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  Het licht weer mogen ontsteken 

als teken van verbondenheid 

            zowel in de kerk als thuis. 

 

Onze roeping in deze tijd  

In de afgelopen diensten hebben we weer mogen genieten van de solisten die met hun stem weer 
extra leven in de kerk brengen. Het zijn kleine stapjes voorwaarts in een zeer weerbarstige en roerige 
periode. Maar het geeft direct alweer meer contact en warmte als je hun met volle overgave hoort en 
ziet zingen. 
 
Tegelijkertijd, naast deze kleine stap, wordt de roep naar vrijheid, de roep naar heropenen van de 
samenleving groot. De spagaat van de samenleving wordt steeds groter. Snel een toegangstest halen 
om maar te bewijzen dat we weer ergens naar toe kunnen. Het beeld om eerst een negatieve test te 
halen om naar de kerk te kunnen gaan spreekt me nog niet erg aan. Wat me meer aanspreekt is het 
enthousiasme waarmee ook de zomertoeters naar de toekomst kijken. Ook zij kijken reikhalzend uit 
naar de zomer en het organiseren van het zomertoetje. Het is zo fijn dat de motivatie er is en dat we 
blijven zoeken naar mogelijkheden en blijven hopen naar een andere situatie in de toekomst.  
 
Het heropenen van de kerk, het starten van het ochtendgebed en het starten met diensten met 30 
mensen zal naar aanleiding van de persconferentie nog even moeten wachten. Ook voor ons is de 
boodschap van volhouden geen gemakkelijke. Maar ik ben ervan overtuigd dat er weer een periode zal 
komen waarin we weer samen fysiek gaan vieren. Online zal ook dan wel blijven, maar toch kunnen we 
weer in kleine groepen naar de kerk. Elkaar weer echt zien, elkaar weer echt begroeten.  
 
We blijven de ontwikkelingen nauwgezet volgen, maar verwachten niet dat we in april alweer kunnen 

gaan vieren. In mei starten we met een doopdienst. Hierin is alleen de directe familie welkom. We 

kunnen alleen hopen dat er daarna meer ruimte zal zijn. 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. We hebben u/jou daarbij wel hard nodig om blijvend contact met elkaar te zoeken op 

passende wijze. Een bloemetje te brengen of een keer extra de telefoon te pakken of andere creatieve 

vormen te zoeken. We hebben als gemeente al laten zien dat we dat het afgelopen jaar hebben 

gedaan en ook de komende maanden kunnen we dat zeker nog volhouden.   

http://www.pgzaltbommel.nl/
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Online vieringen de komende zondagen  
 
Zondag 18 april dienst van Schrift en Gebed uit de St. Maarten  
Aanvang 10.00 uur   Voorganger Ds. M. van der Sijs uit Hilversum 
 
Zondag 25 april dienst van Schrift en Gebed uit de St. Maarten 
Aanvang 10.00 uur Voorganger ds. G. Kerssen 
 
 
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.  
 
 

 

Met de wereld 
Collectes  
 

In de dienst van zondag 18 april is de 1e collecte bestemd voor het Zomertoetje, de 2e collecte voor 

jeugdwerk en catechese. 

In de dienst op zondag 25 april is de 1e collecte voor plaatselijke Jeugdwerk, de 2e collecte is bestemd 

voor onderhoud orgels. 

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 Appostel App. 
 
U kunt uw bijdrage overmaken op de bankrekening van de kerk, 
IBAN 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. 
 
Afwezig 
Ds. Trijnie Bouw heeft volgende week vakantie en is vanaf 28 april weer bereikbaar.  
In geval van spoedeisende zaken kunt u contact opnemen met scriba Tom van Steenis of voorzitter 
Rudy Klunder.  
  

http://www.pgzaltbommel.nl/
http://www.kerkdienstgemist.nl/
http://www.pgzaltbommel.nl/
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       Saving arms bestaat 2 jaar! 

 

Twee jaar, waarin heel veel is gebeurd en ontzettend veel bereikt voor de 
kwetsbare kinderen in Soroti in Oeganda!  
 
