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Het licht weer mogen ontsteken
als teken van verbondenheid
zowel in de kerk als thuis.
Samen vieren, verbinden
Tweede zondag = jeugdzondag
Wat is het als kinderen en tieners fijn om af en toe ook op zondag speciaal tijd voor elkaar te
hebben. Daar hebben we wat op gevonden. Voorlopig is de tweede zondag van de maand
jeugdzondag. Dat betekent : jeugdkerk voor tieners van 12 tot ongeveer 16 jaar gedurende een
flink deel van de dienst, en kindernevendienst tijdens de hele dienst. De kinderen gaan bij
binnenkomst direct hun eigen ruimte in, in het Anker (kunnen daar dus ook afgezet worden als je als
ouders andere dingen te doen hebt). We zien je graag zondag 14 november en zet ook vast 12
december in de agenda!
Dankbaar
Op dankdag bedachten we dat dankbaarheid ook iets is wat je kunt beoefenen. Dat het in geloof een
grondhouding is, die je grond onder de voeten geeft, hoe de tijden ook zijn. Dat je soms als vanzelf
dankbaar kunt zijn blijft natuurlijk fijn. Zo mocht er dankbaarheid zijn als we terugkijken naar de
besluitvorming tot nu toe, maar ook als we terugkijken op de diensten in de Sint Maartenskerk van de
afgelopen maanden. Niet in de laatste plaats afgelopen zondag. We mochten toen denk ik ook aan den
lijve ervaren wat het betekent om kerk voor de stad te zijn, en als geloofsgemeenschap wat je zou
kunnen noemen aan ‘’liturgisch diaconaat’’ te doen. Dienstbaar te zijn aan mensen binnen en buiten
de kerk. Veel dank aan Corrie Satter en Eike van de Werken die voor een stijlvolle opstelling van de
kaarsen hadden gezorgd. Van kosters tot crècheleiding, er wordt door velen voor en achter de
schermen hard gewerkt om elke kerkdienst weer tot een mooi geheel te maken. Achter de schermen
voltrekt zich ook het werk van het zogenaamde repro-team (op dit moment bestaand uit Hans
Flamman, Carolien van Steenis en Aart Vos), die zondagsbrief en liturgieboekjes verzorgden.
Dankbaar mogen we zijn voor alle inzet!
Projectkoor in première!
Op zondag 14 november is het zover, dan debuteert het projectkoor in de dienst. Ze hebben een
aantal liederen ingestudeerd en zijn natuurlijk ook een fijne ondersteuning bij de samenzang. Zoals de
maatregelen aangeven werken ook zij als koor met coronatoegangsbewijzen, waardoor ze wat dichter
bij elkaar kunnen staan dan de afstand die de overige kerkgangers moeten houden.
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Vieringen de komende (zon)dagen
Zondag 14 november 10.00 uur

