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Het licht weer mogen ontsteken 

als teken van verbondenheid 

zowel in de kerk als thuis. 

 

Onze roeping in deze tijd  
Wat mooi dat we in de afgelopen tijd weer ambtsdragers mochten bevestigen en pastorale 
wijkcoördinatoren hebben kunnen voorstellen aan de gemeente. Het is fijn dat zo het werk in de 
gemeente kan worden voortgezet en daar mogen we heel dankbaar voor zijn. We wensen de nieuwe 
ambtsdragers en pastorale wijkcoördinatoren vooral veel plezier en voldoening in hun werk. Naar de 
aftredende ambtsdragers gaat onze grote dank uit. Zij hebben veel werk verzet de afgelopen jaren en 
daarvoor zijn wij ze zeer erkentelijk. 
 

Ook aanstaande zondag 20 september bent u van harte uitgenodigd voor een dienst van schrift en 
gebed in de Sint Maartenskerk. De aanvang is om 10:00 uur en ds. Jos de Heer gaat voor.  
Zondag 27 september is er in de Sint Maartenskerk een oecumenische dienst waarin voorgaan ds. 
Trijnie Bouw en pastor Bertus Bus. Deze dienst begint om 11.00 uur en tijdens de dienst zal de doop 
worden bediend aan Sam Thomas Frans Cas Besselink, zoon van Josje Besselink en Catholijne van 
Steenis en broertje van Rosa en Siem Albertus Lagarde, zoon van Ton en Sietske Lagarde en broertje 
van Tess. 
Voor beide diensten geldt: vergeet u zich niet aan te melden bij de scriba, Tom van Steenis. Via email 
scriba@pgzaltbommel.nl of telefoon 06 38 42 01 85. Geef uw naam, adres en woonplaats door, het 
aantal personen waarmee u komt en waarmee u een huishouden vormt en daarvan de namen en als u 
klachten heeft, blijf dan thuis. Het spreekt vanzelf dat er voor de dienst op 27 september voorrang 
wort gegeven aan familie en vrienden van de doopouders. Maar er is plaats genoeg! 
 

Bij binnenkomst meldt u zich aan en wordt uw aanwezigheid vastgelegd. Volg de aanwijzingen, de 
looproute en uitsluitend personen uit één huishouden mogen bij elkaar gaan zitten. Wijzig de 
opstelling niet door met stoelen te gaan schuiven en vooral: hou voldoende afstand.  
 

Vanaf afgelopen zondag is er ook weer kindernevendienst. Ook de kinderen moeten worden 
aangemeld. Zij worden opgevangen bij de ingang van de kerk. 
 

Verlaat na afloop van de dienst het kerkgebouw via de aangegeven route en voorkom opstopping.  
Er is geen mogelijkheid om gezamenlijk na de dienst koffie te drinken.  
 

Tijdens de moderamenvergadering van afgelopen maandag lazen we Exodus 32:15-35. Het 
overbekende gedeelte over het gouden kalf. In het voorafgaande lezen we dat het volk wachtte tot 
Mozes terug zou komen van de berg, maar het duurde zolang. Een uitroep die we ook kennen uit 
liederen en uit Openbaringen. Het duurt zo lang, al het onrecht, de gebrokenheid, de komst van het 
koninkrijk: het duurt zo lang. 

