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  Het licht weer mogen ontsteken 

als teken van verbondenheid 

            zowel in de kerk als thuis. 

 

Onze roeping in deze tijd  
Naar meer mogelijkheden 

Het zal niemand zijn ontgaan : vanaf komend weekend is er weer veel meer mogelijk!  Voor de 

één alleen maar een opluchting, voor de ander is het een gedempte vreugde. Het virus is 

immers niet weg. Ook voor onze gemeente gaan de versoepelingen natuurlijk gevolgen 

hebben. Graag hadden we in deze nieuwsbrief al concrete wijzigingen aangekondigd.  Het 

Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (het CIO) beraadt zich echter deze week op de vraag wat deze 

versoepelingen voor de kerken betekent. Op grond van het advies van dit CIO zal ook het moderamen 

van de Protestantse Kerk met verdere informatie komen, vandaag of morgen. Vervolgens is het weer 

aan ons om de vertaalslag te maken naar onze situatie. Voor aankomende zondag wordt dat te kort 

dag, en daarom zullen de veranderingen op zondag 4 juli ingaan. Dat betekent dat voor aankomende 

zondag 27 juni er nog niets verandert, behalve dat de mondkapjesplicht vervalt. Uiteraard staat het 

ieder vrij wél een mondkapje te dragen als dat veiliger voelt.  

 

De kerkenraad – voor richting en ruimte 

Voor betrokken kerkleden is de kerkenraad een bekend en vertrouwd begrip. Het zijn de gezamenlijke 

ambtsdragers (predikant, ouderling, diaken) die leiding geven aan het werken en leven van de 

gemeente. Dat leiding geven kan natuurlijk op vele manieren. Elders gaat het anders dan bij ons, 

vroeger ging het anders dan nu. Meer en meer werken we met een kleinere kerkenraad die zich op de 

roeping en de hoofdlijnen bezint en niet wegloopt voor besluiten die met en namens de gemeente 

genomen móeten worden. Richting geven waar nodig dus, en verder vooral ruimte scheppen en 

geven.  Ruimte aan mensen om initiatieven te nemen, ruimte aan teams en werkgroepen om op eigen 

wijze actief te zijn, ruimte om los te maken wat vastzit, en te verbinden wat los staat.   

Wie deelneemt aan de kerkenraad is er dus niet om alles zelf te organiseren, zelf alle touwtjes in 

handen te houden en zelf alles te controleren of goed te keuren. Nee, kerkenraadsleden zijn 

gemeenteleden die geroepen zijn om voor een bepaalde tijd richting te geven en ruimte te scheppen, 

om zo de geloofsgemeenschap als geheel te helpen bij haar roeping.  

http://www.pgzaltbommel.nl/
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 De dienst aan God, aan elkaar en aan deze wereld. Voor deze leidinggevende taak in de kerkenraad 

worden zij bevestigd als ambtsdrager.  

De kerkenraad bestaat uit ambtsdragers.  De predikant, enkele ouderlingen, enkele diakenen en 

enkele ouderlingen-kerkrentmeesters.   

Concreet is het college van diakenen nu op zoek naar aanvulling omdat voor sommigen de termijn dit 

jaar afloopt. We zoeken een (ambtsdrager)diaken en (nieuw) een niet-ambtsdrager, diaconaal 

rentmeester geheten.   

Ook het college van kerkrentmeesters kan aanvulling gebruiken nu voor een van hen de ambtstermijn 

afloopt. Daar wordt een ouderling-kerkrentmeester gezocht, dus tevens lid van de kerkenraad.  

Het is een goed protestants gebruik om vanuit de gemeente geschikte kandidaten voor te dragen. Kijk 

in gedachten eens om u heen. Wie heeft volgens u hart voor de praktische en concrete zorg voor de 

naasten binnen en buiten de kerk? Wie voor de beheerszaken? Wie kan bovendien een goede bijdrage 

leveren aan een inspirerende en wijze kerkenraad?   Lever die namen in bij de scriba Tom van Steenis 

scriba@pgzaltbommel.nl of bij een van de andere kerkenraadsleden.  En doe dat svp vóor 29 juni a.s.  

 

Wat onze diakenen beweegt 

‘Voor ieder van ons een plaats aan de tafel, 

voor iedere van ons schoon water en brood, 

een veilige plek, een plaats om te schuilen, 

een plaats in Gods licht als tafelgenoot’’ 

 

Met de woorden van Lied 388 deelden de diakenen bij monde van Harriët van Krieken hun inspiratie 

tijdens de dienst op zondag 20 juni j.l.   

Een dienst waarin we stil stonden bij de opofferende liefde van de allereerste diaken, Stefanus. 

