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Het licht van Christus als teken van
verbondenheid zowel in de kerk als thuis.

Samen vieren, verbinden
De afgelopen weken stonden voor velen in het teken van vakantie. Een periode om tijdelijk wat afstand
te nemen van je (vrijwilligers) werk en je gewone ritme. Volgende week is er voor de jeugd nog het
afsluitende zomertoetje. Vanaf woensdag 31 augustus t/m zaterdag 2 september is dat voor de
deelnemers inderdaad een toetje (en die zijn meestal erg lekker) aan het einde van de vakantietijd. Een
paar dagen zorgeloos plezier met elkaar.
Een zorgeloze tijd is het ook voor diverse mensen in onze gemeente niet geweest, zo lezen we oa ook
verderop in de nieuwsbrief en hebben we via diverse berichten gehoord tijdens onze vakantie. Het blijft
goed om samen naar elkaar om te zien. Dat is op zich soms al moeilijk genoeg.
Wij waren in de gelukkige omstandigheid om een reeds geplande, uitgestelde reis uit 2020 alsnog te
maken. Alhoewel er ook veel negatieve elementen zitten aan vliegreizen tegenwoordig, kun je er een
behoorlijke verrijking uithalen, hoe het er elders in de wereld aan toe gaat. Want beelden of TV komen
toch niet zo binnen als je zelf er letterlijk middenin zit. Een land van verwondering is Zuid Afrika. Waarin
je nog steeds grote verschillen ziet met het leven zoals we dat in Nederland gewend zijn. Zowel in de
verhoudingen tussen mensen onderling en tevens ook met het omgaan met het milieu. Op Mauritius
hebben we gezien dat er veel verschillende religies op het eiland vertegenwoordigd zijn. Dat krijg je
vanzelf als er meerdere landen het eiland een tijdje in het bezit hebben gehad. Gelukkig gaven
meerdere chauffeurs aan dat dit ontzettend goed samengaat en dat de onderlinge verhoudingen goed
zijn. Ook een kijkje in een Hindoe tempel met de nodige tekens op ons voorhoofd voor liefde, vrede en
voorspoed waren goed voor het ondergaan van indrukken.
Voordat we op vakantie gingen, kregen we nog goed nieuws van het mobiliteitsbureau uit Utrecht. Er
bleek een kandidaat beschikbaar die de tijdelijke invulling van de vrijgekomen uren van ds Trijnie Bouw
van medio september op zich kan en wil nemen. Zijn naam is ds. Pieter Hoekstra. Ik noem zijn naam
alvast. Komende maandag 29 augustus heeft een deel van de kerkenraad nog een
kennismakingsgesprek. Het betreft in dit geval dus geen sollicitatie/beroepingsprocedure. Bij een
positief gesprek wordt hij nader geïntroduceerd in de volgende nieuwsbrief.
Nog meer goed nieuws zijn de positieve antwoorden op de verzoeken voor nieuwe ambtsdragers. Voor
de diaconie heeft Anita van de Veer positief gereageerd en voor het college van kerkrentmeesters heeft
Jan Ottink zich beschikbaar gesteld. We zijn daar als kerkenraad zeer content mee. Formeel vragen we
ook altijd of er bezwaren zijn tegen deze benoemingen. Indien dat het geval is, richt u zich dan tot de
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scriba. scriba@pgzaltbommel.nl. We zoeken nog naar een datum waarin de bevestiging plaats kan
vinden.
Kortom we zijn samen met elkaar in beweging. Ik hoop dat we elkaar de komende periode weer mogen
treffen, in de kerk, of tijdens ontmoetingen die worden ingepland of tijdens het zomertoetje.
Met vriendelijk groet,
Namens de kerkenraad, Rudy Klunder

Vieringen de komende zondagen
Zondag 28 augustus 10.00 uur

Dienst van Schrift en Gebed

St. Maarten

Voorganger ds. Trijnie Bouw

Zondag 4 september 10.00 uur

Dienst van Schrift en Gebed

St. Maarten

Voorganger ds. Trijnie Bouw

Met de wereld
Collectes
Diaconie:

zondag 28 augustus ZWO Plaatselijk diaconaal werk
zondag 4 september ZWO Werelddiaconaat

