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

Onze roeping in deze veertigdagentijd:
Veertig dagen nog tot Pasen,
soms een tocht door de woestijn,
om te leren en te vragen
hoe je duister kunt verjagen,
om met Pasen klaar te zijn.
Mooi hoe deze tekst van Marijke de Bruijne kernachtig het eigene van de veertigdagentijd aangeeft.
Veertigdagentijd als tocht, als oefentijd, onderweg naar Pasen. Want het doel is : het duister verjagen. De
zondagen tellen in deze ‘’woestijntocht’’ niet mee. Dat zijn en blijven feestdagen, dagen van het Licht van
de Opgestane. Op deze dagen hoef je dus ook niet te vasten, mocht je dat al van plan zijn.
We willen elkaar helpen om deze tijd goed en zinvol te beleven. Naast de zondagse vieringen zijn er tal van
andere mogelijkheden. Verderop in deze nieuwsbrief valt er daarom te lezen over het
kindernevendienstproject, de paasgroetenactie voor gevangenen, de collectedoelen voor de komende
zondagen en de oproep van de groene groep. Want de veertigdagentijd is een uitgelezen tijd om geloof
handen en voeten te geven. Andere plannen voor veertigdagentijd en stille week zijn op dit moment nog
volop in ontwikkeling, daarover meer in volgende Kerk&Nieuws en Nieuwsbrief.
Mogelijkheden voor eigen momenten van verstilling, bezinning en inspiratie worden vanuit allerlei kanten
geboden via de moderne media. Het een zal je meer aanspreken dan het andere, dus vooral een kwestie
van uitproberen. Op de volgende pagina een greep uit het digitale aanbod op een rijtje gezet:
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Online - Veertigdagentijd kalender voor thuis van onze eigen Protestantse Kerk
https://petrus.protestantsekerk.nl/veertigdagentijd/

Zeven Nederlandse vertellers bundelen hun krachten en
presenteren tijdens de veertigdagentijd elke dag op video
een nieuw verhaal, met op zondag een kookvideo.
Dit zijn de vertellers: Gottfrid van Eck, Pauline
Seebregts, Stephan de Jong, Peterine Kooijmans, Talitha
Nawijn, Eveline Masetti en Kees Posthumus.
Elke week heeft een eigen thema, dat past binnen een overkoepelend thema: pelgrimage. De ene keer
gaan de verhalen over vertrekken, ontdekken of schuilen, de andere keer over vallen en opstaan, strijden,
uitzien of thuiskomen. De gekozen aanpak is breed, met korte verhalen uit allerlei culturele en religieuze
tradities.
Deze week is het thema ‘Vertrekken’. Elke reis begint met vertrekken. Schoenen aan, jas aan, koffer of
rugzak bij je en op weg, naar onbekende verten of bekende bestemmingen.
Op zondag komen de verhalen voor de hele week online. https://www.keesposthumus.nl/40-verhalen/

Bidden Onderweg Iedere dag een podcast met een combinatie van muziek, enkele verzen
uit de Bijbelteksten van de dag en vragen om de link te maken met je gewone leven. Het
geheel is geïnspireerd door de zogenaamde Ignatiaanse spiritualiteit en richt zich op
christenen van verschillende denominaties. Te downloaden via de App of te beluisteren op
de homepage of via ITunes of een ander podcastprogramma. De programma’s duren
tussen de 8 en 12 minuten.

Eerst dit is een dagelijkse bijbelpodcast voor thuis of onderweg. Elke dag ontvang je in 7
minuten een bijbellezing en relevante overdenking. Een initiatief van EO en IZB met diverse
voorgangers. Te downloaden als app, via spotify of podcastprogramma.
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Online vieringen de komende zondagen:
Zondag 21 februari 10.00 uur

Dienst van Schrift en Gebed
Voorganger ds. A.C. van Alphen-Keijzer uit Haastrecht

