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  Het licht weer mogen ontsteken 

als teken van verbondenheid 

            zowel in de kerk als thuis. 

Onze roeping in deze tijd  

Nu de samenleving zich in een broos evenwicht weer ontvouwt gaan ook wij weer starten met 
het vieren van de kerkdiensten met 30 mensen, ondersteunt door de onlinemogelijkheden. 
Na ruim 4,5 maand heropenen we op zondag 16 mei de deuren van de kerk.   
Ook starten we vanaf 19 mei de wekelijkse woensdagochtendgebeden weer op.  
Reikhalzend hebben we al een tijd naar dit moment uitgekeken en met alle versoepelingen die 
nu van kracht zijn, willen ook wij deze stap weer nemen. Daarmee sluiten we onze ogen niet 
voor de volle ziekenhuizen. Het blijft een grote tegenstelling om ons te verheugen op vrijheden en 
tegelijkertijd te weten dat veel mensen erg ziek zijn. We hopen dat het samen vieren indien mogelijk 
ook voor u weer energie geeft die in deze tijd ook zo broodnodig is. Gezamenlijke verbondenheid 
mogen voelen als je om je heen kijkt is uiteindelijk niet te vervangen door online. Echter is online nog 
steeds een heel welkom alternatief in deze tijd. 

Op Hemelvaartsdag 13 mei, naar goed gebruik een regionale dienst, houden we nog een online 
viering.  
De dienst op 16 mei zal in het teken staan van dopen.  De 30 personen die dan aanwezig zijn, zullen 
bestaan uit een combinatie van familie en een deel van de gemeente. 

Het heropenen gaat vanzelfsprekend met de nodige veiligheidsvoorschriften, zoals u inmiddels 
gewend bent. Als u klachten heeft bieden we u de online viering aan. Komt u naar de dienst, dan 
houdt u zich aan de regels die aan het begin van de kerk staan vermeld. We volgen de landelijke 
richtlijnen/routekaart en daarom werken we met een aanmeldsysteem.  
We gebruiken hiervoor een nieuw aanmeldadres. 
 
Dus niet via de scriba, maar mail uiterlijk op zaterdag voorafgaand aan de dienst tot 12:00 uur naar:  

aanmelden@pgzaltbommel.nl 

http://www.pgzaltbommel.nl/
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Online vieringen de komende (zon)dagen  
 
Woensdag 12 mei afscheidsdienst van mevr. Lies Nielen in het Anker. 
Aanvang 10.30 uur Voorganger ds. Trijnie Bouw 
 
Donderdag 13 mei Hemelvaartsdag dienst van Schrift en Gebed uit de St. Maarten  
Aanvang 10.00 uur   Voorganger ds. Trijnie Bouw 
 
Zondag 16 mei dienst van Schrift en Gebed uit de St. Maarten 
In deze dienst wordt de Heilige Doop bediend aan Boaz Arend Ard van Hoorn,  
zoon van Isabelle en Jeroen van Hoorn. 
Aanvang 10.00 uur Voorganger ds. Trijnie Bouw 
Aanmelden voor zaterdag 12:00 uur  via de mail aanmelden@pgzaltbommel.nl 
 
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.  
 

Ochtendgebed  

Op woensdagmorgen 19 mei beginnen we weer met het ochtendgebed in de Sint Maartenskerk. Van 
8.45-9.00 uur, inloop vanaf 8.30 uur .  In dit kleinschalige korte samenzijn volgen we een eenvoudig 
stramien van gebed, lezing, stilte. Bij binnenkomst svp mondkapje dragen en voldoende afstand 
houden.  
 

Wie helpt? 
Nu we weer kerkgangers mogen ontvangen is het fijn als er weer zondagsbrieven gemaakt kunnen 
worden, zeker omdat in de Sint Maarten (nog) geen projectiemogelijkheden zijn. Meestal gaat het om 
een A-viertje, in geval van bijzondere diensten soms om een compleet boekje. De bedoeling is om het 
kopieerklaar aan te leveren bij de contactpersoon van het parochiekantoor. Zij zorgen voor 
vermenigvuldiging. Carolien van Steenis en Hans Flamman kunnen wat extra hulp goed gebruiken, bij 
hen kunt u ook terecht voor meer informatie, bij voorbeeld via het mailadres repro@pgzaltbommel.  
Een dankbare klus. We rekenen op u en op jullie! 
 

