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Het licht weer mogen ontsteken 

als teken van verbondenheid 

zowel in de kerk als thuis. 

 

Onze roeping in deze tijd  
Hoewel het werd verwacht, lijkt het virus zich toch sneller te verspreiden dan gehoopt. Helaas bleken 
er nieuwe maatregelen nodig, maatregelen die ook consequenties hebben voor ons kerkelijk leven. 
Zoals wij steeds hebben gedaan, volgen we ook nu de adviezen van de overheid en de landelijke kerk. 
Op de website van de PKN valt het volgende daarover te lezen. Gehoord hebbend de overheid 
adviseren wij gemeenten zeer dringend om in de maand oktober met maximaal 30 mensen samen te 
komen tijdens de eredienst. Gemeentezang wordt ten zeerste afgeraden. Online vieringen hebben de 
voorkeur. Ook wordt er geadviseerd mondkapjes te dragen tijdens verplaatsingen. Het moderamen 
heeft besloten dat advies te volgen en dat betekent dat we doorgaan op de reeds ingeslagen weg. Dat 
betekent dat er diensten worden gehouden met maximaal 30 aanwezigen. We hebben ons daarbij 
laten leiden door bovenstaand advies, rekening gehouden met de grootte van kerk en de ventilatie en 
niet in de laatste plaats willen we kerk niet opnieuw volledig dicht doen. Het maximum van 30 
personen geldt al vanaf afgelopen zondag, maar daaraan wordt toegevoegd dat we u vragen om bij 
het in- en uitgaan van de kerk een mondkapje te dragen. Als u plaats heeft genomen kan het worden 
afgedaan. Vanwege de aangekondigde persconferentie op 13 oktober, hebben we besloten deze 
Weekbrief een dag later uit te brengen. 
 
Voorlopig gaan we, zij het met minder mensen in de kerk, dus door op de ingeslagen weg. Ook al 
kunnen we fysiek maar zeer beperkt bij elkaar komen, wij blijven online met elkaar verbonden. Laten 
we daarbij vooral alert blijven en als geloofsgemeenschap omzien naar elkaar en naar de mensen om 
ons heen. Misschien kunt u iets met de suggestie van ds. René de Reuver om niet alleen de kerkdienst 
te bekijken en te beluisteren, maar samen met anderen (maximaal drie). Zo kunnen we ondanks alle 
beperkingen toch iets meer samen kerk zijn, wordt de onlinedienst veel meer een gezamenlijke viering 
en vormen zich in huiskamers kleine geloofsgemeenschappen die volop de gelegenheid hebben om 
onder het genot van het vertrouwde kopje koffie lief en leed met elkaar te delen. Pas ook tijdens die 
momenten goed op uzelf en anderen! 
 
 

 Ook aanstaande zondag 18 oktober bent u van harte uitgenodigd voor een 
dienst in de Sint Maartenskerk. Deze dienst is mede voorbereid door de 
ZWO-commissie. De aanvang is om 10:00 uur en ds. Jos de Heer gaat voor. 
Om 17:00 uur bent u van harte uitgenodigd voor het Avondgebed de 
voorganger is dan Ineke van der Zee. 

http://www.pgzaltbommel.nl/
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Zondag 25 oktober gaat ds. Trijnie Bouw voor in de Sint Maartenskerk. Ook deze dienst begint om 
10.00 uur.  
Voor alle diensten geldt: vergeet u zich niet aan te melden bij de scriba, Tom van Steenis. Via e-mail 
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. Als het maximum van 30 personen is bereikt wordt u, als u dat wilt, op 
de lijst gezet voor de volgende week. 
 

Bij binnenkomst, u draagt dan een mondkapje, 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.  
 

Ook de kinderen die naar de Kindernevendienst gaan 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.  
 

Vergaderen 
Vergaderingen of andere bijeenkomsten willen wij zoveel mogelijk beperken of online laten 
plaatsvinden, daarom is besloten om het Anker tot nader order niet meer beschikbaar te stellen voor 
vergaderingen of andere bijeenkomsten.  
 

