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Soms vraag ik mij wel eens af of ik alleen denk dat de tijd zo snel gaat. 
Nu ik dit schrijf is het al weer eind februari 2023. 53 jaar loop ik 
(althans ongeveer) alweer op deze aarde rond. In mijn tienerjaren stond 
ik er niet zo bij stil, maar de laatste jaren heb ik steeds meer het gevoel 
dat een jaar voorbij vliegt. Onze Lieke wordt in maart al weer 21 en 
Thom in juni 23. Ik kan mij als de dag van gisteren herinneren dat ze 
hun intrede in deze wereld maakten; lieve kleine hulpeloze wezens, 
volledig vertrouwend op ons als ouders om hen te begeleiden in deze 
wereld en nu, nu zijn het volwassenen die hun eigen weg bewandelen 
en keuzes maken die wij niet altijd begrijpen, maar waarin we hun 
alleen maar kunnen adviseren. Maar goed, de tijd vliegt en in dat 
opzicht kijken wij vol verwachting uit naar – als het goed is – de 
geboorte van een 13-tal lammetjes ergens vanaf half april.  
 
Als Zanggroep Tricht zijn we druk bezig met het instuderen van de 
liederen behorend bij de Job-cantate. U bent van harte welke om deze 
bijzondere dienst bij te wonen op zondag 12 maart om 13.15 uur.  
 
Voor nu wens ik u veel leesplezier en graag tot de volgende keer! 
 
Namens de redactie, 
hartelijke groet, 
Nienke den Boer 
_________________________________________________________ 
Kopij voor volgende kerkblad kunt u uiterlijk 17 maart 2023 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 
 
 
U ziet het er niet aan af, maar wanneer ik deze woorden typ, zit 
ik met een paar kussen in mijn rug op bed. Het is elf uur ’s 
morgens en ik heb van gisteravond 20.00 tot vanmorgen 09.00 
uur overwegend geslapen. Met een koortsig lijf en spierpijn. Dat 
overkomt mij niet zo heel vaak, maar als het dan een keertje raak 
is, heb ik niet heel veel praatjes meer. Vandaag gaat het een 
stukje beter, ik voel me alweer wat energieker, maar de vrouw 
des huizes – die als het erop aankomt (net als in de meeste 
huishoudens) het laatste woord heeft - verordonneert dat ik 
niettemin het bed moet houden. 



 
 

 

De laptop op schoot 
dan maar, want als ik 
niet slaap, is niets doen 
voor mij een zware 
opgaaf. Ik heb ook een 
stapeltje boeken naar 
het nachtkastje 
meegenomen, met het 
voornemen een fikse 
inhaalslag te doen. Dat 

valt nog niet helemaal mee, want lezen blijkt een onverwacht 
vermoeiende bezigheid. Niettemin, het prachtige boek van Dirk 
de Wachter, ‘Vertroostingen’ heb ik 
uitgelezen.  
Niet dat ik mijn grieperigheid en twee 
dagen gedwongen bedrust ook maar in enig 
opzicht met zijn toestand zou durven 
vergelijken. Maar wel herken ik, wat ooit 
een van mijn docenten aan de Theologische 
Faculteit ons bijbracht: elke ziekte kan 
ervaren worden als een voorbode van de 
dood. Je wordt tegen wil en dank bepaald 
bij je kwetsbaarheid en daarmee – zeker als 
de jaren gaan tellen – bij de eindigheid van 
ons aardse bestaan. Het heeft iets heel 
verontrustends als je lichaam ineens niet 
meer als vanzelfsprekend in dienst van je 
plannen en ambities staat. Hoe komt dat, en gaat het ook weer 
over? Dirk de Wachter benoemt vele zaken die kunnen troosten 
als dat besef van eindigheid zich aan ons opdringt. Niet iedereen 
zal zich evenveel herkennen in wat hij schrijft over ‘de troost van 
filosofie’, maar we kunnen ons denk ik allemaal wel wat 
voorstellen bij de troost van  muziek, in zijn geval Leonard 
Cohen en Bach. Maar het meest aansprekend vond ik toch wel 
wat hij schrijft onder het kopje: de troost van het kleine goede. 
De omschrijving ‘het kleine goede’ is van de Joodse filosoof 
Emmanuel Levinas. De Wachter schrijft: “als iets troost is, dan is 



 

 

het dat kleine goede van Levinas, dat dicht bij vriendelijkheid zit. 
Het is de mens die er voor u is, de mens die iets voor u doet, iets 
kleins. Iets onschuldigs. Iets dat vermoedelijk geen moeite kost en 
dat zomaar, met een knippering van het oog, aan de aandacht 
zou kunnen ontsnappen.” 
Dat kleine goede mag ik me 
laten aanleunen nu ik een paar 
daagjes patiënt ben. En ik 
word nog helemaal warm als 
ik denk aan gistermorgen, 
toen ik wakker gemaakt werd 
door een kinderstemmetje. 
Driejarige kleinzoon Arthur 
stond naast mijn bed, kroop 
naast me, en bracht zijn 
nieuwste ‘Boer Boris’ mee 
om voor te lezen. Dat was 
vertroosting van het hoogste 
kaliber! Hij moest het 
trouwens een paar dagen later betalen, want hij bleek het virus 
van me overgenomen te hebben.  
 
