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Heeft u ook zo genoten van het mooie weer de afgelopen tijd? Wij wel! Lekker 
lange wandelingen met Finn maken in de omgeving, genieten van de bloesem en 
de ontluikende natuur en gewoon even lekker nietsdoen; zitten in je tuin en 
genieten van de omgeving. Zo dankbaar dat wij in zo’n mooie omgeving mogen 
wonen.  
 
Zoals velen van u al wel zullen weten, staan er sinds kort in het land naast ons een 
vijftal stacaravans voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Meer hierover 
leest u in dit boekje.  
 
Verder in dit boekje meer informatie met betrekking tot o.a. de herdenking op 4 
mei, de Stiefbeenmarkt op 7 mei, de Avond4daagse eind mei en nog veel meer 
activiteiten die komen gaan maar tevens meer inhoudelijke artikelen.  
 
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 20 mei 2022 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 
 

Emoena, vertrouwen 
 
Al eerder heb ik in deze kolommen gewag gemaakt van een leergang 
die ik aan de Vrije Universiteit volg, onder de noemer Emoena. Zo 
langzamerhand loopt deze cursus, van achttien lange maandagen (vaak 
zat ik al om half acht in de trein) en nog de nodige intervisie zoom-
sessies, ten einde. Voor wie een vorige beschrijving gemist heeft: 
Emoena is een initiatief van een aantal leidende figuren uit diverse 
levensbeschouwelijke richtingen, variërend van Bahai tot Boeddisme, 
Hindoeisme, Jodendom, Islam en Christendom in vele variaties. Ook 
niet-religieuze deelnemers volgen de cursus, onder wie tot mijn grote 
genoegen een goede voormalig collega van me, Humanistisch 
Raadsman bij Defensie. Met elkaar, en elke studiedag op een andere 
levensbeschouwelijke locatie, verdiepen we ons in allerlei 
maatschappelijke en levensbeschouwelijke thema’s, daarin voorgegaan 
door voortreffelijke docenten, zelf ook uit diverse levensbeschouwingen 
afkomstig en stuk voor stuk autoriteiten in hun vakgebied. Ik wil maar 
zeggen: als 68-jarige zou je soms in al te grote ijdelheid kunnen menen 
dat ‘ze’ jou niets meer hoeven te vertellen, maar ik leer elke studiedag 



 
 

 

bij, van docenten en van mijn medecursisten.  
 

 
 
We krijgen ons certificaat ‘interlevensbeschouwelijk leiderschap’ aan 
het eind van de rit niet cadeau! Van ons als studenten wordt verwacht 
dat we in groepjes van drie of vier “een geschenk aan de samenleving” 
tot stand brengen. Om een indruk te geven: een clubje medestudenten 
heeft contacten weten te leggen met het landelijk politieapparaat en gaat 
daar voor dienders een workshop diversiteit verzorgen. Des te 
boeiender omdat zij als studenten zelf die diversiteit belichamen. Een 
andere groep gaat een ‘’Godcast’ maken, een podcast over godsbeelden 
en godsbeleving. Zelf ben ik samen met twee medecursisten bezig een 
interviewbundel samen te stellen, waarin we mensen uit negen 
verschillende levensbeschouwingen grondig ondervragen naar de wijze 
waarop zij omgaan met de dood, met rouw, wat hen troost, wat ze 
hopen of geloven aangaande een eventueel hiernamaals, welke teksten 
of rituelen van betekenis zijn in tijden van verdriet en verlies. Het heeft 
mij intussen al drie prachtige ontmoetingen opgeleverd, onder meer met 
een echtpaar dat het Zenboeddisme is toegedaan en met een meneer die 
ooit vanuit Iran naar ons land gekomen is om mee te helpen aan de 
opbouw van de Bahai-gemeenschap in ons land. Ik heb al lang geleden 
geconcludeerd – en in mijn werk bij Defensie is die overtuiging alleen 
maar gegroeid – dat God groter is dan wat wij van Hem maken, ook in 
onze christelijke traditie, en dat de Geest van God zijn (of haar) eigen 
wegen gaat en overal waar Hij/Zij wil, waait. Ook in andere religies en 
ook waar mensen geen specifieke religie aanhangen. Oprechte liefde tot 
de naaste, zorg om de schepping, verantwoordelijkheidsgevoel, 
verlangen naar vrede en rechtvaardigheid, liefde en hoop zijn geen 
exclusieve kenmerken van christenen of van de ‘joods-christelijke 
traditie’ (trouwens een aanduiding, waarover ik van mijn Joodse 



 

 

medestudenten hoor dat zij daar helemaal niet van gecharmeerd zijn, 
omdat het teveel klinkt als christelijke annexatiedrang, zelfs als we het 
misschien zo niet bedoelen…).  
Mocht iemand onder u interesse hebben in de bundel na verschijning, 
laat het weten, dan reserveer ik vast een exemplaar (prijs zal 
vermoedelijk rond de 20 euro komen te liggen). En wie nieuwsgierig 
naar de leergang is, kijke dit filmpje voor meer informatie: 
https://youtu.be/awDGQzN6LCc 
 
Iets heel anders… ik probeer op mijn manier mijn schuldgevoel om de 
aanwezigheid van zoveel vluchtelingen aan de buitengrenzen van 
Europa – waar in deze dagen niemand het over heeft, omdat de 
Oekraiense vluchtelingen – terecht- veel aandacht vragen – een beetje te 
stillen door donateur en ambassadeur van Stichting Vluchteling te zijn.  

