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  Het licht weer mogen ontsteken 

als teken van verbondenheid 

            zowel in de kerk als thuis. 

 

Uit de kerkenraad 

Nieuwe ambtsdragers diaconie en wijkcoördinator wijk 8  
We zijn blij u te kunnen melden dat Jessica van Leeuwen-Schouten en Berry Looijen hebben 
toegezegd het ambt van diaken te willen gaan vervullen.  
Leen Struijk is bereid om als diaconaal rentmeester lid uit te maken van het college van 
diakenen 
In de pastorale raad wordt  Daphne Buitenwerf wijkcoördinator van wijk 8. 

De kerkenraad stelt dan ook voor om Jessica van Leeuwen en Berry Looijen als diaken, Leen Struijk als 
diaconaal rentmeester en Daphne Buitenwerf als wijkcoördinator te benoemen. 
 

Als geen bezwaren daartegen worden ingebracht zal de bevestiging van Jessica van Leeuwen en Berry 
Looijen  en het voorstellen van Leen Struijk en Daphne Buitenwerf plaats vinden in de dienst op 
zondag 17 oktober. 
De kerkenraad 

Vacature 1e organist en start procedure 
In het kerkennieuws heeft op het prikbord een bericht van de muziekschool Zaltbommel gestaan 
waarin als nieuwe organist van de Maartenskerk in Zaltbommel, Reinier Korver wordt geïntroduceerd. 
Dit bericht is opgesteld door de muziekschool en zonder afstemming bij de drukker ter plaatsing  
aangeleverd. De inhoud van dit bericht heeft geleid tot een aantal vragen richting kerkenraad.  
Daarom een korte uitleg van de huidige stand van zaken.  
Het college van kerkrentmeesters van Protestante Gemeente Zaltbommel is in opdracht van de 
kerkenraad pas recent gestart met de procedure voor invulling van de vacature 1e organist. Er is nog 
niets definitief over de te doorlopen procedure vastgelegd en dus is er ook nog niets over de invulling 
van de vacature bekend. 
Wel heeft Reinier Korver vanuit zijn bestaande aanstelling als 2e organist binnen onze gemeente  
toegezegd lopend de procedure de tijdelijke waarneming te verzorgen van de functie 1e organist. 
Daarin past wel het lesgeven aan leerlingen van de muziekschool. 
Wij houden u op de hoogte van de voortgang van de procedure. 
Tom van Steenis, scriba 

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

Aanvang 10:00 uur:  

Zondag 3 oktober Dienst van Schrift en Gebed in de St. Maarten  
Voorganger ds. Jos de Heer 

Zondag 10 oktober Dienst van Schrift en Gebed, reünie zomertoetje in de St. Maarten  
Voorganger ds. Trijnie Bouw 

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/.  

 

 

 

  

http://www.pgzaltbommel.nl/
http://www.kerkdienstgemist.nl/
http://www.pgzaltbommel.nl/
mailto:dsbouw@pgzaltbommel.nl
mailto:scriba@pgzaltbommel.nl
https://www.facebook.com/jeugdwerkPGzaltbommel/
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Met de wereld 

Collectes  
Diaconie:  3 oktober steun in de rug voor de kerk in Marokko 

  10 oktober Zomertoetje 

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:  3 oktober kosten vrijwilligers 

   10 oktober 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. 

 

 

 
 

Week tegen eenzaamheid 30 september – 7 oktober 

In de gemeente Zaltbommel zijn tal van activiteiten waar mensen aan mee kunnen doen, waar ook 
aandacht is voor eenzaamheid als belemmering om mee te doen. Meer informatie stond in de 
Bommelerwaardgids en op de website www.zaltbommel.nl. 

http://www.pgzaltbommel.nl/
https://www.zaltbommel.nl/inwoner-en-ondernemer/nieuws/nieuwsoverzicht/2021/09/21/week-tegen-eenzaamheid?zoek=week&
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Met elkaar, voor elkaar 
 

De bloemengroet. 
Zondag  19 september zijn er met een hartelijke groet bloemen bezorgd bij:   
Mevr. Ans Satter-v Drunen, Cornelia de Langelaan 8, 5301HZ Zaltbommel 
 
Zondag 26 september zijn er vanuit de oecumenische dienst met een 
hartelijke groet en bemoediging bloemen bezorgd bij:  Philo Schwarz 
 