http://www.pgzaltbommel.nl/
mailto:scriba@pgzaltbommel.nl
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En dan komt soms toch die vraag op, gaat het wel echt gebeuren, is het geen hersenspinsel en worden 
we dan niet, zoals in lied 942, door twijfel overmand, gevangen in ons onvermogen? Is het dan zo gek 
om uit te roepen, uit te schreeuwen misschien wel, maak een God voor ons. Iemand die me de weg 
wijst, want ik weet het zelf niet meer. 
Ook dit is, net als de tocht door de woestijn, toch het verhaal van het leven. Ook van ons, van mijn 
leven. Soms duurt het zo lang en dan is de verleiding groot om alles maar aan te grijpen. Begrijpelijk 
toch? 
Maar dan die boosheid, eerst van God zelf en later van Mozes. Zoveel doden, ruim drieduizend.  
En dan Mozes die God tegenspreekt, zelfs kennelijk op andere gedachten brengt en daarmee 
vergevingsgezinder lijkt dan God zelf, al lijkt het Mozes daarbij vooral te gaan om wat andere volken 
ervan zouden kunnen vinden…… 
Misschien vertelt dit verhaal ons wel dat we God niet moeten proberen te vangen, dat we onszelf 
geen God moeten maken en dat daar, als we dat wel doen, niet veel goeds uit voortkomt. Het kan 
zelfs een wig drijven tussen zonen, dochters, broers en zussen. Het maakt mensen monddood en het 
kan de gemeenschap, het volk grote schade toebrengen. Het kan kerkgemeenschappen scheiden en 
laten scheuren en tenslotte raakt het Koninkrijk uit het zicht. 
Misschien vertelt dit verhaal ons wel, dat niet alles zo duidelijk is, God een mysterie lijkt te zijn en het 
dan misschien wel van ons afhangt. ‘Schrap mij dan maar uit Uw boek’. 
Maar lied 942 gaat verder, Hebt Gij mijn naam geschreven in uw hand, zult Gij mij bergen in uw 
mededogen? Mag ik nog levend wonen in uw land, mag ik U eenmaal zien met nieuwe ogen. Die 
vragen, dat gebed, die twijfel. 
In dit verhaal lijken God en het volk tegenover elkaar te staan en dat leidt tot een patstelling. Daarmee 
kom je niet verder, zeker niet als je je eigen God maakt en zelfs niet als je beweert dat die zomaar uit 
het vuur tevoorschijn kwam, zoals Aaron deed. Opmerkelijk trouwens. 
Laten we geen beelden maken, laten we ons daarin niet laten vangen maar ons laten leiden door wat 
Johannes schrijft in zijn 1e brief (vers 18-20): ‘Kinderen, we moeten niet liefhebben met de mond, met 
woorden, maar waarachtig, met daden. Dan weten we dat we voortkomen uit de waarheid en kunnen 
we met een gerust hart voor God staan. En zelfs als ons hart ons aanklaagt: God is groter dan ons hart, 
hij weet alles’. 
 

Voorbede  
Verzoeken voor voorbede kunt u doen in het 
voorbedeboek dat ligt in de stiltekapel.  
 

De Sint-Maartenskerk is open van dinsdag t/m 
zondag van 13.30 tot 16.30 uur. 
 

De diensten worden met beeld uitgezonden op 
www.kerkdienstgemist.nl en op onze eigen 
website www.pgzaltbommel.nl kunt u de liturgie 
vinden.  
 

Ook nodigen wij u uit voor het oecumenisch 
ochtendgebed. Elke woensdagmorgen van 08:45-
09:00 uur in de Sint Maartenskerk. Het spreekt 
vanzelf dat ook hierbij de corona-maatregelen van 
kracht zijn. 
 

 

http://www.pgzaltbommel.nl/
http://www.kerkdienstgemist.nl/
http://www.pgzaltbommel.nl/


 

3 
 

Weekbrief nummer 16 

15 september 2020 

 www.pgzaltbommel.nl 

Van de Kindernevendienst 
Tijdens de diensten in de Sint Maartensker is er weer kindernevendienst. Denkt u eraan om ook 
kinderen die naar de kindernevendienst aan te melden en te registreren. De kinderen worden 
opgewacht bij de ingang van de kerk. 
 

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/. Op die 

manier kunt u toch met uw kinderen aandacht besteden aan de verhalen in de bijbel.  

Gebruiksplan 
Er is een zogenaamd ‘Gebruiksplan’ opgesteld voor zowel de Sint Maartenskerk als het Anker. De 
betreffende plannen kunnen worden opgevraagd en liggen ook ter inzage in de respectievelijke 
gebouwen. 
 

Voor de goede orde. Het Anker wordt alleen gebruikt voor vergaderingen en andere bijeenkomsten. 
Daarvoor is de grote zaal speciaal ingericht en besloten is om nog een zaal in te richten. Om voldoende 
afstand te kunnen waarborgen geldt voor de grote zaal een maximum van 30 personen en voor de 
andere zaal maximaal 8 personen. Het Gebruiksplan wordt hierop aangepast. Het is niet de bedoeling 
dat de andere zalen of ruimtes worden gebruikt. Aanvragen kunnen worden gedaan via de kosters en 
in voorkomende gevallen wordt een aangepast Gebruikersplan opgesteld.  
 