Luister en kijk de prachtige vertolking van Leona Philippo    

Klik hier voor de opname 

 

 

 

 

http://www.pgzaltbommel.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=HXmudUJYMxk
mailto:scriba@pgzaltbommel.nl
https://www.youtube.com/watch?v=HXmudUJYMxk
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Vieringen de komende (zon)dagen  
 
Zondag 27 juni dienst van Schrift en Gebed uit de St. Maarten 
Aanvang 10.00 uur Voorganger ds. C. A. Davidse 
 
Zondag 4 juli dienst van Schrift en Gebed uit de St. Maarten 
Aanvang 10.00 uur Voorganger ds. Trijnie Bouw 
 
Aanmelden voor zaterdag 12:00 uur via de mail aanmelden@pgzaltbommel.nl 
 
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.  
 

Ochtendgebed  

Op woensdagmorgen is het ochtendgebed in de Sint Maartenskerk. Van 8.45-9.00 uur, inloop vanaf 
8.30 uur.  In dit kleinschalige korte samenzijn volgen we een eenvoudig stramien van gebed, lezing, 
stilte. Bij binnenkomst svp mondkapje dragen en voldoende afstand houden.  
 

Meditatiekring – stiltewandeling 29 juni 2021 
 
Korte bijeenkomst in de St. Maarten, ingang onder de toren 
 
19.30 uur  Opening met het ontsteken van het Licht. 
 
Korte uitleg over oefenen in ‘ruimte zijn’.   Opdracht voor de wandeling 
Met een zegenbede gaan we op weg 
 
19. 45  uur     We maken een wandeling van ongeveer een uur 
 
20.45 uur Afsluiting in de kerk 
 
* Opgave bij Marijke Schouten,  tel. 0418 842336, e-mail: schoutenmarijke4@gmail.com   
of bij Lia Davidse, 0418 648962,  e-mail: cadavidse@hetnet.nl 
  
* We denken aan maximaal 20 personen.  
NB. we hanteren de corona-regels van de kerk. (anderhalve meter etc. ) 

http://www.pgzaltbommel.nl/
http://www.kerkdienstgemist.nl/
http://www.pgzaltbommel.nl/
mailto:schoutenmarijke4@gmail.com
mailto:cadavidse@hetnet.nl
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Zondag 18 juli :  speciaal voor de jeugd van 0 - 18! 

Inclusief ‘’drempelmoment’’.  

Op zondagmorgen 18 juli hopen we veel baby’s, peuters, kleuters, kinderen, tieners en jongeren te 

begroeten. We maken er dan een gezellige en zinvolle ochtend van.  Na een korte kerkdienst heeft 

iedere groep zijn eigen programma om gezamenlijk af te sluiten met een lunch.  Uiterlijk 12.30 uur is 

het programma afgelopen. 

Het is een goede gewoonte om stil te staan bij die kinderen die de ‘’drempel’’ nemen van kinder- naar 

tienertijd.  We zijn al een aantal namen op het spoor, maar kunnen natuurlijk niet van ieder kind 

weten of hij al wel of niet in groep 8 zit.  

Verder is er ook een leuke attentie voor de kinderen van 4 jaar die voor het eerst naar de basisschool 

zijn gegaan of binnenkort gaan.  En ook voor de jongeren die hun middelbare schoolperiode afsluiten 

en examen hebben gedaan. Ook deze namen zijn we aan het verzamelen, dus denk met ons mee.  

Natuurlijk mogen de baby’s en peuters en kleuters hun ouders meenemen       

Misschien denk je dat iedereen elkaar kent, behalve jij. Maar dat is zeker niet waar.  Velen kennen 

elkaar hoogstens van naam of gezicht, dan is het leuk elkaar wat beter te leren kennen.  

Meer informatie en aanmelden van namen die in aanmerking komen voor drempelmoment en/of 

attentie 4 jarigen of examenklantjes 

bij jeugdouderling Marc Duijzer. e-mail: marc.duijzer@pgzaltbommel.nl 

of dominee Trijnie Bouw e-mail: dsbouw@pgzaltbommel.nl  of 06 25428743) 

 

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/.  
 

  

http://www.pgzaltbommel.nl/
mailto:marc.duijzer@pgzaltbommel.nl
mailto:dsbouw@pgzaltbommel.nl
https://www.facebook.com/jeugdwerkPGzaltbommel/
https://www.kindopzondag.nl/
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Diaconaal Project 2019-2023: Vluchtelingenhulp ver weg en dichtbij! 