 
 

Uit de gemeente: 
Bericht van de zoon van mevrouw van Dalen-de Kock, Bernhardstraat 4, 4175EE Haaften: 
Op 13 september was ik bij ma en daar stond een prachtige, enorme bos bloemen van de kerk. Blijkens 

de bijgevoegde kaart hadden ze in de kerk gestaan. Ik hóórde het bijna klinken, de mededeling in de 

dienst. Ik heb met ma nog eens goed naar het boeket gekeken en ze genoot er van. We hebben ook 

besproken hoe goed het is dat ze bij de kerk in Bommel blijft horen en hoe fijn het is dat ze daar nog 

steeds wordt gekend. Sinds 2016 woonde ze in de Wielewaal en vorig jaar verhuisde ze naar de 

Wittenberg in Haaften vanwege levenslange heimwee naar haar geboortedorp Waardenburg. Al die 

tijd zijn lieve mensen van de kerk haar blijven bezoeken en hebben in coronatijd kaartjes gestuurd. 

Namens mijn moeder Ina van Dalen – de Kock heel hartelijk dank daarvoor.  

Johan van Dalen 

 
 
Gijs Donker blijft/bleef tobben met zijn hart, hij heeft al langere tijd veel last van hartritmestoornissen. 
Hij is onlangs weer opgenomen geweest in het ziekenhuis, daar hebben ze een nieuw vernuftig 
apparaatje geplaatst wat zijn hartritme stabiel houdt. Naar omstandigheden gaat het goed met hem, 
hij voelt zich gelukkig steeds beter. We hopen dat de rust weergekeerd is. 
 
Marga van Ooijen veel last van haar schouder waardoor ze al een hele tijd geen auto kan en mag 
rijden. Afgelopen maandag kreeg ze verdere uitslagen, deze zijn hoopvol, met behulp van de fysio 
hoopt ze wat mobieler te worden, ook de ogen kunnen nog verbeterd worden door een 
laserbehandeling en ook de schouder wordt verder behandeld, hopelijk kan Marga dan weer wat beter 
uit de voeten en wie weet weer auto rijden. 
 
Sjef Jumelet is na een operatie in Gronau in Duitsland weer thuis uit het ziekenhuis. We hopen op een 
goed herstel.  
 
We denken aan hen in onze gebeden en wensen hen veel sterkte en waar mogelijk beterschap. 
 
 

http://www.pgzaltbommel.nl/
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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. P.H. Mooring-Quik    5328ES Rossum 
Mevr. J. Jansen - van Brakel    5301GV Zaltbommel  
Mevr. J.C. Zwakhals-van Helden   5301GW Zaltbommel 
Mevr. A.H. de Jong-Faasse    5301HN Zaltbommel 
 
 
Als u iemand weet voor een kaartje of een keer de bloemen uit de kerkdienst, laat het even weten: 
pastoraleraad@pgzaltbommel.nl  
 
 
 
 
 

Gebed: Uw stad 
 
Barmhartige, eeuwige God, 
bij U ben ik veilig, 
U bent mijn helper.  
Wees bij mij 
als de aarde beeft 
en mijn leven schudt op zijn grondvesten. 
Ik zoek U 
dag en nacht; 
ik wil wonen 
in Uw stad. 
Op Uw woord 
worden oorlogen beëindigd, 
ruzies beslecht. 
Ik droom van Uw stad van vrede en recht. 
Breng mij thuis, 
laat mij wonen bij U 
door Jezus Christus, onze Heer. 
 
Ds. Trinette Verhoeven 
 

  

http://www.pgzaltbommel.nl/
mailto:pastoraleraad@pgzaltbommel.nl
https://protestantsekerk.us16.list-manage.com/track/click?u=a3d73a0b8621c1d83e249f295&id=249019f7ea&e=652ff39999
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Deze keer geen huwelijksjubilea, maar wel veel verjaardagen: 
 
GEFELICITEERD Verjaardagen 85+   
 
01-10-2021: Mevr. H. Vernooij,  
01-10-2021: Mevr. R v Dooijeweert-van den Heuvel 
01-10-2021: Mevr. PH Donker-Mintjes 
04-10-2021: Mevr. G. Struijk 
04-10-2021: Mevr. GP Scheffers-v Loon 
06-10-2021: Mevr. WCH v Steenis 
09-10-2021: Dhr. RJ Koning 
14-10-2021: Mevr. M. van den Ham-van der Pol 
Allen  van harte gefeliciteerd.  

