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  Het licht weer mogen ontsteken 

als teken van verbondenheid 

            zowel in de kerk als thuis. 

 

Onze roeping in deze tijd  

 
Op 8 juni jl. was de uitvaart van Hugo Bakker, onze organist. Een stralende dag vol zon. 
Een dag waarop woorden en muziek van grote betekenis zijn geweest, maar misschien niet 
altijd voor iedereen toereikend.  Het onverwachte overlijden laat zien dat het leven soms 
zomaar voorbij kan zijn. Een vluchtige groet, een kort gesprekje na de dienst zijn ineens zoveel 
meer waardevoller gebleken dan destijds kon worden vermoed. Contacten zijn  
belangrijk en daarmee ook de woorden die dan worden gezegd en de aandacht voor elkaar.  
 
 We hopen elkaar snel weer te zien in de kerk. Wees welkom. Denk niet te snel : ik laat een ander wel 
voorgaan. Of : mijn tijd komt nog wel.  Wees welkom, en meld je aan!  Langzaam maar zeker 
herwinnen we zo de vreugde van het samen de ontmoeting met God, de ander en de wereld te mogen 
vieren.  
 
 
 

  

http://www.pgzaltbommel.nl/
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Vieringen de komende (zon)dagen  
 
Zondag 13 juni dienst van Schrift en Gebed uit de St. Maarten 
Aanvang 10.00 uur Voorganger ds. G. Kerssen 
 
Zondag 20 juni dienst van Schrift en Gebed uit de St. Maarten 
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 is 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.  
 

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/.  
 

  

http://www.pgzaltbommel.nl/
http://www.kerkdienstgemist.nl/
http://www.pgzaltbommel.nl/
https://www.facebook.com/jeugdwerkPGzaltbommel/
https://www.kindopzondag.nl/
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Met de wereld 
 
Collectes  
De 1e collecte op zondag 13 juni is bestemd voor Dorpskerken 

De 2e collecte voor beheer kerkgebouwen 

 

De 1e collecte op zondag 20 juni is bestemd voor noodhulp 

De 2e collecte voor verzekering gebouwen 

 

U kunt uw bijdrage overmaken op de bankrekening van de kerk, met 
vermelding bestemming 
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. 
 
 
 

Uitnodiging digitale Gemeenteavond 14 juni a.s. 

In de digitale kerkenraad van 17 mei jl. hebben we elkaar ook weer mogen spreken. We zijn nog niet 
fysiek bijeengekomen, maar het was goed om digitaal bij te praten. Het verslag volgt, duidelijk is wel 
dat er ontwikkelingen te melden zijn rondom het initiatief van de denktank in december 2020. Tevens 
is er een goed gesprek geweest van eigenaar tot eigenaar met de gemeente Zaltbommel. Naar 
verwachting gaan deze ontwikkelingen leiden tot besluitvorming voor zowel de burgerlijke gemeente 
als de PGZ rond de zomer. De gemeente avond van 14 juni as. zal voornamelijk een informerend 
karakter hebben over de processtappen die worden genomen. Tevens nemen we u nog mee in de 
opbrengst van de gemeente avond van 30 nov.2020. De aanvang van deze avond is 20:00 uur en er zal 
via de mail weer gelegenheid worden gesteld om vragen te stellen. U wordt vriendelijk verzocht zich 
vooraf aan te melden bij de scriba. (scriba@pgzaltbommel.nl) 

Namens de kerkenraad 

http://www.pgzaltbommel.nl/
mailto:scriba@pgzaltbommel.nl
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Beschikbaarheid het Anker 
 
Afgelopen zaterdag is bij een stortbui rioolwater in Het Anker gekomen. Alle zalen en de 
ontmoetingsruime en keuken hebben waterschade opgelopen. Hierdoor zijn de zalen tijdelijk niet te 
gebruiken voor vergaderingen. Alles wordt deze weken schoongemaakt en de vloer van de 
club/jeugdruimte moet worden vervangen. 
 

    
 
 

       

Met elkaar, voor elkaar 
 

De kracht van het Woord en de helpende hand! 
 
Ook dit jaar ontvangt u in de komende weken een brief vanuit de ZWO commissie met de vraag om 
een tweetal projecten te ondersteunen. De komende 2 jaar ligt het accent op Zending, het woord uit 
de Bijbel dat Christenen overal ter wereld kracht geeft en hen bemoedigt. Waarbij we het wel van 
belang blijven vinden om ook oog te houden voor de armoede en het onrecht dat mensen aangedaan 
wordt. Want hoe kun je geloven als je een lege maag hebt en voortdurend in grote armoede leeft. Hoe 
kun je geloven in gerechtigheid als je dagelijks onrecht aangedaan wordt? 
 
