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Het licht van Christus 

als teken van 
verbondenheid zowel in 

de kerk als thuis. 

 

 

 

 

Samen vieren, verbinden 
Samen vieren en verbinden, een terugkerend intro waarmee deze nieuwsbrief wordt gestart. Zo ook in 
het nieuwe jaar 2022. In januari 2021 was de wens dat we hier samen invulling aan blijven geven op 
welke wijze en met welke lockdown dan ook. Volledig onbezorgd samen vieren hebben we nog niet 
mogen beleven. Denkt u zelf nog maar eens aan een volle kerk en kijk in gedachten om u heen. We 
blijven mensen missen. Laat dat toch ook de hoop van de toekomst blijven, dat we weer allemaal 
samen mogen komen. 
 
Hoopvol was de tocht van de kinderen tijdens de kerstochtend. Waarin ze met het licht, aangestoken 
aan de Paaskaars, rondtrokken. Om letterlijk licht te brengen in de wijk en de mensen die het nodig 
hadden. Ricolt, Everdien en Simon trokken er op deze koude kerstochtend met ca 10 kinderen op uit 
om licht uit te stralen. Als onderdeel van hoe we als kerk ook kunnen verbinden met simpele 
activiteiten. Zonder corona hadden we dit waarschijnlijk nooit bedacht en nu trekken we er bijna als 
discipelen op uit om een sprankje hoop uit te delen. Doeltreffender kon het bijna niet en misschien 
blijft dit wel meer en langer hangen bij de jeugd bij dan alleen het horen van het kerstverhaal. 
Misschien een voorbeeld hoe we ook als volwassenen in de wereld kunnen staan en zorgen dat we ons 
licht uitdelen en mogen schitteren.  
 
We wensen u een gezond en voorspoedig 2022 toe. Waarbij we ook zeker in gedachten houden, de 
mensen voor wie 2021 niet fijn is geëindigd of 2022 niet zo goed is begonnen. Naast samen vieren en 
verbinden hoort ook voor elkaar en met elkaar. Laten we in verbondenheid dit samen vorm blijven 
geven omdat we het allemaal nodig hebben. 
 
Namens de kerkenraad, Rudy Klunder 

http://www.pgzaltbommel.nl/
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Vieringen online de komende (zon)dagen   
 
Zondag 16 januari 10.00 uur   Dienst van Schrift en Gebed 

Voorganger ds. Ad Alblas, Leiden 
 
Zondag 23 januari 11.00 uur    Dienst van Schrift en Gebed, oecumenische dienst 

Voorganger ds. Trijnie Bouw en pastor Bertus Bus 
 
 

Met de wereld 

Collectes  
Diaconie:   zondag 16 januari  Hulpfonds 
   zondag 23 januari Missionair werk 
 

Kerkelijke gemeente:  zondag 16 januari  Wijkwerk en gemeenteopbouw 

   zondag 23 januari  Onderhoud orgels 

U kunt uw bijdrage overmaken op de bankrekening van de kerk, met vermelding bestemming 

NL56 RABO 0373 7415 02 t.n.v. Protestantse gemeente Zaltbommel 

U kunt ook ‘digitaal’ geven door gebruik te maken van de Appostel app.  
U kunt Appostel downloaden via de App Store (Apple) of Google Play (Android) 
De penningmeester van de Diaconie, de penningmeester van de Kerkrentmeesters. 
 

Van de Kindernevendienst 

Voor de meest actuele informatie over de kindernevendienst en het jeugdwerk zie de Facebookpagina 
https://www.facebook.com/jeugdwerkPGzaltbommel/.  

 

Inzet zangers  

Wat fijn dat er gemeenteleden bereid waren om met hun zang een bijdrage te leveren aan de 
onlinediensten.  Niet alleen nu, maar ook in de toekomst willen we daarvan gebruik blijven maken. Het 
idee is om bij voorbeeld een onbekend lied door enkele solisten voor te laten zingen.  Dat vraagt er 
meestal alleen om op zondagmorgen iets eerder naar de kerk te komen. Alet Sterrenburg beheert de 
pool van solisten. Heeft u, heb jij ook interesse, meld je dan bij haar, bij de organisten of bij ds. Bouw 
aan. Zo zijn er wellicht ook deelnemers aan het projectkoor die in deze pool willen worden 
opgenomen. Wat betreft het projectkoor, we hopen in het voorjaar op een nieuw mooi project na het 
succes van afgelopen november! 

