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  Het licht weer mogen ontsteken 

als teken van verbondenheid 

            zowel in de kerk als thuis. 

 

Zondag 17 oktober Gemeente zondag 
 
Gemeente zondag. De een wordt er warm van, de ander wat minder. Bij voorbeeld omdat het 
kan klinken alsof dat alleen bedoeld is voor ingewijden. Dat is natuurlijk niet zo. Als de kerk 
haar deuren opent is dat altijd voor wie maar wil, of je nou voor het eerst komt of al vaker 
bent geweest, jezelf tot die gemeente rekent of niet.  Het is geen besloten ledenvergadering. 
Wel vieren we extra dat de geloofsgemeenschap bestaat uit mensen. Mensen die zich verbonden 

weten met God, elkaar en de wereld. Mensen die de gemeenschap dragen en vorm geven. Op allerlei 

manieren. Dat thema staat centraal.  

In de dienst doordat we lezen uit de eerste brief aan de Korintiërs. Wat leren we daar over gemeente 

zijn?  En ook doordat we onze aandacht richten op die mensen die voor een tijdje extra 

verantwoordelijkheid op zich nemen als het gaat om het mogelijk maken van en leiding te geven aan 

het gemeente zijn.  Door zitting te hebben in de teams van kerkenraad, diaconie, pastorale raad en 

college van kerkrentmeesters.  

Een van de typisch Nederlandse manieren om gemeenschapszin te oefenen is ‘gezellig koffiedrinken’.  

Niets om met minachting naar te kijken, maar om te omarmen.  Laten we daarbij wel ook om ons heen 

blijven kijken. Want we willen een open kerk zijn en geen gesloten clubje. 

De dienst begint zoals altijd om 10.00 uur.  Als dat om een of andere reden niet haalbaar is, ben je 

natuurlijk altijd uitgenodigd om thuis mee te vieren. Bovendien ben je ook na de dienst van harte 

welkom om even binnen te lopen.  

U kunt op de koffie bij de diverse  werkgroepjes, koren, jeugdactiviteiten, diaconie en groene groep, 

en kerkenraad enz, Laagdrempelig en toch informatief. Voor een extra lekker kopje koffie is ook 

gezorgd. We zien jou/u graag! 

 

 

  

http://www.pgzaltbommel.nl/
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Voortgang besluitvorming gemeente Zaltbommel 
In nieuwsbief 42 van 17 september jl. berichten we u aangaande uitstel van besluitvorming aangaande 

het nieuwe cultureel centrum/Sint-Maarten. Inmiddels heeft de gemeente ons op 15 oktober jl. 

geïnformeerd dat er inmiddels meer duidelijkheid is over de ontbrekende informatie, die noodzakelijk 

is aangaande de besluitvorming. De stukken die voor de carrousel vergadering zijn ingebracht zijn 

openbaar. De carrousel is weer regulier in het stadhuis en het onderwerp is gepland om 20.20 uur. 

Publiek is ook weer welkom. Als de carrouselbehandeling positief verloopt, dan zal de raad op 11 

november as. een besluit nemen.  

We zijn hoopvol gestemd over de voorgenomen besluiten en houden u op de hoogte over het verdere 

verloop van de besluitvorming. Een belangrijk traject dat de nodige impact heeft op onze toekomst. 

We hebben vertrouwen in het proces dat gaat komen, maar niettemin blijven het altijd spannende 

ontwikkelingen met de nodige impact op onze gemeente. Heeft u vragen, aandachtspunten of zorgen, 

maakt u dat vooral kenbaar via uw wijkouderling of bij de scriba.  

 

Vieringen de komende (zon)dagen   

Zondag 17 oktober 10.00 uur  Dienst van Schrift en Gebed in de St. Maarten 
Voorganger ds. Trijnie Bouw 
 
Zondag 24 oktober 10.00 uur  Dienst van Schrift en Tafel in de St. Maarten  
Voorganger ds. Trijnie Bouw   

Viering Maaltijd van de Heer 
‘Doe dit om mij te gedenken’, klinkt het in 1 Korintiërs 11.  Uit deze oeroude oproep is het sacrament 
van de maaltijd van de Heer ontstaan. Heilig Avondmaal noemen we het ook wel, met een verwijzing 
naar het laatste maal dat Jezus hier op aarde met zijn vrienden vierde. Waar denken we dan aan?  Aan 
Pasen. Aan opstanding, bevrijding, leven. Aan het vreugdevolle geheim dat wij in Christus verbonden 
zijn met God, elkaar en de wereld. Daar zijn geen woorden voor nodig. Alleen maar ontvangen en 
delen, brood en wijn als uit Zijn hand. Die vreugde zet de toon op 24 oktober. We hopen dat velen met 
ons zullen plaats nemen in de kring. Voor wie dat echt niet aandurft of aan kan is er de gelegenheid 
om thuis mee te vieren. Dat kan met eigen brood en wijn/druivensap, maar we bieden aan om 
zaterdag wat brood en wijn samen met de liturgie thuis bezorgd te krijgen. We zijn blij en dankbaar dat 
Leo van Dalen de diaconie wil ondersteunen bij de organisatie. Bij hem kunt u zich aanmelden als u 
thuis mee wilt doen.  Mail leo@forceit.nl   telefoon 06 24 56 27 88 

