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Het licht weer mogen ontsteken  

als teken van verbondenheid  

zowel in de kerk als thuis. 

 

 

Onze roeping in deze tijd: 
Het kopje roeping in deze tijd. Wat is onze roeping in deze tijd? Hoe kunnen we invulling geven aan onze 
roeping? Wat wordt er van ons verlangd en hoe werkt dat nu eigenlijk? Voor iedereen is dat anders en ook 
de wijze waarop we met deze tijd omgaan is verschillend. Van belang is om blijvend na te denken hoe je 
zinvol en creatief invulling kunt geven aan deze tijd. Nog ruim een maand en dan zijn we een jaar bezig met 
de maatregelen en de effecten van de maatregelen. Het is duidelijk dat er een groot verschil is in de wijze 
waarop deze tijd wordt ervaren. Voor sommige hardwerkende ondernemers staat het water aan de lippen, 
of zelfs nog erger. Voor anderen is het effect maar minimaal. Het geeft grote verschillen. “Heb lief en houd 
moed” schrijven we vaak in deze nieuwsbrief. We wensen dat ook zeker de ondernemers toe en dat ze ook 
de kracht van mensen om hun heen mogen ervaren.  
 
Kijkend naar de inhoud en diversiteit van de nieuwsbrief zijn we blijvend op zoek naar interactie en 
verbinding. Op dezelfde avond als van de persconferentie was er ook de brainstorm voor het project op 
weg naar Pasen met meer dan 10 deelnemers. We zijn erg benieuwd welke creatieve ideeën er uit zijn 
ontstaan.  
Voor veel ouders een welkome boodschap dat de kinderen weer naar school mogen. Goed nieuws! 
Tegelijkertijd is er ook het besef dat de lockdown wordt verlengd en dat we nog weer wat langer met de 
nodige beperkingen zitten en heel reëel, dat kan ook echt nog wel een tijdje gaan duren. Die onzekerheid 
maakt ons onrustig en soms ook ongedurig. 
De komende zondagen is er weer creatief nagedacht, met de ZWO-commissie is de dienst digitaal 
voorbereid en vergeet ook niet het programma Lang Verhaal Kort op zondagmiddag 7 februari om 15:30 
uur. U moet zich hiervoor aanmelden bij scriba@pgzaltbommel.nl.  
Ook op zondag 14 februari is er een interactieve dienst. Meer over deze diensten leest u verderop in de 
nieuwsbrief. 
 
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 missen de vertrouwde medewerking en zang van solisten. We vangen dit zo goed mogelijk op met 
afwisselende vormen van muziek en beelden.  
 
 

http://www.pgzaltbommel.nl/
mailto:scriba@pgzaltbommel.nl
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Online vieringen de komende zondagen: 
 
Zondag 7 februari 10.00 uur ZWO-dienst  

Voorganger ds. Trijnie Bouw, 
Met medewerking van de leden van de ZWO commissie 

 
Zondag 14 februari 10.00 uur Interactieve viering kind & jeugd  
    Voorganger ds. Trijnie Bouw 
 
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 7 februari is de eerste collecte bestemd voor ZWO en werelddiaconaat. Zie toelichting 
hieronder 
Op zondag 14 februari is de eerste collecte bestemd voor Noodhulp 
 
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 7 februari is de tweede collecte bestemd voor jeugdwerk en catechese 
Op zondag 14 februari is de tweede collecte bestemd voor energiekosten 
    
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. 
 
Toelichting ZWO-collecte: het water staat Bengalen aan de lippen  
Bijna jaarlijks treden in Bangladesh de rivieren buiten hun oevers. Een ramp, maar ook een zegen omdat 
het rivierwater zorgt voor vruchtbaar land. De klimaatverandering heeft tot gevolg dat de overstromingen 
talrijker, heftiger en meer onberekenbaar zullen worden. Een goede voorbereiding is dan noodzakelijk. 
Door je huis op een hogere plek te bouwen bijvoorbeeld of op grotere afstand van de rivier. Of door een 
goed waarschuwingssysteem op te zetten, zodat mensen zichzelf en hun vee tijdig in veiligheid kunnen 
brengen. Een van de programma’s van Kerk in Actie is hierop gericht: medewerkers van lokale 
partnerorganisaties worden getraind in rampenpreventie. Met de opbrengst van de collecte steunt Kerk in 
Actie partners in Bangladesh om de bevolking zo veilig mogelijk te laten leven, en andere wereld diaconale 
projecten. In de dienst van 7 februari collecteren we voor dit doel. Meer informatie kunt u vinden op 
https://www.kerkinactie.nl/rampenbestrijdingbangladesh 
Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank! 
 

