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  Het licht weer mogen ontsteken 

als teken van verbondenheid 

            zowel in de kerk als thuis. 

 

Onze roeping in deze tijd  

Pasen. Er valt altijd iets te vieren. 

Helaas geven de omstandigheden nog geen aanleiding tot grote veranderingen. Ook in de 

persconferentie van afgelopen dinsdag werd dat nog maar eens benadrukt. De kerkenraad heeft 

daarom ook het besluit genomen om de komende periode nog even vol te houden met de huidige lijn. 

Dat betekent concreet dat we doorgaan met online vieringen en nog wachten met het toelaten van 

kerkgangers. Bij uitvaarten blijft dat uiteraard anders liggen en zijn kerkgangers toegestaan. Ook bij de 

doop, telkens één dopeling per keer,  maken we een (kleine) uitzondering door naaste familie aanwezig 

te laten zijn. Inmiddels zijn er vier kinderen die gedoopt mogen gaan worden en is het verlangen bij de 

wachtende ouders groeiende. Door de doop gewoon plaats te laten vinden in de zondagochtenddienst 

van de gemeente, al is die nu vooral online verbonden, blijft zichtbaar dat het in de doop altijd ook gaat 

om een feest van en voor de gemeente. En wat is het eigenlijk bijzonder dat we als kerk niet alleen bij 

het einde, maar ook bij het begin van het leven dienstbaar en present mogen zijn.  

Routekaart 
Inmiddels is er door het Interkerkelijk Contact ook voor kerken een routekaart gemaakt om richting en 

perspectief te geven aan de komende periode. Deze routekaart sluit aan bij de routekaart vanuit de 

overheid. Op dit moment geldt de fase: “zeer ernstig met verzwaring”. De meest zware fase die wordt 

beschreven. De maatregelen die wij hanteren komen overeen met het advies in deze fase. We hopen 

natuurlijk dat hier zo snel mogelijk versoepelingen mogelijk zijn, zodat weer kunnen opstarten met 

fysieke bijeenkomsten.  

Hoe consequent we ook proberen te zijn, het blijft al met al zoeken en maatwerk. Voorop staat dat we 

zo proberen om voorzichtig en verantwoord toch de vreugde van het geloof en het gemeente zijn vol 

vertrouwen vast te houden. De activiteiten die rondom Pasen worden georganiseerd door enthousiaste 

leden dragen bij aan een levende gemeente om het “gemeente zijn” daadwerkelijk te voelen en de 

verbinding te zoeken met anderen.  

In de rondgebrachte paasgroet staat op de voorkant een prachtig boeket met tulpen, met daarin de 

tekst: ”Ik ben er voor jou”. Dat vertrouwen mogen we hebben, dat Hij er is voor ons allemaal.  

We wensen u/jou een gezegend en vrolijk Paasfeest toe namens de kerkenraad.   

http://www.pgzaltbommel.nl/
https://protestantsekerk.nl/nieuws/cio-stelt-covid-routekaart-voor-kerken-vast/
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Online vieringen de komende zondagen en in de Stille Week 
 

Zondag 28 maart 10.00 uur Oecumenische viering   
Palmpasen vieren we samen met de parochie.  Palmpasen heeft altijd een dubbel karakter. Enerzijds 
klinkt er de vrolijkheid van de intocht, anderzijds is het het begin van de lijdensweek, de Stille Week. Dit 
dubbele karakter klinkt ook door in de dienst, die mee is voorbereid door de werkgroep vieren van de 
Raad van kerken.  Dit jaar geen palmpaasstokken tocht, maar de kindernevendienst gaat daar naar 
natuurlijk op eigen wijze me aan de slag! Pastor Bertus Bus en ds. Trijnie Bouw gaan voor in de dienst.  
 
Op palmzondag begint dus ook de Stille Week.  Om dat te markeren is er elke avond, vanaf 

zondagavond om 19.30 uur een kort moment van bezinning.  Deze avondgebeden worden verzorgd 

door Hugo Bakker en ds. Trijnie Bouw. 

Op Witte Donderdag is er om 19.30 uur een korte viering. 

Op Goede Vrijdag een bijzondere oecumenische viering, namelijk een meditatieve gang langs de 

kruiswegstaties uit de Sint Martinus. Deze zijn prachtig gefotografeerd door Ella Nijstad en worden 

voorzien van teksten en muziek. 

Op de avond van Stille Zaterdag is er, uiteraard ook in aangepaste vorm, een paaswake. Deze begint om 

19.30 uur.  De nieuwe Paaskaars zal dan worden ontstoken.  Voor de mensen die een huispaaskaars 

hebben aangeschaft is dit misschien ook een mooi moment om deze thuis te ontsteken. Een ontroerend 

moment is altijd het doorgeven van het Licht aan elkaar. Ook daar is wat op bedacht. Wat?  Kijk, en doe 

digitaal mee!    

