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Kerst 2020
Zingen door de tranen heen

Onze roeping in deze tijd
Wij zingen door de tranen heen,
vér boven onze macht,
omdat in ongekende nacht
als blijvend teken van de dag
één ster ons tegenlacht.
De mooie tekst van dit kerstlied (Lied 502) klinkt als het motto voor kerstfeest vieren in deze tijd. Na
ons besluit om helemaal over te gaan naar online vieringen moesten we ook alle plannen weer
aanpassen. Daaruit is onderstaande voortgekomen. We hebben daarbij, net als in de oorspronkelijke
plannen, rekening proberen te houden met de diversiteit van mensen, jong en oud. We hopen dat
velen de verbinding zullen zoeken, op de genoemde tijdstippen of juist later als dat beter uitkomt.
Ondanks al onze inspanningen voelen we natuurlijk heel goed dat het het niet haalt bij kerkdiensten
waarin je volop samen mag komen en samen mag zingen. Onze gedachten gaan vooral ook uit naar
wie geen internetverbinding heeft, zich al zo eenzaam en alleen voelt of om andere redenen ernstige
zorgen kent. Het is zingen door de tranen heen, met dit hopelijk als terugkerend refrein om ons hoop
en moed te geven.
Kom en word opnieuw geboren,
ster waarop de wereld wacht.
Breek het donker met uw stralen;
met uw warmte: breek de nacht.
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Vieringen de komende dagen:
24 december 19.30 uur Sint Maartenskerk
Met ‘’stille nacht, heilige nacht’’ openen we de zang in deze viering in een kerk die veel stiller zal zijn
dan anders. Vier solisten, te weten Joke Benschop, Nella Breekveldt en Arend en Ella Nijstad, o.l.v.
Hugo Bakker op orgel en piano, zullen de zang voor ons verzorgen. Thuis kan er natuurlijk volop mee
worden gezongen. Dit zijn de liederen
Lied 483

Stille nacht

Lied 475

Ik mag hier aan uw kribbe staan

Lied 505

In de nacht gekomen

Lied 487

Eer zij God

Lied 502

Wij zingen door de tranen heen

Lied 481

Hoor de engelen

Behalve 502 zijn het bekende melodieën, wel goed om het Liedboek erbij te houden omdat soms
teksten wat zijn aangepast. Aan begin en einde van de dienst klinken toepasselijke orgelstukken, te
weten van Jan Pieterszn Sweelinck - Puer nobis nascitur en van J.S. Bach - Vom Himmel hoch BWV 769
Na afloop van de dienst luiden zoals altijd op kerstavond de grote klokken.
Zo mag iedereen het horen, dat Christus is geboren!

Kerstmorgen, 10.00 uur feest van kerst voor oud & jong.
Toen we nog uitgingen van kerkgangers leek het ons mooi om juist op kerstmorgen alle ruimte te
geven aan kinderen en jongeren. Dat idee hebben we laten staan, ook al zullen ook hier geen kinderen
en jeugd aanwezig kunnen zijn. Wel zullen zij op andere wijze hun stem laten horen. Leiding van
kindernevendienst, kinderkerstfeest en jeugdkerk hebben onder aanvoering van jeugdouderling Marc
Duijzer (digitaal) de koppen bij elkaar gestoken en voor ons (oud & jong) een feestelijke viering in
elkaar gezet. Een verrassende afwisseling van klassieke en moderne elementen met als basis het
Kerstevangelie. Lector Paulus Dolfsma, solisten Joke Benschop en Theo Boogaard, en Hugo Bakker op
orgel en piano verlenen verder hun medewerking.
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Zondag 27 december 10.00 uur want engelen bestaan wel, zolang er liefde is
De twee jaar geleden ingezette traditie om op de zondag tussen kerst en oud&nieuw een zogenaamde
Top2000 kerkdienst te houden, wilden we ook nu niet onderbreken. Door (pop)liedjes te verbinden
met teksten en in te kaderen in de liturgie ontstaat een geheel dat op eigen wijze het verhaal van God
en mensen vertelt. Jos Besselink zong tijdens de doopviering van zoontje Sam en we zijn heel blij dat
hij zijn medewerking wil verlenen. Daarmee wordt het een andersoortige maar wel intieme en
sfeervolle dienst met als thema ‘’want engelen bestaan wel, zolang er liefde is”
Oudejaarsavond 31 december 19.30 uur
In deze dienst staan wij stil bij de overgang van het oude naar het nieuwe jaar en worden onze
gemeenteleden herdacht die overleden zijn in de periode november 2019 – 1 december 2020. Ook
kan een ieder denken aan eigen gestorven geliefden, korter of langer geleden.
Om 00:00 uur zullen de klokken van de Sint Maarten, net als die van vele andere kerken, luiden om
het nieuwe jaar te begroeten.
De diensten worden met beeld uitgezonden op www.kerkdienstgemist.nl en op onze eigen website
www.pgzaltbommel.nl kunt u de liturgie vinden.

