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  Het licht weer mogen ontsteken 

als teken van verbondenheid 

            zowel in de kerk als thuis. 

 

Zondag 31 oktober Bijbelzondag 
 
Dit jaar staat de vernieuwde NBV vertaling, die NBV21 genoemd wordt, centraal. Na de 
uitgave van de Nieuwe BijbelVertaling in 2004 is een team vertalers verder gegaan met de 
reacties van lezers en is de tekst beter, scherper en krachtiger verwoord. We hebben als 
gemeente ook een NBV21 kanselbijbel ontvangen zodat we zelf het resultaat kunnen horen. 
 
Deze bijbelzondag zal ook in Zaltbommel gecollecteerd worden voor een project van het Nederlands 
Bijbelgenootschap dat alles met vertalingen en toegankelijkheid te maken heeft. Tevens wordt er op 
31 oktober (Bijbelzondag) tijdens de dienst aandacht gegeven aan de nieuwe kanselbijbel. 
In Nederland hebben we de site www.debijbel.nl en de app 'Mijn Bijbel' waar al veel (jonge) mensen 
gebruik van maken om de Bijbel online en in verschillende vertalingen naast elkaar te lezen. 
In veel landen is behoefte aan een vergelijkbaar platform. Daarom werkt het NBG samen met 
meerdere Bijbelgenootschappen om de Bijbel wereldwijd digitaal aan te kunnen bieden. Landen die 
het kunnen betalen leveren een extra financiële bijdrage waardoor arme landen het platform gratis ter 
beschikking krijgen.  
Uw bijdrage helpt mee om jaarlijks vele miljoenen mensen digitaal te bereiken en te inspireren met de 
Bijbel. Alvast bedankt voor uw gulle gift in de (digitale) collecte. 

 

Voortgang besluitvorming gemeente Zaltbommel 
Op donderdag 21 oktober heeft de carrousel, onder grote belangstelling vergaderd, over het nieuwe 
cultureel centrum/Sint-  Maarten. Een vijftal insprekers hadden zich gemeld. Drie insprekers 
benadrukten de historische waarden van zowel het gebouw als van het Wolfertz orgel. Vanuit de 
Poorterij werd nadruk gelegd op de mogelijkheden van het nieuwe culturele centrum en vanuit de 
Stichting St. Maarten werd gerefereerd aan het belang van de St. Maarten als kerk voor de stad. 
Tevens werd de link gelegd met de vele vrijwilligers en de rol die het gebouw heeft voor de (vesting) 
stad van Zaltbommel. Kortom er is nadrukkelijk gesproken over de impact van het voorstel. Er is nogal 
wat te besluiten met een ja of een nee. 
Besluitvorming zal nu plaatsvinden in de raadsvergadering van 4 november as. Dit in tegenstelling tot 
de eerder gemelde 11 november. Het besluit zal de nodige impact hebben op onze toekomst. We zien 
het hoopvol tegemoet. Natuurlijk is het spannend en zal het grotendeels een nog onbekende weg zijn, 
maar wel met een duidelijke stip op de horizon. We houden u op de hoogte en schroomt u niet 
tussentijds vragen en zorgen met uw wijkouderling of scriba te delen.   

http://www.pgzaltbommel.nl/
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Samen vieren, verbinden 
De afgelopen twee zondagen waren bijzonder in meerdere opzichten. Op de gemeente zondag 
konden we weer bijna als vanouds bij elkaar zijn. We mochten ons verheugen in de diversiteit aan 
activiteiten die ons samenbrengt en die ons verbindt. In de dienst hebben we afscheid genomen van 
ambtsdragers en wijkcoördinatoren die met hart en ziel zich ingezet hebben de afgelopen jaren voor 
onze gemeente. Wat een dankbaarheid dat zij die taken hebben uitgevoerd. Ondanks dat het soms 
best wel lastig is om ambtsdragers te vinden, mogen we blij zijn met de woorden van bevestiging en 
verbinding die klonken. Ook klonken de woorden van “bouw(en)” door op deze zondag. Het bouwen 
gaat niet vanzelf, daar moet je over nadenken, dat kan je niet alleen. Het op de koffie gaan bij…. was 
heerlijk. Het was mooi om te zien hoe deze goede gewoonte weer verbinding gaf. Onze speciale dank 
gaat hiervoor uit naar Ricolt en Everdien. De eerstvolgende keer dat we weer koffie drinken zal zijn op 
zondag 7 november, na afloop van de gedachtenisdienst. 
 
