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  Het licht weer mogen ontsteken 

als teken van verbondenheid 

            zowel in de kerk als thuis. 

 

Samen vieren, verbinden 
Samen vieren en verbinden. Het staat er zo gemakkelijk. Maar: “Hoe dan?” Vraag je je soms 

vertwijfeld af? Het samen is al zo lang niet meer “samen”. Want elke zondag worden we weer 

bepaald bij de aanwezigheid van mensen in de kerk, maar misschien nog wel meer bij de 

mensen die er nu voor moeten kiezen om niet te komen. Toch bemerk ik een blijvende 

betrokkenheid bij de mensen die er niet zijn. Bloemetjes die elke zondag worden bezorgd 

namens de gemeente aan mensen die ziek zijn of een bemoediging nodig hebben. Het verzoek om 

kaarten te sturen naar gemeenteleden die wel een kaart kunnen gebruiken. Het feit dat er aan wordt 

gedacht om deze digitale nieuwsbrief uit te printen en bij mensen langs te brengen, acties vanuit de 

kindernevendienst om licht te brengen in deze donkere tijd. De groene groep die ons verbindt in alle 

acties die we kunnen doen en soms maar beter kunnen laten in het licht van ons milieu. En niet te 

vergeten, alle ondersteuning die tijdens vieringen nodig zijn in welke vorm dan ook. We laten elkaar 

niet los en we zoeken blijvend verbinding. Daarmee blijven we heel actief in het samen vieren, samen 

kerk zijn in deze roerige tijd. Waarmee we het gevoel van alleen zijn niet weg kunnen nemen of willen 

bagatelliseren. 

Zondag as. begint de adventstijd, vier zondagen voor Kerstmis. De Advent is de tijd van voorbereiding 

op het kerstfeest; de tijd waarin de komst en wederkomst van Jezus Christus wordt verwacht. Omdat 

het Latijnse woord voor 'komst' of 'het komen' 'adventus' is, worden de vier weken vóór Kerst 'Advent' 

genoemd. 
 

Adventus 

Het woord 'advent' is afgeleid van het Latijn: adventus (= komst, er aan komen) en advenire (= naartoe 

komen). Letterlijk betekent Advent: God komt naar ons toe. De Advent heeft in de liturgie een dubbel 

karakter: Het is de voorbereidingstijd op het Kerstfeest, de geboorte van Jezus Christus ruim 2000 jaar 

geleden. Eveneens is de Advent de periode van verwachting van Jezus' wederkomst op het einde der 

tijden, wanneer God alles in allen zal zijn. 

Onze eerste advent start bij onze buurgemeente. Onze predikant ds. Trijnie Bouw is geveld door een 

flinke griep en vervangers zijn niet zo snel te vinden.  

Zondag as. 28 november hebben we daarom geen dienst in het Anker, maar wordt u uitgenodigd om 

bij de Protestantse Tweestromengemeente in Rossum de dienst online te volgen. Zo starten we deze 

keer onze adventsperiode. Niet alleen in verbondenheid met elkaar, maar ook met de regio.  

http://www.pgzaltbommel.nl/
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1106-Protestantse-Tweestromengemeente-te-Rossum-Heerewaarden-Hurwenen/events/event/15240384-202111281000
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Want gelukkig is de boodschap tijdens de voorbereidingstijd voor kerst niet alleen in Zaltbommel te 

horen, maar ook in de regio en ver daarbuiten. We staan dus niet alleen, we mogen ons verbonden 

weten met vele christenen waar ook ter wereld. Ook zij vieren net als wij in deze tijden door. Al dan 

niet online, al dan niet op afstand van elkaar. Bij afstand moet ik ook denken aan de verbinding die we 

hebben met God. Niet online, niet fysiek, maar toch dragen we God in ons hart met ons mee. Soms 

heel voelbaar en bijna tastbaar aanwezig. Afstand is dan maar relatief. Misschien een mooie gedachte 

voor de komende periode. Waarin afstand houden weer een norm is geworden. Laten we samen 

vertrouwen in het overbruggen van afstand en laten we ons klaarmaken en warmen aan de gedachtes 

aan kerst 2021.  