 

http://www.pgzaltbommel.nl/
https://www.facebook.com/jeugdwerkPGzaltbommel/
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Kerkdienst-dating ! 

Wat zijn er veel van onze leden die het missen om samen de kerkdienst te volgen, met aansluitend het 

koffiedrinken ... 

Binnen de regels van de overheid mag men momenteel twee mensen ontvangen. 

Voor hen die daarvoor open staan wil ik, zo lang we niet naar de kerk kunnen, "Kerkdienst met 

aansluitend Koffie Dating" organiseren. Met als doel om samen thuis de dienst digitaal te volgen en 

aansluitend met elkaar koffie te drinken. 

Wilt u mensen ontvangen (en eventueel ophalen en thuisbrengen) of wilt u op zondagmorgen op 

bezoek, dan mag u zich aanmelden. Aanmelden graag uiterlijk donderdag voor de zondag daarop. 

Vrijdag of zaterdagmorgen hoort u dan aan wie u bent gekoppeld en krijgt u de contactgegevens van 

degenen met wie u bent ingedeeld. Vervolgens legt u zelf contact met de gastheer/-vrouw of gast. 

Degene die bezoek ontvangt zorgt dan dat de uitzending met voldoende afstand tussen de bezoekers 

gevolgd kan worden.  

Aanmelden kan via telefoon, Whatsapp of mail aan de scriba. Graag vermelden: 

- uw naam, adres en telefoonnummer 

- of u (op dit moment maximaal twee) gasten wilt ontvangen of dat u liever op bezoek wilt.  

- of u in staat bent om zelfstandig te reizen of opgehaald wilt worden. 

Met vriendelijke groet 

Nella 

e-mail: scriba@pgzaltbommel.nl 

 

 

 

 Belijdenis doen? 

Er waren tijden dat het voor velen van ons nog heel gebruikelijk was.  Je werd gedoopt, doorliep de 
catechisatie om op een gegeven moment belijdenis te doen. Daarmee kon je vervolgens meedoen als 
volwaardig gemeentelid, bij voorbeeld bij het avondmaal.  Inmiddels is er veel veranderd. Vanuit ons 
geloof in Jezus Christus benadrukken we nu juist hoe iedereen welkom is om mee te doen en mee te 
vieren.  Belijdend lid zijn is in die zin geen voorwaarde meer. Dat is dus veranderd. Wat niet veranderd 
is, is het verlangen om als gelovige door het leven te gaan. Door, hoe aarzelend en zoekend ook, 
hardop ‘’ja’ te zeggen tegen die God die vanaf het begin voluit ‘’ja’’ tegen jou zegt. En om dit ja-woord 
voor God en zijn gemeente te vieren.  Herken je dit verlangen? Of wil je erover praten? Meld je dan bij 
ds. Trijnie Bouw.   

http://www.pgzaltbommel.nl/
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Op 15 januari gaat de Actie Kerkbalans 2022 van start met het thema "Geef vandaag voor de kerk van 

morgen". 

Juist nu, in voor velen onzekere en eenzame tijden, kan en wil de kerk een wezenlijke bijdrage leveren 

aan de levens van mensen van jong tot oud. Een plek bieden waar we geloof met elkaar delen. Een 

plek waar we geen onderscheid maken tussen mensen. Een plek waar mensen naar elkaar omzien en 

waar we mensen in geloof met elkaar verbinden.   

We willen een gastvrije plek zijn midden in Zaltbommel waar gelovigen en zoekenden terecht kunnen. 

