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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 dinsdag 3 november heeft de overheid een tijdelijke verzwaring van de lockdown afgekondigd.
Voor de openstelling van onze kerk voor zondagse diensten en ochtend- en avondgebeden heeft dat
geen directe consequenties. De kerk blijft open, zij het met een beperkt aantal personen en we blijven
met elkaar verbonden omdat de zondagse diensten digitaal worden uitgezonden via
www.kerkdienstgemist.nl.
Afgelopen zondag was er een speciale dienst voor de kinderen
die in het teken stond van Sint-Maarten.
Heeft u ook genoten van de spontane reacties, de mooi
gekozen liederen met pianobegeleiding en het prachtige en
inspirerende verhaal van Sint-Maarten die zijn mantel deelde
met de armen. Een mooi feest van delen en je
verantwoordelijk voelen. Ook dat gaat dit jaar anders dan
andere jaren, maar de boodschap van het feest is er niet
minder om.
Eind deze maand is het de eerste zondag van Advent. Een tijd van hoop en verwachting. Nu misschien
wel meer dan ooit. Kunnen we bij elkaar komen, als gezin, als familie, als kerk? Laten we juist nu de
moed erin houden en alles op alles zetten om er een onvergetelijke adventstijd van te maken. Er
komen betere tijden en ondanks alle beperkingen, kunnen we nog vieren met elkaar en verbonden
zijn. Laten we dat koesteren en vooral ook volhouden. Elkaar niet loslaten maar ons juist verbonden
voelen met elkaar. Of u nu in de kerk aanwezig bent, of thuis verbonden bent.
U wordt ook nu weer van harte uitgenodigd voor de dienst op
zondag 15 november in de Sint-Maartenskerk. De dienst begint om
10:00 uur en voorganger is ds. Jos de Heer. Om 17:00 uur bent u
die zondag welkom voor het Avondgebed. Zondag 22 november
om 10:00 uur gaat ds. Jos de Heer om 10:00 uur voor in de SintMaartenskerk.
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Er geldt een maximum van 30 personen u dient zich vooraf aan te melden bij de scriba, Tom van
Steenis. Via e-mail scriba@pgzaltbommel.nl of telefoon 06 38 42 01 85.
Geef uw naam, adres en woonplaats door, het aantal personen waarmee u komt en waarmee u een
huishouden vormt en daarvan de namen. Als u klachten heeft, blijf dan thuis. Als het maximum van 30
personen is bereikt wordt u, als u dat wilt, op de lijst gezet voor de volgende week. Daarnaast vragen
we u om bij het in- en uitgaan van de kerk een mondkapje te dragen. Als u plaats heeft genomen kan
het worden afgedaan.
Verlaat na afloop van de dienst het kerkgebouw via de aangegeven route en voorkom opstopping.
Vergaderen
Vergaderingen of andere bijeenkomsten willen wij zoveel mogelijk beperken of online laten
plaatsvinden, daarom is besloten om het Anker tot nader order niet meer beschikbaar te stellen voor
vergaderingen of andere bijeenkomsten.
Overdenking bij Daniël 8:1-14 De ram en de bok
Dit is zo’n Bijbelgedeelte dat je liever overslaat. Het eerste deel van het boek Daniël kennen we wel,
de vrienden van Daniël in de brandende oven, de schrijvende hand op de muur, de leeuwenkuil.
Verhalen met veel humor. De wijze mannen uit Babylonië wisten geen antwoorden, de uitleg van
Daniël beloofde weinig goeds voor de koning. God leek een spel te spelen met die machtige koning.
Mooie verhalen en de rode draad: God zal uiteindelijk alles goed laten komen.
Maar dan het tweede deel. Het begint bij hoofdstuk 7 als Daniël droomt of een visioen krijgt. Dieren
uit de zee, dieren met tien hoorns en in hoofdstuk acht de ram en de bok. Als je stopt met lezen bij
vers 14 dan blijf je toch enigszins verbijsterd achter. Wat betekent dit en wat wil dit zeggen? Machten
die tegen elkaar opstaan, elkaar vernietigen, vreemde horens die zelfs groeien tot aan de sterren.
Volgens sommige verklaringen worden de koningen van die tijd, die niet zelden wreed en bloeddorstig
regeerden, uitgebeeld door de dieren of de horens. Dat kan zo zijn, maar er wordt ook gesproken over
een vorst die het dagelijkse offer afschaft, de waarheid met voeten treedt en alles wat hij ondernam
lukte (vers 12). In de Bijbel in gewone taal staat, hij begon met zijn eigen godsdienst. God werd
uitgeschakeld, aan de kant gezet, maar nog wel iets van godsdienst. Daarna volgt een gesprek tussen
heiligen, engelen, hoelang zal het duren, wanneer zal er weer respect zijn? Dat zijn vragen die je ook
nu kunnen bezighouden. Hoelang zal het duren, wanneer kunnen we onbezorgd elkaar ontmoeten,
aanraken, knuffelen. Wanneer zal er weer respect zijn voor elkaar en stopt het polariseren?
Drieëntwintighonderd dagen, dat is volgens onze telling meer dan zes jaar. Ik weet niet of die periode
letterlijk genomen moet worden, maar dat het lang is, dat is wel duidelijk. Maar het is niet eindeloos,
want daarna zal het heiligdom in ere worden hersteld of, mag de tempel weer worden gebruikt zoals
hij bedoeld is.
Ook onze tijd is onzeker inclusief machthebbers die de waarheid met voeten treden. En ook wij vragen
ons af, hoelang zal het duren. Dan krijgen we weliswaar geen pasklaar antwoord, sterker nog
drieëntwintighonderd dagen, dat lijkt bijna eindeloos, maar dat is het tenslotte niet. Het heiligdom
wordt in ere hersteld. Er is uitzicht er is hoop. We moeten volhouden en we weten niet hoelang, maar
het wordt anders de tempel zal weer gebruikt gaan worden waarvoor hij is bedoeld.

