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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. En dat in tijden van verscherpingen van
maatregelen en het inperken van een vrijheid die we zo gewoon zijn. Het blijft ingewikkeld om te
vertrouwen op het beleid en de keuzes van de aanscherpingen en tegelijkertijd hoopvol en
reikhalzend uit te kijken naar de toekomst. Voor sommigen zullen de effecten van de huidige
maatregelen zwaar wegen en zal het positief blijven denken een hele opgave zijn. Wellicht goed om
dat soort gedachten en zorgen uit te spreken met mensen om u of om jou heen.
Blijf denken aan uw naasten en aan uzelf. "Houd moed heb lief" een permanent blijvende oproep die
niet aan kracht en waarde mag verliezen.
De aanscherping van de maatregelen hebben ook een effect voor de zondagse eredienst. In navolging
van een dringend advies van de landelijke PKN is besloten om het aantal medewerkers aan de dienst
tot het minimale te beperken en vooral ook het zingen van de solisten voorlopig ‘on hold’ te zetten.
We zullen de inmiddels vertrouwde medewerking en zang missen. We gaan dit zo goed mogelijk
opvangen met vervangende muziek en beelden, maar toch.
In dat kader bij deze ook een oproep om een bijdrage van “mijn” lied. Als u uw lied onder de aandacht
wilt brengen met een gedachte daarbij, dan kunt u nog steeds een bijdrage leveren.
Stuur een email naar ds. Trijnie Bouw of naar de scriba Tom van Steenis.
Zo geven we de diensten ook een persoonlijk tintje mee. We blijven met elkaar verbonden omdat de
zondagse diensten digitaal worden uitgezonden via www.kerkdienstgemist.nl.
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Online vieringen de komende zondagen:
Zondag 24 januari 10.00 uur

Dienst van Woord en Gebed
Voorganger ds. Trijnie Bouw

Zondag 31 januari 10.00 uur

Dienst van Woord en Gebed
Voorganger kandidaat ds. T.C. Kraan

De diensten worden met beeld uitgezonden op www.kerkdienstgemist.nl en op onze eigen website
www.pgzaltbommel.nl kunt u de liturgie vinden.

Met de wereld
Collectes
Op zondag 24 januari is de eerste collecte bestemd voor missionair werk
Op zondag 31 januari is de eerste collecte bestemd voor het ondersteunen van Catechese en educatie
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.
Op zondag 24 januari is de tweede collecte bestemd voor onderhoud orgels
Op zondag 31 januari is de tweede collecte bestemd voor pastoraat in eigen gemeente
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)
De penningmeester van de Diaconie,
De penningmeester van de Kerkrentmeesters.
Verantwoording diaconiecollectes en giften december 2020
Op het collecteoverzicht van december stonden 5 “doorzendcollecten”: 6 december t.b.v. Waterpomp
Project Gambia; 13 december t.b.v. Dovenpastoraat; 24 december t.b.v. Project Lesbos; 25 december
Kerk in Aktie t.b.v. Kinderen in de Knel; 27 december Plan Nederland (ZWO-collecte) t.b.v. 2
adoptiekinderen. Namens onze gemeente hebben wij voor de collecten op 13 dec. (Dovenpastoraat)
en 25 december (Kinderen in de Knel) € 350,00 overgemaakt naar betreffende instanties.
De collecten op 20 en 31 december waren respectievelijk voor hulpfonds en plaatselijk werk.
De opbrengst + aanvulling van de collecte voor Gambia (€ 350,00) en de ontvangen donaties voor dit
doel (€ 532.50) waren in totaal € 882,50. De kosten van de nieuwe pomp waren € 1.650,00. Dit
bedrag is door de diaconie betaald aan de leverancier. Het verschil (€767,50) is aangevuld uit de
reserves van de Diaconie.
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De opbrengst + aanvulling van de collecte voor Project Lesbos (€ 350,00) is geboekt t.g.v. dit Project.
In overleg met de werkgroep worden regelmatig bedragen overgemaakt aan de Stichting GAIN. Zij zijn
onze contactorganisatie voor dit Project.
De diaconie heeft namens de PG Zaltbommel sinds enkele jaren via Plan Nederland 2 adoptiekinderen.
De kosten hiervan zijn per kind € 300,00 per jaar. Er worden hiervoor 2 collecten gehouden en wij
ontvangen ook giften voor dit doel. Op jaarbasis wordt gekeken of de opbrengst van collecten en
giften voldoende is om aan onze verplichting te voldoen. Een eventueel tekort wordt aangevuld uit de
reserves van de diaconie. Een “overschot” wordt overgemaakt aan Plan Nederland.
Als “collectegeld” is er in de periode 1 december-31 december door collectebonnen, overboekingen,
en bijschrijvingen via de Kerkgeld app op bankrekening NL 07 Rabo 0374373078 € 1.509,00
ontvangen.
Via mevr. Kalteren een gift van € 10,00 ontvangen t.b.v. het bloemenfonds.
Namens de diaconie heel hartelijk bedankt voor uw bijdragen.

