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  Het licht weer mogen ontsteken 

als teken van verbondenheid 

            zowel in de kerk als thuis. 

 

Onze roeping in deze tijd  
 
Scriba ds. René de Reuver merkt dat het steeds lastiger wordt om vol te houden: “Het duurt al zo 
lang. Wanneer kunnen we weer gezamenlijk het geloof innen en uiten in het lied en God de lof 
zingen?”  Vanuit veel plaatselijke gemeenten hoort hij de verzuchting dat het nu allemaal wel heel 
lang duurt.  
 
“Het is inmiddels bijna een jaar geleden dat we konden samenkomen. Dat valt ons allen zwaar. Als 
moderamen herkennen en voelen wij deze pijn. Onderlinge bijeenkomsten dragen zoveel bij aan 
ons welbevinden, omdat we daar God én elkaar ontmoeten.” 
 
Na bijna een jaar met coronamaatregelen is de rek er niet alleen in de samenleving uit, ook in 
kerkelijke gemeenten klinkt de roep om maatwerk steeds luider. De behoefte aan ruimte binnen 
de kaders is groot.  
Het moderamen van de generale synode hecht er belang aan gemeenten perspectief te bieden en 
is daarom van mening dat de deur naar voorzichtige versoepelingen moet worden opengezet. 
Daarbij is het heel goed ons te realiseren dat meer ruimte ook meer verantwoordelijkheid 
betekent. “Met elkaar moeten we verantwoorde risico´s overwegen en binnen de kaders 
maatwerk toepassen,” aldus De Reuver. “Op deze manier kunnen we wat ruimte nemen om de 
schraalheid van deze tijd iets te verzachten.  
 
Kortom vanuit de landelijke richtlijnen wordt meer ruimte gegeven aan gemeenten om hier zelf 
verstandige keuzes in te maken en zeker ook online vieringen te behouden. We hebben als 
moderamen van de PG Zaltbommel hier ook kennis van genomen. We hebben besloten om niet 
direct weer te starten met diensten van 30 personen en live zangers, maar de ontwikkelingen naar 
aanleiding van de kleine versoepelingen af te wachten en medio maart hier zorgvuldig besluiten 
over te nemen.  
We willen onze ogen dus zeker niet sluiten voor de aangereikte mogelijkheden, maar blijven zeer 
voorzichtig in de doorvertaling naar de diensten. U blijft dus de komende zondagen van harte 
welkom tijdens de online vieringen via  www.kerkdienstgemist.nl.  
  

http://www.pgzaltbommel.nl/
http://www.kerkdienstgemist.nl/
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Vorige keer berichten we u over allerlei 40 dagentijd mogelijkheden om dagelijks inspiratie uit te 
halen. In het gezinsboekje 40 dagentijd en Pasen was het thema op 1 maart een gedicht: Er is iets 
heel speciaals aan jou. Aanvullend was er een vraag om te vertellen wat je speciaal vindt aan 
elkaar. Het leverende een boeiend gesprek op bij ons thuis van jong tot oud en vice versa. Ook 
onderling als ouderen vergeet je vaak te vertellen wat je speciaal vindt aan de ander. Ook in 
relatie tot God mag het ook uitgesproken worden, wat er voor u of jou zo speciaal is aan de relatie 
die u met God heeft. Ik wens u een goed gesprek toe. 

  

 

Online vieringen de komende zondagen:  
 

Zondag 7 maart 10.00 uur   Dienst van Schrift en Gebed  
Voorganger ds. Trijnie Bouw 

 
Woensdag 10 maart 19.00 uur Biddag voor gewas en arbeid  

Voorganger ds. Trijnie Bouw 
 

Zondag 14 maart 10.00 uur  Dienst van Schrift en Gebed   
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. Voor de kinderen is er een eigen (online) 
viering, zie verderop in deze nieuwsbrief.  
 
 
 

Ik geef geloof handen en voeten 
 

Dit motto komt ook terug in bovengenoemde diensten. Rode draad vormen de zeven werken van 
barmhartigheid. Al eeuwen een inspiratiebron om zichtbaar en concreet te maken hoe je geloof 
handen en voeten geven kunt.  Ook in collectedoelen voor de diensten (zie hieronder) kun je nog 
altijd de link leggen met de werken van barmhartigheid. Ooit werd een achtste toegevoegd, de 
zorg voor de schepping. Die staat centraal op zondag 14 maart, ‘’ik doe duurzaam’.    
Op biddag 10 maart vragen we ons af of barmhartigheid alleen voldoet en leggen we de link naar 
‘’ik neem mijn verantwoordelijkheid’. Heel concreet wordt die verantwoordelijkheid gevraagd als 
we op 15, 16 of 17 maart naar de stembus mogen.  
 
