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Het licht van Christus als teken van verbondenheid zowel in de kerk  

als thuis. 

 

De geboorte van Jezus 

‘Van U is de toekomst’. Als we daar niet van overtuigd waren zou 

moedeloosheid ons kunnen overvallen. Maar juist met Advent staan we stil bij 

wat komt met Kerst: de geboorte van Jezus, door God gezonden om licht en 

leven te brengen. De toekomst is van God. Vanuit dat geloof delen we hoop en 

vertrouwen met de mensen om ons heen. Doe mee, geef licht. 

Juist nu komt het er op aan om een licht te zijn voor die ander. Doe mee en geef licht. Licht doet veel met 

mensen. Licht is ontzettend krachtig. Kracht dat we juist nu zo hard nodig hebben. Natuurlijk hoeft het 

niet letterlijk ‘licht’ te zijn, maar kunt u/kan jij ook in figuurlijke zin een licht zijn voor die ander. Door iets 

te doen, iets te sturen of er juist nu te zijn, kun je het verschil maken. Je kunt het licht zijn dat die ander 

zo ontzettend hard nodig heeft. Zoals Jezus ons lichtend voorbeeld is. In al zijn eenvoud, maar zo 

ontzettend sterk en krachtig. “Verrassend licht” is het thema van de Leiboom. Kunt u bedenken op welke 

manier dat voor u van betekenis zou kunnen zijn?  

Ik blijf vertrouwen houden in de boodschap van kerst, de boodschap van vrede en liefde. We wensen u 

dan ook in het licht van de paaskaars, het licht van kerst toe in deze dagen. Dat u er iets van uit mag 

dragen en ook vooral mag ervaren en ontvangen.  

 

Namens de kerkenraad, 

Rudy Klunder 

 

 

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

 
Alle diensten zijn te volgen via www.kerkdienstgemist.nl 
 
Vrijdag 24 december 15.30 uur   Kerst (middag) nachtdienst, online vanuit de St. Maarten 
 Voorganger ds. Trijnie Bouw 
 
Zaterdag 25 december 10.00 uur  1e  Kerstdag,  Dienst van Schrift en Gebed, online vanuit het Anker 

Voorganger ds. Trijnie Bouw 
 

Zondag 26 december 10.00 uur 2e kerstdag Kerstfilm, herhaling opname Kerst 2020 
 
Zondag 2 januari 10.00 uur  Dienst van Schrift en Gebed, online vanuit het Anker 
     Voorganger N.M. Luitwieler, Nederhemert 
 

 

Ochtendgebed  
Het ochtendgebed gaat de komende weken niet door. 
 

  

Met de wereld 

Collectes  
Diaconie:   1e kerstdag  25 december  Kinderen in de knel 
   Zondag  2 januari    Plaatselijk diaconaal werk 
 

Kerkelijke gemeente:  1e kerstdag 25 december  Jeugdwerk en catechese 

   Zondag 2 januari   Wijkwerk en gemeenteopbouw 

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/
http://www.kerkdienstgemist.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”. 
 
 
Een mooie adventsperiode  en kerstdagen toegewenst door de kindernevendienst medewerkers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pgzaltbommel.nl/
https://www.facebook.com/jeugdwerkPGzaltbommel/
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Met elkaar, voor elkaar 

 

De bloemengroet. 

Zondag  12 december zijn er met een hartelijke groet en als blijk van waardering bloemen bezorgd bij:   

Ds. Trijnie Bouw 

 

Zondag 19 december zijn er met een hartelijke groet en beterschapswensen bloemen bezorgd bij: 

Bartje Bambacht 

We zijn met haar en haar familie dankbaar dat ze weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis. 

 

Uit de gemeente: 

 

Mevr. Anneke de Beun-van der Velden is na een korte opname in het JBZ weer thuis.  We wensen haar 

en Jan sterkte met het herstel en hopen op het goede.  

 

Mevr. Maaike Jansen-van den Heuvel bericht dat er geen behandelingen meer mogelijk zijn.  Dapper 

als ze is, vindt ze steun en meeleven uit de gemeente erg fijn. 

 

Dhr. Gijs Donker mocht weer thuiskomen uit het ziekenhuis. We hopen dat de behandeling die hij 

heeft gehad goed aanslaat. 

 

Mevr. H. Blom-Ermstrang is na een heupoperatie tijdelijk opgenomen in verzorgingshuis Nieuwehagen, 

Gervenstraat2, Kamer 150, 5211PD Den Bosch. We hopen dat het herstel goed mag verlopen. 