Op 24 oktober hebben we op een indrukwekkende wijze avondmaal gevierd. In een grote kring 
konden we elkaar aankijken en vormden we een cirkel van verbinding. Oneindig en toch zo intiem. 
Voor de mensen thuis was er ook een mogelijkheid tot meevieren. We hopen dat u het gevoel van het 
samenzijn, van het delen van het brood en het drinken van de wijn, hebt kunnen en mogen ervaren. 
Het zijn momenten die ons aanreiken dat samenzijn er toe doet. Dat we met elkaar mogen delen, dat  
de mensen erg missen die er niet bij kunnen zijn. Samen vieren, samen verbinden. Wat een rijkdom! 
 

Een kaarsje voor wie gestorven is 
Op zondag 7 november gedenken we gestorven gemeenteleden en noemen hen bij name. Dit jaar zal 
er ook weer gelegenheid zijn om een lichtje te ontsteken voor anderen van  wie in eigen kring, langer 
of korter geleden, afscheid genomen moest worden.  Op zondag 31 oktober stellen we de kerk weer 
open voor gemeenteleden, stadsgenoten en bezoekers om in de ruimte van de Sint Maartenskerk een 
kaarsje te ontsteken en in herinnering stil te staan. Dat kan vanaf 13.00 uur ’s middags. Maar tussen 
17.00 en 19.00 uur is daarbij gelegenheid om wat langer te vertoeven en eventueel een praatje te 
maken onder het genot van koffie, thee of een kopje soep. Dit in samenwerking met de stichting 
Publiek.  Bij deze nieuwsbrief wordt een flyer toegevoegd. Verspreid deze gerust onder buren, familie, 
vrienden.  
 

Vieringen de komende (zon)dagen   
Zondag 31 oktober 10.00 uur   Dienst van Schrift en Gebed in de St. Maarten 

Voorganger ds. Henk Veltkamp 
 
Woensdag 3 november 19:30 uur Dankdag voor gewas en arbeid in de St. Maarten 
     Voorganger ds. Trijnie Bouw 
 
Zondag 7 november 10.00 uur   Gedachtenisdienst in de St. Maarten  

Voorganger ds. Trijnie Bouw   

http://www.pgzaltbommel.nl/
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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/.  

 

Met de wereld 

Collectes  
Diaconie:  31 oktober   Nederlands Bijbel Genootschap 
  3 november Voedselbank 

7 november  Jeugdwerk Plaatselijk 
 

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:  31 oktober  Jeugdwerk en catechese 

   7 november  Onderhoud pastorieën 

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.  
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/
mailto:dsbouw@pgzaltbommel.nl
mailto:scriba@pgzaltbommel.nl
https://www.facebook.com/jeugdwerkPGzaltbommel/
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Met elkaar, voor elkaar 
De bloemengroet. 
Zondag  17 oktober zijn er met een hartelijke groet en bemoediging bloemen 
bezorgd bij:  Inge Verhoeks 
Inge tobt met haar gezondheid. 
 
Zondag 24 oktober zijn er met een hartelijke groet en bemoediging bloemen 
bezorgd bij: Henk Burggraaff en Hester Stafleu 
 
Uit de gemeente: 
Mevr. Bartje Bambacht verblijft nog  in verzorgingshuis het Vrijthof, Burg. Meslaan 49, 4003CA Tiel 
  
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. J. Pannekoek        
Mevr. J. Snijders        
Mevr. A v Riel       
Mevr. R. vd Zijden       

 
Wij weten dat Mevr. Rombeek, iemand is die heel veel kaarten verstuurt,  het zou als blijk van 
waardering mooi zijn als zij een keer een kaartje krijgt. Doet u ook mee? 
 