Met de wereld 
 
Collectes  
De 1e collecte op zondag 27 juni is bestemd voor Diaconaal project Lesbos 

 

 

v  

 

  

Collecte 27 juni 2021: project Vluchtelingen Veraf en dichtbij 

 

In 2019 zijn we vanuit de projectgroep van de diaconie van de Protestantse Gemeente 

Zaltbommel begonnen met het project met o.a. allerlei acties om geld in te zamelen voor 

financiële ondersteuning van hulp aan vluchtelingen via GAiN in het vluchtelingenkamp 

Moria op Lesbos. Talentenveiling, ’t Koekenbakkertje, Bierproeverij, Nieuwjaarsduik, hulp bij 

verhuizingen, oppasdiensten, een creatief aanbod van activiteiten.  

 

Maar ineens stopte alles, corona zette ons stil en het was niet meer mogelijk om door te 

gaan met de acties en ook de reis naar Lesbos kon niet doorgaan.  

Waar we ontzettend blij mee zijn is dat we toch kans hebben gezien, dankzij uw gulle giften, 

om tot nu toe 13.500 euro over te maken om broodnodige financiële hulp te bieden.  

Het was zeer welkom, want de situatie was er niet beter op geworden door een grote brand 

in het kamp, waardoor velen alles kwijt waren. Overbevolking van het kamp met agressie 

en onveiligheid tot gevolg en een uitbraak van corona, de vluchtelingen leven voortdurend 

in angst en onzekerheid over hun lot. 

Veel vluchtelingen zijn nu overgeplaatst in een tweede kamp, waar de situatie zo mogelijk 

nog erger is en waar hulpverleners toch proberen met man en macht iets voor de 

vluchtelingen te betekenen. Maar financiële hulp is hard nodig om ondanks de moeilijke 

omstandigheden door te gaan. 

 

Zodra het weer kan en mag, gaan we daarom als projectgroep weer actief aan de slag, want 

de vluchtelingen in de steek laten, dat is zeker niet de bedoeling. We wensen voor hen een 

menswaardig bestaan, waar ook op deze wereld. En dat we daaraan mogen meewerken, is 

een voorrecht en geen opgave. 

 

Voor nu vragen we uw aandacht voor de collecte op 27 juni a.s. en bevelen deze van 

harte bij u aan. U kunt zoals gebruikelijk overmaken via de Appostel app, maar u kunt ook 

rechtstreeks overmaken naar het bankrekeningnummer: NL07 RABO 0374 3730 78 t.n.v. 

Diaconie Protestantse gemeente Zaltbommel o.v.v. ‘Diaconaal project vluchtelingen’.  

 

 

 

http://www.pgzaltbommel.nl/
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Noodkreten uit vluchtelingenkamp Moria 

Als je één verhaal mag vertellen over kamp Moria op Lesbos – wat moet je dan kiezen? Kies 

je de zwangere vrouw, heel jong nog, die in het atelier van de ngo een schilderijtje maakt 

voor haar kindje dat over twee maanden gaat komen? Ze hoopt dat ze snel betere opvang 

krijgt, want in de winter met man en baby in een tweepersoons tentje, dat baart haar veel 

zorgen. 

Vertel je over de oudere man die verbeten zijn littekens laat zien, en vertelt dat zijn ouders 

de aanval van de Taliban niet overleefden? Twintig jaar geleden was dat, en hij is nog 

steeds op drift. 'Ik wil alleen maar naar mijn zoon in Duitsland, ik heb hem vijf jaar niet 

gezien.' 

Of laat je de mooie jongen aan het woord, die rond het middaguur duidelijk al onder de 

dope zit. Hij vertelt: 'Mijn asielaanvraag is afgewezen, ze gaan me terugsturen naar Turkije. 

Turkije zal me terugsturen naar Syrië, en in Syrië maken ze me dood.' 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De 2e collecte op zondag 27 juni is bestemd voor onderhoud pastorieën 

 

De 1e collecte op zondag 4 juli is bestemd voor binnenlands diaconaat 

De 2e collecte voor beheer kerkgebouwen 

U kunt uw bijdrage overmaken op de bankrekening van de kerk, met 
vermelding bestemming 
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. 
 
  

Vragen over het project? U kunt terecht bij:  

Wimar Klop ( wimar_klop@hotmail.com ) en Jan van Leeuwen ( janjes@upcmail.nl ) 

 

 

http://www.pgzaltbommel.nl/
mailto:wimar_klop@hotmail.com
mailto:janjes@upcmail.nl
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Beschikbaarheid het Anker 
 
Het Anker is weer beschikbaar. Ruimtes zijn schoongemaakt. Alleen de jeugdruimte is nog niet te 
gebruiken. De vloer met blokjes is zodanig beschadigd dat vervanging noodzakelijk is. 
Indien u gebruik wilt maken van ruimtes in het Anker is overleg met de koster nodzakelijk. 
Hiervoor is het e-mail adres koster@pgzaltbommel.nl te gebruiken. 
 