 

Geboren 
Op 19 september is geboren Julia Diliana Helena Buwalda. Julia is de dochter van Mariken en Michiel, 

zusje van Fabian. We feliciteren hen van harte en betrekken ook graag de grootouders hierin!  

 

Mooi ook de tekst op het kaartje ‘’Ubuntu – Ik ben omdat wij zijn’’. 

 
 
 
 
 

 

  

http://www.pgzaltbommel.nl/
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Oproep  

Nu alles weer een beetje normaal wordt, zou het fijn zijn als ook de gespreksgroep " Wat ons 

bezighoudt" weer kan beginnen. Maar we hebben wel iemand nodig die de leiding wil nemen. Ik heb            

het een paar jaar gedaan, maar het wordt me teveel. Toe, de ouderen vragen er om. Bij elkaar komen, 

samen praten, ze hebben het zo nodig. En het is maar een middag in de maand. 

Wie helpt ons? Wilt u meer weten, bel dan: 073-59 93 035 

Nel Boone 

 

Projectkoor gaat (nu echt) van start! Wie zingt mee? 
Samen zingen.  Samen een bijdrage aan de kerkdienst leveren. Dat is de bedoeling van het 

projectkoor. Het woord project geeft aan dat je telkens opnieuw kunt kijken of je mee wilt doen of 

niet. Zo geven we een brede groep gelegenheid om mee te zingen. We hebben in Hans de Wit een 

enthousiaste dirigent gevonden.  

Het eerste project staat in de steigers. Het voornemen is nu om in november met een projectkoor een 

bijdrage te leveren: Repetities in het Anker  (20:15 tot 22:00) op donderdagavonden 21 en 28 oktober, 

en 4 en 11 nov. Zingen in de dienst van 14 nov of 28 nov., te beginnen met twee of drie liederen.  

Zing je mee? Of kom je 21 oktober eerst een keer kijken? Graag bericht aan Arend Nijstad. Svp uiterlijk 
11 oktober. arend@nijstad.nl    tel 06 22 71 11 93 

 

De kookgroep gaat weer starten. 
Na een lange tijd van thuiszitten gaat de kookgroep van start, nog niet met een etentje voor gasten, 

maar we gaan koken voor de leden van de kookteams  seniorendiner en seniorenlunch zodat iedereen 

de tijd heeft om gezellig bij te praten. Vervolgens gaan we uiteraard plannen maken voor het 

organiseren van een maaltijd voor de ouderen en alleenstaanden binnen onze kerk die graag eens 

gezellig samen willen eten.  

De beide kookteams kunnen nog versterking gebruiken. Vind je het leuk om een paar keer per jaar te 

helpen dan ben je deze avond van harte welkom. Kunnen koken is geen noodzaak, we hebben ook 

mensen nodig voor bediening, afwas en het halen en brengen van gasten. We zijn vooral op zoek naar 

personen die overdag beschikbaar zijn voor het organiseren van de lunchmaaltijd. 

De datum van dit startetentje is zaterdag 16 oktober om 18.00 uur in het Anker.  

Voor aanmelden of meer informatie neem contact op met Dianne Dekker 06 47 14 38 76 of  

met Mique Blommers 06 23 38 50  60. 

  

http://www.pgzaltbommel.nl/
mailto:arend@nijstad.nl
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KINDERKOOR SPRANKEL 
Na de herfstvakantie gaan we starten met kinderkoor Sprankel in Zaltbommel. We hebben daar 

enthousiaste kinderen voor nodig       .  

Zit je in groep 4 t/m 8 en houd je van zingen? Kom dan gezellig meezingen!  

Voor ons staat het plezier in zingen met elkaar voorop.  

We starten op dinsdag 2 november met de repetities in het Anker,van 18.30 tot 19.15 uur.  

Ben jij of ken jij iemand die graag mee zou willen doen? Of wil je wat meer informatie? Stuur dan een 

mailtje naar sprankelbommel@gmail.com 

Muzikale groet, Martine en Carina.  