Van Kerst naar Pasen
Een flinke groep gemeenteleden wist elkaar te vinden bij het uitdenken en afstemmen van allerlei
initiatieven voor in de tijd van Advent en Kerst. Het resultaat mocht er zijn: bezorg-kerstlunch,
adventskalender, kerstgroeten, engelenproject, QRwandelcodes en heel uiteenlopende diensten op
en rond de feestdagen. Door dit alles werd een nog veel grotere groep bemoedigd en
geïnspireerd! En dat is natuurlijk ook het doel van dit alles: verbondenheid met elkaar en met God
(laten) ervaren.
Graag doe ik hierbij de oproep om jouw en uw steentje bij te dragen op weg naar Pasen! Niet dat
iedereen wat kan en moet ‘’doen’’. De initiatieven een goed hart toedragen en in gedachten en gebed
steunen is al heel fijn. En er zijn grotere en kleinere taken. Vele handen maken licht werk, zo hebben
we gemerkt. Neem alleen al de bezorgers, waaronder de nodige jongeren, van alle meer dan
zevenhonderd kerstgroeten. Het begint allemaal met samen brainstormen. Dat gaan we doen
op dinsdagavond 2 februari om 20.00 uur. We doen dat online. Het enige wat we daarvoor nodig
hebben is uw of jouw emailadres. Na de brainstorm worden de plannen in kleine groepen uitgewerkt
en kan ieder bijdragen naar eigen vermogen en talent.
Reacties graag naar ds. Trijnie Bouw. dsbouw@pgzaltbommel.nl of 06 2542 8743
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Met de wereld, bericht uit Maduar, Gambia
De pomp in Manduar, Gambia is net voor de kerst gerepareerd en in werking gesteld.
De plaatselijke bevolking is hiervoor heel dankbaar!
Dankzij de giften, collecte, en aanvulling vanuit de diaconie is de reparatie mogelijk gemaakt, we
hopen dat zij er weer heel lang mee vooruit kunnen.
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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.

