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Het licht van Christus als teken van 

verbondenheid zowel in de kerk als thuis. 
 

 

Samen vieren, verbinden 

 

Als je denkt aan samen vieren en verbinden, dan heb ik daar al vaker over geschreven. In het 

moderamen hebben we na de doopdienst ook nogmaals weer de teksten gelezen over de Goede 

Herder. Want we leven van de herhaling, van de houvast die verhalen in de bijbel aan ons geven. Van 

de nieuwe ontdekking van de inhoud en de bedoeling van de teksten. Ook veranderd ons leven, 

veranderd de wereld, en dan kunnen we teksten weer in een nieuw perspectief zien. Dat perspectief is 

soms weerbarstig. Want hoe goed leggen we de verhalen uit aan de kinderen, aan de buurman, of vult 

u dat zelf maar in. Of hoe goed nemen we de tijd om even stil te staan, na te denken en ons te 

verdiepen. Ik ben daarbij de eerste om toe te geven, dat dat ook voor mij een opgave is. Samen vieren 

en verbinden! Ook onze samenstelling in de kerk veranderd, dat is een gegeven en past in deze tijd 

wellicht. Voor de jeugd was er twee weken geleden een filmavond, bezocht door ongeveer 35 

kinderen, via de Leiboom of jongens die gehoord hadden van de film en toch even kwamen kijken. Het 

zijn initiatieven van betrokkenheid, van aandacht geven aan onze gemeente. En tegelijkertijd besef ik 

me dat ik ontzettend veel mensen tekort doe, door ze hier niet te noemen, met alle initiatieven en 

inzet.  

Samen vieren en verbinden, laten we vooral samen aangeven wat dit voor ons betekend en wat we 

daarin zoeken en nodig hebben. Dat doen we zowel op inhoud, maar ook in de opstelling in de kerk. In 

een aantal diensten, zowel met de Paaswake, als met de trouwdienst van Michiel en Mariken, waren 

er al wat aanpassingen. We willen ook hierin kijken hoe we beter verbinding kunnen krijgen in de 

dienst, met de organist en met de aanwezigen. Of het gaat werken, dat horen we graag. 

Tot slot, het werken aan het vieren en verbinden doen we samen. In alle werkgroepen, als veilige kerk, 

als voorbereiders op het zomertoetje enz enz. Dat wordt zeer gewaardeerd. Toch merken we ook dat 

het invullen van de vacatures toch nog wel echt een opgave is. Een aantal mensen zijn gevraagd en 

hebben om uiteenlopende redenen aangegeven niet beschikbaar te zijn. En dat is prima, maar geeft 

ook enige zorg. Als we het samen doen, vele handen maken licht werk en geeft ook energie. Dus we 

hopen dat er nog wat mensen namen inleveren. Dat mag zondag as in de kerk bij mij, of gewoon 

mailen naar scriba@pgzaltbommel.nl. 

Hartelijke groet, 

Rudy Klunder, voorzitter 

http://www.pgzaltbommel.nl/
mailto:scriba@pgzaltbommel.nl


 
 
 

Nieuwsbrief nummer 11 

20 mei 2022 www.pgzaltbommel.nl 

Vieringen de komende zondagen   
Zondag 22 mei        10.00 uur    Dienst van Schrift en Tafel 

St. Maarten     Voorganger ds. Trijnie Bouw 

 

Donderdag 26 mei 10.00 uur  Hemelvaartsdag, Regionale dienst bij de Protestantse 
Tweestromengemeente 

Kerk aan de Maasdijk in Rossum Voorganger ds. C.A. Davidse 
Indien de weersomstandigheden het toelaten willen wij deze dienst buiten houden, in de kerktuin 

naast de kerk. Bij slecht weer is de dienst in de kerkzaal. Indien mogelijk graag zelf een stoel mee 

brengen voor een zitplaats in de tuin. Na afloop is er koffie en thee en ruime gelegenheid elkaar te 

ontmoeten. 

