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  Het licht weer mogen ontsteken 

als teken van verbondenheid 

            zowel in de kerk als thuis. 

 

 

Van de kerkenraad 
 
Besluitvorming ten aanzien van de toekomstige huisvesting 
 
In de kerkenraad van 21 juli jl is uitgebreid gesproken over het voorgenomen besluit inzake het 
toekomstige huis van de Protestantse Gemeente Zaltbommel. Gehoord hebbende de gemeente op  
19 juli en de opmerkingen zorgvuldig te hebben doorgenomen heeft de kerkenraad een definitief 
besluit over onze toekomstige huisvesting genomen dat als volgt is geformuleerd.  
  
BESLUIT: De Protestantse Gemeente Zaltbommel gaat in de toekomst definitief haar huis vestigen in de 
St. Maartenskerk. Daarbij dienen de eisen en randvoorwaarden zoals gesteld en vastgelegd in de 
brief/mail van 12 juli 2021 door de Protestantse Gemeente wel bevestigd te worden door de gemeente 
Zaltbommel. 
 
Begin volgende week wordt openbaarmaking van het besluit van het college van B&W van de 
gemeente Zaltbommel verwacht. We wachten het besluit in vertrouwen af. Naast het college van 
B&W dient het besluit ook goedgekeurd te worden door de gemeenteraad. Naar verwachting zal dit 
besluit aan de orde komen in de gemeenteraad van 30 september 2021.  
 
Toelichting 
In de kerkenraad bespraken we zorgvuldig de reacties, met respect en met liefde voor alle verschil 
werd naar elkaar geluisterd.  Zo mochten we in kleine kring ervaren waar het bij kerkzijn in de kern om 
gaat. Samen lichaam van Christus zijn, een lichaam dat vele leden kent en toch één is. Een lichaam dat 
weet van lachen en huilen, een lichaam dat door de tijd heen verandert en toch hetzelfde blijft, een 
lichaam dat niet stil blijft zitten, maar door de wereld wandelen wil. Hoe wij samen wandelen wordt 
niet bepaald door ons huis, maar door ons, de mensen die het bewonen in verbondenheid met God, 
elkaar en de wereld om ons heen.  
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De keus voor de Sint Maartenskerk is enkele jaren geleden dan ook allereerst genomen vanuit het 
verlangen om ook in de toekomst een verbindende gemeente te zijn vanuit het hart van de stad.  Op 
een zichtbare en gastvrije plek, waar mensen van binnen en van buiten de kerk binnenwandelen, waar 
we aan het niet altijd gastvrije en ruimhartige verleden van de kerk ons eigen nieuwe verhaal toe 
mogen voegen. Dat het praktisch en financieel goed haalbaar blijkt te zijn, ervaren we als een 
bevestiging van deze keus.  
In de kerkenraad is ook grote waardering uitgesproken voor alle betrokkenen die zich hebben ingezet 
voor het gehele proces tot nu toe. Daarbij denken we ook in warme herinnering aan onze oud 
voorzitter Leendert de Jong die dit besluit helaas niet mee mocht maken.  
 
In de kerkenraad besturen we met ons hart, worden keuzes gemaakt op basis van afwegingen waarvan 
wij denken dat we alles in kaart hebben gebracht, maar ook waarin we de leden horen over de 
ingezette koers. We denken dat we in de lijn van de besluitvorming van de afgelopen jaren een 
afgewogen besluit maken.  
Dat dit besluit heftige emoties teweeg brengt laat ons als kerkenraad niet onberoerd.  Er is verdriet om 
het komend verlies van het Anker als thuis, maar ook zorg om behoud van karakter en saamhorigheid 
van onze gemeente. We verwachten niet iedereen te overtuigen, maar zoeken blijvend verbinding 
naar de mensen die grote moeite hebben met dit besluit.  
Maar horende de gemeente voelen we ons ook gesteund door de vele positieve reacties die we vanaf 
het begin mochten ontvangen.  Ook voelen we ons gesteund door de manier waarop we samen vorm 
weten te geven aan de nog jonge Protestantse Gemeente. De activiteiten, de diensten, de 
ontmoetingen, de initiatieven,  de helpende handen. Niet volmaakt, maar wel volwaardig lichaam van 
Christus.  
 
We gaan samen werken aan onze toekomst en nodigen u en jou van harte uit daaraan mee te doen. 
Laten we trots zijn op onze gemeente en het gemeentewerk. Werk dat niet gedaan kan worden 
zonder het stellige vertrouwen dat God ons helpt, nu en in de toekomst. 
 

Namens de kerkenraad, 
Voorzitter, Rudy Klunder 
 

Lied 418 
 

God, schenk ons de kracht 
Dicht bij U te blijven, 

Dan zal ons geen macht uit elkander drijven. 
Zijn wij in U één, 

Samen op uw wegen. 
Dan wordt ons tot zegen 

Lachen en geween. 
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Vieringen de komende (zon)dagen  
Aanvang diensten om 10:00 uur. 
 
