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Het licht van Christus als teken van 

verbondenheid zowel in de kerk als thuis. 
 

 

Samen vieren, verbinden 
 
Soms heb ik last van keuzestress, als het gaat om de punten waarover je in de nieuwsbrief zou 
kunnen gaan schrijven. Denk aan de start van de vakanties of de “grote” zorgen die er zijn in 
Europa en in de wereld over problemen die iedereen makkelijk zelf kan invullen, over het 
milieu of juist weer over gebouwen.  
Bij dat alles wat speelt denk ik telkens weer, wat een rijkdom hebben we aan het vertrouwen 
dat we mogen hebben in ons geloof. Ieder op zijn eigen wijze. Gelukkig maar dat we 
verschillend mogen zijn in onze gemeente. Dat er ruimte is om een survival tocht op te zetten 
voor de jeugd en hopelijk erg herkenbaar voor de ouderen. Dat een organist zich inspant om 
een modern lied, Don’t you worry child, om te zetten in een weergaloos klinkend orgelstuk. 
Iets om door te vertellen, om trots op te zijn en wellicht mis je het wel een beetje tijdens de 
vakantie. Ook is de vakantietijd vaak een inspiratiebron voor nieuwe creatieve ideeën. 
 
Bij de opening van het moderamen zat ik in dezelfde keuzestress inzake een inhoudelijke 
opening. Want terugbladerend kwam ik in het ouderlingenblad van februari het onderwerp: 
“Multifunctioneel gebruik van uw kerkgebouw”. Noodzakelijk kwaad of kans voor de 
toekomst?  Tegen. De synode van de PKN houdt zich ook met dit actuele thema bezig en voor 
ons is dit natuurlijk ook binnen afzienbare termijn een werkelijkheid. Welke kansen creëert 
het voor het maken van de verbinding tussen de gemeente (de kerk) en zijn omgeving? En ja, 
ook dan blijft het noodzakelijk  om na te denken wat dit betekent voor ons als gemeente, het 
samen vieren en verbinden. 
Het tweede punt van de opening was een link naar de surivaltocht die de jongeren uit de 
drempeldienst zijn gestart (of anders geformuleerd) meer bewust mee verder gaan. In de 
jongerenbijbel stuitte ik op de tips van Prediker. “Draag altijd mooie kleren, kies een 
feestelijke geur. Geniet de dagen van je leven die God je heeft gegeven”.  
Net als de jonge tieners is Prediker op zoek naar wijsheid, maar heeft daarbij veel vragen. 
Maar hij heeft ook een paar wijsheden, die ik nog maar eens onder de aandacht wil brengen. 
“God heeft alles wat er is de goede plaats in de tijd gegeven, en ook heeft hij de mensen 
inzicht in de tijd gegeven. Toch kan de mens het werk van God niet tot het einde 
doorgronden.” (Prediker 3;11) en “Geniet dus, beste vriend, van je jonge jaren, haal je hart op 
aan de dagen van je jeugd. Volg de wegen die hart wil gaan en gun je ogen wat ze wensen. En 
onthoud bij alles wat je doet, dat God met je meekijkt” (Prediker 11:9-10)
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Maandag as. hebben we weer een kerkenraad en een rijke agenda. Alvast vooruitblikkend wil ik in 
ieder geval melden dat we maandag twee namen noemen die aangegeven hebben om taken in de 
diaconie en het college van kerkrentmeesters te willen gaan vervullen. Na de vakanties kunnen we 
de namen noemen. Dat is een mooi vooruitzicht.  
Daarnaast werken we ook aan de tijdelijke vervanging van ds. Bouw. Er zijn goede contacten met 
het mobiliteitsbureau, maar nog geen concrete stappen gezet. Zodra we hierover iets weten 
zullen we dit aan u melden. We zijn dus volop in beweging. Een goede zomer gewenst! 
 
Namens de kerkenraad, 
Rudy Klunder 
 

Vieringen de komende zondagen   
Zondag 17 juli         10.00 uur Dienst van Schrift en Gebed mmv kinderkoor Sprankel 

St. Maarten     Voorganger ds. Trijnie Bouw  

Zondag 24 juli        10.00 uur Dienst van Schrift en Tafel 
St. Maarten    Voorganger ds. Trijnie Bouw 
 
Zondag 31 juli    10.00 uur Zangdienst  
St. Maarten     
 
Zondag 7 augustus       10.00 uur Dienst van Schrift en Gebed 
St. Maarten    Voorganger ds. Arie L. van den Dries 
 