Samenvatting 

• Meld u aan voor de kerkdienst bij de scriba scriba@pgzaltbommel.nl of 06 38 42 01 85 

• Volg de looproute en de aanwijzingen 

• Bij klachten thuisblijven (verkoudheid, hoesten, koorts en plotseling verlies van reuk of 
smaak)  

• Hou 1,5 meter afstand  

• Maak geen gebruik van de garderobe 

• Ga direct naar een zitplaats, hou voldoende afstand en wijzig de opstelling niet 

• Alleen personen uit één huishouden mogen bij elkaar zitten 

• Er is geen samenzang 

• Er zal geen rondgang zijn met de collectezakken 

• Verlaat na afloop direct het kerkgebouw via de aangegeven route 

• Let erop om ook buiten voldoende afstand te bewaren 

 

Met elkaar  

Bloemengroet 
Op zondag 6 september zijn de bloemen met een hartelijke groet, bezorgd bij mevrouw 
Teunie van der Wal. 
Afgelopen zondag 13 september zijn de bloemen met een hartelijke groet van ons allen 
bezorgd bij mevrouw Carolien van Steenis. 
 

http://www.pgzaltbommel.nl/
https://www.facebook.com/jeugdwerkPGzaltbommel/
https://www.kindopzondag.nl/
mailto:scriba@pgzaltbommel.nl
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Verjaardagen 85+ 
18 september 
De heer J.J. v Steenis 
De heer W. Bruijgom 
21 september 
De heer H.J. v Oijen 
22 september 
Mevrouw J.E.M. van Steenis 
De heer. M.A. Blanken 
26 september 
De heer L. Pannekoek 
27 september 
De heer A. Phaff 
1 oktober 
Mevrouw H. Vernooij 
Mevrouw R. v Dooijeweert-van den Heuvel 
Mevrouw P.H. Donker-Mintjes 
Mevrouw P.H. Mooring-Quik 
De heer B.P. de Rover 

 

Allen van harte gefeliciteerd met uw verjaardag. 
 

http://www.pgzaltbommel.nl/
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Huwelijksjubileum 
 

40 jaar getrouwd 
19 september de heer en mevrouw Klop- van der Zijden 
3 oktober de heer en mevrouw Buwalda- de Waaij 
50 jaar getrouwd 
23 september de heer en mevrouw Edens-Bekker 
55 jaar getrouwd 
23 september de heer en mevrouw Burnet- van Eck 
1 oktober de heer en mevrouw Thedinga-Merkens 
 

Allen alvast van harte gefeliciteerd! 
 

Mevrouw Nel Boone mocht vanmiddag het ziekenhuis verlaten en is nu voor een paar dagen bij haar 
zus in Roosendaal om verder op te knappen. Ze hoopt komend weekend weer thuis te zijn. 
 

Hartelijke groet, Gerrit Dingemans 
 
De predikanten zullen in deze coronatijd hun pastoraal bezoekwerk beperken tot het hoognodige.  Zij 

zijn uiteraard bereikbaar via telefoon en mail, dus aarzel niet contact op te nemen. 

Berichten van overlijden 
 

 
 

Op 12 september 2020 is overleden  

Jasper Satter 
Geboren 27 februari 1942 

Op zaterdag 19 september is er om 10:30 uur een dankdienst in de Sint Maartenskerk 
De begrafenis vindt in besloten familiekring plaats. 

http://www.pgzaltbommel.nl/
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Met de wereld 
 

Collectes  
Zondag 20 september is de diaconale collecte voor 
Kerk in Actie Zending. Iedere lokale kerk, waar ook 
ter wereld, wil een licht op een berg zijn: een 
baken van hoop. Gezicht van Christus, zoals in de 
Bijbel beschreven. Dat is echter niet voor iedere 
kerk even gemakkelijk. Vooral niet als een kerk 
gevestigd is in een land waar bijna geen christenen 
zijn of waar christenen in verdrukking leven. Kerk 
in Actie ondersteunt deze kerken in de 
minderheid, bijvoorbeeld bij het opleiden van 
predikanten, bij het bieden van diaconaat en 
noodhulp of bij het weer opbouwen van kerken, huizen en scholen in door geweld getroffen regio’s.  
Zondag 26 september is de diaconale collecte ook bestemd voor Kerk in Actie, de vredesweekcollecte. 
Op veel plaatsen in de wereld verlangen mensen naar vrede. Mensen die voor bruut geweld moeten 
vluchten. Mensen die nergens welkom zijn of niet gehoord worden. Als Protestantse Kerk willen we er 
voor hen zijn. Door praktische hulp of een luisterend oor te bieden. Door vredesactiviteiten in 
oorlogsgebieden te ondersteunen en door onrecht aan de kaak te stellen. 
U kunt uw bijdrage overmaken op de bankrekening van de diaconie NL07 RABO 0374 3730 78, zij 
zorgen dan dat het op de juiste plaats terecht komt, graag onder vermelding van de datum. Ook kunt 
u bijdragen via de Kerkgeld App. 
 