Ik sluit af met een betuiging van groot respect aan het adres van 
alle lezers van dit verhaal voor wie ziekte en ongemak tot de 
dagelijkse en onontkoombare realiteit behoren, en die – ook als 
ze dat niet altijd kunnen opbrengen – toch de blik naar buiten 
richten, de mogelijkheden die (nog) wel ter beschikking staan 
aangrijpen, hun zegeningen tellen en niet opgaan in 
slachtoffergedrag. Onder hen zij die al jarenlang vanaf haar bed 
garant staat voor vele inhoudsrijke artikelen in dit kerkblad! 
 
Met hartelijke groet vanaf Westersingel 33 
 
Henk Fonteijn 
Gesprekje, wandeling, fietstochtje?  
henkfonteyn@gmail.com, 0614230579 



 
 

 

MIJMERING 

 

 
 
 
 
 

 
 
T H U I S G E V E R S 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toen ik onlangs over de grote weg Waalwijk naderde, zag ik uit 
de verte al, dat er aan de toren van de prachtige neogothische St. 
Clemenskerk een enorm bord bevestigd was. Mijn eerste 
gedachte was: daar moet vast wel een heel erg blijde boodschap 
op staan. En inderdaad, iets verderop was duidelijk te lezen dat er 
woonruimte werd aangeboden. Als dat geen groot nieuws is in 
een tijd dat er zoveel mensen zijn die een woning zoeken! Toch 
mooi, zou je denken, dat een kerk zich het lot aantrekt van 
woningzoekenden. Maar nader onderzoek wees uit dat de St. 
Clemenskerk een paar jaar geleden is verkocht en dat er nu 17 
appartementen in komen en met mooie glas in lood ramen 



 

 

moeten deze al gauw zes ton opbrengen. Dat zijn dus bepaald 
geen appartementen voor mensen met een smalle beurs, laat staan 
voor vluchtelingen. Nu hoeft de kerk natuurlijk geen 
vastgoedonderneming te worden of makelaar, maar ik werd in de 
laatste kerkenraadsvergadering wel verrast, toen ik voorzitter Ad 
de Graaff hoorde spreken over het project "Thuisgevers" van de 
PKN. Een bijzonder woord overigens, ik kende alleen de 
negatieve variant: niet thuisgeven. Als bijv. iemand niet positief 
reageert op een verzoek om hulp, kun je zeggen: hij gaf niet 
thuis. 
Maar nooit hoor je de positieve variant: hij gaf thuis. Net zoals je 
wel hoort: hij heeft er geen kaas van gegeten; maar nooit: hij 
heeft er kaas van gegeten. En wel: hij snapt er geen bal van; maar 
nooit: hij snapt er een bal van ( en vraag me niet wat kaas en bal 
er mee te maken hebben). En zo zijn er wel meer uitdrukkingen 
waar we alleen de negatieve variant van kennen en niet de 
positieve. En nu heeft de PKN van het negatieve "niet 
thuisgeven" een positieve variant in het leven geroepen: 
Thuisgevers, een project waarbij men een oproep doet om 
tijdelijke woonruimte te bieden aan mensen die om wat voor 
reden dan ook in de problemen zijn geraakt. Een initiatief waar 
ook de overheid erg blij mee is, omdat het haar maar niet lukt om 
voor voldoende onderdak te zorgen voor zulke mensen. 
In de krant had ik al gelezen over deze vraag van de PKN, die 
natuurlijk vooral aan de aangesloten kerken gericht is; en daarbij 
gedacht aan de Belder, maar deze optie meteen verworpen 
vanwege alle activiteiten, zeker ook van de Maranatha - 
gemeente. Maar de voorzitter bracht het PKN -project naar voren, 
omdat hij kennelijk wel mogelijkheden zag: met de nodige 
aanpassingen en de bereidheid wat in te schikken zou toch op de 
bovenverdieping de mogelijkheid tot het verlenen van tijdelijk 
onderdak geschapen kunnen worden. 



