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Dat de gedachtenis aan dit Licht 

ons samen mag verwarmen, nu 

en later. 

 

 

 

Onze roeping in deze tijd  
De prachtige groene paasvlag is weer gestreken en vervangen door het rood-wit-blauw op 
Koningsdag. De beperkingen lijken steeds meer als last te worden ervaren, begrijpelijk, maar de 
werkelijkheid is, dat ondanks dat het virus in afnemende mate om zich heen grijpt, toch het gevaar 
nog niet geweken is en we alert moeten blijven.  
 

Kortom zoveel mogelijk thuisblijven, en anderhalve meter afstand. Het is niet anders. 
 

Mooi is het dan om te horen dat de ‘Anders Verbonden’ vieringen worden gewaardeerd en we zo toch 
met elkaar in contact blijven. 
 

Dit keer lazen we als opening van onze vergadering uit Handelingen 15:22-35. Het leesrooster van het 
NBG gaf het als titel mee: bemoedigende woorden. Om het gedeelte te kunnen begrijpen en plaatsen 
is wat eraan voorafging belangrijk. Er waren enkele Joodse christenen op bezoek geweest bij de 
gemeente van Antiochië. Een gemeente die bestond uit niet-Joodse christenen. Men vond dat de 
gemeenteleden zich moesten houden aan de wetten van Mozes en zich moesten laten besnijden. 
Daarover ontstonden felle discussies en onenigheid. Raad werd gevraagd bij de ‘leiding’ van 
toenmalige kerk, apostelen en oudsten van de gemeente in Jeruzalem. Ook daar leidde het tot felle 
discussies, totdat Petrus opstond en zei: ‘God laat zien dat ook niet-Joden erbij horen, want ook aan 
hen heeft God de heilige Geest gegeven, God maakt geen verschil tussen Joden en niet-Joden’. Om 
vervolgens te vragen, waarom willen jullie God trotseren, of verzetten jullie je tegen God? Zelfs onze 
voorouders was de wet al te zwaar en wij geloven toch dat we alleen door genade gered kunnen 
worden? Tenslotte stelt Jacobus voor om het de mensen niet al te moeilijk te maken, leg de heidenen 
geen al te zware last op. Dat leidde tot de brief en het bezoek uit het gelezen gedeelte en dan valt op 
dat de gemeente zich verheugde over de bemoedigende woorden. Geloven sluit mensen in en niet uit. 
Je moet er wel wat voor over hebben, je moet loslaten wat verbonden is met andere goden, blijf 
daarvan af, maar verder, maak het niet te zwaar, maak het niet te moeilijk. Bemoedig in plaats van 
dreigen en verbieden. God is goed en God maakt geen onderscheid. Wie zijn wij dan om het wel te 
doen. Blijf weg van andere goden, maar verder, geniet met volle teugen van het leven dat God ons 
geeft en maak er wat van, ook in deze tijd. 
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Zoals eerder al aangegeven hebben we besloten deze Weekbrief niet meer wekelijks te laten 
verschijnen, maar om de week. In de tussenliggende week verschijnt KerkenNieuws. 

Anders Verbonden 
Op de woensdagochtenden kunt u meedoen met het ochtendgebed, een geluidsbestand daarvoor 
staat op de website.  
 

Aanstaande zondag is er om 10.00 uur via www.kerkdienstgemist.nl weer een uitzending van ‘Anders 
Verbonden’. Deze dienst zal dit keer in het teken staan van het herdenken van de doden en van 75 
jaar bevrijding op 4 en 5 mei. De dienst is ook later via die site en onze eigen website te beluisteren. 
Wie geen internet heeft wijzen we op het idee om via de telefoon mee te luisteren met iemand die 
dat wel heeft. 
 

Liturgie 
De liturgie voor de dienst, vindt u onder de kop Vieren Anders Verbonden, daarin kunt u de lezingen, 
de liedteksten vinden en wie aan de dienst hebben meegewerkt. 
 

