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  Het licht weer mogen ontsteken 

als teken van verbondenheid 

            zowel in de kerk als thuis. 

 

Onze roeping in deze tijd  
 
Nog een paar dagen dan is het Lente.  Het voelt wat tegenstrijdig.  Het weer is nogal guur en geeft 

niet vanzelf dat vrolijke voorjaarsgevoel. Is de temperatuur aangenaam en schijnt de zon dan komt 

dat meer vanzelf. Nu moet je goed kijken en luisteren wil je de lente ontdekken. Goed kijken naar de 

krokussen en de narcissen, de knoppen die op barsten staan en hier en daar het jonge frisse groen.  

Tegenstrijdig voelt ook deze tijd waarin we ons ook als kerkenraad bewust zijn van de nog altijd hoge 

besmettingscijfers, zeker in de Bommelerwaard.  Tegelijkertijd verlangen we er ook in de kerk naar 

de vleugels wat meer uit te kunnen slaan en dat zien we ook terug in de adviezen. We zoeken naar 

een begaanbare weg waarbij we niet vooroplopen, zeker niet voordringen, maar ook niet 

achterblijven. Ook in geloof geldt dat je goed moet kijken wil je tekenen van het nieuwe leven 

ontdekken. Mooi dat met name de jeugd dat ook letterlijk navolgt.  De kinderen speuren naar 

lentebloemen achter de ramen (hangt deze al bij u en bij jou?) en de jeugd doet een Paas Challenge 

Speurtocht  (mogen we uw of jouw raam gebruiken? zie verderop in deze rijk gevulde nieuwsbrief, 

vooral doorscrollen      ).   

 

 

  

http://www.pgzaltbommel.nl/
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Wie goed kijkt ontdekt altijd wel wat moois. 

 

Een kleine tafel en drie 

stoelen, een witgrijs 

tuinhuisje, 

de prilgroene notenboom, 

bloemen en lentebloesems, 

de nog zuivere zang van de 

oude merel die het leven 

bezingt … mijn tuin. 

 

Vrolijke viooltjes, 

zwervertjes met tijdelijke 

woonplaats tussen het gras, 

kijken me onverschillig mooi 

aan. 

 

Mijn God, 

mijn hart vertaalt 

wat mijn ogen zien: 

stilte en schoonheid 

zijn uit U. 

Dank U voor het leven 

hier en nu. 

Amen 

 

(van Jos Spoor, in de Kerk&Leven dagkalender) 

http://www.pgzaltbommel.nl/
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Online vieringen de komende zondagen:  
 

Zondag 21 maart 10.00 uur   Dienst van Schrift en Gebed  
Voorganger Proponent H.A. van Toor 
 

Zondag 28 maart 10.00 uur  Dienst van Schrift en Gebed   
Voorganger ds. Trijnie Bouw 

 
 

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 (online) viering, zie 
verderop in deze nieuwsbrief.  
 
 
 

Ik geef geloof handen en voeten 
 

Ik geef geloof handen en voeten. Ik doe de zeven werken van barmhartigheid. Ik geef mijn stem. Ik 
doe duurzaam. Deze thema’s kleurden de diensten van 7, 10 en 14 maart.  Aan het einde van deze 
nieuwsbrief het gedicht dat op biddag een plaats kreeg.  
 
Geloven handen en voeten geven staat niet tegenover geloven beleven, maar wordt erdoor gevoed. 
Een van die voedingsbronnen is meditatie. Ds. Lia Davidse uit onze buurgemeente 
Rossum/Hurwenen/Heerewaarden is op ons verzoek, na het vertrek van ds. Jos de Heer, betrokken 
bij de kring ‘christelijke meditatie’. Nu deze niet bij elkaar kan komen heeft zij een meditatie 
ingesproken.  Deze kan worden toegestuurd, maar is ook op de website te vinden. Een mooie manier 
ook om in alle rust thuis te ontdekken of deze vorm wat voor je is of kan gaan worden.  Mochten er 
vragen zijn dan kun je gerust mailen of bellen naar ds. Lia Davidse,    
tel. 0418 648962,  e-mail:  cadavidse@hetnet.nl 
 
 
 
 
 
 
Onze senioren werden afgelopen weekend 
verrast met een mooie blijk van aandacht.  Veel 
dank aan alle vrijwilligers!   

