
 

 

A.D. 2022 WEEKBRIEF 31 

Zondag 7 augustus; 10.00 uur: Mevr. Christien van Harten uit Deil   

Orgel: Tom Bijnagte 

Bij de dienst: Gaandeweg beginnen de vakantiegangers weer terug te komen en hopelijk 
merken we dat ook zondags. Christien zal nog wel eens over de Linge komen, omgekeerd zal 
ik de komende maanden wat vaker de andere kant opgaan, als consulent voor de vanaf 1 
augustus vacante gemeenten Deil en Enspijk.  

 De diaconale collecte is zondag bestemd voor het werk van stichting Betuwe Wereldwijd.  
Uw giften zijn ook welkom op rekeningnummer NL73RABO03212 871 85 t.n.v. Diaconie 
Hervormde Gemeente. Het werkt ook via de QR-code! Geldt ook voor de rekening van de 
kerkvoogdij! 
 

  



 
Bloemen: gaan deze zondag naar fam. Zuurmond- Hoogeinde 32 en fam. Trouwborst – 

Nieuwsteeg 27 

 

Dagje naar de Floriade SAVE THE 

DATE 

Het is nog ver weg, maar het plan is 

ontstaan, op vrijdag 23 seotember met 

alle liefhebbers vanuit Tricht (en 

omgeving) een dagje naar de Floriade te 

gaan.  In het komende kerkblad iets meer 

info, maar hebt u belangstelling, noteer 

dan de datum vast. We gaan met de trein. 

Liefhebbers kunnen zich vanaf nu opgeven bij ondergetekende. 

Gedicht: Europa 2022 

Dit gedicht van Lieke Marsman, onze dichter des vaderlands heb ik ook voorgelezen bij 
aanvang van de lezing door Stef Heinink vorige week vrijdag. Hoewel zijn verhaal over de 
situatie in Oekraïne niet direct reden tot optimisme voor een oplossing op korte termijn gaf, 
mag in de kerk altijd de hoop het laatste woord hebben… al is het maar een klein, bebloed 
verenpakketje… 

Angst zonder gedachten, de geest 
loopt als een pakezel 
de verschroeide aarde op – niets 
valt er te overpeinzen nu. 
Voldongen feiten om ons heen. 
 
Hoop is een alchemist: de dichtste steen 
ontzegelt het. Als uit een ei: klein 
verenpakketje, bebloed nog, onooglijk. 
Het eerste verzet wordt het luidste protest. 
Er is een nieuwe wereld mogelijk. 
 
Lieke Marsman 
 
Gedicht van de Dichter des Vaderlands naar aanleiding van de Russische inval in Oekraïne. Het was zaterdag 

(26 februari 2022) te lezen in NRC-Handelsblad. 

 



 

Kopij volgende weekbrief uiterlijk 11 augustus naar: henkfonteyn@gmail.com 

Gesprekje, wandeling, stukje fietsen? Een afspraak is snel gemaakt!  

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

 

 

 


