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  Het licht weer mogen ontsteken 

als teken van verbondenheid 

            zowel in de kerk als thuis. 

 

 
Bij het opmaken van deze nieuwsbrief begint het weer te kriebelen. In het aanleveren van alle  
kopij kunnen we zien dat er weer leven in de brouwerij komt. Wat voor ons “lang geleden” 
nog bruiste van de energie is in maart 2020 plotsklaps stilstand gekomen. Tijdens de afgelopen 
periode denk je dan ook wel eens, hoe zal het gaan als er weer meer mogelijk is? Starten we 
dan als vanouds weer op? Zijn we mensen kwijtgeraakt, of zijn er juist mensen die toenadering 
zoeken binnen een kerkelijke gemeente, of juist extra houvast vinden in de boodschap van God? 
 
Het is fijn om die energie weer te voelen van alles wat wordt georganiseerd. Mocht je hier zelf ook 
enthousiast van worden en ook nog wat energie of creatieve ideeën hebben, schroom dan niet om 
eens contact op te nemen met iemand van de kerkenraad om te polsen wat er misschien aan kleine 
taak voor jou/u is weggelegd.  
 
Met de versoepelingen/mogelijkheden die op 14 september zijn aangekondigd zullen we op 20 
september in de kerkenraad besluiten wat dit betekent voor bijv. koffiedrinken na de dienst. Ons 
inziens blijft het belangrijk om zorgvuldig met de gegeven vrijheden om te gaan. 
 
Naast de berichtgeving van de persconferentie bereikte ons ook het bericht van de gemeente 
Zaltbommel dat de besluitvorming voor het nieuwe cultureel centrum/sint-maarten in een extra 
carrousel op 22 september besproken zou worden, tbv de raadsbehandeling op 30 september. In het 
besluit dat voor de zomer is genomen was al duidelijk dat er een link met de begrotingsbehandeling 
van november was gelegd. Het college heeft nu besloten om het voorstel terug te trekken voor 
september en door te schuiven tot na de begrotingsraad van begin november om de consequenties 
financieel beter inzichtelijk te hebben en daarmee het besluitvormingsproces beter te kunnen 
onderbouwen. Dat klinkt verstandig en begrijpelijk en tegelijkertijd is daarmee een onzekere periode 
nog weer wat verlengd. We maken ons nog geen zorgen en houden vertrouwen in een positieve 
afloop van het ingezette proces. 
 
Leest u nu vooral door en meld u aan voor een activiteit die bij u past of die u nieuwsgierig maakt. U 
bent van harte welkom! 

  

http://www.pgzaltbommel.nl/
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Vieringen de komende (zon)dagen  
 

Aanvang 11.00 uur:   Zondag 26 september Oecumenische dienst St. Maarten    
                Voorgangers ds. T. Bouw en pastor B. Bus 

 

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 viering,  
 

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.   

 

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/.  

 

 

 

Met de wereld 

Collectes  
Diaconie:   26 september Vredesweek 

http://www.pgzaltbommel.nl/
mailto:aanmelden@pgzaltbommel.nl
http://www.kerkdienstgemist.nl/
http://www.pgzaltbommel.nl/
mailto:dsbouw@pgzaltbommel.nl
mailto:scriba@pgzaltbommel.nl
https://www.facebook.com/jeugdwerkPGzaltbommel/
https://www.kindopzondag.nl/
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U kunt uw bijdrage overmaken op de bankrekening van de diaconie  

NL07 RABO 0374 3730 78 o.v.v. de datum of de bestemming 

Kerkelijke gemeente: 

    26 september Beheer kerkgebouwen 

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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Zondag 17 oktober, gemeentezondag. Een dag om alvast in de 

agenda te zetten en te omcirkelen. 