Op de eerste advents zondag klinken deze woorden, ze werken op zich al als licht in soms donkere 

tijden: 

Een kaarsje maakt een groot verschil. 
Hij fluistert naar de rest: 
‘Doe met me mee, als je dat wil, 
want stralen kun je best!’ 
 
Vandaag begint een mooie tijd, 
we wachten op de Heer. 
En als het licht zich hier verspreidt 
dan stralen wij steeds meer. 

 

Vieringen de komende (zon)dagen   
Zondag 28 november 10.00 uur   Vanwege het uitvallen van de predikant zondag as is er geen 

dienst in het Anker. Ds. Lia Davidse gaat voor in de Protestantse 
Tweestromengemeente vanuit Rossum. Zij is op de hoogte van 
onze suggestie om de dienst daar online te volgen.  U kunt deze 
dienst volgen via www.kerkdienstgemist.nl 

 
Zondag 5 december 10.00 uur   Dienst van Schrift en Gebed in het Anker  

Voorganger ds. Trijnie Bouw 
 

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. Wij komen bij elkaar in de kring onder het orgel in 
het schip van de kerk. 

http://www.pgzaltbommel.nl/
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1106-Protestantse-Tweestromengemeente-te-Rossum-Heerewaarden-Hurwenen/events/event/15240384-202111281000
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Van de Kindernevendienst 
Voor de meest actuele informatie over de kindernevendienst en het jeugdwerk zie de Facebookpagina 

https://www.facebook.com/jeugdwerkPGzaltbommel/.  
 

Komende zondag zal er online kindernevendienst worden verzorgd. De kinderen worden hiervoor nog 
uitgenodigd. De filmavond voor 8-12 jaar gaat niet door op vrijdag 26 november. Uitstel past in deze 
tijd. Hoe vervelend dat ook is. In het nieuwe jaar wordt een nieuw moment geprikt. 

 
Lang geleden verzamelde (schreef) Lucas verhalen en liederen over Jezus. Hij 
gebruikte  ze om een evangelie te schrijven, waarin hij het goede nieuws over Jezus 
vertelde. In de adventsperiode kijken en lezen we met de kinderen tijdens de 
kindernevendienst in het boek van Lucas. De kinderen krijgen thuis een gezinsboekje 
met de titel: Het plakboek van Lucas. 
Het is een boekje vol verhalen en creatieve activiteiten voor de héle adventsperiode. 
Een aanrader om: de verhalen en gebeden de lezen; de proefjes die er in staan te 
doen en de gezinsactiviteiten met elkaar te ondernemen .   
 
Ook lijkt het ons leuk om in deze donkere periode kaarsen op de vensterbanken van de huizen te zien 
branden zodat het de kinderen gaat opvallen en het een sport voor ze wordt om ze te gaan tellen.  Het 
hóéft natuurlijk geen échte kaars te zijn; een nèpkaars óf een  kaars van papier is natuurlijk óók leuk! 
Het kerst thema van basisschool “ de Leiboom” is: “Verrassend licht”. 
 
Gaat u gemeenteleden verrassen? We hebben nóg een leuk idee: 

Als u of jij het leuk vindt om iemand te verrassen met een 
kerstkaart of een tekening (met of zonder afzender), dan 
verzamelen wij die in een doos in ‘ t Anker en wij zullen ze dan 
distribueren. 
 
Een mooie adventsperiode toegewenst door de 

kindernevendienst medewerkers. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pgzaltbommel.nl/
https://www.facebook.com/jeugdwerkPGzaltbommel/


 
 

4 

Nieuwsbrief nummer 47 

25 november 2021 
www.pgzaltbommel.nl 

Coronamaatregelen 

De kerkenraad krijgt wel eens vragen van gemeenteleden hoe we komen tot de richtlijnen binnen onze 
gemeente. Als uitgangspunt van de ingezette maatregelen houden we vast aan de richtlijnen aan die 
de PKN ons geeft. Dit geeft ons een stabiele basis en houvast waarin we als kerkenraad de te nemen 
maatregelen bepalen in onze gebouwen. We proberen daarbij ook de grenzen niet op te zoeken, maar 
verstandig toe te passen wat ons wordt aangereikt.  
Vrijdag as weer een extra persconferentie. We weten niet wat ons dat gaat brengen. We houden u op 
de hoogte van de consequenties middels Kerkennieuws en indien noodzakelijk een extra nieuwsbrief. 
 