Op Paasmorgen vieren we de opstanding en het nieuwe leven. Hoe mooi om juist dan de doop te 

mogen bedienen.  Door het water van de dood gaat het naar nieuw leven.  Met Christus begraven, met 

Christus opgestaan. Niet voor niets krijgt de doopgedachtenis altijd een plaats in de paas(nacht)dienst.   

De doop wordt op deze Paasmorgen bediend aan Jasmijn Cornelia Gerarda Willigenburg.  

Jasmijn is geboren op 20 oktober 2020 en is de dochter van Melissa Schollen en Remco Willigenburg.  

We wensen hen en ons allen een vreugdevolle en gezegende dienst toe.  

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.  
 
 
 

 

 

 

 

  

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

Nooit kan ik als mens Uw liefde bevatten, 
Telkens ben ik geneigd Uw liefde te onderschatten. 
Ik kan niet begrijpen hoe oneindig  U mij lief heeft, 

Uw offer, U die zelfs Uw eigen leven voor het mijne geeft. 
U telt de haren van mijn hoofd, kent mijn hart, ziel en mijn gedachten, 

U kent mijn blijdschap, mijn vreugde maar ook mijn slapeloze bange nachten. 
Ik word vaak bang van Uw onvoorwaardelijkheid, 

Uw geborgenheid, ondoorgrondelijke wegen, goedertierenheid, eeuwige aanwezigheid. 
 

Als mens wil ik graag dichtbij U komen en U ervaren, 
Steeds besef ik dat U erbij bent in mijn lijden en bij alle levensgevaren. 

Ik wil U maken naar wat ik ken, menselijk en klein, 
Nooit kan ik begrijpen hoeveel meer u bent, U bent en zal altijd Zijn. 

Vandaag en alle dagen van mijn leven, 
Ik weet dat mijn naam in Uw boek van leven staat beschreven. 

Ik kijk naar de sterren aan het hemelgewelf, 
Nog steeds een te kleine weerspiegelig van het karakter van Uzelf. 

U bent zoveel groter en meer liefdevol dan ik als mens kan aanzien, 
Uw mededogen, rechtvaardigheid en heiligheid bovendien. 

 
Ik wil U snappen, zoeken, onder woorden brengen, 

U bent het die de woorden levend maakt, U zal volbrengen. 
Leer mijn hart niet angstig te zijn, Uw liefde te kennen die angst verdrijft. 

Niets is alomvattend wat U omschrijft. 
Leer mij zoeken naar het goede in de mensen om mij heen, 

Leer mij te zijn zonder oordeel, leer mij liefde, ruimte, vergeving en genade te hebben voor iedereen. 
Vorm mij naar hoe U mij heeft bedacht, 

Leidt mij naar Uw weg, u heeft mij al verwacht. 
In al mijn onbegrip, twijfels, angst en (on) geloof, boosheid. 

Laat mij zijn als een mosterdzaad, een licht in de wereld, toon mij Uw Schoonheid. 
Leer mij verdraagzaamheid, leer mij te delen, maak mijn ziel puur en rein, 

Leer mij vol overgave een geliefd kind van U te zijn. 
 
 
Gedicht van ons gemeentelid Inge Verhoeks 

 

       

  

http://www.pgzaltbommel.nl/


 

4 
 

Weekbrief nummer 30 

24 maart 2021 
www.pgzaltbommel.nl 

 

Activiteiten rondom Pasen 
 
 
 
 
 

  

http://www.pgzaltbommel.nl/
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Paaswandeling 
1 + 1 = 3 

In de liturgie rond Pasen wordt het verhaal verteld van 

de Emmaüsgangers. De wandeling van deze twee 

mensen wordt ongemerkt verrijkt door de aanwezigheid 

van de opgestane Heer. Wandelen brengt rust en soms 

gesprek en inzicht, dat weten we eigenlijk wel. Maar in 

deze bijzondere corona-tijd wil je misschien wel eens met 

iemand anders wandelen dan je eigen partner of hond? 

Met iemand die aan huis gekluisterd is? Of omdat je al 

lang geen andere gemeenteleden hebt gesproken? Of 

gewoon omdat je graag wandelt?  

Met de Paaswandeling nodigen we je uit om in de dagen na Pasen één op één met een ander 

gemeentelid een wandeling te maken. Een kort ommetje in de buurt, even samen naar buiten, 

misschien wel met rolstoel of scootmobiel. Of een (half) uurtje langer, of misschien wel een 

klompenpad. Of digitaal of telefonisch, als je liever niet (samen) naar buiten gaat, maar wel behoefte 

hebt aan een gesprek. Hoe en waarover dat gaat, maken jullie samen uit.  