Zondag 29 mei       10.00 uur   Dienst van Schrift en Gebed 
St. Maarten    Voorganger ds. Gepke Kerssen 

 

Met de wereld 

Collectes  
Diaconie:   zondag 22 mei  Missionair werk 
   zondag 29 mei  Plaatselijk diaconaal werk 
    

Kerkelijke gemeente:  zondag 22 mei Afdracht landelijke kerk 

   zondag 29 mei  Wijkwerk en gemeenteopbouw 

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

NL56 RABO 0373 7415 02 t.n.v. Protestantse gemeente Zaltbommel.  U kunt ook ‘digitaal’ geven door 

gebruik te maken van de Appostel app. 

 

Mediteren dinsdagavond 24 mei Van 19.30 – 20.45 uur in de Sint Maarten. 
 
Wellicht dat mediteren wat zweverig in de oren klinkt, maar christelijk meditatie heeft oude papieren 
in de praktijk van het kerkelijk leven. Het is niets anders dan een aandachtige manier om gevoed te 
worden in leven in vertrouwen en geloof. Met behulp van een tekst, beeld of lied. Regelmaat zijn er 
bijeenkomsten o.l.v. ds. Lia Davidse. Zij schrijft : “De lente is alom aanwezig! Veel groen, veel bloemen, 
kwetterende vogels. Met lekker lange avonden bovendien. Ik mag jullie weer uitnodigen voor onze 
meditatieavond. En wel aanstaande dinsdag 24 mei in de Sint Maarten.  ‘Net als Jezus worden’ staat 
deze keer centraal. Je kent de uitdrukking misschien vanuit lied 538:1 uit het Nieuwe Liedboek. Je kunt 
dit lied alvast opzoeken en de liedregel door je heen laten gaan. Deze avond zal er weer stiltemeditatie 
zijn, met aandacht voor ons lichaam en onze adem.  Ook geleide meditatie rond het bonte gezelschap 
van mensen die Jezus volgen. We sluiten af met een zegen. We hopen op een mooie bijeenkomst! 
Wees welkom.  Hartelijke groet,  Lia Davidse. “  (volgende keer 28 juni) 
Informatie: ds Lia Davidse, tel. 0418 648962,  cadavidse@hetnet.nl 

http://www.pgzaltbommel.nl/
mailto:cadavidse@hetnet.nl
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Alfa cursus, een oproep 

Al enkele jaren wordt in Zaltbommel vanuit de Passie en in samenwerking met o.a. de Parochie een 

zogenaamde Alfa cursus georganiseerd. Een laagdrempelige manier om mensen die wat meer willen 

weten over geloven daarbij behulpzaam te zijn. We hoeven geen kartrekkers te zijn, maar enige 

betrokkenheid vanuit de Protestantse Gemeente zou welkom zijn. Dat kan zowel een inhoudelijke als 

praktische bijdrage zijn.  Graag melden bij ds. Trijnie Bouw 

 

 

Tweede zondag van de maand = zondag van de jeugd  

Steeds meer merken we hoe belangrijk het is dat kinderen en jongeren elkaar een beetje kennen en 

zich daarom ook thuis voelen in de geloofsgemeenschap. Dat geldt ook voor (jonge) ouders. We willen 

ze daarbij helpen door op een vaste zondag, en wel de tweede zondag van de maand, met elkaar te 

zorgen voor een programma en leuke samenkomst voor de jeugd, inclusief dus de allerkleinsten en 

hun ouders, tijdens de dienst. Wel zullen we samen met de gemeente de zegen ontvangen. We gaan 

dit als vertegenwoordigers van jonge oudergroep, kindernevendienst en jeugdkerk met de 

jeugdouderling samen voorbereiden zodat ook mooie dwarsverbindingen ontstaan.  In de kerk zal 

duidelijk zijn waar ze zich kunnen melden.   

Voor in de agenda hier dus de data: 12 juni, 10 juli (inclusief drempelmoment voor 12 jarigen), 11 

september, 9 oktober, 13 november.  

Voor alle duidelijkheid : op alle andere zondagen is er ook gewoon crèche en kindernevendienst. 

 

 

  

http://www.pgzaltbommel.nl/


 
 
 

Nieuwsbrief nummer 11 

20 mei 2022 www.pgzaltbommel.nl 

Met elkaar voor elkaar   

De bloemengroet. 
 