Vorig jaar heb ik meegelopen in de Nacht van de 
Vluchteling. Dit jaar probeer ik op een heel andere 
manier aan fondswerving te doen, namelijk door de 
vele schilderijen en collages, die ik in de loop van de 
afgelopen jaren gemaakt heb, te verkopen. Niet dat ik 
hoge pretenties heb over de kwaliteit, maar 
anderzijds… ze zijn zeker niet saai en wie weet wat 

ze over veertig jaar nog doen op de kunstmarkt… Hieronder een paar 
foto’s van werkstukken. De kleuren iets doffer dan in werkelijkheid. Ik 
bied ze te koop aan voor elk bedrag vanaf 15 euro, dat vervolgens één 
op één naar de stichting Vluchteling gaat. Ik heb nog veel meer dan 
hieronder afgebeeld, maar u kunt zich zo een indruk vormen. Alles 
ingelijst, variërend van een simpele IKEA-lijst tot mooie houten lijsten 
met glas ervoor. De techniek is gemengd: papier, pastel, acrylverf. 
Misschien zijn sommige iets te heftig voor de woonkamer, maar in elk 
huis zijn wel plekken waar een stuk kale muur om nog wat aankleding 
vraagt. Dus mocht u belangstelling hebben… laat het weten, ik bezorg 
thuis! Nogmaals, tegen een mooie gift vanaf 15 euro minimaal voor de 
stichting Vluchteling heeft u een authentieke ‘Fonteijn’ in huis! (En heb 
ik weer wat ruimte gewonnen!) 



 
 

 

 
 
Met hartelijke groet vanaf Westersingel 33 
 
Henk Fonteijn 
Gesprekje, wandeling, fietstochtje, rondje hardlopen?  

henkfonteyn@gmail.com, 0614230579 

 

Overzichtje 

          

De gelukszoeker      ‘Broeder zon’  



 

 

     

      Herfsttij            Ezechiël 37 

 

   
 
   Via Dolorosa 1                              

Verlangen naar vrijheid 
 
 

           

 
 
Vurige tongen                             Via Dolorosa 2                           
 
 



 
 

 

                       
Vluchtelingen     
 
 

    
 

Pinksteren                                    Een avondmaal scène  
 
 

 

        
Zacharias, je krijgt een zoon!                 Van Aswoensdag naar     
                 Pinksterzondag 
 



 

 

 

            
In het Woord was leven…              Herfstbos in Cobra-stijl 
 
 
 
 

MIJMERING 

 

 
 
 
 
 

WAT IS WAARHEID ? 

Deze bekende vraag van Pilatus aan Jezus schoot door mijn hoofd toen 
aan het eind van mijn online – aangifte inkomstenbelasting de vraag 
werd gesteld of ik alle vragen naar waarheid had beantwoord. 
Natuurlijk had ik – zoals u waarschijnlijk ook – geprobeerd om d.m.v. 
aftrekposten wat minder belasting te betalen. Maar ik moet zeggen dat 
de Belastingdienst het er tegenwoordig niet makkelijker op heeft 
gemaakt om via de post “Giften” wat aftrek te verkrijgen. Zo viel het 



 
 

 

me niet mee om bij het bedrag van de vrijwillige bijdrage voor onze 
kerkelijke gemeente - na onze naamsverandering – het juiste 
kerkgenootschap te vinden en bij de vrijwillige bijdrage van mijn vrouw 
aan de Suitbertusparochie leek die parochie voor de Belastingdienst niet 
te bestaan, terwijl je toch moet kiezen uit bij de Belastingdienst bekende 
goede doelen. Maar je laat je een aftrekpost natuurlijk niet zomaar 
ontnemen, dus heb ik er maar een of andere R.K. vereniging ingevuld. 
De Belastingdienst heb ik er niet mee benadeeld, maar waar was het 
allemaal niet. 
Jammer dat Jezus de vraag van Pilatus niet heeft beantwoord, maar ik 
heb in ieder geval besloten mijn handen in onschuld te wassen, om nog 
maar eens een andere uitdrukking van Pilatus te gebruiken, die door 
hem een bekend gezegde is geworden. 

De vraag van Pilatus zou wel eens 
een serieuze vraag geweest kunnen 
zijn en geen dooddoener. 
Opgegroeid in de Grieks – 
Romeinse wereld zal hij wel 
andere gedachten gehad hebben bij 
het woord “waarheid” dan de 
mensen in Judea, die uithoek van 

het Romeinse Rijk, waar hij stadhouder was. De geleerden maken vaak 
onderscheid tussen het Griekse  en het Hebreeuwse waarheidsbegrip. 
Het Griekse begrip heeft alles te maken met: kloppen met de feiten; dus 
1+1=2, is waar. Het Hebreeuwse waarheidsbegrip heeft alles te maken 
met betrouwbaarheid. Iemand vergeleek het eens met de antwoorden op 
de vraag wat waar/echt ijs was. Het Griekse antwoord was : bevroren 
H2O; het Hebreeuwse antwoord: betrouwbaar ijs, waar je niet doorheen 
zakt. 
Niet dat het altijd zo zwart-wit is, ook in de Bijbel komt die Griekse 
betekenis wel voor, maar toch moeten we dat verschil goed voor ogen 
houden. Als Jezus zegt “Ik ben de Waarheid” dan kunnen we met het 
Griekse waarheidsbegrip niet zo veel. De waarheid spreken in de 
Griekse zin betekent dat je tijdens de bezettingsjaren op de vraag van 
een Duitse soldaat of je Joden verborgen hield “ja” moest zeggen als dat 
het geval was, want dat klopte met de feiten; maar in de Hebreeuwse 



 

 

zin moest je “nee” zeggen, want je moest in je spreken betrouwbaar zijn 
voor je medemens. Je zou kunnen zeggen dat je dus moest liegen 
volgens het Griekse waarheidsbegrip  om de waarheid te spreken ( 
volgens het Hebreeuwse waarheidsbegrip.. Jammer dat het negende 
gebod voor sommigen in de Tweede Wereldoorlog een probleem was.  

Of Pilatus, die van 26 tot 36 
na Chr. stadhouder in Judea 
was, van die verschillen 
geweten heeft, weten we niet 
met zekerheid. Wat we wel 
zeker weten is dat hij in zijn 
spreken over Jezus niet 
betrouwbaar was en dus geen 
waarheid sprak in de 
Hebreeuwse zin. Zijn eigen 
hachje (‘… straks bent u 
geen vriend van de keizer 
meer’ ) was belangrijker dan 

het feit dat hij een onschuldige ter dood liet brengen (‘ …ik vind geen 
schuld in hem’ ). De Romeinse stelregel “Laat het recht zijn loop 
hebben, al zou de wereld ondergaan” was aan hem niet besteed. Zelfs 
zijn vrouw, die d.m.v. een droom begrepen had dat Jezus onschuldig 
was, wist haar man niet op andere gedachten te brengen! En zo heeft hij 
dan eeuwige bekendheid gekregen door naast Maria als aardse 
sterveling een plaats te hebben in de Apostolische Geloofsbelijdenis. 
Bepaald geen ereplaats ! 
 