Dienst van Schrift en Gebed in het Anker
Voorganger ds. Trijnie Bouw

Zondag 21 november 10.00 uur

Dienst van Schrift en Gebed in het Anker
Voorganger ds. G.H. Fredrikze

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/.
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Aangepaste coronamaatregelen
Op dinsdag 2 november kondigde de overheid maatregelen aan om de stijging
van de verspreiding van het coronavirus in te dammen. Citerend uit een bericht van het moderamen
van de PKN: “het moderamen realiseert zich dat de meningen in de samenleving - en daarmee ook in
de kerk -sterk verdeeld blijven. Scriba René de Reuver: “Laten we onze verantwoordelijkheid
nemen en elkaar niet uit het oog verliezen. Sluit niemand uit, maar geef elkaar de noodzakelijke
ruimte.” Hierbij volgen wij het advies van de landelijke kerk en passen we maatwerk toe. We weten
nog niet wat de persconferentie van 12 november voor consequenties met zich mee zal brengen, maar
vooralsnog houden we onderstaande lijn aan.
14 november
Vanaf 14 november gaan we weer kerken in het Anker. Ook daar houden we, mede gezien door de
huidige ontwikkelingen, de 1,5 meter opstelling aan. We hebben nog eens goed gekeken naar de
indeling en er is plaats voor 87 mensen tijdens de diensten, exclusief medewerkers. Met dit aantal kan
het voorkomen dat de diensten helemaal vol zitten. Daarom gaan we vanaf 14 november a.s. weer
starten met het aanmelden voor de dienst. U kunt zich aanmelden via het mailadres:
aanmelden@pgzaltbommel.nl. We houden de hoeveelheid aanmeldingen de komende diensten goed
in de gaten. Natuurlijk denken we ook na over de diensten bijv. kerst en de hoeveelheid mensen. We
gaan daar nog niet op vooruit lopen en we wachten de ontwikkelingen en maatregelen af, alvorens
hierover besluiten te nemen.
Naast de opstelling zijn er nog een aantal andere aanpassingen die we hieronder op een rijtje hebben
gezet:
• Bij binnenkomst de handen ontsmetten.
• Bij ingang van het kerkgebouw wordt niet gevraagd om een coronabewijs. We vertrouwen erop
dat iedereen zijn/haar verantwoordelijkheid hierin neemt.
• Mondkapjes advies: In openbare gebouwen, winkels, scholen en het onderwijs geldt opnieuw
een mondkapjesplicht. Hoewel deze verplichting niet geldt voor kerkgebouwen nemen we het
advies over om alleen bij verplaatsingen een mondkapje te dragen.
• Leden van het projectkoor mogen na scannen van een geldig coronatoegangsbewijs op minder
dan 1,5 meter van elkaar plaatsnemen.
• Collecteren bij de uitgang na afloop van de dienst.
• Begroeting: Handen schudden in en na de dienst laten we voorlopig nog even achterwege. Er
zijn mooie gebaren naar elkaar te maken.
• Koffiedrinken: Op dit moment moeten we constateren dat de regels ons hiervoor op deze wijze
onvoldoende mogelijkheden bieden.
• Bij klachten blijft u thuis. We blijven de diensten gewoon digitaal aanbieden en daarmee kunt u
de diensten goed volgen.
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Met de wereld
Collectes
Diaconie:

14 november Schoenendoosactie GAiN
21 november NPV Terminale zorg

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: 14 november Onderhoud tuinen
21 november Onderhoud pastorieën
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.
Verantwoording diaconiecollectes en giften.
Als collectegeld is er in de periode 1 oktober-31 oktober door collectebonnen, overboekingen en
bijschrijvingen via de Kerkgeld app op bankrekening NL 07 Rabo 0374 3730 78 € 1107,50 ontvangen.
Gemiddelde collecteopbrengst in periode oktober is € 221,50. Tevens zijn de volgende (contante)
giften ontvangen: Via Dianne Dekker € 80,00 aan collectebonnen t.b.v. de diaconie. Via Gijsje van
Wijnen € 10,00 voor het bloemenfonds.
Overeenkomstig de afspraken over de af te dragen bedragen van doorzendcollecten zijn de volgende
bedragen overgemaakt: collecte 3 oktober: Kerk in Aktie € 300,00 t.b.v. Steun in de rug Kerk Marokko;
collecte 10 oktober: Zomertoetje € 350,00 t.b.v. Bijdrage kosten Zomerkamp; collecte 17 oktober: Kerk
in Aktie € 300,00 t.b.v. Wereldvoedseldag; collecte 24 oktober: Kerk in Aktie € 221,50 t.b.v.
Najaarszending; collecte 31 oktober Nederlands Bijbelgenootschap € 250,00 bijdrage i.v.m. collecte
Bijbelzondag.
De inzameling voor de Voedselbank op Dankdag 3 en zondag 7 november heeft 7 kratten met
levensmiddelen opgeleverd. Deze zijn inmiddels afgeleverd bij de Voedselbank. In plaats van goederen
te verstrekken hebben diverse gemeenteleden giften overgemaakt naar de bankrekening van de
Diaconie t.b.v. de Voedselbank. Dit kan nog tot eind november. Het totaal ontvangen bedrag aan
giften wordt dan overgemaakt naar de voedselbank.
Namens de diaconie heel hartelijk bedankt voor uw bijdragen.
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Diaconaal vluchtelingen project ‘Veraf en dichtbij’
Corona speelt ons als werkgroep voor het diaconale project behoorlijk parten, waardoor het niet
mogelijk was om actief geld te werven. Toch kunnen we melden dat we inmiddels vanaf 2019 zo’n
17.000 euro hebben overgemaakt naar GAiN voor de hulpverlening in het vluchtelingenkamp op
Lesbos.
Op dit moment is er nog een klein bedrag in kas en we hebben besloten om dat geld te doneren aan
een mooi doel, ook met als doel hulpverlening op Lesbos.