Zondag 8 mei zijn de bloemen met een hartelijke groet en bemoediging bezorgd bij:  
Mevr. A.G. Blom-Zwamborn. 
Mevr Blom-Zwamborn is geopereerd en heeft een nieuwe knie, zij is nu aan het 
revalideren. 
 
Zondag 15 mei zijn de bloemen met een hartelijke groet en dank bezorgd bij Hans van de Werken,  
Hans heeft zich jarenlang ingezet als koster, waarvoor we hem hartelijk danken. 
 
 
 

Uit de gemeente: 
Marjanneke de Jong verblijft nog steeds in een zorgpension. Ook na 7 weken is er nog geen 
verandering gekomen in de situatie. De hoop is nog steeds dat er érgens een plaatsje voor haar 
gevonden kan worden waar zij de specialistische zorg kan krijgen om weer te kunnen gaan werken aan 
vooruitgang. Het is bekend dat er aan Anja en haar beide dochters gedacht wordt, maar toch doen we 
weer een beroep op u. Marjanneke hoopt zaterdag 21 mei jarig te zijn, om deze dag toch een feestelijk 
tintje te geven willen we u vragen om daar op een of andere manier aandacht aan te schenken. 
Marjanneke kan alleen maar liggen, daarbij vooral luisteren en kijken. Als we haar kamer op kunnen 
fleuren met kaarten (of iets anders) zal ze daar zeker blij mee zijn. Alle blijken van medeleven worden 
enorm gewaardeerd, in het leven van alleen je kamer tóch mogen ervaren dat je niet alleen bent. Als u 
iets wilt sturen, dan mag u dit doen naar: moeder  Anja de Jong. Zij zal zorgen dat alle felicitaties bij 
Marjanneke komen. Alvast hartelijk dank. 
 
Woensdag 4 mei is Alie Struijk aan haar heup geopereerd. Ze is inmiddels weer thuis en doordat ze 
daarbij ook nog corona opliep is het wel stil. Gelukkig gaat het verder goed, het herstel heeft tijd nodig 
en vanaf vrijdag mag er ook weer bezoek over de vloer komen. Beterschap Alie! 
 
Rita Klootwijk verdraagt de chemopillen die ze kreeg niet meer, daarbij hadden ze ook niet het 
gewenste resultaat. In overleg met de arts is besloten om alleen nog medicijnen te nemen waarbij de 
kwaliteit van leven voorop staat. Rita en Hans zijn een paar dagen met de caravan erop uit geweest, 
daar hebben ze erg van genoten. We wensen hen nog mooie momenten samen voor de tijd die nog 
rest. 
 
 
Voor alle mensen, ook niet hier genoemd, die moeilijkheden kennen, eenzaamheid of zorgen. 
Daarvoor bidden wij: Heer ontferm U. 
 
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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GEFELICITEERD Verjaardagen 85+   
 
 

27-05-2022: Mevr. W.D. Blanken-Kosters 
30-05-2022: Mevr. M.HS. Groeneveld-van der Linden 
03-06-2022: Mevr A.J. van Tuijl-de Haar 
 
 

Huwelijk:                                                                   
 
64 jaar:  
30-05-2022: Dhr en mevr v Steenis-Baggerman,  
 
31-05-2022: Dhr en mevr van Heusden-Hanegraaf,  
  
Allen van harte gefeliciteerd.  
 
 

http://www.pgzaltbommel.nl/
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Struintocht / ontdektocht: gaat u mee? 

Op zondag 22 mei organiseert de Groene Groep een wandeltocht door de uiterwaarden bij 

Zaltbommel. Wij mogen ons verwonderen over Gods prachtige schepping. Met een loepje 

bijvoorbeeld kunnen we heel wat ontdekkingen doen. We starten om 14.00 uur bij het speeltuintje 

bij het bunkerschip. Onze tocht eindigt in de Torentuin. Daar kunnen we rondkijken en/of uitrusten. 

Henk en Arien van Herk zullen ons van een fris drankje voorzien. Vanaf de Torentuin is het max. 10 

minuten lopen naar het beginpunt, als u daar de fiets of de auto heeft staan. 

U moet voor deze tocht wel goed ter been zijn. De wandeling duurt 1 tot 1 ½ uur. 

