om een zoon 

met wie hij samen de gewezen weg kon gaan. 

Maar alle jaren was een antwoord uitgebleven 

en bleven vurige gebeden onverhoord. 

Tot hij vandaag bij het bidden werd gestoord 

en een gevleugeld woord kwam binnenzweven: 

‘’Zacharjas, je zult stomgeslagen staan 

bij het bericht, dat ik je nu mag geven: 

De dode moederschoot zal leven, 

Gods scheppingskracht door lijf en leden gaan. 

Je zult je zoon op handen mogen dragen, 

een kind van jullie en een kind van God. 

En om je te beletten, veel te veel te vragen 

gaat heel de draagtijd lang je mond op slot. 

Pas als je straks met tranen in je ogen 

en stom verwonderd bij de wieg zult staan, 

geef ik je stem terug, opdat jij spreken moge 

met vaste stem: Johannes is zijn naam.” 

Kopij volgende weekbrief uiterlijk 2 december naar: henkfonteyn@gmail.com 
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