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Wij hebben begin september nog genoten van een heerlijke vakantie in ons eigen land.
We (met Finn erbij) zijn een kleine twee weken naar een camping in Heeg aan het
Heegermeer (Friesland) geweest. Genoten van de rust, het heerlijke weer, de
omgeving en toerist in eigen land geweest met een bezoek aan Stavoren en
Hindeloopen. Gevaren met een sloepje over de meren en sloten, Balk vanaf het water
gezien (met een ouderwetse handbediende ophaalbrug in Balk en een brugwachter die
van de ene brug naar de andere fietste) en genoten van de mooie vergezichten vanaf
het water. Thom is nog een lang weekend overgekomen. Over het weer hadden we
geen klagen, we hebben heerlijk mooie en warme zonnige dagen gehad. Startzondag
op 3 september hebben we gemist maar de “2e” startzondag op 11 september met het
koor Onbeperkt Talent hebben we bijgewoond. Wat een ontzettend leuk koor en wat
ons betreft voor herhaling vatbaar. Wij hebben genoten (en ook van de pannenkoeken
na afloop van de dienst).
Voor u ligt het boekje voor de maand oktober. De 1e vrijdag van oktober wordt de
vrijwilligersavond gehouden. Hiervoor heeft u als het goed is een uitnodiging
ontvangen.
Verder in oktober de 1e filmavond van dit seizoen, de diakonale boekenmarkt en als u
van Toon Hermans houdt, donderdagmiddag 27 oktober a.s. bij de ouderensoos een
middag gewijd aan Toon Hermans door Henk Fonteijn. Wees welkom!
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 21 oktober 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
Als het weer een
beetje meewerkt pak
ik, zeker sinds het
nieuwe fietspad langs
de Rijksstraatweg
gereed is, nogal eens
mijn oude racefietsje
om me naar Tricht te
verplaatsen. Het is een
Koga Miyata die
Mirjam ooit voor mij
heeft aangeschaft
tijdens ‘Kerk ’s Anders’, een soort Culemborgse variant op de
Stiefbeenmarkt. Ik heb hem intussen al 22 jaar en ben er zo zuinig
mogelijk op, want ik koester warme herinneringen aan de vorige
eigenaar. Dat was Henri Veldhuis, jarenlang ‘mijn’ predikant in
Culemborg, die een aantal jaren geleden tijdens een wandelvakantie

plotseling overleed aan een hartstilstand. Vaak parkeer ik de fiets dan
bij de Belder en ga verder wandelend het dorp in. Als het een beetje
meezit, heb ik vaak leuke ontmoetingen met dorpsgenoten, oude
bekenden of ook wel -voor mij- nog onbekenden. Zulke
straathoekgesprekjes zijn vaak – juist vanwege het spontane en nietgeplande karakter- verrassend rijk aan inhoud. Een ervan wil ik graag
memoreren.
Ik wandelde langs het Dorpshuis via Hoekenburg richting Joh.
Wigeliusstraat, toen mijn oog viel op een meneer die met een kwastje
bezig was, iets op een kastachtig object te schilderen. Nieuwsgierig als
ik ben besloot ik van iets dichterbij te kijken waarmee hij bezig was.
Het bleek te gaan om de tekst ‘Voor mensen in nood’, die hij aanbracht
op de hieronder afgebeelde kast. Hij liet me ook de inhoud zien:
toiletartikelen, houdbare
voedingsmiddelen, kortom een
soort mini-voedselbank, op
particulier initiatief in het leven
geroepen en naar blijkt, in een
behoefte voorziend. Hoewel ik
het in zekere zin als schokkend
ervoer, te vernemen dat er
klaarblijkelijk in ons dorp
mensen onder het
bestaansminimum leven, raakte
het me ook positief dat dit soort
initiatieven genomen worden. In
een maatschappij waarin, mede
door het overheidsbeleid van de
afgelopen jaren, mensen steeds
meer op zichzelf teruggeworpen
werden en de kloof tussen de
verschillende lagen in de bevolking dieper en dieper werd, zijn gelukkig
steeds vaker ook tegenacties waar te nemen. Buurtinitiatieven zoals
bovenstaand, nieuwe vormen om verbinding te maken waar de
traditionele ‘vanzelfsprekende’ structuren verdwenen zijn et cetera. In
de meer dan twintig jaar die verstreken sinds ik voor

het eerst afscheid van Tricht had genomen, groeide een enthousiaste en
toegewijde groep vrijwilligers rond het Dorpshuis, dat voor zover ik me
kan herinneren, eind jaren negentig in een neerwaartse spiraal leek te
zijn beland. En rond en vanuit het Dorpshuis zijn tal van initiatieven
ontwikkeld die een nieuwe impuls geven aan het samenleven en
algemeen welzijn in ons dorp.
Een ander mooi voorbeeld van samenwerking en bouwen aan gemeenschap kwam ik tegen aan de Groeneweg bij de familie Hakkert, waar in
de loods wel meer dan veertig mensen, afkomstig uit Buurmalsen en
Tricht, in grote eendracht en een geweldige sfeer bezig waren aan de
praalwagen voor het Fruitcorso in Tiel, intussen alweer verleden tijd.
Als nieuwsgierige bezoeker werd ik hartelijk verwelkomd en voor ik
het in de gaten had, zat ik zelf ook spruitjes te plakken. Ik neem aan dat
velen intussen het eindresultaat wel bewonderd zullen hebben. Hier een
fotootje van de maquette!