Zondag 28 februari 10.00 uur

Dienst van Schrift en Gebed
Voorganger ds. G.F. Dekker uit Bennekom

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 21 februari is de eerste collecte bestemd voor Kerk in Actie.
Kerk in Moldavië helpt kwetsbare mensen Door de economische situatie
in Moldavië zien veel mensen geen andere mogelijkheid dan een baan te
zoeken in het buitenland. Dat heeft desastreuze gevolgen voor de
samenleving. In sommige dorpen wonen alleen nog ouderen en jongeren.
Kerk in Actie ondersteunt kerken die hen stimuleren om voor elkaar te
zorgen. Jongeren helpen zieke en eenzame ouderen. Ouderen zijn blij
met de hulp en aandacht en bieden jongeren, die opgroeien zonder
ouders, een plek waar ze met hun verhaal terecht kunnen. Met de
opbrengst van deze collecte steunt Kerk in Actie het werk van kerken
voor kwetsbare mensen in Moldavië. Helpt u mee?
De 2e collecte is bestemd voor pastoraat in eigen gemeente
Op zondag 28 februari is de eerste collecte bestemd voor Missionair werk
Voor iedereen een kerk
In Nederland gaan er steeds minder mensen naar de kerk. Maar
dat betekent niet dat er geen behoefte is aan zingeving. Kerken
spelen hierop in met alternatieve vormen van kerkzijn.
Pioniersplekken vormen een nieuwe christelijke
geloofsgemeenschap waarbij de boodschap van het Evangelie niet
losgelaten, maar op een andere manier gedeeld wordt. De
afgelopen jaren zijn meer dan 150 pioniersplekken door heel
Nederland ontstaan. Zoals Seinpost Slinge in Rotterdam: een open
en betrokken community rondom het christelijk geloof, waar veel
mensen komen met gebroken levens, kwetsbaar en in moeilijke
omstandigheden. Met verschillende activiteiten, zondags en door
de week, zet Seinpost Slinge zich in voor het welzijn in de wijken
Pendrecht en Zuidwijk in Rotterdam. Met uw bijdrage aan de
collecte steunt de Protestantse Kerk pioniersplekken en
nieuwevormen van kerk-zijn.
De 2e collecte is bestemd voor beheer kerkgebouwen
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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.
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.

Van de Kindernevendienst
Hallo lieve mensen,
In het laatste Kerk&Nieuws heeft u onze oproep kunnen
lezen over de voorjaarsbloemen speurtocht….
Nu de 40-dagen tijd begonnen is vragen wij u nogmaals:
“ Wilt u / jij a.u.b. gehoor geven aan deze oproep?”.
Het is zo leuk als er ontelbaar veel voorjaarsbloemen te
zien/vinden zijn!
We vragen tijdens de kindernevendienst aan de kinderen
hoeveel ze er al gevonden hebben.

Vanaf vandaag verschijnt er voor de kinderen elke week tijdens de 40
dagentijd een rebus in de nieuwsbrief. De oplossing van de rebus is het
thema van de Kindernevendienst van de daaropvolgende zondag. Aan
het begin van de kindernevendienst wordt deze oplossing natuurlijk
bekeken en besproken.
Vergeet u a.u.b. niet om met de kinderen naar deze rebus te kijken?
Hartelijke groeten van de kindernevendienst medewerkers.
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
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Rebus
21 feb. Marcus 1:12-15
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Het licht weer mogen ontsteken als teken van verbondenheid
De paaskaarsen voor 2021 zijn te bestellen. Mooi ook om thuis tijdens de online-kerkdienst te branden.

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
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Met elkaar, voor elkaar
De bloemengroet:
Zondag 7 februari zijn er met een hartelijke groet en bemoediging bloemen bezorgd bij:
Dhr. en mevr. Hermsen, Hedel
Zondag 14 februari zijn er met een hartelijke groet en bemoediging, bloemen bezorgd bij:
Dhr. en mevr. van der Zijden, Zaltbommel