http://www.pgzaltbommel.nl/
http://www.kerkdienstgemist.nl/
http://www.pgzaltbommel.nl/
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Het licht weer mogen ontsteken als teken van verbondenheid  
 
De paaskaarsen voor 2021 zijn te bestellen: 
 

    

   Emmaüsgangers         De Levensboom                      Beschermende aarde 

 

  

Vissen en Druiven      Christusmonogram    Christusmonogram met vredesduif 
 
A: Emmaüsgangers     30/40/60cm 

B: De Levensboom    30/40/60cm 

C: Beschermde Aarde   25/30/40/60cm 

D: Vissen en Druiven    25/30/40/60cm 

E: Christusmonogram   25/30/40/60cm 

F: Christusmonogram met vredesduif 25/30/40/60cm 

Eventueel ook kandelaars 

Voor bestellingen en prijzen kunt u contact opnemen met Richard den Oudsten 

e-mail: richard@ricado.nl       06-51 82 51 68    

http://www.pgzaltbommel.nl/
mailto:richard@ricado.nl
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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/.  
 

Meld je aan voor de kindernevendienst, dan ontvang je 
de link om mee te doen.   
Aanmelden 
mailadres:  kndzaltbommellive@gmail.com.  
 

Terugblik zondag 24 januari 2021 Vissers van mensen 
Vissers van mensen...... een bekend thema. Dan moet je wel van vissen weten. Het bleek dat onze 
kindernevendienstjeugd nog niet of nauwelijks met een hengeltje aan de waterkant hadden 
gezeten. Nou, ze leren razendsnel want zie hieronder het resultaat van 20 minuten knutselen. Er 
zat er zelfs een bij die echt in bad ging.  
  
Aankomende zondag hebben we weer een ander thema om met elkaar aan de slag te gaan. Meld 
je aan voor de kindernevendienst, dan ontvang je de link om mee te doen.  Aanmelden kan op het 
e-mailadres:  kndzaltbommellive@gmail.com 

 
 
 
  

http://www.pgzaltbommel.nl/
https://www.facebook.com/jeugdwerkPGzaltbommel/
https://www.kindopzondag.nl/
mailto:kndzaltbommellive@gmail.com
mailto:kndzaltbommellive@gmail.com
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Interactieve viering kind & jeugd (14 februari)   
Het is leuk én van belang, voor heel de gemeente, om kinderen en jongeren actief aan te spreken 
en te betrekken bij de kerkdiensten.   
Op kerstmorgen hebben we dat gedaan en op zondag 14 februari is het weer zo ver. 
Jeugdouderling Marc Duijzer en dominee Trijnie Bouw pakken dit experiment graag op, maar dan 
vooral samen met de kinderen en jongeren van onze gemeente. Eind deze week wordt een 
filmpje verspreid waarin zij meer verklappen. Dus houd je whatsapp en mail in de gaten, of check 
Facebook en website. 

 

Met elkaar  

De bloemengroet. 
 
Zondag 24 januari zijn er met een hartelijke groet en bemoediging bloemen bezorgd bij:  
Fam. Maij . Zij hebben veel te maken gehad met corona, in eigen gezin en in familie. 
 
Zondag 31 januari zijn er met een hartelijke groet en bemoediging, bloemen bezorgd bij: 
Mevr. M. Jansen – van den Heuvel.  Mevr. Jansen is ernstig ziek. 
 
In het JBZ is opgenomen: mevr. Sjaan van Bergeijk – van de Bogert, zij is vorige week gevallen en heeft 
daarbij haar heup gebroken. Afgelopen vrijdag is zij geopereerd en zal nog zeker een week in het JBZ blijven 
voor herstel en revalidatie. Ze ligt op afdeling A7, kamer 30. 
Mevr. Miep Arendse is verhuisd, haar nieuwe adres is: Parkwijk Careyn, Kamer 2.05, Eerste Oosterparklaan 
74, 3544AK Utrecht. Het alleen wonen werd erg moeilijk, ze woont nu dicht bij haar dochter, wat voor 
beiden fijn is. We wensen haar nog een goede tijd toe. 
 