Daarnaast willen we hulp en verlichting bieden daar waar nodig. We vragen daarom uw financiële 

steun voor het pastoraat, diaconaat en gemeentopbouw, de pijlers van onze gemeente. We willen 

graag kunnen investeren in ons jeugdwerk en in de ouderenzorg. Ook willen we mooie initiatieven uit 

de gemeente kunnen faciliteren en bijdragen aan noden wereldwijd. Door de corona pandemie zijn de 

opbrengsten uit de collecten helaas minder geworden. Als het kan, vragen we u dit jaar iets extra’s te 

geven aan actie kerkbalans: hard nodig voor onze kerk van nu en van morgen. 

 

De omvang van de toezeggingen is als het ware de weerspiegeling van de mate waarin de leden van 

onze kerk zich verantwoordelijk voelen voor het financiële welzijn en daarmee voor het voortbestaan 

van onze kerkelijke gemeente in al haar activiteiten. Daarom willen wij ook in 2022 de Actie Kerkbalans 

warm bij u aanbevelen. Vanaf 15 januari  wordt bij u de Kerkbalans-envelop bezorgd of ontvangt u per 

email een bericht.  De envelop  wordt vanwege de pandemie mogelijk niet persoonlijk overhandigd 

maar in de brievenbus gedeponeerd. Wij vragen u om uw antwoord(envelop) in het Anker af te 

leveren, uiterlijk zondag 21 februari a.s. of bij één van de inleveradressen zoals op de envelop is 

aangegeven of te reageren op ons digitale verzoek . 

 

Namens uw kerkrentmeesters, Bert Kaasjager 

  

http://www.pgzaltbommel.nl/
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Aanstelling organisten 

In het afgelopen half jaar heeft vooral Reinier Korver de begeleiding van de kerkdiensten op het orgel 

op zich genomen na het overlijden van Hugo Bakker. In die periode is ook Leendert Verduijn in beeld 

gekomen als Reinier verhinderd was. Wij zijn blij met de inzet van onze organisten. Intussen hebben 

wij de nodige afspraken gemaakt voor het komende half jaar. Door de overdracht van de eigendom 

van de Sint Maartenskerk dienen er met de Gemeente Zaltbommel nog nadere afspraken te worden 

gemaakt over het gebruik van het orgel in die kerk. Daarom hebben we beide organisten gezamenlijk 

een tijdelijke aanstelling verleend tot 1 juli 2022 en hopen in die tijd de nodige afspraken met de 

Gemeente te hebben gemaakt.   

 

Het is dus tijd om beide heren even aan u voor te stellen.  

Reinier Korver (1984) woont in Werkendam en speelt vanaf zijn vroege jeugd al op orgels. Zijn 

muzikale studie heeft hij gevolgd aan de Schumann-academie in Utrecht, die hij in 2012 Cum Laude 

afrondde op het Wolfferts-Heijneman-orgel in onze kerk. Vanaf zijn 18e verjaardag speelt Reinier al op 

kerkorgels: Andel, Lexmond en Geertruidenberg en nu dus in Zaltbommel. Hij is dirigent van drie 

gemende koren en een symfonisch ensemble en geeft orgelles op meerdere niveaus.  

https://www.reinierkorver.nl/ 

 

Leendert Verduijn (1996) woont in Gouda en speelt ook vanaf jonge leeftijd op orgels. In 2012 startte 

hij zijn studie aan het Utrechts Conservatorium en later aan het Codarts Conservatorium in Rotterdam 

en sloot in 2018 zijn bachelor studie orgel af. Hij verwacht zijn studie in 2022 met zijn Master Orgel af 

te ronden. Leendert speelt het kerkorgel in Oudewater-Hekendorp en Sluipwijk. Hij is verder actief als 

Docent Muziek en geeft samen met zijn vrouw orgel- en pianoles in Gouda. Verder is hij lid van een 

ensemble en werkt mee aan concerten.  

http://www.leendertverduijn.nl/ 

 

Beide organisten beschikken dus over een ruime ervaring en kunnen ook een bijdrage leveren aan het 

onderhoud van onze orgels. 

De penningmeester, 

Bas de Bruijn.  

 

  

http://www.pgzaltbommel.nl/
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De ZWO commissie ‘deelt’ uit! 