De tweede collecte is op zondag 20 september bestemd voor de Raad van Kerken en op 27 september 
voor beheer kerkgebouwen.  
IBAN NL56 RABO 0373 7415 02 t.n.v. Protestantse gemeente Zaltbommel.  
 

U kunt ook ‘digitaal’ geven door gebruik te maken van de Kerkgeld App.  
 

Als u hiervan gebruik wilt maken, dan dient u de Kerkgeld App te downloaden en te installeren op uw smartphone of laptop.  
U opent App Store op uw telefoon en zoekt dan naar de Kerkgeld App en geeft aan dat deze wordt gebruikt voor de PG 
Zaltbommel, geef uw emailadres en een wachtwoord op (ook het kerkelijk registratienummer wordt gevraagd, maar dat is 
niet noodzakelijk). Daarmee is de Kerkgeld App geïnstalleerd. Als u een bijdrage wilt overmaken vinkt u doelen aan, klikt op 
collecte kerk en daarna op gift. U kunt dan uw bijdrage overmaken met uw bank app of uw betaalpas. 
 

Collectebonnen 
Bij de uitgang staat inmiddels een doos waarin u alleen collectebonnen kunt deponeren. Dus geen 
geld, maar alleen collectebonnen. 
Als u de collectebonnen in een envelop doet en daarop de bestemming vermeldt, dan houden we daar 
natuurlijk rekening mee. Als u geen bestemming aangeeft of de bonnen los in de doos deponeert dan 
delen de Diaconie en de Kerkrentmeesters die gift en zij geven dan daar zelf een bestemming aan. 
De penningmeester van de Diaconie, 
De penningmeester van de Kerkrentmeesters. 
 

De Kerkrentmeesters. 

Lief en leed  
Het zogenaamde lief-en-leed prikbord staat op dit moment ongebruikt in het Anker. We proberen in 
de weekbrieven aandacht te geven aan het ‘wel en wee’ in de gemeente, maar dat kan niet zonder uw 
hulp. Laat het ons weten als u iemand weet die behoefte heeft aan aandacht in de vorm van 
bijvoorbeeld een kaartje. 

http://www.pgzaltbommel.nl/
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3 dagen volop plezier in Zaltbommel en omstreken! 

Nadat duidelijk werd dat het zomertoetje kamp niet door kon gaan, is de organisatie op zoek gegaan 

naar alternatieve mogelijkheden. Het Anker werd gebruikt als uitvalsbasis voor drie dagen veel plezier. 

Voor de jongste groepen waren er speurtochten, sport en spel activiteiten en vaste terugkerende 

knutselactiviteiten (cup cakes versieren en schilderijen maken). Elke keer blijkt dat dit succesnummers 

zijn. De tieners doen ook actief mee aan sport en spel maar zij werden extra uitgedaagd met vlotten 

bouwen bij de Zandmeren in Kerkdriel. Na de vrijdagavond speurtocht werd er ook nog een leuke en 

spannende spokentocht georganiseerd. De gezellige avonden en nachten werden wel gemist, zowel 

door de leiding als door de kinderen. Maar uiteindelijk zijn we ontzettend blij dat we op deze wijze 

toch creatief invulling hebben kunnen geven aan ontspannende dagen voor de kinderen.   

 

Mocht u -of iemand in uw kennissenkring- onverhoopt hulp nodig hebben, schroom dan niet dat te 

laten weten aan de Diaconie, zij zullen dan alles in het werk stellen om de gevraagde hulp te bieden. 

Neem in dat geval contact op met Leo van Dalen 06-24562788 of via email: leo@forceit.nl. 