Ik ben dankbaar dat we ook als kerkgemeenschap expliciet werk maken
van die inzet voor de gemeenschap. Komend najaar zullen we als
kerkenraad ons beleidsplan voor de komende vier jaar opstellen. De
grondtoon daarvan is, dat staat nu al vast, dat we als kerk(gemeenschap), met menskracht en gebouwen, graag kerk in, van en voor de

hele dorpsgemeenschap willen zijn. Dat is geen nieuwe gedachte, maar
we zullen er, met ieders inzet, aan werken om deze missie met alle elan
te blijven vervullen.
Met een hartelijke groet vanaf Westersingel 33
Henk Fonteijn
Gesprekje, wandeling, fietstochtje, rondje hardlopen?
henkfonteyn@gmail.com, 0614230579

MIJMERING

TACITUS EN JEZUS
In mijn vorige Mijmering schreef ik over de rector van mijn middelbare
school en dat zette mij nog eens verder aan het mijmeren over deze
schoolleider, die aan het hoofd stond van de katholieke jongensschool
St. Odulphuslyceum in Tilburg: dr. Jos Brands - met een "d", dus geen
familie! -, een erudiet man, gepromoveerd op een onderzoek naar
Griekse vogelnamen, al denk ik wel dat zijn proefschrift niet door veel
mensen gelezen zal zijn. Een jongensschool dus, maar mijn vriend Joop
hield bij het vak Nederlands in de 5e klas bij een spreekbeurt al een
pleidooi voor co-educatie, een woord dat ik niet kende, maar dat inhield
dat wij jongens tegelijk met meisjes onderwijs zouden moeten volgen.
Zeven jaar later, bij de invoering van de Mammoetwet in 1968, kreeg

Joop zijn zin en ging de school overstag en mijn eigen zus behoorde bij
de eerste meisjes die toegelaten werden. Een avontuur natuurlijk! En
het zal niemand verbazen dat Joop later onderwijsinspecteur geworden
is. Overigens vond de leraar, dr. Vercammen, die zijn sporen op
cultureel gebied meer dan verdiend had, het een uitstekende spreekbeurt. Diezelfde Vercammen tikte ooit een schilderijtje op de kop dat
later een Rembrandt bleek te zijn. Hij verkocht het voor 70.000 gulden,
in die tijd een kapitaal, want toen kon je voor een cent al een ijsje
kopen!
Zoals veel schoolleiders gaf rector Brands, als leraar klassieke talen,
ook een paar uur les en zo had onze klas het voorrecht om met hem de
Annalen van Tacitus ( 56-120 n. Chr. ), een van de bekendste Romeinse
schrijvers, te lezen. We lazen over keizer Nero en de brand in Rome,
die bijna een week duurde en waarover het gerucht ging dat Nero die
zelf bevolen had en dat hij toen de schuld gaf aan de christenen. En dan
schrijft Tacitus; "de grondlegger van deze naam, Christus, werd onder
het keizerschap van Tiberius door de
provinciale gouverneur, Pontius Pilatus, ter
dood veroordeeld. Nadat het verderfelijke
bijgeloof voorlopig onderdrukt was, dook het
voortdurend op verschillende plaatsen weer
op, niet alleen in Judea, de oorsprong van het
kwaad, maar zelfs in Rome, waar alle slechte
en verderfelijke cultussen van overal bijeenkwamen en vereerd werden". Rector Brands
gaf bij veel teksten commentaar, maar alleen
zijn commentaar bij dit tekstgedeelte heb ik
altijd onthouden: dit gedeelte was heel
bijzonder omdat het een buiten - Bijbelse bron
over Jezus was. Later heb ik begrepen dat er nog wel een paar buiten Bijbelse bronnen bestaan, maar vaak zijn die omstreden: vervalsingen?
latere invoegingen? Maar aan de echtheid van de tekst van Tacitus
wordt nauwelijks getwijfeld, zeker ook omdat Tacitus bepaald niet
positief over de christenen schrijft.

Maar wat is het belang dat er een buiten-Bijbelse bron over Jezus
bestaat? Wel, met enige regelmaat keert tegenwoordig een discussie
terug over de vraag of Jezus wel echt geleefd heeft. Is het niet een
sprookjesfiguur aan wie een mooie boodschap is opgehangen? De
Bijbel is dan natuurlijk het sprookjesboek dat niets bewijst t.a.v. de
historiciteit van Jezus. Maar bij Tacitus komen we dus heel concrete
feiten tegen over Jezus en vernemen we dat er ten tijde van Nero
christenen in Rome woonden, die vaak ook hun leven nog over hadden
voor hun geloof; en dat doe je natuurlijk niet voor een sprookjesfiguur!
Wat mij het beste bewijs voor de historiciteit van Jezus lijkt, is het feit
dat vijanden van het christelijk geloof eeuwenlang zijn bestaan nooit
ontkend hebben, maar wel met allerlei dwaze en verzonnen verhalen
kwamen: christenen aten kleine kinderen op (avondmaal) en Jezus was
het kind van Maria en een Romeinse soldaat. Maar met de beste aanval
-dat hij nooit bestaan had- kwam men niet, omdat men zich dan
onsterfelijk belachelijk had gemaakt. Als ik het goed heb komen we de
gedachte dat Jezus niet echt geleefd heeft voor het eerst tegen bij de
theoloog David Friedrich Strauss, die in de 19e eeuw leefde. Maar dan
ben je ook ver verwijderd van de tijd dat iemand kon zeggen: mijn
vader, opa, overgrootvader heeft Jezus nog gezien. Het zou mij niet
verbazen als Strauss nooit de Annalen van Tacitus heeft gelezen.
Kees Kuiper

LEZEN EN LEVEN UIT DE BIJBEL

HET VIERDE GEBOD
Tot in de zeventiger jaren werden in de meeste protestante kerken op
zondagmorgen de Tien Geboden voorgelezen. Op catechisatie moest je
de tekst uit je hoofd leren. Ging je elke week naar de kerk, dan leerde je
ze min of meer automatisch door de wekelijkse herhaling. Toen kwam
er een nieuwe liturgische beweging op gang in de kerk en werden
meerdere vormen van liturgie voor de zondagmorgendienst
aangeboden, waardoor de Tien Geboden langzamerhand als verplichte
kost opzij werden geschoven. De Tien Geboden, in de Joodse traditie de
Tien Woorden genoemd, staan in Exodus 20. Tenminste, daar staat de
versie de we gewend zijn in de kerk te lezen. Die tekst staat ook waarschijnlijk op het gerestaureerde Tien Geboden-bord in de kerk. Dat
roept meteen de vraag op: is er dan ook nog een andere versie? Ja, die
is er inderdaad, die staat in Deuteronomium 5.