Kerkelijke gemeente: zondag 28 augustus

Wijkwerk en gemeenteopbouw

zondag 4 september afdracht landelijke kerk

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.
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Vanuit de diaconie
Kom(t) u/jij ook soep eten?
We gaan weer van start met Soep eten in Pand 9 (jongerenruimte BuurtzorgJong aan
de van Heemstraweg West 9). Elke laatste zaterdag van de maand is er tussen 11:30
uur en 13:00 uur verse soep. Samen een verse kop soep eten en een gezellig praatje
voor iedereen voor maar 1 euro. De opbrengst wordt gebruikt voor het maken van
weer nieuwe soep. Komt u/jij ook soep eten?
Data: 27 augustus - 24 september - 29 oktober - 26 november – 31 december
Verhaaltjes en anekdotes van Peter van Bostelen
Velen van u kennen Peter nog wel. Peter had het syndroom
van Down en woonde lange tijd op Bommelstein. Hij kwam
graag zelfstandig naar de kerk in ’t Anker; als Peter er was
kon de dienst beginnen. De laatste jaren heeft hij in
Kesteren gewoond, omdat hij door dementie niet meer op
Bommelstein kon blijven wonen. Vorig jaar is Peter in
coronatijd overleden. Zijn vader heeft een mapje gemaakt
met herkenbare verhaaltjes, anekdotes en foto’s. Wilt u dit
mapje ook bekijken en misschien een persoonlijke
boodschap achterlaten voor zijn vader? Stuur dan een berichtje naar Jessica van Leeuwen via
jessica.van.leeuwen@pgzaltbommel.nl .

Asielzoekers in sporthal de Ring
Zoals u weet verblijven sinds enige tijd asielzoekers in sporthal de
Ring. Om een positief geluid te laten horen is vanuit onze kerk
door de Koekenbakkers iets lekkers afgegeven als welkom. We
hebben ook wat kleding en speelgoed gebracht waar op dat
moment behoefte aan was.
We brengen nu ieder weekend om de beurt met de Kerk met
Passie en De Ontmoeting iets lekkers.
Op 13 augustus zijn weer twee goed gevulde gebaksdozen door ons afgegeven. Op 27 augustus en 3
september worden er activiteiten georganiseerd door Stichting Kompas Bommelerwaard. Men zoekt
nog vrijwilligers om hierbij te helpen.
Mocht je geïnteresseerd zijn, neem rechtsreeks contact op met St. Kompas (0418 512 656, Joke
Verkuilen of Addy van Hemert) of Jessica van Leeuwen jessica.van.leeuwen@pgzaltbommel.nl .
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Collectes 28 augustus Collecte voor Gehandicapte kinderen in Indonesië (vanuit de ZWO via GZB)
Veel gehandicapte kinderen in Indonesië worden verwaarloosd. Ze worden uit
schaamte verstopt en ontvangen daardoor geen onderwijs of andere diensten en
hulpmiddelen die ze nodig hebben om mee te doen in de maatschappij. De
vrouwenbond van de Torajakerk heeft zich het lot van deze kinderen
aangetrokken en jaren geleden een programma (RBM) opgezet om hen te
helpen.
In het centrum van RBM kunnen kinderen met een lichte handicap een paar dagen per week terecht om
een speciaal programma te volgen met als doel deze kinderen te helpen een eigen leven op te bouwen.
Naast hulpmiddelen zoals een looprek of rolstoel, krijgen ze onder andere basisonderwijs, als lezen,
rekenen, schrijven en knutselen. Voor de oudere kinderen is er ook fysiotherapie en beroepstrainingen,
om zo een eigen bedrijfje op te kunnen zetten of een baantje te vinden. Veel kinderen zijn echter niet
lichamelijk in staat om naar het centrum te komen. Zij worden thuis bezocht en samen met hun ouders
en familie begeleid. Uw bijdrage hiervoor is zeer welkom!
Meer informatie op: https://www.gzb.nl/projecten/indonesie-hulp-voor-gehandicapte-kinderen
4 september Collecte voor werelddiaconaat in Myanmar (Kerk in Actie)
Gezinnen in Myanmar waarvan een kind of volwassene gehandicapt is, zijn extra
kwetsbaar. Zij behoren vaak tot de allerarmsten en hebben daarnaast te maken met
extra (medische) kosten. Kerk in Actie ondersteunt deze gezinnen niet alleen met
zorg en revalidatie, maar helpt mensen met een handicap ook bij het vinden van
werk. Daarnaast krijgen lokale kerken en gemeenschappen voorlichting en training
over hoe zij mensen met een beperking een volwaardige plek kunnen bieden en hen diaconaal kunnen
ondersteunen.
Meer informatie op: https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/collecterooster/collecte-kerk-in-actie-2022werelddiaconaat-myanmar/
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Afscheid kindernevendienst en (sloop)hout gevraagd
Na 35 jaar actief te zijn
geweest als leiding van de
kindernevendienst heeft
Ricolt Boeschoten afscheid
genomen.
Namens alle kinderen en
leiding willen we Ricolt
enorm bedanken voor zijn
inzet en leuke invullingen van
de nevendiensten.

