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  Het licht weer mogen ontsteken 

als teken van verbondenheid 

            zowel in de kerk als thuis. 

 

 

 

 

 

Uitnodiging Gemeente avond 19 juli a.s. 
Graag nodigen wij u uit voor een extra gemeenteavond op 19 juli 2021 om 20:00 uur in de Sint 

Maarten inzake definitieve besluitvorming van de huisvesting van onze Protestantse Gemeente 

Zaltbommel. 

Vanaf 2018 is toegewerkt naar een besluitvormingsproces op het gebied van huisvesting. Door middel 
van diverse gemeenteavonden en nieuwsbrieven hebben wij u op de hoogte gehouden over de 
voortgang. Ook is door de kerkenraad de afgelopen jaren duidelijk richting gegeven over de voorkeur 
op gebied van huisvesting. De kerkenraad heeft aangegeven dat de Sint Maarten de voorkeur heeft als 
enige definitieve huis van onze Protestantse Gemeente, mits er wordt voldaan aan een aantal 
voorwaarden. Deze gemeente avond zal geheel in het teken staan van dit besluit. 
U ontvangt rond 13 juli een persoonlijke uitnodiging voor deze avond met een nadere toelichting. U 
wordt van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn op deze avond. 
 
Namens de kerkenraad, 
Rudy Klunder 
 
 

 

 

http://www.pgzaltbommel.nl/
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Vieringen de komende (zon)dagen  
 
 
Zondag 18 juli jeugddienst uit de St. Maarten 
Aanvang 10.00 uur Voorganger ds. Trijnie Bouw 
 
Aanmelden voor zaterdag 12:00 uur via de mail aanmelden@pgzaltbommel.nl 
of registreren bij binnenkomst.  
 
De diensten worden met beeld uitgezonden op www.kerkdienstgemist.nl en op onze eigen website 
www.pgzaltbommel.nl kunt u de liturgie vinden. Voor de kinderen is er een eigen (online) viering, zie 
verderop in deze nieuwsbrief.  
 

Ochtendgebed  

Op woensdagmorgen is het ochtendgebed in de Sint Maartenskerk. Van 8.45-9.00 uur, inloop vanaf 
8.30 uur.  In dit kleinschalige korte samenzijn volgen we een eenvoudig stramien van gebed, lezing, 
stilte. Bij binnenkomst svp mondkapje dragen en voldoende afstand houden.  
 

Zondag 18 juli :  speciaal voor de jeugd van 0 - 25!  

Op zondagmorgen 18 juli hopen we veel baby’s, peuters, kleuters, kinderen, tieners en jongeren te 

begroeten. We maken er dan een gezellige en zinvolle ochtend van.  Na een korte kerkdienst heeft 

iedere groep zijn eigen programma om gezamenlijk af te sluiten met een lunch.  Uiterlijk 12.30 uur is 

het programma afgelopen. 

Natuurlijk mogen de baby’s en peuters, kleuters en jonge kinderen hun ouders meenemen       

De overige gemeenteleden willen we voor een keertje vragen om thuis met ons mee te vieren. 

Aanmelden voor de dienst bij aanmelden@pgzaltbommel.nl 

Je mag ook op de bonnefooi komen, dan wel altijd registreren bij binnenkomst! 

Meer informatie en uitnodigingen volgen. 

Alvast meer weten?  

Dat kan bij jeugdouderling Marc Duijzer. e-mail: marc.duijzer@pgzaltbommel.nl 

of dominee Trijnie Bouw e-mail: dsbouw@pgzaltbommel.nl  of 06 25428743 

http://www.pgzaltbommel.nl/
mailto:aanmelden@pgzaltbommel.nl
http://www.kerkdienstgemist.nl/
http://www.pgzaltbommel.nl/
mailto:aanmelden@pgzaltbommel.nl
mailto:marc.duijzer@pgzaltbommel.nl
mailto:dsbouw@pgzaltbommel.nl
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Van de Kindernevendienst 
 
Voor de meest actuele informatie over de kindernevendienst en het jeugdwerk zie de Facebookpagina 
https://www.facebook.com/jeugdwerkPGzaltbommel/.  
Tijdens deze crisisperiode kunt u onbeperkt gebruik maken van https://www.kindopzondag.nl/.  
 

Met de wereld 
 
Collectes  
De 1e collecte op zondag 18 juli is bestemd voor het Hulpfonds 

U kunt uw bijdrage overmaken op de bankrekening van de diaconie  

NL07 RABO 0374 3730 78 o.v.v. 18 juli 

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

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

 

De 2e collecte op zondag 18 juli voor wijkwerk en gemeenteopbouw 

 

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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pgzaltbommel.nl/
https://www.facebook.com/jeugdwerkPGzaltbommel/
https://www.kindopzondag.nl/
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Vakantierugzakjes 
De afgelopen week zijn wij druk bezig geweest met het voorbereiden van actie “Vakantierugzakjes”. 