Twee versies
Waarom twee versies? Opgemerkt moet worden dat het grootste
verschil ligt bij het vierde gebod, dat over de sjabbat. Hier komen we
iets belangrijks op het spoor! De Bijbeltekst heeft te maken met de
context waarin die gegeven is en met die waarin die tekst gelezen of
gehoord wordt. In het boek Exodus staat het hele volk Israël bij de Sinaï
als God Zijn woorden spreekt. Als het over het houden van de sjabbat
gaat, wordt er niet naar de slavernij verwezen, maar naar de scheppingsdagen. De Israëlieten waren nog vol van hun bevrijding uit de slavernij
en ze hoorden tot hun grote verwondering, zo stel ik me voor, dat God
hen elke week een vrije dag zou geven! Alleen een vrij mens kan zijn
arbeid staken, een slaaf moet alsmaar door en door. Elke week mogen
ze het werk neerleggen en van hun vrijheid genieten, een ongekend
Godsgeschenk. Mogen rusten, niet hoeven werken, het moet een
overweldigende ervaring zijn geweest. Met de jaren zullen ze er aan
gewend zijn geraakt en dan kan de grootsheid van het geschenk uit
gedachten raken. Als we lezen dat een man op sjabbat hout sprokkelt en
daar met de dood voor wordt gestraft, dan ligt ons dat niet zo. Moest dat
nu zo rigoureus? Moeilijk voor ons om je in te denken. Maar stel, je
krijgt een cadeau van het koninklijk paar, dan zet je dat toch ook niet bij

de spullen voor de Stiefbeenmarkt - tenzij je een principieel republikein
bent. Ook nog even aandacht voor de Hebreeuwse woorden die worden
gebruikt om te vertellen dat God Zijn werk stopte en rustte. Sjabbat is
letterlijk: het werk staken, stoppen, kappen ermee. Dat 'rustte' is maar
één aspect van wat er staat, hitnafasj, letterlijk: de ziel tot zichzelf laten
komen. Op adem komen, opgelucht ademhalen, aandacht voor jezelf
(mogen) hebben, je handen stilhouden, je voeten in een langzamer
tempo laten gaan en nog veel meer mogelijkheden. De sjabbat is een
teken van het eeuwigdurende verbond van God met zijn volk.
Vrijheid nooit vanzelfsprekend!
Nu naar Deuteronomium. De woorden die hier zijn opgetekend komen
uit de mond van Mozes en klinken veertig jaar na Exodus 20. In die
tussentijd is van de generatie die de slavernij nog aan den lijve heeft
ondervonden, vrijwel niemand meer over. De generatie die naar het
beloofde land zal trekken, moet herinnerd worden aan de bevrijding uit
de slavernij. Het is vreemd, maar je kunt aan vrijheid wennen op zo'n
manier dat je denkt dat die vanzelfsprekend is. Dan denk je dat er altijd
vrede zal zijn, althans in jouw land en de andere landen dicht in de
buurt. Oorlogsdreiging is er nauwelijks meer. Op 4 en 5 mei denken we
eraan dat onze huidige vrijheid een gave is uit de hand van mensen die
hun leven op het spel hebben gezet om die vrijheid tot stand te brengen
en die dat doen tot in onze eigen tijd. Sjabbat is een gave van God, een
vrijheid die niemand je mag afpakken. Maar om die rustdag ook te
gedenken en te vieren is soms niet zo makkelijk. Toen er nog op
zaterdag werd gewerkt sprong de zondag er echt uit. Dat veranderde
toen ook de zaterdag een vrije dag werd. Toen ik met pensioen ging had
ik alle dagen 'vrij' en was de rustdag nog minder specifiek. Nu elke dag
de Thuiszorg me komt wekken, dag in dag uit, vind ik het nog
moeilijker om van de rustdag ook echt een dag te maken waarop ik op
adem mag komen. Maar ik neem me voor om elke week toch wat meer
van Gods geschenk van de sjabbat te genieten.
Gonda Scheffel-Baars

GOED BEKEKEN

In het komende winter seizoen hopen we als PKN gemeenten van
Buurmalsen en Tricht samen onze filmavonden te houden. De avonden
worden afwisselend in de kerk in Buurmalsen en in Tricht gehouden.
Elke avond is open voor alle belangstellenden uit de regio en wordt
afgesloten met een nabespreking.
We laten dit najaar 2 films zien die we vorig jaar wilden tonen, maar
wat helaas niet lukte.
Op dit moment hebben we de data voor 2023 nog niet gepland, die
volgen nog.
1e Filmavond vrijdag 14 oktober 2022 in de Suitbertus Kerk te
Buurmalsen
The Two Popes (2019)
Achter de muren van het
Vaticaan moeten de conservatieve Paus Benedictus XVI
en Kardinaal Bergoglio, de
toekomstige Paus Franciscus,
een gemeenschappelijke basis
vinden om een nieuwe weg
voor de Katholieke Kerk te in
te gaan…. The two Popes”
verbeeldt een fictieve ontmoeting tussen de twee mannen.

Gefrustreerd over de richting die de Katholieke kerk ingaat, vraagt
Kardinaal Bergoglio Paus Benedictus toestemming om met pensioen te
gaan. In plaats van mee te werken laat de intellectuele, introspectieve,
aan zichzelf twijfelende Benedictus zijn meest uitgesproken criticus
naar Rome komen. Achter de muren van het Vaticaan en in het zomerverblijf van de paus, vindt een worsteling tussen traditie en vooruitgang,
schuld en vergeving plaats. Terwijl deze heel verschillende mannen
debatteren over de rol van God en de kerk, praten over wat hen in hun
jeugd bewoog om priester te worden en naar “Kommisar Rex” op t.v.
kijken, zetten ze hun verschillen opzij en groeit hun vertrouwen. Ze
delen onverwerkte schulden uit het verleden: Bergoglio deelt zijn
schuldgevoelens over zijn rol tijdens de dictatuur in Argentinië.
Benedictus biecht op dat hij lang op de hoogte was van seksueel
misbruik door een priester en hierover heeft gezwegen. Ook laat hij
weten het Woord van God niet langer te horen en te willen aftreden als
paus. De twee mannen troosten elkaar en schenken elkaar vergeving.
De film heeft Nederlandse ondertiteling
Vrijdag 14 oktober om 19.30 uur.
GOED BEKEKEN: ELVIS
Ze verschijnen de laatste jaren met
de nodige regelmaat: films over –
soms nog levende, soms reeds
overleden – popmusici. Ik ben een
steevaste bezoeker van dat soort
films, want je krijgt gegarandeerd
een reeks prachtige opnamen van
muzikale hoogtepunten te zien en te
horen. Zo hebben we genoten van de
film over Freddy Mercury en
Queen, en later ook over Elton John.
Nu draait op veel plaatsen in ons
land Elvis. En alle ingrediënten voor
een onderhoudend avondje beeld en