In het Anker houden we de 1,5 meter opstelling aan. Er is plaats voor 87 mensen tijdens de diensten. 
Met dit aantal kan het voorkomen dat de diensten helemaal vol zitten. U kunt zich aanmelden via het 
mailadres: aanmelden@pgzaltbommel.nl. We houden de hoeveelheid aanmeldingen de komende 
diensten goed in de gaten. Natuurlijk denken we ook na over de diensten bijv. kerst en de hoeveelheid 
mensen. We gaan daar nog niet op vooruit lopen en we wachten de ontwikkelingen en maatregelen 
af, alvorens hierover besluiten te nemen. 
 
Naast de opstelling zijn er nog een aantal andere aanpassingen die we hieronder op een rijtje hebben 
gezet: 

• Bij binnenkomst de handen ontsmetten en jassen meenemen naar de plaatsen. Zo voorkomen 
we opstoppingen na de dienst.  

• Zingen, we houden bij de orde van dienst aan dat we wat minder coupletten zingen en op een 
gedemptere wijze. 

• Bij ingang van het kerkgebouw wordt niet gevraagd om een coronabewijs. We vertrouwen erop 
dat iedereen zijn/haar verantwoordelijkheid hierin neemt. 

• Mondkapjes advies: In openbare gebouwen, winkels, scholen en het onderwijs geldt opnieuw 
een mondkapjesplicht. Hoewel deze verplichting niet geldt voor kerkgebouwen nemen we het 
advies over om alleen bij verplaatsingen een mondkapje te dragen. 

• Collecteren bij de uitgang na afloop van de dienst.  

• Begroeting: Handen schudden in en na de dienst laten we voorlopig nog even achterwege. Er 
zijn mooie gebaren naar elkaar te maken.  

• Koffiedrinken: Op dit moment moeten we constateren dat de regels ons hiervoor op deze wijze 
onvoldoende mogelijkheden bieden. 

Bij klachten blijft u thuis. We blijven de diensten gewoon digitaal aanbieden en daarmee kunt u de 
diensten goed volgen.  
 

 

 

 

 

http://www.pgzaltbommel.nl/
mailto:aanmelden@pgzaltbommel.nl
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Met de wereld 

Collectes  
Diaconie:  zondag 28 november Kerk in Actie Kinderen in de knel 
  Zondag 5 december  ZWO Plan Nederland 
 

Op zondag 5 december is de diaconiecollecte bestemd voor onze sponsorkinderen via Plan. Rond deze 
tijd worden in Nederland de kinderen verrast met cadeaus. Voor onze twee sponsorkinderen Benjamin 
Aidoo uit Kameroen en Nindane Adamou uit Kameroen vragen wij op deze bijzondere dag een bijdrage 
voor programma’s in de gemeenschap van de sponsorkinderen. We dragen dan bij aan betere 
levensomstandigheden en toekomstkansen van onze sponsorkinderen, maar ook aan een beter leven 
voor alle kinderen en hun familie in de gemeenschap. Plan zorgt voor bescherming, gezonde voeding, 
veilig drinkwater, goede gezondheidszorg en goed onderwijs. Kortom: een betere toekomst. 
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:  zondag 28 november  wijkwerk en gemeenteopbouw 

   zondag 5 december  kosten kerkdiensten 

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. 
 

Uitstellen vergaderingen 
De kerkenraad en de pastorale raad hebben besloten de vergaderingen van november uit te stellen. 

Het overleg van de kerkenraad is verplaatst naar 13 december, mits de maatregelen dat toelaten. 

Laten we verstandig omgaan met grote groepen die bij elkaar zijn, behoudens de diensten. 