 
 

http://www.pgzaltbommel.nl/
http://www.kerkdienstgemist.nl/
http://www.pgzaltbommel.nl/
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Maar aan wie geef ik mijn stem?  In de tijd van de verzuiling hoefde je daar zelf nauwelijks over na 
te denken, nu heb je daarin alle vrijheid. Gelovigen bewegen zich in alle partijen. Niet alleen de 
partijleiders van de confessionele partijen, maar bij voorbeeld ook Sigrid Kaag en Mark Rutte 
blijken gelovige kerkelijke mensen te zijn. Wat kies jij zelf? En waarom? En in hoeverre en hoe is 
voor jou je geloof daarbij bepalend? Op woensdagavond 10 maart ben je welkom in de online 
themabijeenkomst over dit onderwerp.  Het gaat om gedachten- en meningsvorming.  Op wie jij 
uiteindelijk stemt is je eigen verantwoordelijkheid en hoef je ook niet te delen.  We komen via 
teams bij elkaar van 20.00 tot 21.15 uur.  Doe je ook mee?  Stuur dan een mail naar 
dsbouw@pgzaltbommel.nl      
 
Geloven handen en voeten geven staat niet tegenover geloven beleven, maar wordt erdoor 
gevoed. Een van die voedingsbronnen is meditatie. Ds. Lia Davidse uit onze buurgemeente 
Rossum/Hurwenen/Heerewaarden is op ons verzoek, na het vertrek van ds. Jos de Heer, 
betrokken bij de kring ‘christelijke meditatie’. Nu deze niet bij elkaar kan komen heeft zij een 
meditatie ingesproken.  Deze kan worden toegestuurd, maar is ook op de website te vinden. Een 
mooie manier ook om in alle rust thuis te ontdekken of deze vorm wat voor je is of kan gaan 
worden.  Mochten er vragen zijn dan kun je gerust mailen of bellen naar ds. Lia Davidse,    
tel. 0418 648962,  e-mail:  cadavidse@hetnet.nl 
 

Met de wereld 
 

Collectes  
Op zondag 7 maart is de eerste collecte bestemd voor de Zending 
Voor de kerk in het Midden-Oosten is Libanon een belangrijk land. Er wonen relatief gezien nog 

veel christenen. Christelijke instellingen in Libanon hebben vaak een 

regionale functie, zo ook Near East School of Theology (NEST).  

Dit opleidingsinstituut leidt predikanten op voor landen als Syrië, Armenië, 

Israël/Palestina en Libanon. Theoloog Wilbert van Saane werkt er namens 

Kerk in Actie als docent theologie en geeft lessen in systematische 

theologie en missiologie.  

Na hun studie keren de kersverse predikanten terug naar huis om hun 

eigen gemeente te leiden. Zo verspreidt Gods woord zich door heel het 

Midden-Oosten! 

Met uw bijdrage aan de collecte geeft u studenten uit het Midden-Oosten 

de kans Gods woord in hun eigen land en gemeente te verspreiden. Van 

harte aanbevolen! 

 
De 2e collecte is bestemd voor onderhoud van de tuinen. 
  

http://www.pgzaltbommel.nl/
mailto:dsbouw@pgzaltbommel.nl
https://www.pgzaltbommel.nl/index.php/meditatie
mailto:cadavidse@hetnet.nl
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Op woensdag 10 maart is de collecte bestemd voor de voedselbank 
 
 
Ons Verhaal  “ Oog voor voedsel, hart voor mensen” 
 
Meer dan 1 miljoen mensen in Nederland leven 
onder de armoedegrens. Wist je dat niemand 
honger hoeft te hebben als we voedseloverschotten 
aan hen geven? Dat is goed voor mens en milieu. 
De vrijwilligers bij de voedselbanken delen elke 
week eten uit aan mensen die dat tijdelijk hard 
nodig hebben. Bedrijven, instellingen, overheden en 
particulieren helpen met geld, voedsel en diensten. 
Help jij ook mee? 
 
 

Op zondag 14 maart is de eerste collecte bestemd voor Binnenlands Diaconaat  
Armoede in Nederland is een groeiend probleem. In regio’s als 
Groningen, Limburg en andere gebieden aan de rand van ons land, 
zijn de armoedecijfers schrikbarend hoog. Armoede gaat hier vaak 
over van generatie op generatie. Er is weinig werk en er zijn weinig 
voorzieningen 
om kansarme jongeren op te vangen. Kerken willen graag helpen bij alle problemen die hiermee 
samenhangen.  
Ze starten initiatieven als voedselbanken en kledinginzamelingsacties. Ze laten kwetsbare 
gezinnen letterlijk niet inde kou staan en zorgen ervoor dat kinderen niet in te kleine kleding naar 
school hoeven. De kerken zelf zijn echter vaak klein en hebben niet veel financiële middelen. Kerk 
in Actie begeleidt kerken in deze regio’s in hun diaconale taak en ondersteunt hen zo nodig 
financieel. Met uw bijdrage aan de collecte ondersteunt u diaconale initiatieven in arme regio’s 
om de meest kwetsbare gezinnen te ondersteunen. Van harte aanbevolen! 
 