Kees Kuiper 

 

 

 

 

 



 
 

 

LEZEN EN LEVEN UIT DE BIJBEL 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De Joodse traditie als rebellie; een lesje (Bijbelse) geschiedenis! 
 
Nathan Lopez Cardozo, een eigentijdse orthodoxe rabbijn en 
Talmoedgeleerde, heeft een jaar of twee geleden een boek geschreven 
getiteld 'Jewish Law as Rebellion'. Hij betoogt daarin dat de Joodse 
traditie niet alleen behoudend moet zijn, maar ook vanuit de teksten 
kritisch moet zijn ten opzichte van de eigen regels en voorschriften. De 
traditie begon zelfs als rebellie! Toen de Israëlieten door Gods 
uitgestoken arm en helpende hand onder aanvoering  van Mozes uit het 
slavenhuis Egypte werd uitgeleid, sloot God met hen een verbond. Hij 
koos de stammen van de nakomelingen van Jacob tot Zijn volk en 
smeedde hen samen door zijn wetten, voorschriften en onderwijzingen.  

Een volk zonder koning of keizer, want God was hun koning, was iets 
ongehoords in die tijd! Een volk zonder machtige, zichtbare leider was 
iets revolutionairs. God was hun vader en koning, zoals vandaag de dag 
nog door Joden wordt gezongen: 'avinoe, malkenoe'. Rondom hun 
beloofde land lagen machtige rijken, geregeerd door een koning, keizer, 
farao of sjah. Dezen hadden absolute macht, zij beslisten naar willekeur 
over leven of dood. Maar God verwachtte van de leider van Zijn volk 
de dienstbaarheid van een herder, die desnoods zijn leven op het spel 
zet om zijn kudde te verdedigen. Gods volk moest 'heilig zijn' zoals Hij; 



 

 

heilig in de betekenis van ‘apart’, 
‘anders dan anderen’, namelijk een 
volk dat een lichtend voorbeeld 
van recht en gerechtigheid zou zijn 
in deze wereld. Uniek was dit 
verbond eveneens hierdoor, dat 
God ook zelf aan de overeenkomst 
gebonden was. De koningen, 
keizers en soortgelijke mensen 
stonden tot aan de twintigste eeuw 
altijd boven de wet, zij bepaalden 
wat er moest gebeuren, zonder 
inspraak van anderen. 

Toen het volk bij Samuel om een koning vroeg, waarschuwde hij hen 
voor de lasten die de koning hun zou opleggen: belasting, dienstplicht, 
pracht en praal die het volk zou moeten betalen. Eigenlijk stelden ze 
hierdoor hun Goddelijke koning teleur, maar Hij verbood het niet. Van 
dat lichtend voorbeeld kwam vaak niets terecht omdat de koningen van 
de twee Joodse rijkjes Israël en Judea vaak afweken van Gods weg en 
hun eigen gang gingen. Of ze als koning geslaagd of niet waren, hangt 
er voor de schrijvers van de Bijbel van af of ze Gods geboden 
gerespecteerd hadden. Want ook zij waren onderworpen aan Gods 
wetten en voorschriften. Het ging niet om macht en grootheid, maar om 
gehoorzaamheid aan Gods instellingen! De koningen kregen tegengas 
van de profeten die hen vermaanden om trouw aan Gods wetten te zijn. 

Toen het noordelijk rijk onder de voet gelopen werd door de Assyriërs 
en uit de bladzijden van de geschiedenis verdween, was er nog maar 
één klein rijkje over, waarin de stammen van Juda en Benjamin 
woonden. Dit rijkje werd in 586 voor Christus door de Babyloniërs 
aangevallen en de elite werd in ballingschap naar Babel gevoerd. In 
Babel wist het volk zich te handhaven door vast te houden aan hun 
traditie en daar ontstonden de synagogen. Nu er geen tempel meer was, 
kwamen de Joden op sabbat bijeen rond de schriftrollen, de 
onderwijzing door God.  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Nu was Hij weer hun koning! En zij stelden in, dat er op de tijden dat er 
vroeger in de tempel geofferd werd, door hen gebeden zouden worden 
gezegd. Zo bleef hun verbinding met de tempel bestaan, ook al lag deze 
in puin. Toen de Joden na 70 jaar mochten terugkeren, gingen ze 
overigens lang niet allemaal naar hun land terug en de Joodse traditie en 
kennis bloeide op in Babel. In de Romeinse tijd, zo rond het begin van 
de christelijke jaartelling, delfden zij in Israël het onderspit bij hun 
confrontatie met de Romeinse legioenen. Toen werden de Joden weer 
verspreid over de wereld, al bleef een klein aantal in het land wonen. 

Hoe kan een volk in stand blijven zonder een eigen land? Zonder een 
koning of regering? Het is de Joden gelukt, juist omdat zij een verbond 
met God, hun Koning, hadden en zij zich zo trouw mogelijk aan de 
voorschriften en onderwijzingen hielden. Ook dit is revolutionair.  Alle 
grote rijken uit de oudheid, op Egypte na, en ook allerlei kleine rijken, 
van de Kanaänieten, de Jebusieten enz. zijn verdwenen.  Het Joodse 
volk bleef bestaan. Hun taak om Gods woord in de wereld gestalte te 
geven, is een doorlopende kritiek op machthebbers die hun eigen glorie 
zoeken, tegen leiders die hun volk opofferen ter wille van hun eigen 
grootheid. Het verbond van Israël met God, maakt hen partners van 
Hem, waarbij beide partijen aan plichten en rechten gebonden zijn. In 
de westerse wereld werd er door de Franse revolutie (rond 1800) naar 
gestreefd om de koningen met absolute macht uit het zadel te wippen en 
de regering te leggen in handen van het volk. Dat zou met elkaar en de 
leider een 'contrat social' sluiten waarin rechten en plichten van vorst 



 

 

en volk waren vastgelegd. 