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 viering,  
 

http://www.pgzaltbommel.nl/
mailto:leo@forceit.nl
http://www.kerkdienstgemist.nl/
http://www.pgzaltbommel.nl/
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Mijn lied 
Is er een lied of een stuk muziek dat je graag wilt laten horen in de kerkdienst?  Dat kan in de rubriek 

‘’mijn lied’’!  Stuur je suggestie met toelichting naar dsbouw@pgzaltbommel.nl of 

scriba@pgzaltbommel.nl   Je kunt de toelichting zelf voorlezen of laten voorlezen.  En met uw of jouw 

verhaal erbij mag alles, klassiek of pop, religieus of werelds, uit het liedboek of (ver) daarbuiten.   

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 voldoende afstand houden.  
 

Van de Kindernevendienst 
Voor de meest actuele informatie over de kindernevendienst en het jeugdwerk zie de Facebookpagina 
https://www.facebook.com/jeugdwerkPGzaltbommel/.  

 

Met de wereld 

Collectes  
Diaconie:  17 oktober najaarszending 

  24 oktober ZWO Wereldvoedseldag 

U kunt uw bijdrage overmaken op de bankrekening van de diaconie  

NL07 RABO 0374 3730 78 o.v.v. de datum of de bestemming 

Kerkelijke gemeente:  17 oktober wijkwerk en gemeenteopbouw 

   24 oktober verzekering gebouwen 

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.  
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/
mailto:dsbouw@pgzaltbommel.nl
mailto:scriba@pgzaltbommel.nl
https://www.facebook.com/jeugdwerkPGzaltbommel/
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Wijkbezoeker/ wijkcoördinator iets voor u/jou? 

In het (nieuwe) informatieboekje van onze kerkelijke gemeente wordt uitgelegd wat pastoraat is, hoe 
de kerkelijke gemeente in wijken is verdeeld, wie de wijkcoördinatoren en wijkbezoekers zijn.  
Zoals met veel zaken in en rond de kerk maken veel handen licht werk, daarom zoekt de pastorale raad 
een aantal gemeenteleden die een taak binnen de wijkteams willen oppakken. 
 
We merken dat er soms een drempel is om zo’n taak op te pakken.  
“Wat wordt er dan van mij verwacht en hoeveel tijd kost het?”  
Binnen het wijkteam hebben we een coördinator. Hij of zij is de verbindende schakel tussen het 
wijkteam en de Pastorale Raad. De coördinator stuurt het wijkteam aan. Het wijkteam heeft daarvoor 
regelmatig contact met elkaar zodat bijvoorbeeld bezoek aan gemeenteleden gepland kan worden. 
Dat kan bij een jubileum zijn, maar ook bij ziekte of om een andere reden wanneer het er om gaat dat 
je omziet naar elkaar en elkaar steunt.  
Belangrijk is ook dat je als lid van het wijkteam er niet alleen voor staat. Werk wordt verdeeld. 
Minstens zo belangrijk is dat je met elkaar ervaringen kunt delen wanneer je daarbij de 
vertrouwelijkheid respecteert van hetgeen je wordt verteld. 
De laatste keer dat we spraken in de Pastorale Raad over de vraag hoeveel tijd wijkwerk kost kwamen 
we uit op gemiddeld een uur in de week. Is dat iets waar u voor open staat en wel meer over wilt 
weten?  
 
De Pastorale Raad ziet uit naar uw reactie zodat we dit belangrijke wijkwerk op peil kunnen houden. 
 
Gerrit Dingemans pastoraleraad@pgzaltbommel.nl  0418-64 29 49  06-15 22 54 32 

  

http://www.pgzaltbommel.nl/
mailto:pastoraleraad@pgzaltbommel.nl%20-
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Met elkaar, voor elkaar 
De bloemengroet. 
Zondag  3 oktober zijn er met een hartelijke groet en bemoediging bloemen 
bezorgd bij:   Mevr. Annie de Jong-Faasse 
 Zondag 10 oktober zijn er met een hartelijke groet en beterschapswensen 
bloemen bezorgd bij:  Dhr. Stef Jumelet 
 
Uit de gemeente: 
Rita Klootwijk is bezig met chemokuren, de tussentijdse scan en de bloeduitslagen zijn gunstig, 
waardoor de behandeling voortgezet kan worden. Wel heeft ze ook nog een plaatselijke bestraling 
gehad in verband met de pijn in haar heup. We hopen dat dit verlichting zal geven. 
 
Bartje Bambacht   de komende weken in het Vrijthof in Tiel, er zijn problemen met haar prothese, dit is 
toch wel een tegenvaller, maar hopelijk wordt het opgelost. 
 
We denken aan hen in onze gebeden en wensen hen veel sterkte en waar mogelijk beterschap. 
 
 
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.  