Op de website staat ook een geluidsbestand met meditatieve teksten bij meditatieve muziek (van ds. 
Jos de Heer) geschikt voor ieder moment van de Stille Week. 

ds. Trijnie Bouw en ds. Jos de Heer 
 
 

Aanbevelingswaardige links 
www.mijnkerk.nl 
www.protestantsekerk.nl/thema/meditatie/ 
http://www.bidindebinnenkamer.nl/  
www.biddenonderweg.org  
www.eenkwartiervoorgod.nl 
 

  

Van de Kindernevendienst 
Voor de actueelste informatie over de kindernevendienst en jeugdwerk zie de Facebook pagina 
https://www.facebook.com/jeugdwerkPGzaltbommel/. 
Tijdens deze crisisperiode kunt u onbeperkt gebruik maken van https://www.kindopzondag.nl/. Op die 
manier kunt u toch met uw kinderen aandacht besteden aan de verhalen in de bijbel.  

Hartelijke groet van de kindernevendienst teamleden.  

Met elkaar 
De bloemengroet 
Ook afgelopen week zijn er weer bloemen namens ons allemaal bezorgd bij gemeenteleden,  
als groet, maar ook als bemoediging.  
Er zijn bloemen bezorgd bij:  
 
 De heer en mevrouw De Lang, 

er zijn zorgen om de gezondheid van meneer De Lang. 
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 Mevrouw De Haan, 
Mevrouw De Haan hoopt dat we snel weer bij elkaar op bezoek mogen komen, ze vindt het 
erg stil. 

 

 Mevrouw Klop,  
Mevrouw Klop kan niet meer zelfstandig naar buiten, is dus erg aan huis gekluisterd. Ze houdt 
de moed erin! 

 

We denken als gemeente aan hen. 
 

Het gedicht op de kaart bij de bloemen van afgelopen week is: 
 

 
 
 
Verjaardagen 85+ 
 

 
 
 
 
 
 
21 april : Mevrouw A. van der Meer-van Meurs 
22 april  : De heer A. van Zandwijk 
26 april  : De heer G. de Lang 
 

Wij feliciteren hen van harte met hun verjaardag. 
 
Huwelijksjubilea 
 

Op 21 april waren 25 jaar getrouwd: 
Jack Steegs en Hadewieg Grit 

Richard en Marga van der Ende 
 

Allen van harte gefeliciteerd met jullie zilveren huwelijk!  
 
Hartelijke groet, Gerrit Dingemans 
 

 

Ik geef je mijn vriendschap, een arm om je heen. 
Ik geef je mijn Woord, je bent nooit meer alleen. 
Ik geef je mijn leven, omdat ik van je hou. 
Ik geeft je mijn Geest, want ik ben er voor jou. 

Al je vragen en zorgen vinden rust in Mij. 
Dus wees maar geborgen, Ik sta aan je zij. 
‘k Heb alles gegeven, wat jij niet verdient. 
Ik wil in jou leven, want Ik ben jouw vriend. 
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De predikanten zullen hun pastoraal bezoekwerk beperken tot het hoognodige.  Zij zijn uiteraard 
bereikbaar via telefoon en mail, dus aarzel niet contact op te nemen.   

 
 
Inloopspreekuur 
In de vorige Weekbrief is het zogenaamde ’Inloopspreekuur’ geïntroduceerd. Op dinsdag- en 
donderdagmiddag van 15:00-16:00 uur in het Anker. Omdat er niemand gebruik van heeft gemaakt 
nemen we aan dat er geen behoefte aan is. Daarom hebben we besloten na donderdag 30 april te 
stoppen met het Inloopspreekuur. Heeft u behoefte aan een persoonlijk gesprek, schroom dan niet 
ons dat te laten weten en dan kijken we of we individueel iets kunnen regelen.  
 