 

 

Eljakim klinkt u vast bekend in de oren. Al ruim 25 jaar bestaat ons interkerkelijk koor. We 

repeteren in Het Anker. We treden meestal op in kerkdiensten en waarschijnlijk kent 

u onze Kerst-Sing-in wel! “Eljakim” betekent God richt op. Hoe mooi is het, dat we 

vaak zelf bemoedigd worden door onze muziek.  

In de coronatijd heeft ons koor stilgelegen. We hielden online-contact, maar 

wat misten we het samen zingen! 24 augustus konden we weer starten, nog wel met 

de bekende corona-maatregelen.  

Nu zoeken we nieuwe leden. Alle stemmen kunnen versterking gebruiken, 

maar speciaal de tenoren en de bassen. Iedereen is welkom om vrijblijvend te komen kijken en 

luisteren en mee te zingen natuurlijk. U kunt zo kennis maken met ons gezellige koor, onze manier van 

werken en met onze muziek. 

We repeteren op dinsdagavond in Het Anker van 20.00 tot 22.00 uur. 

WELKOM aan iedereen met hart voor mooie muziek! 

Meer informatie vindt u op onze site: www.koor-eljakim.nl of u mailt naar info@koor-eljakim.nl . 

  

Welkom 

http://www.pgzaltbommel.nl/
mailto:sprankelbommel@gmail.com
http://www.koor-eljakim.nl/
mailto:info@koor-eljakim.nl
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Meditatiebijeenkomsten  
Eind zijn de meditatiebijeenkomsten weer gestart. 
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. 
 
In de hoop dat we elkaar in het nieuwe seizoen kunnen ontmoeten, 
een hartelijke groet, 
Lia Davidse.  
 
Data waarop we samenkomen  
2021: 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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Dat “kapot” niet altijd “weggooien” betekent, bewijst het repair café.  Het repair café in 

Zaltbommel bestaat inmiddelds 5 jaar. Er zijn ongeveer 10 vrijwilligers die repareren. Ze doen dit op de 

laatste woensdag in de maand in Pand 9 te Zaltbommel.  Bij binnenkomst staan er gastvrouwen klaar 

om je de juiste weg te wijzen naar de betreffende vrijwilliger. De vrijwilligers zijn ook één keer per 

maand op woensdagmiddag actief in Kerkdriel en Ammerzoden. De dames zijn voornamelijk actief met 

kleding repareren, ritsen inzetten of losse naadjes dichtmaken. De heren zijn meer voor de technische 

reparatie van kleine elektrische apparaten. Soms lukt het niet en moeten er onderdelen worden 

besteld. Niet alles is te repareren. Het is niet de bedoeling om met nieuwe kleding te komen, die 

bijvoorbeeld ingekort moet worden. 

Tijdens het wachten kan men koffie drinken. En staat er een potje voor een vrijwillige bijdrage. 

Heeft u ook een groene tip, groot of klein, mail naar groenegroep@pgzaltbommel.nl . Graag! 

STRUINTOCHTEN 

De groene groep wil u graag de schoonheid van de natuur laten zien. Hoe meer je ervan weet, hoe 

zorgvuldiger je ermee omgaat!  

Daarom organiseren we 3 struintochten door gebieden in de buurt, waar veel moois te zien is. Een 

struintocht duurt anderhalf uur tot twee uur en gaat niet over gebaande paden. Kinderen zijn welkom.  

1. Zaterdag 9 oktober om 14.00 uur in de Gamerse Waarden, start bij het bruggetje, gids: Gerda 
Snoep. 

2. Zondag 10 oktober om 14.00 uur in het Munnikenland, start bij de parkeerplaats van Slot 
Loevestein, gids: Lot Tönis, Gerda Snoep. 

3. Zondag 24 oktober om 14.00 uur in De Lieskampen, start op de parkeerplaats, Donkerkade, 
gids: Gerda Snoep. 

U kunt zich bij per mail bij Gerda opgeven : snoep@kpnmail.nl .  