 
 

 

Het is allemaal zo ver nog niet en 
definitieve besluiten zijn er nog niet 
genomen, maar misschien is het goed 
dat eventuele Belder-bezoekers vast 
wennen aan het idee dat er boven hun 
hoofd wel eens gestommel te horen kan 
zijn ! Het kan ook zijn dat u bepaalde 
ideeën hebt over deze Belder-plannen - 
of het nu afkeurende of instemmende of 
meedenkende zijn - u mag het altijd 

laten weten. 
Wordt het in Tricht "niet thuisgeven" of "thuisgeven" ? U zult er 
ongetwijfeld binnenkort meer van horen. 
 
Kees Kuiper 
 
 
 

LEZEN EN LEVEN UIT DE BIJBEL 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Gij zult niet begeren 
 
Begeren is een beetje een ouderwets woord. In de NGB-vertaling 
van 1951 staat het in het tiende gebod: gij zult niet begeren uws 
naaste vrouw etc. In de Nieuwe Bijbelvertaling staat: zet uw 
zinnen niet op dat wat van een ander is. Simpel samengevat: je 



 

 

wilt iets hebben wat van een ander is, doe dat niet. Is begeren 
altijd slecht? Nee, alleen als het over het eigendom van een ander 
gaat. 
Begeren is in het Hebreeuws het werkwoord 'chamad'. Nu 
betekent 'chèmèd': iets dat lieflijk of sprankelend is. Een 
jongeman zegt in Israël tegen zijn vriendin 'chamoedi'. Evenals 
'chèmèd ook een woord dat van dat werkwoord 'chamad' is 
afgeleid. Het werkwoord heeft dus twee verschillende kanten, 
zoals we dat eigenlijk ook in het Nederlands hebben, denk aan 
bijvoorbeeld 'begerenswaardig'. 
 
In een weekbrief van rabbijn Sacks schrijft hij dat het tiende 
gebod heel vaak ook de voorgaande inhoudt: liegen, stelen, 
moorden, echtscheiding, vals spreken over je naaste. 
Het duidelijkste voorbeeld hiervan zien we bij koning David.  

Hij is dan al de 
koning die net als alle 
machthebbers de 
eenvoud van hart en 
zijn trouw aan God 
achter zich heeft 
gelaten. Als hij op het 
dak van zijn paleis 
Batseba ziet die een 
bad neemt, (2 Samuel 
11 en 12 ) dan wil hij 
haar als vrouw 
hebben. Dat is het 
begin van zijn 
overspel. Maar ja, als 
Batseba zwanger is 

geraakt, hoe moet dat dan verklaard worden, omdat haar man 
immers op veldtocht is met het leger.? Daarom zend David Uria, 
Batseba's man, bericht dat hij niet per se in de militaire tenten 
hoeft te overnachten, hij mag best een paar dagen (nachten) naar 
huis. Een vreemde boodschap en Uria, die de dubbele bodem 
waarschijnlijk in de gaten heeft, blijft bij zijn manschappen. Dan 



 
 

 

besluit David tot een veel drastischer actie: hij laat Uria in de 
voorste gelederen zetten, zodat de kans groot is dat hij omkomt. 
Dan zal de weg vrij zijn om Batseba tot vrouw te nemen. Uria 
komt om en David grijpt zijn kans, De daden blijven niet 
ongestraft, God laat David duidelijk weten dat zijn bedrog, zijn 
overspel, de moord op Uria, geen genade vinden in zijn ogen. Hij 
stuurt daarom de profeet Nathan naar het paleis. Deze vraagt de 
aandacht van de koning voor de slechte handelwijze van een rijke 
man. Deze heeft alles wat zijn hart begeert, maar als hij gasten 
krijgt, wil hij geen dier van zijn eigen kudden slachten. Hij neemt 
daarvoor het ooilam van zijn buurman, het enige wat deze bezit. 
David heeft zijn oordeel meteen klaar: die man moet sterven!' 
Waarop Nathan zegt: 'U bent die man!' David komt tot inzicht en 
rouwt om datgene wat hij heeft teweeggebracht. Het kind van 
Batseba sterft, het draagt de straf van zijn vader. Voor mij is dat 
onverdraaglijk. (In Ezechiël staan teksten waarbij gesteld wordt 
dat de zoon niet voor de vader en de vader niet voor de zoon zal 
sterven. Dat noem ik nou eerlijk). 
 
