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

Onze roeping in deze tijd
Vandaag ontvangt u weer een rijkelijk gevulde nieuwsbrief. Er zijn momenten van hoop als je kijkt naar
de bijdrage van het advent-engelen project en de uitwerking daarvan, de doopdienst van afgelopen
zondag en de kinderen in de kindernevendienst. Ook zijn er momenten van zorg. Zorg als je de
berichtgeving hoort over het uitblijven van versoepelingen vanwege weer oplopende
besmettingscijfers. Zorg over het uithoudingsvermogen van de mensen om zich aan de richtlijnen te
houden en zorg over de zieken in onze gemeente. In dat alles proberen we in deze adventstijd te
denken aan de geboorte van Jezus. Kwetsbaar in de kribbe en zoals een kind kan zijn, met een blik vol
hoop naar de toekomst. Wij mogen allemaal ook geloven en vertrouwen in de toekomst. Al is die soms
ongewis en voelen we ons onmachtig in het aanpakken van deze crisis. Ik moet daarbij denken aan
een lied. Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God, want in zijn hand ligt heel mijn levenslot. Hem
heb ik lief, zijn vrede woont in mij. Kijk naar hem op en ik weet, Hij is mij steeds nabij. Wellicht dat
deze tekst u een sprankje hoop en moed geeft in deze decemberdagen en denk daarbij ook aan uw
naaste in uw directe omgeving.
In deze periode denken we ook na over de vieringen met de kerst. We weten zeker dat vieringen met
meer dan 30 personen niet mogelijk zullen zijn. Dat betekent ook dat we zorgvuldig en creatief
proberen invulling te geven aan het vieren tijdens de kerst. Dit doen we ook in de wetenschap dat,
gezien de persconferentie, dit op het laatst weer kan wijzigen. We houden u daar zo goed mogelijk
van op de hoogte.
De komende zondagen in december zijn wij gehouden aan de beperkende regels i.v.m. het
coronavirus. De kerk blijft open voor zondagse diensten en ochtend- en avondgebeden, zij het met
een beperkt aantal personen, we blijven met elkaar verbonden omdat de zondagse diensten digitaal
worden uitgezonden via www.kerkdienstgemist.nl.
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Afscheid ds. Jos de Heer zondag 29 november 2020
In een bewogen weekend hebben we op een zeer warme wijze afscheid genomen van ds. Jos de Heer
in een dienst van woord en gebed. Terugkijkend op deze dienst is het gelukt om er een persoonlijk
afscheid van te maken. Of dat nu een persoonlijke bijdrage was op de versierde wagen met inhoud,
het prachtige orgelspel van Hugo Bakker, of de mooie bijdrage van een aantal solisten die, op gepaste
afstand, een prachtige Cantique de Jean Racine, opus 11, van Gabriel Fauré ten gehore brachten. Ds.
De Heer liet vanuit Nijbroek weten dat hij overweldigd was en bedankt u allen nogmaals van harte.
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Kerkdienst 13 december in het Anker
Zondag 13 december 3e Advent om 10:00 uur gaat ds. Trijnie Bouw voor in
het Anker. Deze dienst is in samenwerking met het dovenpastoraat.
Om diensten te kunnen houden in het Anker en tegelijkertijd ook de
kindernevendienst te kunnen houden in een verwarmd Anker is zorgvuldig
gekeken naar de mogelijkheden. Belangrijk is een gescheiden stroom van
volwassenen en kinderen. Gelukkig hebben we twee ingangen in het
Anker, daarom vragen we vanaf nu voor alle diensten gebruik te maken van de ingang van het Anker
aan de Frans Halsstraat. Het wordt middels borden aangegeven. De ingang aan de Vergtweg is
bestemd voor de kinderen en hun ouders.
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.
Collectes
Zondag 13 december is de diaconale collecte bestemd voor Dovenpastoraat.
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.
De tweede collecte is op zondag 13 december bestemd voor wijkwerk en
gemeente opbouw. 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.

Voorbede
Verzoeken voor voorbede kunt u doen in het voorbedeboek dat ligt in de gedachtenishoek.
De diensten worden met beeld uitgezonden op www.kerkdienstgemist.nl en op onze eigen website
www.pgzaltbommel.nl kunt u de liturgie vinden.
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.

3

Weekbrief nummer 22
9 december 2020
www.pgzaltbommel.nl

Gemeente avond 30 november
Op 30 november jl. hebben we een bijzondere gemeente avond gehouden. Voor de eerste keer in
2020 en dan ook nog via een experimentele digitale live stream. Gelukkig bleek de verbinding goed in
orde en met de nieuwe digitale mogelijkheden bleek dat de presentatie goed te volgen was.
Uiteindelijk hebben ca 80 mensen deelgenomen aan de live stream. Belangrijk onderdeel van de
avond was het initiatief van de denktank “Kerk van de Stad” dat via deze nieuwsbrief reeds was
aangekondigd. Via de mail hebben we die avond 33 berichten per mail mogen ontvangen, ingedeeld in
zorgen, aandachtspunten en complimenten. U houdt nog een meer expliciete terugkoppeling tegoed.
We zijn echter wel blij dat er een brede belangstelling was voor deze avond en dat we u goed in de
belangrijke actualiteiten hebben kunnen meenemen.