  

Groene tip van Eike van de Werken 

tonderzwam 

gaai 

http://www.pgzaltbommel.nl/
mailto:groenegroep@pgzaltbommel.nl
mailto:snoep@kpnmail.nl
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Wat doet de ZWO-commissie? 
Vanuit de ZWO willen we u wat meer op de hoogte gaan houden over de activiteiten van de ZWO-
commissie, omdat we het idee hebben dat wat zij doen toch niet helemaal bekend is bij iedereen.  
De ZWO is een onderdeel van de diaconie en houdt zich bezig met Zending, Werelddiaconaat en 
Ontwikkelingssamenwerking in het buitenland.  
Geïnspireerd door Jezus Christus willen wij delen van wat ons gegeven is. Wereldwijd willen we 
mensen hoop bieden en tot hun recht te laten komen. Voor 2021 en 2022 hebben we het accent 
gelegd op Zending, het woord uit de Bijbel dat Christenen overal ter wereld kracht geeft en 
bemoedigt.  
Wat we zoal doen leest u hieronder: 
 

ZWO Collectes 

De ZWO brengt collectes onder de aandacht om zo wat meer bekendheid te geven aan wereldwijde 
organisaties en projecten, die proberen het leven van mensen in kwetsbare situaties te verbeteren.  
Geen zinloze acties, het helpt! Want wereldwijd is er al veel verbeterd door financiële hulp, maar de 
nood is in veel landen nog steeds groot. 
Voor het najaar 2021 staan de volgende collectes op het programma: 
 
3 oktober:              Steun in de rug voor de kerk in Marokko 
24 oktober:            ZWO zondag, Duurzame landbouw in Noord Kameroen 
14 november:        Schoenendoosactie, GAiN 
5 december:          Plan Nederland  
 

In de week voor de collecte ontvangt u via kerkblad of digitale nieuwsbrief aanvullende informatie 
over deze collecte. 
 
ZWO diensten 
Twee keer per jaar is er een Zondag van het Werelddiaconaat, op de eerste zondag in februari en de 
2e of 3e zondag in oktober. Deze speciale zondagen zijn ingesteld n.a.v. de Watersnoodramp in 
Zeeland in 1953 als dank voor de hulp die we hebben ontvangen vanuit het buitenland om iets terug te 
doen. De dienst gaat in februari over water en in oktober over voedselzekerheid.  
De dienst wordt door de ZWO commissie voorbereidt samen met de predikant. De bijdrage in de 
dienst bestaat uit gebeden, gedichten, bijpassende liederen en verhalen.  
 
 

http://www.pgzaltbommel.nl/
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Brievenactie 
Eén keer per jaar ontvangt u vanuit de ZWO een brief waarin we een aantal projecten onder de 
aandacht brengen. Voor deze projecten vragen we extra financiële ondersteuning.  
Dit jaar (2021) heeft de actie ca € 3.000 opgebracht en het geld is overgemaakt voor het project De 
kracht van Bijbelverhalen, een ondersteuningsproject voor arbeidsmigranten in de Golfregio en voor 
het project Wereldwijde coronahulp. 
 
 
 
 
 
 

Amnesty International 
Wereldwijd voert Amnesty actie voor vrijheid, gelijkheid en 
rechtvaardigheid. Zonder onze steun is die strijd onmogelijk. Help mensen in nood: teken één van de 
petities, stuur online een brief naar de autoriteiten. Het werkt! Regelmatig krijgen we goed nieuws dat 
een gevangene, dankzij een schrijfactie, is vrijgelaten.  
Deze keer willen we uw speciale aandacht vragen voor het tekenen van de petitie voor het stoppen 
van de uitbuiting van arbeiders in Quatar. Quatar is het gastland van het WK in 2022.  Meer informatie 
leest u op: https://www.amnesty.nl/qatar-wat-is-er-aan-de-hand 
Voor alles over de acties en wat Amnesty verder doet, verwijzen we u naar de website van Amnesty: 
https://www.amnesty.nl/kom-in-actie/acties   Amnesty gaat zorgvuldig om met uw/jouw 
persoonsgegevens, deze worden niet doorgegeven aan de autoriteiten. 
 