(sloop)hout gevraagd
Ricolt Boeschoten en Theo Bogaard hebben het plan om twee tuinbanken te
maken voor in de tuin van de St. Maarten.
Bij goed weer kunnen deze gebruikt worden door de kindernevendienst.
Hiervoor is uw medewerking gevraagd voor het aanleveren van (sloop)hout.
E-mail naar: ricolt.boeschoten@pgzaltbommel.nl of theo.bogaard@pgzaltbommel.nl
Theo en Ricolt nemen dan contact met u op.
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Met elkaar voor elkaar
De bloemengroet.

Zondag 17 juli zijn er met een hartelijke groet en bemoediging bloemen bezorgd bij mevr. Arda SpieringHobo
Zij was altijd trouw kerkbezoekster, maar sinds corona en nu de ongemakken van het ouder worden,
kan zij niet meer naar de kerk komen. We hopen haar met een bloemetje te laten weten dat ze niet
wordt vergeten.
Zondag 24 juli zijn de bloemen met een hartelijke groet en bemoediging bezorgd bij Betty van Hemmen.
Zij verblijft voor revalidatie na een heupoperatie in het Zonnelied, Afdeling Passage, kamer 4, Hogesteeg
2, 5324AD Ammerzoden. Laatste update: De revalidatie van de heupoperatie ging voorspoedig, totdat
Betty vorige week zondag viel. Ze heeft haar bovenarm gebroken en zal daardoor nog niet naar huis
kunnen. De komende 4 weken zal ze een brace moeten dragen, de verwachting is dat het volledige
herstel wel 3 maanden kan gaan duren. Wat een tegenvaller.
Zondag 31 juli zijn de bloemen met een hartelijke groet en bemoediging bezorgd bij mevr. Marianne
Verheijke, zij is verhuisd naar de Wielewaal, Johan v Oldenbarneveldtstraat 1, Kamer 212, 5301GV
Zaltbommel. We hopen dat ze zich snel thuis mag voelen.
Zondag 7 augustus zijn de bloemen met een hartelijke groet en bemoediging bezorgd bij
mevr. Teunie vd Wal. Na de operatie aan haar heup is deze nog steeds niet goed, Teunie heeft veel pijn
en zal weer onder het mes moeten. We wensen haar veel sterkte.
Zondag 14 augustus zijn de bloemen met een hartelijke groet en bemoediging bezorgd bij Andries en
Corrie Burnet.
We leven met hen mee nu zij afscheid hebben moet nemen van hun zoon Gerard, die op 10 augustus
overleden is.
Zondag 21 augustus zijn de bloemen met een hartelijke groet en bemoediging bezorgd bij mevr. Wil vd
Heijden. In de afgelopen weken heeft Wil teleurstellende berichten ontvangen van de artsen. Heel veel
sterkte gewenst.
Uit de gemeente:
Dhr. Reindert van Eckeveld, ging naar het ziekenhuis voor een teenamputatie, het werd tot halverwege
zijn onderbeen. Een enorme tegenvaller voor hem, we hopen dat hij nu in ieder geval minder pijn zal
hebben. De revalidatie zal veel tijd en geduld nodig hebben. Gelukkig is Reindert een opgewekt mens en
heeft hij er alle vertrouwen in dat hij in de toekomst weer met Mique op de fiets kan stappen. Veel
sterkte voor jullie beiden.
Reindert verblijft in het Zonnelied, Afdeling Passage, kamer 1, Hogesteeg 2, 5324AD Ammerzoden.
Jetty de Boer kwakkelt al een poosje met haar gezondheid. Helaas heeft zij een slechte uitslag gekregen.
Verdere onderzoeken lopen nog, al is er al wel bekend dat er een operatie aankomt. Jetty is dapper en
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ziet de zon nog steeds schijnen. We leven met haar mee en hopen dat ze met de zonnestralen van de
gemeente verwarmd mag worden.
Paul van Haag is geopereerd en verblijft in het ETZ Elizabeth, Afd.C3 kamer 36, Hilvarenbeekse Weg 60,
5022 GC Tilburg, van harte beterschap gewenst en veel sterkte.
Als u iemand weet voor een kaartje of een keer de bloemen uit de kerkdienst, laat het even weten:
pastoraleraad@pgzaltbommel.nl

