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

Onze roeping in deze tijd
Inmiddels zijn we drie diensten verder en het is fijn om weer zo bij elkaar te kunnen komen, ook al is
het ook in de kerk, nog steeds op afstand en anders dan voorheen. Afstand die er ook kan zijn nu het
voor sommigen des te meer opvalt omdat zij de stap om naar de kerk te gaan nog niet durven of
kunnen nemen. Er is hard gewerkt om ook de verbinding met hen optimaal te laten zijn en afgelopen
zondag waren, na wat eerdere aanloopproblemen, beeld en geluid uitstekend en was de dienst goed
te volgen. Mooi ook dat er ook nu weer nieuwe initiatieven ontstaan, soms uit nood geboren, maar
wat heerlijk dat zo de talenten in onze gemeente kunnen worden ingezet. Het prachtige spel van Hugo
en Reinier, de zang, maar ook de bijdrage in de vorm van ‘mijn lied’. Ontstaan tijdens de Anders
Verbonden uitzendingen, maar een aspect dat we graag willen behouden en we nodigen u dan ook uit
om een lied of muziekstuk dat u bijzonder raakt met ons te delen. Vertel of schrijf op waarom het u zo
aanspreekt en laat het weten aan de scriba of de predikanten.
Na lange tijd te hebben vergaderd met beeldverbinding, is op maandag 13 juli het T-moderamen bij
elkaar geweest in het Anker. De vergadering werd geopend met het lezen van Romeinen 11:13-24. De
brief aan de Romeinen gaat vaak over de tegenstellingen tussen Joden en niet-Joden. Uitvoerige
theologische verhandelingen en verklaringen die voor ons niet altijd goed te volgen zijn en soms komt
het ook wel wat vergezocht over. Paulus is verdrietig dat zijn eigen volk Jezus afwijst.
Daarom hoopt hij dat ze jaloers worden op de niet-Joden die Jezus wel volgen en dan volgt het
voorbeeld van de olijfboom. Tussen de regels door lees je Paulus liefde voor het Joodse volk. En niet
alleen dat, ook zijn verdriet, het gaat hem aan het hart en blijkbaar wil hij niets liever dan alle Joden
redden. Dat wil hij blijkbaar bereiken door ze jaloers te maken.
Maak jezelf niets wij, je bent niet beter dan wie ook, sterker nog het is God, Ik ben die er zijn zal, die je
moet vertrouwen. Hem alleen, Hij is er voor alle mensen, maar nooit ten koste van iemand. Er zijn
takken afgebroken, maar zelfs de afgebroken takken kunnen altijd weer worden verbonden net als de
vreemde takken weer kunnen worden afgebroken.
Jaloers. Het wordt doorgaans niet als positief gezien, maar zoals Paulus het hier gebruikt lijkt het wel
positief. Jullie wijze van leven, jullie doen en laten moet jaloersmakend zijn. Dat wil ik ook, want dat is
goed leven. Opstaan uit de dood en het begin van het eeuwige leven. Zo komt het weer goed tussen
God en de wereld.
En die omstandige, soms behoorlijk ingewikkelde uitleg, zet die ons soms niet op het verkeerde been?
Dat zou zomaar kunnen, helemaal als je er teksten uitpikt en de context vergeet. Het fundament van
Paulus’ brief is niettemin: Gods plan om mensen te redden.
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Dat is volgens mij waar het Paulus om gaat, mensen en hen redden, er geen genoegen mee nemen dat
sommigen achterblijven en zichzelf buitenspel lijken te zetten. En dat niet door mooie woorden of
door hen te overtuigen. Nee door jaloersmakend te zijn. En wij? Zijn we zelf jaloers of kunnen we ook
jaloersmakend zijn.
Aanstaande zondag 26 juli is er weer een dienst in de Sint Maartenskerk. Om 10:00 uur zal dan
voorgaan ds. Trijnie Bouw.
U bent van harte uitgenodigd om daarbij aanwezig te zijn er is voldoende plaats, maar meld u wel
vooraf aan bij de scriba, Arie Braspenning. Via email scriba@pgzaltbommel.nl of telefoon (0418) 51 33
49. Geef uw naam, adres en woonplaats door, het aantal personen waarmee u komt en waarmee u
een huishouden vormt en daarvan de namen.
Bij binnenkomst meldt u zich aan en wordt uw aanwezigheid vastgelegd. Volg de aanwijzingen, de
looproute en uitsluitend personen uit één huishouden mogen bij elkaar gaan zitten. Wijzig de
opstelling niet door met stoelen te gaan schuiven en vooral: hou voldoende afstand.
Verlaat na afloop van de dienst het kerkgebouw via de aangegeven route en voorkom opstopping.
Voorlopig is er geen mogelijkheid om gezamenlijk na de dienst koffie te drinken. Tot onze spijt is het
ook nog niet mogelijk om de kerkauto in te zetten.

