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Het licht weer mogen ontsteken
als teken van verbondenheid
zowel in de kerk als thuis.
Onze roeping in deze tijd
Tegenstellingen kunnen zich voordoen in allerlei soorten en maten.
Duidelijk is de tegenstelling tussen mensen die keihard werken in de ziekenhuizen en de anderen
die de grenzen van de vrijheid direct maximaal opzoeken, zo niet er overheen gaan en zich niet
kunnen bedwingen. De ondernemer die keihard moet werken om zijn zaak draaiende te houden en
creatieve en wellicht vernieuwende vormen moet zoeken en anderen die de komende periode
gebruiken om er even tussenuit te gaan in de meivakantie.
Ook zijn er mensen die bezorgd zijn over alle ontwikkelingen deze periode en die vrijheden maar met
lede ogen aanzien en anderen die vinden dat het niet snel genoeg gaat. Ondanks dat we conform de
routekaart nog steeds in de zwaarste fase verkeren is er enige ruimte geboden voor kerkenraden om
eigen keuzes te maken in het wel of niet weer opstarten van de diensten met 30 personen. We zullen
daarover begin mei ook weer een besluit nemen en u daarover informeren.
De eerstkomende dienst is er in ieder geval één om (online) naar uit te kijken, 2 mei is een doopdienst.
In deze dienst zal, net als de vorige doopdienst, een beperkte kring van familieleden aanwezig zijn.
Over tegenstellingen gesproken, hoe bijzonder is de tegenstelling van een kind dat opgroeit in deze tijd
en nog zonder zorgen de dag van morgen beleeft.
Een andere tegenstelling is die van 4 en 5 mei. Nog steeds zijn er mensen die de oorlog persoonlijk
hebben meegemaakt, maar de grote meerderheid kent de oorlog alleen van verhalen. Gelukkig wordt
ook de jeugd steeds meer betrokken bij de gebeurtenissen van destijds om blijvend de slachtoffers te
herdenken, maar ook om te beseffen hoe fijn vrijheid voelt en wat dit betekent. Want alhoewel corona
en politiek ons nieuws domineert, we vergeten dat elders in de wereld nog steeds oorlogen worden
gevoerd en vrijheid nog steeds geen vanzelfsprekendheid is in deze wereld.
Afgelopen zondag was het Goede Herder zondag. Ds. Gepke Kerssen ging voor in de online viering. Het
onderwerp heb ik al verklapt, maar soms is het goed om u nog eens te wijzen op de dienst en de wijze
waarop over onze rol als goede herder is gesproken en gezongen. Wat is online dan handig om
bepaalde delen van de dienst nog een rustig terug te luisteren en te overdenken.
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Online vieringen de komende zondagen
Zondag 2 mei dienst van Schrift en Gebed uit de St. Maarten
In deze dienst wordt gedoopt Soof Bijkerk, dochter van Germa en Evert Bijkerk.
Aanvang 10.00 uur Voorganger ds. Trijnie Bouw

Zondag 9 mei dienst van Schrift en Gebed uit de St. Maarten
Aanvang 10.00 uur 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.

Met de wereld
Collectes
De diaconiecollecte van zondag 2 mei is bestemd voor onze sponsorkinderen via Plan Nederland. Onze
twee sponsorkinderen zijn Benjamin Aidoo, hij is 15 jaar en Nindane Adamou, zij is 12 jaar. Plan
investeert onze bijdrage in programma’s in de gemeenschap van de sponsorkinderen. Zo dragen we
niet alleen bij aan betere levensomstandigheden en toekomstkansen van één kind, maar ook aan een
beter leven voor alle kinderen en hun familie in de gemeenschap. Plan zorgt voor bescherming,
gezonde voeding, veilig drinkwater, goede gezondheidszorg en goed onderwijs.
Kortom: een betere toekomst.
De 2e collecte op 2 mei is bestemd voor wijkwerk en gemeenteopbouw.
In de dienst op zondag 9 mei is de 1e collecte voor noodhulp, de 2e collecte is bestemd voor
onderhoud gebouwen.
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.
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.
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Met elkaar, voor elkaar
Overleden
Op 27 april is overleden Wilhelmina Arendse - Buijs. Zij woonde tot voor kort op Huibersakker 21 en
was zo lang zij kon een trouw bezoekster van kerkdiensten en andere activiteiten. Op maandag 3 mei
is de afscheidsdienst onder leiding van ds. Trijnie Bouw in het Anker. Deze begint om 11.00 uur en is
thuis online mee te maken. Miep Arendse is 88 jaar geworden.
De bloemengroet.
Zondag 18 april zijn er met een hartelijke groet en bemoediging bloemen bezorgd bij:
Dhr. en mevr. Dalhuisen.
Zondag 25 april zijn er met een hartelijke groet en beterschapswens bloemen bezorgd bij:
Mevr. Dineke van Horssen.
Afgelopen week heeft zij een operatie ondergaan en is weer thuis uit het ziekenhuis.
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
Paaskaars
De Paaskaarsen die afgelopen jaar in de St. Maartenskerk en het Anker stonden hebben een
mooie bestemming gekregen.
Ze zijn in dank ontvangen door 2 gemeenteleden die een moeilijke tijd doormaken.
Mevr. Maaike Jansen.
Mevr. Ida Looijen.

Dank

Blij verrast zijn wij door de vele blijken van aandacht t.g.v. ons 60-jarig huwelijksjubileum. Het wordt
nu wat stiller, maar wat hebben wij veel fijne en lieve aandacht ontvangen in de vorm van prachtige
kaarten, mooie bloemen(bonnen) en telefoontjes. Het was ontroerend en hartverwarmend. Heel veel
dank daarvoor.
Ad van der Heiden en Will van Doggenaar
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GEFELICITEERD Verjaardagen 85+
09-05-2021: Mevr. S Koman-Linschoten.
09-05-2021: Dhr. AG Vermeulen.
12-05-2021: Dhr. JA van Weelden.
14-05-2021: Mevr. R van der Zalm- de Vries.

Huwelijksjubileum:

63 jaar getrouwd:
07-05-2021: Dhr. en mevr. Scheffers-de Wit.
Allen van harte gefeliciteerd.
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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
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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

Groene groep

Groene tip
Eet smakelijk!
Kleine veldkers is een lastig onkruid in iedere tuin. Wist je dat dit plantje een heerlijke smaakmaker is
in de sla? Je kunt de blaadjes en de bloemetjes eten, het smaakt net zo pittig als tuinkers. Het zit ook
nog eens vol vitamines en mineralen.
kleine
veldkers

Radijs geoogst of gekocht? Eet niet alleen de knolletjes, het blad smaakt heerlijk in bijvoorbeeld
groentesoep!

e-mail: groenegroep@pgzaltbommel.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/
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