 

 

 

 

http://www.pgzaltbommel.nl/


 
 

 

4 

Nieuwsbrief nummer 42 

17 september 2021 
www.pgzaltbommel.nl 

Met elkaar, voor elkaar 
 
De bloemengroet. 
Zondag  5 september zijn er met een hartelijke groet bloemen bezorgd bij:  mevr. 
Bontes – Hendriks in Hedel 
 
Zondag 12 september zijn er met een hartelijke groet bloemen bezorgd bij mevr. van 
Dalen - de Kock in Haaften 
 
Uit de gemeente: 
Rita Klootwijk, 
Inge Verhoeks 
GIjs Donker is opgenomen in het UMC in Utrecht, cardiologie in afwachting van een behandeling 
Stef Jumelet heeft serieuze gezondheidsklachten en zal maandag 20 september een operatie ondergaan.  
 
We denken aan hen in onze gebeden en wensen hen veel sterkte en waar mogelijk beterschap. 
 
 
 
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.  
 
 
Mevr. M. Kraaij - van Loon   Zaltbommel 
Mevr. G.P. Scheffers -van Loon   Zaltbommel  
Mevr. A van de Meer – van Meurs  Ammerzoden 
Mevr. G. van Steenis-Mans   Gameren 
 
 
 
 
 
 
 
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
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Huwelijk:  

 
25 jaar getrouwd:  
20-09-2021: Gerben en Heleen van Alphen 
61 jaar getrouwd:  
29-09-2021: Dhr. en mevr Blom-Zwamborn 

 
GEFELICITEERD Verjaardagen 85+   
 
 

18-09-2021: Dhr. J.J. v Steenis 
21-09-2021: Dhr. H.J. v Ooijen 
22-09-2021: Mevr. J.E.M v Steenis-Baggermanl 
22-09-2021: Dhr. M.A. BlankeN 
27-09-2021: Dhr. A. Phaff, Aakstraat 14 
 
Allen  van harte gefeliciteerd.  
 

 

 

http://www.pgzaltbommel.nl/
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VOOR TWINTIGERS 

OER is de titel van een boekje, een meeslepende vertelling die op een nieuwe manier een verbinding 

legt tussen Gods grote verhaal in de Bijbel en de hedendaagse inzichten vanuit de wetenschap. Ben je 

ongeveer - iets jonger of ouder mag heus ook-  tussen de 19 en 29 jaar en wil je daar met 

leeftijdsgenoten over van gedachten wisselen, doe dan mee. We komen op dinsdagavonden bij elkaar, 

te beginnen op 21 september  (dan 12/10; 2/11; 23/11). Meer informatie via jeugdouderling Marc 

Duijzer. e-mail: marc.duijzer@pgzaltbommel.nl 

of dominee Trijnie Bouw e-mail: dsbouw@pgzaltbommel.nl  of 06 25428743.  (Het boekje is bij 

boekhandels te verkrijgen voor nog geen vijftien euro.) 
 

 

http://www.pgzaltbommel.nl/
mailto:marc.duijzer@pgzaltbommel.nl
mailto:dsbouw@pgzaltbommel.nl
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Activiteiten Vredesweek 
Op 22 september is er in de moskee om 20.15 uur een interreligieuze bijeenkomst. 

De imam en pastor Bertus Bus en ds. Trijnie Bouw zullen teksten uitspreken vanuit de Koran en de 

Bijbel die te maken hebben met vrede en het geloof dat God mensen bij elkaar brengt, ook mensen 

met een verschillend geloof. Teksten worden in het Nederlands of Arabisch vertaald. 

Fijn om als buren zo bij elkaar te zijn. Welkom! 
 

Burendag 25 en 26 september 

Dit jaar wordt Burendag uitbundig 

gevierd in de Vergt. 

Op zaterdag is er een groot scala aan 

activiteiten voor jong en oud, te veel om 

op te noemen. U vindt deze terug op de 

website van Welzijn Bommelerwaard of 

in de Bommelerwaardgids. 

Op zondag 26 september is er weer de 

jaarlijkse ontmoeting op het plein voor 

de moskee van 12 tot 3 uur. Vanaf 14.15 

uur zijn er rondleidingen in de moskee. 