Een ander voorbeeld van begeren dat tot 
allerlei andere zonden leidt, vinden we bij 
koning Achab. Hij wil op een dag een 
wijngaard die aan zijn domein grenst, 
kopen. De eigenaar weigert het, want het 
is familiebezit en dat wordt in de regels 
van de Bijbel beschermd tegen 
ontvreemding.  Achab gaat teleurgesteld 
op bed liggen, maar zijn vrouw Izebel 
komt in actie. Ze verzint een plan dat zal 
leiden naar de dood van Naboth. Zij 
slaagt in haar plan en ze roept haar man 
om op te staan, omdat de wijngaard nu 
van hem is. De profeet Elia  komt hem 
Gods oordeel meedelen. Omdat Achab berouw toont, zal de straf 
niet tijdens zijn leven voltrokken worden, ook al zal het bloed 
van Achab en Izebel door de honden opgelikt worden.  
 



 

 

De geschiedenis van Esau en Jakob is er ook een van begeren en 
nare gevolgen We kennen het verhaal van Esau die moe van de 
jacht een bord soep vraagt aan Jacob, die het hem geven wil in 
ruil voor zijn eerstgeboorterecht. Esau sterft bijna van de honger 
–  zo zegt hij het ook – dus hij betaalt gewillig de prijs. Dan staat 
er dat Esau zijn eerstgeboorterecht verachtte. Naar mijn gevoel is 
het juist Jacob die dat onvervreemdbare recht verachtte, alsof het 
om koopwaar zou gaan! Jacob begeert de plaats en de rechten 
van zijn broer en verliest daardoor de juiste kijk op de zaak. Later 
is het moeder Rebekka die het er voor over heeft om haar man te 
bedriegen, als Isaak op het punt staat Esau de zegen van de 
eerstgeborene te geven. Jacob stemt met haar plan in. Ik kan 
nooit begrijpen dat Isaak het verschil niet gevoeld heeft tussen de 
harige armen van Esau en de met geitenvel beklede armen van 
Jacob. De woede, de ontgoocheling, de wraakgedachten van Esau 
zijn niet meer dan begrijpelijk. Hij wil zijn broer vermoorden. 
 
Als Jacob na twintig jaar terugkeert, vreest hij voor wat Esau 
hem wellicht zal aandoen. Hij verdeelt zijn bezit in twee groepen, 
zendt zijn broer grote geschenken, maar is zo vol angst – dat is de 
prijs voor zijn bedrog, evenals de twintig jaren in het buitenland - 
dat hij de beek overgaat. Daar worstelt hij met een man. Wie dat 
is, kent veel verschillende uitleggingen die hier even er niet toe 
doen. Maar na het gevecht krijgt hij een nieuwe naam. Hij treedt 
zijn broer met eerbied tegemoet, buigt zeven maal. Het is de 
erkenning van Esau's plaats als oudste. Esau laat zijn gevoelens 
van blij weerzien de overhand krijgen en zo vinden de broers 
elkaar in pais en vree. Esau vertelt dat hij Jacobs gaven eigenlijk 
niet nodig had, maar Jacob benadrukt dat hij hem een geschenk 
en een zegen gestuurd heeft; zo staat het er in het Hebreeuws. Na 
veel akelige verwikkelingen heeft deze geschiedenis een happy 
end. 
 
Gonda Scheffel-Baars 
 
 
 



 
 

 

    MEDITATIE 
 
 
 
 
 
 

 
 

De liefde van een kind 
 

Een rijke Jood was zo gek op zijn enige 
zoon, dat hij besloot om deze nog tijdens 
zijn leven al zijn bezittingen te schenken. 
Het geld steeg de jongeman echter naar 
het hoofd en hij begon zijn vader steeds 
slechter te behandelen. Tenslotte stuurde 
hij hem de deur uit en er restte de oude 
man niets anders dan te bedelen om in 
leven te blijven. 

De jaren gingen voorbij en op een dag 
belde de bedelaar, ten einde raad, aan bij 

het huis van zijn zoon. Toen zijn kleinzoon de deur opende, 
smeekte hij hem om zijn vader te vragen om een jas om hem te 
beschermen tegen de snijdende kou. Na veel gezeur kreeg de 
kleinzoon toestemming om een oude jas van zolder te halen. 
Eenmaal op zolder pakte de jongen een schaar en begon de jas 
doormidden te knippen. De vader, die vond dat zijn zoon wel erg 
lang wegbleef, besloot poolshoogte te gaan nemen en zag de 
jongen met de doorgeknipte jas. Toen hij hem verwonderd vroeg 
wat hij gedaan had, antwoordde de jongen: ‘Kijk vader, de ene 
helft geef ik aan opa, en de andere helft bewaar ik voor u 
wanneer u oud bent.’ 



 

 

Op dat moment realiseerde de man zich wat hij zijn vader had 
aangedaan. Ontroerd nodigde hij hem binnen en behandelde hem 
de rest van zijn leven met de eerbied die hij verdiende.  