Vorige week is mevr. Maaike Jansen in het ziekenhuis opgenomen, ze is deze week weer thuis gekomen.
Mevr. M. Jansen – van den Heuvel, Zaltbommel
Mevr. Sjaan van Bergeijk- van den Bogert mocht het ziekenhuis verlaten na haar heupoperatie, ze verblijft
voor revalidatie: Mariaoord, Vliertwijkseweg 369, 5244NJ Rosmalen, afdeling: Heeseind, kamer 217.
Als u iemand weet voor een kaartje of een keer de bloemen uit de kerkdienst, laat het even weten:
pastoraleraad@pgzaltbommel.nl
Afgelopen zondag was het thema in de dienst: LIEFDE.
Ik citeer onze dominee Trijnie Bouw: God heeft ons lief, God is liefde. Dat is mooi, liefde maakt het leven
mooier, maar het leven zelf is vaak helemaal niet zo mooi. Dat zullen de mensen die hier genoemd zijn
zeker beamen, maar ook wie niet genoemd is: Weet dat de Vader je kent, weet dat je van waarde bent;
een parel in God’s hand.
Bericht van Annelies van der Vlist
Lieve Gemeenteleden,
Ik wil jullie graag middels deze update informeren, dit mede omdat er nu nauwelijks ‘terloops’ contact is
met elkaar. De chemokuren liggen inmiddels al even achter me. Ik ben daar natuurlijk blij mee, maar het
herstel kost veel tijd en sommige dingen worden nooit meer zoals het was. Gelukkig kan ik, sinds kort, twee
keer per week op maat trainen bij de fysiotherapeut. Het programma, dat drie maanden duurt, is gericht
op sterker worden en meer energie krijgen. Ik ben er erg blij mee.
Om uitzaaiingen in de toekomst te voorkomen, ben ik ook begonnen met de hormoontherapie (dagelijkse
tabletten). Het is even afwachten hoe ik hierop regeer. Ik blijf hiervoor onder controle. Daarnaast zal er
jaarlijks een MRI ingepland worden.
Ondanks de geringe mogelijkheden van contact, ervaren we nog steeds veel belangstelling van jullie. Ik
weet dat het misschien afgezaagd klinkt, maar de lieve kaarten en woorden, de bloemen, echt: het maakt
verschil. Heel erg bedankt allemaal!
Veel sterkte gewenst voor iedereen in deze onzekere tijd en we hopen op betere tijden na de vaccinaties
en dat we elkaar weer kunnen ontmoeten.
Liefs, van Annelies van der Vlist (en ook van Dick)
Dank
Overweldigend waren de felicitaties voor mijn 100ste verjaardag, zoals kaarten, bloemen en telefoontjes.
Ook in de afgelopen maanden met corona is er vaak aan mij gedacht. Dan merk je pas dat er nog zoveel
lieve mensen om je staan.
Véél dank voor dit alles! Dankbaar en blij wens ik ons allen Gods zegen toe.
Heiltje Klop - van Zandwijk
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Afgelopen zondag is er een gedicht gelezen in de dienst, het ging uiteraard over liefde, maar ook dat wij
zelf die link mogen leggen, wij mogen ons richten op die Ene, die er voor ons is met zijn grote Liefde.
Misschien nog een reden om de paaskaars te bestellen, dit gedicht te lezen en jezelf ook van binnen
verwarmen met Zijn Licht.

God, het is weleens donker om ons heen,
we voelen ons verdrietig, soms alleen.
Soms zijn we ziek, we voelen ons niet goed,
bent U er dan, bent u erbij, maakt U ons weer een beetje blij?
Geeft U ons dan weer moed?
Maar kijk, daar brandt de Paaskaars.
We steken een kaars aan, dat licht brengt ons bij U,
want U lijkt op dat warme licht,
Er komt een gloed op ons gezicht.
Het wordt fijner met elkaar
We steken een kaars aan, dat licht brengt ons bij U.
Dat licht zegt wat ik zeggen wil,
we werden samen even stil
Het wordt fijner met elkaar,
fijner met elkaar.

GEFELICITEERD Verjaardagen 85+
15-02-2021: Dhr. A. Riebergen, Zaltbommel
20-02-2021: Mevr. L.P. van Wijnen - Pellegrom, Zaltbommel
21-02-2021: Mevr. M. Lagemaat - Noom, Zaltbommel

Huwelijksjubileum:
65 jaar getrouwd:
27-02-2021: Dhr. en mevr. van der Zijden, Zaltbommel