Christelijke mediatie Bommelerwaard seizoen 2020-2021  
 

We presenteren u hieronder het programma van drie meditaties 
per maand, één op dinsdagmiddag in de kerk van Hurwenen, één 
op dinsdagavond in de Sint Maarten, en één op woensdagavond in 
de Sint Martinus. We hopen dat het volgen van deze meditaties 
ieders eigen meditatieve bezigzijn zal stimuleren. Alle avonden en 
middagen zijn open en gratis en kunnen zonder aanmelding gevolgd 
worden. Uiteraard volgen we de aanwijzingen van het RIVM en 
houden de anderhalve meter aan. 
 
 
 

 

http://www.pgzaltbommel.nl/
mailto:leo@forceit.nl
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Dinsdagmiddag van 15.00-16.30 uur in het Hurns Kerkje, Hurwenen.  
Vanwege corona is er geen koffie-inloop vooraf, we beginnen om 15.00 uur, afsluiting om 16.15 uur. 
De data voor het seizoen 2020-2021 zijn: 
13 oktober, 10 november, 8 december, 12 januari 2021, 9 februari, 9 maart, 13 april, 11 mei, 8 juni 
 

Dinsdagavond van 20.00-21.15 uur in de Sint Maartenskerk (Kerkplein 1, via zij-ingang) op 15 
september, 20 oktober en 17 november. 
 

Woensdagavond 20.00-21.15 uur in de Sint Martinuskerk (Oliestraat 26) op 30 september, 28 oktober 
en 25 november.  
 

Wie aankondigingen, informatie en de gebruikte teksten wil ontvangen, kan zich via de mail daarvoor 
opgeven: jos.de.heer@hetnet.nl.  
 

Gezocht kosters en versterking voor team Beeld & Geluid 
Nu de kerkdiensten, met beperkingen, weer gestart zijn, moet er 
natuurlijk ook voor gezorgd worden, dat alles praktisch goed verloopt. 
Daarvoor kunnen we als gemeente al jaren een beroep doen op diverse 
kosters.  
Het takenpakket is eenduidig en eenvoudiger gemaakt. De koster is in 
hoofdlijnen verantwoordelijk voor het openen en sluiten van het 
kerkgebouw en zorgt ervoor, dat alles ordentelijk verloopt. De koffie 

wordt verzorgd door het team Koffiezetters en het beeld en geluid worden voortaan verzorgd door 
het team Beeld & Geluid. Op deze wijze vertrouwen wij erop, dat de werkzaamheden zo goed mogelijk 
verdeeld worden en dat ze eenduidig zijn.  
Op dit moment wij we op zoek naar minimaal drie kosters (of echtparen). Met dit aantal ben je als 
koster maximaal 1x per maand aan de beurt. Voor nadere vragen en/of aanmelding kunt u contact 
opnemen met Bert Kaasjager 0418-516499 of per mail: bert.kaasjager@upcmail.nl 
Zoals u eerder hebt kunnen lezen, is team Beeld & Geluid ook op zoek naar versterking. Helaas is er 
geen aanmelding gekomen. Zonder het werk van de Kosters en Beeld & Geluid kunnen we geen 
erediensten houden. Het is daarom echt belangrijk, dat gemeenteleden zich gaan aanmelden. Wij 
vragen iedereen hierover goed na te denken en waar nodig de verantwoordelijkheid te nemen om de 
teams te komen versterken. 
 

Contact 
Heeft u, heb jij, zorgen, vragen, suggesties, ideeën?  Bel, app of mail ons.  

Rudy Klunder  06 51 58 66 44  arklunder@hetnet.nl 
Leendert de Jong      06 21 10 89 76  leendert.de.jong@gmail.com 
Gerrit Dingemans 06 15 22 54 32  gerritdingemans@icloud.com 
Ds. Trijnie Bouw 06 25 42 87 43  dsbouw@pgzaltbommel.nl 
Ds. Jos de Heer   06 14 06 97 65  dsdeheer@pgzaltbommel.nl 
Tom van Steenis 06 38 42 01 85  tvansteenis@gmail.com 
 

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/. 
 

http://www.pgzaltbommel.nl/
mailto:bert.kaasjager@upcmail.nl
https://www.protestantsekerk.nl/nieuwsbrieven/
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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/. 
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