Dankzij de vrijgevigheid van veel gemeenteleden uit onze gemeente hebben we ook dit jaar weer 

diverse organisaties extra kunnen ondersteunen. Er worden incidenteel giften gegeven, maar er zijn 

ook gemeenteleden die maandelijks een bedrag overmaken. Omdat we vinden dat dit geld niet 

opgepot moet worden, bekijken we aan het eind van het jaar waar we nog wat extra financiële hulp 

kunnen bieden.  Om u een beetje een indruk te geven wat de ZWO met de giften doet, hieronder een 

korte omschrijving van de gekozen doelen.  

 

Saving Arms is de organisatie die zich inzet voor de straatkinderen in Soroti in Oeganda. 

Mede dankzij onze financiële steun is er al veel bereikt en worden 165 kwetsbare 

kinderen geholpen. 25 kinderen zijn tijdelijk opgenomen geweest in het Rehabilitatie-

centrum en 11 kinderen verblijven daar permanent. Daarnaast zijn 3 meisjes en 15 

jongens herenigd met hun families. De kinderen krijgen nu voldoende maaltijden per dag, 

gaan naar school en werken aan hun toekomst.  

Nadat er op 11 april een collecte voor Saving Arms is geweest, 

waarbij 300 euro is doorgestort naar de organisatie, kregen we 

in oktober een noodkreet dat de financiële situatie zorgwekkend 

was. Ze zijn volledig afhankelijk van giften en door de 

coronacrisis lukte het minder goed om voldoende geld binnen te 

halen.  We hebben in oktober een donatie van 500 euro gedaan 

om hen te ondersteunen. 

 

 

Brievenactie in juni 

Mogelijk herinnert u zich nog de brief in juni vanuit de ZWO met de vraag voor een 

extra bijdrage voor een tweetal projecten van Kerk in Actie.  

We kozen voor het project De kracht van Bijbelverhalen in de Golfregio, waar voorgangers door middel 

van storytelling, een interactieve methode, waarbij Bijbelverhalen mondeling worden verteld en men 

met elkaar op zoek gaat naar de betekenis ervan voor het eigen leven. De arbeidsmigranten putten 

nieuwe moed uit deze verhalen. 

Verder kozen we voor het project Wereldwijde coronahulp. Waar wij in Nederland hoopvol uitkijken 

naar betere tijden, zitten in veel landen mensen nog steeds zonder inkomen en sociaal vangnet en 

lijden zij honger. Extra noodhulp voor bijvoorbeeld voorlichting over Covid-19, voedsel- en financiële 

hulp, medische zorg en hygiënepakketten blijven dringend nodig voor de meest kwetsbare mensen. 

Er kwam een prachtig bedrag binnen van € 3010,--  waardoor we beide organisaties konden 

ondersteunen met een bedrag van € 1505,-. 

http://www.pgzaltbommel.nl/


 
 

7 

Nieuwsbrief nummer 1 

14 januari 2022 
www.pgzaltbommel.nl 

 

Schoenendoosactie GAiN 

In december sloten we de Schoenendoosactie van GAiN af met het wegbrengen van 113 dozen. Er was 

voldoende geld opgehaald om ook alle vervoerskosten te betalen, doordat we met de collecte en de 

overige gulle giften een bedrag van € 459,11 binnenkregen.  Iets waar we oprecht dankbaar voor zijn. 

 

 

Zusjes Arianne en Gerlin naar Lesbos 

Bij het vluchtelingenproject kwam in oktober de vraag binnen voor een donatie voor 2 

zussen die naar Lesbos zouden gaan om in het vluchtelingenkamp de handen uit de 

mouwen te steken via de organisatie ‘Because we carry’, hulp aan zwangere vrouwen en moeders met 

jonge baby’s. Vanuit het vluchtelingenproject is er € 500,- beschikbaar gesteld en vanuit de ZWO is dat 

bedrag verdubbeld met € 500,-.   

Het geld is voor 100% ingezet voor de hulpverlening in het kamp met hulpgoederen en groenten voor 

het hele kamp Mavrovouni. Dit is het kamp dat gebouwd is nadat kamp Moria voor het grootste 

gedeelte is afgebrand.  Inmiddels zijn de zusjes op Lesbos geweest en zij hebben een blog geschreven.  