Het doel is om weer even contact te maken met iemand anders, uiteraard binnen de geldende corona-

maatregelen. Zie het maar als een vervolg op de Kerstengelen… 

 

Hoe werkt de Paaswandeling? 

1) Geef je op (individueel per persoon) met een emailbericht of een briefje . 

2) Vermeld jouw voorkeuren. Meerdere opties zijn mogelijk en je mag ook meerdere keren meedoen. 

3) Met de aanmeldingen gaan we steeds twee personen met elkaar in contact brengen. Daarbij letten 

we natuurlijk op de aangegeven voorkeur en mogelijkheden. 

4) Daarna maken jullie zelf de afspraak hoe, waar en wanneer jullie Paaswandeling plaats vindt. Dat 

kan elk gewenst moment zijn van zondag 4 april (Pasen) tot zondag 11 april  

 
Wat we graag willen weten bij aanmelding: 
 
Naam 
Adres 
Telefoonnummer 
 
Leeftijdscategorie <25 jaar, 25-60 jaar, >60 jaar 
 

 
Voorkeur voor een datum (4 t/m 11 april)  
of dagdeel (overdag/’s avonds)? 
Voorkeur hoe lang en eventuele beperkingen? 
Voorkeur voor een locatie? 

• Bij mijn eigen huis 

• Lopend of per fiets bereikbaar 

• Mag ook iets verder weg 

• Online of telefonisch 
 

Aanmelden bij: 
Rene.dolfsma@gmail.com 
Wichard van Pontlaan 17  5302 XA  Zaltbommel 
 

 
De contacten verlopen volgens de corona-richtlijnen. 
Persoonlijke gegevens worden na afloop netjes verwijderd. 

 

http://www.pgzaltbommel.nl/
mailto:Rene.dolfsma@gmail.com


 

6 
 

Weekbrief nummer 30 

24 maart 2021 
www.pgzaltbommel.nl 

 

Met de wereld 
Collectes  
 

In de dienst van zondag 28 maart is de 1e collecte bestemd voor het jeugdwerk van de PKN en de 2e 

collecte voor afdracht landelijke kerk, 

In de dienst van Witte Donderdag op 1 april is de 1e collecte bestemd voor plaatselijke diaconaal werk 

en de 2e collecte voor vergoeding vrijwilligers 

In de paaswake op 3 april is de 1e collecte bestemd voor VPTZ (vrijwillige palliatieve terminale zorg) en 

de 2e collecte voor wijkwerk en gemeenteopbouw 

In de dienst op zondag 4 april is de 1e collecte voor ZWO Werelddiaconaat Kerk in Actie 

“Een toekomst voor kansarme kinderen in Zuid-Afrika” 

Veel zwarte jongeren in Pretoria hebben geen 

toekomstperspectief. Zij groeien op in gebroken gezinnen 

en gewelddadige wijken in een donkere omgeving. De 

helft van hen maakt de middelbare school niet af en 40% 

van de jongeren tussen 15 en 34 jaar is werkloos. De 

toekomst is voor hen vaak een duister gat. Samen met 

christelijke partners helpt Kerk in Actie deze jongeren de 

cirkel van armoede en uitzichtloosheid te doorbreken en 

licht te brengen in hun bestaan. Ze krijgen 

huiswerkbegeleiding en jongeren worden gestimuleerd 

hun opleiding af te maken. Ook krijgen ze bijbelonderwijs 

en hulp bij het verwerken van trauma’s. Via muziek, 

kunst, vakantiekampen en trainingen groeit hun 

zelfvertrouwen en ontdekken ze nieuwe mogelijkheden 

om hun leven vorm te geven. Met de collecteopbrengst 

krijgen onder meer 900 jongeren huiswerkbegeleiding.  U 

kunt dit werk steunen via de collecte in onze kerk. 

Kijk voor meer informatie op: 

www.kerkinactie.nl/onderwijszuidafrika. 

 

De 2e collecte is bestemd voor kosten organisten 

 

http://www.pgzaltbommel.nl/
http://www.kerkinactie.nl/onderwijszuidafrika
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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/.  
 
  

 

 

 

 

Palmzondag  28 maart Marcus 11:1-11  

 
 

 

http://www.pgzaltbommel.nl/
https://www.facebook.com/jeugdwerkPGzaltbommel/
https://www.kindopzondag.nl/
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Pasen 4 april Johannes 20:1-18  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meld je aan voor de kindernevendienst, dan ontvang je de link om mee te doen.   

Aanmelden mailadres:  kndzaltbommellive@gmail.com

http://www.pgzaltbommel.nl/
mailto:kndzaltbommellive@gmail.com
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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 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/

