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Dat de gedachtenis aan dit Licht 

ons samen mag verwarmen, nu 

en later. 

 

 

 

Onze roeping in deze tijd  
Vorige week is het ‘protocol kerkdiensten en andere kerkelijke bijeenkomsten’ gepubliceerd door de 
PKN. Tamelijk gedetailleerd wordt daarin aangegeven wat nodig is om weer voorzichtig op te starten, 
eerst met maximaal 30 personen en vanaf 1 juli met maximaal 100. 
Met het college van kerkrentmeesters de kosterij zijn we, rekening houdend met de landelijke 
richtlijnen, plannen aan het uitwerken. Zoals het er nu naar uitziet blijven we tenminste tot 1 juli de 
‘Anders Verbonden Vieringen’ uitzenden. Vanaf 1 juli lijkt een ‘hybride’ oplossing (zowel in de kerk als 
een uitzending, wellicht met beeld) het meest waarschijnlijk., maar moet nog goed worden uitgedacht 
que vorm en mogelijkheden. 
Vanaf 1 juni wordt de mogelijkheid geboden om, onder voorwaarden met maximaal 30 personen 
tegelijk op zondagmorgen de Sint Maartenskerk te bezoeken. Van 09:30-12:00 uur zal de kerk open 
zijn. U hoeft niet vooraf te reserveren, maar we vragen u wel niet langer dan ca. 30 minuten in de kerk 
te blijven en uiteraard voldoende afstand te bewaren en de instructies op te volgen. Ook zal het 
woensdagochtend- en avondgebed weer worden opgestart. 
Concreet gaat het dan om de openstelling van de kerk op de zondagen 7, 14, 21 en 28 juni en vanaf 
woensdagochtend 3 juni zal het ochtendgebed weer samen gevierd kunnen worden. Op zondag 24 
juni is er een avondgebed om 17:00 uur. 
Het blijft puzzelen, waarbij we met iedereen zoveel mogelijk rekening willen houden en vooral willen 
voorkomen dat er mensen buiten de boot vallen. 
Overigens zijn suggesties of ideeën natuurlijk altijd welkom, maar wel in het besef dat we ons zullen 
houden aan de regels en adviezen en we er alles aan zullen doen om voldoende afstand te kunnen 
houden. De kerkenraad neemt de gezondheid uiterst serieus en we zijn daar ook verantwoordelijk 
voor. 
 

We lazen deze keer als opening van onze vergadering, waarbij ook Tom van Steenis aanwezig was als 
toekomstig scriba, Exodus 22;17-30. In de Bijbel in Gewone Taal staat er, direct na de Tien Geboden 
vetgedrukt: God geeft nog andere regels. En daar begint het wat mij betreft al een beetje te schuren. 
Nog meer regels? En dan ook gelijk weer zo bloeddorstig. Dood en verderf en ook nog die oudste 
zoon. Hoe zit dat nou? 
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In een verklaring vond ik, dat er wel historische grond is voor Joodse dwangarbeiders in Egypte, maar 
dat het verhaal over de uittocht bovenal profetisch is verteld. Dat geeft wat ruimte en zowel de reis 
door de woestijn, de doorgang door de zee, er kan een prachtige symbolische betekenis aan worden 
gegeven. Het is een verhaal van een ware gebeurtenis, maar verteld door een ziener die verder keek 
dan de dingen die waar te nemen waren. 
Het gedeelte, waar het NGB-rooster boven zet: vreemdelingenwet, kan ik dan goed vertalen naar onze 
tijd. Zelfs de harde opstelling naar de magie en offers aan andere goden, zie ook ‘vereer naast mij 
geen andere goden’ uit het vorige hoofdstuk, kan ik begrijpen, tenminste als het symbolisch wordt 
gezien als een worsteling tussen koning en profeet, een gevecht van Jahwe met de godenwereld, dan 
kan ik het ook enigszins plaatsen als ‘doodzonde’. En er tegenover staat de genadige God die kiest 
voor de zwakkere. 
Maar het afstaan van de eerstgeboren zoon blijft lastig. Zie ik het misschien te feitelijk, leidt het in een 
profetisch perspectief tot een ander beeld? De woestijn als de aarde die woest en ledig was, een 
plaats waar in die tijd de macht van de goden ophield te bestaan. Juist daar toont God zijn macht en 
heerlijkheid. Daar leer je op God te vertrouwen. De Thora, waar Exodus deel van uitmaakt, geldt in 
Israël als wet. In onze tijd bestaat een wet uit geboden en verboden, maar toen werd het gezien als 
aanwijzing, als licht op het pad, waardoor Israël wordt afgescheiden van de andere volken. De Thora 
helpt de mens op weg naar het beloofde land, wijst de weg in de woestijn van afgoderij, moraal, 
gebrek aan moraal etc. Het is geen wetboek maar is de geschiedenis van Gods handelen. 
Ik kom er niet uit. Het afstaan van de eerstgeborene blijft pijn doen en laat ik dan ook maar voor wat 
het is. Wel put ik troost uit de zorg voor de zwakkeren en als onderdeel van het grote verhaal van de 
uittocht, ik zal er zijn, dwars door de woestijn ben ik erbij, ik leid je door het water, op weg naar het 
beloofde land. 