Voorbede
Verzoeken voor voorbede kunt u doen in het voorbedeboek dat
ligt in de stiltekapel.
De Sint-Maartenskerk is open van dinsdag t/m zondag van
13.30 tot 16.30 uur.
De diensten worden met beeld uitgezonden op
www.kerkdienstgemist.nl en op onze eigen website
www.pgzaltbommel.nl kunt u de liturgie vinden.
Ook nodigen wij u uit voor het oecumenisch ochtendgebed. Elke woensdagmorgen van 08:45-09:00
uur in de Sint Maartenskerk. Het spreekt vanzelf dat ook hierbij de corona-maatregelen van kracht
zijn.

Van de Kindernevendienst
Tijdens de zomervakantie zal er online kindernevendienst zijn, tot en met zondag 23 augustus. Let dus
op het materiaal dat via Facebook (Jeugdwerk PG Zaltbommel) en email verspreid wordt!
Voor de meest actuele informatie over de kindernevendienst en het jeugdwerk zie de Facebookpagina
https://www.facebook.com/jeugdwerkPGzaltbommel/.
Tijdens deze crisisperiode kunt u onbeperkt gebruik maken van https://www.kindopzondag.nl/. Op die
manier kunt u toch met uw kinderen aandacht besteden aan de verhalen in de bijbel.
Van de kindernevendienst
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Gebruiksplan
Er is een zogenaamd ‘Gebruiksplan’ opgesteld voor zowel de Sint Maartenskerk als het Anker. De
betreffende plannen kunnen worden opgevraagd en liggen ook ter inzage in de respectievelijke
gebouwen.

Samenvatting
• Meld u aan voor de kerkdienst bij de scriba scriba@pgzaltbommel.nl of (0418) 51 33 49
• Volg de looproute en de aanwijzingen
• Er kan geen gebruik worden gemaakt van de garderobe
• Ga direct naar een zitplaats, hou voldoende afstand en wijzig de opstelling niet
• Alleen personen uit één huishouden mogen bij elkaar zitten
• Er is geen samenzang
• Er zal geen rondgang zijn met de collectezakken
• Verlaat na afloop direct het kerkgebouw via de aangegeven route
• Let erop om ook buiten voldoende afstand te bewaren

Met elkaar
Bloemengroet
Afgelopen zondag 19 juli zijn er namens ons allen, met een
hartelijke groet en beterschapswens, bloemen bezorgd bij:
Mevrouw Hennie van Kuilenburg.
Zij is afgelopen week na een operatie weer thuisgekomen uit het
ziekenhuis.
Mevrouw Truus van den Wijngaard verblijft na een
ziekenhuisopname nu in het Zonnelied in Amerzoden.
Ook de heer H. van Eck, verblijft na een ziekenhuisopname in het Zonnelied in Ammerzoden.
Mevrouw van Eck is thuis in Zaltbommel.
Mevrouw L.P. van Wijnen, is afgelopen donderdag aan haar hand geopereerd.
We wensen hen allen een voorspoedig herstel.
Tekst op de kaart was:
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Verjaardagen 85+
30 juli mevrouw J.A. Blom-Ermstrang.
Wij feliciteren haar van harte met haar verjaardag.
Op 28 juli zijn 40 jaar getrouwd:
De heer en mevrouw Heijman-van Engelenburg
Op 4 augustus zijn 55 jaar getrouwd:
De heer en mevrouw Van Herk-van den Dool
Op 5 augustus zijn 61 jaar getrouwd:
De heer en mevrouw Van de Zanden-Groenendijk
Van harte gefeliciteerd met deze huwelijksjubilea.
Hartelijke groet, Gerrit Dingemans
Een hartelijke groet en dank aan iedereen
namens Truus van den Wijngaard
De predikanten zullen hun pastoraal bezoekwerk beperken tot het hoognodige. Zij zijn uiteraard
bereikbaar via telefoon en mail, dus aarzel niet contact op te nemen. Gedurende de maand augustus is
ds. Jos de heer op vakantie.
Musical Esther

Organisatie:
Nelleke van de Bilt
Ineke Dolfsma
Lianne Josemanders
Hennie Simonsz
Gerda Snoep
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Belijdeniskring start 8 september
Nadat we de kring zo abrupt moesten afbreken willen we in september weer een start maken met de
belijdeniskring. Nog even het doel: met elkaar spreken over geloven en het geloof. Tevens geldt het
als voorbereiding voor belijdenis doen, maar dat is geen verplichting. Je kunt dus ook meedoen als je
al belijdenis hebt gedaan. We hebben al een mooie groep (voornamelijk jonge) mensen, maar
aansluiten kan nog. Welkom bij de startbijeenkomst op dinsdagavond 8 september. Meer informatie
en opgave bij (een van) de predikanten.
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Opvoeden met geloof 7 september
Voor ouders met jonge kinderen is er weer een bijeenkomst gepland, en wel op maandagavond 7
september. De onderlinge uitwisseling, de ontmoeting en de gezamenlijke bezinning wordt als zeer
waardevol ervaren. Wil je ook meedoen, meld je dan aan bij (een van) de predikanten.