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.
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Met elkaar
De bloemengroet.
Zondag 13 december zijn er met een hartelijke groet, bemoediging en beterschap bloemen bezorgd
bij: Mevr. Henny Appeldoorn.
Zondag 20 december zijn er met een hartelijke groet en beterschap bloemen bezorgd bij:
Mevr. Margreet Vissers, zij mocht na een geslaagde hartoperatie weer thuiskomen uit het ziekenhuis.
Dhr. Arie Korteweg is weer thuis uit het ziekenhuis, hij laat u weten dat hij goed vooruit gaat.
Mevr. Marijke Schouten laat weten dat de uitslagen goed zijn en dat het herstel voorspoedig gaat.
Mevr. Letta van Tongerlo, heeft corona, zij is flink ziek geweest, maar het gaat gelukkig iets beter met
haar.
Mevr. Marga van Ooijen, heeft het moeilijk, een kaartje zal haar goed doen. Dhr. Rudolf Hovens Greve,
kan in deze tijd ook wel een kaartje gebruiken.
Natuurlijk zullen er ook zieken zijn die hier niet genoemd zijn, wij weten niet van alle leed. Wij bidden
om bemoediging en waar mogelijk genezing.
Wij denken aan al onze gemeenteleden, vooral wie alleen zijn in deze tijd. Wij kunnen zo weinig
mensen ontmoeten, er is eenzaamheid, maar ook ziekte, verdriet en gemis. Laten wij omzien naar
elkaar, een telefoontje of een kaartje doet vaak zo goed. Wij bidden een ieder God’s nabijheid toe,
dat wij uit mogen zien op het Licht in de wetenschap dat wij nooit alleen zijn.

Bijna Kerst…
Het zijn de donkere dagen,
we verlangen naar het welbehagen.
Een Kerstgevoel begint te ontluiken,
want een beetje licht, kan ieder gebruiken.
In stille mijmering gaan mijn gedachten
naar de velen, die ook wachten,
hopen op dat sprankje licht,
in een leven zonder uitzicht,
een leven van honger, kou of pijn.
Kon het maar voor alle mensen Kerstfeest zijn

We zijn op weg naar Kerst, in de afgelopen week is er bij de senioren een kerstgroet bezorgd, helaas
heel onpersoonlijk door de brievenbus. Natuurlijk is dat heel jammer, we hadden het graag persoonlijk
bij u afgegeven, maar omdat we zuinig zijn op uw gezondheid en die van de bezorgers, kon dit niet op
een andere manier. We hopen dat u er toch van kunt genieten en dat u weet dat er aan u gedacht
wordt.
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GEFELICITEERD Verjaardagen 85+
03-01-2021: Dhr. J.S. van de Pol
03-01-2021: Dhr. C Lootens, Woonzorgcentrum Huize Marijke Doorn
07-01-2021: Mevr. J.W. van der Flier
Hartelijke groet, Gerrit Dingemans

Advent-engelen
De advent-engelen zijn bijna klaar. Velen van ons hebben iets persoonlijks mogen ontvangen. Wat was
het fijn en verrassend om zomaar iets te krijgen. Het zijn de kleine lichtpuntjes die een glimlach op ons
gezicht toveren. Hieronder een paar foto’s die we hebben ontvangen en een bedankje.

Afgelopen week ontving ik een pakketje van de kerk, waaronder o.m. een doos kersenbonbons. Heel
veel dank daarvoor. Ik wens u/ons allen prettige Kerstdagen en een rustige jaarwisseling. Ik hoop dat
we elkaar weer spoedig kunnen ontmoeten in de kerk.
Met vriendelijke groet, Rie Rombeek
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QRISTMAS 2020 ZALTBOMMEL
De Kerstnachtdienst, de Kinderkerst, de levende Kerststal, live Kerstmuziek in de stad… Het leek
allemaal zo vanzelfsprekend om Kerst in Zaltbommel samen te beleven. Helaas is het vanwege de
Corona-maatregelen dit jaar allemaal net even anders.
Toch hebben wij als Protestantse Gemeente Zaltbommel gezocht naar een bijzondere Kerstactiviteit.
Niet alleen een online alternatief, maar juist een uit-daging! QRISTMAS 2020, een (inter)actieve
digitale Kerstspeurtocht voor jong en oud in en rond Zaltbommel.
Vanuit het startpunt bij de St. Maartenskerk of Het Anker (of een willekeurige andere QR-code in de
stad) volg je met je smartphone een web van QR-codes door Zaltbommel. Bij elke QR-code ontvang je
een verrassende Kerst- of nieuwjaarsboodschap, plus een hint voor een volgende locatie.
De QR-codes zijn beschikbaar vanaf donderdag 24 december t/m zondag 3 januari.