De 2e collecte is bestemd voor onderhoud pastorieën 
 

U kunt uw bijdrage diaconie 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.   
U kunt uw bijdrage voor de kerk overmaken op de bankrekening van de kerk, 
IBAN NL56 RABO 0373 7415 02 t.n.v. CvK 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. 

http://www.pgzaltbommel.nl/
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Van de Kindernevendienst 
 
Hallo lieve mensen, 
 
Voor de kinderen is er 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 

 

7 maart Johannes 2:13-25  

 

 

 

 

http://www.pgzaltbommel.nl/
https://www.facebook.com/jeugdwerkPGzaltbommel/
https://www.kindopzondag.nl/
mailto:kndzaltbommellive@gmail.com
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Met elkaar, voor elkaar 

De bloemengroet. 
Zondag 21 februari zijn er met een hartelijke groet en bemoediging bloemen 
bezorgd bij:  het gezin van Marion Blom  
 
Zondag 28 februari zijn er met een hartelijke groet en bemoediging, bloemen 
bezorgd bij: dhr. D.A. van Steenis 
De groet is natuurlijk ook voor zijn vrouw die in het Slot in Gameren woont. 
 
Als u iemand weet voor een kaartje of een keer de bloemen uit de kerkdienst, laat het even 
weten: pastoraleraad@pgzaltbommel.nl 
 
In deze tijd, op weg naar Pasen, op weg naar het licht, mogen wij ook zelf een lichtje proberen te 
zijn voor onze naasten. Een toepasselijk gedicht werd ons aangereikt. Laten we beseffen dat een 
klein gebaar vaak zó goed doet. 
 

 

http://www.pgzaltbommel.nl/
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GEFELICITEERD  
Verjaardagen 85+   
05-03-2021: mevr. A. van Steenis - van Herreveld 
06-03-2021: mevr. P.J. Tiggelman - Jonker 
08-03-2021: mevr. M.T Rombeek,  
10-03-2021: mevr. J.A van Maren - Thijssen,  
11-03-2021: mevr. C.F. Oomen - van Wijnenl 
16-03-2021: mevr. J. Vermeulen - Kaasjager 
 
 
Huwelijksjubileum: 
12 ½ jaar getrouwd:  
06-03-2021: dhr. en mevr. de Hosson - Verhoeks 
 
64 jaar getrouwd: 
07-03-2021: Dhr. en mevr. van de Meer - van Meurs 
Allen van harte gefeliciteerd.  
 

 
Dank 
20 februari mocht ik 86 jaar worden.  Ik heb zoveel kaarten en felicitaties ontvangen, dat ik er stil 
van werd. 
Wat doet zoveel belangstelling goed in deze tijd van afstand houden. 
U allemaal heel hartelijke bedankt! 
Mevrouw van Wijnen – Pellegrom 
 

 

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. 

http://www.pgzaltbommel.nl/
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Ommetje? 
 

Heb je ook de ommetjes-app van de hersenstichting op je telefoon?  
Elke dag naar buiten, elke dag een ommetje maken, is heerlijk!  Het is helemaal leuk als het 
ommetje ook een doel heeft!  
 
En dat kan! In de Paasweek, vanaf 22 maart, worden er Paasgroeten rondgebracht voor onze 80-
minners, of wel, gemeenteleden die nog niet de leeftijd van 80 jaar hebben bereikt. 
 
Voor onze 80-plussers komt de Paasgroet eerder! 
Wie wil helpen met rondbrengen? Op de fiets of lopend, alles kan! 
 
We proberen je adressen dicht in de buurt te geven, maar dat kunnen we niet garanderen.  
Maar goed, zo groot is Zaltbommel niet! 
 
We hopen dat er ook zich ook bezorgers aanmelden in het “buitengebied”. 
De Paasgroeten kunnen in de brievenbus gedaan worden. Aanbellen is in deze tijd van 
corona helaas niet aan te bevelen. 
  
Zin in een nuttig ommetje? 
 
Meld je dan aan bij Roel en Gerda Snoep: snoep@kpnmail.nl    Vermeld je naam en adres. 
 

 
We zoeken ook jonge benen! Heb je die, meld je dan zeker aan!  
 
DOEN! 
 
Pasen vier je bij ons! Eieren zoeken, speurtocht en lammetjes! 
 

  

http://www.pgzaltbommel.nl/
mailto:snoep@kpnmail.nl
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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/