http://www.pgzaltbommel.nl/
http://www.kerkdienstgemist.nl/
http://www.pgzaltbommel.nl/
https://www.pgzaltbommel.nl/index.php/meditatie
mailto:cadavidse@hetnet.nl
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Met de wereld 
Collectes  
Op zondag 21 maart is de eerste collecte bestemd voor de Javaanse boeren in Indonesië  
 
Een beter inkomen voor Javaanse boeren in Indonesië 
Op het Indonesische eiland Java wonen veel boerengezinnen die nauwelijks 
kunnen rondkomen. De Javaanse Kerk helpt boeren en boerinnen om 
coöperaties op te zetten, waardoor ze minder afhankelijk zijn van 
tussenhandelaren en een hogere prijs voor hun producten krijgen. De kerk leert 
boeren ook hoe je duurzame landbouw bedrijft en hoe je met lokale gewassen 
gevarieerd kunt koken. Dankzij de irrigatiesystemen die zijn aangelegd, hebben 
de boeren de komende jaren grotere opbrengst tijdens de oogst.  
Helpt u mee? Geef boerengezinnen via Kerk in Actie een beter inkomen! 
 
De tweede collecte op zondag 21 maart is bestemd voor beheer kerkgebouwen 
 
U kunt uw bijdrage diaconie 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.   
U kunt uw bijdrage voor de kerk overmaken op de bankrekening van de kerk, 
IBAN NL56 RABO 0373 7415 02 t.n.v. CvK 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.  

 

Op 28 maart is de eerste collecte bestemd voor het jeugdwerk van de PKN  

 
Wat betekent Pasen en wat betekent het paasverhaal voor mij? 
 Elk jaar gaan meer dan zesduizend jongeren in heel Nederland met deze vraag 
aan de slag wanneer ze in groepen de PaasChallenge doen.  
De PaasChallenge wordt gespeeld in de week voor Pasen en is een spel da tis 
ontwikkeld door Jong Protestant, de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse 
Kerk. In dit spel vol puzzels, opdrachten en uitdagingen doorleven jongeren het 
paasverhaal. Ze ontdekken waarom Jezus zijn lijdensweg ging en waarom er 
voor hen nieuw leven mogelijk is. Ook de jeugd van onze gemeente doet mee! 
Met uw bijdrage aan de collecte geeft u jongeren die het paasverhaal al vaak 
hebben gehoord de kans om op een nieuwe manier in aanraking te komen met 
de boodschap van Pasen. Van harte aanbevolen! Meer informatie op 
kerkinactie.nl/40dagentijd en kerkinactie.nl/  
 
De tweede collecte op 28 maart is bestemd voor de afdracht van de landelijke kerk 

  

http://www.pgzaltbommel.nl/
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Van de Kindernevendienst 
 
Hallo lieve mensen, 
 
Voor de kinderen is er elke week tijdens de 40 
dagentijd een rebus in de nieuwsbrief. De oplossing 
van de rebus is het thema van de Kindernevendienst 
van de daaropvolgende zondag.  Aan het begin van de 
kindernevendienst wordt deze oplossing natuurlijk 
bekeken en besproken. 
Vergeet u a.u.b. niet om met de kinderen naar deze 
rebus te kijken? 
 
Hartelijke groeten van de kindernevendienst medewerkers.  
 
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/.  
 
Meld je aan voor de kindernevendienst, dan ontvang je de link om mee te doen.   
Aanmelden mailadres:  kndzaltbommellive@gmail.com 

 
 

21 maart Johannes 12:20-33  

 

 

 

  

http://www.pgzaltbommel.nl/
https://www.facebook.com/jeugdwerkPGzaltbommel/
https://www.kindopzondag.nl/
mailto:kndzaltbommellive@gmail.com
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Met elkaar, voor elkaar 

 
De bloemengroet. 

Zondag 7 maart zijn er met een hartelijke groet en bemoediging bloemen bezorgd 

bij: Mevr. Wil van Steenis en Mevr. Lien Lankhuizen.. Lien is al langere tijd 

bedlegerig, Wil zorgt samen met de thuiszorg heel goed voor haar. Klagen zal Wil 

niet, maar mensen om haar heen zien dat het best zwaar is. 

Zondag 14 maart zijn er met een hartelijke groet en bemoediging, bloemen bezorgd bij: 
Mevr. Sjaan van Bergeijk. 
 