We willen het Kerstverhaal en de Kerstboodschap op een laagdrempelige manier aan volwassenen en
gezinnen met (kleine) kinderen in en rond Zaltbommel aanbieden. We hopen velen te motiveren om
in de Kerstvakantie even de benen te strekken en een frisse neus te halen, mét Kerstgedachte en
lokale betrokkenheid.
Het web van QR-codes is slim samengesteld, zodat er geen vaste route is en iedereen willekeurig een
andere route volgt, helemaal corona-proof dus. De route kan op elk gewenst moment korter of langer
gemaakt worden, onderbroken of weer hervat. Kom je “toevallig” een QR-code tegen? Dan kan dat
zomaar het begin zijn van een nieuwe verrassende wandeling.
Heb je nog een idee voor een aanvulling van de route? Of wil je ook een QR-code voor jouw raam
hangen? (moet wel gemakkelijk bereikbaar zijn!) Ook tussentijds kunnen we heel gemakkelijk QRcodes toevoegen, dus neem gerust contact op met rene.dolfsma@gmail.com
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Theaterprogramma
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Theaterprogramma Lang Verhaal Kort
Afgelopen jaar verzorgde Remco Veldhuis (bekend van cabaret en ook als verteller bij de Passion en
afgelopen zondag bij Scrooge Live) een theaterprogramma over de Bijbel. Als buitenstaander ging hij
zich verdiepen en kwam tot een mooie conclusie over wat de kern van de boodschap van de Bijbel is.
Die heel persoonlijke zoektocht verpakte hij met humor en met respect in zijn theaterprogramma
‘’Lang verhaal kort’’. Speciaal voor kerkelijke gemeenten kwam er een aanbod om dit
theaterprogramma integraal uit te kunnen zenden! Dat gaat bij ons dus gebeuren op zondagmiddag 7
februari. Nadere informatie, onder meer over aanmelden et cetera volgt, maar zet deze datum vast in
de agenda!

Met de wereld
Collectes
Op kerstavond, 24 december is de diaconale collecte bestemd voor de vluchtelingen op Lesbos
Op 1e kerstdag 25 december is de diaconale collecte bestemd voor Kerk in Actie, kinderen in de knel.
Op zondag 27 december is de diaconale collecte bestemd voor plan Nederland.
Op 31 december is de diaconale collecte bestemd voor het plaatselijk diaconaal 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 Appostel App.
De tweede collectes zijn bestemd voor:
Op kerstavond, 24 december is de collecte bestemd voor wijkwerk en gemeente
opbouw.
Op 1e kerstdag 25 december is de collecte bestemd voor jeugdwerk &
catechese.
Op zondag 27 december is de collecte bestemd afdracht aan de landelijke kerk.
Op 31 december is de collecte bestemd voor wijkwerk en gemeente opbouw.
U kunt uw bijdrage overmaken op de bankrekening van de kerk,
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
Indien u nog laatste collectebonnen heeft, dan zijn deze nog steeds van harte welkom.
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.
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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.

Contact
Heeft u, heb jij, zorgen, vragen, suggesties, ideeën? Bel, app of mail ons.
Rudy Klunder
06 51 58 66 44
voorzitter@pgzaltbommel.nl
Gerrit Dingemans
06 15 22 54 32
pastoraleraad@pgzaltbommel.nl
Ds. Trijnie Bouw
06 25 42 87 43
dsbouw@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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Bericht van dank
Best Wishes uit Kenia
Afgelopen jaar mocht het project van Hellen Wafula in de
sloppenwijken van Nairobi (Kenia) een mooie donatie vanuit de
Protestantse Gemeente Zaltbommel ontvangen. De dankbaarheid van
Hellen hiervoor is groot en ze wil u graag laten zien waar het geld voor
gebruikt is. Ook in Nairobi is het leven van alledag enorm beïnvloed
door het Covid-virus. Het ontroert Hellen enorm dat mensen van zo ver
weg hulp bieden. Daar kan de lokale overheid een voorbeeld aan
nemen! Gelukkig lukt het Hellen steeds beter om de noden van de
bewoners van de sloppenwijk onder de aandacht te brengen.
Namens Hellen een hartelijke groet,

On behalf of all the beneficiaries of
your kind and endless support we
say big
thank you and we pray that your
holiday season is full of peace, joy
and happiness.
Merry Christmas and Happy New
Year 2021 full of God Blessings.

Hellen Nasimiyu Wafula
Founder Arise Hellen Wafula
Community Based Organisation

Petra van Bruchem (Petra@Bruchem.net)
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