De oproep om door te geven als u iemand weet waar we extra aandacht aan kunnen schenken, werkt. We 
zijn blij met uw betrokkenheid en input. Voor verschillende gemeenteleden is deze tijd best zwaar; er is 
eenzaamheid, zorgen om gezondheid, ook die van partner of familieleden. De jaren gaan tellen, zeggen we 
wel eens, dat wordt aan den lijve ondervonden. 
   
We vragen uw medeleven in de vorm van gebed, een kaartje of een telefoontje voor: 
Dhr. en mevr. van der Zijden in Zaltbommel 
Dhr. en mevr. Hermsen in Hedel 
Mevr. H. Verheijke in Zaltbommel 
 
Voor ieder die ziek is, zorgen heeft, eenzaam is of het moeilijk heeft op welke manier dan ook: We bidden 
u/jou  God’s nabijheid toe.    
…en zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld. (Matt. 28:20) 
 
Als u iemand weet voor een kaartje of een keer de bloemen uit de kerkdienst, laat het even weten: 
pastoraleraad@pgzaltbommel.nl  
 

http://www.pgzaltbommel.nl/
mailto:pastoraleraad@pgzaltbommel.nl
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In de afgelopen weken zijn er meerdere gemeenteleden overleden, van Eike van de Werken ontvingen we 
enkele gedichten, waaronder deze:  
 
    De vlinder 

Ze fladderen met velen rondom een plant 

Zo licht, 

Je voelt ze bijna niet op je hand.. 

Soms heb ik een gevoel, 

heel even, 

dat ze gestuurd worden 

door hen die niet meer leven 

om het mijne even aan te raken 

en me ervan bewust te maken 

dat ondanks het verdriet en gemis, 

de wereld toch nog om van te genieten is… 

Bevangen door bewondering 

blijf ik staan. 

Alvorens met mijn leven verder te gaan. 

 

 
 
 
 
 
 
GEFELICITEERD Verjaardagen 85+   

04-02-2021: Dhr. L. van Gameren,  Zaltbommel 
07-02-2021: Mevr. J.  Pannekoek – Stap, Zaltbommel 
07-02-2021: Mevr. H. v Beek - de Lange Zaltbommel 
 
 
 

14-02-2021: Dhr. G.J. van Aalst,  Zaltbommel 
15-02-2021: Dhr. D.A. van Steenis, Zaltbommel 
15-02-2021: Mevr. M. Slegh, Zaltbommel 
 
 
Allen van harte gefeliciteerd.  

 
 
 

http://www.pgzaltbommel.nl/
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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. 
 
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 

  

http://www.pgzaltbommel.nl/
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Uitnodiging Theaterprogramma Lang Verhaal Kort  
Zondagmiddag 7 februari as. om 15:30 uur gaat Remco Veldhuis in 

gesprek met predikant ds. Trijnie Bouw over de Bijbel en aansluitend 

volgt het theaterprogramma. U bent van harte welkom om dit on-line 

programma live te volgen vanuit uw woonkamer. 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 via de website van pgzaltbommel, naar kerkdienstgemist.nl.  

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 

Aanmelden: 
Vooraf aanmelden voor dit on-line programma is wel noodzakelijk. U kunt dit doen door een mail te sturen 

naar scriba@pgzaltbommel.nl 

Om het zo laagdrempelig te houden zijn er geen kosten aan verbonden, hetgeen niet betekent dat het 
niets kost. Een avondje theater is immers ook niet gratis! U mag uw vrije bijdrage overmaken op de 
bankrekening van de kerk, IBAN NL56 RABO 0373 7415 02 t.n.v. Protestantse Gemeente Zaltbommel, ovv 
Lang Verhaal Kort.  
 
We wensen u alvast een hele fijne middag in uw eigen thuistheater en het is ook leuk als u dit bericht 
doorstuurt naar uw familie of bekenden om ze hierop te attenderen of uit te nodigen zich aan te melden. 

  

http://www.pgzaltbommel.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=9jhvK6tYpvs
mailto:scriba@pgzaltbommel.nl
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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/. 

http://www.pgzaltbommel.nl/
https://www.protestantsekerk.nl/nieuwsbrieven/
mailto:scriba@pgzaltbommel.nl
http://www.pgzaltbommel.nl/
https://www.facebook.com/pgzaltbommel/
https://www.facebook.com/jeugdwerkPGzaltbommel/
https://nietalleen.nl/