Saving Arms zet zich in voor straatkinderen, die vaak leven onder slechte 
omstandigheden en het slachtoffer worden van geweld en misbruik.  In 
Soroti gaat het om straatkinderen die het dagelijkse contact met hun 
familie verloren hebben, niet naar school gaan, zich vaak verbergen voor 
autoriteiten, depressief zijn, een laag zelfbeeld hebben samen met veel 
andere ernstige emotionele problemen, velen hebben ziektes en zijn 
verslaafd aan drugs. 
 
En om straatkinderen die alleen of in kleine groepen werken op de belangrijkste verkeersknooppunten 
van de stad. Overdag werken ze op straat – ze verkopen dan bloemen of kranten of poetsen schoenen 
– en ’s avonds gaan ze weer naar huis. Ze hebben vaak geen ondersteunende gezinsomgeving, gaan 
vroegtijdig van school en nemen thuis taken op zich die gewoonlijk met een ouder worden 
geassocieerd, meestal alleenstaande moeders. 

 
Mede dankzij de financiële steun vanuit o.a. Nederland 
worden, dankzij Saving Arms, inmiddels 165 kinderen uit dit 
soort situaties bereikt en geholpen. 25 kinderen zijn tijdelijk 
opgenomen in het Rehabilitatiecentrum en 11 kinderen 
verblijven daar permanent. Daarnaast zijn 3 meisjes en 15 
jongens herenigd met hun families. 
In het begin van het programma was er één maaltijd per dag 
voor de jongens beschikbaar voor een periode van bijna drie 
maanden. Nadat er een eigen huis werd gehuurd, was het 

mogelijk om drie of zelfs vier maaltijden per dag te verstrekken. 
90% van de jongens die in het huis verblijven, zijn sterk veranderd. Ze gaan naar school en werken aan 
hun toekomst. Binnenkort wordt er begonnen met de ontwikkeling van een nieuw stuk land voor het 
bouwen van een permanent (t)huis. 
  
Pieter, Christel en Hester zijn erg dankbaar voor alle financiële steun die we vanuit  
PG-Zaltbommel hebben geboden in de afgelopen jaren en zij hopen dat ze op ons mogen blijven 
rekenen. Ze ervaren dat voor God niets onmogelijk is en dat er vaak een oplossing komt als de nood 
hoog is.  
 
Wilt u extra geld doneren, dan volgt hieronder de bankgegevens: 
NL45 RABO 0338 0887 68, onder de naam van: Stichting Saving Arms International 
O.v.v. Soroti, Oeganda.   
 
Voor meer informatie verwijzen we u naar de website: www.savingarms.nl 
 

http://www.pgzaltbommel.nl/
http://www.savingarms.nl/
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Die lege cartridge of dat oude mobieltje    Gooi ze niet weg, maar lever ze in! 
 

Want ze zijn geld waard voor goede doelen, zoals CliniClowns. Vanuit de ZWO/diaconie willen we het 

inzamelen van lege cartridges en/of oude mobiele telefoons weer nieuw leven inblazen! Want voor 

elke oude ingeleverde mobiel ontvangt CliniClowns een vergoeding van € 3 en voor iedere lege 

cartridge € 0,40. Zo ondersteunen we het doel en het is goed voor het milieu. 

Even niet aan de pijn denken en het verdriet vergeten en ervaren dat een beetje verbeelding 

wonderen doet, daar zorgen Cliniclowns voor! Afleiding en plezier en als beloning een lach op het 

gezicht van zieke kinderen, kinderen met een beperking en mensen met 

dementie.   

CliniClowns gooien de regels in het ziekenhuis of verzorgingshuis een beetje 

overhoop en hebben oog voor de mens achter het kind of de oudere. Ze doen 

er alles aan om te zorgen dat zij weer even zichzelf kunnen zijn, even hun 

zorgen kunnen vergeten. Echt contact doet zo veel, je voelt je er beter door. 

Het vermindert angst en stress. 

Bij CliniClowns werken ruim 95 professioneel opgeleide clowns, professionele acteurs en actrices die 

zich hebben gespecialiseerd in ‘Health Care Clowning’. Met hun rode neus op komen CliniClowns bij de 

kinderen in het ziekenhuis op bezoek. Voorzichtig zetten zij eerst één teen 

over de drempel… Elk kind, elke afdeling en elk moment is namelijk weer 

anders. Als zij voelen dat het kan, maken ze contact en komen ze binnen. 