Overdenking bij Ezra 4:1-16: Geen samenwerking 
Ben je eindelijk weer terug in Jeruzalem, wil je de tempel en de stadsmuren herbouwen en dan 
gebeurt je dit. Toen de Israëlieten in ballingschap verbleven, bleef de stad kennelijk niet leeg. Andere 
volken hadden hun intrek in de stad genomen en zagen het met lede ogen aan dat de oorspronkelijke 
bewoners weer terugkwamen en zelfde tempel weer gingen herbouwen. Zou hebben meegespeeld 
wat later in die brief stond, dat Jeruzalem bekend stond als opstandige en oproerige stad? Dat ze bang 
waren geworden en een list hadden bedacht. Zoals een Engels spreekwoord zegt: If you can’t beat 
them, joy them, in het Nederlands: als je niet van hen kunt winnen, sluit je dan bij hen aan. 
 

Daar heeft het veel van weg, maar toen de zo vriendelijke voorgestelde samenwerking werd 
afgewezen, werd het grimmig. Toen bleek ook dat ze helemaal niet wilden dat er een tempel zou 
worden gebouwd. Dat ze kennelijk de god van Israël helemaal niet wilden vereren, ook al beweerden 
ze aanvankelijk anders. En wat laf, die brief aan de koning, kinderachtig ook. Maar het komt ons toch 
ook wel bekend voor toch? Onder het mom van samenwerking de boel traineren, de ander verdacht 
maken en je baseren op vooroordelen. Daar maken we ons toch allemaal weleens schuldig aan, 
bewust en misschien wel vaker onbewust.  
 

Waar is God in dit onaangename spel? Pas in hoofdstuk 5 werd er in opdracht van de God van Israël 
geprofeteerd en werd de bouw hervat. Er was nog steeds weerstand en er volgde een briefwisseling. 
Dit keer kregen de briefschrijvers niet de reactie waarop ze hadden gehoopt. De bouw moest 
doorgaan en ze moesten er nog voor betalen ook. 
Ik vind het een mooi verhaal. Misschien wel juist omdat God hier niet of nauwelijks van zich laat 
horen. Het gaat om Zijn tempel, Zijn stad, maar de mensen zijn volgelingen daar moet het van komen. 
Die houden vol, worden nog wat aangemoedigd door Haggai en Zacharia. Geen tekenen, geen 
goddelijke sturing. Ze moeten het zelf doen en houden vol en -weliswaar met onderbrekingen- de 
bouw gaat door. 
 

Ja het hangt van ons af, wij zijn het die het doen, wij zijn de bouwers van de tempel of de nieuwe 
aarde. Soms zit het tegen, wordt de bouw stilgelegd, geven we dan de moed op, of gaan we door en 
houden we moed? 
 

http://www.pgzaltbommel.nl/
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Voorbede  
Verzoeken voor voorbede kunt u doen in het voorbedeboek dat ligt in de 
stiltekapel.  
 

De Sint-Maartenskerk is open op dinsdag, woensdag, donderdag en zondag 
van 13.30 tot 16.30 uur en op vrijdag en zaterdag vanaf 10:00 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. 
 

Van de Kindernevendienst 
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.  
Denkt u eraan om ook kinderen die naar de kindernevendienst aan te melden en te registreren. De 
aanmelding graag uiterlijk op donderdag, zodat de leiding de mogelijkheid heeft om zich voor te 
bereiden. De kinderen worden opgewacht bij de ingang van de kerk. 

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. 

Met elkaar  

Bloemengroet 
Zondag 4 oktober  zijn er met een hartelijke groet en bemoediging bloemen bezorgd bij: 
De heer Cor Kerkhoff. Ook zijn er twee kaarten namens de gemeente gestuurd aan mevrouw Wil van 
der Heiden en Leon van Domselaar. 
Zondag 11 oktober zijn er met een hartelijke groet en bemoediging bloemen bezorgd bij: 
Mevrouw Ida looijen 
 

Verjaardagen 85+ 
22 oktober, mevrouw H. de Vries- Noordam 

 
Wij feliciteren haar van harte met haar verjaardag. 
 

http://www.pgzaltbommel.nl/
http://www.kerkdienstgemist.nl/
http://www.pgzaltbommel.nl/
https://www.facebook.com/jeugdwerkPGzaltbommel/
https://www.kindopzondag.nl/
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Verrast en ontroerd waren we door de vele kaarten met gelukwensen die we t.g.v. ons 55-jarig 
huwelijk toegestuurd kregen. Het heeft de dag een extra feestelijk tintje gegeven, heel hartelijk dank 
daarvoor. 
Roelf en Cora Thedinga-Merkens 
 