Voorbede
Verzoeken voor voorbede kunt u doen in het voorbedeboek dat ligt in de stiltekapel.
In deze periode is de Sint-Maartenskerk, anders dan voor kerkdiensten, niet open. Hou de
berichtgeving in de gaten, zodra het weer kan wordt de openstelling weer voortgezet.
De diensten worden met beeld uitgezonden op www.kerkdienstgemist.nl en op onze eigen website
www.pgzaltbommel.nl kunt u de liturgie vinden.
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U wordt van harte uitgenodigd het oecumenisch ochtendgebed bij te wonen. Elke woensdagmorgen
van 08:45-09:00 uur in de Sint Maartenskerk. Het spreekt vanzelf dat ook hierbij de coronamaatregelen van kracht zijn.

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.

Van de Kindernevendienst
Voor de meest actuele informatie over de kindernevendienst
en het jeugdwerk zie de Facebookpagina
https://www.facebook.com/jeugdwerkPGzaltbommel/.
Op zondag 15 november is er weer Kindernevendienst in Het
Anker en dat kan via Teams worden gevolgd. Aanvang 10:00
uur en aanmelden via kndzaltbommellive@gmail.com.
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.
Denkt u eraan om ook kinderen die naar de kindernevendienst aan te melden en te
registreren. De aanmelding graag uiterlijk op donderdag, zodat de leiding de mogelijkheid heeft om
zich voor te bereiden.

Met elkaar
Bloemengroet
Zondag 1 november zijn er met een hartelijke groet en een beterschapswens bloemen bezorgd bij de
heer Martin van Baalen.
Zondag 8 november zijn er met een hartelijke groet en bemoediging bloemen bezorgd bij mevrouw
Blom-Ermstrang.
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Verjaardagen 85+
22 november mevrouw J. van Wijk-van Mil
23 november mevrouw A.S. Spoon-van der Kloot en mevrouw K. van Dalen-de Kock
26 november mevrouw A. Noordijk-Baas
Van harte gefeliciteerd.