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


 
 

 

 

3 
 

 

 

 

Weekbrief nummer 33 

11mei 2021 
www.pgzaltbommel.nl 

Met de wereld 
Collectes  
De 1e collecte op donderdag 13 mei is bestemd voor vluchtelingenwerk, de 

2e collecte voor wijkwerk en gemeenteopbouw. 

De diaconiecollecte van zondag 16 mei is bestemd voor de actie Vakantie 

tas.  

Eén op de negen kinderen in Nederland groeit op in armoede. Wanneer in 

de zomervakantie hun klasgenootjes uitvliegen naar zonnige oorden, blijven 

zij achter. Dit jaar doet de diaconie weer mee met de actie Vakantie tas van 

Kerk in Actie. Dit jaar zijn er tasjes fairtrade geproduceerd in Sri Lanka en 

gemaakt van 100% organisch katoen  

Het is de bedoeling dat wij dit jaar vlak voor de Zomervakantie alle kinderen van de Voedselbank weer 

een gevuld rugzakje kunnen aanbieden. De inkopen gaan we doen bij de plaatselijke middenstand, 

zodat we ook deze steunen. Maar hiervoor is natuurlijk wel geld nodig. Help u mee om een mooi 

bedrag bij elkaar te krijgen.   

De diaconie.  

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.  
 
De 2e collecte van zondag 16 mei is bestemd voor onkosten organisten. 
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. 
 

        

http://www.pgzaltbommel.nl/
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Met elkaar, voor elkaar 
Overleden 
Op donderdag 6 mei is overleden Lies Nielen. Zij was woonachtig in woonzorgcentrum De Wielewaal. 
Op woensdag 12 mei is de afscheidsdienst in het Anker. Deze begint om 10.30 uur en is thuis online 
mee te maken. Lies Nielen is 97 jaar geworden. 
 
 

De bloemengroet. 
Zondag 2 mei zijn er met een hartelijke groet en bemoediging bezorgd bij: 
Dhr. en mevr. Dik en Wilma Dingemans, in Bruchem 
Dik is ernstig ziek, hij krijgt nog wel chemobehandelingen, maar de gezondheid is broos. 
 
Zondag 9 mei zijn er met een hartelijke groet en bemoediging bloemen bezorgd bij:  
Mevr. Hentzepeter in  Gameren 
 
 
Op deze plaats willen we in het vervolg gemeenteleden noemen die niet meer zelfstandig thuis wonen, 
of juist wel, maar ook dan kan je wereldje heel klein zijn. Omdat deze mensen nog steeds deel 
uitmaken van onze gemeente is het belangrijk dat ook zij niet vergeten worden. Het zou fijn zijn als ze 
af en toe een bericht krijgen in de vorm van een kaartje. Kleine moeite, groot gebaar.  
 
Mevr. G.J. van Assenbergh - Bos,  De Wielewaal 5301GV Zaltbommel 
Mevr. A. van Tongerlo - van Eck De Wielewaal 5301GV Zaltbommel 
Mevr. M.H.S. Groeneveld  - van der Linden  Het Slot 5311CM Gameren 
Mevr. Koman-Linschoten    Het Slot 5311CM Gameren 
 
Voor ieder die ziek is, zorgen heeft, eenzaam is of het moeilijk heeft op welke manier dan 
ook:  We bidden u/jou  God’s nabijheid toe.     
 
Als u iemand weet voor een kaartje of een keer de bloemen uit de kerkdienst, laat het even 
weten: pastoraleraad@pgzaltbommel.nl  

 
 

 

http://www.pgzaltbommel.nl/
mailto:pastoraleraad@pgzaltbommel.nl


 
 

 

 

5 
 

 

 

 

Weekbrief nummer 33 

11mei 2021 
www.pgzaltbommel.nl 

Er waait een woord door onze taal 
dat wordt verstaan in vogelvlucht. 
Een witte veer schrijft in de lucht 
en doet in waaiers zijn verhaal. 
 