Met creativiteit, humor en improvisatiespel doen zij er alles aan om zieke 

kinderen of kinderen met een beperking te laten ontspannen, zorgen te 

laten vergeten of te laten lachen. Of ze spelen met een kind om samen vast 

te oefenen voor een spannende operatie of werken samen met artsen op 

de downpoli met kinderen om te zorgen dat de arts meer ruimte heeft voor zijn werk. Even uit een 

saaie of spannende situatie ontsnappen en de fantasiewereld in duiken, want een beetje verbeelding 

doet wonderen. CliniClowns bezoeken ook mensen met dementie om gevoelens van eenzaamheid 

weg te nemen. Bij mensen met dementie werken de hersenen steeds minder goed, tot iemand 

uiteindelijk niet meer voor zichzelf kan zorgen. Dementeren gaat vaak samen met veel verdriet, angst, 

onmacht, verwarring en strijd. Voor de persoon zelf, maar ook voor de familie en vrienden. Mensen 

met dementie voelen zich daarom vaak eenzaam. “De CliniClowns nemen zoveel vrolijkheid mee, je 

ziet de bewoners meteen opfleuren. Mensen worden vrolijker en opener, de onrust verdwijnt even.” 

Dus heeft u lege cartridges (misschien van het werk?) of een oude mobiel?! Gooi niet weg, maar lever 

ze in!  Nu de kerk nog niet geopend is kan dat bij: 

Mieke Erlings, Dick van Tussenbroekhof 14 te Zaltbommel   

mieke.erlings@gmail.com  

Jessica van Leeuwen, Kloosterwiel 57 te Zaltbommel 

janjes@upcmail.nl  

http://www.pgzaltbommel.nl/
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Met elkaar, voor elkaar 

 
U heeft nog wat informatie tegoed, in de vorige uitgave van de weekbrief stond vooral een overzicht 
van alle vieringen rondom Pasen en de stille week, daardoor waren de verjaardagen en jubilea niet 
vermeld, bij deze dus ook van de weken hiervoor: 
 
De bloemengroet. 
Zondag 21 maart zijn er met een hartelijke groet en bemoediging bloemen bezorgd bij:  
mevr. Marianne Verheijke 
 
Zondag 28 maart zijn er met een hartelijke groet, bemoediging en  
dank voor al het werk rondom Pasen, bloemen bezorgd bij: 
mevr. Carolien van Steenis 
 
Zondag 4 april zijn er met een hartelijke groet en dank voor jaren kosterschap, bloemen bezorgd bij: 
Erna en Gerard Sterrenburg 
 
Zondag 11 april zijn er met een hartelijke groet en bemoediging bloemen bezorgd bij:  
mevr. Margreet Vissers 
Margreet is nog steeds herstellende van haar hartoperatie en tobt met haar ogen. 
 
In de week voor Pasen is mevr. Ida Looijen opgenomen voor een behandeling van 3 weken. Tussen de 
behandelingen door mag/mocht ze een paar middagen in de week naar huis.  
Het is zwaar, laten we aan haar denken.  
 
 
Voor ieder die ziek is, zorgen heeft, eenzaam is of het moeilijk heeft op welke manier dan ook: We 
bidden u/jou  Gods nabijheid toe.     
 
Als u iemand weet voor een kaartje of een keer de bloemen uit de kerkdienst, laat het even weten: 
pastoraleraad@pgzaltbommel.nl  
 
 

Dank 

Mede namens Lien, wil ik alle lieve gemeenteleden hartelijk dankzeggen voor de kaarten met een goed 
woord.  Ook waren wij verrast voor de mooie bloemen die wij namens de kerk mochten ontvangen, 
het deed ons erg goed. 
Lieve groeten van Lien Lankhuizen en mij, Wil van Steenis.  

 
 
 
 
 

http://www.pgzaltbommel.nl/
mailto:pastoraleraad@pgzaltbommel.nl
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Nog een toegift op hét feest, Pasen, dat het in ons na mag galmen. 
 