 

In onze eigen contreien waren onze voorouders de Fransen een stap 
voor toen ze in 1581 het gezag van de Spaanse koning niet meer als 
wettig erkenden en als burgers zichzelf gingen regeren. Dat deden ze 
aan de hand van een document dat eigenlijk niet als grondwet bedoeld 
was, de Unie van Utrecht, maar die tot 1800 gegolden heeft. Hier moet 
nu in elk geval nog gememoreerd worden dat die voorouders zich 
gebonden wisten aan de Bijbel en die Spaanse koning juist vanwege 
zijn almacht en vervolging van protestante burgers afzwoeren. Als een 
leider inging tegen de wil van God, dan moest het volk kiezen voor 
God, zo hadden zij de boodschap van de Schriften verstaan. Waarbij 
dus ook hier, maar minder duidelijk dan bij het Joodse volk, de regering 
onderworpen was aan de Goddelijke wetten. Nu wordt nog steeds 
gezegd: koning bij de gratie Gods. 

Gonda Scheffel-Baars 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Vergeet het niet!!!  
 
Als de Israëlieten de woestijnreis aanvaarden met alle moeilijkheden 
die het leven in zo’n barre omgeving opleveren, worden ze gecon-
fronteerd met een aanval van de Amalekieten. Dit nomadische volk valt 
de achterhoede aan, daar waar de kwetsbaren lopen, de vrouwen, de 
kinderen en de ouden. Een laffe daad, want wil je vechten plaats je dan 
tegenover de strijders en begin een eerlijke strijd. In Exodus 17 waarin 
het verhaal verteld wordt, staat dat God de naam van Amalek zal 
uitwissen. In Deuteronomium 25 staat dat de Israëlieten dat moeten 
doen met daarbij de oproep: vergeet het niet. Ze zullen Amalek moeten 
bestrijden totdat het volk verdwenen is, zijn naam vergeten wordt alsof 
het nooit bestaan heeft. Opvallend dat de Egyptenaren en de 
Babyloniërs zo’n oordeel ontlopen, terwijl ze de Israëlieten toch veel 
kwaad hebben gedaan met hun slavernij en het volk in ballingschap 
wegvoeren. Egypte had misschien nog een reden om zich tegen de 
Israëlieten te keren, omdat het land ooit door een nomadische stam, de 
Hyksos, onderworpen was geweest. De farao was bang dat de 



 

 

Israëlieten ook zoiets van plan waren. De Amalekieten hadden geen 
enkele reden en het verschil  in beoordeling van de houding van de drie 
machten waar het hier over gaat, wordt veroorzaakt door de lafheid van 
de aanval. Deze wandaad mag het volk Israël nooit vergeten. Waarom? 
Om er op voorbereid te zijn dat er altijd machten zijn, gewetenloze 
machthebbers die er alles voor over hebben om hun macht te behouden 
ten koste van hen die hem op die weg in zijn optie voor de voeten 
lopen. 
 
Er zijn gebeurtenissen die we nooit zullen vergeten: het bombardement 
op Rotterdam, de moord op president Kennedy, de inval van Saddam 
Hoessein in Koeweit, de vliegtuigen die tegen de Twin Towers 
opvlogen, de inval in Oekraïne...... 
De Oekraïners zullen nooit vergeten hoe Stalin in 1933 om de boeren 
die hun eigen bedrijfje niet wilden opgeven om deel te gaan nemen aan 
collectieve boerenbedrijven dwong om de hele oogst aan Rusland af te 
staan. De bevolking kreeg nauwelijks iets, zelfs het zaaigoed werd hun 
ontnomen. De Oekraïners werden geconfronteerd met een 
georganiseerde hongersnood. Uiteindelijk zijn er tussen de 3 en 4 
miljoen mensen aan gestorven. Daarna gingen de boeren voor zover ze 
nog in leven waren in de collectieve bedrijven werken, Stalin had zijn 
zin gekregen. Die doden konden hem niet schelen, maar het volk van 
Oekraïne zal deze wandaad nooit vergeten, bekend onder de naam 
Holodomor (vermoorden door uithongering). In Kiev is heden ten dage 
een herinneringscentrum aan die misdaad.  

Het is voor mij niet vreemd dat toen acht jaar later, slechts (!) acht jaar 
later de Duitsers Oekraïne 
binnenvielen, ze als bevrijders 
werden gezien. Snel bleek 
natuurlijk dat de ene dictatuur 
door de andere vervangen was. 
Wel is het zo dat er desondanks 
een aantal Oekraïners pro-Duits 
bleven. Er waren nogal wat 
commandanten en bewakers van 
concentratiekampen die uit 



 
 

 

Oekraïne kwamen. Na de oorlog kwam Oekraïne bij de Sovjet-Unie.  In 
1991 maakte het land zich los en werd een onafhankelijke staat, met 
democratische verhoudingen in het landsbestuur.  

De huidige president, Zelensky, 
is met 73% van de stemmen 
gekozen! Wel zijn er nog 
extreemrechtse groeperingen in 
het land, maar die zijn er in 
Polen, Hongarije, Duitsland en 
andere landen ook. Hierdoor is 
Oekraïne niet opeens een Nazi-
staat. Deze bewering van Poetin 
en dat zijn inval bedoeld is om 

de Oekraïners van de Nazi's te bevrijden, laat zien hoever hij buiten de 
werkelijkheid van de huidige verhoudingen in de wereld staat.  Hij 
brengt de Koude Oorlog opeens terug, zeker ook door zijn dreiging met 
nucleaire wapens. Dat Oekraïne helemaal niet ‘bevrijd’ wil worden, is 
bij hem niet opgekomen. Of gewoon: hij wilde Oekraïne weer binnen 
de invloedssfeer van Rusland hebben en dus... val je een land zonder 
reden aan, vernielt de infrastructuur, beschiet burgerdoelen. 

 

Het nieuwe Amalek, we zullen het nooit vergeten. 

Gonda Scheffel-Baars 



 

 

GOED BEKEKEN 
 

‘Cantate ‘Ik neem het niet’ 
 

Net als de meeste lezers heb ik de afgelopen weken meer dan anders 
naar de nieuwsberichten vanuit en over de oorlog in Oekraïne gekeken. 
Met deprimerende beelden van volledig uitgebrande en kapotgeschoten 
gebouwen, straten vol puin, ontredderde mensen, verbeten militairen. 
Het kleurt de rest van je dag, je wordt er kwaad en gefrustreerd van, 
maar je wil het toch blijven volgen, je ogen er niet voor sluiten.  