Als u iemand weet voor een kaartje of een keer de bloemen uit de kerkdienst, laat het even weten: 
pastoraleraad@pgzaltbommel.nl  
 
 
 
Huwelijk:    
 
50 jaar getrouwd:  
05-11-2021: Dhr, en mevr, v Veen-v Suijdam 
 
55 jaar getrouwd:  
04-11-2021: Dhr. en mevr. Dans-Tuijtel 
 
60 jaar getrouwd: 
31-10-2021: Dhr. en mevr. van Aalst-Hindriks 
 

http://www.pgzaltbommel.nl/
mailto:pastoraleraad@pgzaltbommel.nl
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GEFELICITEERD Verjaardagen 85+   
 
 
04-11-2021: Dhr.  TT vd Zanden 
05-11-2021: Mevr. J Hokken-Kramp 
05-11-2021: Dhr. G. Scheffers 
11-11-2021: Mevr. N. Hart, 
12-11-2021: Dhr. B v Brakel 
 
Allen van harte gefeliciteerd.  
  

http://www.pgzaltbommel.nl/


 
 

6 

Nieuwsbrief nummer 45 

28 oktober 2021 
www.pgzaltbommel.nl 

Inzameling voor de Voedselbank 3 en 7 november 
Op woensdag 3 november (dankdag voor gewas en arbeid) en zondag 7 november vindt er een 

inzameling plaats van houdbare producten voor de plaatselijke voedselbank. U kunt behulp van 

onderstaand lijstje uw keuze maken voor producten die u wilt schenken. U kunt ook uw koffiepunten 

van de Douwe Egberts inleveren, dan kunnen wij die inleveren voor koffie en thee. 

Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage. De diaconie 

• conserven (groente, fruit, soep, vlees, vis, saus voor pasta & rijst 

• koffie/thee en houdbare melk 

• olie 

• ontbijtgranen/jam/appelstroop 

• rijst/peulvruchten 

• suiker 

 

Schoenendoos actie Een cadeau van een kind voor een kind! 

We zijn weer gestart met de Schoenendoosactie van GAiN.  
De schoenendozen mogen weer versierd en gevuld worden door de 
kinderen en door wie maar wil! Voel u jong en vul een schoenendoos of 
ga lekker met uw kinderen of kleinkinderen aan de gang. Het is een 
actie die juist zo gemakkelijk aan kinderen uit te leggen is en veel 
kinderen vinden het erg leuk om te doen.  
Mocht u schoolspullen, speelgoed, knuffels en toiletartikelen hebben, 
dan nemen we die graag in ontvangst om de dozen aan te vullen tot het 
gevraagde verlanglijstje, dat in de folder staat. Ook giften zijn welkom. 
We hopen er weer een echt cadeau van te maken voor de kinderen, die 
wel een hart onder de riem kunnen gebruiken in Afrika, Oost Europa en de vluchtelingenkampen in 
Griekenland.  Er zijn nog wat folders voor u beschikbaar. Die liggen op de informatie tafel bij de koorkerk.  
Op 14 november kunt u de dozen inleveren en dan is er ook een collecte voor de vervoerskosten. Dit 
omdat niet alle ouders draagkrachtig zijn om de vervoerskosten op te brengen. We maken u er nog even 
op attent dat we dan in Het Anker zitten.  
 
Mocht u niet aanwezig kunnen zijn, dan kunt u de doos ook inleveren bij Mieke Erlings.  
, graag eerst even bellen: 06 27 04 31 01) 
 
Als we met elkaar ons steentje bijdragen aan de actie, dan kunnen we er voor zorgen dat alle dozen 
goed gevuld en betaald op reis kunnen voor een stralende glimlach op het gezicht van een kind. We 
hopen dat we weer op u mogen rekenen. 
 