Zondag 14 augustus    10.00 uur   Dienst van Schrift en Gebed 
St. Maarten    Voorganger ds. M. de Mik 
 
Zondag 21 augustus     10.00 uur Dienst van Schrift en Gebed 
St. Maarten    Voorganger ds. G. Kerssen 

 

Met de wereld 

Collectes  
Diaconie:   zondag 17 juli  Hulpfonds 
   zondag 24 juli  Tearfund 
   zondag 31 juli  Plaatselijk diaconaal werk 
   zondag 7 augustus Plaatselijk jeugdwerk 
   zondag 14 augustus Zending 
   zondag 21 augustus Plaatselijk diaconaal werk 
    

Kerkelijke gemeente:  zondag 17 juli  Wijkwerk en gemeenteopbouw 

zondag 24 juli  Pastoraat in onze gemeente 

zondag 31 juli  Wijkwerk en gemeenteopbouw 

zondag 7 augustus Kosten kerkdiensten 

zondag 14 augustus Beheer kerkgebouwen 

zondag 21 augustus Jeugdwerk en catechese 

 



 

 

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. 

Collecte 24 juli voor Tearfund 

Tarun helpt mensen zelf op te staan uit armoede en onrecht. Recht doen is voor hen een opdracht 

van God. Tearfund gelooft in de kracht van de kerk. Daarom bieden ze wereldwijd hulp via lokale 

kerken en lokale christelijke organisaties. Met hun projecten helpen ze mensen en 

gemeenschappen tot bloei te laten komen, waarbij mensen zoveel mogelijk gebruik maken van 

wat ze al hebben. Ook biedt Tearfund noodhulp bij rampen. Vanuit de ZWO vragen wij u het werk 

van Tearfund te steunen en daarmee de kerk in een ander land te helpen om hoop te brengen in 

de buurt. 

 

Van de kerkrentmeesters 

Op maandag 4 juli hebben we als kerkrentmeesters een vergadering gehad. Zo net voor de 

zomervakantie is het goed om de balans op te maken. Waar zijn we de afgelopen periode mee 

bezig geweest en wat hebben we bereikt?  Veel zaken lopen goed, vooral door de inzet van vele 

vrijwilligers. Zonder compleet te zijn hebben we stilgestaan bij onder ander de groepen: kosters, 

tuinonderhoud Het Anker, financiën en kerkbalans, beeld en geluid, koffieschenken en de 

ledenadministratie. Zonder deze vrijwilligers, vaak in stilte op de achtergrond, zou het kerkenwerk 

van onze PGZ niet goed lopen. Daarom vanuit het college grote dank!  We hebben ook gesproken 

over het prachtige resultaat van het behalen van het master examen van 1 van onze organisten 

Leendert Verduijn. In de afgelopen weken hebben we goede gesprekken gevoerd met Reinier en 

Leendert en we zijn voornemens om definitieve contracten af te sluiten, zodat we hopelijk nog 

lang van hun beider orgelspel mogen genieten. Een ander punt waar we bij stil hebben gestaan, is 

het alsmaar stijgen van de energieprijzen. Ook onze PGZ ontkomt hier niet aan. Kerkrentmeester 

Liesbeth Kraaijveld gaat samen met de Groene Groep nadenken over hoe we heel concreet als 

PGZ stappen kunnen nemen om energie te besparen, ook met onze gebouwen. Wij hopen u na de 

vakantie hier meer over te kunnen vertellen. 

Het Reilorgel in de koorkerk van de Sint Maarten wordt al tijden niet meer gebruikt, terwijl het 

orgel wel onderhoud nodig heeft. We zijn voornemens om dit orgel te verkopen en daarvoor in 

plaats een piano aan te schaffen. Kerkrentmeester Bas de Bruijn gaat dit samen met onze 

organisten verder bespreken. Ook de beide pastorieën zijn besproken en zij hebben onderhoud 

nodig. Bij de Bloemkeshof gaan we de lekkende isolerende beglazing vervangen. Bij de van 

Oldebarneveldstraat wordt de elektrische installatie in de meterkast vervangen. 

Met betrekking tot de definitieve huisvesting in de Sint Maarten kunnen wij u melden dat we als 

college ambtelijke overeenstemming hebben met de gemeente Zaltbommel over de koop- en 

huurovereenkomsten. Daarmee is weer een grote stap gezet. Deze overeenkomsten zullen nu ter 

goedkeuring aan het college van B&W van de gemeente Zaltbommel en aan onze eigen 

kerkenraad worden aangeboden. Daarmee liggen we op koers, zoals wij dit met u besproken 

hebben op de laatst gehouden gemeenteavond.   