Deze actie voert onze diaconie samen met de diaconie Rossum-Heerewaarden uit. 

We hadden de Bruna, Intertoys, Blokker de opdracht gegeven om voor ons rugzakjes te vullen met 

buitenspeelgoed, een spelletje en knutselspullen. Om deze manier hebben we de lokale middenstand 

gesteund.  Hoewel we niet gevraagd hebben of ze ons wilden sponsoren hebben ze dit toch gedaan. ’t 

Zoete Huys heeft voor ons snoepzakjes gemaakt.  Een anonieme sponsor heeft ons ook nog 4 dozen 

speelgoed cadeau gedaan, dus we hebben dit jaar hele volle rugzakjes. 

We hebben een leuke samenwerkingen met Team Spel & van Welzijn Bommelerwaard. Zij organiseren 

deze zomervakantie allerlei leuke activiteiten voor de basisschool jeugd. In de rugzakjes zitten een 

vouchers waarmee de kinderen van de Voedselbank gratis kunnen deelnemen aan deze activiteiten.  

De rugzakjes zullen op vrijdag 16 juli via de Voedselbank aan alle kinderen worden uitgereikt. 

  

 

 

 

 

  

http://www.pgzaltbommel.nl/
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Beschikbaarheid het Anker 
 
Het Anker is weer beschikbaar. Ruimtes zijn schoongemaakt. Alleen de jeugdruimte is nog niet te 
gebruiken. De vloer met blokjes is zodanig beschadigd dat vervanging noodzakelijk is. 
Indien u gebruik wilt maken van ruimtes in het Anker is overleg met de koster nodzakelijk. 
Hiervoor is het e-mail adres koster@pgzaltbommel.nl te gebruiken. 
 
 

    

Met elkaar, voor elkaar 
 

De bloemengroet. 
Zondag 27 juni zijn er met een hartelijke groet en bemoediging bloemen bezorgd bij: 
Dhr. en mevr. van der Heiden 
 
Zondag 4 juli zijn er met een hartelijke groet en beterschapswensen bloemen bezorgd bij:  
Dhr. Hans Bragt 
Hans is weer thuis uit het ziekenhuis en herstelt van een hartoperatie. 
 
Ziekenhuisopname: 
Leo van Dalen, ligt in het UMC Utrecht, de situatie is nog steeds zorgelijk. Zijn hartspier is in slechte 
conditie. Een ingrijpende operatie wacht.  
Gijs Donker is na opname in JBZ en UMC weer thuis.  
 
Nieuws: 
Jolanda Blom mocht na een geslaagde operatie weer thuiskomen uit het ziekenhuis. 
Betty van Hemmen verblijft voor revalidatie in het Zonnelied, afdeling Passage, kamer 10,Hogesteeg 2, 
5324AD Ammerzoden 
We denken aan hen in onze gebeden en wensen hen veel sterkte en waar mogelijk beterschap. 
 

 
 
 
 
 
 
  

http://www.pgzaltbommel.nl/
mailto:koster@pgzaltbommel.nl
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Bericht uit de gemeente: 
Beste gemeenteleden, 
Heel erg blij en opgelucht waren we,  toen we vorige week hoorden, dat na een periode van 
onderzoeken en vervolgens een operatie, ik "schoon" verklaard ben en nu verder kan gaan herstellen. 
Bij deze wil ik iedereen hartelijk bedanken voor alle lieve kaarten, de mooie bloemen en medeleven. Dit 
was hartverwarmend.  
Hartelijke groeten Ageeth van Leeuwen-Vromans 
 
 
Op deze plaats noemen we gemeenteleden die niet meer zelfstandig thuis wonen, of juist wel, maar ook dan 
kan je wereldje heel klein zijn. Omdat deze mensen nog steeds deel uitmaken van onze gemeente is het 
belangrijk dat ook zij niet vergeten worden. Het zou fijn zijn als ze af en toe een bericht krijgen in de vorm van 
een kaartje. Kleine moeite, groot gebaar.  
  
Dhr. AH de Jong    
Mevr. HM de Geus-de Hooge  
Mevr. HC Oomen-v Heijkop  
Mevr. W. de Haan      
 
Als u iemand weet voor een kaartje of een keer de bloemen uit de kerkdienst, laat het even weten: 
pastoraleraad@pgzaltbommel.nl  
 
 
 
 
Naar aanleiding van de dienst van afgelopen zondag vond ik deze afbeelding,  als we het evangelie zo door 
mogen geven dat het een Levengevende waterstroom wordt, wat een mooi beeld is dat! 
 