  

http://www.pgzaltbommel.nl/
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RESERVEER DE DATUM 

27 januari 20.00 uur: zeer bijzondere workshop in Het Anker:  

God in de supermarkt door Alfred Slomp. 

Over keuzes maken bij het boodschappen doen.  

Dagblad Trouw kiest ieder jaar een duurzame top 100. 

Ik word altijd erg enthousiast van al die creatieve mensen die zich inzetten voor duurzaamheid.  

Te lezen op https://verhalen.trouw.nl/duurzame100  
Twee voorbeelden: 

 

Struikroven: 

Elk jaar gaan er voetbalvelden aan bestaand groen verloren, omdat het moet wijken voor de komst van 

nieuwbouw en/of renovatie van woonwijken. Struikroven redden het bestaande groen en geven het in 

de omgeving een nieuwe bestemming. Dit doen we met en voor bewoners uit de buurt. Het groen krijgt 

een tweede leven in tuinen van omwonenden, op plekken in de openbare ruimte (parken, 

schoolpleinen) of in Roverstuinen.  

Wij Struikroven door heel Nederland in opdracht van een wooncoöperatie, projectontwikkelaar of 

gemeente. We mobiliseren buurtbewoners om samen zoveel mogelijk planten te redden. 

https://www.struikroven.nu  
 

Zero Waste Nederland 

Deze burgers promoten een leefstijl zonder afval. Ze geven lezingen en workshops, kloppen bij 

gemeenten aan om ze te wijzen op preventie van afval. Er zijn 53 lokale Zero Waste-groepen ontstaan. 

Een mooie actie: het verspreiden van raamstickers, waarmee je als middenstander laat weten dat je niet 

opkijkt van meegebrachte broodzakken, bakjes en bekers. En dat valt bij steeds meer klanten in goede 

aarde. De sticker is al te zien op meer dan 7000 plekken in Nederland. 

https://zerowastenederland.nl  

Gepke Kerssen 

 

Groene tips of vragen: 

groenegroep@pgzaltbommel.nl  

http://www.pgzaltbommel.nl/
https://verhalen.trouw.nl/duurzame100
https://www.struikroven.nu/
https://zerowastenederland.nl/
mailto:groenegroep@pgzaltbommel.nl
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Oproep 
Wie wil als tiener meehelpen in de crèche? Jouw hulp is erg welkom. Het wordt steeds weer wat 

drukker met kinderen in de crèche, daarom zou het voor de oppassers erg prettig zijn wat hulp te 

krijgen. Ieder half jaar maken we een nieuw rooster en kun je opnieuw bekijken of het je past.  

Aanmelden kan bij Eva Buwalda 0642147883, evagroeneweg@hotmail.com 

Feest van Sint Maarten  
Zondag 7 november wordt er in de Bommelerwaard een pelgrimstocht georganiseerd. Dit t.g.v. het 

feest van Sint-Maarten op 11 november.  Vanuit drie locaties kan men om 8.00 uur op pelgrimstocht 

gaan. De tocht gaat langs zes sint-Maartenskerken: Zaltbommel, Kerkdriel, Rossum en Velddriel. Deze 

kerken ontvangen u graag en zijn die dag te bezichtigen. U kunt de tocht ook fietsen. Er is een speciale 

folder gemaakt met tal van activiteiten t.g.v. het feest van Sint-Maarten.  Deze is ook in de kerk te 

verkrijgen.             

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/. 

 

http://www.pgzaltbommel.nl/
mailto:evagroeneweg@hotmail.com
https://www.protestantsekerk.nl/nieuwsbrieven/
mailto:scriba@pgzaltbommel.nl
http://www.pgzaltbommel.nl/
https://www.facebook.com/pgzaltbommel/
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