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

Onze roeping in deze tijd
Vakantietijd. Hoe anders hadden we ons dat voorgesteld. Lekker onbezonnen en ontspannen genieten
van de natuur of juist luieren op een zonnig strand. Andere indrukken op doen even los van het
alledaagse. Ook dat ogenschijnlijk vanzelfsprekende is op z’n kop gezet. Ga je naar het buitenland dan
neem je niet alleen een veiligheidshesje of alcoholtester mee, maar nu ook een mondkapje.
Ongedwongen een kerk binnengaan? In ieder geval nog niet bij ons. Gelukkig kunnen we weer
samenkomen, maar onbezorgd is het niet. Aanmelden en registreren, voldoende afstand en vooral het
niet samen kunnen zingen wordt gemist. En toch, we zijn met elkaar verbonden. Niet allemaal
aanwezig in de kerk, maar er kan vanuit huis, of zelfs vanaf het vakantieadres, worden meegeluisterd
en meegekeken. En daar wordt dankbaar en veel gebruik van gemaakt. En wat genieten we dan van de
zang van de solisten en de mooie begeleiding.
Het is goed om te weten dat de investeringen die nodig waren voor het verbeteren van het geluid en
de aanschaf van de camera, gedaan zijn door de Stichting Sint Maarten.
En een zogenaamde ‘bijvangst’ van het Anders Verbonden zijn is ‘Mijn Lied’. Inmiddels hebben we
kunnen genieten van de keuze van leden uit onze gemeente en hun motivatie voor die keuze.
Wilt u met ons delen welk lied, en dat kan in elk gewenst genre zijn, u aanspreekt, bemoedigt, vrolijk
maakt. Laat het ons weten. Het enige dat we vragen is een toelichting op die keuze. U hoeft niet zelf in
de kerk aanwezig te zijn, desgewenst wordt uw motivatie voorgelezen of spreekt u die in en spelen we
die af.
Sinds de vorige Weekbrief is het T-moderamen niet bij elkaar geweest. De eerstvolgende vergadering
is op 17 augustus as.
Dat biedt mij de gelegenheid om wat te vertellen over ‘the making off’ van de Anders Verbonden
uitzendingen. Toen we half maart moesten besluiten om, aanvankelijk alleen voor de maand maart,
tijdelijk geen kerkdiensten te houden en de kerkgebouwen gesloten te houden, startte de PKN in
samenwerking met de EO, vieringen op de landelijke televisie. Dat vonden wij een mooie vorm van
verbonden zijn met elkaar en we besloten daarom zelf geen eigen preek of kerkdienst uit te zenden.
We hoopten dat we met Pasen weer bij elkaar konden komen. Toen ook dat niet bleek te kunnen, zijn
we, mede geïnspireerde door enkele gemeenteleden, over een andere manier van verbonden zijn
gaan nadenken. Dat werden Anders Verbonden uitzendingen. Ze hadden de opbouw van de bekende
liturgie, maar er waren natuurlijk wel wat beperkingen en dat bracht ons op het idee om
gemeenteleden te laten vertellen hoe ze deze tijd beleven en een lied te kiezen.
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Zowel de overdenking als de andere onderdelen werden in de loop van de week opgenomen. Gewoon
thuis. Daarom kon het gebeuren dat, terwijl ds. Jos de Heer z’n overdenking insprak een buurman het
gras ging maaien. Of iemand in de buurt plotseling slijpwerkzaamheden startte, terwijl ds. Trijnie Bouw
haar overdenking aan het opnemen was. De verschillende bestanden werden ingeleverd bij Jeroen
Schep, die alles naadloos monteerde en klaarzette voor uitzending.
En wat vonden we het leuk als we soms vragen kregen hoe we dat nou deden die uitzending
verzorgen zonder te dicht bij elkaar te komen. En of we dan op zondagmorgen bij elkaar zaten.
Het was bijzonder en het bracht ook veel moois. De bijdrage ‘Mijn Lied’ houden we er voorlopig in en
schroom niet u aan te melden, want het is een prachtige manier om van elkaar te horen en te leren.
Aanstaande zondag 9 augustus is er weer een dienst in de Sint Maartenskerk. Om 10:00 uur zal dan
voorgaan ds. Joop Spoor uit Utrecht.
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
• Bij klachten thuisblijven (verkoudheid, hoesten, koorts en plotseling verlies van reuk of
smaak)
• Hou 1,5 meter afstand
• Maak geen gebruik 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 2 augustus zijn er namens ons allen, met een
hartelijke groet en beterschapswens, bloemen bezorgd bij:
De heer Johan van der Meer uit Bruchem, hij is na een galoperatie
en een lelijke valpartij opgenomen in Het Zonnelied in
Ammerzoden
Mevrouw Van der Meer verblijft al enkele maanden in het
Zonnelied, en was juist bij haar man “op bezoek” toen de bloemen
gebracht werden. De bloemen werden zeer gewaardeerd. Meneer Van der Meer zal in ieder geval tot
20 augustus in het Zonnelied blijven.
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Verjaardagen 85+
10 augustus de heer L. van der Zijden en mevrouw J. Jansen-van Brakel
13 augustus mevrouw A. Scherpenisse-Boudestein
15 augustus de heer H. v Eck
19 augustus mevrouw H. de Jong-van Eck
Wij feliciteren hen van harte met hun verjaardag.
Hartelijke groet, Gerrit Dingemans
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.
Belijdeniskring start 8 september
Nadat we de kring zo abrupt moesten afbreken gaan we in september weer een start maken met de
belijdeniskring. Nog even het doel: met elkaar spreken over geloven en het geloof. Hoe doe je het?
Hoe ervaar je het? Maar ook: wat mag je geloven? 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 zeker nog. Welkom bij
de startbijeenkomst op dinsdagavond 8 september. Meer informatie en opgave bij (een van) de
predikanten.
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.
Geluidsmannen of -vrouwen gezocht
In de Sint Maartenskerk is recent de geluidsinstallatie vernieuwd en beeldapparatuur geplaatst.
Voor de bediening hiervan tijdens de kerkdiensten willen we een beroep doen op
meerdere geluidsmannen of geluidsvrouwen. Samen met de opnamegroep die ook in het Anker actief
was kunnen we dan een groep vormen voor de bediening van de apparatuur.
Ben jij degene die we zoeken? Meld je dan aan bij Tom van Steenis bel of app 06 38 42 01 85 of stuur
een mail naar scriba@pgzaltbommel.nl.
Christelijke meditatie Bommelerwaard seizoen 2020-2021
We presenteren u hieronder het programma van drie meditaties per maand, één op dinsdagmiddag in
de kerk van Hurwenen, één op dinsdagavond in de Sint Maartenskerk, en één op woensdagavond in
de Sint Martinus. We hopen dat het volgen van deze meditaties ieders eigen meditatieve bezigzijn zal
stimuleren. Alle avonden en middagen zijn open en gratis en kunnen zonder aanmelding gevolgd
worden. Uiteraard volgen we de aanwijzingen van het RIVM en houden de anderhalve meter aan.
Dinsdagmiddag van 15.00-16.30 uur in het Hurns Kerkje, Hurwenen
Vanwege corona is er geen koffie-inloop vooraf, we beginnen om 15.00 uur, afsluiting om 16.15 uur.
De data voor het seizoen 2020-2021 zijn:
13 oktober, 10 november, 8 december, 12 januari 2021, 9 februari, 9 maart, 13 april, 11 mei, 8 juni
Dinsdagavond van 20.00-21.15 in de Sint Maartenskerk (Kerkplein 1, via zij-ingang)
15 september, 20 oktober en 17 november.
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Woensdagavond 20.00-21.15 in de Sint Martinuskerk (Oliestraat 26)
30 september, 28 oktober en 25 november.
Wie aankondigingen, informatie en de gebruikte teksten wil ontvangen, kan zich via de mail daarvoor
opgeven: jos.de.heer@hetnet.nl.
Oproep Raad van Kerken
Op 13 juli heeft Jan van Maasakkers, medewerker algemene dienstverlening, Slachtofferhulp
Nederland een presentatie gegeven over zijn werk als Slachtofferhulpverlener tijdens een vergadering
van de Raad van Kerken. Slachtofferhulp Nederland draait voor een groot deel op vrijwilligers die het
verschil kunnen maken voor een slachtoffer. De vrijwilliger is vrij in het plannen van zijn of haar eigen
werk en heeft volop mogelijkheden om zijn of haar kennis en ervaring in te zetten. Interesse gewekt?
Kijk op https://www.slachtofferhulp.nl/werken-bij/word-vrijwilliger/.
Vrijwilligers gezocht
Veel dagjesmensen doen Zaltbommel aan en natuurlijk willen ze dan ook de Sint Maartenskerk graag
van binnen zien. Ook stad- en buurtgenoten vinden het fijn om zomaar even de kerk binnen te kunnen
lopen, een kaarsje aan te steken of nog te genieten van de tentoonstelling Bijbelse Beelden.
De kerk is van dinsdag t/m zondag geopend van 13.30 tot 16.30 uur.
Er is plaats voor nieuwe vrijwilligers!
We zoeken gastvrouwen of -heren om de bezoekers in de kerk te ontvangen en enigszins wegwijs te
maken, ook mensen voor begeleiding van de torenbeklimmingen zijn nodig.
Wie interesse heeft in een van deze afwisselende taken met veel boeiende ontmoetingen kan contact
opnemen met Wim Bijkerk via ssm@maartenskerk.nl of 06 50 630 987.