 
 
 
 
Plan Nederland 
Twee keer per jaar is er een collecte om Nidane Adamou  uit Kameroen en 
Benjamin Aidoo uit Ghana financieel te ondersteunen. Via Plan International Nederland zijn we 
sponsor van deze 2 kinderen. Plan besteedt de bijdrage aan programma’s in de community van het 
sponsorkind. Zo dragen we als sponsor niet alleen bij aan betere levensomstandigheden en 
toekomstkansen van één sponsorkind, maar aan een beter leven voor alle kinderen en hun families in 
de community. Via brieven van en over onze sponsorkinderen blijven we op de hoogte van wat er met 
de bijdragen gebeurt in het land van de sponsorkinderen en wat de impact is op het leven van de 
kinderen. 
Op 5 december is er een collecte voor Plan Nederland, u ontvangt dan meer informatie over de 
kinderen. 
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Inzamelactie lege cartridges en oude mobieltjes      
Gooi uw lege cartridges of dat oude mobieltje niet weg, maar lever ze in 
voor het goede doel! Vanuit de ZWO/diaconie zamelen we lege 
cartridges en/of oude mobiele telefoons in voor CliniClowns. De CliniClowns zorgen met creativiteit  
dat (kwetsbare) kinderen en ouderen met dementie zich emotioneel sterker voelen door echt contact 
te maken en te zorgen dat iemand zich weer even geen patiënt voelt. Deze inzet is van onschatbare 
waarde. Even uit een spannende of saaie wereld stappen en een fantasiewereld in duiken. 
Voor elke oude ingeleverde mobiel ontvangt CliniClowns een vergoeding van € 3 en voor iedere lege 
cartridge € 0,40. Zo ondersteunen we het doel en het is ook nog eens goed voor het milieu. Voorlopig 
kunt u de cartridges en oude mobieltjes inleveren bij onderstaande personen. Het is de bedoeling dat 
er ook weer een inzamel-box in de kerk komt te staan. 
Mieke Erlings, Dick van Tussenbroekhof 14 te Zaltbommel (mieke.erlings@gmail.com)  
Jessica van Leeuwen, Kloosterwiel 57 te Zaltbommel (janjes@upcmail.nl)  
 

Paasgroetenkaartenactie voor gevangenen 
Gevangen zitten is zwaar, zeker in buitenlandse gevangenissen. En we gaan ervanuit dat iedere 
gevangene veroordeeld is om zijn criminele gedrag, maar als mens waardevol blijft. Daarom 
organiseert de ZWO voor de paasdagen een paasgroetenkaartenactie voor gevangenen in binnen en 
buitenland om hen een hart onder de riem te steken. De kaarten worden ontworpen door gevangenen 
en kunnen worden besteld via het Landelijk bureau, dat ook zorgt voor de verspreiding.  
Wij denken aan de gevangenen, sturen een kaart met een paasgroet en de gevangene voelt zich 
gezien en gesteund. Een klein gebaar, maar voor de gevangene van onschatbare waarde.  
 
 
Schoenendoosactie 
In september gaan we van start met de Schoenendoosactie (GAiN), een 
cadeau van een kind aan een kind. Een versierde en gevulde 
schoenendoos met schoolspullen, toiletartikelen, speelgoed en een 
knuffel.  
We organiseren deze actie voor onze gemeente, maar ook voor de scholen in Zaltbommel, die mee 
willen doen. Ieder jaar stellen we de vraag of ze meedoen, we zorgen voor de folders en halen de 
dozen weer op. Dit alles om er voor te zorgen dat de scholen het zo min mogelijk als een belasting 
ervaren.  
We zijn ook erg dankbaar voor alle hulp, die we ieder jaar weer ontvangen voor het vullen en 
uitzoeken van de dozen via gemeenteleden. Hierdoor zijn we ieder jaar weer in staat om de dozen 
gevuld met alle spullen van het ‘verlanglijstje’ naar het inleverpunt te brengen, waar vandaan ze 
vertrekken naar Sierra Leone, Togo, Moldavië, Roemenië en de vluchtelingenkampen op de Griekse 
eilanden.  
Op 14 november is er een collecte voor de vervoerskosten, niet iedere ouder is in staat om naast het 
vullen van de doos, ook een bijdrage te leveren voor de verzending van de doos. 
Het is ieder jaar weer een vrolijke en dankbare actie, breed gedragen door de gemeente! 
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Nu heeft u even een indruk van wat de ZWO commissie doet, het is veel en breed. Maar het is ook 
ontzettend belangrijk werk. Vanuit onze rijkdom mogen we omzien naar onze naaste, waarvoor het 
leven er heel anders uitziet. Vanuit onze overtuiging dat God dit van ons vraagt, mogen we hoop en 
hulp bieden met hoofd, hart en handen. 
Marga van der Ende, Mieke Erlings, Gea de Kort en Jessica van Leeuwen.  

 

 

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/. 
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