Kerk in actie, het landelijk dienstencentrum van de Protestantse Kerk in Nederland ondersteunt 
projecten, dichtbij en ver weg, op allerlei terreinen om zo mensen, die het moeilijk hebben, hoop te 
bieden en tot hun recht te laten komen. Geen mens wordt uitgezonderd.  
 
Daarom hebben we dit jaar gekozen voor onderstaande projecten van Kerk in actie en hopen dat u 
deze van harte wilt ondersteunen met een financiële bijdrage. 
  

http://www.pgzaltbommel.nl/
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Hieronder volgt een nadere toelichting op de projecten:  
 
Kerk in Actie: De kracht van Bijbelverhalen 
In de Golfstaten groeit de kerk door de grote toestroom van arbeidsmigranten uit landen als India, 
Nepal en de Filipijnen. Ze zijn naar de Golfregio gekomen in de hoop te kunnen sparen voor een betere 
toekomst, maar ze weten nauwelijks te overleven. De meesten van hen zijn ongeletterd en lijden een 
zwaar en eenzaam bestaan. Onder hen zijn vele christenen die graag meer willen weten over de Bijbel. 
Kerk in Actie traint voorgangers in de storytellingmethode: een succesvolle interactieve methode 
waarbij Bijbelverhalen mondeling worden verteld en men met elkaar op zoek gaat naar de betekenis 
ervan voor het eigen leven. De arbeidsmigranten putten nieuwe moed uit deze verhalen. 
 
Kerk in Actie gaat door met wereldwijde coronahulp 
Al ruim een jaar lang zet het coronavirus de wereld op zijn kop. Maar waar we in Nederland hoopvol 
uitkijken naar betere tijden, zitten in veel landen mensen nog steeds zonder inkomen en sociaal 
vangnet en lijden ze honger. Er is daar nog lang geen licht aan het eind van de tunnel. Daarom gaan de 
projecten van Kerk in Actie door met het geven van coronahulp.  
 
Er is al voor 1,5 miljoen euro aan extra noodhulp verleend voor bijvoorbeeld voorlichting over Covid-
19, voedsel- en financiële hulp, medische zorg en hygiënepakketten. Maar hulp blijft dringend nodig 
voor de meest kwetsbare mensen. 
We vragen uw financiële hulp, want de nood is hoog in heel veel landen. 
 
ZWO bijdrage 2021 
Mocht u half juni nog geen brief hebben ontvangen en wilt u toch de projecten steunen, dan kunt uw 
bijdrage voor Kerk in Actie overmaken op het rekeningnummer van de diaconie van Protestantse 
gemeente Zaltbommel.  Bankrekening NL07 RABO 0374 3730 78 t.n.v. Diaconie Protestantse 
gemeente Zaltbommel, o.v.v. ZWO actie ‘Zending Kerk in actie’. 
 
Namens de leden van de ZWO commissie en Kerk in Actie zeggen we u hartelijk dank voor uw bijdrage 
  

http://www.pgzaltbommel.nl/
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    “NEEM NIET MEER DAN JE NODIG HEBT” 

Op 3 juni heeft de Protestantse Gemeente Zaltbommel zich officieel aangesloten bij de GroeneKerken.  

De kerkenraad heeft van harte ingestemd met deze actie van de groene groep. 

Wat houdt dit in? 

 

De GroeneKerken bestaan 10 jaar en is een initiatief van Tear, Kerk in Actie en Maatschappij van 

Welstand. Meer dan 300 kerken zijn al GroeneKerk. 

 

Een kerk mag zich groen noemen als zij actief aan de slag wil gaan met duurzaamheid, sociale rechtvaardigheid 

en het vergroenen van de eigen gemeenschap. Van een groene kerk wordt verwacht dat zij met haar leden ieder 

jaar één duurzame stap zet.  

 

In een digitale vergadering hebben we erover gesproken wat wij belangrijk vinden. 

Gepke las een stuk voor uit Exodus, over het manna. De regel NEEM NIET MEER (manna) DAN JE NODIG 

HEBT, sprak ons allemaal aan. Bewustwording en draagvlak in de gemeente creëren staan ook hoog in 

ons vaandel.  