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 9 augustus is de diaconale collecte bestemd voor ons Diaconaal Project Lesbos. Door corona is
het een beetje verdrongen uit het nieuws, maar het leed daar is er niet minder om.
Zondag 16 augustus is de diaconale collecte voor Kerk in Actie: Rwanda - Kerk als plek van hoop, hulp
en verzoening.
De Presbyteriaanse kerk in Rwanda heeft bijzondere aandacht voor jongeren, armen en slachtoffers
van de genocide. De kerk betrekt jongeren actief bij het gemeenteleven en geeft hen een eigen plek in
de kerk. Ook krijgen zij begeleiding bij de uitdagingen in hun dagelijks leven, zoals werkloosheid,
armoede en geweld, en krijgen ze training om hun talenten te versterken. De kerk biedt ook trainingen
aan de veelal arme gemeenteleden. Zij leren nieuwe landbouwmethoden aan om hun
levensomstandigheden te kunnen verbeteren. Voor daders en slachtoffers van de genocide organiseert
de kerk zogenaamde ‘Lichtgroepen’ waarin zij leren om met elkaar te kunnen samenleven.
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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 9 augustus bestemd voor kosten kerkdiensten en op 16 augustus
voor beheer kerkgebouwen.
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.

Collectebonnen
Bij de uitgang staat inmiddels een doos waarin u alleen collectebonnen kunt deponeren. Dus geen
geld, maar alleen collectebonnen.
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.
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/.
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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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