GEFELICITEERD Verjaardagen 85+
31-08-2022: Dhr. J. Nieuwland
01-09-2022: Mevr. H.J. van Gameren-van Est
04-09-2022: Dhr. L van der Wal,
09-09-2022: Mevr. DW Janssen-Janssen van Doorn

67 jaar getrouwd:
02-09-1922: Dhr. en mevr. Blanken-Kosters
40 jaar getrouwd:
03-09-2022: Mieke en Martin Erlings
Allen van harte gefeliciteerd.
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Ontmoetings-bijeenkomsten.
Ontmoeting – Bezinning - Pastoraat.
Dit najaar worden er weer diverse ontmoetings-bijeenkomsten
(groothuisbezoek) georganiseerd, waarbij u van harte welkom bent.
De nadruk zal liggen op ontmoeten, ds. Trijnie Bouw zal aanwezig zijn en het
gesprek leiden, ook zal er telkens een wijkcoördinator of wijkouderling bij zijn.
Het is voor verschillende mensen onder ons zo lang geleden dat we in kleiner verband samen kwamen
en zo elkaar konden ontmoeten, we hebben dit echt gemist. We willen graag weer met elkaar in
gesprek komen en met elkaar iets delen van uw/jouw leven, gedachten, ervaringen en geloof.
Bij ontmoeting denken we aan de ontmoeting tussen mensen, tussen leden van de gemeente. Maar het
doelt ook op ontmoeting tussen God en mensen. Het is mooi als u in het gesprek met de ander iets van
de Ander mag ontdekken.
Bezinning is een belangrijk deel van het samenzijn, we willen verder komen dan een gesprek over
koetjes en kalfjes, samen nadenken over vragen die te maken hebben met zingeving.
Ook pastoraat is een element in deze bijeenkomst. U bent bij elkaar als leden van één gemeente en wilt
naar elkaar omzien. U heeft de gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan over zaken die er
werkelijk toe doen.
U bent van harte welkom!
Om alles in goede banen te leiden is het wel nodig dat u zich aanmeldt. Dit kan per mail of telefonisch
bij Gerrit Dingemans. pastoraleraad@pgzaltbommel.nl of 0418-64 29 49.
Als u opgehaald wilt worden kunt u dat meteen doorgeven, dan wordt dat ook geregeld.
Dinsdag