Ze mocht weer thuiskomen na haar val waarbij ze haar heup gebroken had, na een operatie is zij nog 
enkele weken in een revalidatiecentrum geweest, maar nu gelukkig weer thuis. 
Als u iemand weet voor een kaartje of een keer de bloemen uit de kerkdienst, laat het even weten: 
pastoraleraad@pgzaltbommel.nl 
 
De uitzending van de kerkdiensten gaan nu nog vanuit het Anker, daar zijn niet veel mensen bij 
geweest. Vanaf de week in aanloop naar Pasen hopen we weer vanuit de St. Maartenskerk de dienst 
uit te zenden, we hopen dat we elkaar op niet al te lange termijn weer kunnen ontmoeten. Het 
gedicht wat we kregen verwoordt dit heel mooi. 

 
 

 

God, hoe graag zou ik weer komen 

Waar Uw kerk één lofzang is 

nu nog ver, om van te dromen, 

harten boordenvol gemis. 

Ooit was alles zo gewoon 

fluitspel, paaskaars, orgeltoon, 

stemmen, stilte, al die mensen 

kon men zich iets mooiers wensen. 

 
 

http://www.pgzaltbommel.nl/
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GEFELICITEERD  

 Verjaardagen 85+   
28-03-2021: Dhr. A. Blom in Waardenburg 
29-03-2021: Mevr. E. van Eck – Roelse in Zaltbommel 
31-03-2021: Mevr. H.M. de Hooge in Zaltbommel  
 

 
 
Huwelijksjubileum: 
 

40 jaar getrouwd: 20-03-2021: Dhr. en mevr. Lambooij – van Tongerlo,  Zaltbommel 
55 jaar getrouwd: 24-03-2021: Dhr. en mevr. van de Sar – Postma, Zaltbommel 
50 jaar getrouwd:  30-03-2021: Dhr. en mevr. van Rijen - Hoving, Zaltbommel 
25 jaar getrouwd: 01-04-2021: Dhr. en mevr. van Eckeveld - Blommers,  Zaltbommel 
 
Allen van harte gefeliciteerd.  

 
Geboorte 
Op 25 februari is geboren Boaz Arend Ard van Hoorn, zoon van Isabelle en Jeroen van Hoorn en 
broertje van Vinz en Matz.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.pgzaltbommel.nl/
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Dank 
Blij en dankbaar ben ik dat ik ter gelegenheid van mijn 95ste verjaardag zo enorm veel bloemen, 
kaarten enz. mocht ontvangen. Het was een dag om nooit te vergeten.    Dank je wel!   
Rie Rombeek     

 

 

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 e-mail: 
richard@ricado.nl. 
 

 

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 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pgzaltbommel.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/
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De zeven werken van barmhartigheid 

  

De hongerige voeden, de dorstige laven, de naakte kleden, de vreemdeling herbergen, de zieke verzorgen, de 

gevangene bezoeken, de dode begraven. 

  

Hij hing op straat rond. Ik had geen idee 

wat hij deed. Beleefd vroeg ik hem mee 

en bij het eten kwam hij langzaam los 

en nam hij ook het woord. Dat hebben we geweten. 

  

Vooral bij een paar glazen mooie wijn, 

toen hij een aantal diepe dingen zei 

vielen alle gesprekken op hun plaats 

en zagen we de dwarsverbanden. Eindelijk. 

  

Ik wilde iets terugdoen en ik had een jas 

die ik niet nodig had en die hem iets te groot was, 

maar ik heb aangedrongen en hij was zo vriendelijk 

om net te doen alsof het ding hem paste. 

  

En het werd laat. Ik zei: blijf hier logeren, 

en neem de tijd met ons. We kijken morgen weer 

met nieuwe ogen naar alle verhalen, 

er valt nog zoveel van elkaar te leren. 

  

Hij had het zwaar. Wat stuk was, greep hem aan, 

hij is er vrijwel helemaal aan onderdoor gegaan, 

geen ziekte is hem onbekend gebleven 

maar wat wij voor hem konden doen, dat is gedaan. 

  

Zijn hart was vast te groot, want de regering, 

het geld, de macht en andere groeperingen 

hebben hem opgepakt en ergens opgesloten 

waar wij dan weer geschrokken op bezoek gingen. 

  

En toen we later weer iets van hem hoorden 

toen bleek hij afgevoerd, gemarteld en vermoord; 

wat konden wij nog doen? We zijn het lijk gaan halen 

en hebben hem begraven. Daar zijn we vrienden voor. 

  

En later kwam er een bericht, via de tuinman, dacht ik, 

Dat iemand zei: doe dit voor iedereen – doe dit voor 

mij.   

Menno van der Beek 

http://www.pgzaltbommel.nl/