Anders Verbonden 
Zoals hierboven aangegeven wordt het ochtendgebed weer opgestart. Maar als u liever (nog) niet in 
de kerk onder de mensen komt, dan kunt u toch meedoen met het ochtendgebed, een geluidsbestand 
daarvoor staat op de website.  
 

Voorlopig gaan we door met de zogenaamde ‘Anders Verbonden’ diensten. We bezinnen ons nog op 
de situatie vanaf 1 juli. Zie voorlopig dus www.kerkdienstgemist.nl en op de 
website www.pgzaltbommel.nl. Wie geen internet heeft wijzen we op het idee om via de telefoon 
mee te luisteren met iemand die dat wel heeft. 
 

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. 
 

Pinksteren  
Pinksteren, het feest van de Geest zou een prachtige dag zijn 
geweest om als Protestantse Gemeente en RK-parochie samen te 
vieren. 
De geplande oecumenische viering kan uiteraard niet doorgaan, 
maar toch vergeten we juist op deze zondag de oecumene niet. 
In onze Anders Verbonden dienst wordt een element uit de 
viering van de parochie opgenomen en de preek van ds. Trijnie 
Bouw zal ook in de viering van de parochie te horen zijn (zie 
www.katholiekbommelerwaard.nl). 
Zo zijn we toch een beetje met elkaar verbonden! 
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Met elkaar  

 
 

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

 
 

 
Verjaardagen 85+ 

 

14 mei  Mevrouw R. van der Zalm-de Vries 
20 mei  Mevrouw De Haan 
 

Wij feliciteren hen beide van harte met hun verjaardag. 

 

De bloemengroet. 
Ook afgelopen week zijn er weer bloemen namens ons allemaal bezorgd bij:  
 

 De heer Teus Schreuders,  
Teus heeft een flinke operatie aan zijn arm gehad. 

 

 De heer Jan van Loon,  
Jan heeft in het ziekenhuis gelegen, maar is gelukkig weer thuis bij zijn vrouw. 

 

 Marga van Ooijen 
 

We denken als gemeente aan hen. 
 

 
 
 
 

Bidden is, je lege handen, 

heffen naar omhoog, 

en dan in dat uur beseffen, 

nu sta ik oog in oog. 

 

Bidden is, gesloten deuren,  

opendoen voor God, 

en het Hem oprecht beloven, 

ze gaan nooit meer op slot. 

 

Bidden is, Hem alles zeggen, 

op elk uur van de dag. 

Heel je nood in handen leggen, 

wat het ook wezen mag. 

 

Bidden is je toevertrouwen,  

niets minder en niets meer. 

Bidden is eenvoudig zeggen: 

Hier ben ik dan, o Heer!  
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Huwelijksjubilea 
 

Op 23 mei waren 40 jaar getrouwd: 
De heer en mevrouw Van Dalen-Oosterbaan 
Op 26 mei waren 55 jaar getrouwd: 
De heer en mevrouw Ripmeester-Geevers 
 

Allen van harte gefeliciteerd met dit huwelijksjubileum. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hartelijke groet, Gerrit Dingemans 
 
 

Dag Allemaal, 
 

Dank je wel voor de vele bloemen, bezoekjes, lekkers, kaarten en telefoon contacten. 
Het doet goed om vriendschap en aandacht te ontvangen en het heeft mij blij gemaakt. 

Het gaat weer goed met mij. 
 