Met elkaar
De bloemengroet.
Zondag 10 januari zijn met een hartelijke groet en bemoediging bloemen bezorgd bij mevr. Letta van
Tongerlo – van Eck, Letta heeft corona gehad en is daar flink ziek van geweest, ook moest zij
afgelopen week afscheid nemen van haar broer Sijmen die ook in de Wielewaal woonde.
Zondag 17 januari zijn er met een hartelijke groet en felicitaties voor haar 100e verjaardag, bloemen
bezorgd bij mevr. Heiltje Klop – van Zandwijk
Er is ook een kaart ter bemoediging gestuurd naar zorgcentrum de Wielewaal in Zaltbommel, vorige
week is er brand geweest, iedereen is erg geschrokken en aangeslagen door het overlijden van een
bewoner.
We bidden eenieder God’s nabijheid en sterkte toe. Laten we omzien naar elkaar en zeker naar hen
die het moeilijk hebben, onze opdracht als engelen hier op aarde is om de goede boodschap te
brengen en zo troost en uitzicht voor iedereen.
Als u iemand weet voor een kaartje of een keer de bloemen uit de kerkdienst, laat het even weten:
pastoraleraad@pgzaltbommel.nl
Dank
Graag wil ik iedereen hartelijk danken voor de bloemen, de bemoedigende kaarten en belangstelling
tijdens mijn operatie in het Erasmus en herstelperiode daarna. Bij controle is gebleken dat de breuk
goed geneest en de nieuwe, inmiddels derde, heupprothese goed is geplaatst.
Intussen ben ik bezig met mijn revalidatie. Ook dit loopt voorspoedig.
Hartelijke groet, Martin van Baalen
Dankbaar ben ik voor de bemoedigende berichten, kaarten en telefoontjes die ik de afgelopen weken
heb mogen ontvangen. Ik besef dat in deze bijzondere tijd er heel veel mensen om mij heen staan,
helaas op afstand, maar het doet mij heel goed. Dank daarvoor.
Hartelijke groet, Letta van Tongerlo – van Eck, zorgcentrum de Wielewaal
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Coronavirus
Wilt u de Toren zijn Heer, waarin ik weg mag duiken
achter Uw sterke muren, schuilen met gesloten luiken?
Want het komt steeds dichterbij, ik ben niet meer stoïcijns,
de angst bereikt ook mij, niet langer dreigt iets kleins.
Ik verstop me nu alsof het dan weg zal gaan.
Alles ligt al bijna stil, verlamt zomaar het bestaan.
Ik maak geen grapjes meer, de luchtigheid is weg.
Geen show ver van mijn bed, ben danig van de leg.
Ik bid U, Heer, om lef, om wijsheid en om raad.
De sterkste Toren, dat bent U. Veilig zijn met U, bestaat!

GEFELICITEERD Verjaardagen 85+
21-01-2021: mevr. G. van Steenis - Mans
24-01-2021: mevr. A. van Willigen - van Steenbrugge

Huwelijksjubileum:
61 jaar getrouwd:
03-02-2021: dhr. en mevr. Boudewijn - Rooijens
Allen van harte gefeliciteerd.

Kerkbalans
Op 16 januari is de Actie Kerkbalans 2021 van start gegaan.

"Geef vandaag voor de kerk van morgen".
Meer dan ooit missen we de warmte van andere mensen om ons heen: de handdruk bij een
ontmoeting, een spontane knuffel, dat klopje op de schouder. Mensen zoeken verbinding, contact en
genegenheid. En de kerk is daarbij voor veel mensen niet weg te denken: samen komen om je geloof
in God, maar ook je levenservaringen, te delen. Met elkaar. Dat geeft een bijzondere band.
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Kerkbalans vraagt u om te investeren in een levende kerk tijdens en na corona. Omdat we mensen
zijn, mensen die elkaar opzoeken in lastige, maar ook mooie tijden.
Onze kerkelijke gemeente kost geld. Voorbeelden daarvan zijn: pastoraat, kerkdiensten, activiteiten
voor jongeren en ouderen en het bloemetje voor een zieke. Gebouwen hebben onderhoud nodig. Dat
staat los van mogelijke investeringen en de keuze voor het toekomstige huis van onze kerkelijke
gemeente. Van ons als kerkrentmeesters mag u verwachten, dat wij zorgvuldige en toekomstgericht
voorstellen gaan doen en daarover met u uitgebreid in gesprek gaan.
Mogelijke investeringen die daar mee gepaard gaan, zullen niet ten koste mogen gaan van pastoraat
en gemeentewerk. Dat staat voorop! Tevens moeten de kosten op lange termijn ook betaalbaar
blijven. Daar staan wij als kerkrentmeesters voor. Echter is het wel van belang, dat wij als kerkelijke
gemeente ervoor zorgen, dat we onze kosten voor pastoraat en gemeentewerk kunnen blijven
betalen. Daarnaast zijn er de reguliere kosten voor verwarming, verlichting en verzekering van de
gebouwen. Die kosten moeten we met elkaar opbrengen, want de kerk krijgt geen subsidie.
De omvang van de toezeggingen is als het ware de weerspiegeling van de mate waarin de leden van
onze kerk zich verantwoordelijk voelen voor het financiële welzijn en daarmee voor het voortbestaan
van onze kerkelijke gemeente in al haar activiteiten.
Daarom willen wij ook in 2021 de Actie Kerkbalans warm bij u aanbevelen. De Kerkbalans-envelop
wordt bij u de bezorgd of u ontvangt per e-mail een bericht. De envelop wordt vanwege de pandemie
mogelijk niet persoonlijk overhandigd maar in de brievenbus gedeponeerd. Wij vragen u om uw
antwoord(envelop) uiterlijk zondag 21 februari a.s. bij één van de inleveradressen zoals op de envelop
is aangegeven in te leveren of te reageren op ons digitale verzoek.
Namens uw kerkrentmeesters, Bert Kaasjager

