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Het licht weer mogen ontsteken
als teken van verbondenheid
zowel in de kerk als thuis.

Onze roeping in deze tijd
Op 17 maart van dit jaar verscheen een eerste digitale nieuwsbrief. De start van een roerige periode zonder
diensten gevolgd door digitale ‘Anders Verbonden’ diensten. Vanaf de zomer konden we weer samenkomen, al
moest dat nog steeds op afstand en werden de diensten met beeld en geluid ook uitgezonden. Een aangepaste
vorm met de mogelijkheid om weer naar de kerk te gaan, ook al geldt dat niet voor iedereen. We beseffen ons
dat we in de kerk nog een heel aantal vertrouwde gezichten missen omdat zij de keus maken (of moeten maken)
om vanwege gezondheidsrisico’s niet naar de kerk te komen. We hopen dat de digitale livestreams zoveel
mogelijk toch voorzien in het samen kerk zijn in deze tijd.
Inmiddels moeten we constateren dat het corona virus weer een forse opleving kent in Nederland. Sinds 29
september zijn de maatregelen dan ook weer aangescherpt. Sinds 5 oktober heeft ook de PKN haar richtlijnen
aangepast als het gaat om de hoeveelheid bezoekers.
“Ds. Marco Batenburg, preses generale synode, realiseert zich goed dat dit een teleurstellende boodschap voor
gemeenten is: “We wensen kerkenraden wijsheid in de afwegingen die zij moeten maken op basis van deze
nieuwe situatie. En we vertrouwen erop dat gemeenten ook nu weer wegen vinden om het kerk-zijn gestalte te
geven en te volharden in geloof, hoop en liefde.”
Tot op heden hebben we de richtlijnen van de PKN gevolgd en daarbij ook niet de maximale grenzen opgezocht
van het mogelijke. We hebben dan ook het besluit genomen om mee te gaan met de landelijke richtlijn (dat wil
zeggen 30 personen excl. medewerkers). Dit betreft voorlopig de periode van de maand oktober. We volgen de
ontwikkelingen nauwlettend en laten we hopen dat het in Nederland (en in de wereld) de goede kant op gaat,
zodat er in november weer meer ruimte zal ontstaan.
De wijze van vieren en het vasthouden aan de richtlijnen in de kerk verandert de komende periode niet.
Begeleiding van het orgel en de solisten (max. 2) Tevens blijft het onderdeel van “mijn lied” ook een plek houden
in de dienst. U kunt zich voor dit onderdeel nog steeds aanmelden. Voor de kindernevendienst wordt gevraagd
om zich uiterlijk op donderdag aan te melden. Zodat de kindernevendienstleiding weet of ze zich wel of niet
hoeven voor te bereiden. Ook zullen er ook de komende weken digitaal handreikingen voor thuis worden
verzonden.
Mocht het maximale aantal bezoekers bereikt zijn, de dienst is live te volgen via http://www.kerkdienstgemist.nl
of via de website http://www.pgzaltbommel.nl. Indien het maximale aantal bezoekers is bereikt, dan ontvangt u
een mail retour. Daarin wordt u in principe als eerste op de lijst gezet voor een week later.
Voor het bezoeken van de dienst dient u zich vooraf aan te melden via: scriba@pgzaltbommel.nl of telefonisch
via 06 38 42 01 85
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Tot slot nog de tekst waarmee we het extra digitale moderamen deze week mee zijn gestart: Genesis 1: 26 tot
2, vers 4. Een boeiend deel over de aan ons toevertrouwde rijkdom van de schepping.
26 God zei: “Laten wij mensen maken die ons evenbeeld zijn , die op ons lijken; zij moeten heerschappij voeren
over de vissen van de zee en de vogels van de hemel, over het vee, over de hele aarde en over alles wat daarop
rondkruipt” 27 God schiep de mens als zijn evenbeeld, als evenbeeld van God schiep hij hem, mannelijk en
vrouwelijk schiep hij de mensen. 28 Hij zegende hen en zei tegen hen : ‘Wees vruchtbaar en wordt talrijk, bevolk
de aarde en breng haar onder je gezag: heers over de vissen van de zee, over de vogels van de hemel en over
alle dieren die op de aarde rondkruipen’. 29 Ook zei God: ‘Hierbij geef ik jullie alle zaaddragende planten en alle
vruchtbomen op de aarde; dat zal jullie voedsel zijn. 30 Aan de dieren die in het wild leven, aan de vogels van de
hemel en aan de levende wezens die op de aarde rondkruipen, geef ik de groene planten tot voedsel’. En zo
gebeurde het. 31 God keek naar alles wat hij had gemaakt en zag dat het zeer goed was. Het werd avond en het
werd morgen. De zesde dag. 2 1 Zo werden de hemel en de aarde in al hun rijkdom voltooid. 2 Op de zevende
dag had God zijn werk voltooid, op die dag rustte hij van het werk dat hij gedaan had. 3 God zegende de zevende
dag en verklaarde die heilig, want op die dag rustte hij van heel zijn scheppingswerk. 4 Dit is de geschiedenis van
de hemel en de aarde. Zo ontstonden ze, zo werden ze geschapen.

Contact
Heeft u, heb jij, zorgen, vragen, suggesties, ideeën? Bel, app of mail ons.
Rudy Klunder
06 51 58 66 44
voorzitter@pgzaltbommel.nl
Leendert de Jong
06 21 10 89 76
leendert.de.jong@pgzaltbommel.nl
Gerrit Dingemans
06 15 22 54 32
pastoraleraad@pgzaltbommel.nl
Ds. Trijnie Bouw
06 25 42 87 43
dsbouw@pgzaltbommel.nl
Ds. Jos de Heer
06 14 06 97 65
dsdeheer@pgzaltbommel.nl
Tom van Steenis
06 38 42 01 85
scriba@pgzaltbommel.nl

Uitgelicht
Nieuwsbrief Protestantse Kerk
Iedere week verschijnt vanuit onze 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 weekbrief via mailadressen die bekend zijn als abonnee bij de
redactie van de digitale nieuwsbrief. Het is gezien de persoonlijke gegevens niet de bedoeling deze
weekbrief 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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