Hartelijke groet, Gerrit Dingemans

De predikanten zullen in deze coronatijd hun pastoraal bezoekwerk beperken tot het hoognodige. Zij
zijn uiteraard bereikbaar via telefoon en mail, dus aarzel niet contact op te nemen.
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Gemeenteavond maandag 30 november as.
Het is inmiddels bijna een jaar geleden, de gemeenteavond. Op 25 november 2019 was de laatste. Er
is in dat jaar veel gebeurd en vooral het coronavirus heeft ons beziggehouden. De kerkenraad wil u
graag informeren over hoe dat is gegaan en wat er verder is gebeurd. Eerlijk gezegd schoven we het
ook steeds een beetje voor ons uit, in de hoop dat we zonder al te veel beperkingen bij elkaar konden
komen. Inmiddels heeft het er alle schijn van dat ons dat niet gaat lukken en bereiden we ons erop
voor de gemeenteavond via www.kerkdienstgemist.nl in een besloten omgeving uit te gaan zenden.
Reserveert u alvast de avond van 30 november as. in uw agenda en als u wilt deelnemen, geef dan uw
e-mailadres door aan de scriba Tom van Steenis e-mail: scriba@pgzaltbommel.nl of als u vragen heeft
en niet zo handig bent met e-mail: telefoon 06 38 42 01 85
Geboortebericht
Op 20 oktober 2020 is geboren Cornelia Gerarda Willigenburg, dochter van Melissa Schollen en Remco
Willigenburg.

Met de wereld
Collectes
Zondag 15 november is de diaconale collecte bestemd voor Zending en Werelddiaconaat actie Kids
Op zondag 22 november is de diaconale collecte bestemd voor het NPV Terminale zorg. Vrijwillige
terminale thuishulp betreft het bieden van zorg aan mensen in hun laatste levensfase, die de wens
hebben om thuis te sterven. Dit kan gezien worden als aanvulling op (dus niet in plaats van) de
professionele hulpverlening. Voorbeelden van hulpvragen die binnenkomen zijn:
• Wie wil overdag een poosje oppassen bij mijn terminale vader?
• Wie wil ‘s nachts waken bij mijn terminale moeder?
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 15 november bestemd voor onderhoud van de
tuinen en op 22 november voor het onderhoud orgels.
IBAN 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). Bestaande
gebruikers van de Kerkgeld app kunnen hun huidige inloggegevens gebruiken. Het is niet nodig
een nieuw account aan te maken.

Collectebonnen
Bij de uitgang staat inmiddels een doos waarin u alleen collectebonnen kunt deponeren. Dus geen
geld, maar alleen collectebonnen.
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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.
Adventskalender 2020
Komende week, 11 november, is de laatste dag waarop u en jij een bijdrage kunnen sturen voor de
adventskalender. Dank voor alle mooie dingen die al zijn binnengekomen! Er is nog ruimte over. Bij
advent passen woorden van hoop. Dus kent u een tekst die u hoop geeft (een verhaal, gedicht of lied)
stuur het dan door. Misschien bent u meer een doener, ook praktische bijdragen zijn welkom
(buitenactiviteit, knutselidee, etc). U heeft nog een enkele dag de tijd.
Praktische info: het formaat van de kalender is A5 (half A4, circa 200 woorden). Alle bijdragen zijn
welkom via theoboogaard@xs4all.nl of jeannette@huizedekleine.nl. Als u vragen heeft of niet zo
handig bent met e-mail, bel dan 06 15062584.
Jeannette de Kleine en Theo Boogaard
Mijn lied - Bijdragen gezocht!
Sinds de start van de Corona crisis zijn er in de diensten bijdragen geweest van gemeenteleden. Bij de
anders verbonden diensten onder de noemer 'uit het hart', en sinds er weer diensten in de kerk zijn in
de rubriek 'mijn lied'. Nu leek het mij een mooi idee om deze bijdragen te bundelen en wel op twee
manieren.
Als eerste in een Spotify afspeellijst, zodat u thuis nog eens kunt luisteren naar alle bijdragen. Helaas
staat niet alles op Spotify, maar veel gelukkig wel. Aangezien de bijdragen gepaard gingen met een
motivatie, zou ik ook graag deze motivaties willen bundelen (evenals de bijdragen die niet op Spotify
te vinden zijn). Voor beide heb ik uw hulp nodig.
Er was al een overzicht beschikbaar van de inzendingen van 'mijn lied' en deze zijn dan ook, voor zover
beschikbaar op Spotify, toegevoegd aan een openbare afspeellijst, te vinden via:
https://open.spotify.com/playlist/2hEULtm9q9mU9tTJAMJYI0?si=PkX5Jj1tTPmOTcAODD1Zow
Zo'n overzicht is er helaas niet voor de 'uit het hart' inzendingen. Om te voorkomen dat we alle
diensten moeten terugluisteren wil ik u vragen om, als u destijds een bijdrage heeft ingezonden, mij
deze inzending te mailen zodat ik deze toe kan voegen aan de lijst. Dit geldt ook voor inzendingen die
door gemeenteleden zelf zijn ingezongen, dan kijk ik of er een versie op Spotify staat.
Dan de motivaties. Die hebben we helaas nog niet op papier,
maar u misschien nog wel? Als u uw motivatie nog digitaal 'op
papier' heeft staan, zou u die dan willen mailen? De ontbrekende
motivaties zullen we dan naluisteren uit de opnames.
Zowel de afspeellijst als de bundeling van motivaties en bijdragen
zal ik aanvullen zolang de rubriek onderdeel is van de dienst. De
afspeellijst is in de tussentijd al te beluisteren en de bundeling van
bijdragen zullen we op een later moment verspreiden.
Alvast bedankt voor uw medewerking!
Marjanneke de Jong
marjanneke.dejong@gmail.com
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Een mooie opsteker!
Het is u ongetwijfeld niet ontgaan. In het Brabants Dagblad en De Toren werden we blij verrast door
de mededeling dat de Sint-Maartenskerk de aanmoedigingsprijs heeft gekregen als de meest gastvrije
kerk van Gelderland. Een groot compliment voor de beheerders en vrijwilligers!