geluid zijn weer aanwezig. Zijn onvergetelijke stem, zijn gevoel voor
show, de mooie liedjes, variërend van teer tot explosief en rebels. Het
is, zoals bekend, een tragisch leven dat veel te jong ten einde kwam,
zoals zo vaak bij jonge talenten die te snel te veel weelde te dragen
krijgen. Wat ook niet hielp, was zijn opportunistische en geldbeluste
impresario, de Hollander Dries van Kuijk die zich in de States een
nieuwe identiteit als ‘colonel’ Tom Parker had aangemeten. Wat iets
minder uit de verf komt in de film, is de religieuze bezieling van Elvis.
Hij was en bleef, bij alles wat er mis liep in zijn leven, een gelovig
mens. In zijn religieuze songs komen zijn verlangen naar God, zijn
zoeken naar houvast, zijn hoop en zijn geloof expliciet tot uiting.
Mijn collega bij Defensie Fred
Omvlee, werkzaam als VLOP, is
een Elviskenner en liefhebber pur
sang. Van hem is trouwens ook het
concept Top Tweeduizend
Diensten afkomstig, maar dat
terzijde. Fred reist al jaren door het
land met zogenaamde ‘Elvisvieringen’. Daarin vertelt hij iets
over het leven van Elvis, over zijn
geloofsweg, en over de inspiratie
die nog altijd uitgaat van zijn muzikale erfenis. Fred zingt in die
diensten ook zelf vaak een paar songs van Elvis, zo mogelijk voorbereid
in samenwerking met locale muzikanten.
Het is heel goed denkbaar dat we dit komende seizoen ook in Tricht een
Elvis-viering zullen hebben! En om vast in de stemming te komen… ga
de film zien!
Ds. Henk Fonteijn

LEESWERK

(De) wanhoop (nabij)
Over wanhoop praten we niet zo vaak.
Niet als we onszelf in een wanhopige
situatie bevinden, niet als een van onze
geliefde familieleden of vrienden in
wanhoop belanden waarbij geen uitweg
te vinden schijnt. Hoe gaan we er mee
om?
Griet Op de Beeck heeft er een prachtig
boek over geschreven. Hoewel het voor
kinderen bedoeld is, heb je er als
volwassenen ook veel aan. Wat er in het
hoofdje van de negenjarige Lexi om
gaat, is boeiend. Haar moeder is na het
overlijden van Lexi's tweelingbroertje
regelmatig depressief. Hoe lief Lexi ook
probeert te zijn, en hoe volwassen ze met
de situatie omgaat, ze kan niet verhinderen dat mamma toch weer naar 'dat soort van ziekenhuis' moet. Bij
haar tante Arizona waar ze tijdelijk verblijft bedenkt ze een riskant plan
om haar moeder te helpen. Gelukkig is moeder al weer zover dat ze

deze vreemde liefdesbetuiging van haar dochter gevoelsmatig kan
aanvaarden. Ze moet nog in de inrichting blijven, maar er is hoop dat ze
weer naar huis zal komen. Lexi krijgt van de psycholoog die haar
moeder begeleidt een advies dat de schrijfster als titel aan haar boek
heeft meegegeven 'Jij mag alles zijn'. Lexi is niet verantwoordelijk voor
haar moeder, maar mag zichzelf zijn. Het boek is met sfeervolle
tekeningen geïllustreerd en bij Prometeus uitgegeven.
In het boek van Dirk van de Glind en
Leonie Muiderman, 'Met een blindenstok op de snelweg' (uitg. Morgenland)
vertellen de schrijvers het verhaal van
Vicky, wat in grote lijnen het verhaal
van Leonie zelf is. Hoewel het over heel
heftige dingen gaat, is het boek toch
geen tranentrekker geworden. Als
Vicky 17 is wordt bij haar een cyste in
haar hersenen ontdekt. De operatie
slaagt, maar haar rechterkant is verlamd
en ze is blind geworden. Je denkt dan:
hoe kan ze dit ooit aanvaarden, hoe zal
ze ermee omgaan en hoe emotioneel is
dit ook voor haar ouders, broer en zus?
Ze is zeer gemotiveerd bij haar fysiotherapie en krijgt zo de regie over de
spieren in het rechter gedeelte van haar
lichaam weer terug. Ze leert weer lopen en leert dan ook een blindenstok te gebruiken. Maar er blijven steeds weer narigheden op haar pad
komen en op een keer is al haar veerkracht op. Dappere en positieve
Vicky is wanhopig. Het raakt me dat Dirk en Leonie zo open en integer
over deze wanhoop hebben geschreven. Ik herken er veel van mijn
eigen wanhoop in toen ik, pas uit het revalidatiecentrum thuis, 's nachts
urenlang gekweld werd door pijnlijke spasmen in mijn benen. Gelukkig
krijgt Vicky haar positieve kracht weer terug, maar het is een kwetsbaar
evenwicht tussen kracht en (over)belasting door zich opstapelende
problemen.