Toevallig kregen we de vraag voor een donatie aan een aantal jonge mensen, die in december naar
Lesbos gaan om te helpen bij het werk in het vluchtelingenkamp. Ze gaan zich vooral inzetten voor
zwangere vrouwen en moeders met jonge kinderen.
Omdat al het geld voor 100% besteed zal worden aan de hulpverlening, hebben we besloten om het
geld wat er nu nog over is, een bedrag van 500 euro, te doneren aan deze groep.
Mochten jullie meer informatie willen of doneren, klik dan op deze link:

zusjes Arianne en Gerlin naar Lesbos
Maar het is ook mogelijk om voor dit doel een gift over te maken naar de diaconie, onder vermelding
“december actie Lesbos”. Rekeningnummer: NL07 RABO 0374 3730 78 t.n.v. diaconie.
De diaconie zorgt er dan voor dat het bij de groep terecht komt.
Natuurlijk hopen we later te horen wat zij hebben gedaan met het geld.
Begin volgend jaar bepalen we verder wat we nog aan activiteiten in gang kunnen zetten voor het
vluchtelingenkamp op Lesbos.
Jullie horen weer van ons, wordt vervolgd!
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Kinderkerst Zaltbommel
Op kerstavond 24 december om 18.00 uur is in de Sint Martinuskerk een kerstviering voor en door
kinderen.
Voor deze viering worden
muzikanten gezocht om deze viering te ondersteunen.
Bespeel je een muziekinstrument en vind je het leuk om onze kinderviering muzikaal ondersteunen?
Dan zijn wij op zoek naar jou!
We spelen bekende, eenvoudige (kinder)kerstliedjes en of nu jong of oud bent, net begint of ervaren
bent: je bent van harte welkom!
Wil je meedoen? Mail dan naar kinderkerst_zaltbommel@outlook.com

Met elkaar, voor elkaar
De bloemengroet.
Zondag 31 oktober zijn er met een hartelijke groet en bemoediging bloemen
bezorgd bij: Mevr. J. van Sermond,

Zondag 7 november zijn de bloemen met een hartelijke groet en
beterschapswensen naar Jan Wim van Drunen gegaan,. Jan Wim heeft last van gordelroos, wat ook op
zijn oog is geslagen. Heel pijnlijk en vervelend, maar gelukkig gaat het alweer de goede kant op en kon
hij de bloemen uit de dienst zelf meenemen.

Uit de gemeente:
De 3 chemo kuren van elk 3 sessies en de ene bestraling geven enige verlichting. Maandag 1 november
hebben we te horen gekregen dat de bloedwaardes zich gunstig ontwikkelen. Door deze ontwikkeling
wordt er verder gegaan met de chemo kuren, voorlopig nog 2 kuren van 3 sessies en daarna gaat het
onderzoek verder. Dat zal rond de kerstdagen zijn.
In deze voor ons onzekere tijd vinden we veel steun bij de kaarten, zie foto hierboven, telefoontjes,
bloemen en bezoekjes die wij mochten ontvangen en gelukkig nog steeds krijgen.
Wij bedanken iedereen die met ons meeleeft en ons steun geven in deze onzekere tijd.
Rita en Hans Klootwijk
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We leven mee met Gerrit en Ciska Dingemans nu zij afscheid moesten nemen van de broer van Gerrit,
Dick. Hij overleed op maandag 1 november op de leeftijd van 69 jaar. Op maandag 8 november werd
hij begraven na een dienst in de Hervormde Kerk van Bruchem die we ook online mee konden maken.
We denken ook aan de vrouw van Dick, Wilma Dingemans- van Drunen. Zij heeft een tijd lang ook onze
gemeente mogen dienen als diaken.
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. E.S. van Hemmen
Mevr. A. van Acquoij-den Otter
Mevr. LP van Wijnen-Pellegrom
Mevr. M. van den Ham-van der Pol