Sint-Maarten’s Pelgrimstocht
Helaas moest vanwege de extra corona-maatregelen de Sint-Maarten’s pelgrimstocht worden
uitgesteld. Hieronder het mediadatief gebed dat zou zijn uitgesproken in de Sint-Maartenskerk bij de
start van de wandeltocht.
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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.
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 Richard den Oudsten 06-51825168 of via email: richard@ricado.nl.
Herhaalde oproep: Gezocht kosters en versterking voor team Beeld & Geluid
Nu de kerkdiensten, met beperkingen, weer gestart zijn, moet er natuurlijk ook voor
gezorgd worden, dat alles praktisch goed verloopt. Daarvoor kunnen we als gemeente
al jaren een beroep doen op diverse kosters.
Het takenpakket is eenduidig en eenvoudiger gemaakt. De koster is in hoofdlijnen verantwoordelijk
voor het openen en sluiten van het kerkgebouw en zorgt ervoor, dat alles ordentelijk verloopt. De
koffie wordt verzorgd door het team Koffiezetters en het beeld en geluid worden voortaan verzorgd
door het team Beeld & Geluid. Op deze wijze vertrouwen wij erop, dat de werkzaamheden zo goed
mogelijk verdeeld worden en dat ze eenduidig zijn.
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Op dit moment wij we op zoek naar minimaal drie kosters (of echtparen). Met dit aantal ben je als
koster maximaal 1x per maand aan de beurt. Voor nadere vragen en/of aanmelding kunt u contact
opnemen met Bert Kaasjager 0418-516499 of per mail: bert.kaasjager@upcmail.nl
Zoals u eerder hebt kunnen lezen, is team Beeld & Geluid ook op zoek naar versterking. Tot nu toe is
er één aanmelding gekomen voor get Anker, maar er is meer nodig. Zonder het werk van de Kosters
en Beeld & Geluid kunnen we geen erediensten houden. Het is daarom echt belangrijk, dat
gemeenteleden zich gaan aanmelden. Wij vragen iedereen hierover goed na te denken en waar nodig
de verantwoordelijkheid te nemen om de teams te komen versterken.

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
Richard den Oudsten 06 51 82 51 68
richard.den.oudsten@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/.
De coronacrisis trekt diepe sporen in Nederland. Het sociale leven valt opnieuw stil. Het wordt
moeilijker om hulp te ontvangen als je oud of hulpbehoevend bent, je baan bent kwijtgeraakt of
binnen moet blijven om te wachten op een testuitslag. Platform #Nietalleen biedt ook in de komende
onzekere tijd hulp aan iedereen die dat nodig heeft. Hulp nodig? Je bent #nietalleen.
Kerken en lokale (hulp)organisaties, waaronder de Protestantse Kerk in Nederland en Kerk in Actie,
bundelen de krachten in het platform https://nietalleen.nl/.
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