U wordt uitgenodigd om in gesprek te 

gaan, met mensen die u niet kent is 

natuurlijk het leukst. Er is 

koffie/thee/fris en soep, salade en een 

broodje. 

Er is geen kinderprogramma, maar 

kinderen zijn natuurlijk wel welkom, 

waarbij we erop vertrouwen dat de 

ouders oog op hun kinderen houden. 

Deze zondagse Burendag wordt 

georganiseerd door Al Amal, de Raad 

van Kerken, Kompas en Welzijn 

Bommelerwaard 

Van harte welkom! 

 

 

Wilt u een handje meehelpen op die dag: klaarzetten, bedienen, op verkeer letten ( dit jaar kon de 

straat niet worden afgezet ), meld u dan bij Gepke Kerssen, i.v.m. een paar dagen afwezigheid graag 

per mail: gepkekerssen@hetnet.nl    

 

http://www.pgzaltbommel.nl/
mailto:gepkekerssen@hetnet.nl
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De Groene Groep is een plan aan het maken voor haalbare groene doelen in 

onze kerkelijke gemeente (en daarbuiten). Als het plan klaar is, hoort u daar 

meer van.  

 

Ons motto is:     WE DOEN ALLEMAAL WAT.  

 

Doet u ook mee? Tips, ook voor ons plan, 

blijven welkom! 

 

Een mooi voorbeeld staat hieronder: 

 

Bericht van onze dominee Trijnie Bouw: 

Zelf hebben wij afgelopen tijd ook klein 

steentje bijgedragen, vast en zeker ook door 

toedoen van de groene groep. 

We wilden een afdakje aan ons schuurtje 

bouwen en hebben toen ook de oude 

golfplaten van dat schuurtje verwijderd en 

alles voorzien van een groen dak. (zie foto) 

Het is best wat werk, maar dan heb je ook 

wat! 

 

Reacties naar: groenegroep@pgzaltbommel.nl  

En wilt u meedenken met onze groene groep, dan bent u van harte welkom.  
 

LISTEN / SILENT 
In de maand september wordt in de Sint Maartenskerk het podium voor kunst in de kerk ‘’Publiek’’ 
ingevuld door kunstenares Marieke van de Ven. Zij laat zich inspireren door geluiden uit haar 
omgeving. Geïnspireerd door de geheel eigen ruimte van de kerk heeft zij een geluidswandeling door 
de kerk ontworpen, die je op eigen wijze kunt doen. In het boekje dat voor wie wil gaan wandelen vrij 
beschikbaar is staat geschreven: “Terwijl je wandelt luister je naar de geluiden die er zijn, de geluiden 
die je maakt en de schijnbare stilte.” 
De wandeling is verdeeld in 10 stappen. En de richting en het tempo bepaal je zelf. 
 
Mooi hoe kerk en kunst elkaar hier raken. Ook omdat in de christelijke traditie stil worden en luisteren 
nauw met elkaar verbonden zijn, al lijken we dat soms een beetje vergeten. In de gebeden van zondag 
12 september hebben we bewust veel meer stilte ingebouwd. Mooi hoe het in een kerkdienst allemaal 
een waardevolle plek kan krijgen:  zingen, spreken, muziek, luisteren, stil worden.  Wie nog wat 
nadrukkelijker het luisteren en de stilte wil omarmen en beoefenen verwijzen we graag naar de 
meditatiebijeenkomsten.  De eerste is op dinsdagavond 28 september.  

http://www.pgzaltbommel.nl/
mailto:groenegroep@pgzaltbommel.nl
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Meditatiebijeenkomsten  
Eind september willen we onze meditatiebijeenkomsten weer beginnen. 
Na een jaar met hobbels en hindernissen door corona hopen we de draad op te kunnen pakken.  
In juni hebben we met een kleine groep gewandeld over de wallen en door de stad.  
Het was een bijzondere ervaring, zowel voor de deelnemers als voor mijzelf.  
We kennen elkaar immers nog niet zo goed. Ik hoop daarom dat we in het nieuwe seizoen ruimschoots 
gelegenheid krijgen om onze gezamenlijke oefeningen van meditatie te hervatten! 
 