Theaterprogramma Lang Verhaal Kort
Afgelopen jaar verzorgde Remco Veldhuis (bekend van cabaret en ook als verteller bij de Passion en
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 as. vanaf 15:30 uur. Voor de
nieuwsgierigen onder ons een link naar een YouTube filmpje dat in 30 seconden net iets laat zien en
nieuwsgierig maakt. (En misschien ook aangeeft wie er niet naar moet kijken, want je moet wel tegen
beetje scherpe humor kunnen) En waarin Bijbelvaste mensen meteen een bekend verhaal horen...
https://www.youtube.com/watch?v=9jhvK6tYpvs

Nadere informatie, onder meer over aanmelden et cetera volgt, maar zet deze datum vast in de
agenda!
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Met elkaar, voor elkaar
Groene groep
Bij elkaar komen kan niet in deze tijd. Maar de Groene Groep uit de PGZaltbommel en de Franciscus
Parochie zit niet helemaal stil: elke twee weken sturen we elkaar een inspiratiemail om toch vooral het
“groene vuur” brandend te houden.
De volgende bijdrage van Dick Viezee delen we graag met u:
We hebben genóeg van corona, van 'de beperkingen...'
Zou de pandemie ook, meer dan een metafoor, een soort van
Bijbelse boodschap kunnen zijn?
Lia Davidse schreef '... we leven in een ongekende crisis'... En dan:
'... We moeten er alles aan doen om deze crisis het hoofd te
bieden.'...
Mijn vraag: welke crisis?
Zijn we met onze leefwijze niet juist in deze crisis terecht gekomen?
Durven we nog te dénken, laat staan hardop te zeggen, dat corona
(klinkt bijna als “Jona”) óns ‘Ninevé’ de wacht aanzegt?
Doemdenken? En het klimaat dan, en de uitputting van de planeet, de overconsumptie, de verspilling
en het disrespect voor natuur en medemensen?
Wat is doemdenken? Na ons de zondvloed (= Ninevé 1.0), of is Ninevé 2.0 (ommekeer) niet realistisch
meer, is het akkoord van Parijs (2015) een gepasseerd station?
Is de pandemie écht een groter probleem, of is dit juist de (broodnodige) wake-up call die ons bevrijdt
uit onze lethargie, uit onze verslaving aan ver-bruik van de rijkdommen van de planeet?
Wat wensen we elkaar toe in 2021?
Ik droom van ommekeer...
We hebben ook een vraag aan u.

Dick J. Viezee, M 06 53632122

Kunt u een foto of korte beschrijving maken van úw zorg voor Moeder Aarde?
Het gaat niet alleen over de zorg voor planten en dieren, maar ook over de zorg voor de medemens en
over de zorg voor uzelf. En het gaat over de bezorgdheid over de uitputting en vervuiling van onze
aarde. Te groot voor ons om op te lossen, maar al onze inspanningen zijn waardevol.
Laten we die met elkaar delen!
Stuur uw bijdrage naar snoep@kpnmail.nl. Dan vragen we met enige regelmaat een hoekje van de
weekbrief / het parochieblad om deze ervaringen te delen. (Laat even weten of uw naam genoemd
mag worden.)
We zoeken ook nieuwe mensen om onze groep te komen versterken. Denkers en doeners, we hebben
ze allebei nodig.
Vanuit de Groene Groep: Gekpe Kerssen en Gerda Snoep
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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 e-mail: 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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