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Persconferentie 17 november 2020
Door de beperkte versoepelingen is het vanaf 19 november weer mogelijk om als groep in het Anker met
maximaal 20 personen bij elkaar te komen. Vanaf eind september hebben we het Anker gesloten om ons
zoveel mogelijk in te spannen om het virus terug te dringen. Nog steeds vragen we u terughoudend te zijn
in het plannen van groepsafspraken en de algemeen geldende afspraken te respecteren. Het gebruiksplan
van het Anker en de RIVM regelgeving is hierbij leidend.
De verantwoordelijk coördinator binnen de groep moet van te voren bekend zijn bij de kosters of bij de
scriba.
Het mondkapje is binnen verplicht voor iedereen vanaf 13 jaar tot het moment dat u zit.
Ondanks dat de cijfers enige verbetering laten zien, blijven de maatregelen nodig om de reguliere zorg te
kunnen waarborgen. Vanaf de start van de corona-crisis hebben wij er steeds voor gekozen de adviezen
van landelijke PKN te volgen. Dat we ons houden aan de door de overheid en het RIVM gestelde regels,
spreekt verder voor zich.
De kerkdiensten, waaronder ook de ochtend- en avondgebeden gaan op de huidige wijze door. Maximaal
30 personen die zich vooraf aanmelden en registreren (aanmelden is niet nodig voor het ochtend- en
avondgebed) en bij klachten blijft u thuis.
De zondagse kerkdienst wordt via www.kerkdienstgemist.nl live uitgezonden. Op die manier blijven we
verbonden, houden we de lofzang gaande en blijft de kerk, al is het op een kiertje, toch open!
In het verlengde van de oproep van minister-president Mark Rutte, vragen wij u om te zien naar elkaar en
geduld te hebben de komende weken. Pleeg een extra telefoontje, kijk eventueel samen naar de
kerkdienst met inachtneming van de regels. En laten we met elkaar bidden voor degene die op welke
wijze dan ook getroffen worden door corona. Het duurt lang, maar wij geloven dat we er niet alleen voor
staan. We hebben elkaar, maar belangrijker nog onze God die naar ons omziet.

Bericht vanuit het moderamen
Beste gemeenteleden,
Vandaag is er o.a. een bericht verschenen in het Brabants Dagblad en op de website van de Gemeente
Zaltbommel. We willen u middels deze nieuwsflits attenderen op deze berichten omdat het nieuws
betreft die zeer relevant is voor ons als Protestantse Gemeente Zaltbommel. (PGZ)
De Gemeente Zaltbommel heeft namelijk zoals bekend eerder dit jaar besloten om twee scenario’s te
onderzoeken, te weten, nieuwbouw Poorterij op een nader te bepalen locatie en renovatie van de
Poorterij op de huidige locatie.
In goed overleg tussen de belanghebbende partijen, te weten de Gemeente Zaltbommel, de Protestantse
Gemeente Zaltbommel (PGZ) en de Stichting Sint Maarten (SSM) is een derde scenario toegevoegd,
namelijk het integreren van het ruimtelijk programma van de Poorterij naast het kerkelijk gebruik in de
Sint Maartenskerk.
Daarbij waren het programma van wensen van de PGZ en Programma van Eisen zoals opgesteld door de
Gemeente Zaltbommel voor de Poorterij leidend in de ontwikkeling van een nieuw toekomstbestendig
scenario. Ons programma van wensen waarmee de
Denktank is gestart, is reeds op eerdere momenten al gepresenteerd tijdens gemeenteavonden.
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De Denktank is opgericht bestaande uit enkele leden van de PGZ en de SSM. Om haar onafhankelijkheid in
dit proces te bewaren heeft de gemeente Zaltbommel niet deelgenomen aan de Denktank. Wel zijn er op
enkele momenten overleggen gevoerd ook met de Gemeente Zaltbommel.
Inmiddels heeft de Denktank een belangrijk alternatief scenario aan kunnen dragen met de naam “Kerk
van de stad." Dit scenario is namelijk gebaseerd op een gecombineerde functie van kerk, buurthuis en
theater.
Het meewegen van dit scenario door de gemeente betekent niet dat daarmee alles beklonken is en voor
welk scenario een uiteindelijke keuze wordt gemaakt.
De ontwikkelingen Poorterij en St. Maartenskerk geven ons echter wel een enorme kans en is een zeer
serieuze mogelijkheid die we niet voorbij moeten en kunnen laten gaan, om samen met de gemeente
Zaltbommel dit verder uit te gaan werken.
Gezien de bovenstaande berichtgeving van vandaag willen we u graag op de komende gemeenteavond
verder informeren en meenemen in deze ontwikkeling.
Daarom volgt onderstaand ook de uitnodiging aan u allen, zoals die inmiddels in Kerkennieuws al is
geplaatst.

Uitnodiging Gemeenteavond maandag 30 november.
Op 25 november 2019 was de laatste. Er is in dit jaar veel gebeurd en vooral het coronavirus heeft ons
beziggehouden. De kerkenraad wil graag met u kort terugblikken op de wijze waarop we hiermee om zijn
gegaan. Het tweede belangrijke punt is de ontwikkelingen rondom de St. Maartenskerk en een initiatief
vanuit een gezamenlijke Denktank. Deze Denktank bestaat uit enkele leden van de kerkenraad en de
Stichting St. Maarten. Het behelst een gezamenlijk alternatief, vanuit ons vastgestelde programma van
wensen, om de kerk in de toekomst te blijven gebruiken door onze protestantse gemeente.
We bereiden we ons erop voor de gemeenteavond via www.kerkdienstgemist.nl in een besloten
omgeving uit te gaan zenden.
We beseffen ons ook dat hiermee een belangrijk deel van de interactie ontbreekt die op een normale
gemeenteavond het juist zo waardevol maakt. Middels e-mail kunnen we echter vrij snel reageren op
binnenkomende vragen. Reserveert u alvast de avond van 30 november as. in uw agenda?
Aanvang is 19:30 uur.
Als u wilt deelnemen, geef dan uw e-mailadres door aan de scriba Tom van Steenis e-mail:
scriba@pgzaltbommel.nl of als u vragen heeft en niet zo handig bent met e-mail: telefoon 06 38 42 01 85.
Hartelijke groet,
Rudy Klunder, voorzitter
Bijgaand de linkjes naar de nieuwsberichten die vandaag zijn verschenen:
https://www.zaltbommel.nl/inwoner-en-ondernemer/nieuws/nieuwsoverzicht/2020/11/17/nieuwcultureel-centrum-zaltbommel-mogelijk-in-sint-maartenskerk-of-in-de-waluwe
https://www.bd.nl/bommelerwaard/poorterij-verhuist-mogelijk-naar-sint-maartenskerk-of-naar-dewaluwe~a5978694/?utm_source=email&utm_medium=sendafriend&utm_campaign=socialsharing_web
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