Krantenartikel 
In het digitale Brabants Dagblad van afgelopen woensdag is een artikel verschenen. Daarin wordt 

aandacht besteed aan de mogelijke verbouwing en de effecten die dat kan hebben op de historische 

waarden. De wethouder heeft tijdens de behandeling aangegeven hier duidelijk oog en aandacht voor 

te hebben. Naast de aandacht voor het fysieke gebouw is ook gevraagd naar programmering en 

functie van de kerk. In het artikel worden zeer diverse activiteiten benoemd en ook direct wel 

uitersten gezocht. Ds. Bouw heeft daarin aangegeven vertrouwen te hebben in de toekomstige 

programmering en de manier waarop deze tot stand komt. Hier sluit de kerkenraad zich helemaal bij 

aan. (link naar het artikel)  

http://www.pgzaltbommel.nl/
https://www.bd.nl/bommelerwaard/experts-vrezen-voor-verbouwing-sint-maartenskerk-fouten-zijn-nooit-meer-te-herstellen~a7ed115d/?utm_source=whatsapp&utm_medium=social&utm_campaign=socialsharing_web


 
 

6 

Nieuwsbrief nummer 47 

25 november 2021 
www.pgzaltbommel.nl 

Dank 

Hartje winter, koud en guur: dan hebben veel mensen toch extra zin in een lekker en warm kopje 
koffie. Maar niet voor iedereen is ‘even een bakkie’ doen vanzelfsprekend. In Nederland leeft meer 
dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. 

De vrijwilligers bij de voedselbanken geven elke week eten aan mensen die dat het hardste nodig 
hebben. Koffie is een luxe artikel dat niet vaak in het pakket zit. 
Door je D.E waardepunten te schenken aan de voedselbanken 
wordt een lekker kopje koffie voor nog meer mensen bereikbaar. 

Tijdens dankdag hebben we 21.000 D.E. punten verzameld met z’n 

allen.  

Hierdoor hebben we € 126,- kunnen doneren aan de Voedselbank. 

Douwe Egberts heeft dit bedrag nog verhoogd met € 21,--. 

Met dit berichtje willen we iedereen bedanken voor het inleveren van de bonnen. 

Met vriendelijke groet, 

de diaconie 

 

Schrijf een brief, verander een leven! 

Op zondag 5 december willen we vanuit de ZWO-commissie aandacht 
besteden aan de wereldwijde schrijfactie van Amnesty International. 

 We ondersteunen ook de schrijfactie op zaterdag 11 december in de 
bibliotheek te Zaltbommel. 

 Ieder jaar grijpen honderdduizenden mensen wereldwijd hun pen om te 
schrijven naar presidenten, ministers en koningen. Ze vragen om 

gerechtigheid voor mensen die gediscrimineerd worden om wie ze zijn, die vastzitten om hun mening, 
die gemarteld worden omdat ze geloven. De stapels brieven zijn van enorme waarde. Mensen voelen 
zich gesteund. Onrecht stopt. Gevangenen komen vrij. 

 Schrijf(t) u en jij ook mee?!? Kom dan zondag 5 of zaterdag 11 december in actie!  

Schrijf een brief, verander een leven! 

  

http://www.pgzaltbommel.nl/
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Schoenendoosactie GAiN 

Wat een prachtige dozen hebben we weer binnen gekregen voor deze 24e schoenendoosactie, waar 
we aan meededen. Het was weer genieten en hartverwarmend, dat we door alle giften en extra 
spullen er weer voor konden zorgen dat in alle dozen het ‘verlanglijstje’ zit voor iedere doos, zodat 
ieder kind verzekerd is van schoolspullen, toiletartikelen en speelgoed.  
En een knuffel! Het klinkt raar, juist ook dat vinden we belangrijk dat die er in zit.  
 
Basisschool de Leiboom, gemeenteleden en trouwe fans van deze actie, ze hebben ervoor gezorgd dat 
we 113 dozen vrijdag 26 november a.s. weg kunnen brengen naar het inleverpunt in Sleeuwijk. We zijn 
ontzettend blij, dat zoveel kinderen en volwassenen deze actie een warm hart toedragen en ons ieder 
jaar weer helpen om de actie tot een succes te maken. We denken daarbij ook aan de vrijwilligers, die 
helpen de dozen verzendklaar te maken. 
 
Namens de ZWO heel hartelijk dank voor de inzet voor de 
Schoenendoosactie van GAiN. 
 