Waterpomp Gambia
Weet u nog, de droge zomer van dit jaar? We mochten de tuin niet meer sproeien; sommige planten
legden het loodje. Maar zelf hoefden we geen dorst te lijden, een paar stappen en we waren bij een
kraan met drinkwater.
Afgelopen zomer ligt nog vers in het geheugen, maar als u iets verder in uw geheugen graaft,
herinnert u zich misschien ook nog het project Gunjur (twee diaconale projecten terug, vóór Geges).
Vanuit onze gemeente hebben we geld ingezameld voor drie waterputten in de buurt van Gunjur in
Gambia. In april 2012 reisden we met een groep van onze kerk af naar dit Afrikaanse land. Degenen
die mee zijn geweest, zullen niet snel vergeten hoe warm en droog het daar was. De waterputten met
pompen op zonne-energie en de bijbehorende tappunten voorzagen dan ook in een grote behoefte.
Water om te drinken, te wassen en niet te vergeten om de groenten te laten groeien. Op een plek
waar al eerder een put was geslagen, konden we zien hoe vruchtbaar het land was, als er maar water
voorhanden was.
Nu is het acht jaar later en is de pomp in Manduar aan vervanging toe. Ons oud-gemeentelid Leon van
Maaren, destijds betrokken bij het Gunjur-project en nu al jaren kerkend bij Kerk met Passie, heeft nog
contacten met onder meer de mensen in Manduar. Hij komt er zo nu en dan en zo seinde hij ons in
dat de pomp het heeft begeven. Een nieuwe pomp kost circa 1.650, - euro. We willen de mensen in
Gambia graag blijven steunen door dit bedrag te verzamelen. Hoe eerder dat lukt, hoe eerder de put
weer werkt… Helpt u mee?

Uw gift kunt u overmaken naar rekeningnummer
NL 07 RABO 0374 3730 78 t.n.v. diaconie
Protestantse Gemeente Zaltbommel, onder
vermelding van Waterput Gambia.
De actie loopt tot 18 december.
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Van de Kindernevendienst
Aanstaande zondag is het de 3e zondag van de Advent. Advent is de tijd vóór het kerstfeest.
Jullie kennen vast wel de adventskalender: je mag elke
dag een luikje/ deurtje open doen ; als alle luikjes/
deurtjes open zijn is het kerstfeest. In de adventstijd
vertellen wij elke zondag tijdens de kindernevendienst
een verhaal over Advent en we maken iets naar
aanleiding van dit verhaal. Natuurlijk hebben we ook
iets lekkers voor jullie; daarvoor hoef je niet eens een
luikje/ deurtje open te doen. Dat is LEKKER makkelijk
hè!
Wij nodigen je/ jullie uit om a.s. zondag naar 't Anker
te komen: om 10.00 uur beginnen we tot ong. 11.15
uur of totdat je opgehaald wordt.
Meld je je wel even aan, graag uiterlijk op
donderdag kndzaltbommellive@gmail.com
Hartelijke groeten van de kindernevendienst!
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.

Jeugdkerk zondag 13 december 10.00 uur St. Maarten
Wij zijn blij
jullie uit te nodigen voor de Jeugdkerk a.s. zondag 13-12 in de St. Maartenskerk om 10.00 uur.
Na zo’n 9 maanden kijken wij ernaar uit om jullie weer te ontmoeten rondom de kerkdienst.
We gaan met elkaar invulling geven aan het thema: Blij zijn, lachen en vrolijk zijn!
Dus stap zondag met het goede been het bed uit, wees goed gemutst, en wees blij!
Wij zien jullie graag verschijnen!
Groet Peter Duvekot en
Esther Appeldoorn
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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.