Wat ik aan de twee boeken heb overgehouden is dit: zelfs de sterkste
mens kan een keer te weinig kracht hebben om verdriet aan te kunnen
en daardoor de moed verliezen. Voor de wanhopige persoon is het óók
moeilijk omdat hij/zij de ouders en vrienden niet voor het hoofd wil
stoten alsof hun liefde te kort schiet. De omstanders dreigen schuldgevoelens te krijgen omdat hun liefde en zorg kennelijk niet toereikend
zijn. Moeilijk om in elk geval die schuldgevoelens niet te ontwikkelen
en als ze er zijn, ermee af te rekenen. Contact met elkaar proberen te
houden, ondanks alles, lijkt me het belangrijkst. Misschien ook tegen
elkaar uitspreken: ik waardeer jullie liefde maar ik kan die op dit
moment niet echt voelen.. En: we houden van je ook als onze liefde niet
goed bij je kan landen. Ook zonder woorden kan die boodschap
overkomen..
Vicky weet telkens weer haar verdriet en teleurstelling te boven te
komen. Maar zo loopt het niet altijd af.
Alinda
Een jeugdvriendinnetje van me verloor toen ze 17 was plotseling haar
oudste broer. Haar moeder kon het verlies niet verwerken en stierf een
half jaar later. Vader, zus, jongere broer en Alinda bleven achter. Hoe
verwerk je dit verlies als je nog zo jong bent? Ze worstelt zich erdoor
heen, getroost door haar viool, maar na jaren kan ze haar wanhoop niet
meer voor blijven. Haar liefde tot en van haar vader, broer en zus kan
niet het nodige tegenwicht geven.
Ik schrik als een gezamenlijk vriendinnetje van ons me opbelt en vertelt
dat Alinda besloten heeft niet verder te leven. Het is een schok die me
dagen bezighoudt. Ik wil haar vader, die me heel dierbaar is, graag een
brief schrijven, maar wat dan? Ik denk: als ik nu een gedicht zou
kunnen schrijven, dan zou ik daarin al mijn gevoel kunnen leggen. Als
ik ga zitten is het gedicht al bijna af, ik hoef het alleen maar op te
schrijven. Maar durf ik de tekst nu ook op te sturen? Het kan hem
misschien helpen, het kan ook heel verkeerd vallen. Lang blijf ik om de
brievenbus heen draaien en stop dan toch eindelijk de brief erin. Ik krijg
geen reactie. Is de brief wel aangekomen? Is hij boos of verdrietig
geworden en wil hij geen contact meer met me hebben?
Via via (het is een lang en wonderlijk verhaal, te lang voor hier) krijg ik
te horen dat hij het gedicht heeft voorgelezen in een kerkdienst, waar ik

eigenlijk zou zijn, maar waar ik helaas niet aanwezig was. Als hij een
poos later weer een keer in Tricht preekt en wel over het thema
‘(ver)antwoorden’, begint hij met: 'Geen antwoord krijgen op een brief
is heel aangrijpend. Geen antwoord geven is een droevige zaak. Je stelt
het schrijven steeds maar weer uit totdat je denkt: nu is het al zo lang
geleden, nu durf ik geen antwoord meer te geven.' Zo heeft hij me toch
antwoord gegeven. We hebben het er later samen nooit meer over
gehad.
Ook hier de moeilijkheid om datgene met elkaar te delen waarvoor je de
woorden eigenlijk niet hebt. Het laatste vers houdt voor mij in dat een
mens, hoe verward en verloren in eigen of onze ogen ook, nooit buiten
Gods domein kan vallen. Het is een troost waaraan ik vasthoud, ook al
zijn er dingen in het geloof waar ik niet zo zeker van ben.
Alinda
We waren padvindsters en zwierven door de duinen,
wij zochten sporen in het natte zand.
Wij waren jong nog en wij zongen liedjes:
de wereld wenkte met een open hand.
Hoe lang is deze speurtocht al geleden?
Wij zijn sindsdien elk onze weg gegaan.
Het spel werd werkelijkheid. Een pad te vinden
kan soms een mens zijn kracht te boven gaan.
Er is een weg, ook als violen zwijgen,
een Weg die leven is voorbij de dood,
een Weg die IS, ook als wij hem niet vinden,
die Weg vindt ons: God onze Bondgenoot.
Gonda Scheffel-Baars

GEDICHT VAN DE MAAND
Mussenvlucht

Marieke Lucas Rijneveld schreef naar aanleiding van de wantoestanden
rond het asielcentrum Ter Apel een adembenemend mooi gedicht, dat
voor Bijbellezers ook nog eens een aantal zeer herkenbare passages
bevat.
Als de nacht enkel een dak is voor degenen die nooit
een hand boven het hoofd gehouden is, als je eenmaal
begrijpt dat het woord nooddruft uit een gebed het gebrek
betekent aan bed en brood, aan heb-me-lief: niemand
weet hoe een vluchtauto eruitziet totdat je er een bestuurt.
Als je hoopt dat de oorlog ver weg is, maar het een
parasiet blijkt die zonder toestemming in je meereist,
en je ligt, je ligt het wachten uit. Soms verschijnt er een
belofte aan de horizon, toch volgt er altijd zonsondergang
waardoor het donker weer komt, duisternis die steevast
een bivakmuts draagt: je herkent zijn ogen van verre,
al weet je dat niemand het donker erbij lapt, inschikkelijkheid

is het eerste woord dat je hier leert – je bent een logé
zonder toilettas, maar met een hoofd vol nachtmerries.
Als de dag als laaghangend fruit voor je hangt en er wordt
gezegd dat je er niet van mag eten, als je altijd in de wacht
wordt gezet, als men je haat enkel omdat men zelf bang is
gehaat te worden, ze je een gelukzoeker noemen,
terwijl je, als je mocht kiezen, heus de voorspoed elders
zou zoeken, want ieder paradijs is een luchtkasteel
voor hen die uit hun geboorteland wegmoeten.
Als je alles kwijt bent wat je dierbaar is: huis, haard,
waardigheid, kind. Als je bij aankomst al ziet
dat men de armen niet open maar op elkaar
geklemd houdt, en je weet dat er niet veel nodig is
voor een thuis, enkel iemand die je warm begroet,
die zegt: weest niet bevreesd, gij gaat vele mussen
te boven. En die je dan van vleugels voorziet.