 

Mevr. M. Kraaij-v Loon  
Mevr. GP Scheffers-v Loon   
Mevr. HJ v Gameren-v Est  
Dhr. J Nieuwland   
 
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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God,  
 
fluister het tot mij;  
in de stilte van de dag,  
in het piekeren in de nacht,  
in de stappen die ik zet,  
dat U met mij op weg bent.  
 
Fluister het mij in,  
als de twijfel mij overvalt,  
als cynisme mijn geloof verjaagt,  
als alles zinloos lijkt,  
dat U mij niet loslaat.  
 
Fluister tot mij, 
vriendelijk en beslist, 
dat U de vaste grond wilt zijn onder mijn voeten,  
als daglicht om mij heen zult zijn,  
de toekomst die mijn vertrouwen wenkt.  
 
Amen 
- Ds. Marleen Blootens 

 
 
 
 
Ook deze keer geen huwelijksjubilea. 

 
 
 
 
 
GEFELICITEERD Verjaardagen 85+   
 
 

22-10-2021: Mevr. H. de Vries - Noordam 
 
Van harte gefeliciteerd.  
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.pgzaltbommel.nl/
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Zondag 26 september waren we aangeschoven bij de burendag van de wijk de Vergt, daar werden we 
hartelijk ontvangen met drankjes en lekkere hapjes voor iedereen. Er was een mooie opkomst van 
mensen uit de wijk en van de organiserende kerken en andere instanties. Ik kwam in gesprek met 
Katinka van Bekkum, zij is actief bij de wereldkeuken, een activiteit waarbij samen koken verbindt.  
Elke maand een ander land, diverse avonden in Kerkdriel en Zaltbommel, waarbij je per maand mee 
kunt doen door mee te koken of als gast te komen eten. 
 

Samen koken, samen eten, van elkaar leren en elkaar leren kennen, dat is wat we in de“Wereldkeuken” 
doen. 
 

Meer informatie vindt u op: www.kompasbommelerwaard.nl/activiteit/wereldkeuken 

Ciska Dingemans 
 
 

 
 

De jeugdruimte in Het Anker: 
Na de waterschade door de hoosbui van enige tijd geleden is er 
een nieuwe vloer in de jeugdruimte gelegd, wat is het mooi 
geworden! 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.pgzaltbommel.nl/
http://www.kompasbommelerwaard.nl/activiteit/wereldkeuken
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Uitnodiging 

Inspiratiefestival op Terschelling van vrijdag 22 tot en met zondag 24 oktober. 

Hieronder de link naar het programma. 

https://www.inspiratiefestival-terschelling.nl/programma  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Projectkoor van start! Wie zingt mee? 

Samen zingen.  Samen een bijdrage aan de kerkdienst leveren. Dat is de bedoeling van het 

projectkoor van de PGZ.  Het woord project geeft aan dat je bij ieder project telkens opnieuw kunt 

kijken of je mee wilt doen of niet. Zo geven we een brede groep gelegenheid om mee te zingen. We 

hebben in Hans de Wit een enthousiaste dirigent gevonden.  

Het eerste project staat in de steigers. We richten ons op de dienst van 14 november, waarbij we 

beginnen met twee of drie liederen. De repetities zijn op donderdagavond van 20:15 tot 22:00 in het 

Anker, te beginnen op 21 oktober.    

Zing je mee? Of kom je 21 oktober eerst een keer kijken? Graag bericht aan Arend Nijstad.  

arend@nijstad.nl    tel 06 22 71 11 93 

http://www.pgzaltbommel.nl/
https://www.inspiratiefestival-terschelling.nl
https://www.inspiratiefestival-terschelling.nl/programma
mailto:arend@nijstad.nl
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KINDERKOOR SPRANKEL 

 

 

 

sprankelbommel@gmail.com 

http://www.pgzaltbommel.nl/
mailto:sprankelbommel@gmail.com
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Geef me ruimte  - tentoonstelling in de Sint Maartenskerk 

Het werk van Charlotte Hegeman kenmerkt zich door een wisselwerking tussen beeldhouwen en 

tekenen. haar affiniteit met architectuur en fascinatie voor ruimte zijn kenmerkend voor haar artistieke 

werk. De overweldigende ruimte van de Sint Maartenskerk is dan ook de perfecte omgeving voor haar 

tentoonstelling.  Deze is de laatste in de reeks van PUBLIEK dit jaar. Volgend jaar vanaf mei volgt een 

nieuwe reeks. Wellicht dat in een van de tentoonstellingen de samenwerking met de kerk nog wat 

zichtbaarder zal zijn.  

 

Op dit moment wordt ook nagedacht over de mogelijkheid om zondag 31 oktober samen te werken 

als we de kerk eind middag/begin avond willen openstellen om een lichtje op te steken in het kader 

van het herdenken van onze gestorven geliefden.  Zo geven we ruimte. Ruimte voor rouw. Ruimte 

voor troost.   

 
 

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.rivierenland.nl/evenement/geef-me-ruimte/
https://www.protestantsekerk.nl/nieuwsbrieven/
mailto:scriba@pgzaltbommel.nl
http://www.pgzaltbommel.nl/
https://www.facebook.com/pgzaltbommel/
https://www.facebook.com/jeugdwerkPGzaltbommel/