Allen van harte gefeliciteerd.
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Groene groep
Bewust leven in de Veertigdagentijd
De Veertigdagentijd is een tijd waarin we Jezus volgen op zijn weg
naar Pasen, naar nieuw leven. Een weg die een hoge prijs heeft
voor Jezus.
Wat doen wij? Volgen we Hem ook als het zwaar wordt voor ons?
De Veertigdagentijd is daarmee een tijd van inkeer, van bewust
kijken naar hoe je leeft en waarvoor je leeft.
God heeft de aarde en al wat daar op leeft in onze handen gelegd
om er zorg voor te dragen. Steeds meer zien we dat we als samenleving te veel zijn gaan nemen in plaats
van te zorgen. Grondstoffen worden verbruikt in plaats van hergebruikt, de bodem en de mensen raken
uitgeput door het gebrek aan rust, goedkope producten gaan ten koste van mensen uit en in armere
landen.
De meeste politieke partijen en ook de werkgevers zien nu dat duurzaamheid en gezonde en blije
werknemers noodzakelijk zijn voor een goede economie, maar de weg die men daarbij in slaat is die van de
oplossing van de problemen in plaats van het voorkomen daarvan.
Matthias Olthaar en Paul Schenderling pleiten in “Hoe handel ik eerlijk” voor het stoppen van de groei. Niet
steeds meer en goedkoop, maar minder en degelijk, meer spullen delen. Dat maakt het mogelijk om korter
te werken en meer aandacht te hebben voor elkaar. In overeenstemming met onze opdracht: Zorg voor de
aarde en al wat daarop leeft.
Op YouTube is een mooi filmpje te zien over geloof en duurzaamheid:
https://www.youtube.com/watch?v=IM2Q4JNlWxo&feature=youtu.be
Reageren? Graag!
Gepke Kerssen, lid van de Groene Groep
tel. 51 95 74
gepkekerssen@hetnet.nl
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De paasgroetenactie voor gevangenen in coronatijd?
Ja, juist nu vragen we u vanuit de ZWO om mee te doen met de paasgroetenkaartenactie voor gevangenen
in Nederland en Nederlandse gevangenen in het buitenland, want ook voor gevangenen is dit een heel
moeilijke tijd. Vaak mogen zij geen bezoek ontvangen en zodra er een besmetting wordt geconstateerd,
verblijven de gevangenen meer tijd in hun cel om ervoor te zorgen dat de contactmomenten verminderen.
Er is veel eenzaamheid onder de gevangenen.
“Post ontvangen is voor gevangenen een van de weinige verbindingen met ‘buiten’. “Het is belangrijk
dat ´buiten´ naar ´binnen´ komt, het is de verbindingslijn van de kerk van Christus. Jezus zelf gaf ons de
opdracht om te zien naar gevangenen.”
De afbeelding op de paaskaart is onder leiding van een justitiepredikant door gevangenen ontworpen. Aan
de hand van het thema van de 40dagentijdcampagne van Kerk in Actie, ‘Ik ben er voor jou’, werd de
verbondenheid van de gemeente binnen de muren met de gemeente daarbuiten uitgebeeld in een
prachtig kunstwerk.
Er zijn drie soorten kaarten: dubbele Nederlandse kaarten voor gedetineerden in Nederland met een
aangehechte kaart, die de gedetineerde zelf aan iemand kan sturen, Engelse kaarten voor Engelstalige
gedetineerden in Nederlandse gevangenissen en Nederlandse kaarten, voor Nederlandse gedetineerden in
buitenlandse gevangenissen. Bij de paasgroetenkaart voor Nederlandse gevangenen ontvangen
gedetineerden een extra kaart met postzegel om zelf naar iemand te sturen. Daar wordt altijd dankbaar
gebruik van gemaakt. "Een man was zo blij met zijn kaart, hij had zijn familie nog niet kunnen bereiken en
had geen geld voor een telefoonkaart. Hij had gebeden om een oplossing en de kaart voelde voor hem als
gebedsverhoring".
Ieder jaar worden vanuit het hele land tienduizenden paaskaarten naar gevangenissen gestuurd. Zo´n
paasgroet doet goed. Gevangenen realiseren zich dat er mensen zijn die zich inleven in hun situatie. “De
vrouw die dit geschreven heeft, kent mij helemaal niet en toch krijg ik deze kaart,” was de verbaasde
reactie van een vrouwelijke gedetineerde toen ze een paasgroet ontving. Een paasgroet doet goed.
Ontvangers realiseren zich dat er aan hen gedacht wordt en dat er
mensen zijn die zich inleven in hun situatie. Het is goed om de
boodschap van Pasen ieder jaar weer door te geven.
Wilt u ook meedoen met de Paasgroetenkaartenactie?
Vraagt u dan telefonisch of per mail voor 27 februari het aantal
gewenste kaarten aan, zie hiervoor onderstaande contactpersonen. De
kaarten doen we bij u door de brievenbus met de aanwijzingen hoe u
kunt zorgen dat deze op de juiste manier beschreven worden en waar u
ze weer kunt inleveren, zodat we er voor kunnen zorgen dat deze voor
6 maart bij het dienstencentrum van de Protestantse gemeente
aangeleverd zijn. De beschreven kaarten kunnen tot 3 maart weer
ingeleverd worden..
U kunt bellen of mailen naar:
Mieke Erlings
Jessica van Leeuwen

E: mieke.erlings@gmail.com
E: j.leeuwen575@upcmail.nl

T: 06 -27 04 31 01
T: 06 -29 03 08 58

Namens de ZWO alvast hartelijk dank voor uw deelname!
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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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