Uit de bundel Joodse verhalen en wijsheden,  

samenstelling Samuël Jacobs 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

GOED BEKEKEN 
 

 

5e Filmavond met een extra film op 
vrijdag 17 maart in de Suitbertuskerk in 

Buurmalsen 

The Biggest Little Farm 

 
Als je als Trichtse kerk aangesloten bent bij de Groene Kerken in 
Nederland en je je graag op verschillende manieren bezig houdt 
met vergroenen, dan is een filmavond op 17 maart, ingeklemd 
tussen de Nationale Bomendag van 15 maart en de Landelijke 



 

 

Opschoondag op 18 maart een leuke uitdaging. 

Voor onze filmavonden ben ik 
niet zo’n fan van documentaires 
en toch is dit al de tweede 
documentaire die we dit 
filmseizoen tonen. Deze film zie 
je echter nauwelijks als een 
documentaire en veel meer als een 
verhaal over groei, met 
ongelofelijk mooie, filmische 
beelden van dieren en planten. 

Zoals in deze film heb ik nog nooit lieveheersbeestjes bekeken. 
Ik kreeg het gevoel dat ik Emma, het varken, persoonlijk leerde 
kennen. En ik heb nooit geweten dat schapen zo fotogeniek 
kunnen zijn!  

De Biggest Little Farm verfilmt de zevenjarige “reis” van Molly 
en John Chester om van uitgeput land een renderende boerderij  
in harmonie met de natuur te maken. Molly, culinair recensent en 
chef kok en haar man John, natuurfotograaf, woonden met hun 
hond in een klein appartement in Los Angeles. De hond gaf hen 
het zetje on hun droom te gaan verwezenlijken.  
Heel veel vallen en opstaan, leren, fouten maken, tegenslagen 
ervaren, heel hard werken, iets nieuws proberen en heel goed 
kijken naar de natuur, helpt hen om de boerderij weer tot leven te 
brengen. Door de  kansen te omarmen die de conflicten in de 
natuur geven, lukt het hen om in samenwerking met de 
biodiversiteit een zelfregulerend ecosysteem voor hun boerderij 
te ontwikkelen.  

Afgezien van het prachtige filmwerk, waarom zou je deze film 
willen zien? Heeft een film over het opnieuw tot leven brengen 
van een boerderij, ver weg in Californië, ons iets te bieden? Kom 
zelf oordelen! Hopelijk zet het ons aan het denken over onze 
eigen  

 



 
 

 

mogelijkheden om bij te dragen aan een goed leven op een 
gezondere planeet.   
 

Vrijdagavond 17 maart, aanvang 19.30 uur, Suitbertuskerk,  
Rijksstraatweg 11, Buurmalsen, toegang gratis 

Agaath van Dorp 

 

 

 

 

LEESWERK 

 
 

 

 

 

 

 
 
Ik noem hem elders al, en heb het boek ook al eens tijdens een kerk-
dienst aangeprezen, maar het kan geen kwaad om het nog eens te 
doen: Vertroostingen, met als ondertitel: Gewone woorden van Dirk 
de Wachter. 



 

 

Zo heel gewoon zijn ze 
nou ook weer niet, uit 
alles blijkt de brede 
oriëntatie en de enorme 
eruditie van deze 
Vlaamse psychiater, 
maar tegelijkertijd 
slaagt hij erin, zoals 
trouwens ook in zijn 

eerdere boeken, om glashelder, in sprankelende taal, met meer dan een 
beetje van dat heerlijke Vlaams erin, uit te leggen wat hem 
bezighoudt. 

Wat dit boek zo uniek maakt, is dat de dokter hier als patiënt aan het 
woord is. Hij heeft een ingrijpend traject doorgemaakt nadat bij hem 
kanker is geconstateerd en weet alles van kwetsbaar zijn, bang zijn, je 
eenzaam voelen. Hij weet ook veel van de medische prognose en 
hoewel hij momenteel ‘kankervrij’ is, realiseert hij zich dat hij zich 
moet instellen op het vooruitzicht, dat hij zijn jongste kleinzoon 
Hector wellicht nooit meer naar school zal brengen.  

Over dat alles reflecteert hij in dit boek. Vol persoonlijke ont-
boezemingen die hem een metgezel maken van iedereen die in 
vergelijkbare omstandigheden verkeerd heeft of nog verkeert. En dan 
is het ontzaglijk verrijkend om te lezen wat hem getroost heeft en nog 
troost. Ook waar niet iedereen evenveel affiniteit met filosofie, 
beeldende kunst en poëzie heeft, en de muzikale troost wellicht eerder 
bij Hazes en Abba dan bij Cohen en Bach gevonden worden, blijft er 
genoeg herkenaars over. Vooral in wat De Wachter schrijft over de 
troost van de ‘kleine goedheid’. Dat is iets waarvoor we allemaal 
gevoelig zijn en het is ook iets, dat we elkaar allemaal kunnen bieden! 
Ook ik heb vaak weinig tekst, oog in oog met groot lijden en verdriet.  