Zondag 25 juli Dienst van Schrift en Gebed. Voorganger ds. B. Rose 

Zondag 1 augustus   Dienst van Schrift en Gebed. Voorganger:  ds. T. Bouw 

Zondag 8 augustus   Dienst van Schrift en Gebed.  Voorganger:  ds.  H.J. Veltkamp 

Zondag 15 augustus Dienst van Schrift en Gebed. Voorganger:    ds. D. Blom 

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 voldoende afstand houden.  
 

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/.  
 

Digitale nieuwsbrief 
Over twee weken volgt er nog een digitale nieuwsbrief. Daarna slaan we de digitale nieuwsbrief een 
keertje over en volgt de eerste brief weer in de eerste week van september. 

 

 

 

http://www.pgzaltbommel.nl/
mailto:aanmelden@pgzaltbommel.nl
http://www.kerkdienstgemist.nl/
http://www.pgzaltbommel.nl/
https://www.facebook.com/jeugdwerkPGzaltbommel/
https://www.kindopzondag.nl/
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Met de wereld 
Collectes  
Diaconie: 

25 juli.   Plaatselijk diaconaal werk 

1 aug.           Plaatselijke diaconaal werk 

8 aug.           Jeugdwerk 

15 aug.          Internationale samenwerking (zending) 

22 aug.          Plaatselijk diaconaal werk  

29 aug.          Zending en wereld diaconaat (jeugd met een opdracht) 

U kunt uw bijdrage overmaken op de bankrekening van de diaconie  

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

 

Kerkelijke gemeente: 

25 juli  Pastoraat in eigen gemeente 

1 aug.           Wijkwerk en gemeenteopbouw 

8 aug.           Kosten kerkdiensten 

15 aug.          Beheer kerkgebouwen 

22 aug.          Jeugdwerk en catechese 

29 aug.          Wijkwerk en gemeenteopbouw 

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 

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. 
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Vergtjutten opbrengst € 1125,- 
Door de burgerlijke gemeente Zaltbommel is € 1125,- overgemaakt aan de diaconie, met dank aan de 
vrijwilligers van het Vergtjutten! 
De bestemming van dit mooie bedrag is het diaconale project Vluchtelingen Veraf en dichtbij. 
  
 Richard den Oudsten 
 

Uitnodiging  

Voor een Oecumenische wandeling in de zomer en de herfst 
De Raad van Kerken Zaltbommel nodigt u uit, gewoon omdat het buiten mooi is, om jouw 

verhaal met de ander te delen en het verhaal van de ander te horen. Een Oecumenische 

wandeling om samen te zoeken naar de betekenis van ‘Bekend maakt Bemind’, ‘Van 

Crisisjaar tot Jubeljaar’ en ‘Inclusief Samenleven’, drie thema’s aangereikt door 

VluchtelingenWerk, Raad van Kerken Nederland en de PAX Vredesweek. Als mensen met 

elkaar in gesprek gaan dan krijgen deze drie begrippen een verhaal: je verhaal aan elkaar.  

De wandeling kan kort of lang  (3 of 15 kilometer), net wat bij je past. Bijvoorbeeld een Ommetje Bruchem, 

een Klompenpad, een stadswandeling in Zaltbommel, een Trage Tocht of Groene Wissel misschien, of een 

eigen pad. 

Voel je je aangesproken, heb je hier ook zin in, stuur dan een bericht aan mij, Nelleke van de Bilt, Kerkeland 14, 

5314BV Bruchem of een e-mail naar nelleke.vande.bilt@gmail.com. Ik probeer dan passende tweetallen te 

maken. 

 

In het bericht graag vermelden:  

- Naam, (mail)adres en telefoonnummer 

- je voorkeuren: waar en hoelang wil je wandelen, op welke dagen en 

welke dagdelen.  

 

 

http://www.pgzaltbommel.nl/
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Met elkaar, voor elkaar 

 
De bloemengroet. 
Zondag  11 juli zijn er met een hartelijke groet en beterschapswensen bloemen bezorgd bij: 
Jolanda Blom.  Na een operatie is Jolanda weer thuis uit het ziekenhuis. 
 
Zondag 18 juli zijn er met een hartelijke groet en beterschapswensen bloemen bezorgd bij:  
Mevr. C. Schwiedeps-Ilmer. Zij is herstellende na een val met haar fiets. 
 
 
Ziekenhuisopname: 
Leo van Dalen is vorige week geopereerd, hij heeft een steunhart gekregen omdat zijn eigen hart te zwak is om 
nog goed te werken. Het was een spannende operatie, hij gaat langzaam vooruit en mocht de IC inmiddels 
verlaten. Hij ligt in het UMC, afdeling B4-Oost, kamer 14, Postbus 85500, 3508GA Utrecht  
 
 
Uit de gemeente: 
In de vorige nieuwsbrief is er verkeerde informatie met u gedeeld.  
Er is gemeld dat Rita Klootwijk met chemobehandelingen is gestart, dat is niet het geval. Wel is bekend dat 
Rita een kwaadaardige tumor heeft. Er zijn nog steeds onderzoeken gaande om vast te stellen wat voor type 
tumor het is voordat er een behandeling kan worden gestart. We wensen Rita en Hans heel veel sterkte in 
deze onzekere en spannende tijd. Het blijkt wel weer dat de nieuwsbrief goed gelezen wordt, zij hadden al 
veel lieve reacties gehad, wat hen goed doet. 
 
