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Kerkdienst
Zondag 30 oktober, 10.00 uur:
ds. Henk Fonteijn
Orgel: Tom Bijnagte
Bij de dienst: Op 31 oktober,
het is in steeds minder agenda’s
terug te vinden, wordt in de
traditie van de reformatie de
kerkhervorming herdacht die in
1517 door de Augustijner
monnik Marten Luther in
beweging werd gezet. Heel kort
luidt het verhaal als volgt:
Luther is niet te spreken over het aflaatsysteem dat de katholieke kerk heeft ingesteld.
Gelovigen kunnen door een geld bedrag aan de kerk te betalen vergeving van zonden
‘kopen’. De kerk gebruikt de opbrengsten onder meer om de bouw van de Sint Pieter in
Rome te financieren. Op 31 oktober 1517 doet Luther iets met zijn ongenoegen. Hij schrijft
95 stellingen (terug te vinden op Internet) waarin hij de wantoestanden aan de kaak stelt.
Vaak wordt beweerd dat de kerkhervormer het document op de deur van de slotkerk van
Wittenberg spijkerde. Hard bewijs hiervoor ontbreekt. Wel vast staat dat Luther de stellingen
doorstuurde naar de aartsbisschop
van Mainz met het verzoek er
schriftelijk op te reageren. Om een
lang verhaal kort te maken: Luther
werd uiteindelijk uit zijn kerk gezet
en ging als ketter verder door het
leven. Hoewel de EvangelischLutherse kerk in ons eigen land klein
is, is zij wereldwijd, vooral in
Scandinavië en in de Verenigde
Staten, een grote speler op het
kerkelijke veld. ‘Wij’, Nederlandse
Hervormden, Gereformeerden,
Protestanten, stammen vooral uit de
traditie van Geneve, waar – enkele decennia later dan Luther – Jean Calvin (Calvijn) aan de

wieg stond van de kerken van de Reformatie. Maar op 31 oktober wordt doorgaans toch
vooral aan Luther gedacht. We zullen zondag in elk geval iets met teksten van Luther doen in
de liturgie. En ik stel me voor dat we nadenken over wat we anno 2022 nog altijd als
waardevol reformatorisch (of: protestants) erfgoed mogen beschouwen. Zonder dat ik enige
intentie of pretentie heb om me op wat voor manier dan ook af te willen zetten tegen de
rooms-katholieke kerk in onze tijd, ik zeg het er maar even bij voor alle volledigheid. We
lezen uit de eerste brief van Petrus. Die is niet zo bekend, maar er staan mooie dingen in, ook
in verband met het thema van vorige week zondag. We lezen komende zondag hoofdstuk 1
en een deel van hoofdstuk 2. Let op de termen “ een koninkrijk van priesters” en “levende
stenen”.
De diaconale collecte is komende zondag bestemd voor het fonds individuele noodhulp

Bloemen gaan deze week naar:
Mevr. Hannie van Noord – Nieuwsteeg 23 en Mevr. van Eck- van Empel –
De Zandkuil 22

Alvast noteren: Zondag 20 november is het Eeuwigheidszondag, of ‘Zondag van de
Voleinding’. We noemen de namen van wie ons ontvielen, we steken gedenklichtjes aan, we
bidden voor elkaar en speciaal voor wie een zwaar gemis te dragen hebben, en we
overdenken wat de
Schriften getuigen: dat de dood het
laatste woord niet heeft.
Aansluitend aan deze dienst zal er
een koffieconcert zijn met bij het
karakter van deze zondag passende
muziek, uitgevoerd door Freddy van
Mourik, vleugel, en Gery Vermeulen,
mezzo-sopraan. Mirjam Fonteijn
draagt een aantal gedichten voor.
Duur: een goed uur. Aanvang rond
11.30 uur. Voor een bijdrage in de
onkosten gaan de hoed rond.