Namens de kerkrentmeesters, Bert Kaasjager 

 



 

Bij ons komt het niet voor!.....Toch? 

In het vorige informatie stukje heb ik aangegeven dat de nadruk bij de taken 

van een vertrouwenspersoon vooral op het vlak van preventie ligt en in 

geval van een klacht/melding wat een vertrouwenspersoon niet doet. 

 

Deze keer ga ik erop in wat bij een klacht/melding van (seksueel) 

grensoverschrijdend gedrag wel door een vertrouwenspersoon wordt opgepakt. Er kan per email 

(mailadres zie onderaan) contact opgenomen worden door een gemeentelid als er sprake is/was 

van grensoverschrijdend gedrag door hen die binnen de kerkelijke gemeente een functie bekleden 

of bekleed hebben en tijdens het uitoefenen van deze functie zich aan misbruik schuldig maken of 

hebben gemaakt. Onder een kerkelijke functie valt eigenlijk iedereen, die zich (gelukkig bijna 

altijd) met hart en ziel inzet voor een gemeente, zoals jeugdleiders, kerkenraadsleden, 

bezoekdames en heren, predikant, ouderlingen enz. enz.  

Overigens mag ook bij ernstige vermoedens van grensoverschrijdend gedrag binnen het netwerk 

van een gemeente een gesprek aangevraagd worden.  

In een eerste persoonlijk gesprek wordt besproken wat de verwachting van de inzet van een 

vertrouwenspersoon voor de klager/melder zal zijn. Als vertrouwenspersoon is het namelijk zeker 

niet de bedoeling om in de schoenen te gaan staan van een professional.  

Een vertrouwenspersoon is er voor de eerste opvang van iemand die slachtoffer is geworden van 

grensoverschrijdend gedrag. Zij biedt een luisterend oor en probeert in een gesprek met de 

klager/melder (slachtoffer) de aard, de ernst en omvang van de klacht vast te stellen en hier een 

zo compleet mogelijk beeld van te vormen. 

Een nare seksuele ervaring zorgt ervoor dat slachtoffers pas, soms na jaren, hun verhaal durven te 

vertellen en hun grootste angst is en blijft, dat zij niet geloofd worden. Vanaf het moment dat het 

slachtoffer zelf de moed heeft om te vertellen wat er gebeurd is, is het van cruciaal belang dat er 

wordt verteld dat zij geloofd worden op hun woord. “Ik geloof je”, is vaak het ‘toverwoord’ om 

verder te vertellen.  (Wel met als kleine kanttekening: als dit redelijkerwijs aannemelijk is.) 

Verder moet het voor de klager/melder duidelijk zijn dat hij/zij erop kan vertrouwen dat de in 

vertrouwen verstrekte informatie niet gedeeld wordt en dat een vertrouwenspersoon niets doet 

zonder hem/haar hiervan op de hoogte te stellen. En hoe moeilijk het ook is, een 

vertrouwenspersoon neemt een neutrale houding aan t.a.v. het slachtoffer en verdachte.  

Wees ervan verzekerd dat er heel veel stof opwaait als er zich iets voordoet binnen een gemeente 

op het gebied van seksueel grensoverschrijdend gedrag en dan is een neutrale houding van groot 

belang en ook de regel dat een vertrouwenspersoon niet in gesprek gaat met andere 

belanghebbenden rond de melding. 

De geheimhoudingplicht weegt heel zwaar, er is maar één uitzondering, waarbij dit doorbroken 

mag worden, namelijk als het misbruik een minderjarig kind betreft en de veiligheid van het kind 

in het geding is. In dit soort situaties vervalt de geheimhoudingsplicht ter bescherming van het 

kind en is er de plicht om, in overleg met ouders, actie te ondernemen en melding te maken bij 

officiële instanties. 

Een vertrouwenspersoon lost niets voor het slachtoffer op, de regie blijft bij het slachtoffer, die 

ook zelf bepaald of er een vervolgtraject ingezet wordt. Soms kan alleen al je hart luchten heling 

brengen, maar wordt er in overleg overeen gekomen dat het gesprek een vervolg krijgt, dan zijn er 

diverse mogelijkheden.  Wat het vervolg kan zijn, kunt u lezen in de volgende nieuwsbrief. Dus 

wordt vervolgd!  In vertrouwen samen op weg, hartelijke groet, Mieke Erlings 

(e-mail adres : vertrouwenspersoon@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. 

 

 

Laudato Si’ 

WAT IS DAT? 