Wie was Maecenas?
Met dank aan de mensen die Wikipedia onvermoeibaar van informatie
voorzien, (wist u dat Wikipedia vooral kan bestaan dankzij giften van
ons als gebruikers?), wil ik graag de aandacht vestigen op Gaius Cilnius
Maecenas. Hij was een Romeins staatsman en kunstliefhebber die onder
meer gediend heeft onder keizer Augustus, dezelfde die we kennen uit
het kerstevangelie bij Lucas. Al in de verre oudheid kreeg zijn naam de
betekenis van “beschermer en stimulator van de kunsten”. Van hem
wordt verteld dat hij vele rollen in zich verenigde. Hij was koopman,
diplomaat, mediator, politicus, maar ook een buitensporig levensgenieter. De man was schatrijk, had een riante villa op een van Rome’s
heuvels en organiseerde daar literaire en poëzieavonden met beroemdheden als Horatius en Vergilius (bekende namen voor wie ooit de oude
gymnasiumopleiding heeft gevolgd!). Al met al, Maecenas was iemand
die de beeldende en schrijvende kunsten zeer hoog schatte, zich daar
ook politiek sterk voor maakte en bovendien royaal uit eigen zak
bijdroeg aan het succes van veelbelovende kunstenaars in zijn tijd. De
dichter Martialis schreef over hem: Waar een Maecenas is, komt er ook
wel een Vergilius...".
In onze kleine kerkgemeenschap is nu al twee jaar een nog veel kleinere
werkgroep, Kunst in de Sint Pieter, die in de afgelopen jaren verant-

woordelijk was voor de organisatie van een reeks mooie exposities. Ik
roep onder andere in herinnering de statiën bij het Lucas-evangelie van
de Vianense schilder Henk van Loenen, de advents-en kersttentoonstelling van Hannelieke van de Beek uit Leersum, de inspirerende
werken van Merie Rijnberk (met de vlammen en vurige bollen in de
Pinksterdienst).
Ook memoreer ik de workshop ‘Levenspad’,
waar een flinke groep mensen in de 40 dagen
tijd zeven woensdagmiddagen gewerkt heeft aan
verbeelding van allerlei thema’s rond de weg
van Christus en onze eigen levensweg.
Nog een paar dagen kunt u momenteel terecht
bij de fototentoonstelling van de Culemborgse
natuurfotograaf Arno Kerkdijk, ‘Het zijn net
mensen!’, over biodiversiteit in de Betuwe.
Terug naar Maecenas. Hij had oog en oor voor
de betekenis van de kunst. Ook in de kerk van
alle eeuwen is altijd het besef aanwezig geweest
van de kracht van poëzie, van beeld en verbeelding, van muziek. Onze
kleine werkgroep Kunst in de Sint Pieter probeert aandacht te vragen
voor die grote waarde en betekenis van kunst als bron van inspiratie en
verdieping. We zijn heel dankbaar dat er steeds vrijwilligers beschikbaar zijn als suppoost, zodat we onze kerk regelmatig gastvrij kunnen
openstellen.
En voorts: het zou heel fijn zijn, wanneer er af en toe een Maecenas
in ons midden opstaat, die (anoniem) een royale bijdrage aan het
college van kerkrentmeesters zou willen overmaken met de expliciete
aanduiding ‘Kerk en Kunst.’
Lijkt het u leuk, mee te denken en mee te organiseren (we hebben nog
tal van plannen!), meldt u zich dan bij een van ondergetekenden en
schuif aan bij onze volgende vergadering!
Machteld de Bruin, Hannie van Noord, Geertje Lentink, Henk Fonteijn

VRIJWILLIGERSAVOND
Vrijdagavond 7 oktober, om 18.00 u., is het zover: de vrijwilligersavond. Dan hopen we u te vermaken met een aantal leuke opdrachten,
kunt u tussendoor gezellig bijpraten, maar vergeten we ook de
inwendige mens niet. Wat dat laatste betreft is het wel goed als we
weten op hoeveel mensen we kunnen rekenen. Dus graag uw deelname
even melden. En als we ergens rekening mee moeten houden, dan
vernemen we dat ook graag (bijv. vegetarisch of allergieën). Het is de
bedoeling persoonlijke uitnodigingen te sturen - waarschijnlijk hebt u
die al ontvangen als u dit leest -, maar de ervaring leert dat daar nog wel
eens wat mee mis kan gaan. Bovendien is in het vorige kerkblad aangegeven dat zelfs de intentie om vrijwilligerswerk te doen al voldoende
is, ook al was je, om wat voor reden dan ook, daar niet toe in staat.
Dan is het goed mogelijk dat u niet in bepaalde adressenbestanden zit,
maar bent u dus toch welkom !
De ondertekening van dit stukje is namens de kerkenraad, maar ook van
de kerkenraadsleden verwachten we dat ze laten weten of we op hun
aanwezigheid kunnen rekenen.
Opgave graag bij Janny van Eck, Rutgher Jacobsstr. 29, tel. 0345
572225 en 06 13228927 of bij Gert - Jan den Boer, Weistr. 2, tel. 06
53710432.
Namens de kerkenraad,
Kees Kuiper

BOEKENMARKT DIACONIE
Het duurt nog een aantal weken, maar toch is dit de laatste mogelijkheid
om via Rondom de Sint Pieter op te roepen uw overbodige boeken LP's,
CD's en DVD's in te leveren voor de diaconale boekenmarkt
op zaterdag 29 oktober. Inleveradres bij Dikkie de Keijzer, Bulkstr. 6,
tel.: 573827. We beginnen zaterdag om 9.00 u. en gaan door tot 14.00
u.
Voor 1 euro hebt u al een mooi boek en voor 2 euro tik je vaak al iets

bijzonders op de kop. En de LP's zijn al een tijdje weer populair
geworden bij de fijnproevers; wie weet zit er wat moois voor u bij!
De opbrengst gaat naar Shade t.b.v. het kindertehuis in Kenia. Dina van
Doesburg zal voor de nodige informatie zorgen. Wel is er op deze dag
een goed doel bijgekomen: André Fonteijn, die een stichting in het
leven heeft geroepen om Oekraïners te helpen, zal proberen om u in
nieuwe kleren te steken. Voor u misschien een buitenkansje!
Mocht u de vrijdag ervoor nog in de gelegenheid zijn om mee te helpen
in te richten dan bent u vanaf 13.00 u. van harte welkom.
Namens de diaconie,
Kees Kuiper