 
 

       

 

Met elkaar, voor elkaar 
 

De bloemengroet. 
Zondag 13 juni zijn er met een hartelijke groet en beterschapswensen bloemen bezorgd bij: 
Dhr. Gijs Donker,  Zaltbommel 
Gijs is weer thuis uit het ziekenhuis, er is een ICD (een pacemaker met defibrilator) bij hem geplaatst. 
 
Zondag 20 juni zijn er met een hartelijke groet en beterschapswensen bloemen bezorgd bij:  
Mevr. Ageeth van Leeuwen, Kerkwijk  
Ageeth is weer thuis uit het ziekenhuis en herstelt van een operatie. 
 
 
Ziekenhuisopname: 
Leo van Dalen,  Zaltbommel, ligt nog steeds in het JBZ. Hij had een virus op zijn hartspier, het virus is 
onder controle, maar de spier werkt nog niet optimaal. Als het weer beter met hem gaat is het de 
bedoeling dat ook hij een ICD krijgt.  
Betty van Hemmen zal op woensdag 23 juni vanuit het JBZ naar het Zonnelied in Ammerzoden 
verhuizen, ze heeft vorige week een nieuwe heup gekregen en is in Ammerzoden om te revalideren. 
 
We denken aan hen in onze gebeden en wensen hen van harte beterschap. 
 
 
  

http://www.pgzaltbommel.nl/
mailto:koster@pgzaltbommel.nl
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Verhuisd:  
Toch weer dicht bij elkaar, ieder een eigen appartement zodat ze toch bij elkaar kunnen zijn. 
Wat fijn dat deze kans er was, we wensen Leen en Rie nog een hele goede tijd toe in Kerkdriel. 
Ook al wonen ze in Kerkdriel, ze blijven wel lid van onze gemeente. 
Rie woont: Gastenhuis, appartement 2, tel. 0418304202 
Leen woont: Gastenhuis, appartement 3, tel. 0418304203 
 

 

Op deze plaats noemen we gemeenteleden die niet meer zelfstandig thuis wonen, of juist wel, maar 
ook dan kan je wereldje heel klein zijn. Omdat deze mensen nog steeds deel uitmaken van onze 
gemeente is het belangrijk dat ook zij niet vergeten worden. Het zou fijn zijn als ze af en toe een 
bericht krijgen in de vorm van een kaartje. Kleine moeite, groot gebaar.  
  
Dhr. A. v Pouderoijen   J.v Oldenbarneveldtstr 1   5301GV Zaltbommel 
Mevr. MA v Driel-Quik  J.v Oldenbarneveldtstr 1 K207 5301GV Zaltbommel 
Mevr. JH Rooijens-Seepers  De Vaste Burcht 45   5328AS Rossum 
Mevr. A v Willigen-v Steenbrugge  J.v Oldenbarneveldtstr 1 K304 5301GV Zaltbommel 
 

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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Ik kijk naar de bloemen in mijn tuin, 

de lelies op 't veld,  
ze werken niet en spinnen niet, 

maar bij hun schoonheid sta ik versteld! 

  

Zelfs de vogels en de musjes, 

zijn een voorbeeld van Gods  trouw, 

ze maaien niet en zaaien niet, 

God zorgt voor hen, maar ook voor jou! 

 

Ja heel Gods mooie Schepping 

getuigt van God de Heer, 

bloemen, vogels, dieren 

en zoveel dingen meer! 
  

En bovenaan Gods lijstje 

staan wij, Zijn mooiste werk, 

vol trots en liefde zorgt Hij 

en maakt ons geestelijk sterk 
  

Als God die alles maakte 

mij zegt dat Hij zal zorgen, 

dan ben ik veilig en beschermd 

en aan Zijn hart geborgen! 

 

Els Hengstman-van Olst. 

  

GEFELICITEERD Verjaardagen 85+   
 
 
 

29-06-2021: Mevr. LH Doornenbal-Verbeek Gameren 

 
 
Huwelijksjubileum: 

 
50 jaar getrouwd:  
09-07-2021: Dhr. en mevr Jonkers-v Veen, Zaltbommel 
 
 

Allen  van harte gefeliciteerd.  

http://www.pgzaltbommel.nl/
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                                             Paasranonkel 

  

Met Pasen is er lekkers rondgedeeld bij de 80plussers en de anderen hebben een zakje 

bolletjes gekregen. Van verschillende kanten krijgen we fotootjes toegestuurd van de 

bloeiende bolletjes: paasranonkels! 

Deze prachtige compositie is van Jootje Huizer, ook Eike van de Werken stuurde haar 

ranonkelfoto op net zoals Henk en Heleen Buwalda. Ook bij ons bloeien de ranonkels in 

prachtige roze-tinten.  

We zijn dankbaar voor groei en bloei, in de tuin, in de kerk…. 

Roel en Gerda Snoep 

 

http://www.pgzaltbommel.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/