Heel veel dank aan u allen, voor de vele kaarten, attenties, bloemen en persoonlijke felicitaties als blijk 
van ons 40-jarig huwelijksjubileum. We mochten dit vieren in een kleinere vorm met onze kinderen en 
kleinkinderen. We zijn dankbaar dat we deze mijlpaal, door God gegeven, in Zijn liefde mochten 
bereiken.  Hartelijke groet,  
Henk en Heleen Buwalda 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
Hartelijke groet, Gerrit Dingemans 

 

Geef wat minder om je plannen, 

leef wat meer in het moment. 

Want de toekomst, die komt zeker, 

ook als je er niet aan denkt. 

 

Wees niet bang voor wat gaat komen, 

Het is angst, die zorgen schept. 

“Later” is en blijft onzeker, 

Wees maar blij met wat je hebt. 

 

De zon staat altijd aan de hemel, 

Ook als je haar niet ziet staan. 

In jezelf ligt steeds de keuze, 

voor de weg die jij wilt gaan. 

 

Word maar niet verliefd op morgen. 

Zie de schoonheid van vandaag. 

Want het zijn de kleine dingen, 

Die je altijd bij je draagt. 
 

http://www.pgzaltbommel.nl/
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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. 

 

Met de wereld 
 

Collectes  
Zondag 18 oktober is de diaconale collecte bestemd voor Kerk in Actie Wereldvoedseldag.  
De gemeenschap van zendingsdiaconessen in Rwanda telt ongeveer veertig zusters. Zij willen een 
christelijk getuigenis voor hun omgeving zijn. De zusters werken als lerares, verpleegster en kerkelijk 
werkster in de dorpsgemeenschappen om hen heen. Ze bieden ook een landbouwprogramma en een 
trainingscentrum voor kleine boeren om de voedselzekerheid en onderlinge samenwerking in de regio 
te verbeteren. Zo helpen zij de allerarmste boerinnen en boeren om hun economische positie te 
verbeteren, zodat zij hun gezin kunnen voeden en geld hebben om hun kinderen naar school te laten 
gaan. 
Zondag 25 oktober is de diaconale collecte bestemd voor het 
Nederlands Bijbelgenootschap. Dit jaar valt Bijbelzondag op 25 
oktober. In elke kerk staat elke zondag de Bijbel centraal, maar op 
Bijbelzondag vieren we dat we de Bijbel in onze eigen taal hebben 
en er in alle vrijheid uit kunnen lezen. En we staan stil bij mensen 
voor wie dat niet vanzelf spreekt.   
 
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 18 oktober bestemd voor wijkwerk en gemeenteopbouw en op 25 
oktober voor de verzekering gebouwen.  
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. 
 
 

http://www.pgzaltbommel.nl/
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Project ‘Vluchtelingen ver weg en dichtbij’ 
 

Het is alweer even geleden dat u iets van ons gehoord heeft. Door de coronamaatregelen zijn veel 
activiteiten stil komen te liggen. Door de recente brand in het kamp Moria en de discussie over opvang 
van jonge vluchtelingen is de schrijnende situatie van de vluchtelingen op Lesbos weer actueler dan 
ooit. Hopelijk kunnen we weer snel aan de slag met (passende) activiteiten. Als werkgroep willen we 
op dit moment iedereen hartelijk bedanken voor de spontane giften en collectegelden die de 
afgelopen periode onverminderd mochten binnen komen. We konden hierdoor nogmaals € 3.500 
overmaken aan GAiN t.b.v. hulpgoederen ten bate van de inwoners van kamp Moria. In totaal 
mochten we met uw gelden maar liefst € 13.500 besteden aan dit doe 
 

Namens de werkgroep; 
 

Wimar & Lenny, Henk, Rob, Leo, Harriët, Mieke, Carola & Richard en Jan & Jessica 
 

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. 

 

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 Richard den Oudsten 06-51825168 of via email: richard@ricado.nl. 
 