Mevr. Rie Rombeek is gevallen, zij moest naar het ziekenhuis voor hechtingen, maar mocht daarna gelukkig 
weer naar huis. 
Betty van Hemmen is weer thuis na revalidatie in het Zonnelied. 
 
We denken aan hen in onze gebeden en wensen hen veel sterkte en waar mogelijk beterschap. 
 
 
Dank: 
Mevr. Ria Maissan is gestopt als wijkbezoeker, eerst was zij bezoekdame van de Hervormde kerk, later in wijk 
2 van de Protestantse Gemeente Zaltbommel. Vanaf deze plaats willen we haar hartelijk danken voor haar 
bezoekwerk.  
 
 
 
 
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.  

http://www.pgzaltbommel.nl/
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Dhr. Karelse     
Mevr. v Eck-Roelse     
Mevr. Aipassa - Kiliaan   
Dhr. Hovens Greve     
 
Als u iemand weet voor een kaartje of een keer de bloemen uit de kerkdienst, laat het even weten: 
pastoraleraad@pgzaltbommel.nl  
 

 

 

 
Huwelijk:  

 
62 jaar getrouwd:  

http://www.pgzaltbommel.nl/
mailto:pastoraleraad@pgzaltbommel.nl
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05-08-2021: Dhr. en mevr v Zanden-Groenendijk  
  

 
GEFELICITEERD Verjaardagen 85+   
 
 

30-07-2021: Mevr. Blom-Ermstrang 
05-08-2021: Dhr. de Jong 
 
Allen  van harte gefeliciteerd.  
 

 

 

Groene groep 

Op zondag 1 augustus rond 11.30 uur zal onze dominee Trijnie Bouw een bordje WIJ ZIJN EEN GROENE 

KERK  onthullen die op het Anker geschroefd is. Iedereen is welkom om dit groene moment mee te maken. Het 

bordje bepaalt ons erbij dat we onze keuzes in het licht van Gods schepping moeten maken. Op het info-bord 

bij de Sint Maarten hangt dit bordje al. Iedere passant zal het kunnen lezen. Laten we er trots op zijn. De 

werkgroep Groene Kerk staat open voor ideeën en wanneer u denkt dat u een bijdrage wilt of kunt leveren aan 

het vergroeningsproces binnen de Protestantse Gemeente Zaltbommel horen we het graag. We zullen zeker 

ingaan op uw suggesties. Stuur gerust een mailtje naar onderstaand mailadres: groenekerk@pgzaltbommel.nl. 
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Groene tip 
Duurzaam schoonmaken 
Geïnspireerd door de groene groep zijn wij de laatste weken thuis bezig geweest met andere keuzes maken in 

schoonmaakmiddelen etc. Zo hebben we nu bijvoorbeeld eco afwasmiddel, schoonmaakmiddel, wasmiddel, 

gerecyclede vuilniszakken, eco toiletpapier en we willen mogelijk ook overstappen op eco handzeep en 

gerecyclede vaatdoeken en schuursponzen.  

Wat ons opviel was dat deze producten niet echt duurder zijn dan "gewone" producten. Bij HEMA bijvoorbeeld 

hebben ze van eigen merk al best veel eco producten, dus prima voor de wat kleinere portemonnee en ook 

makkelijk verkrijgbaar! 

  

Een belangrijk punt waar we tegenaan gelopen zijn is wel dat er zijn best veel producten op de markt 
zijn waar 'eco' op staat, maar die dat in werkelijkheid dus helemaal niet zijn, de Eco term is dus niet 
beschermd en dan kunnen er alsnog schadelijke stoffen in zitten. 
Ik let er altijd op of er een EU Ecolabel op zit of een Nordic Ecolabel, maar je hebt nog meer labels 

hiervoor. Op deze website kun je er ook meer over lezen: 

https://keurmerkenwijzer.nl/overzicht/schoonmaakmiddelen/ 
 
Bij de Action bijvoorbeeld verkopen ze dus schoonmaakmiddel waar wel "Eco" op staat maar geen 
label op zit.    
Vriendelijke groet,  Mariëlla Bouman-van de Wiel 

 

Ook een tip: meld het aan  groenegroep@pgzaltbommel.nl 

http://www.pgzaltbommel.nl/
https://keurmerkenwijzer.nl/overzicht/schoonmaakmiddelen/
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/ 
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https://www.facebook.com/jeugdwerkPGzaltbommel/
https://nietalleen.nl/