 



 
 

 

Maar kleine goedheid, 
vriendelijkheid, een 
kaartje, een kaars, een 
bloemetje, kortom alles 
dat zegt: je bent gezien, 
we leven met je mee… dat 
troost. In de preek van 5 
februari heb ik die kleine 
goedheid gekoppeld aan 
wat Jezus tegen zijn 
leerlingen – dus ook tegen 
ons! – zegt: jullie zijn het 
zout der aarde. Zout is niet 
groots en opvallend, het 
gaat onzichtbaar op in 
waar het in gemengd 
wordt, maar het vormt een 
wereld van verschil. Ook 
als u geen fervent 
boekenlezer bent, is dit 
een aanrader: korte 
hoofdstukjes met 
aansprekende verhalen in 

heldere, persoonlijke taal. 

Henk Fonteijn 

 
 
 
 
 
 



 

 

GEDICHT VAN DE MAAND 
 
Van de Poolse dichteres Wislawa Szymborska, een markante dame (u 
moet maar eens op YouTube zoeken) die in haar gedichten op volstrekt 
originele wijze allerlei grote levensthema’s aankaart. Je snapt het niet 
meteen vaak, maar twee, drie keer lezen is geen straf en op zeker 
moment geven haar gedichten zich prijs! Ik heb een dikke bundel van 
haar hand en zal er nog wel vaker uit putten. 
 

 

 
Een verhaal begint 
Uit: De mensen op de brug, 1986 
 
De wereld is nooit klaar 
voor de geboorte van een kind.  
 
Onze schepen zijn nog onderweg uit Finland.  
De pas van de Sankt-Gothard ligt nog voor ons.  
We moeten de bewakers in de Thar-woestijn te slim af zijn, 
Door de riolen Centrum zien te bereiken,  
ons toegang tot koning Harald Hardrada verschaffen 
en de val afwachten van minister Fouché. 
Pas in Acapulco 
kunnen we opnieuw beginnen.  



 
 

 

 
Ons verbandvoorraad is uitgeput,  
onze lucifers, stampblokken, water, argumenten. 
We missen vrachtwagens, de steun van de Mings. 
Met dit magere paard kopen we de sheriff niet om.  
Tot dusver geen nieuws over de door de Tataren ontvoerden.  
We hebben een warmere grot nodig, als het gaat vriezen 
en iemand die het Harari machtig is.  
 
We weten niet wie we in Ninevé kunnen vertrouwen,  
wat de voorwaarden van de Prins-Kardinaal zullen zijn,  
welke namen Beria nog meer in de boeken heeft staan. 
Karel Martel zal morgen toeslaan met de dageraad, zegt men.  
Laten we in onze situatie Cheops gunstig stemmen,  
laten we ons vrijwillig melden,  
van geloof veranderen,  
doen alsof we vrienden van de doge zijn 
en alsof niets ons met de stam van de Kwabe verbindt.  
 
De tijd om de vuren aan te steken nadert.  
Laten we oma in Zabierzów telegraferen dat ze moet komen.  
 
 
 
 

CANTATE  ‘JOB’ in de Sint Pieter 
 
Onder de titel ‘Ik neem het niet!’ schreef ik in 2021 een bundeltje ‘korte 
bespiegelingen bij het boek Job’. Dit beroemde Bijbelverhaal over een 
rechtvaardig en goed mens die eensklaps alles kwijtraakte, inclusief zijn 
gezondheid, en vervolgens een twistgesprek met God aangaat, heeft 
door alle tijden heen mensen geboeid. Mijn boekje loopt uit op een 
berijmde weergave van de hoofdlijnen van het verhaal. Deze berijming 
is door de Groningse musicus/componist Cas Straatman op muziek 
gezet en bewerkt voor een cantate-uitvoering. Moderne en klassieke 
muzikale motieven wisselen elkaar daarin af.  



 

 

Deze cantate wordt op zondagmiddag 12 maart om 13.15 uur 
uitgevoerd in onze Sint Pieter, en de week daarop in Groningen. 
Medewerking wordt verleend door Tiemo Meijling, hobo, Cas 
Straatman, vleugel en Tjitske Kwakkel-Homma, altviool. Uit 
Groningen komt de cantorij van de Immanuëlkerk naar Tricht en van 
eigen bodem werkt onze zanggroep Tricht mee. 

De toegang is gratis. Voor alle bezoekers is er een programma-boekje. 
Aan het einde gaat de hoed rond voor een bijdrage in de onkosten.  