Met de wereld 
Aandacht voor vluchtelingenkinderen 
Al bijna 50 Nederlandse gemeenten hebben toegezegd alleenstaande vluchtelingenkinderen uit de 
Griekse kampen te kunnen en willen opvangen.  
Door de uitbraak van het coronavirus is het twee voor twaalf in de vluchtelingenkampen op de Griekse 
eilanden. Daarom luidden tientallen maatschappelijke organisaties, artsen, professoren en 
verschillende politieke zwaargewichten zoals Dries van Agt, Jan Terlouw en Neelie Kroes de noodklok. 
‘Wij roepen het kabinet op een deel van de meest kwetsbare groep vluchtelingen, alleenstaande 
kinderen, op te vangen.’  
Maar de schijnoplossing waar Broekers-Knol mee kwam dreigt ervoor te zorgen dat deze oproep toch 
weer wordt genegeerd.  
Ds. Henk Veltkamp heeft deze oproep omgezet in een oproep aan de burgemeester van Zaltbommel, 
die ook door onze predikanten, Bertus Bus en de voorzitter van de kerkenraad is ondertekend. 
De kern van de oproep is, om aan te sluiten bij dit initiatief van diverse gemeenten, zodat ook wij als 
gemeente Zaltbommel enkele van die kinderen en tieners kunnen opnemen. Die bewuste brief is 
verstuurd op 14 maart jl., op 24 april gevolg door een e-mail aan de gemeenteraad van Zaltbommel. 
Aanvankelijk hadden we bij de brief een handtekeninglijst willen voegen, maar vanwege de 
coronamaatregelen was dat niet haalbaar. Om toch vooral de burgemeester en de wethouders aan te 
sporen dit initiatief over te nemen, vragen wij u -in plaats van een handtekening- een e-mail of brief te 
sturen naar de Burgemeester@zaltbommel.nl of naar de wethouders Gijs van Leeuwen (SGP), Kees 
Zondag (ZVV), Adrie Bragt (CU) en Willem Posthouwer (VVD), de wethouders(hebben allemaal 
hetzelfde e-mail adres: Bestuur@zaltbommel.nl. 
Laten we er samen voor zorgen dat de e-mailboxen vollopen en ons gemeentebestuur wijzen op hun 
verantwoordelijkheid en hen vragen om menselijkheid te tonen. 
 
 

 
 

Blij en dankbaar was ik voor de telefoontjes, kaarten, lekkernijen en 
bloemen die ik afgelopen weken heb mogen ontvangen. Het heeft me 

enorm goed gedaan. 
Hartelijke groet, Rie Rombeek. 
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Nu we geen kerkdiensten houden, wordt er ook niet gecollecteerd. Veel van de diaconale collectes zijn 
zogenaamde ‘doorzendcollectes’ Dat wil zeggen dat de opbrengst één-op-één wordt overgemaakt 
naar het desbetreffende doel.  
 

Aanstaande zondag 3 mei 75 JAAR BEVRIJDING: Collecte Kerk in Actie (noodhulp) 
Op 5 mei vieren we dat we 75 jaar geleden werden bevrijd. Het is waardevol om dat te kunnen doen, 
want vrijheid is niet vanzelfsprekend. Zo lijden mensen in Noord-Nigeria zwaar onder de terreur van 
Boko Haram. Onder hen kinderen, die soms de meest verschrikkelijke gruweldaden hebben gezien. Kerk 
in Actie heeft samen met een lokale organisatie een programma voor traumaverwerking opgezet. Zo’n 
honderd kinderen per jaar krijgen intensieve begeleiding. Ze leren te praten over hun ervaringen en 
krijgen hulp om hun leven voort te zetten ondanks hun trauma. Ook worden vrijwilligers getraind om in 
hun eigen gemeenschap te werken aan traumaverwerking. Laten we deze zondag stil staan bij onze 
vrijheid en tegelijk collecteren voor onze naasten in Nigeria. 
 

Zondag 10 mei is de collecte bestemd voor Plaatselijk Jeugdwerk. 
 