 

Marijke Schouten wilde haar goede uitslag met u delen: 

Een blij bericht. De controle-onderzoeken van darmen, lever en longen waren schoon en de 

aneurysma (uitstulping aan de aorta) is gelijk gebleven. De Drie-eenhied is vol liefde voor mij en heeft 

mij dit afgelopen jaar gedragen. Dit vind ik een wonder!!! Allemaal een gezegende en blijde 

kerstdagen van Marijke Schouten. 

We zijn blij en dankbaar met en voor haar. 

 

Voor Hans en Rita Klootwijk is deze Kerst extra spannend, na een periode van vele chemokuren moet 

de scan uitwijzen of dit zijn werk goed gedaan heeft bij Rita. Ze hopen op 27 december uitslag te 

krijgen. We hopen en bidden dat deze gunstig mag zijn. 

 

  

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. J.E. de Wekker-Haasbroek    5301VA Zaltbommel  

Mevr. A van Tongerlo-v Eck      5301VG Zaltbommel 

Mevr. M.H.S. Groeneveld-van der Linden  5311CM Gameren  

 

Als u iemand weet voor een kaartje of een keer de bloemen uit de kerkdienst, laat het even weten: 

pastoraleraad@pgzaltbommel.nl  

 

 

   

Huwelijk:    

 

55 jaar getrouwd: 06-01-2022: Dhr. en mevr. Hermsen-Breure 

 

 

GEFELICITEERD Verjaardagen 85+   

 

28-12-2021: Mevr. H.S. Hentzepeter 

03-01-2022: Dhr. J.S. van de Pol  

 

Allen van harte gefeliciteerd 

http://www.pgzaltbommel.nl/
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Reserveer de datum: 

27 januari workshop GOD IN DE 

SUPERMARKT, over keuzes bij het 

boodschappen doen. 

Duurzame kerk  

Duurzaamheid is zorg voor de aarde en zorg voor de mens, ook 

jezelf. Eigenlijk is dat hetzelfde als ‘heb God lief, en je naaste zoals 

jezelf…!’. Ik ben christen omdat ik geloof dat God de aarde en 

alles wat is onderhoudt, waarbij ik/wij Zijn hoofd en handen zijn: 

wij zijn medeverantwoordelijk voor die schepping en dat doen wij 

als Zijn volk; wij hebben Zijn wet ontvangen en Zijn aanbod voor 

een Verbond – een soort ‘sociaal contract’ - aanvaard. Dit verhaal 

kunnen wij dromen en zo mogen wij verder dromen over een 

toekomst voor ons en onze kinderen.  

Zijn volk is de gemeenschap die samen optrekt, vallend en opstaand, elkaar vasthoudend, zoekend 

naar HOE te geloven, te gehoorzamen, het goede te doen. Wat ons verbindt is die gemeenschap en 

geschiedenis, en ook die toekomst: een betere wereld waarin wolven en schapen samen door een 

deur kunnen.  

‘Duurzame kerk’ is net als ‘witte schimmel’ een op het eerste gezicht dubbele, overbodige 

omschrijving (pleonasme) waarmee echter een typisch kenmerk wordt benadrukt. Duurzame kerk, je 

naaste liefhebben als jezelf is als een Nieuwe Levensstijl, een vernieuwende of zo je wilt 

hergebruikende manier van leven: refurbished, opgefrist, gaat weer jaren mee, aangepast aan de tijd 

van nu, opgewassen tegen de eisen van de toekomst.  

Ook als wijzelf ouder worden is de toekomst van belang: de tijd ná ons, voor onze kinderen. Wat laten 

wij hen na, wat geven wij hen mee? Zijn dat de spullen – bijv. het begrotingstekort van onze economie 

– of zijn dat de waarden, zoals de zorg voor elkaar, de gemeenschap, de kerk? Daarbij gaat het 

uiteraard niet om vorm en materie (de spullen) maar wel om HOE we samenwerken, met wie en 

waarheen; lopen we hard of gaan we samen, staan we stil of gaan we samen, kijken we om of gáán 

we…. 

december 2021 Dick Vieze 

 

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

  

 

Is eenvoud niet één van de 

boodschappen van het 

Kerstverhaal? 

Groene tip: 

Neem een emmer mee de douche in 

en gebruik het opgevangen water om 

het toilet mee door te spoelen. 

