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  Het licht weer mogen ontsteken 

als teken van verbondenheid 

            zowel in de kerk als thuis. 

 

Samen vieren, verbinden 
Troost  -  een oproep 

Iemand attendeerde mij op een uitzending van het zondagse programma Buitenhof. *) Daarin 

werd gesproken over troost. Troost is iets waar iedereen op zijn tijd behoefte aan heeft. En in 

tijden van verdriet of eenzaamheid helemaal. Maar wat is het eigenlijk?  En wat ervaar je als 

troostrijk, of juist  helemaal niet? Hoe kun je tot troost voor de ander zijn?  Hoe kan geloof tot 

troost zijn?  In de uitzending kwam ook religieuze muziek ter sprake als troostrijk, ongeacht of je jezelf 

religieus noemt. Is dat ook niet wat het kerstfeest en het toeleven naar het kerstfeest met zoveel 

mensen doet? Het is niet zo moeilijk om alles rond Kerst af te doen als commerciële franje of 

kitscherige rommel. Maar in de kern gaat het denk ik om een diep verlangen naar stralend leven, naar 

samen leven in vrede, en ja, dat biedt ook troost. Dat is niet iets om neerbuigend over te doen. Het 

laat vooral zien hoe mooi het is dat wij als kerk een rijk gevulde schatkist aan troost ter beschikking 

hebben.  

Oproep.  

 Wij samen vormen ook een rijke bron aan kennis en ervaring als het gaat om troost. Wat werkt voor 

jou of u troostrijk? En dat mag van alles zijn, klein of groots, van een glimlach van een kind tot een 

muziekstuk van Bach.  Zonder de namen erbij te noemen wil ik daar iets van delen in of rond de 

diensten van Kerst.  Ik zie uw en jouw reactie graag tegemoet! 

Troost is als licht vinden in donkere tijden. Dat is bij uitstek ook het motto van deze weken van Advent. 

Licht ontvangen én licht uitdelen. Met adventslied 453: 

Wachters van de tijd, 

licht zal in uw ogen wonen, 

wil aan alle mensen tonen 

van uw vrolijkheid. 

Sion, zing, daar is Licht! 

 

ds. Trijnie Bouw      dsbouw@pgzaltbommel.nl 

http://www.pgzaltbommel.nl/
mailto:dsbouw@pgzaltbommel.nl
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*) Spreker in Buitenhof op 28 november j.l.  was Michael Ignatieff, één van de meest prominente 

intellectuelen ter wereld. Hij schreef een boek over datgene dat we nu misschien wel het meest nodig 

hebben: Troost. Ignatieff is vooraanstaand wetenschapper, ooit gedroomd premierskandidaat van de 

Canadese liberale partij - wat hij trouwens niet werd, en waarover hij de bestseller Vuur en As schreef. 

Nu is daar het boek Troost, licht vinden in donkere tijden. 

https://www.vpro.nl/buitenhof/speel~POMS_AT_16708389~michael-ignatieff-over-troost-in-tijden-crisis~.html 

 

Campagne Orange the World 

In de dienst van 5 december werd er onder meer aandacht besteed aan de campagne Orange the 

World. Op donderdag 25 november opende Wethouder Bragt met raadsleden deze wereldwijde 

Campagne: Voorkom en Stop geweld tegen vrouwen en meisjes. 

 Wereldwijd zijn er in deze periode acties om het geweld tegen vrouwen en meisjes te 

voorkomen en te stoppen. Ook in de Bommelerwaard wordt zichtbaar aandacht gevraagd 

om geweld te  voorkomen. Vrouwen worden opgeroepen mee te doen en mannen worden 

uitgenodigd zich actief in te zetten als medestanders, dan pas zal er echt iets veranderen. 

In de periode van 25 november tot 10 december worden wereldwijd en dus ook in de Bommelerwaard 

markante gebouwen oranje verlicht of wappert de speciale vlag, met de oproep voor alle inwoners :   

‘Voorkom en stop geweld tegen vrouwen en meisjes’ en vrouwen en mannen kunnen samen 

het verschil maken.  

 

Meer info: www.kompasbommelerwaard.nl  ; https://www.orangetheworld.nl/ 

 

Meld geweld, om jezelf of anderen te helpen! 