Het boekje ‘Ik neem het niet’ is nog steeds verkrijgbaar, via mij of via 
de webshop van uitgeverij Boekscout. 

We hopen op veel bezoekers! Meer informatie bij ds. Henk Fonteijn, 
0614230579, henkfonteyn@gmail.com 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

Openingstijden 
Dinsdag  10.00-12.00 uur             Sint Pieterskerk 
Donderdag 14.00-16.00 uur             Kerkstraat 6 
Zaterdag 14.00-16.00 uur             Tricht 

EXPOSITIE 

‘De Weg naar het Licht’ 



 

 

SPREUK VAN DE MAAND 
 
 

 
 

Spreuken 16:24 

 

Een vriendelijke uitspraak is een korf vol honing, 
zoet voor de ziel en gezond voor het lichaam. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Nieuw christelijk koor 'Shyr' 
 
Houd je van zingen? Lees dan snel verder!  
Op D.V. dinsdagavond 28 maart is er een meet & greet van het 
christelijk regiokoor West-Betuwe, Shyr (sjier).  
Shyr is een nieuw koor o.l.v Wim de Penning, dat is opgezet vanuit de 
wens om met elkaar christelijk muziek te zingen.  
Tijdens de meet & greet wordt er uitleg geven over de plannen die zijn 
gevormd. Ook zal er een muziekstuk worden geoefend.  
Als er op deze avond voldoende enthousiaste zangers en zangeressen 
zijn zal, in de weken erna, het Oratorium "Ruth" worden ingestudeerd 
en uitgevoerd. Het koor is voor mannen en vrouwen vanaf ongeveer 18 
jaar. De avond begint om 20.00u in het koor van de St. Pieterskerk te 
Tricht, Kerkstraat 6. Opgeven graag via regiokoorshyr@gmail.com. 
Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen via dit emailadres.  

 
 

 

 
 

 
 

 



 

 

MENS, WAT EEN VERHAAL! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Ad Visscher geboren 13-01-1950 op Langstraat T 181, volgens de oude nummering 

en nu Langstraat 19, waar ik nu met mijn vrouw Sjanie met veel plezier woon. 
 
Wat was uw droom voor later toen u jong was? 
Ik wilde graag iets met mijn handen doen, het liefst sleutelen. 
Alles waar maar een motor in zat en technisch was, had en heeft nog 
steeds mijn belangstelling. Daarom naar de LTS gegaan voor monteur 
motorvoertuigen. Dat sleutelen is ook uitgekomen: van fietsenmaker tot 
werken in de offshore aan diverse machines en later tot aan mijn 
pensioen als loodgieter. 
 
Uw lievelingsmuziek toen en nu? 
Creedence Clearwater Revival, Taize-liederen en liederen van 
Huub Oosterhuis, blues, het is eigenlijk heel divers en niet te vergeten 
zo’n dienst als zondag 5-2-2023 met jongerenkoor Needed en Jaap en 
Tjitske, dat vind ik diensten met een gouden randje. 
 
Voor welk eten mogen we u wakker maken? 
Eigenlijk nergens voor, de nacht is om te slapen. Maar als het dan toch 
moet, dan ergens vroeg in de morgen: stevig bruin brood met ei en 
spek. 



 
 

 

Wat hing er boven uw bed in uw puberjaren? 
Niet veel mijn ouders vonden popidolen maar zo zo. 
Er hingen en er stonden wel door mij gemaakte werkstukken 
van de technische school. 
 
Welk verhaal, boek, film is u het meest bijgebleven en waarom? 
In mijn jonge jaren Remy van Hector Maillot en later D-Day en nu 
hoofdzakelijk streekromans. In streekromans vind je heel veel 
menselijke herkenbare dingen terug. 
 
Lievelingsverhaal of – tekst in de Bijbel, of een lievelingslied en 
waarom dit? 
‘Licht dat ons aanstoot in de morgen’ van Huub Oosterhuis. 
En meerdere liederen van hem waarvan de tekst en melodie me heel 
vaak raken. 
 
Welke levenswijsheid zou je graag aan een volgende generatie mee 
willen geven? 
Blijf je zelf, neem op tijd je rust, luister naar anderen en probeer goed 
voor de mensen en onze aarde te zijn. 

De kerk is voor mij: 
Een plaats om als gemeente samen te komen, en te luisteren naar Gods  
woord en om samen liederen te zingen welke verbinden. 
 
Als ik wist dat morgen de Messias kwam zou ik vandaag….. 
Proberen toch mijn ding te doen en zoals meestal op tijd naar bed. 