20 september

14.30 uur Het Anker, Vergtweg 87, Zaltbommel

Woensdag

28 september

19.30 uur Het Anker, Vergtweg 87, Zaltbommel

Dinsdag

11 oktober

14.30 uur Wielewaal, Joh v Oldenbarneveldtstraat 1, Zaltbommel

Dinsdag

11 oktober

19.30 uur Het Anker, Vergtweg 87, Zaltbommel

Maandag

17 oktober

19.30 uur Fam. Dingemans, Dorpsstraat 15, Bruchem
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Bij ons komt het niet voor!.....Toch?
Deze week gaan we weer verder in de nieuwsbrief met de maandelijkse
informatie over het project Veilige Kerk, deze keer met het thema:
Vergeven en vergeten?..........................
Vergeving, een beladen woord in dit onderwerp!
Wanneer een kerkelijke gemeente te maken krijgt met grensoverschrijdend gedrag binnen pastorale en
kerkelijke relaties, klonk en klinkt er soms al snel de roep om vergeving. Dit is waar
gemeentebegeleiders, die te hulp worden geroepen om processen in een gemeente, waar een casus
speelt, tegenaan lopen.
Voegt vergeving iets toe aan het proces, waar een gemeente doorheen gaat? Een belangrijk punt
daarbij is welke stemmen er gehoord worden en welke stemmen er verloren gaan. Vertaald naar
vergeving: wie stelt de vraag naar vergeving aan de orde? In wiens belang wordt over vergeving
gesproken?
Want waar blijft het slachtoffer in het proces van de gemeente? Heel pijnlijk is het om te moeten
constateren dat vrijwel altijd het slachtoffer zijn/haar plaats in de geloofsgemeenschap verliest. Vaak is
er meer oog voor het herstel van de gemeenschap dan het doen van recht richting het slachtoffer.
Vergeving is een risicovol woord dat te vaak (bewust of onbewust) wordt ingezet om slachtoffers het
zwijgen op te leggen. Vergeving wordt dan een middel om te chanteren (anders vergeeft God jou ook
niet), dwang (als jij niet vergeeft, kunnen wij niet verder) of doofpot. (als het slachtoffer vergeeft,
hoeven wij het er verder niet meer over te hebben)
Een achterliggende vraag bij vergeving is of je het ziet als een innerlijk proces of als een proces om de
relaties te herstellen binnen de gemeente. Als relationeel proces heeft het als risico: vergeving als plicht
voor het slachtoffer, schuld belijden als opdracht voor de dader. Beide processen doen tekort aan de
persoon en/of ondermijnen de geloofwaardigheid.
Vergeven als innerlijk proces is aan het slachtoffer. Vergeven mag geen verplichting zijn
(vergevingsdruk), er moet ruimte en tijd zijn voor het proces en er moet erkenning zijn van wat het
slachtoffer is aangedaan. Misbruik grijpt diep in in iemands leven. De gevolgen van het misbruik raken
aan eigenwaarde, intense schaamte, de verbondenheid met medemensen, je plaats in het gezin en in
andere leefgemeenschappen.
Van belang is eerst het kwaad te benoemen en emoties ruimte te geven en zorg te dragen voor het
slachtoffer. Er wordt gesproken over vergeving rond situaties die beschadigend en vaak ook strafbaar
zijn. Laten we eerst over recht doen praten. Ook de gemeenschap zal kritisch naar zichzelf dienen te
kijken: hoe kon dit bij ons gebeuren? Waar faciliteren we de mogelijkheden tot misbruik?
Dus in het gemeenteproces is vergeving geen thema, hooguit en in alle voorzichtigheid aan het einde
van een proces waarbij degenen die kwaad gedaan hebben of hebben weggekeken tot het uitspreken
van schuld komen.