 

Hoor je de bazuinen schallen 
Jezus Christus leeft 
En wij met Hem, dat is genade 
Dat is Pasen, het is feest. 
 
Het kruis, eens een symbool van lijden 
Is geworden tot teken van hoop 
Voor ieder mens in heel de wereld 
Als je in Jezus, God’s zoon gelooft. 
 
    
 

 
 
GEFELICITEERD Verjaardagen 85+   
 
 

08-04-2021: Mevr. A.W. van Zanden-Groenendijkl 
21-04-2021: Mevr. A. van de Meer- van Meurs 
22-04-2021: Dhr. A. van Zandwijk 
  

 

Huwelijksjubileum: 
 

 

60 jaar getrouwd:  
05-04-2021: Dhr. en mevr. van der Heijden - van Doggenaar 
50 jaar getrouwd:  
14-04-2021: Dhr. en mevr. Vermeeren – van der Meijden 
 
60 jaar getrouwd: 
25-04-2021: Dhr. en mevr. van Steenis - Mans,   

           
Allen (alsnog) van harte gefeliciteerd.  
 
 

http://www.pgzaltbommel.nl/
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Groene groep  

 
 

                          

 

Groene omgeving 

Door corona hebben we ontdekt hoe belangrijk onze dagelijkse omgeving is. 

Dagelijks kunnen genieten van de natuur om je heen is belangrijker dan alleen op vakantie van de 

natuur genieten. 

Toen wij hier kwamen wonen hadden we niet veel buitenruimte om ons huis en moesten we die 

ruimte dus goed gebruiken met als gevolg: stenen eruit. 

Het is heerlijk om in de lente steeds weer nieuwe bloemen en nieuw groen te ontdekken. Om de 

vogels in je eigen tuintje te horen zingen en te spotten. De eerste vlinder te zien. 

Groene tuinen zijn belangrijk. De tuingrond maakt dat water beter in de bodem kan zakken, nu de 

weersomstandigheden extremer worden; in hete zomers wordt de temperatuur door groen lager; het 

bodemleven in de tuin verbetert, de soortenrijkdom van bloemen en beestjes neemt toe; mensen 

ademen op in een groene omgeving. 

We beseffen steeds meer dat we als mensen bij de andere schepselen horen en dat de aarde ook onze 

zorg nodig heeft. Die zorg hoeft niet te leiden tot somberheid, maar brengt gelukkig ook creativiteit en 

vreugde. 

 

Als u planten koopt, probeer dan blijvertjes aan te schaffen. Het niet-duurzaam kweken van één-jarige 

planten belast het milieu meer dan planten die jarenlang plezier verschaffen. Zaaien is natuurlijk nog 

leuker, zeker ook met kinderen. 

Gebruik als dat kan biologisch zaad, in allerlei soorten te verkrijgen bij De Bolster. 

Sommige planten en struiken zijn extra aanbevolen. Ze trekken vlinders en insecten aan, b.v. de 

vlinderstruik, zonnebloem, lavendel en zonnehoed. 

Wie genoeg ruimte in de tuin heeft, kan ook wilde bloemen zaaien. En waarom zouden er in het gras 

geen bloemen mogen staan? 

Als u geen tuin heeft: ook op een balkon kan van alles groeien en bloeien en anders is er misschien een 

boom waar u op uitkijkt en die u steeds groener ziet worden en geniet u van de vogels die er een 

plekje zoeken. Er is veel om van te genieten en dankbaar voor te zijn.  

 

Hebt u groene tuintips, laat het ons horen  

Gepke Kerssen                               e-mail: groenegroep@pgzaltbommel.nl 

 

http://www.pgzaltbommel.nl/
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Zomertoetje - 01 tot en met 04 september 2021 

 
Ook dit jaar organiseert de Protestantse Gemeente Zaltbommel weer een zomerjeugdkamp voor 

kinderen in de leeftijd van 8 t/m 15 jaar. We hopen (weer) met circa 40 - 50 kinderen en 20 leiding 

naar een mooie locatie op circa 30 minuten autorijden vanaf Zaltbommel te gaan. 