Met elkaar
De bloemengroet.
Zondag 29 november zijn er met een hartelijke groet en bemoediging bloemen bezorgd bij:
Fam. De Jongh in Gameren.
Zondag 6 december zijn er met een hartelijke groet en bemoediging bloemen bezorgd bij:
Mevr. Marijke Schouten. Zij mocht na een geslaagde operatie weer thuiskomen uit het ziekenhuis, ze
moet nu verder herstellen en hopen dat de verdere uitslagen hoopvol zullen zijn.
Er is ook een kaart van de gemeente gestuurd naar Dhr. Hentzepeter, hij heeft afgelopen week een
operatie ondergaan en is nu weer even thuis. Op 14 december zullen, dhr. en mevr. Hentzepeter
verhuizen naar het Slot. We wensen hen daar nog een goede tijd toe.
Mevr. Margreet Vissers is overgebracht naar het UMC in Utrecht, zij heeft daar op 9 december een
hartoperatie ondergaan, spannende tijden! We bidden haar God’s nabijheid toe.
Bij mevr. Henny Appeldoor, is longembolie en een longontsteking geconstateerd. Gelukkig mocht ze
wel thuis blijven, maar ze is er wel ziek van en heeft ook vrij veel pijn. Een kaartje zal haar goed doen
Dhr. Arie Korteweg is op 9 december in het ziekenhuis opgenomen.
We horen steeds meer dat er ook mensen in onze gemeente besmet zijn geraakt met het coronavirus.
Veel sterkte, ook voor hen: beterschap!
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Advent
Advent is onderweg zijn
Advent is op die lange weg zijn
van verwachting naar vervulling,
van droom naar werkelijkheid
Advent is geduldig wachten
zonder de moed op te geven.
Advent is je eigen leegte
weer vol laten stromen.
Advent is verlangen
naar ontwapenende nieuwheid,
naar verfrissend leven
dat opborrelt uit de Bron.
Advent is je voorbereiden
op het grote Kerstfeest,
op de geboorte van
dat goddelijke in je, het Kind.

Verjaardagen 85+
22-12-2020: Mevr. L. Nielen,

Huwelijksjubilea:
40 jaar getrouwd:
12-12-2020: Dhr. en mevr. Versteeg
50 jaar getrouwd:
15-12-2020 Dhr. en mevr. van Wijnen - Rombeek
Van harte gefeliciteerd.

Hartelijk dank (Baie Dankie)
Heel hartelijk dank voor alle kaarten, e-mails en telefoontjes die ik met mijn 90ste verjaardag mocht
ontvangen. Zelfs onze Burgemeester heeft zich niet onbetuigd gelaten!
Hartelijke groet en een elleboogstoot aan jullie allemaal,
Frans Hagenaar
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Dank
Op 18 maart 2019 kregen we te horen dat Leendert de Jong ongeneeslijk ziek was. We hadden toen
niet kunnen dromen dat Leendert nog zou leven tot 24 november 2020, maar we hadden de laatste
weken ook niet kunnen vermoeden dat hij op 24 november al zou overlijden.
We willen jullie allemaal via deze weg nogmaals bedanken voor alle steun, liefde en warmte in al die
tijd en ook na het overlijden. Zoveel mooie woorden op papier, op internet, warme maaltijden,
bloemen en noem het maar op.
We willen afsluiten met het levensmotto van Leendert:

Lieve groet van Anja, Marjanneke, Nienke en Vincent

De predikante zal in deze coronatijd haar pastoraal bezoekwerk beperken tot het hoognodige. Zij is
uiteraard bereikbaar via telefoon en mail, dus aarzel niet contact op te nemen.

Oproep gezocht lopers actie Kerkbalans
De voorbereidingen voor de actie kerkbalans 2021 zijn weer gestart.
Mede vanwege de samenvoeging van beide kerken is een herindeling van de looplijsten met
bijbehorende adressen gemaakt om een zo evenredig mogelijke verdeling van de wijken (42 totaal) te
krijgen. Daarnaast heeft een aantal lopers na jaren trouwe dienst te kennen gegeven te willen of te
moeten stoppen.
Als gevolg hiervan zijn er 6 wijken vacant en worden hiervoor nieuwe lopers gezocht om brieven rond
te brengen. Liefst nog een paar meer om enkele reservelopers te hebben.
Als je bereid bent een wijk voor je rekening te nemen help je mee de actie kerkbalans mogelijk weer
tot een succes te maken. En niet onbelangrijk is dat het slechts gaat om een jaarlijkse éénmalige inzet,
waarbij vele handen licht werk maken.
Je kunt je opgeven bij Gerard Rinkel via g.rinkel8@upcmail.nl of telefonisch 06-20737986. Ook kun je
bij hem nadere informatie krijgen wat het werk precies inhoudt.
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Advent-engelen project
Zo'n veertig mensen/huishoudens (van 4 - ca 80 jaar)
hebben zich aangemeld als engel.
Maandag 30 november kwam bijgaande eerste
actiefoto’s binnen. We wensen alle engelen veel
creativiteit toe, ook als (weers)omstandigheden lastig
zijn. Dat jullie mogen ervaren dat het zaliger is om te
geven dan te ontvangen. Alle ontvangers wensen we
dat de lieve woorden en vriendelijke gebaren in goede
aarde mogen vallen!
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Contact
Heeft u, heb jij, zorgen, vragen, suggesties, ideeën? Bel, app of mail ons.
Rudy Klunder
Gerrit Dingemans
Ds. Trijnie Bouw
Tom van Steenis
Richard den Oudsten

06 51 58 66 44
06 15 22 54 32
06 25 42 87 43
06 38 42 01 85
06 51 82 51 68

voorzitter@pgzaltbommel.nl
pastoraleraad@pgzaltbommel.nl
dsbouw@pgzaltbommel.nl
scriba@pgzaltbommel.nl
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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