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Zondag 22 mei, 10.00 uur, zondag Rogate (=Bidt), ds. Henk Fonteijn 

Orgel: Jaap Kwakkel 

Bij de dienst: deze zondag na Pasen heeft traditioneel de naam ‘Rogate’, (= bidt). Bid en 

werk, maken we er doorgaans van, en dat lijkt me ook terecht. We staan stil bij de gelijkenis 

van het mosterdzaadje. Een hoopvolle parabel. Een dienst van woord en beeld, onder andere 

naar aanleiding van een van de kunstwerken van Merie Rijnberk.  

Nieuwe website! Onder voorbehoud, want er wordt op dit moment nog hard aan 

gewerkt, maar we hopen komende zondag aansluitend na de dienst u te kunnen tonen hoe de 

nieuwe website van onze gemeente eruit komt te zien. Nogmaals, onder voorbehoud, maar zo 

niet deze, dan op een van de volgende zondagen vragen we u om na afloop nog even te 

blijven zitten voor een virtuele rondleiding en toelichting bij de nieuwe website van onze 

Protestantse Gemeente Tricht.  

Vriend, ga hogerop! (n.a.v. Lucas 14:10) 

In 1984, toen ik voor het eerst predikant in Tricht werd, was het niet ongebruikelijk dat er op 

een gemiddelde zondagmorgen honderd kerkgangers of meer waren, onder wie een flink 

aantal kinderen. Tegenwoordig zijn we blij verrast wanneer het aantal kerkgangers de vijftig 

passeert, kinderen zijn daar alleen sporadisch nog bij. Wanneer ik zelf voorga, probeer ik u 

voorafgaand aan de dienst wel eens te verleiden om zoveel mogelijk voorin te komen zitten. 

Ten eerste zitten de stoelen aanmerkelijk beter dan de banken, maar bovendien kan ik dan 

wat directer oogcontact maken en heb ik minder het gevoel dat ik letterlijk een afstand moet 



overbruggen. Ik weet ook wel dat een mens kan hechten aan een vaste plek, maar nieuwe 

tijden vragen soms ook om nieuwe gewoonten… Voelt u zich in elk geval vrij om ‘hogerop’ 

te komen, en weet dat u er de voorganger een plezier mee doet!  

De diaconale collecte is bestemd voor het project Oog voor Kinderen. Uw giften zijn ook 

welkom op rekeningnummer NL73RABO03212 871 85 t.n.v. Diaconie Hervormde 

Gemeente. Het werkt ook via de QR-code, die u ook op de kistjes achterin de kerk kunt 

aantreffen!  

 

  

Kunst in de kerk 

‘Hart en ziel’. Inspirerend werk 

van Merie Rijnberk  

Van 24 mei t/m 18 juni  

Openingstijden: dinsdag/ woensdag 

10.00 tot 12.00 uur, vrijdag/zaterdag: 

13.30 tot 16.30 uur 

Als de banner uithangt! En 

tegenwoordig ook de Beachflag. 

Dauwtrappen: Het is al een oude traditie, en zo 

mogelijk houden we’ m in ere: dauwtrappen op 

Hemelvaartsdag. Vroeg uit de veren, uurtje fietsen 

of wandelen, daarna ontbijt in het koor van de kerk, 

gevolgd door een korte viering.  De diakenen die 

het ontbijt organiseren, vragen of u per omgaande 

wilt melden of u mee-eet. We hebben twintig 

ontbijtgangers nodig! En uiteraard is het leuk als u om 07.00 klaarstaat voor een fiets-of 

wandeltochtje! Er ligt een lijst achterin de kerk, u kunt ook bellen of mailen naar Janny van 

Eck (jnvaneck@upcmail.nl) of haar gewoon onderweg in het dorp aanspreken.  

Bezinningsdag kerkenraad: De kerkenraadsleden zijn komende zaterdag opnieuw (na de 

Stiefbeenmarkt) in touw, met een dag van bezinning rond het thema ‘Kerk in het dorp, kerk 

van het dorp, kerk voor het dorp’. We doen dat in het Veerhuis in Varik, een mooie plek met 

een bijzonder verhaal, onder leiding van dorpskerkenambassadeur voor Gelderland ds. Betsy 

Nobel. Uit onze bezinning zal op termijn het nieuwe beleidsplan voortvloeien, waarmee we 

de komende jaren de koers voor ons gemeentewerk uitzetten. 

mailto:jnvaneck@upcmail.nl


Gedicht: Het boek 

.Het Woord van het begin 

sluit alle woorden samen. 

Zij zeggen ja en amen 

en krijgen slot en zin. 

. 

God heeft zegen en vloek 

van de dood en het leven 

eens voor al opgeschreven. 

God is een open boek. 

. 

En ik begrijp vaak niet, 

als ik zijn held’re geheimen 

moet navertellen in rijmen, 

wat Hij daar nog in ziet. 

Muus Jacobse 

Kopij volgende weekbrief uiterlijk 26 mei naar: henkfonteyn@gmail.com 

Gesprekje, wandeling, stukje fietsen? Een afspraak is snel gemaakt! Na de dienst op hemelvaart 

vertrekken Mirjam en ik tot en met zondag 29 mei voor een korte vakantie naar de Elzas.  

henkfonteyn@gmail.com; what’s app/telefoon: 06 14230579 
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