Geheel onvrijwillig heb ik verder 
op de eerste zondag van april 
gekeken (en geluisterd) naar een 
uitvoering van een cantate over 
Job, de Bijbelse wijze die zoveel 
leed te verduren kreeg, en daarbij 
ook nog ongevraagde 
‘verklaringen’ voor zijn lijden 
moest slikken van zijn beste 
vrienden. Jaren geleden heb ik dat 
verhaal geprobeerd, op rijm en 
ritmisch weer te geven. Het 
belandde, met nog wat aanvullende 

teksten, in een boekje onder de titel ‘Ik neem het niet’, korte 
bespiegelingen bij het boek Job. In Groningen kreeg Cas Straatman, 
musicus en componist, dat boekje in handen en hij raakte er zo door 
geboeid, dat hij de tekst op muziek heeft gezet en met zijn cantorij en 
wat solisten heeft ingestudeerd. De uitvoering zou zijn op 
zondagmiddag 3 april, in de Immanuëlkerk in Groningen.  



 
 

 

Mirjam en ik zouden er heen, per trein (een 
dagje vrij reizen, seniorenvoordeel, we 
overwogen zelfs eerste klas!), maar eenmaal 
op het station kregen we al snel te horen dat 
er die middag geen enkele trein meer in 
beweging zou komen vanwege een 
computerstoring.  

In een lange autorit Culemborg/Groningen 
en vice versa had ik geen puf. En daarom 

onvrijwillig, maar evengoed met dank aan de moderne techniek hebben 
we de cantate via het beeldscherm gevolgd, als kijk -en luisterspel. 
Ongetwijfeld met wat minder authentiek geluid dan live, maar toch 
goed genoeg om het resultaat naar waarde te kunnen schatten. En mocht 
u nou nieuwsgierig zijn geworden, dan is dit de link:: 
https://youtu.be/hb4PHzRNAUk 

 
Ik heb contact met Groningen, en het is niet denkbeeldig dat we in de 
loop van dit najaar in Tricht een ‘Job-week’ gaan houden, waarin de 
cantate nog een keer wordt uitgevoerd, zo mogelijk met actieve 
muzikale inbreng van ‘eigen bodem’. Verder denk ik aan een leerdienst 
rond het boek Job, en mogelijk een kunstzinnige verwerking, zoals we 
dat in de 40 -dagentijd onder leiding van Dick Boersma met een zeer 



 

 

betrokken groep mensen hebben gedaan. Ook heeft Kees van der 
Zwaard een prachtig stuk, ‘De broer van Job’ dat hij wellicht nog eens 
wil spelen in ons midden. Kortom, ideeën genoeg. En nogmaals… als u 
wilt kijken en luisteren naar de uitvoering, zie bovenstaande link. De 
teksten van de cantate worden erbij geprojecteerd, maar u mag 
natuurlijk ook het boekje bij mij bestellen!  

 
 

LEESWERK 
 

 

 

 
Sinds de inval van het Russische leger op 24 
februari 2022 is Oekraïne dagelijks 
onderwerp van gesprek. In dit prijswinnende 
boek laat correspondent Fleur de Weerd de 
complexe tegenstellingen van het land zien 
en portretteert zij de inwoners. Ik had het 
boek al jaren in huis, eigenlijk al sinds onze 
André naar Oekraïne emigreerde, maar heb 
het onlangs opnieuw gelezen, met de huidige 
situatie in gedachten.  



 
 

 

Fleur de Weerd is 
onderzoeksjournalist en was in 
Oekraïne toen daar in 2014 de 
eerste oorlogshandelingen 
plaatshadden, die ver van ons 
bed leken, tot op 17 juli 2014 
de MH 17 werd neergehaald, 
met bijna 300 passagiers aan 
boord, onder wie bijna 200 
Nederlanders. 
In ‘Het land dat maar niet wil 
lukken” schildert zij aan de 

hand van gesprekken met allerlei markante mensen tijdens de reizen die 
zij door het land maakt, hoe Oekraïne een land is met een ingewikkelde 
en treurige geschiedenis, dat worstelt om het hoofd boven water te 
houden, maar niet opgeeft. De uitgever heeft in de inval van het 
Russische leger op 24 februari jongsleden aanleiding gezien om het 
boek opnieuw uit te geven. Dat is commercieel slim gezien, maar het is 
ook een goed idee,  omdat het een goed leesbaar boek is dat ook voor 
niet geoefende lezers een prima kennismaking oplevert met dit land en 
daarmee wellicht ook met de vele Oekrainse vluchtelingen die zich 
momenteel in ons land bevinden. Fleur de Weerd spreekt onder meer 
met een mijnwerker in Novodonetsk, een bazin van een 
huwelijksbureau in Odessa, een homo-priester in Donetsk, een 
smokkelaar en een verstoten schrijver in Oezjhorod, een orthodox-
Joodse toerist, een ultranationalist met een passie voor paaseieren in 
Lviv en vele anderen. Ze schrijft als een echte journalist: zo objectief 
mogelijk recht doend aan de opinies van haar gesprekspartners, maar 
tegelijkertijd laat ze ons delen in haar eigen (gemengde) gevoelens in al 
die ontmoetingen. Een echte aanrader!  
 