Dinsdagavond 28 september staat de eerste keer gepland.  
We zullen weer ‘ruimte zijn’ oefenen. Vele gedachten, gevoelens, werkzaamheden etc. kunnen onze 
aandacht vragen, echter we vallen daar niet mee samen. We zijn meer, we zijn de ruimte waarin ze 
kunnen verschijnen en waaruit ze kunnen verdwijnen. De ruimte die je bent is een unieke plaats waar 
de hemelen, de aarden en de werelden tot manifestatie kunnen komen. Hoe meer ruimte je bent, des 
te voller hun manifestaties kunnen zijn.   
Er is een geleide meditatie en uitleg over ‘ruimte zijn’. Ook zullen we in dit kader mediteren over het 
verhaal van de verloren zoon (Lucas 15, 11  e.v.).  
 
Hieronder vinden jullie de praktische informatie. 
Bovendien wijs ik op de uitnodiging van de landelijke dag van de WCCM, van harte aanbevolen door ds 
Jos de Heer.  
 
In de hoop dat we elkaar in het nieuwe seizoen kunnen ontmoeten, 
een hartelijke groet, 
 
Lia Davidse.  
 
Data waarop we samenkomen  
2021: 28 september, 26 oktober, 23 november  
2022:  25 januari, 22 februari, 22 maart, 19 april, 24 mei, 28 juni 
 
Tijd en plaats 
van 19.30 – 20.45 uur  in het schip/ zijkapel of in het koor van de Sint Maarten 
NB Uiteraard houden we ons aan de dan geldende voorschriften rondom het corona-virus 
 
Voor wie? 
Iedereen die zich aangesproken voelt, nieuwsgierig is, wil mediteren is van harte welkom. 
Ervaring met mediteren is niet nodig.  
 
Informatie 
ds Lia Davidse, tel. 0418 648962,  cadavidse@hetnet.nl 

 

http://www.pgzaltbommel.nl/
mailto:cadavidse@hetnet.nl
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Landelijke dag WCCM Christelijke Meditatie Nederland op 2 oktober 2021 

http://www.wccm.nl/    

 
Laaf je aan de Levensbron 

We verzamelen ons na een periode van stilte en afzondering, we zoeken de bronnen, in 

het vertrouwen dat het gaat stromen in ons hart. 

Op zaterdag 2 oktober is er een dag van ontmoeting en inspiratie in St Maartenskerk in 

Zaltbommel (Kerkplein 1) van de WCCM, World Community of Christian Meditation 

waarbij iedereen welkom is en ik in het bijzonder de meditatiegroep Bommelerwaard 

uitnodig. 

Na ruim anderhalf jaar met grote beperkingen in onze contacten ten gevolge van de 

pandemie is het een feest dat we weer samen mogen komen. Want zoals Laurence 

Freeman nadrukkelijk stelt:’Meditatie schept gemeenschap’. Die hebben we node 

gemist. Op deze dag delen we met elkaar wat het ons gedaan heeft en hoe het met ons 

gaat. We willen ons laven aan de Levensbron zodat ons leven weer gaat stromen en de gemeenschap wordt 

versterkt. 

Naast de inleiding in het programma van de ochtend, is er daarom ’s middags ruim gelegenheid elkaar te 

ontmoeten, in de prachtige wandelgangen van de St.Maartenskerk tijdens de lunch of buiten in de kerktuin én 

in de wandeling die we in kleine groepjes gaan maken over de sfeervolle bosrijke stadswallen van Zaltbommel of 

zittend op een bankje aan de Waal. De inleiding ’s morgens zal gaan over de essentie van de meditatie die door 

John Main getypeerd wordt als de weg naar en het contact met de Levensbron waardoor het leven en de liefde 

gaan stromen en alles in je wordt gevoed en hersteld en je opnieuw verbonden wordt met elkaar en alles wat is. 