Lief en leed
Het zogenaamde lief-en-leed prikbord staat op dit moment ongebruikt in het Anker. We proberen in
de weekbrieven aandacht te geven aan het ‘wel en wee’ in de gemeente, maar dat kan niet zonder uw
hulp. Laat het ons weten als u iemand weet die behoefte heeft aan aandacht in de vorm van
bijvoorbeeld een kaartje.

Met de wereld
Collectes
Ook nu er weer kerkdiensten worden gehouden, wordt er tijdens de dienst uitsluitend digitaal
gecollecteerd. Veel van de diaconale collectes zijn zogenaamde ‘doorzendcollectes’ Dat wil zeggen dat
de opbrengst één-op-één wordt overgemaakt naar het desbetreffende doel.
Zondag 26 juli is de diaconale collecte bestemd voor Stichting Leergeld (https://www.leergeld.nl/).
Kinderen weer laten meedoen! Kinderen gaan mee op schoolreis, gaan sporten of krijgen muziekles.
Ook kunnen we vaak een (tweedehands) fiets of computer regelen als een kind die niet heeft. Allemaal
normale levensbehoeften, waardoor kinderen zich kunnen ontplooien, ontwikkelen en meetellen.
Zondag 2 augustus is de diaconale collecte voor het plaatselijk diaconale werk.
U kunt uw bijdrage overmaken op de bankrekening van de diaconie NL07 RABO 0374 3730 78, zij
zorgen dan dat het op de juiste plaats terecht komt, graag onder vermelding van de datum. Ook kunt
u bijdragen via de Kerkgeld App.
De tweede collecte is op zondag 26 juli bestemd voor het pastoraat in onze gemeente en op 2
augustus voor wijkwerk en gemeenteopbouw.
IBAN NL56 RABO 0373 7415 02 t.n.v. Protestantse gemeente Zaltbommel.
U kunt ook ‘digitaal’ geven door gebruik te maken van de Kerkgeld App.
Als u hiervan gebruik wilt maken, dan dient u de Kerkgeld App te downloaden en te installeren op uw smartphone of laptop.
U opent App Store op uw telefoon en zoekt dan naar de Kerkgeld App en geeft aan dat deze wordt gebruikt voor de PG
Zaltbommel, geef uw emailadres en een wachtwoord op (ook het kerkelijk registratienummer wordt gevraagd, maar dat is
niet noodzakelijk). Daarmee is de Kerkgeld App geïnstalleerd. Als u een bijdrage wilt overmaken vinkt u doelen aan, klikt op
collecte kerk en daarna op gift. U kunt dan uw bijdrage overmaken met uw bank app of uw betaalpas.

In aanvulling hierop melden wij u, dat er op verzoek van enkele kerkleden een doos bij de uitgang
wordt geplaatst, waarin u alleen collectebonnen kunt deponeren. Dus geen geld, maar alleen
collectebonnen en met ingang van 26 juli 2020.
Als u de collectebonnen in een envelop doet en daarop de bestemming vermeldt, dan houden we daar
natuurlijk rekening mee. Als u geen bestemming aangeeft of de bonnen los in de doos deponeert dan
delen de Diaconie en de Kerkrentmeesters die gift en zij geven dan daar zelf een bestemming aan.
De penningmeester van de Diaconie,
De penningmeester van de Kerkrentmeesters.
De Kerkrentmeesters.
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Mocht u -of iemand in uw kennissenkring- onverhoopt hulp nodig hebben, schroom dan niet dat te
laten weten aan de Diaconie, zij zullen dan alles in het werk stellen om de gevraagde hulp te bieden.
Neem in dat geval contact op met Leo van Dalen 06-24562788 of via email: leo@forceit.nl.

T-moderamen
Een deel van de kerkenraad vergadert 2-wekelijks (telefonisch) het zogenaamde T(ijdelijk)moderamen. Het T-moderamen is ook verantwoordelijk voor deze nieuwsbrief. Heeft u, heb jij,
zorgen, vragen, suggesties, ideeën? Bel, app of mail ons.
Leendert de Jong
06 21 10 89 76
leendert.de.jong@gmail.com
Rudy Klunder
06 51 58 66 44
arklunder@hetnet.nl
Arie Braspenning
06 33 88 05 62
scriba@pgzaltbommel.nl
Gerrit Dingemans
06 15 22 54 32
gerritdingemans@icloud.com
Ds. Trijnie Bouw
06 25 42 87 43
dsbouw@pgzaltbommel.nl
Ds. Jos de Heer
06 14 06 97 65
dsdeheer@pgzaltbommel.nl
Leo van Dalen
06 24 56 27 88
leo@forceit.nl
Tom van Steenis
06 38 42 01 85
tvansteenis@gmail.com

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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