Uitgeverij Atlas/Contact, 1e druk 2015 
 
 
 



 

 

GEDICHT VAN DE MAAND 

 
Zij zag… (bij Johannes 20: 11 t/m 18) 

 
 
Ik heb het voorgelezen ter opening van het Paasontbijt, maar vind het te 
mooi om nu alweer in vergetelheid te laten verglijden. Het gedicht ‘Zij 
zag…’, over Maria Magdalena, in die onvergetelijke ontmoeting met de 
Verrezen Christus die zij vanwege haar tranen aanvankelijk voor de 
tuinman aanzag. Wat Hij in zekere zin ook is, de nieuwe Adam, de 
eersteling, die ons doet hopen op een verloste, uit de dood verrezen 
aarde die een tuin van vrede zal zijn. Het gedicht is geschreven door 
Sophia Riem, die lange jaren in een seniorenwoninkje aan de Laan van 
Crayestein gewoond heeft, maar dit voorjaar naar de Wittenberg in 
Haaften is verhuisd. Toen ik haar daar opzocht, hebben we elkaar 
gedichten voorgelezen/voorgedragen. Zij schreef ooit dit gedicht, bij 
Johannes 20:  
 
 



 
 

 

Een lichte waas hing over de tuin 
de geur van voorjaarsbloemen 
Stil was het om haar heen 
vreemd na donkerte geweld geween 
De tuinman zag zij op het pad 
 hij ging voorbij  groette haar 
 Zij stamelde keek hem aan 
  
 en zag  
 
 
 
 

 
 
Taizeviering, zondagavond 1 mei, aanvang 18.30 uur. 
Vooroefenen projectkoor vanaf 16.30 uur en de zondag ervoor, op 
zondag 24 april vanaf 11.30 uur 

 



 

 

Nationale Dodenherdenking 4 mei in de Suitbertuskerk in 
Buurmalsen 

 
Dit jaar zal de gezamenlijke herdenkingsbijeenkomst plaatshebben in 
de kerk van Buurmalsen, aanvang 19.00 uur.  

Ad de Graaff zal de herinnering levend houden aan Sergeant (Obs.) 
Penry Llewelyn Thomas, 10/05/1940, 563934, 27 jaar oud, beloved 
husband of Doris, son of van Brin and Minnie Thomas.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Op 10 mei 1940 om 15.30 vertrok vanaf vliegbasis Rosières-en-
Santerre in Frankrijk de Bristol Blenheim L9245 voor een 
verkenningsvlucht. Het toestel werd boven Nederland aangeschoten 
door de Duitse jager Oblt. Emmerich Fluder. Vervolgens stortte het 
toestel neer in Echteld, waarbij alle drie de bemanningsleden om het 
leven kwamen. Twee bemanningsleden werden in Hoek van Holland 
begraven. Sergeant Thomas vond zijn laatste rustplaats aan de 
Lingedijk.   

De overdenking in de dienst wordt uitgesproken door ds. Henk van 
Kapel, blazers van O.Z.O.D. verlenen muzikale medewerking. 

Aanvang van de plechtigheid is 19.00 uur, waarna men zich lopend op 
weg begeeft naar de begraafplaats, voor de kranslegging, een moment 
van stilte en het Wilhelmus.  

 

 
 
 

De Stiefbeenmarkt: we mogen weer! 
 
Op zaterdag 7 mei a.s. is er rond de Pieterskerk in Belder en Kerkstraat 
de 47e Stiefbeenmarkt. De marktcommissie staat na twee jaar 
'droogstand' te trappelen om u te ontvangen. De aanvang is om 9.30 uur 



 

 

precies. 
Er zijn veel leuke spulletjes te koop zoals vintage kleding, elektra, 
huishoudelijke artikelen, planten en bloemen. Er zijn boeken, kramen 
met curiosa, speelgoed, puzzels en spelletjes. Er zijn meubeltjes en 
buitenspullen zoals tuinmeubelen te koop. Op de wagen is een veiling 
van mooie dingen. 
Maar er is meer. We zijn blij dat de gerenommeerde bigband Sweet 
Blossom Orchestra bij ons komt optreden. Dat zal tussen 11 en 13 uur 
zijn. In de pauzes is er het Rad van Avontuur wat voor mooie prijzen 
draait. 
In de kerk zijn meerdere generaties trouwjurken te zien. Mis deze 
unieke eenmalige tentoonstelling niet!  
Ook in de kerk kunt u luisteren naar verschillende organisten die het 
mooie Flaesorgel uit 1880 bespelen. Natuurlijk hoort daar koffie, thee 
en taart bij. 
Bovenin de toren kunt u van het uitzicht van de meanderende Linge 
genieten. 
 
Ontmoeten en genieten 
Op het dr. Buyserdplein is een 'Ontmoet en Geniet' plein ingericht. 
Hier kunt u naar levende muziek luisteren en van uw saté en oliebollen 
genieten. De bekende Moederdagtaarten zijn er ook weer. 
De opbrengst van de markt gaat naar het Restauratiefonds van onze 
kerk. Maar ook belangrijk is dat de markt een plek is om elkaar te 
ontmoeten en oude contacten aan te halen. Nodig daarom ook uw 
kinderen, vrienden en familie van elders uit om deze dag Tricht te 
bezoeken. De Stiefbeenmarkt als samenbindend element in deze 
roerige tijd. Weet u welkom! 
 
NB  
Zoals eerder gemeld is het nog mogelijk om (komende) zaterdag 30 
april spullen in te brengen bij de familie Van Burk op het adres 
Ganzenpanweg 1 in Tricht 
 



 
 

 

 

45e Belder Avondwandelvierdaagse Tricht.  
31 mei t/m 3 juni 2022  

 
Na een noodgedwongen pauze van twee jaren, vanwege 
de corona-pandemie heeft de Avondvierdaagse-commissie 

geprobeerd weer de draad op te pakken en de uitgestelde 45 e editie dit 
jaar te houden van 31 mei t/m 3 juni 2022.  
Deze editie had eigenlijk plaats moeten vinden in 2020. Deze hebben 
we abrupt moeten afgelasten vanwege de algehele lockdown. Vorig 
jaar hebben we een alternatieve 4-daagse georganiseerd, waarbij 
iedereen op eigen gelegenheid vier wandelingen kon maken en de 
commissie daarvan bewijzen kon laten zien. Dit jaar houden we weer 
een 4-daagse zoals we dit gewend waren.  
 
Dus noteer in Uw agenda’s de data.  
Inschrijven voor dit wandelevenement kan tijdens in de Belder op 18 
mei tussen 19.00 en 21.00 uur en 21 mei tussen 14.00 en 16.00 uur. 
 
Het inschrijfgeld blijft net als andere jaren: 
Voorinschrijving           € 5,--  
Vertrekavond                - 6,--  
Eénmalig meelopen      - 3,--  
 
Wij zijn nog op zoek naar hulp bij dit evenement. Zeker extra 
verkeersregelaars kunnen we zeer goed gebruiken. Wilt U hierover 
inlichtingen mail dan naar Avond4daagsetricht@gmail.com  
 
Het wandelmotto is net als andere jaren  
WANDELEN VOOR KINDEREN.  
 