Via de volgende link, kunt u deze lezen:  Zusjes Arianne en Gerlin. 

 

 

 

Mercy Ships, het hospitaalschip 

In december heeft Mercy Ships al een aantal jaren een verdubbelingsactie, sponsors 

verdubbelen de giften die binnenkomen.  Aangezien deze organisatie alles in zich draagt 

waar de ZWO voor staat, gezondheidszorg, educatie en zendingsactiviteiten, besloten 

we hieraan mee te doen en een bedrag van € 500,- te schenken in de wetenschap dat Mercy Ships 

 € 1000,- tegemoet kan zien. Hierdoor kunnen veel mensen in Afrika door de operaties, die gedaan 

worden op het schip een toekomst zonder/of met minder lichamelijke beperkingen opbouwen. 

  

http://www.pgzaltbommel.nl/
https://www.pgzaltbommel.nl/files/ZWO/blog%20Lesbos.pdf
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Project Hellen Wafula 

In december bleek dat we nog voldoende in de ZWO pot 

hadden om in te zetten voor een project. We kozen voor 

het project van Hellen Wafula in Kenia. Het heeft zo 

moeten zijn, want de schenking van € 500,- kwam op een heel goed 

moment.  

Een grote wens was daar een koelkast, omdat iedere zaterdag voor heel 

veel kinderen een volwaardige maaltijd wordt gekookt en het eten zo 

beter bewaard blijft. Maar nog belangrijker was dat ze hulppakketten 

konden kopen voor gezinnen, die alles verloren hadden bij een grote 

brand in de slums. Ze zijn ontzettend dankbaar dat we aan hen gedacht 

hebben. 

Wilt u meer weten over dit project? Volg dan de link: https://www.sharingfairness.org/ 

 

Nu heeft u een indruk hoe we het geld inzetten in de projecten. Heeft u zelf een project dat u een 

warm hart toedraagt? Laat het ons weten. We zijn met elkaar gemeente, daarom vinden we het fijn als 

u met ons meedenkt over de bestemming van de giften.  

De enige criteria die het project moet hebben, is dat het een stichting moet zijn met een ANBI status.  

Namens alle leden van de ZWO danken we u heel hartelijk voor uw vrijgevigheid.  

Heeft u vragen? Stel ze gerust! We praten graag over alles wat we doen bij de ZWO commissie.  

 

Amnesty schrijfactie 2021 

Even een kleine terugkoppeling 

over de Amnesty schrijfactie 

waaraan we met de kerk en de 

bibliotheek in Zaltbommel hebben 

deelgenomen. In totaal mochten 

we maar liefst 129 brieven en 35 kaartjes versturen, een prachtig 

resultaat!   

Op het fotootje de kaarten van onze kinderen gemaakt tijdens de 

kindernevendienst;  hartverwarmend!  

Namens de ZWO commissie, Iedereen hartelijk bedankt!  

http://www.pgzaltbommel.nl/
https://www.sharingfairness.org/
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Met elkaar, voor elkaar 

De bloemengroet. 

Kerstavond, 24 december zijn er met een hartelijke groet en bemoediging bloemen 

bezorgd bij:    Mevr. Maaike Jansen 

 

1e Kerstdag, 25 december zijn er met een hartelijke groet en bloemen bezorgd bij: 

De bewoners en het personeel van verzorgingshuis de Wielewaal in Zaltbommel. 

 

Zondag 2 januari zijn er met een hartelijke groet en bemoediging bloemen bezorgd bij: 

Mevr. Anneke de Beun 

 

Zondag 9 januari zijn er met een hartelijke groet en bemoediging bloemen bezorgd bij: 

Gijs en Kundra Donker 

 

Uit de gemeente: 

Mevr. Maaike Jansen-vd Heuvel is ernstig ziek. De behandelingen zijn gestopt, dat is erg zwaar. In deze 

laatste fase in haar leven wordt er gedaan wat mogelijk is om het leven nog enigszins draaglijk te 

maken. We wensen haar heel veel sterkte toe.  