Voorgegaan
Op 2 oktober – met excuus voor de late vermelding – overleed op
Ravestein, waar zij het afgelopen half jaar op De Horst verbleef, Teuntje
Jasperijntje van Empel- Heijkoop, in de leeftijd van 88 jaar. Meer dan 63
jaar lang lieve vrouw van Jan van Empel, lieve en zorgzame moeder, oma
en omi. De uitvaart heeft op 8 oktober plaatsgehad in ’t Lief in Beesd. Haar gedachtenis zij
tot zegen van wie haar missen.
Hier en hierna: n.a.v. reacties op de diensten van afgelopen zondag in Buurmalsen en in
Tricht bieden collega Henk van Kapel en ondergetekende graag een gespreksavond aan rond
‘hemel, hel, hiernamaals’. Omdat dit thema aansluit bij de laatste zondag van het kerkelijk
jaar (20 november), doen we dat op dinsdagavond 22 november, om 19.30 uur in de
Belder. Het is fijn wanneer u zich hiervoor aanmeldt bij ondergetekende.
ZATERDAG A.S. Sint Pietersmarkt 2022: heeeeeeel veel boeken en cd’s, en heeeeeel
veel nieuwe kleding aantrekkelijke prijzen! Alles voor het goede doel!
Zaterdag tussen 09.00 en 14.00 uur kunt u in kerk en koor terecht voor
een enorme keuze aan boeken en cd’s. Opbrengst is voor het werk van de
stichting Shade in Kenya, waar mooi werk wordt gedaan onder kansarme
kinderen en jongeren. Bas en Dina van
Doesburg wijden er heel veel van hun tijd
en energie aan, en we hopen met de
opbrengst van deze dag aan dat werk een
mooie financiële injectie te kunnen
geven. Tevens zullen André en Valentyna
Fonteijn, geholpen door wat vrijwilligers
uit hun netwerk, een grote collectie
splinternieuwe kleding voor dumpprijzen
aanbieden. Opbrengst voor hun kleine
stichting FreedomforUkraine, waarmee
ze intussen al heel veel hebben kunnen
bijdragen aan medische zorg in de
oorlogsgebieden in oost- en zuid Oekraine.

DEKENTJES NODIG! Kijkt u thuis nog eens in de kast of u iets te missen hebt, het zou
mooi zijn als we met het oog op de winter voorin de kerk
permanent voldoende dekentjes hebben liggen (genoeg om af
en toe ook een stapeltje te kunnen wassen). Warme harten zijn
essentieel in de kerk, maar een warm lijf is ook niet
onbelangrijk!

Lees/gesprekskring
Het afgelopen jaar heeft een klein groepje (zes mensen) zich intensief gebogen over het
boekje ‘De dood van dichterbij’ van Gerrit de Kruijf. We hebben
tijdens de meest recente bijeenkomst een nieuw boek gekozen, waar
we met elkaar mee aan de slag willen, en wel het boek ‘Eenvoudig
leven’. Het is een bundel Bijbelstudies en beschouwingen over ‘leven
van genoeg’, duurzaamheid, ‘groen’. Diverse deskundigen uit
verschillende disciplines werkten aan dit boekje mee. Onder meer Paul
Schenderling, econoom, die afgelopen woensdagavond in onze kerk
een inspirerende lezing hield, die u nog een jaar lang kunt terugkijken
op kerkdienstgemist/protestantsegemeentetricht. En zijn vader, Jacques
Schenderling, predikant in Ingen.
De eerste bijeenkomst rond dit nieuwe boekje is op
donderdagmorgen 24 november om 10.00 uur in de Belder. Een mooie gelegenheid voor
nieuwe belangstellenden om aan te haken. Laat u z.s.m. weten of u mee wilt doen, dan
zorg ik dat u het boekje tijdig in huis krijgt.

Doopdienst in twee talen: zondag a.s. om 12.00 uur wordt in de
kerk van Buurmalsen de kleine Varvara gedoopt, dochter van
Andreii en Victoria Yaromenko, die in de voormalige Malsenburg
in Buurmalsen als vluchteling verblijven. Normaliter zou Varvara
in de ooster-orthodoxe kerk in Oekraïne gedoopt zijn, maar door
de oorlog is dat er niet van gekomen. Nu hebben de doopouders
zich tot de dichtstbijzijnde plaatselijke kerk gewend en in de voorbereiding kwamen we erop
uit, dat we als gezamenlijke gemeenten van Buurmalsen en Tricht van harte verantwoording
voor deze doop willen dragen. Ad de Graaff en ondergetekende zullen als ouderling en covoorganger meewerken namens onze Trichtse gemeente. En namens de doopouders mag ik
iedereen die van dit bijzondere oecumenische moment getuige wil zijn, van harte uitnodigen
om de kerkdienst van 12.00 uur in de kerk van Buurmalsen bij te wonen!
Nog verder vooruit kijkend…

Running X-mas Dinner
Of juist voor ze koken?
Doe gezellig mee!
Vrijdagavond 16 december
17:30 – 21:00 uur
Mail voor 9 december naar Elina
elina160161@freeler.nl
Gedicht: Afscheid
We zien het leven doorgaans slechts als een reeks kleinigheden
een stap naar links, een stap naar recht in een oneindig heden
en maken ons het meeste druk om onbedachte dingen
die ons geluk of ongeluk van dag tot dag bedingen
en denken nimmer aan het eind en wat of dat betekent
tot er een dierbare verdwijnt waar geen mee had gerekend
en eensklaps maalt er niemand meer op vluchtige problemen
want leven is ook telkens weer ten diepste afscheid nemen.
Jean Pierre Rawie
Kopij voor de volgende weekbrief uiterlijk woensdag 2 november naar henkfonteyn@gmail.com

Afspraak? Email: henkfonteyn@gmail.com; Telefoon/what’s app: 06-14230579