 
 
 



 

 

E X P O S I T I E 

“Hart	en	Ziel” 
 Inspirerend werk van Mérie Rijnberk 

KUNST IN DE KERK 

  24 mei 2022 t/m 18 juni 2022 

   Openingstijden: 

   dinsdag/ woensdag 10.00 tot 12.00 uur 

   vrijdag/zaterdag       13.30 tot 16.30 uur 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

 

Weekje helpen op de boerderij van Tent of Nations? 
 
De Tent of Nations is een boerenbedrijf (met o.a. olijf-, amandel- en 
vijgenbomen en wijnranken), dat al sinds mensenheugenis het 
eigendom is van de Palestijnse familie Nassar. Een christelijke familie, 
die zich ten doel heeft gesteld, naast hun werk op het land van hun 
boerderij een centrum voor vredeseducatie te maken. Hun motto, dat in 
steen gebeiteld bij de ingang ligt, is: We refuse to be enemies, wij 
weigeren vijanden te zijn. Een prachtige, evangelische leus die men 
consequent in praktijk tracht te brengen, en dat onder vaak bitter 
moeilijke omstandigheden. U moet de website 
https://www.tentofnations.nl/ maar eens bezoeken om zich een indruk 
te vormen van de problemen waar men zich voor gesteld ziet, zowel 
van Israëlische als van Palestijnse zijde.  

U hebt wellicht vernomen dat 
Daoud en Daher Nassar 
recentelijk ernstig verwond zijn 
door een brute actie van een 
aantal indringers, afkomstig uit 
het naburig dorpje Nahalin, die 
het al langere tijd op hen 
gemunt hadden. 

 

Meta Floor, die tijdens dat incident 
toevallig daar verbleef, vraagt in een 
brief aan donateurs en vrienden van de 
Tent of Nations, of er onder ons zijn die 
willen overwegen, een weekje te komen 
helpen op de boerderij en tevens als een 
soort beschermengelen te willen 
fungeren, domweg door aanwezig en 
zichtbaar te zijn en daarmee indringers 
af te schrikken. Ik overweeg zelf om 
daar op in te gaan en kijk daarvoor 

momenteel naar een van de latste weken van juni.  We kunnen dan 



 

 

overdag een handje helpen op het land en er blijft ongetwijfeld ook nog 
tijd om iets van de omgeving te zien en Jeruzalem en Bethlehem te 
bezoeken. 

 
Mochten er onder u zijn, die belangstelling hebben om met me mee te 
gaan, dan zouden we kunnen kijken of we er een gezamenlijke 
activiteit van kunnen maken. Het gaat om een week, en de kosten 
zullen relatief laag zijn en beperkt blijven tot de vliegreis en een kleine 
bijdrage in het dagelijks onderhoud. Een goede conditie is wel 
belangrijk! En een beetje avontuurlijke instelling en de bereidheid, een 
week van luxe af te zien. Ik zie reacties graag tegemoet!  

Henk Fonteijn  

 

 

 

 

 

 
 



 
 

 

Opvang Oekraïense vluchtelingen aan de Weistraat 
 

Naast initiatieven, zowel privé als 
vanuit de gemeente, in Buurmalsen 
en Beesd, heeft een aantal dorps-
genoten het initiatief genomen om 
ook in Tricht een opvanglocatie voor 
Oekraïense vluchtelingen in te 
richten. Afgelopen dinsdag was de 
eerste bijeenkomst met vrijwilligers, 
met name uit de Weistraat. Eerst 
werd de locatie aan de Weistraat 
bezocht en daarna vond er een 

bijeenkomst plaats in het Dorpshuis. 

De “Blijde Weide” aan de Weistraat zal het centrale punt worden en is 
al deels aangepast aan de komst van 24 Oekraïners. Zo komt er een 
ruimte met wasmachines en drogers, is er een verharde weg en een pad 
aangelegd en ook elektriciteit en riolering zijn aangelegd. Tevens komt 
er een kleine speeltuin en een gezellige stookplaats. Op 15 april zijn 
drie van de vijf caravans gearriveerd aan de Weistraat en de dag daarna 
al volledig ingericht door de vele vrijwilligers. Na Pasen worden de 
eerste bewoners al verwacht. 

De afgelopen dagen is er overleg geweest met mensen die op andere 
locaties actief zijn met de opvang van vluchtelingen en daar hebben we 
veel van geleerd. Het is voor de meesten van ons een onbekend terrein 
waarop we ons begeven, we hebben immers niet eerder vluchtelingen 
opgevangen. Met elkaar gaan we, gaandeweg, ontdekken hoe dat werkt 
en wat er voor nodig is. We gaan dit sámen doen en het is 
indrukwekkend hoe groot de belangstelling is en de hartverwarmende 
hulp die is toegezegd door zowel inwoners als bedrijven in Tricht. 

Als eerste richten wij ons op het verzorgen van onderdak, voedsel, 
kleding en op de registratie van de vluchtelingen, zodat zij mee kunnen 
doen in de Nederlandse samenleving. Wij denken verder aan een 
vrijwilliger per caravan die als buddy voor de vluchtelingen kan 
dienen. Daarna volgen nog veel meer zaken die georganiseerd moeten 



 

 

worden, denk aan: 

·0 Vervoer; 

·1 Medisch zaken; 

·2 Dagbesteding; 

·3 School; 

·4 Sport; 

·5 Bankzaken en verzekeringen; 

·6 Werk, etc. etc. 

Dus ook na de huisvesting zijn nog veel vrijwilligers nodig. Wij willen 
zoveel mogelijk aansluiten bij reeds bestaande initiatieven, dus als je 
hulp wilt aanbieden, ga dan naar de website: 
https://hervormdegemeentetricht.nl/ voor informatie. En via het 
mailadres van de dominee: henkfonteyn@gmail.com kun je contact 
opnemen. Hij stemt dan weer met het coördinatieteam “De Blijde 
Weide” af. Dank voor alle hartverwarmende reacties en hulp, nu en in 
de toekomst. Het is fijn om in een dorpsgemeenschap te wonen waar 
medeleven, meeleven en meedoen is. 