5301GR Zaltbommel
5301GV Zaltbommel
5301GW Zaltbommel
5301HC Zaltbommel

Als u iemand weet voor een kaartje of een keer de bloemen uit de kerkdienst, laat het even weten:
pastoraleraad@pgzaltbommel.nl
Als jouw naam klinkt,
zie ik even
hoe je liep en wat je zei,
wat er altijd is gebleven
van jouw leven diep in mij.
Als jouw naam klinkt,
stroomt er water
uit mijn ogen, door mijn ziel.
Onze dromen, plan voor later,
tijd die in het water viel.
Nu jouw naam klinkt,
komt tot leven
hoe jij mij hebt meegemaakt,
mee geschapen, weggegeven,
mijn bestaan hebt aangeraakt.
Nu jouw naam klinkt,
verwacht ik onder
onze levens eens een hand
ook al voelt nu alles zonder,
God brengt ons weer in verband.
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Huwelijk:
50 jaar getrouwd:
24-11-2021: Dhr. en mevr. de Jongh -van Rijswijk

GEFELICITEERD Verjaardagen 85+
22-11-2021: Mevr. J. van Wijk - van Mil,
23-11-2021: Mevr. A.S. Spoon – van de Kloot
23-11-2021: Mevr. K. van Dalen - de Kock
26-11-2021: Mevr. A. Noordijk-Baas
26-11-2021: Mevr. E.S. Reijngoud – van der Zaal
26-11-2021: Dhr. J. van de Meer
Allen van harte gefeliciteerd.

Schoenendoos actie Een cadeau van een kind voor een kind!
We zijn weer gestart met de Schoenendoosactie van GAiN.
De schoenendozen mogen weer versierd en gevuld worden door de
kinderen en door wie maar wil! Voel u jong en vul een schoenendoos
of ga lekker met uw kinderen of kleinkinderen aan de gang. Het is een
actie die juist zo gemakkelijk aan kinderen uit te leggen is en veel
kinderen vinden het erg leuk om te doen.
Mocht u schoolspullen, speelgoed, knuffels en toiletartikelen hebben,
dan nemen we die graag in ontvangst om de dozen aan te vullen tot
het gevraagde verlanglijstje, dat in de folder staat. Ook giften zijn
welkom. We hopen er weer een echt cadeau van te maken voor de
kinderen, die wel een hart onder de riem kunnen gebruiken in Afrika, Oost Europa en de
vluchtelingenkampen in Griekenland. Er zijn nog wat folders voor u beschikbaar. Die liggen op de
informatie tafel bij de koorkerk.
Op 14 november kunt u de dozen inleveren en dan is er ook een collecte voor de vervoerskosten. Dit
omdat niet alle ouders draagkrachtig zijn om de vervoerskosten op te brengen. We maken u er nog even
op attent dat we dan in Het Anker zitten.
Mocht u niet aanwezig kunnen zijn, dan kunt u de doos ook inleveren bij Mieke Erlings.
graag eerst even bellen: 06 27 04 31 01)
Als we met elkaar ons steentje bijdragen aan de actie, dan kunnen we er voor zorgen dat alle dozen
goed gevuld en betaald op reis kunnen voor een stralende glimlach op het gezicht van een kind. We
hopen dat we weer op u mogen rekenen.
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Ontmoetingsavond Wijk 1
14 oktober 2021 in Het Anker.
Op 14 oktober hadden we een fijne avond met wijkbewoners uit wijk 1 (Binnenstad incl. KW-weg,
Steenweg en Gisbert Schairtweg). Het thema was “Omzien naar elkaar”. Het doel van deze avond was
om kennis met elkaar te maken en te onderzoeken waar behoefte ligt in elkaar ontmoeten, elkaar
steunen, samen activiteiten te ondernemen om te ontdekken waar talenten en interesse liggen.
Samen met het team wijkbezoekers waren we met 21 mensen. Dat lijkt teleurstellend, maar met deze
groepsgrootte was het prettig werken in kleine groepjes, vooral voor de veiligheid en het vertrouwen
onderling zodat iedereen tot z’n recht kwam.Jessica van Leeuwen verzorgde de opening door te lezen
uit Romeinen 12 en Petrus 4, daarnaast las ze een overdenking van Wim Moehn (hoogleraar
Geschiedenis van het gereformeerd protestantisme en predikant van de Grote Kerk in Hilversum), wat
gaat over ‘ontvangen en uitdelen’.
Teunie van der Wal legde vervolgens uit wat de bedoeling was van deze avond. Daarna volgde een
kennismakingsrondje. D.m.v. het maken van een collage in groepjes van 6 a 7 mensen, ontstonden er
mooie gesprekken over ontmoeten, samenwerking, duurzaamheid en aandacht voor elkaar. Er werden
plaatjes gezocht die hierbij passen, waarna deze op een schilderdoek werden geplakt. We spraken
over de toekomst van de kerk waar wij als gemeenteleden samen de Bijbelse boodschap van
naastenliefde toepassen in het dagelijks leven. Waarbij we samen in de wijk onze talenten mogen
inzetten en ontvangen en ons verantwoordelijk voelen voor elkaar. Na het plakken werd door elke
groep verteld wat er met de plaatjes was bedoeld.
Samen kwamen we tot onderstaande conclusie:
•