Bij de aanvraag om GroeneKerk te worden moesten we aangeven wat we al gedaan hebben aan 

“groen”. We dachten aan de 40 dagen-groen-kalender van 2020, aan de kerkdienst van 14 maart 

2021, aan de webinars die een aantal van ons gevolgd heeft over beleid en aanpak en over God in de 

supermarkt. De kindernevendienst heeft besloten om twee keer per jaar te gaan Vergtjutten.  

We zijn ook begonnen om in de weekbrief regelmatig iets van ons te laten horen. 

  

We moesten natuurlijk opgeven wat onze plannen zijn. 

Dit gaan we in september uitwerken, maar we denken eraan om op een gemeenteavond een spreker 

uit te nodigen, bijvoorbeeld Alfred Slomp, die de webinar God in de supermarkt heeft gegeven. 

Kunnen we misschien iets (met de jeugd?) in de kerktuin te doen? We willen de bijdragen aan de 

weekbrief voortzetten, met groene tips. We kunnen een struintocht te organiseren. Of aandacht 

vragen voor vegetarisch koken. De kerkrentmeesters hebben aangegeven om in de plannen voor de 

gebouwen duurzaamheid zwaar te laten meewegen. 

We willen ook samenwerking zoeken met anderen kerken in Zaltbommel of met de moskee. 
  

http://www.pgzaltbommel.nl/
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We vragen u om ook mee te denken over groene stappen die de kerkenraad, de groene groep of onze 

gemeenteleden kunnen zetten. Wat vindt u belangrijk? En misschien ook: waarom vindt u het 

belangrijk? 

Thema’s kunnen zijn: 

1. Geloof en inspiratie 

2. Energie en klimaat 

3. Schepping en de natuur 

4. Bewust inkopen 

5. Omgaan met geld 

6. Beleid en aanpak 

7. Duurzaam leven op een manier die je ook gelukkig maakt 

Het kan gaan over lokaal inkopen doen, regentonnen plaatsen, kennis opdoen over de natuur, 

tuinieren, bankieren, afval, restjes eten gebruiken, vervoer, vakantie enz. 
 

groenegroep@pgzaltbommel.nl 
 

“Van God is de aarde”. Laten we zorg dragen voor de schepping. 

 

Albert Wolthaus 

Eike van de Werken 

Adrie van Baalen 

Theo Bogaard 

Arie Korteweg 

Bertus Bus 

Gepke Kerssen 

Pieter Reesink 

Dick Viezee 

Roel en Gerda Snoep 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.pgzaltbommel.nl/
mailto:groenegroep@pgzaltbommel.nl
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De bloemengroet. 

Zondag 30 mei zijn er met een hartelijke groet en bemoediging bezorgd bij: 

Mevr. Els Pannekoek 

 

Zondag 6 juni zijn er met een hartelijke groet, bemoediging en dank bloemen bezorgd bij:  

Mevr. Nel Boone,  

Mevr. Boone is jarenlang bezoekdame geweest in wijk 7, om gezondheidsredenen heeft zij haar bezoekwerk 

moeten beëindigen. We danken haar hartelijk voor haar jarenlange inzet in de wijk. 

Zieken en Ziekenhuisopname: 

Afgelopen week is Leo van Dalen,  opgenomen in het JBZ (cardiologie) ivm hartklachten. 

Ook dhr.  Gijs Donker, is afgelopen week opgenomen op de hartbewaking in het JBZ in Den Bosch, eveneens 

met hartklachten. Gijs moet nog in het ziekenhuis blijven in afwachting van een besluit over operatie.  

Mevr. Ageeth van Leeuwen, zal deze week geopereerd worden in het JBZ. 

We hopen met haar en haar gezin dat alles goed mag verlopen en er geen nabehandeling nodig zal zijn. 

We willen u ook melden dat mevr. Wil van der Heijden-v Doggenaar een zorgelijke uitslag heeft gekregen. Er is 

gestart met een behandeling. 

De laatste uitslag van Mevr. Maaike Jansen was ook zorgelijk. 

We denken aan hen in onze gebeden en wensen hen allen Gods nabijheid en kracht toe. 

 

Overlijden: 

Oud-gemeentelid mevr. O.A. Heinz-van der  Zwaag is op 29 mei jl op 92-jarige leeftijd overleden. 

Correspondentieadres:  Eikstraat 41, 5151AG Drunen 

  

http://www.pgzaltbommel.nl/
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Op deze plaats noemen we gemeenteleden 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. Struijk     5301GV Zaltbommel 

Mevr. GA vd Wijngaard-Verdoes  5301GV Zaltbommel 

Mevr. JW vd Flier-Verhoeks   5324AD Ammerzoden 

Mevr. P v Lopik-v Steenbrugge    5324AD Ammerzoden 

Als u iemand weet voor een kaartje of een keer de bloemen uit de kerkdienst, laat het even weten: 

pastoraleraad@pgzaltbommel.nl  

 

  
Altijd dicht bij mij. 
 