Nieuwsbrief nummer 16
www.pgzaltbommel.nl

26 augustus 2022

In het innerlijke proces kan vergeving voor het slachtoffer heilzaam zijn in de betekenis van ‘loslaten’ en
‘vrij worden’. Ook dan is het van groot belang dat er erkenning is van wat er is gebeurd. Vergeving heeft
te maken met het besef jezelf lief te mogen hebben en niet langer gevangen te zitten in
wraakgedachten, wroeging, schuldgevoelens of walging en schaamte. Bevrijding begint met openheid
om te praten over wat er gebeurd is en niet langer de energie te steken in het verstoppen van jezelf.
Vergeving, geen thema in het gemeenteproces, zolang niet de stappen van recht doen zijn gezet.
Bron: Website SMPR, blog Alexander Veerman.
In vertrouwen samen op weg, hartelijke groet, Mieke Erlings
E-mail adres : vertrouwenspersoon@pgzaltbommel.nl

Leven in de Sint-Maartenskerk
In Zaltbommel heeft ‘iedereen’ wel eens gehoord van de koorknaap die spoken zag in de kerk. Maar er
zijn nog zoveel meer verhalen.
De gemeente Zaltbommel gaat de Sint-Maartenskerk
overnemen en daarom geeft de Historische Kring extra
aandacht aan de geschiedenis van deze plaats waar
sinds mensenheugenis mensen samenkomen om
praktische redenen en om hun geloof in de samenleving
te vieren.
Hoe ging dat vroeger, wie liepen daar rond? En wat is
van dat vergeten leven nog te zien?
Op drie avonden vertelt Marjan Witteveen hierover,
onder het motto 'Leven in de Sint-Maartenskerk'.
Dinsdag 6 september 2022: Drukte in de kerk
Wie liepen er in en rond de kerk en wat deden ze?
Een katholieke kerk in de middeleeuwen.
Dinsdag 4 oktober 2022: Een rustige revolutie
Hoe kwam de reformatie tot stand in Zaltbommel?
Dinsdag 8 november 2022: De preekstoel in het midden
Een protestantse kerk, 1600-2000. Hoe werd de kerk
ingericht en gebruikt? Wat laat de inrichting zien met
banken, het doopvont, de schilderingen, de grafstenen en het orgel.
De Sint-Maartenskerk is geopend vanaf 19.00 uur. De vertelling start om 19.30 uur.
De ingang is aan het Kerkplein. De drie avonden zijn zoals gebruikelijk vrij toegankelijk
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Te huur
Woning aan Bloemkeshof 5 te huur.
De voormalige pastorie aan de Bloemkeshof 5 te Zaltbommel wordt tijdelijk verhuurd. Met ingang van
15 oktober is deze woning weer beschikbaar voor een volgende gebruiker. Het College van
Kerkrentmeesters zoekt daarom een nieuwe huurder. Daarbij is het uitgangspunt dat de pastorie kort
durend verhuurd wordt met een contracttermijn van maximaal 2 jaar.
Mocht u geïnteresseerd zijn, of iemand weten die op zoek is naar een tijdelijke huurwoning, dan kunt u
tot uiterlijk 30 augustus contact opnemen met onze kerkrentmeester Martin Erlings
(m.erlings@upcmail.nl / telefoon 0418-515843) voor nadere informatie.
Na 30 augustus kunt u ook nog interesse in de woning melden, maar dan via mevrouw Blom van
Hofstede Makelaardij te Zaltbommel. Reden van deze knip in aanmelding is dat we tot 30 augustus in
principe voorrang geven aan geïnteresseerde kerkleden.

Contact
Heeft u, heb jij, zorgen, vragen, suggesties, ideeën? Bel, app of mail ons.
Rudy Klunder
Gerrit Dingemans
Ds. Trijnie Bouw
Tom van Steenis
Richard den Oudsten

06 51 58 66 44
06 15 22 54 32
06 25 42 87 43
06 38 42 01 85
06 51 82 51 68

voorzitter@pgzaltbommel.nl
pastoraleraad@pgzaltbommel.nl
dsbouw@pgzaltbommel.nl
scriba@pgzaltbommel.nl
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/