Voor informatie en spoed - bel gratis - 0800 2000 

Als iedere seconde telt: bel 112 

https://veiligthuisgelderlandzuid.nl/ - Chat met Veilig Thuis 

 

 

 

 

http://www.pgzaltbommel.nl/
https://www.vpro.nl/buitenhof/speel~POMS_AT_16708389~michael-ignatieff-over-troost-in-tijden-crisis~.html
https://www.vpro.nl/buitenhof/speel~POMS_AT_16708389~michael-ignatieff-over-troost-in-tijden-crisis~.html
http://www.kompasbommelerwaard.nl/
https://www.orangetheworld.nl/
https://www.orangetheworld.nl/
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NOOIT HEB IK NIETS MET U 

Dat is de titel van een prachtig boek waarin emeritus-predikant en gemeentelid 

Henk Veltkamp op zijn even fijnzinnige als doeltreffende manier met allerlei 

bekende Nederlanders gesprekken voert over God. Elk gesprek begint met de vraag 

welke plek God in hun leven inneemt. Wat hebben zij als kind over God 

meegekregen? En hoe is het verder gegaan? Hoe is hun beeld van God veranderd? 

En wat betekent God nu voor hen? Stevo Akkerman, Tamarah Benima, Stef Bos, 

Jacobine Geel, Rosita Steenbeek, Paul van Vliet en vele anderen passeren de revue. 

Aanrader! 

Vieringen de komende (zon)dagen   
Zondag 12 december 10.00 uur   Dienst van Schrift en Gebed 

in samenwerking met het dovenpastoraat 
 Voorganger ds. Wim Otte 
 
Zondag 19 december 10.00 uur   Dienst van Schrift en Gebed 

Doopdienst waarin gedoopt wordt Luca Ian Oliver Mulder, 
Zoon van Shifra en Hans Mulder - Jumelet 
Voorganger ds. Stef Jumelet 

 

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. 
 

Met de wereld 

Collectes  
Diaconie:  zondag 12 december  Dovenpastoraat 
  Zondag 19 december  Plaatselijk diaconaal werk 
 

Kerkelijke gemeente:  zondag 12 december  Wijkwerk en gemeenteopbouw 

   zondag 19 december  Pastoraat in onze gemeente 

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/
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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/.  
 
 

 
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/
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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.  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 elkaar, voor elkaar 

De bloemengroet. 

Zondag  28 november zijn er met een hartelijke groet en beterschapswensen 

bloemen bezorgd bij: Mevr. Riet Overweg-Vos 

Zondag 5 december zijn er met een hartelijke groet en beterschapswensen bloemen bezorgd bij: 

Mique Blommers en Reindert v Eckeveld 

Mique en Reindert hebben allebei corona gehad, waarbij Reindert ook enkele dagen in het ziekenhuis 

heeft gelegen. 

 

Uit de gemeente: 

Dhr. Gijs Donker heeft nog steeds veel last van hartritmestoornissen, deze week is hij weer 

opgenomen in het UMCU voor een nieuwe behandeling. We hopen dat hij er baat bij zal hebben. 

Bartje Bambacht-Verhoeks is opgenomen in het JBZ ivm laag zuurstofgehalte en lage  bloeddruk.  Ze 

ligt op kamer C6-30 van Jeroen Bosch Ziekenhuis, Postbus 90153, 5200ME Den Bosch 

Helaas is de gezondheid van Ida Looijen-van Houselt in korte tijd erg verslechterd. Ze bereiden zich nu 

voor op het naderende einde.  

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. Dans - Tuijtel       

Mevr. A van de Meer - van Meurs      

Mevr. W.C.H. van Steenis   

 

 

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:    

50 jaar getrouwd:  

17-12-2021:  Dhr. en mevr. Brouwer – van Balen 

22-12-2021: Dhr. en mevr. Koos en Dieneke van Horssen - van Zuijdam 

30-12-2021: Dhr. en mevr. Bragt - van Hattem 

60 jaar getrouwd:   

21-12-2021: Dhr. en mevr. Rob en Tiny Koning 

 

GEFELICITEERD Verjaardagen 85+   

11-12-2021: Dhr. N van Rijnsbergen 

Allen van harte gefeliciteerd.   

http://www.pgzaltbommel.nl/
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Kerst in deze tijd is vaak een feest van overconsumptie. Eten en 

drinken in overvloed. Een duurzaam (en milieubewust!) kerstdiner 

betekent bewust kiezen en koken. Lekker, gezond en ook 

duurzaam hoeft niet duur te zijn…. 

Met deze vijf eenvoudige tips voor een duurzame kerstmaaltijd 

maak je het verschil voor je portemonnee en het klimaat. 
 