Iedere dag bent U heel dicht bij mij. 
Het doet er niet toe 
of ik U ervaar of niet. 
U bent er en gaat mee aan mijn zij. 
 
En als ik terugblik in de tijd, 
dan zie ik ook daarin Uw hand 
Uw trouw, Uw liefde, 
Uw immer afwezige Aanwezigheid 
 
het geeft mij voor de toekomst 
Hoop, Moed en Kracht. 
Ik weet, alles is in Uw hand, 
Van U en U alleen is alle macht. 
 

 

 

 

  

http://www.pgzaltbommel.nl/
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GEFELICITEERD Verjaardagen 85+   
 
 
 

14-06-2021: Mevr. CMC Thorbecke-Baart 
16-06-2021: Mevr HC Oomen-v  Heijkop, 
17-06-2021: Mevr. GJ v Assenbergh-Bos 
22-06-2021: Dhr. JA Bragt 
 

 
Huwelijksjubileum: 
 

 
60 jaar getrouwd:  
13-06-2021: Dhr. en mevr Looijen-Jansen 
 
50 jaar getrouwd:  
25-06-2021: Dhr. en mevr Bultje-Kappert 
 
Allen  van harte gefeliciteerd.  
 

 

Kunst in de kerk 
 
Zoals in Kerk & Nieuws al aangekondigd is er deze zomer in de Sint Maartenskerk de nodige kunst te zien. De 
stichting ‘’Publiek’’ heeft daarvoor een bouwwerk in de kerk geplaatst waarbinnen steeds wisselende 
tentoonstellingen te zien zijn van diverse kunstenaars.  Mooi om daar eens met aandacht naar te kijken als je 
toch de kerkdienst bijwoont.  Ook zal af en toe de verbinding met de inhoud van de kerkdienst worden gelegd. 
Dat geldt ook voor de tentoonstelling over 25 jaar ‘’de Brug’’  (vanaf 19 juni).  De kerk is voor bezoek en 
bezichtiging open van dinsdag t/m vrijdag en zondag van 13.00 tot 16.30 uur, zaterdag van 11.00 tot 16.30 uur.  

 
Van kunstenares Annita Smit (zij heeft haar atelier in Pand 9) ontvingen wij bericht over een expositie in het 

Bijbels Museum en een foto van het werk wat zij van de oude Liedboeken van de St. Maartenskerk heeft 

gemaakt. Deze Liedboeken heeft zij ca. een jaar geleden van het kosters-echtpaar van onze gemeente 

gekregen. Het andere werk van liedboeken waarover wordt geschreven is van liedboeken van de Westerkerk 

in Amsterdam. 

  

http://www.pgzaltbommel.nl/
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Cross-over tentoonstelling Tijd en Eeuwigheid biedt Haagse 
museumbezoekers mindfulness  
Het Bijbels Museum biedt met zijn reizende tentoonstellingen op partnerlocaties bezoekers 
schoonheid, bezinning en bezieling. Vanaf 1 juli 2021 is in Den Haag de prikkelende cross-over 
tentoonstelling Tijd en Eeuwigheid. Poëzie in beeld en woord te beleven in de Kloosterkerk en 
museum Escher in Het Paleis. Tijd en Eeuwigheid toont verbluffende papierkunstobjecten van 
Annita Smit naast nieuwe gedichten van vijf eigentijdse dichters: Gershwin Bonevacia, Babs Gons, 
Marjolijn van Heemstra, Iduna Paalman en Mustafa Stitou. Het draait om de directe relatie tussen 
de kunst en de kijker: ‘Het hoofd mag uit, het hart mag aan’. Alle kunstwerken zijn door het thema 
Tijd en Eeuwigheid geïnspireerd en dagen de bezoekers uit een verstilde ervaring (slow art) te 
beleven: mindfulness voor museumbezoekers. Tijd en Eeuwigheid is in Den Haag te beleven van 1 
juli t/m 19 september 2021. 

In augustus zal er weer een werk van haar te zien zijn in de St. Maartenskerk bij de expositie “De mens als 

maker”. 

Voorbeelden van haar werk zijn ook te zien op: www.annitasmit.nl 

 
 

http://www.pgzaltbommel.nl/
http://www.annitasmit.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/