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 tweede collecte is op zondag 3 mei bestemd voor het onderhoud orgels en op 10 mei voor 
reservering gebouwen. Wij zouden ook blij zijn met een bijdrage voor deze collecten van de kerk. Dit 
geldt uiteraard alleen voor hen, die nog in de positie zijn om een bijdrage te leveren. IBAN NL56 RABO 
0373 7415 02 t.n.v. Protestantse gemeente Zaltbommel.  
U kunt ook ‘digitaal’ geven door gebruik te maken van de Kerkgeld App.  
Voor de Actie Kerkbalans maakten we al gebruik van de mogelijkheden  
van onze bank de SKG. Dat systeem hebben we uitgebreid met de  
installatie van betalingen via de Kerkgeld App. Daarmee kunt u voor, tijdens of ook na de collecten uw 
bijdrage digitaal overmaken. Uiteraard is dat systeem nu ook bruikbaar als u een bijdrage wilt geven 
aan de wekelijkse ‘collecte’, die we nu niet kunnen houden.  
Als u daaraan mee wilt doen, dan dient u de Kerkgeld App te downloaden en te installeren op uw 
smartphone of laptop.  
U opent App Store op uw telefoon en zoekt dan naar de Kerkgeld App en geeft aan dat deze wordt 
gebruikt voor de PG Zaltbommel, geef uw emailadres en een wachtwoord op (ook het kerkelijk 
registratienummer wordt gevraagd, maar dat is niet noodzakelijk). Daarmee is de Kerkgeld App 
geïnstalleerd. Als u een bijdrage wilt overmaken vinkt u doelen aan, klikt op collecte kerk en daarna op 
gift. U kunt dan uw bijdrage overmaken met uw bank app of uw betaalpas. 
 

De Kerkrentmeesters. 
 
 

Mocht u -of iemand in uw kennissenkring- onverhoopt hulp nodig hebben, schroom dan niet dat te 
laten weten aan de Diaconie, zij zullen dan alles in het werk stellen om de gevraagde hulp te bieden. 
Neem in dat geval contact op met Leo van Dalen 06-24562788 of via email: leo@forceit.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/. 
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Verstrooiing 
Antwoorden op de eerder gestelde vragen 
 
Weekbrief nr. 4 
1. Hoeveel gebouwen zijn er in Zaltbommel, die echt voor de kerkdienst zijn gebouwd? 

Antwoord: vijf gebouwen, de Sint-Maartenskerk, de Sint-Martinuskerk, het Anker, de Ontmoeting 
en de Korte Steigerstraat (Kerk met Passie en de Volle Evangelische Gemeente De Kandelaar, 
houden wel kerkdiensten maar niet in gebouwen die voor de kerkdienst zijn gebouwd). 

2. Welke vroegere dominee uit Zaltbommel is nu ook dichter? 
Antwoord: ds. Piet van Midden. 

3. Wat heeft ds. Jos de Heer van zijn overgroot opa geërfd? 
Antwoord: een ‘koffer’ harmonium (orgel). 

4. Hoeveel leden van onze kerk zijn of waren predikant? 
Antwoord: vijf dominees: ds. Jos de Heer, ds. Trijnie Bouw, ds. Stef Jumelet, ds. Henk Veltkamp en 
ds. Gepke Kerssen. 

5. In het Anker hangt een prachtig schilderij in de stiltehoek. Wie maakte het? 
Antwoord: Nel Hermsen (het geopende graf). 

 
Weekbrief nr. 5 

1. In de ontmoetingsruimte van het Anker hangt een hele serie werken. Wat stelt die serie voor? 
Antwoord: de schepping. 

2. In welk jaar werd de Sint Maartenskerk een Hervormde Kerk? 
Antwoord: 1572. 

3. In welke jaar is Het Anker in gebruik genomen? 
Antwoord: 1978. 

4. Wat heeft de Sint Maartenkerk wel en het Anker niet? 
Antwoord: een toren, een klok en een zolder. 

5. Wanneer werd het orgel in Het Anker gebouwd? 
Antwoord: in 1955, het is in 1978 overgenomen vanuit een gereformeerde kerk in Wateringen. 

 

Hieronder een vijftal nieuwe vragen. In de volgende weekbrief geven we de antwoorden. 
1. Wat was de vorige standplaats van ds. Trijnie Bouw? 
2. Wat had de Sint-Maartenskerk wel en het Anker niet? 
3. Wie bouwde het orgel van de Sint-Maartenskerk en wanneer? 
4. Hoe heette de bouwmeester van de Sint-Maartenskerk? 
5. Wat is de volledige naam van de Sint-Maartenskerk?  