Een encycliek is een rondzendbrief van de paus aan de bisschoppen. Paus Franciscus heeft de 

encycliek Laudato Si’ niet alleen gericht aan de bisschoppen, maar aan iedereen die deze planeet 

bewoont. Het onderwerp van deze pauselijke brief is de zorg om en voor onze Aarde. 

Op 12 oktober organiseert de Groene Groep in samenwerking met de Parochie een avond over 

Laudato Si’, Pastor Roland Putman zal deze avond vertellen over deze rondzendbrief en het belang 

ervan voor ons allemaal. Er komt nog een uitnodiging, maar u kunt deze datum vast in uw agenda 

noteren. 

Citaat uit Laudato Si’: Ik nodig dringend uit tot een nieuwe dialoog over de wijze waarop wij de 

toekomst van de planeet gestalte geven. Wij hebben behoefte aan een gesprek dat ons allen 

verenigt, omdat de uitdaging van het milieu die wij meemaken, en de menselijke wortels ervan ons 

aangaan en ons allen raken. De wereldwijde ecologische beweging heeft al een lange en rijke weg 

afgelegd en talrijke groepen burgers doen ontstaan die een bewustwording hebben bevorderd. 

Helaas zijn veel inspanningen om concrete oplossingen te zoeken voor de milieucrisis vaak 

gefrustreerd, niet alleen door de weigering van de machtigen, maar ook door het gebrek aan 

belangstelling van de anderen. Gedrag dat ook onder gelovigen de weg voor een oplossing in de 

weg staat, gaat van de ontkenning van het probleem tot onverschilligheid, gemakzuchtige 

berusting of blind vertrouwen in technische oplossingen. (LS nr. 14 Ned. vert). 

Groene stapjes, hoe klein ook, helpen mee om de wereld te verbeteren. Denk niet dat ze geen zin 

hebben! 

Nog een citaat uit Laudato Si’: Men moet niet denken dat deze inspanningen de wereld niet zullen 

veranderen. Ze hebben een positief effect op de samenleving, vaak buiten ons weten om. Dit effect 

brengt steeds meer vruchten voort en verspreidt, vaak ongezien, steeds meer goedheid. Bovendien 

brengt dit gedrag ons gevoel van eigenwaarde terug en brengt het ons tot grotere levensdiepgang. 

Laudato Si’ betekent: Geprezen zijt Gij 



 

Op verzoek van Gerda zal ik mijn ervaringen met was strips met jullie delen.  

 
Sinds eind vorig jaar doen wij een groot deel van onze boodschappen bij 
Pieter Pot. Pieter Pot is een verpakkingsvrije online supermarkt. Enkele 
maanden geleden zag ik dat Pieter Pot de Brauzz was strips 
(https://brauzz.com/products/wasstrips-zeebries) nieuw in hun assortiment had gekregen. Wij 
wilden dit wasmiddel graag proberen, omdat het alleen een dun kartonnen doosje als verpakking 
heeft. Dus heb ik één doosje Brauzz was strips, geur zeebries, mee besteld.  
 
Tot op heden heb ik nog geen nadelen aan wassen met de was strips kunnen ervaren. Albert krijgt 
van reguliere wasmiddelen zoals Ariel, Robijn enz. eczeem, het was dus even afwachten hoe 
Alberts huid hierop zou reageren. Gelukkig had hij nergens last van en kunnen we deze was strips 
gewoon blijven gebruiken. De was strips zijn vrij van (micro)plastics, conserveringsmiddelen of 
bleekmiddel en is makkelijk biologisch afbreekbaar. De verpakking (het kartonnen doosje) is 100% 
recyclebaar en kan gewoon bij oud papier. 
 
De was wordt gewoon schoon en ruikt lekker fris. Ik vind het erg makkelijk in gebruik, er gaat 1 
was strip bij een volle trommel. Voor een halve trommel kan de was strip in tweeën geknipt 
worden. Maar wij wassen altijd volle trommels, dus dat heb ik nog niet gedaan. Bij extra vuile was 
zouden 2 was strips toegevoegd kunnen worden. De was strips zijn zowel voor de witte en 
gekleurde was geschikt. De prijs is ca. € 15,- voor 32 wasbeurten. 
 
Voordelen Brauzz was strips:  

• Heel weinig afval 

• Makkelijk in gebruik 

• Wast goed 

• Geen last van eczeem 

• Subtiele geur 

• Weinig opbergruimte nodig 
Nadelen Brauzz was strips: 

• Niet verkrijgbaar in de 
supermarkt, 

wel bij diverse webwinkels 

• Niet ecologisch 
 
Misschien is dit type wasmiddel ook iets voor jullie.  
 