FREEDOMFORUKRAINA op de diaconale
boekenmarkt
Zoals bekend verblijven onze zoon André, zijn
Oekraïense vrouw Valentyna, haar moeder
Elena, hun tweeling Vivi en Lizzy (en de twee
katten Lana en Max) al sinds begin maart in
Nederland. Zij hebben gastvrij onderdak
gevonden bij een jong gezin in Zetten, waarmee
intussen een warme vriendschap is ontstaan.
Naar zich laat aanzien, zullen André en
Valentyna noodgedwongen deze winter nog in
Nederland blijven. Hoewel de veiligheidssituatie in hun woonomgeving momenteel niet
alarmerend is, spelen andere factoren een
belemmerende rol. Het gas is meer nog dan bij
ons onbetaalbaar geworden, brandstof is schaars, kortom allerlei zaken
die voor een ‘normaal leven’ nodig zijn, zeker in de ijzig koude winters
daar, zijn door de oorlog problematisch geworden.
Intussen blijven André en Valentyna zich onvermoeibaar inzetten om
donaties te verzamelen, waarmee noodzakelijke hulpgoederen, vooral in
de medische sfeer, gekocht en naar de frontgebieden getransporteerd

worden. Daartoe hebben ze een kleine stichting opgericht,
www.freedomforukraine.nl
Onlangs hebben André
en ik een ritje gemaakt
naar America in
Limburg, waar we twee
auto’s vol mochten
laden met splinternieuwe kleding,
afkomstig van een
winkel die – na drie
generaties – definitief
de deuren sloot. De
eigenaars wilden graag
dat de restpartij ten
goede kwam aan een goed doel en kwamen via via op het spoor van
André en Valentyna.
Op de diaconale boekenmarkt zal dit keer daarom ook een groot
aanbod nieuwe kleren, in alle soorten en maten, voor zeer aantrekkelijke prijzen te koop worden aangeboden. De opbrengst dus
bestemd voor medische hulp aan de mensen in de oorlogs-gebieden
in oostelijk Oekraïne. Dus ook als u geen boekenliefhebber bent…
zeker komen!
Henk Fonteijn

‘DE VREUGDE VAN GENOEG’
Komend seizoen zal in het
toerustingsprogramma in onze
gemeente regelmatig het thema
‘duurzaamheid’ in allerlei
varianten klinken. Op zondag 2
oktober hopen we daar in en rond
de kerkdienst aandacht voor te
vragen, onder andere door dan het
bordje ‘Groene Kerk’ aan ons
kerkgebouw te bevestigen. En
verderop in die maand staat
onderstaand activiteit genoteerd:
Op woensdagavond 26 oktober om 19.30 uur geeft econoom en
auteur Paul Schenderling een lezing over ‘de vreugde van genoeg’
in onze kerk.
Grondstoffen worden schaarser, het klimaat verandert, systemen staan
onder druk, het vertrouwen in de politiek daalt en het verschil tussen
arm en rijk neemt toe. Daarnaast is eenzaamheid een steeds groter
probleem. Veel mensen voelen zich onzeker over de toekomst en stellen
zichzelf de vraag: “Kunnen we op een andere manier invulling kunnen
geven aan onze economie en onze wijze van samenleven?”.
Paul Schenderling is van huis uit econoom, werkzaam bij Berenschot en

co-auteur van het recent verschenen boek ‘Hoe
handel ik eerlijk’. In het dagelijkse leven
adviseert hij overheden over sociale en
ecologische vraagstukken en geeft hij lezingen
over de vreugde van genoeg. Regelmatig wordt
hem de vraag gesteld hoe we eerlijker en
duurzamer kunnen leven en hoe we elkaar
daarbij kunnen helpen. Tijdens zijn interactieve
lezing op 26 oktober zal Paul op een toegankelijke manier uitleggen hoe onze huidige
economie in elkaar zit en geeft hij praktische
tips over hoe je binnen die context zelf
rechtvaardig kunt handelen. Hij schuwt de
discussie niet en deelt graag zijn visie op de huidige politieke en maatschappelijke vraagstukken. Ook gaat hij in op het thema postgroei: hoe
we de focus van kwantitatieve groei verleggen naar kwalitatieve groei.

I

Iedereen is van harte welkom om deze lezing bij te wonen. Aanmelden
is niet nodig. De hoed gaat rond voor een bijdrage in de onkosten.
* Paul Schenderling is kerkelijk betrokken in Amersfoort en al jaren intensief bezig
met het thema christen-zijn en levensstijl. Hij deed onderzoek naar de sociale en
ecologische effecten van consumptie en publiceerde in 2019 voor het eerst in het
Nederlandse taalgebied een berekening hoeveel mensen in niet-westerse landen
werken ten dienste van onze consumptie. In 2021 schreef hij samen met Dr. Matthias
Olthaar een veelbesproken essay in Trouw over de sociale en ecologische effecten van
groei en globalisering. In dezelfde maand publiceerden zij over deze thema's het boek
Hoe handel ik eerlijk, dat sterk geïnspireerd is door Jesaja en praktische perspectieven
bevat op een levenswijze die het leven op aarde niet langer aantast maar juist
bevordert. Kort daarna richtten ze samen stichting Genoeg om te Leven op.