 

Persoonlijke  tijdens “Anders Verbonden’ 
Het is bekend dat er onder ons gemeenteleden zijn, die graag zelf muziek maken. 
Wij zouden het fijn vinden om de ‘Anders Verbonden’ viering aan te kleden met muziek gemaakt door 
onze eigen gemeenteleden. Heeft u interesse, stuur een bericht naar een van de leden van het 
crisisteam (zie hieronder). Dit verzoek geldt natuurlijk voor alle leeftijden. Laat van u horen! 
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Van 19 tot en met 22 augustus 2020, thema: “Reis rond de wereld”.  
 

Ook dit jaar organiseert de Protestantse Gemeente te Zaltbommel weer een zomerjeugdkamp voor 
kinderen in de leeftijd van 8 tot en met 15 jaar, inmiddels al voor de 15e keer. We hopen met circa 60 
kinderen en 16 personen leiding naar een mooie locatie op ongeveer 40 minuten autorijden vanaf 
Zaltbommel te gaan. 
 

Het Zomertoetje staat garant voor veel plezier, samen spelletjes doen en nog veel meer activiteiten op 
en buiten 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 we op een laagdrempelige 
en aansprekende manier de boodschap van de Bijbel door te geven in verhalen die we vertellen en 
door samen te zingen.  
 

Op de kamplocatie kan er zowel in tenten als ook in slaapzalen 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. 
 

V 
O 
O 
R 
B 
E 
H 
O 
U 
D 

 
 

 
 

 

Natuurlijk beseffen we dat de kans bestaat dat we het Zomertoetje niet 
door kunnen laten gaan. Dat voorbehoud wordt ook nadrukkelijk 
gemaakt in het inschrijfformulier. We hebben besloten om de 
voorbereidingen wel door de te laten gaan, juist omdat het -ook voor de 
ouders- prettig kan zijn om aan het einde van de zomervakantie de 
kinderen toch nog wat andere afleiding te kunnen geven. Het spreekt 
vanzelf dat we de aanwijzingen van de overheid zullen volgen. Medio 
juni nemen we een definitief besluit of het Zomertoetje al dan niet 
doorgaat. 

 

Kerkenraad 
Een deel van de kerkenraad vergadert in ieder geval elke maandagavond (telefonisch).  Dit 
''crisisteam'' is ook verantwoordelijk voor deze nieuwsbrief.  Heeft u, heb jij, zorgen, vragen, 
suggesties, ideeën?  Bel, app of mail ons.  
 
Leendert de Jong      06 21 10 89 76  leendert.de.jong@gmail.com 
Rudy Klunder  06 51 58 66 44  arklunder@hetnet.nl 
Arie Braspenning 06 33 88 05 62  scriba@pgzaltbommel.nl 
Gerrit Dingemans 06 15 22 54 32  gerritdingemans@icloud.com 
Ds. Trijnie Bouw 06 25 42 87 43  dsbouw@pgzaltbommel.nl 
Ds. Jos de Heer   06 14 06 97 65  dsdeheer@pgzaltbommel.nl 
Leo van Dalen  06 24 56 27 88  leo@forceit.nl  
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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 kun je anderen mailen en vragen om hun eigen mailadres te sturen 
naar scriba@pgzaltbommel.nl. Verder vragen we met klem om deze brief uit te printen en te brengen 
bij mensen van wie je vermoedt of weet dat ze geen mail 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/. 

Woord voor onderweg 
Inmiddels hebben we -mede omdat het op dit moment niet mogelijk is ook beeld uit te zenden- een 
voor ons prettige vorm gevonden om op zondag met elkaar verbonden te zijn door middel van ‘Anders 
Verbonden’. Eén van de vaste onderdelen daarvan is de preek, die wordt uitgesproken door ds. Trijnie 
Bouw of ds. Jos de Heer.  
We hebben daarom besloten de rubriek ‘Woord voor onderweg’ niet meer in deze Weekbrief op te 
nemen.  

De ‘Anders Verbonden’ viering kunnen we op zondag om 10:00 uur gezamenlijk beleven, maar u kunt 
de viering(en) ook op een ander tijdstip terugluisteren via onze website.  