Van Gerda 

http://www.pgzaltbommel.nl/
mailto:groenegroep@pgzaltbommel.nl
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Samenvatting kerkenraad 
Op 13 december jl. zijn we als kerkenraad weer digitaal bij elkaar gekomen. Het betrof de uitgestelde 

kerkenraad van 22 november. Ds. Bouw staat stil bij het thema Troost. Vanuit de Bijbel belicht uit de 2e brief 

aan de Korintiërs hfdst 1 en gaat voor in gebed.  

Het verslag van de kerkenraad van september wordt goedgekeurd. Naar aanleiding van het verslag geeft de 

scriba aan dat de dienst op kerkdienstgemist.nl door ca 80 huishoudens worden gevolgd. 

 

In de mededelingen worden een paar punten besproken: Het afscheid nemen van ambtsdragers die formeel 

afscheid hebben genomen in oktober, doen we tijdens de eerstvolgende live vergadering. 

We bespreken de historische besluitvorming door de gemeenteraad van de gemeente Zaltbommel. De 

voorzitter spreekt zijn dank uit voor het vele werk van diverse mensen die het besluit mogelijk hebben gemaakt. 

Er moet ook nog het nodige werk worden verzet de komende periode, maar dit is een ontzettend belangrijke 

stap voorwaarts. Op 13 december jl. is een eerste, positief, verkennend gesprek geweest tussen het College van 

Kerkrentmeesters en de gemeente Zaltbommel. Het doel is om gezamenlijk een stappenplan voor de 

overdracht op te gaan stellen en dit inhoudelijk uit te werken in overeenkomsten in het eerste half jaar van 

2022. Belangrijke stap is het aanpassen van de St. Maarten aan de eisen en wensen van de Protestantse 

Gemeente Zaltbommel, alvorens tot overdracht/verkoop van het Anker kan worden overgegaan. 

 

In oktober 2022 wordt weer een kindermusical georganiseerd met de Vliegende Speeldoos. We zijn daar erg blij 

mee, met deze positieve energie. 

Het beleidsplan van de Groene kerk/groep is wel als bijlage met de stukken meegestuurd, maar bespreken we 

later inhoudelijk door met Gepke Kerssen. De kerkenraad reageert vooruitlopend alvast zeer positief op het 

praktische plan en neemt de duurzaamheid als belangrijk thema mee in het verduurzamen van de pastorieën en 

in de gesprekken met de gemeente Zaltbommel. Ook zouden we van Mieke Erlings meer gaan horen over het 

werk van een vertrouwenspersoon en gedragscodes voor onze vrijwilligers. Deze onderwerpen bespreken we 

later graag als we elkaar live kunnen zien.  

 

Bij het rondje langs de raden moet helaas geconstateerd worden dat een aantal activiteiten richting kerst geen 

doorgang kunnen vinden zoals gehoopt. We vinden dit best weer een pittige boodschap voor iedereen. 

Vanuit de jeugd wordt er weer een kerst challenge opgezet. Het wijkwerk wordt zoveel als mogelijk opgepakt, 

maar het gaat natuurlijk allemaal in aangepaste vorm. De kerstattenties worden dit jaar wel weer rondgebracht. 

Vanuit het College van Kerkrentmeesters is er een gesprek geweest met de huidige organisten Reinier Korver en 

Leendert Verduijn, aangaande het tijdelijk invullen van de vacature van organist. Hierover volgt separate 

berichtgeving. 

De impact van de COVID regelgeving op de komende diensten maakt dat er keuzes worden gemaakt in de 

tijdstippen van de diensten. We blijven de richtlijnen en ontwikkelingen nauwkeurig volgen. De kerkenraad staat 

nog steeds achter deze uitwerking van de richtlijnen.  

 

De begrotingen van het College van Kerkrentmeesters en de Diaconie worden doorgenomen en goedgekeurd. 

Dit onder dankzegging aan beide colleges en hun penningmeesters.  

Bert Kaasjager sluit de vergadering af met een gebed. 

 
 

http://www.pgzaltbommel.nl/
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Begroting 2022 
De begroting 2022 van het College van Kerkrentmeesters ligt ter inzage beschikbaar bij onze 
penningmeester Bas de Bruijn. U kunt hiervoor een afspraak maken door een e-mail te sturen naar:   
penningmeester@pgzaltbommel.nl of telefonisch (0418) 64 30 33. 
 
De begroting 2022 van de diaconie ligt ter inzage beschikbaar bij Leen Struijk.  
U kunt hiervoor een afspraak maken door een e-mail te sturen naar:   
administrateur.diaconie@pgzaltbommel.nl of telefonisch 06 53 24 61 93. 

 

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/
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