Deze tocht wordt begeleid door Gerda Snoep, maar we kunnen ook aan elkaar vertellen wat we zien 

of weten.  

Graag opgeven via groenegroep@pgzaltbommel.nl.  

Tijdschrift uitgelezen? 

In de Maartenskerk staat op de 

lectuurtafel een bak voor ruil-

tijdschriften. 

Daar kunt u uw tijdschrift in stoppen en 

er natuurlijk een tijdschrift uithalen. 

Zo ruilen en delen we. 

http://www.pgzaltbommel.nl/
mailto:groenegroep@pgzaltbommel.nl
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De Floriade in Almere (uit: Trouw van 2 mei jl) 

 

Op de Floriade laat de Nederlandse tuinbouw samen met tientallen andere landen 

zien welke innova-tieve ideeën zij hebben op het gebied van duurzaam wonen, bouwen en leven.  

Green Island. Ook goed dat de christelijke kerken hier aanwezig zijn, zegt een bezoeker. En dan 

mogen ze van haar best het ‘groene evangelie’ prediken. “Volgens mij is het de taak van de kerk om 

te vertellen hoe wij met de aarde om moeten gaan.” 

Er is een beeldentuin op Bijbelse grondslag aangelegd met in het midden een Tiny Church. “Wij willen 

de mensen de pracht van de schepping laten zien, ze bewustmaken dat het wat het klimaat betreft 

erop of eronder is, maar ook gelegenheid geven om tot rust te komen”, vertelt dominee en adviseur 

Burret Olde. “Ze kunnen ook een kaarsje opsteken of een voorbede in het gastenboek schrijven. En 

dat alles op 64 vierkante meter.” Bij de Tiny Church staan de vrijwilligers klaar om bezoekers alles te 

vertellen over de visie van de kerk op duurzaamheid. Ook Pieter ter Veen is er. Hij legt graag het won-

der van de Tiny Church uit. Die is natuurlijk wat energie betreft geheel zelfvoorzienend. Op het dak 

liggen zonnepanelen en het kerkje draait zelfs met de zon mee.  

 

Fruitful City 

Het gedeelte dat door verschillende kerken wordt verzorgd, is omringd door een beeldentuin met 

Bijbelse beplanting. “Als kerken hebben we een verhaal te vertellen”, zegt de coördinator van de tuin 

Frans Danenberg. “We hebben kunstenaars gevraagd om de negen vruchten van de Geest - denk aan 

zaken als vrede en trouw - die worden genoemd in hoofdstuk 5 van de Brief van Paulus aan de Gala-

ten, uit te beelden. Aangevuld met geloof, hoop en liefde.” Dan kom je uit op twaalf beelden. Dat is 

ook geen toeval; in Openbaring 22 is sprake van een levensboom, die twaalf vruchten gaf, elke 

maand zijn eigen vrucht. 

 

Geestelijke duurzaamheid 

“We staan hier niet met flyers van onze kerken om zieltjes winnen, maar we staan wel voor onze 

overtuiging”, benadrukt de dominee. ”We hopen dat bezoekers geïnteresseerd raken in spiritualiteit, 

in christelijke spiritualiteit.” 

Een nog leeg perk laat zien waar de schepping duidelijk nog voltooid moet worden. “Hier komen Bij-

belse granen als vlas, spelt, gierst en gerst. Maar dat moet allemaal nog opkomen. Dit alles heeft met 

geestelijke duurzaamheid te maken. We willen een leefbare toekomst voor de volgende generaties. 

Zelf heb ik onlangs de tegels uit mijn achtertuin verwijderd en er een appelboom voor in de plaats 

gezet. Je moet zelf het voorbeeld geven.”  Door Dick Viezee 

 

Hebt u ook een groene tip: groenegroep@pgzaltbommel.nl 

http://www.pgzaltbommel.nl/
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Herinneringsconcert voor Hugo Bakker 

10 juni 2022    Aanvang  20:00 uur  St.Maartenskerk 

Het is 31 mei een jaar geleden dat de organist van de St.Maartenskerk, 
 Hugo Bakker, op 35 jarige leeftijd plotseling overleed.  
 
De organisten Reinier Korver en Leendert Verduijn, en Irene Maessen met het 
Zaltbommels Kamerkoor staan op 10 juni stil bij het overlijden van Hugo, zij spelen 
muziek die Hugo in onze herinnering doet blijven. 