Namens het coördinatieteam ‘De Blijde Weide’  

Henk Wijgers 

 

 
  



 
 

 

 
 

Van de Diakonie  Hervormde gemeente Tricht

Opbrengst collecten 1e kwartaal 2022
per bank

januari € 138,60 545,51

februari € 189,44 287,50

maart € 207,40 25,00

Totaal 535,44 858,01 € 1393,45

Zendingsbussen 1e kwartaal 2022 € 79,90

Actie Okraniene  Giro 555 745,00

Actie opvang vluchtelingen in Tricht 550,00

Giften bloemen, fruitbakjes etc  via

Overige € 15,00
F Bijnagte-Zijderveld € 12,50
Jannie van Eck € 50,00
A. Rodenburg € 5,00

82,50

Giften per bank € 75,00

Namens de Diakonie

Theo Burggraaf

Tricht, 03-04-2022



 

 

MENS WAT EEN VERHAAL 
 

 
 

Frederike Drenth 
 
 

Wat was uw droom voor later, toen u jong was? 
Toen ik jong was en op de middelbare school zat wist ik al dat ik de 
opleiding voor doktersassistente wilde gaan volgen, wat ik ook gedaan 
en afgerond heb.  
Ik heb jaren bij de Rabobank gewerkt en nu ben ik doktersassistente, 
zodat mijn diploma van vroeger nog van pas komt.  
 
Uw lievelingsmuziek, toen en nu? 
De muziek van de jaren 80 vond ik vroeger erg gezellig en nu nog steeds.  
 
Voor welk eten mogen we u wakker maken? 
Serrano ham en harde Franse fuet worst.  
 



 
 

 

Wat hing boven uw bed in uw puberjaren? 
Een poster van een rode poes en George Michael.  
 
Welk verhaal/boek/film is u het meest bijgebleven en waarom? 
De film van Annie, dat was mijn eerste bioscoopfilm met een paar 
vriendinnen. Later heb ik hem nog eens teruggezien op de televisie. 
Mooie film van een roodharig meisje die in een weeshuis zat.  
 
Heeft u een lievelingsverhaal of -tekst in de bijbel? Of een 
lievelingslied? En waarom dit? 
‘Alzo lief heeft God de wereld gehad dat Hij Zijn enig geboren Zoon 
gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft het eeuwig leven 
hebbe.’ 
Prachtige tekst die ik vroeger wanneer wij naar mijn tante in Hilversum 
reden  onderweg zagen op een kerkgebouw langs de snelweg.  
 
Welke levenswijsheid zou u aan een volgende generatie willen 
doorgeven en waarom? 
Blijf altijd in het geloof.  
Dit was een uitspraak die mijn oma aan mij vertelde terwijl ze op haar 
sterfbed lag en veel indruk op me gemaakt heeft.  
 
Maak de volgende zinnen af: 
 
De kerk is voor mij...... 
Een huis van God waar we als broeders en zusters elkaar kunnen 
ontmoeten.  
 
Als ik wist dat morgen de Messias kwam, zou ik vandaag.... 
Iedereen nog van de Messias willen vertellen.  
 
Ik geef de pen door aan Truus van den Bogert-Middelkoop 

 
 
 
 

 



 

 

KERK IN UITVOERING 
 
Zondag 1 mei: Taizéviering 
 
Woensdag 4 mei: Dodenherdenking in kerk 
Buurmalsen 

Vrijdag 6 mei: Dagje wandelen 

Zaterdag 7 mei: Stiefbeenmarkt 

Donderdag 12 mei: Gesprekskring ‘De dood van dichterbij’ 

Vrijdag 13 mei: Kees van der Zwaard speelt Alz… 

Woensdag 18 mei: Bijbelkring ‘Op adelaarsvleugels’ 

Woensdag 18 mei: Workshop Ezra van Zadelhoff en Annemarie 
Schouten voor allen die met alzheimer/dementie te maken hebben 

Vrijdag 20 mei: Start expositie Merie Rijnberk ‘Hart en ziel’ 

Zaterdag 21 mei: Bezinningsdag kerkenraad in Veerhuis Varik 

Woensdag 25 mei: Kerkenraadsvergadering 

Donderdag 26 mei: Hemelvaartsdag, dauwtrappen en ontbijt 

Dinsdag 31 mei: Startavond Avondvierdaagse 

 
 
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 1 mei 
10.00 uur: mevr. Wilma Blaak uit De Bilt 
Orgel: Teunie Trouwborst 
18.30 uur: Taizé viering 
 
Zondag 8 mei 
10.00 uur: mevr. Dina van Dijk uit Asperen 
Orgel: Jaap Kwakkel 
 
Zondag 15 mei 
19.30 uur: ds. Henk Fonteijn 
Orgel: Tom Bijnagte 
 
Zondag 22 mei 
19.30 uur: ds. Henk Fonteijn 
Orgel: Jaap Kwakkel 
 
Donderdag 26 mei: Hemelvaartsdag 
9.30 uur: ds. Henk Fonteijn 
Orgel: Tom Bijnagte 
 
Zondag 29 mei 
10.00 uur: dhr. Theo de Koning uit Nieuw Lekkerland 
Orgel: Piet van der Steen 
 
Zondag 5 juni: Pinksteren 
10.00 uur: ds. Henk Fonteijn 
Orgel: Tom Bijnagte 
 
 
Alle kerkdiensten zijn ook online te volgen, zowel rechtstreeks als tot een jaar na 
dato, via www.kerkdienstgemist.nl, onder hervormde gemeente Tricht. 
 
 
 
 
 
 



 

 

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: 06-51376003 
E: degraafftricht@gmail.com 
Secretaris Gert Goedhart        
E: Gert@desamenwerking.nl 
 
College van Ouderlingen: 
Voorzitter en secretariaat Agaath van Dorp (0634316789) E: adorp@xs4all.nl 
Leden: Henk Fonteijn (06-14230579), Annie Rodenburg (06-28461630) 
Simon van Assenbergh (0345-572066), Francis van Tilburg (jeugdouderling 06-
13653983) 
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 
De website is onder constructie en zal tussen nu en eind mei een geheel nieuw gezicht 
krijgen. 
 