 

  
Ik geef de pen door aan Annie Rodenburg 
 

 
 



 

 

KERK IN UITVOERING 
 
Hieronder de agenda voor de komende 
maand voor zover nu bekend. Via de 
weekbrief kunnen altijd nadere mededelingen 
volgen. 

Woensdag 1 maart, 18.00 uur: Soepmaaltijd in Belder en de zes 
woensdagen hierna. Opgeven bij ds. Fonteijn, per keer of voor de hele 
reeks. 

Woensdag 1 maart, 19.30 uur: Vesper 

Woensdag 1 maart, 20.00 uur: ‘Job’, lezing door Juke Hudig bij haar 
geëxposeerde werken. Toegang gratis, de hoed gaat rond. 

Zaterdag 4 maart, 10.00-16.00 uur: Creatieve bezinning rond de 
veertien statiën, onder begeleiding van Mirjam Fonteijn en Dick 
Boersma. Kosten 20 euro, voor de lunch wordt gezorgd. 

Zondag 5 maart: koffiedrinken na de dienst 

Dinsdag 7 maart: Combi kerkenraad met Buurmalsen 

Dinsdag 7 maart: Ophalen oud papier 

Woensdag 8 maart: Moderamen 

Woensdag 8 maart, 18.00 uur: Soepmaaltijd 

Woensdag 8 maart, 19.30 uur: Vesper, in de Belder, i.v.m.bidstond 
Maranatha 

Zondag 12 maart, 13.15 uur: Job-cantate, m.m.v. Tjitske Homma, 
viool, Cas Straatman, vleugel, Tiemo Meijling, hobo, en de zanggroep 
Tricht en de cantorij van de Immanuëlkerk in Groningen. 
OPGELET: we hebben voor deze keer geruild met de Maranatha-
gemeente! Er is dus geen morgendienst van onze gemeente! 

Woensdag 15 maart: Bijbelkring ‘Op Adelaarsvleugels’, ’s morgens in 
pastoriezaaltje Buurmalsen, ’s avonds in de Belder 



 
 

 

Woensdag 15 maart, 18.00 uur: Soepmaaltijd 

Woensdag 15 maart, 19.30 uur: Vesper 

Donderdag 16 maart, 10.00 uur: lees- en gesprekskring Spoorzoekers: 
‘Eenvoudig leven’ 

Donderdag 16 maart, 19.30 uur: overleg Groene Kerk 

Vrijdag 17 maart, 19.30 uur: Filmavond: ‘Biggest Little Farm’, in de 
Suitbertuskerk in Buurmalsen 

Maandag 20 maart, 12.30 uur: Open eettafel Belder, opgeven bij 
Dikkie, Janny of Wil 

Woensdag 22 maart, 18.00 uur: Soepmaaltijd 

Woensdag 22 maart, 19.30 uur: Vesper 

Zondag 26 maart: koffie na de dienst en nabespreking 

Woensdag 29 maart, 18.00 uur: Soepmaaltijd 

Woensdag 29 maart, 19.30 uur: Vesper 

Zondag 2 april: Koffiedrinken na de dienst 

De expositie Job is geopend tot en met Pasen op elke dinsdagmorgen, 
donderdagmiddag en zaterdagmiddag. De kerk is op dinsdagmorgen 
open voor een moment van stilte, gebed, of een gesprek met de 
aanwezige ouderling. Altijd wanneer de banner aan het hek hangt. 

 
 
 
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 5 maart 2023 
10.00 uur: ds. Bart Trouwborst uit Nieuwleusen 
Orgel: Tom Bijnagte 
 
Zondag 12 maart 2023: Jobcantate 
13.15 uur: ds. Henk Fonteijn 
 
Zondag 19 maart 2023 
10.00 uur: ds. Engel Leune uit Benthuizen 
Orgel: Jaap Kwakkel 
 
Zondag 26 maart 2023 
10.00 uur: kandidaat Christian Visser uit Utrecht 
Orgel: Tom Bijnagte 
 
Zondag 2 april 2023: Palmpasen 
10.00 uur: ds. Henk Fonteijn 
Orgel: Jaap Kwakkel 
 
 
 
 
 
 
 
Alle kerkdiensten zijn ook online te volgen, zowel rechtstreeks als tot 
een jaar na dato, via www.kerkdienstgemist.nl, onder Protestantese 
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), Hannie van Noord (0345-573004 en 06-
51005927) 
 
 
College van Diakenen: 
Voorzitter Kees Kuiper 
T: 0345-569835 
E: kees.kuiper15@gmail.com 
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 
Diaconie: RABO-rekeningnummer NL73RABO 03212 871 85 t.n.v. Diaconie 
Hervormde Gemeente Tricht Website: www.protestantsegemeentetricht.nl  
 