De stilte van de meditatie en het zeggen van het heilig woord is daarin de sleutel. John Main zegt nog: ‘In dit 

proces van meditatie wend je je bewust af van jezelf, laat je jezelf los en vind je jezelf in God. Je leven is een 

gave dat je weer terug geeft aan God’. 

Dat zou ik willen uitwerken en praktisch willen maken aan de hand van de beeldtaal van de psalmen met het 

daarin enkele keren genoemde verzuchtende en verlangende gebed: ‘tot U, Heer, hef ik mijn ziel op’ (psalm 

25,2 o.a.).  De ziel opheffen is je vitale kern wegtillen van jezelf en optillen naar God, je met hart en ziel aan 

Hem toevertrouwen, een wezensbeweging van toevertrouwen, alles in vertrouwen overlaten aan God.  

Vanaf 10 uur staan de deuren van de kerk voor je open en is er koffie en thee, om 10.30 beginnen we de dag 

met een meditatie. We sluiten de dag ook af met een meditatie, rond 15.00 is het afgelopen. Er is een mooie 

boekentafel aanwezig. 

Kosten deelname: 5 euro  graag ter plaatse betalen, zelf een lunch meebrengen, koffie en thee worden 
geserveerd. Aanmelden graag vóór 25 september bij: cavalje44jo@outlook.com 
 

Ds. Jos de Heer 

http://www.pgzaltbommel.nl/
http://www.wccm.nl/
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Met de wereld 

Haiti is weer in het nieuws, opnieuw een ramp: zowel een aardbeving als een 
tropische storm dit keer. Weliswaar in dun bevolkt gebied, maar toch ruim 2.000 
mensen overleden en nog meer gewonden.  
Toch is er ook goed nieuws te melden: er is nu wel effectieve hulp, al is het 
moeizaam op gang gekomen. Artsen zonder Grenzen is een van de ngo’s die actief 
zijn ter plaatse, en Angelène Pierre (foto dinsdag 31 aug. jl. op weg van Port-au-
Prince naar Aquin) is door hen gevraagd om te komen helpen. Angelène is 
verpleegkundige en echtgenote van Leetchen die ik heb leren kennen toen ik daar 7 
jaar geleden voor het eerst was, hij werkt op een recycling bedrijf voor plastics in 
PaP en is ook in Nederland geweest voor een bijscholing. Angelène heeft 5 jaar 
geleden ook voor AzG gewerkt toen de orkaan Matthew in het land huishield. 
Sindsdien had ze geen werk meer. Nu mag ze 6 weken betaald werken, ter plaatse.  

 

Dit soort hulp is effectief omdat het de 

nood echt verlicht én omdat het de 

mensen zélf de mogelijkheid biedt om 

eigen land op te bouwen, te leren op 

eigen vakgebied en waardig een inkomen 

te verdienen. Dat zijn ‘onbetaalbare’ 

bijdragen aan een volk dat al zo lang 

afhankelijk is 

van hulp.  

 
Angelène is (tenminste) 6 weken van huis, Leetchen moet zelf werken én 
voor hun kinderen zorgen terwijl gangs hun wijk onveilig maken sinds in juli 
de president werd vermoord. Hulp is er overigens niet veel meer sinds de 
VN in 2017 uit het land vertrok. Nederland verklaarde al in 2016 in Haiti 
geen prioriteit meer te zien, sindsdien kon ik er niet meer komen. Nu is het 
te gevaarlijk om onbeveiligd over straat te lopen.  

Ik heb bijna dagelijks contact met dit echtpaar en hun 2 jonge kinderen Nathaniël en Dick-
Melchisédek: 

[13:12, 02-09-2021] Pierre Angelene (partner Leetchen): je suis encore à miragaone dans le 
stock pour préparer les médicaments pour rentrer à baradères. Hier on avait visité bcp de site 
mais malheureusement j'avais  pas pris des photos. Esperant que demain Dieu voulant ça 
marchera pour un résumé ainsi que les photos merci.  

 
Dick Viezee 

http://www.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/