Maaike laat ook weten dat ze ontzettend blij is met alle lieve kaarten, bloemen, telefoontjes en andere 

blijken van medeleven uit de gemeente, ze vindt het ontroerend.  

Rita Klootwijk heeft na de Kerst bericht ontvangen dat de uitslagen toch niet waren zoals gehoopt, er 

wordt gestart met een ander soort chemo, de komende maanden bestaan weer uit veel 

ziekenhuisbezoeken. We wensen Rita en Hans sterkte voor de komende tijd.  

Mevr. Rie Rombeek is vanwege een infectie  opgenomen geweest in een zorgcentrum, gelukkig is ze 

nu weer thuis. We hopen dat ze thuis weer verder mag herstellen.  

 

Voor ieder die ziek is, zorgen heeft, eenzaam is of het moeilijk heeft op welke manier dan ook:  We 

bidden u/jou  God’s nabijheid toe.     

 

Als u iemand weet voor een kaartje of een keer de bloemen uit de kerkdienst, laat het even weten: 

pastoraleraad@pgzaltbommel.nl 

http://www.pgzaltbommel.nl/
mailto:pastoraleraad@pgzaltbommel.nl


 
 

10 

Nieuwsbrief nummer 1 

14 januari 2022 
www.pgzaltbommel.nl 

 

Een nieuw begin 
 

Wat zal het nieuwe jaar ons brengen 

Zullen we weer samen zijn 

Elkaar weer vast kunnen houden 

En troosten in verdriet en pijn 

 

Zullen we weer handen schudden 

Zonder angst voor het gevaar 

Zal de kerk weer helemaal vol zijn 

Samen zingen met elkaar 

 

Kun je er ook zo naar verlangen 

Als het straks weer zo mag zijn 

God te loven en te prijzen 

Met de gemeente samenzijn? 

 

Wat de toekomst ook zal brengen 

God zal altijd met ons gaan 

In een wereld vol van noden 

Wijst Hij ons de route aan. 

 

Ondanks alle onzekerheid 

Is er weer een nieuw begin 

En kunnen we vol vertrouwen 

Aan Vaders hand het jaar weer in. 

 

http://www.pgzaltbommel.nl/
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GEFELICITEERD Verjaardagen 85+   

 

 

07-01-2022: Mevr. J.W. van der Flier-Verhoeks 

13-01-2022: Dhr. J. van de  Werken 

13-01-2022: Mevr. M. Kraaij - van Loon 

16-01-2022: Mevr. H. Klop – van Zandwijk  

 Het vermelden waard: Mevr. Klop hoopt dan de zeer respectabele leeftijd van 101 jaar te bereiken!  

 

19-01-2022: Mevr. E.M. Aipassa - Kiliaan 

21-01-2022: Mevr. G. van Steenis - Mans 

24-01-2022: Mevr. A.  van Willigen - van Steenbrugge  

27-01-2022: Mevr. J.E. de Wekker - Haasbroek 

 

Allen van harte gefeliciteerd.   

http://www.pgzaltbommel.nl/
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 Workshop “God in de supermarkt” 

 

 

 

 

Maak met de boodschappen het verschil!  

In de supermarkt is veel keuze in het aanbod van producten, en juist door die keuzevrijheid sta je voor 

de vraag; wat is een duurzame en verantwoorde keuze? De biologische boontjes uit Egypte of de 

‘gewone’ boontjes uit Nederland? Een hamburger of een sojaburger? Of toch vis? Wat betekent dan 

dat gekke keurmerk precies? Gaan we voor het gezonde, plantaardige Alpro toetje, of toch een 

emmertje met yoghurt en aardbeien wat eigenlijk het lekkerste is? Wordt het de dure of de goedkope 

reep chocola? Je hebt het niet gemakkelijk als consument in de supermarkt. Bij elk schap moeten 

keuzes gemaakt worden, en het is geen gemakkelijke afweging tussen lekker, goedkoop, gezond, 

milieuvriendelijk, diervriendelijk en eerlijk voor de producent.  