 

 
 

  

http://www.pgzaltbommel.nl/
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Met elkaar, voor elkaar 
De bloemengroet. 
Zondag  14 november zijn er met een hartelijke groet en bemoediging bloemen bezorgd bij:   

Mevr. J.E.M. van Steenis-Baggerman 

 

Zondag 28 november zijn er met een hartelijke groet en bemoediging bloemen 

bezorgd bij: Mevr. W. van der Kraan-Mes  

Zij mocht na een heupoperatie weer thuis verder herstellen 

 

 

Uit de gemeente: 

Mevr. Riet Overweg - Vos mocht weer thuiskomen uit het ziekenhuis. Zij heeft vorige week een 

buikoperatie ondergaan. Het was een pittige operatie, het herstel verloopt goed maar zal nog tijd 

nodig hebben. 

 

  

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.  Donker – Mintjes      

Mevr. A van Est - Karelse    

Dhr. L. van der Zijden     

 

 

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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Advent 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huwelijk:    

 

61 jaar getrouwd:  

03-12-2021: Dhr. en mevr. Riebergen – van Steenbergen 

 

 

 

GEFELICITEERD Verjaardagen 85+   

 

26-11-2021: Mevr. A. Noordijk - Baas 

26-11-2021: Mevr. E.S. Reijngoud – van der Zaal  

26-11-2021: Dhr. J van de Meer 

28-11-2021: Dhr. F.N.D. Hagenaar 

 

Allen van harte gefeliciteerd.   

http://www.pgzaltbommel.nl/
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Uitkijken naar…. 
 
Advent is een tijd van uitkijken naar een wereld waarin God 
bij ons komt wonen: een wereld waarin corona verdwenen, 
of in ieder geval ongevaarlijk is, een wereld zonder 
ongelijkheid en verdeeldheid, een aarde die opbloeit.  
We hopen op die wereld en bereiden ons erop voor. 
Het is fijn om dat samen met andere kerken te doen. 

 

 
Op de Utrechtse Heuvelrug wordt in de Sint-Maartensparochie regelmatig een viering over 

duurzaamheid gehouden. Een werkgroep maakt nu al jarenlang elke week een voorbede over 

duurzaamheid en stuurt deze rond naar andere kerken. Dat gaat zo: 

De krant wordt bekeken op het thema duurzaamheid, vervolgens wordt gezocht naar wat paus 

Franciscus in Laudato Si daarover zegt. Met die input schrijft de groep een voorbede. 

 

Deze week is de aanleiding een foto waarop vrouwen in India in een rivier baden waarop het schuim 

van de chemische vervuiling drijft. Een bericht in Trouw (22-11) dat ook in Nederland het water verre 

van schoon is. 

Schoon water is van levensbelang, voor al het leven. Als directe leefomgeving voor het waterleven. 

Voor planten en dieren om van te drinken. Ook voor het drinkwater van de mens. 

Door vervuiling, meststoffen, bestrijdingsmiddelen, medicijnresten en zware metalen is de kwaliteit 

van het oppervlakte water te slechte voor een rijk waterleven. De zuivering van het water voor 

drinkwater wordt steeds moeilijker. 

Laudato Si citeert uit het Zonnelied van Franciscus: Wees geprezen, mijn Heer, door (om) zuster 

water, die zeer nuttig en nederig en kostbaar en zuiver is.  

De voorbede voor a.s. zondag luidt:  

 

Goede God, wij bidden voor zuster water, die zo vervuild is geraakt. Dat zij weer schoon en zuiver 

mag worden. Dat zij het leven van planten, dieren en mensen mogelijk kan blijven maken zoals Gij 

dat gewild hebt. 

Elke week is er zo’n voorbede om te bidden in de kerk, maar natuurlijk kan dat ook thuis. 

 

Als Groene Kerk voelen we ons ook verbonden met kerken in het buitenland. 

In september mocht ik een groep oecumenische Fransen vertellen over Groene Theologie van Trees 

van Montfoort. Naar aanleiding daarvan ontving ik een mail vanuit Frankrijk: onze kerk is ook Groene  

Kerk geworden. 

Gepke Kerssen, Groene Groep 

Wilt u hierop reageren of hebt u een groene tip    groenegroep@pgzaltbommel.nl 

http://www.pgzaltbommel.nl/
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 
 

 

 

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.   

 

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:dsbouw@pgzaltbommel.nl
mailto:scriba@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/