 
Het Zomertoetje staat garant voor veel plezier, samen spelletjes doen en nog veel meer 

activiteiten op het kampterrein. Ook de jaarlijkse bonte avond en dropping maken het kamp tot 

een groot succes en een gezellige tijd voor kinderen en leiding.  

Daarnaast proberen wij de boodschap van de Bijbel door te geven in verhalen die we vertellen en 

door samen te zingen. Dit alles op een laagdrempelige manier die kinderen aanspreekt. 

 
Op de kamplocatie van dit jaar kan er zowel in tenten als ook in slaap- zalen geslapen worden. Het 

is de bedoeling, dat de kinderen in de leeftijd van 8–12 jaar (basisschool) in de slaapzalen slapen, 

met in iedere zaal voldoende leiding. De tieners 12-15 jaar (voortgezet- onderwijs) slapen in eigen 

meegebrachte tenten, tussen een aantal tenten van de tienerleiding. 

 
Voor nadere informatie of om je aan te melden, verzoeken we je een mailtje te sturen naar: 

 

zomertoetje_zaltbommel@hotmail.com 

Vermeld in de mail naar welke groep van het basisonderwijs of voortgezet onderwijs je volgend jaar 
gaat. Wij sturen je dan een inschrijfformulier en aanvullende kampinformatie toe. 
 
Ouders van kinderen mogen, als ze dat willen, ook mee als leiding. Graag zelfs! Dat is niet alleen weinig 
slapen, maar ook volop gezelligheid met de kinderen en als leiding onderling. Voor nadere informatie 
of aanmelding een mailtje sturen naar: zomertoetje_zaltbommel@hotmail.com 

 

 

 

http://www.pgzaltbommel.nl/
mailto:zomertoetje_zaltbommel@hotmail.com
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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/.  
 

Meld je aan voor de kindernevendienst, dan ontvang je de 

link om mee te doen.   

Aanmelden mailadres:  kndzaltbommellive@gmail.com  

 

 

De Interkerkelijke Commissie voor het Dovenpastoraat regio 

Gorinchem-Dordrecht zoekt voorzitter.  

Het Interkerkelijk Dovenpastoraat is een samenwerkingsverband van de Christelijke 

Gereformeerde Kerken in Nederland, de Protestantse Kerk in Nederland, de Nederlands 

Gereformeerde Kerk en de Gereformeerde kerk Vrijgemaakt. 

In ons land zijn er totaal 16 I.C.’s. Voor de kerken in een regio is een I.C. dus het 

aanspreekpunt voor ondersteuning bij het pastoraat aan doven.  

Hieruit vloeien werkzaamheden voort zoals het organiseren van aangepaste kerkdiensten, Bijbelkringen, 

catechese, pastoraat en diverse andere ontmoetingsmogelijkheden voor dove mensen. 

Onze huidige voorzitter heeft aangegeven te willen stoppen binnen de Interkerkelijke Commissie voor het 

Dovenpastoraat per 1 juli 2021 vanwege het aanvaarden van een functie in het landelijk Dovenpastoraat.  

 

Wat houdt het voorzitterschap in van het Dovenpastoraat? 

Het leiden van de vergadering. Maximaal vijfmaal per jaar is er een vergadering. 

Verder bent u aanwezig bij dovendienstenop zaterdag (10 x per jaar) en bij gecombineerde diensten op zondag 

voor doven en (slecht)horende in de regio.  

Er wordt wel verwacht dat u een cursus gebarentaal gaat volgen. 

Wilt u meer weten, neem dan contact op met Arie Slob (huidige voorzitter) email  mrarieslob@hetnet.nl of Elly 

Hoencamp (secretaris) email ellyhoencamp@kpnmail.nl  

Hebt u belangstelling of weet u iemand, dan kunt u dit doorgeven aan één van bovenstaande personen. 

http://www.pgzaltbommel.nl/
https://www.facebook.com/jeugdwerkPGzaltbommel/
https://www.kindopzondag.nl/
mailto:kndzaltbommellive@gmail.com
mailto:mrarieslob@hetnet.nl
mailto:ellyhoencamp@kpnmail.nl
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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/