 
De Groene Groep 

Op 28 september kwamen we als Groene Groep weer bij elkaar na de eerste coronagolf en voor de 
tweede golf. 
Die eerste coronatijd bracht de één meer rust en aandacht 
voor de natuur en mensen direct om ons heen, en de ander 
meer onrust: drukt corona niet de zo nodige aandacht weg 
voor de klimaatcrisis en het verlies aan soorten planten en 
dieren en leidt het stimuleren van de economie wel tot een 
duurzamere economie?  
We bespraken met elkaar twee artikelen: ‘Een beter milieu 
begin niet bij jezel’ (Een nogal confronterende titel, vonden 
wij) en ‘Franciscus en het milieu’. 
Een paar zinnen uit een artikel van W.M. Speelman over 
Franciscus, met het risico ze uit hun verband te trekken: 
 
- Die verhouding van de mens tot zijn milieu is naar de 

achtergrond geraakt door de opkomst van de geldeconomie. Een boom werd hout, een schaap 
werd vlees, tijd werd geld en de mens werd arbeidskracht.  

- Bij de meeste mensen is de voetafdruk te groot en dat leidt tot een schuldgevoel. Wat als iedereen 
zou doen als jij? Speelman roept op om die vraag anders te stellen, uitnodigend: wat als iedereen, 
ook jij, mag delen in het goede leven?  

http://www.pgzaltbommel.nl/
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- Vaak kijken we naar wat we niet hebben, in plaats van dat we dankbaar zijn voor wat ons gegeven 
is. West-Europa heeft nog nooit zo’n overvloed gekend. 

- De overvloed is ons niet gegeven om in bezit te worden genomen, maar om in dankbaarheid te 
worden aanvaard en gedeeld. 

 
Dit voorjaar, in de 40-dagen-tijd, hebben wij de ‘Groene kalender’ uitgegeven, met allerlei tips voor 
groene keuzes. Want wij vinden dat individuele acties ook nodig blijven! 
Onze volgende actie is meedoen met De Nacht van de Nacht op 24 oktober. Een landelijke actie  
om het gebruik van overvloedige verlichting tegen te gaan. 
https://www.nachtvandenacht.nl/lichtvervuiling. We hebben de Gemeente Zaltbommel verzocht die 
avond de verlichting van de toren van de Sint Maartenskerk te doven. Dit als oproep aan iedereen in 
de Bommelerwaard om kritisch te zijn op nachtverlichting. Kunnen de tuinlampjes iets eerder uit? Is 
dat lichtje, dat de hele nacht brandt, wel nodig? En ja, de verlichting in de kassen….??  
Nachtverlichting ontregelt nachtdieren en planten en verbruikt energie. 
Of het licht op de toren echt uit gaat, is nog niet zeker.   
 
Wat wij als Groene Groep nog meer kunnen doen, zal zich gaandeweg ontwikkelen. Belangrijk is om 
elkaar te inspireren en te stimuleren. 
 
Wil je meedenken, meld je dan: gepkekerssen@hetnet.nl, tel 51 95 74 
 

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. Tot nu toe is 
er één aanmelding gekomen voor get Anker, maar er is meer nodig. 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  voorzitter@pgzaltbommel.nl 
Leendert de Jong      06 21 10 89 76  leendert.de.jong@pgzaltbommel.nl 
Gerrit Dingemans 06 15 22 54 32  pastoraleraad@pgzaltbommel.nl 
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  scriba@pgzaltbommel.nl 
Richard den Oudsten      06 51 82 51 68  richard.den.oudsten@pgzaltbommel.nl 

http://www.pgzaltbommel.nl/
https://www.nachtvandenacht.nl/lichtvervuiling
mailto:bert.kaasjager@upcmail.nl
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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/. 
 

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/. 

De coronacrisis trekt diepe sporen in Nederland. Het sociale leven valt opnieuw stil.  Het wordt 

moeilijker om hulp te ontvangen als je oud of hulpbehoevend bent, je baan bent kwijtgeraakt of 

binnen moet blijven om te wachten op een testuitslag. Platform #Nietalleen biedt ook in de komende 

onzekere tijd hulp aan iedereen die dat nodig heeft. Hulp nodig? Je bent #nietalleen.  

Kerken en lokale (hulp)organisaties, waaronder de Protestantse Kerk in Nederland en Kerk in Actie, 

bundelen de krachten in het platform https://nietalleen.nl/. 

 

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/
https://nietalleen.nl/