Deze vorm van samenkomen vraagt om een vervolg. Misschien voor de ouderen op een
middag in het voorjaar.

•

Het enthousiasme van de groep was hartverwarmend. Men leerde elkaar beter en anders
kennen.

•

Misschien gaan mensen uit de wijk bij elkaar op bezoek. Kleine groepjes bevordert de veiligheid
onderling, de gesprekken gaan daardoor vaak diepgaander.

•

Samen eten en drinken wordt erg gewaardeerd. We denken daarbij aan de seniorenlunch- en
diner. De Maartenskring voor jongere mensen.

•

Deze werkwijze vraagt om kleine stapjes vooruit en geduld. In het voorjaar de volgende
bijeenkomst.

Teunie besloot de avond met een gedicht van Ronald Lammers: “ Ik geef je mijn Geest”
Het Pastoraal wijkteam van wijk 1 Lutz, Joyce, Riet, Marijke, Jessica, Teunie en Eike
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Doen!
Sam Janse hield een webinar ‘Duurzaam en vreugdevol leven’.
Veel mensen vinden dat er iets moet gebeuren om een verdere
opwarming van de aarde tegen te gaan. Toch leidt dat vaak niet tot
anders handelen. We zeggen “Eigenlijk zou ik….”

Tegenover het goede leven staat niet het slechte leven, maar het gemakkelijke leven. Het evangelie
gaat in tegen de dingen op zijn beloop laten, tegen kiezen voor de weg van de minste weerstand. Of is
de Bijbel voor ons een te comfortabel boek geworden?
Mag je dan niet genieten?
Als anderen voor onze goedkope producten te weinig betaald krijgen of als ze te maken krijgen met
droogte of overstromingen, doordat wij willen genieten, dan klopt het niet.
Door duurzamer te gaan leven, ga je genieten op een andere manier. Genieten van de kleine dagelijkse
dingen in je eigen omgeving. Je dagelijks verwonderen om de schoonheid van de schepping geeft meer
voldoening dan genieten alleen in je vakantie.
Er is ook veel dat niet meer hoeft en dat geeft rust.
Het is lichter leven.
Sam Janse werkte mee aan het boek Eenvoudig leven; Bijbelstudies over het goede leven.
Voor mij is duurzame alternatieven bedenken ook een soort sport geworden.
Het valt mij op dat veel producten in de afgelopen jaren in vloeibare vorm worden aangeboden zoals
wasmiddel, schuurmiddel, waardoor ze een steviger verpakking nodig hebben en meer ruimte
innemen. Dat water kunnen we ook zelf toevoegen!
Kijk dus naar waspoeder, gebruik als schuurmiddel baked soda of koffieprut en er is ook shampoo in
zeepvorm verkrijgbaar, gewoon bij Kruidvat.
Gepke Kerssen
Groene tips of vragen:

groenegroep@pgzaltbommel.nl
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Contact
Heeft u, heb jij, zorgen, vragen, suggesties, ideeën? Bel, app of mail ons.
Rudy Klunder
Gerrit Dingemans
Ds. Trijnie Bouw
Tom van Steenis
Richard den Oudsten

06 51 58 66 44
06 15 22 54 32
06 25 42 87 43
06 38 42 01 85
06 51 82 51 68

voorzitter@pgzaltbommel.nl
pastoraleraad@pgzaltbommel.nl
dsbouw@pgzaltbommel.nl
scriba@pgzaltbommel.nl
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/.
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