 

 

 

Kies voor seizoen groenten 

Seizoen groenten zijn goedkoper en veel minder belastend voor het milieu. Er bestaan seizoen 

kalenders voor groente, fruit en zelfs voor vis.  

 

Eet geen vlees 

Of kies voor minder vlees. Misschien moet je er met de kerstdagen niet aan denken, maar er zijn 

genoeg vegetarische gerechten te vinden die nét zo lekker zijn als een biefstukje. Op Google vind je 

vegetarische kerstrecepten, b.v. https://www.leukerecepten.nl/3-x-vegetarisch-kerstmenu/ 

 

Kook op maat 

Bijna een derde van het voedsel dat we weggooien, bestaat uit maaltijdresten. Koken op maat is dé 

manier om milieubewust te eten en deze verspilling tegen te gaan.  

 

Koop vers en onverpakt  

We produceren met z’n allen in de kerstperiode wel 25% meer afval als normaal. Op de markt en 

streekproductenwinkel kan je bijna alles onverpakt kan kopen. 

 

Ga voor lokale producten 

Lokale producten die hebben geen lange reis of conservering achter rug. Verser en gezonder kan niet!   

Meer weten over duurzaam eten? Lees dan eens op milieucentraal.nl, en onthoud; alle beetjes helpen, 

wat je ook bereidt. Eet smakelijk! 

Albert Wolthaus, Groene Groep 

 

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

RESERVEER DE DATUM  

27 januari 20.00 uur (  mits dat kan i.v.m. corona ) 

zeer bijzondere workshop in Het Anker: 

 “God in de supermarkt” door Alfred Slomp. 

Over keuzes maken bij het boodschappen doen. 

http://www.pgzaltbommel.nl/
https://www.leukerecepten.nl/3-x-vegetarisch-kerstmenu/
https://www.milieucentraal.nl/eten-en-drinken/milieubewust-eten/
mailto:groenegroep@pgzaltbommel.nl
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Ansichtkaarten en postzegels worden verzilverd! 

Een kaartje is snel gestuurd, postzegel erop en in de brievenbus. Maar dan? Als de ontvanger van de 

kaart deze uitgebreid bekeken heeft en de kaart weken op een kastje heeft gestaan? Bij het oud 

papier? 

Nee dus! Postzegels en een ansichtkaarten zijn geld waard en vanuit de ZWO commissie willen we 

iedereen stimuleren om ze in te leveren. Dit kan in Het Anker en in de zomer in de St. Maarten. De 

ZWO leden zorgen er voor dat ze bij het landelijk centrum in Utrecht terecht komen en daarna zorgt 

Kerk in actie er voor dat de opbrengst van de verkoop een goede bestemming krijgt.  

De postzegels worden met veel zorg door vrijwilligers gesorteerd en daarna verhandeld via 

verkoopadressen op nationale en internationale beurzen. De ansichtkaarten worden verkocht aan 

verzamelaars op beurzen en te koop aangeboden via Marktplaats. De criteria voor de kaarten en 

postzegels zijn: Een ansichtkaart is verkoopbaar als het een enkele kaart is met een afbeelding aan de 

éne kant en aan de achterzijde ruimte voor adres en postzegel. Ook zelfgemaakte kaarten mogen 

ingeleverd worden. Dubbele kaarten en kaarten uit een envelop zijn bijna altijd oud papier. Op dit 

moment is er wel belangstelling voor dubbele kaarten van Anton Pieck, Voor het Kind en Stichting 

Kinderpostzegels. 

Knip de postzegels ruim uit de envelop om beschadiging te voorkomen en knip geen postzegels van de 

kaarten, kaarten zijn met postzegel meer waard. 

Goed bedacht met kerstkaarten? Lever in ieder geval de postzegels van de enveloppen in!  

De opbrengst van verkoop van de kaarten en postzegels wordt gebruikt voor hulpprojecten in bijv. 

Rwanda en West Papoea. In 2019 was dat bijna 25.000 euro en daar kun je veel mooie dingen mee 

doen.  

Dus, als u vanaf nu de ansichtkaarten en postzegels in de bus doet in de kerk, dan zorgt de ZWO 

commissie voor de rest. Maar u mag ze ook in een envelop door de brievenbus doen bij Mieke Erlings, 

Dick van Tussenbroekhof 14, Zaltbommel. (Waluwe) 

 

Spaart u mee? Alvast hartelijk dank!  

   

 

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 
 

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 een digitale vergadering op 13 december.  Laten we 

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

 

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/