Alleen de eerste zonnestraal 
onthult wat daar te lezen staat: 
een duif daalt in een wit gewaad 
en dompelt zicht in mensentaal. 
 
Het zingt op hemelhoge toon 
het raakt de aarde met zijn gloed 
tot in het hart, vindt vaste voet. 
Het nestelt in een doornenkroon. 
 
Sytze de Vries 

 

 
 
GEFELICITEERD Verjaardagen 85+   
 
 
 

20-05-2021: Mevr. W. de Haan 
27-05-2021: Mevr. W Blanken - Kosters 
 
 

 
Huwelijksjubileum: 
 

 
40 jaar getrouwd:  
15-05-2021: Dhr. en mevr. Tom en Carolien v Steenis - Engelen 
25 jaar getrouwd:  
22-05-2021: Dhr. en mevr. van der Looij - Dijkink 
 
Allen van harte gefeliciteerd.  

http://www.pgzaltbommel.nl/
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Zorgvuldig omgaan met voedsel  

 

 

 

Hoe kun je als gewoon gemeentelid een bijdrage leveren aan duurzaamheid? 

Een belangrijke bijdrage lever je door niet te verspillen. 

Vaak kopen we meer dan we nodig hebben. Dat geldt voor kleding, 

hebbedingetjes, maar zeker ook voor voedsel.  

Onze aarde levert voldoende voedsel voor 12 miljard mensen. Toch lijdt 1 miljard mensen honger.  

Schrijnend als je ziet dat van het voedsel in het Westen 30 % wordt verspild. Wie vindt er in zijn 

koelkast nooit eens een product dat al lang opgegeten had moeten worden…….. 

Met een aantal mensen van de Groen Groep keken we naar de Oostenrijkse documentaire: We feed 

the world. 

Er wordt tarwe geïmporteerd uit India, waar mensen honger lijden. We zagen hoe enorme 

hoeveelheden brood worden weggegooid. Met het weggegooide brood uit het land kun je een stad als 

Wenen van brood voorzien 

Adviezen: koop niet te veel (vooral brood), gooi niet te snel weg ook als de houdbaarheidsdatum is 

verstreken (zuivel), bewaar koel genoeg (vlees), kook niet te veel en gebruik restjes, misschien wel om 

er iets heel nieuws van te maken. Van een restje groente kun je de volgende dag een heerlijke omelet 

maken.  

THT betekent tenminste houdbaar tot, het product kan ook na deze datum nog goed zijn. 

TGT betekent te gebruiken tot, gebruik dit product niet meer na deze datum (bijvoorbeeld vlees) 

 

In Genesis 1 lezen we hoe de planten en de vruchten van de bomen door God aan ons en aan de 

dieren worden gegeven om van te eten. Aan ons om zorgvuldig met dat geschenk om te gaan. 

 

Reageren of meedoen met de Groene Groep    groenegroep@pgzaltbommel.nl 
 

Namens de Groene Groep 

Gepke Kerssen 

http://www.pgzaltbommel.nl/
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Uitnodiging  
De Protestantse gemeente ’s-Hertogenbosch belegt op woensdagavond 19 mei om 19.30 uur in de 
Wederkomstkerk, Rijnstraat 20 te ’s-Hertogenbosch een bijeenkomst voor een kleine kring 
belangstellenden. Op deze avond is ds. Jos de Heer uitgenodigd om te spreken over zijn boek 
“De ladder van de kloosterlingen: spiritualiteit van de Lectio divina”. Er zijn 4 plaatsen beschikbaar. 
 
Reserveren via dhr. G. Rinkel tel: 06-20737986 

 

 

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  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pgzaltbommel.nl/
https://www.facebook.com/jeugdwerkPGzaltbommel/
https://www.kindopzondag.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/