Is nu ook te koop bij de Groene grutter op de dinsdagmarkt in Zaltbommel. 
Hartelijke groet, Albert & Petra Wolthaus 
 

file:///C:/Users/Beheerder/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/Z4R11UGV/Brauzz
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Met elkaar voor elkaar   

De bloemengroet. 
 

Zondag 3 juli zijn er met een hartelijke groet en bemoediging bloemen bezorgd bij Janny en Kees 
Krijgh. Janny heeft hartklachten en Kees heeft nogal naweeën van de corona. Hopelijk gaat het telkens 
een beetje beter. 
  

Zondag 10 juli zijn de bloemen met een hartelijke groet en bemoediging bezorgd bij Reindert en Mique 
Blommers, Reindert wordt/is deze week aan zijn voet geopereerd. Beterschap! 
 
 
Uit de gemeente: 
 

Betty van Hemmen is vorige week aan haar heup geopereerd en verblijft voor revalidatie in het 
Zonnelied. Zet hem op Betty! 
 

Mevr. Marianne Verheijke is verhuisd naar de Wielewaal We hopen dat ze zich snel thuis mag voelen. 
 
 

Een bericht van Rita en Hans Klootwijk: 
Na een periode van up ‘s  en Down’s is de laatste tijd de pijn bij Rita weer toegenomen. De gemaakte 

CT scan heeft uitgewezen dat er naast de uitzaaiingen een scheurtje in het bekken is ontstaan. Deze 

week zal er in het UMC Utrecht een bestraling plaats vinden om de pijn te bestrijden en het scheurtje te 

stabiliseren. Afgezien van de pijn zijn er ook positieve dingen zo gaat eten en drinken nog goed en met 

de scootmobiel gaat ze nog van A naar B. Het mede leven, in welke vorm ook, geeft ons veel geestelijke 

steun. Nogmaals iedereen bedankt daarvoor.  

Groet Rita en Hans. 

 
 
 

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/
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GEFELICITEERD Verjaardagen 85+   
 
 

19-07-2022: Mevr.  K van de Werken-van Oostrum 
30-07-2022: Mevr. J.A. Blom-Ermstrang 
05-08-2022: Dhr. A.H. de Jong 
06-08-2022: Mevr. A. van Haaften-van Willegen 
10-08-2022: Dhr. L. van der Zijden 
10-08-2022: Mevr. J. Jansen- van Brakel 
23-08-2022: Dhr. J.W. van Est 
 

 
 
 
 
 
    

63 jaar getrouwd: 
05-08-1922: Dhr. en mevr. van Zanden-Groenendijk  
 
50 jaar getrouwd: 
11-08-2022: Dhr. en mevr. van Ballegooijen-Schouten 
23-08-2022: Dhr. en mevr. Huizer-van Steenbruggen 
 
61 jaar getrouwd: 
23-08-2022: Dhr. en mevr. Phaff-Bergsma 
 

Allen van harte gefeliciteerd.   

http://www.pgzaltbommel.nl/
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Oproep vrijwilligers en deelnemers soepproject in Pand 9 

  

Iedereen is van harte welkom! 
Samen met het Buurtteam organiseert de diaconie ontmoetingsmiddagen waar 
mensen soep kunnen eten. Dit vindt plaats op elke laatste zaterdag van de 
maand, voor iedereen die het leuk vindt om anderen te ontmoeten. “De 
initiatiefnemers willen graag mensen op een ongedwongen manier bij elkaar 
brengen. Hierdoor ontstaan leuke gesprekken. Misschien ontstaan er ook leuke 
contacten daardoor. Dat geeft dan een zinvolle invulling van je leven. Het maakt 
niet uit hoe oud of jong je bent, iedereen is welkom”. 

Tijdens gemeente avonden is er een paar keer besproken dat wij als kerk 
meer naar buiten willen treden. Dit project is een mooie gelegenheid vinden 
om ons in de samenleving te laten zien.  Nu is de vraag wie wil er een paar keer per jaar komen 
helpen, er is hulp nodig voor het maken van de soep en er zijn gastvrouwen en gastheren nodig.  
Graag willen we dit project na de zomervakantie weer gaan opstarten. De eerst volgende keer is op 
zaterdag 27 augustus van 11.30 tot 13.00 uur in Pand 9.  
Voor meer info of aanmeldingen kunt u terecht bij Harriët van Krieken. telnr. 06-40575481 
of harrietvankrieken@gmail.com 

  

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/
mailto:harrietvankrieken@gmail.com
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