SAMEN EEN DOEL… maar hoelang nog?
Ik zeg het maar ronduit: het gaat niet goed met onze ouderensoos. Ik
bedoel: gelet op het aantal leden. De inzet van het bestuur is onveranderlijk hoog, de sfeer is prima. Maar gaandeweg zien we hoe wat ooit
een bloeiende vereniging was die moeiteloos de grote zaal van het
Dorpshuis vulde, bijna te klein is geworden voor de grote zaal van de
Belder. De bestuursleden doen er alles aan om het tij te keren, maar het
lijkt erop dat we moeten aanvaarden dat een seniorenvereniging als
S.E.D. ‘niet meer van deze tijd’ is.
‘Tot aan de Kerst gaan we in elk geval door’, luidt de mededeling van
het bestuur. Daarna zal overwogen worden of 2022 het laatste jaar
geweest is.
Vooralsnog zijn er in elk geval nog een drietal middagen te gaan. Om te
beginnen op 27 oktober. Ondergetekende hoopt dan een middagje te
verzorgen dat gewijd is aan Toon
Hermans, de grote conferencier,
zanger, dichter en schilder, aan
wie velen van ons mooie
herinneringen zullen koesteren.
Toevallig is mijn echtgenote een
groot liefhebster van zijn werk,
reden waarom wij in onze
boekenkast nagenoeg elk
boekwerkje van Toon hebben
staan.Ik bezit ook een aantal DVD’s met registraties van zijn beroemde
One Man shows in Carré, dus het wordt kijken en luisteren!Misschien
een leuke middag om eens iemand voor uit te nodigen? En ook wie
vanwege het onderwerp deze middag eens wil komen kijken …
hartelijk welkom!

Henk Fonteijn

MENS, WAT EEN VERHAAL!

Miep Wielemaker
Wat was uw droom voor later, toen u jong was?
Mijn droom was verpleegster worden. Na een vakantiebaan van 6
weken als hulp in het ziekenhuis was die droom verdwenen.
Uw lievelingsmuziek, toen en nu?
De Beatles en de Rolling Stones. Nu heeft klassiek mijn voorkeur.
Het Ave Maria staat bovenaan. Maar ook Enya en Katie Melua vind ik
mooi.
Voor welk eten mogen we u wakker maken?
Nergens voor. Ik ben blij als ik een nacht doorslaap.
Wat hing boven uw bed in uw puberjaren?
Posters mochten wij vroeger niet ophangen. Dat was zonde van het
behang, vond mijn moeder. Daar waren schoolagenda’s voor. Wel moet
ik zeggen dat mijn moeder mooi behang op de muren plakte.
Welk verhaal/boek/film is u het meest bijgebleven en waarom?
De film: De Herberg van het Zesde Geluk. De moed en standvastigheid
van Gladys (de hoofdpersoon) om haar doel te bereiken is
bewonderingswaardig.

Heeft u een lievelingsverhaal of – tekst in de bijbel? Of een
lievelingslied? En waarom dit?
Het Ave Maria. Dit lied raakt mij iedere keer weer.
Welke levenswijsheid zou u aan een volgende generatie willen
doorgeven en waarom?
Ga met respect met een ander om en wees eerlijk.
Maak de volgende zinnen af:
De kerk is voor mij…..
een plaats voor bezinning en stilte. Een plaats waar ik kracht ontvang
om iedere keer weer verder te kunnen in de “Janboel van deze wereld”,
zoals genoemd door Annemiek Schrijver.
Als ik wist dat morgen de Messias kwam, zou ik vandaag…
Bloemen kopen en nog wat achterstallige bezoekjes afleggen en verder
de hele familie uitnodigen en trakteren op zelfgebakken mokkataart.

Ik geef de pen door aan : Gouwke van de Water

KERK IN UITVOERING
Zondag 2 oktober: 11.00: Koffiedrinken na de
dienst
Dinsdag 4 oktober: Ophalen oud papier
Woensdag 5 oktober: 09.30: Morgengebed en preekvoorbereiding
Vrijdag 7 oktober: 19.00: Vrijwilligersavond
Woensdag 12 oktober: 09.30 en 19.30: Bijbelkring Johannesevangelie
Donderdag 13 oktober: 19.30: Vergadering jeugdraad
Vrijdag 14 oktober: 09.30: Dagje wandelen o.l.v. natuurgids
Vrijdag 14 oktober: 19.30: Filmavond “The two popes”, Buurmalsen
Maandag 17 oktober: 12.30: Aanschuiftafel Belder
Woensdag 19 oktober: 09.30: Moderamen, 19.30: Consistorievergadering
Woensdag 26 oktober: 19.30: Lezing Paul Schenderling: ‘De vreugde
van genoeg’
Donderdag 27 oktober: 14.00: Soos S.E.D. met ds. Henk Fonteijn
over leven en werk van Toon Hermans
Vrijdag 28 oktober: 10.00: Vergadering werkgroep Kunst in de St
Pieter
Vrijdag 28 oktober: 13.00: Inrichten kerk voor diaconale boekenmarkt
Zaterdag 29 oktober: 09.00: Diaconale boekenmarkt
Zondag 30 oktober: 11.30: Oefenen projectkoor Taizéviering
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 2 oktober 2022: Dienst van Schrift en Tafel
koffie, thee en limonade na de dienst
10.00 uur: ds. Henk Fonteijn
Orgel: Jeroen van Kleef
Zondag 9 oktober 2022
10.00 uur: Ds. Henk van Kapel uit Buurmalsen
Orgel: Jaap Kwakkel
Zondag 16 oktober 2022
10.00 uur: Ds. Christien van Harten uit Deil
Orgel: Teunie Trouwborst
Zondag 23 oktober 2022
10.00 uur: Ds. Henk Fonteijn
Orgel: Jaap Kwakkel
Zondag 30 oktober 2022
10.00 uur: ds. Henk Fonteijn
Orgel: Tom Bijnagte
Zondag 6 november 2022
10.00 uur: dhr. Theo de Koning uit Nieuw Lekkerland
Orgel: Jaap Kwakkel
Zondag 6 november
18.30 uur: Taizéviering

Alle kerkdiensten zijn ook online te volgen, zowel rechtstreeks als
tot een jaar na dato, via www.kerkdienstgemist.nl, onder
Protestantse Gemeente Tricht.
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