 

  

http://www.pgzaltbommel.nl/
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Bij ons komt het niet voor!.....Toch? 

Het project Veilige kerk richt zich vooral op het voorkomen van seksueel 

grensoverschrijdend gedrag in pastorale relaties.  

Als Protestantse gemeente Zaltbommel hebben we ervoor gekozen om het 

iets breder te trekken, want grensoverschrijdend gedrag kan ook inhouden dat 

iemand financieel of materieel benadeeld wordt. Omdat we dit ook niet 

toelaatbaar vinden binnen onze gemeente en het raakt aan het gevoel van veiligheid, is dit 

meegenomen in het aandachtsveld van de vertrouwenspersoon.  

Binnen de kerken gaat veel op basis van vertrouwen en dat voelt goed. Toch kun je nooit voor 100% 

voorkomen dat iemand daar misbruik van maakt.  

Vanuit het project Veilige Kerk is het advies gegeven om meer op ‘papier’ te zetten, niet als motie van 

wantrouwen richting vrijwilligers, maar om een signaal af te geven dat we oog hebben voor wat er 

speelt in de samenleving, het onderwerp grensoverschrijdend gedrag serieus nemen en open staan 

voor het nemen van maatregelen om te laten zien dat we dit binnen onze gemeente niet toelaatbaar 

vinden. Nee, daarmee heb je geen garanties, maar het geeft wel handvatten van wel en niet 

toelaatbaar is.  

Wat zetten we op ‘papier’ van onze gemeente? 

Naar aanleiding van het aanstellen van een vertrouwenspersoon, staat op papier wat zijn/haar taken 

zullen zijn. Het omvat dus de opdracht die de gemeente geeft, waar ze haar prioriteiten stelt en wat 

van belang is voor een veilig klimaat binnen de gemeente.  In een volgende nieuwsbrief zal ik hier 

verder op in gaan. 

Respect voor elkaar omvat eigenlijk alles wat met Veilige Kerk te maken heeft. Respect voor het 

leven, de identiteit en de gevoelsbeleving van de ander. Om die reden komen er omgangsregels, 

afspraken die gemaakt worden in een groep over hoe je respectvol met elkaar omgaat. Dit kan per 

groep/activiteit verschillend zijn, vandaar dat de uitvoering ervan bij de groepen zelf komt te liggen. 

Je maakt de afspraken met elkaar en je houdt elkaar eraan, bijvoorbeeld in de kindernevendienst of 

met een jeugdkamp. Met een gedragscode erkennen we onze verantwoordelijkheid voor de ander 

wat betreft ons gedrag, ons taalgebruik en houding. Het is een officieel document met gedragsregels 

die elke vrijwilliger of beroepskracht moet kennen en, afhankelijk van de afspraken, ondertekenen. 

In tegenstelling tot omgangsregels zijn dit vaststaande regels voor iedereen die verantwoordelijkheid 

draagt voor anderen, zoals een jeugdleider, een crèche leider, een bezoekvrijwilliger, ouderling of 

diaken.  

Een eerste aanzet voor het realiseren van een gedragscode voor alle vrijwilligers binnen onze 

gemeente is dat er een presentatie is gegeven bij de kerkenraad over het onderwerp 

‘grensoverschrijdend gedrag’, waarna we ook de opzet van de gedragscode hebben besproken en 

aangepast. 

Zo gaan we stapje voor stapje op weg om uiteindelijk te voldoen aan de criteria van het project van 

een Veilige Kerk. Nee, niet uit wantrouwen naar elkaar, maar uit zorgvuldigheid voor het leven van de 

ander.  In vertrouwen samen op weg,  

hartelijke groet, Mieke Erlings   E-mail adres : vertrouwenspersoon@pgzaltbommel.nl 

 

http://www.pgzaltbommel.nl/
mailto:vertrouwenspersoon@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 landelijke 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 nieuwsbrief via mailadressen die bekend zijn als abonnee bij de 
redactie van de digitale nieuwsbrief. Het is gezien de persoonlijke gegevens niet de bedoeling deze 
nieuwsbrief 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/.  

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/