De christelijke leraar biologie Alfred Slomp ontwikkelde samen met Arjan Schoonhoven de workshop 

“God in de supermarkt” In deze workshop verkent Alfred de keuzes die we maken, helpt argumenten 

te begrijpen en verbindt deze met een helder ethisch kader. De bijeenkomsten zijn actief, sociaal, 

informatief en gaan in een hoog tempo een serieuze maar niet te zware dialoog aan. Hierbij wordt 

gebruik gemaakt van materiaal uit actuele documentaires en websites. 

De Groene Groep heeft deze workshop voor donderdagavond de 27e januari op de agenda staan. 

Gezien de huidige corona-maatregelen is het nog niet zeker of de workshop ook op die datum door 

kan gaan. Natuurlijk houden we u hierover op de hoogte! Nieuwsgierig geworden?  

Godindesupermarkt.nl  

Albert Wolthaus 
 

 
Wilt u hierop reageren, opgeven voor de workshop of hebt u 

een groene tip    groenegroep@pgzaltbommel.nl 
 

                            

 

http://www.pgzaltbommel.nl/
http://www.godindesupermarkt.nl/
mailto:groenegroep@pgzaltbommel.nl
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Contact 
Heeft u, heb jij, zorgen, vragen, suggesties, ideeën?  Bel, app of mail ons.  

Rudy Klunder      06 51 58 66 44  voorzitter@pgzaltbommel.nl 
Gerrit Dingemans     06 15 22 54 32  pastoraleraad@pgzaltbommel.nl 
Ds. Trijnie Bouw     06 25 42 87 43  dsbouw@pgzaltbommel.nl 
Tom van Steenis     06 38 42 01 85  scriba@pgzaltbommel.nl 
Richard den Oudsten      06 51 82 51 68  richard.den.oudsten@pgzaltbommel.nl 
 

 

Mijn lied 
Is er een lied of een stuk muziek dat je graag wilt laten horen in de kerkdienst?  Dat kan in de rubriek 

‘’mijn lied’’!  Stuur je suggestie met toelichting naar dsbouw@pgzaltbommel.nl of 

scriba@pgzaltbommel.nl   Je kunt de toelichting zelf voorlezen of laten voorlezen.  En met uw of jouw 

verhaal erbij mag alles, klassiek of pop, religieus of werelds, uit het liedboek of (ver) daarbuiten.   

Uitgelicht    
Nieuwsbrief Protestantse Kerk 
Iedere week verschijnt vanuit onze landelijke kerk een nieuwsbrief vol lezenswaardige artikelen, zowel 
informatief als bemoedigend en inspirerend.  Je kunt je daar gemakkelijk op abonneren, ga naar 
https://www.protestantsekerk.nl/nieuwsbrieven/. 

 

Communicatie  
Communicatie is wezenlijk omdat het juist in deze tijd, vorm en inhoud geeft aan de onderlinge 
verbondenheid.  We verspreiden deze nieuwsbrief via mailadressen die bekend zijn als abonnee bij de 
redactie van de digitale nieuwsbrief. Het is gezien de persoonlijke gegevens niet de bedoeling deze 
nieuwsbrief via sociale media te verspreiden.  Wel kunt u anderen mailen en vragen om hun eigen 
mailadres te sturen naar scriba@pgzaltbommel.nl. Verder vragen we met klem om deze brief te 
printen en te brengen bij mensen van wie u vermoedt of weet dat ze geen mail hebben of gebruiken.  
Andere communicatiemiddelen zijn uiteraard ook KerkenNieuws, onze eigen website 

www.pgzaltbommel.nl  en de Facebook-pagina’s https://www.facebook.com/pgzaltbommel/ en 

https://www.facebook.com/jeugdwerkPGzaltbommel/. 

 

http://www.pgzaltbommel.nl/
mailto:dsbouw@pgzaltbommel.nl
mailto:scriba@pgzaltbommel.nl
https://www.protestantsekerk.nl/nieuwsbrieven/
mailto:scriba@pgzaltbommel.nl
http://www.pgzaltbommel.nl/
https://www.facebook.com/pgzaltbommel/
https://www.facebook.com/jeugdwerkPGzaltbommel/