 

  

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

 
 
Weet u nog? Vorig jaar hebben we foto’s geplaatst van David en Alieke,  
waarbij ze een  t-shirt droegen met de tekst : 
 
 
Door corona hebben ze toen besloten om het huwelijk uit te stellen naar een moment waarop er meer mogelijk 
is. 
We zijn blij voor hen dat we u mogen melden dat David van den Heuvel en Alieke Hetjes op 22 juli as hopen te 
gaan trouwen. We wensen hen een prachtige dag en een mooie toekomst samen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
GEFELICITEERD Verjaardagen 85+   
 
 
 

06-07-2021: Mevr. A. van Willigen - den Boer,  
10-07-2021: Mevr. K.J. Gatsonides - Smit 
12-07-2021: Mevr. G.A. van den Wijngaard - Verdoes,  
 
 
Allen  van harte gefeliciteerd.  

  

http://www.pgzaltbommel.nl/
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De groene groep heeft verschillende groene tips binnengekregen, waarvoor onze hartelijke dank.  

Erg fijn om betrokkenheid  te ervaren bij gemeenteleden. We zullen de tips in de komende weekbrieven 

publiceren. We houden ons aanbevolen voor meer tips en ideeën. 

groenegroep@pgzaltbommel.nl  

 

Nadenken over dataverbruik: 
Leuk hè, die filmpjes op Youtube? Neem de filmpjes van Sandy Tales, bijbelverhalen uitgelegd door een 

zandkunstenaar. We gebruiken ze bij de kindernevendienst ook. Of even videobellen met de kleinkinderen. 

Video, foto's, zoekopdrachten op internet, het is zo vanzelfsprekend geworden voor velen van ons. En wat 

denkt u van alle videoconferenties en online games? Het internetverkeer groeide met 40% alleen al in de 

periode februari tot april in 2020 (bron: IEA). Een belangrijke rol daarin spelen datacenters, fabrieken waarin 

data opgeslagen wordt zodat u en ik snel dat filmpje kunnen bekijken.  

Als je daar met een groene bril naar kijkt, hoe verantwoord is dan die enorme groei van internet (data) 

verkeer?  

Het makkelijke antwoord is dat meer datagebruik bij eenzelfde technologie meer elektriciteit kost en dus meer 

belastend is voor het milieu. Om u een beeld te geven: een zoekopdracht via Google kost ongeveer evenveel 

energie als het koken van een kopje water. We moeten dus minderen!  

Nou, daar zijn wel wat kanttekeningen bij te plaatsen. Op zich is nadenken voordat je een zoekopdracht geeft 

altijd aan te bevelen. Energie kan echter verantwoord worden opgewekt, waardoor de milieubelasting beperkt 

wordt. En er zijn nieuwe ontwikkelingen waardoor chips in je telefoon, computer en de datacenters van de 

grote techbedrijven zoals Google energiezuiniger worden. Door slimmere techniek hebben datacenters de 

afgelopen 10 jaar een veelvoud aan data verwerkt bij een gelijkblijvend totaal energieverbruik (!). En het 5G 

netwerk dat er aan komt, zal minder energie vergen per eenheid data dan het huidige 4G. Bovendien gaat het 

om meer dan elektriciteit alleen: als we door videoconferenties minder met de auto naar het werk gaan en 

minder zakelijk vliegen is dat weer gunstig voor het milieu. Tot slot is er ook een sociale component: toegang 

tot internet in ontwikkelingslanden betekent toegang tot kennis (onderwijs) en zakelijke dienstverlening zoals 

betalingsverkeer. Het kan mensen vooruit helpen. 

U ziet, het hangt er maar net van af welke uitgangspunten je kiest of die groei van dataverkeer een probleem 

is of juist vooruitgang.  Theo Boogaard (groengelovig)   

 

http://www.pgzaltbommel.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 
 

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/. 

De coronacrisis trekt diepe sporen in Nederland. Het sociale leven valt opnieuw stil.  Het wordt 

moeilijker om hulp te ontvangen als je oud of hulpbehoevend bent, je baan bent kwijtgeraakt of 

binnen moet blijven om te wachten op een testuitslag. Platform #Nietalleen biedt ook in de komende 

onzekere tijd hulp aan iedereen die dat nodig heeft. Hulp nodig? Je bent #nietalleen.  

Kerken en lokale (hulp)organisaties, waaronder de Protestantse Kerk in Nederland en Kerk in Actie, 

bundelen de krachten in het platform https://nietalleen.nl/ 

 

http://www.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/
https://nietalleen.nl/