Hartelijke groet van Marijke Schouten. 
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Persoonlijk bericht 
van Leendert 

 

Afgelopen weekend zei Anja ten mij, moet je niet eens laten weten hoe 
het met je gaat? Ze had gelijk, want nu we elkaar niet regelmatig zien 
zou je dat zomaar vergeten. Eind april is er weer een scan gemaakt. 
Daarop was te zien dat de situatie stabiel is. Best wel een wonder als je 
weet hoe ziek ik vorig jaar rond deze tijd was. Vanwege die goede 
situatie en omdat de bijwerkingen van ruim een jaar chemo inmiddels 
toch wel heftig werden, hebben we in goed overleg besloten voorlopig 
te stoppen met chemo. Ik kreeg al een vorm van immuuntherapie in de 
vorm van een eiwitinfuus en dat zetten we wel door.  Ik merk dat het 
duidelijk beter gaat met m’n handen en voeten en ook heb ik meer 
energie. Kortom het gaat veel beter dan we hadden durven hopen. 
Dankbaar ben ik voor alle engelen om me heen, die bidden, kaarsen 
aansteken en aan ons denken!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bericht van overlijden 
 
Op 20 mei 2020 is overleden op de leeftijd van 80 jaar,  
Engelina Willemina (Elly) Boogaard.   
Op maandag 25 mei werd zij begraven op de Algemene Begraafplaats te 

Zuilichem.   

Daaraan voorafgaand vond de afscheidsdienst plaats in de Hervormde Kerk te 

Zuilichem, geleid door ds. Trijnie Bouw.   

Deze dienst is nog tot 31 mei terug te beluisteren 
via www.sdgdienstenverlening.nl ,   
via de condoleancepagina van Elly Boogaard.  
 
In Kerkennieuws zal een In Memoriam worden geplaatst. 

Heel troostend waren de vele kaarten met condoleances die ik uit de gemeente heb ontvangen na 

het overlijden van mijn lieve moeder. Het zijn er zoveel dat ik niet iedereen persoonlijk kan 

bedanken. Ik was echt verrast door zoveel blijken van uw medeleven. Dat doet echt goed. Ik ben erg 

dankbaar voor de mooie laatste maanden waarin ik van haar mocht genieten. Ze heeft nu de vrede 

en de rust waar zo op het eind zo intens naar verlangde in het huis van de Vader. Jos de Heer. 
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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.   

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/. Op die 

manier kunt u toch met uw kinderen aandacht besteden aan de verhalen in de bijbel.  

Met de wereld 
 
 

Collectes 
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.  
 

Zondag 31 mei, Pinksteren is de diaconale collecte bestemd voor Kerk in Actie (Pinksterzending). 
Marokko - Steun in de rug voor jonge open kerk. In Marokko is het niet toegestaan om christen te zijn, 
behalve voor niet-Marokkanen. Steeds meer migranten willen via de woestijn en Marokko Europa 
bereiken, maar stranden in dit Noord-Afrikaanse land. Velen zijn christen. Ook komen steeds meer 
christenen uit andere Afrikaanse landen in Marokko studeren. Hierdoor groeit de kerk in Marokko. Deze 
kerk leidt predikanten en leken op, bevordert de dialoog tussen verschillende religies en culturen en 
biedt hulp aan gestrande migranten die, vaak slachtoffer van mensenhandel, getraumatiseerd en 
totaal berooid zijn.  
Zondag 7 juni is de collecte bestemd voor Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingshulp (ZWO)  
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 Kerkgeld App. 
 

 

De tweede collecte is op zondag 31 mei bestemd voor pastoraat in onze gemeente en op 7 juni voor 
wijkwerk en gemeenteopbouw. 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.  
 
Als u hiervan gebruik wilt maken, 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. 
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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/. 
 
 

Verstrooiing 
Antwoorden op de vragen uit Weekbrief nr. 7 
 

1. Uit hoeveel dorpen bestaat de huidige Gemeente Zaltbommel? 
Antwoord: De gemeente bestaat naast de stad Zaltbommel, uit twaalf kernen te weten: Aalst, 
Bern, Brakel, Bruchem, Delwijnen, Gameren, Kerkwijk, Nederhemert (Noord en Zuid), Nieuwaal, 
Poederoijen en Zuilichem. 

2. Wanneer vond de afscheiding door gereformeerden van de Hervormde kerk plaats? 
Antwoord: 13 oktober 1834, werd de ‘Acte van Afscheiding of Wederkering’ getekend door 49 
leden van de kerkenraad en ds. Hendrik de Cock 

3. Wat is het aantal gootsproken in Zaltbommel? 
Antwoord: 31 (2017) zie https://www.bommelerwaardgids.nl/streekinfo/thema/gootspokenroute-
zaltbommel/. 

4. Op welke datum ontstond de Protestantse Kerk in Nederland en welke drie kerkgenootschappen 
herenigden zich toen door te fuseren? 
Antwoord: op 1 mei 2004 ontstaan uit een fusie van de drie Samen op Weg-kerken: de 
Nederlandse Hervormde Kerk, de Gereformeerde Kerken in Nederland en de Evangelisch-Lutherse 
Kerk in het Koninkrijk der Nederlanden. 

5. Wat betekent de naam Bruchem? 
Antwoord: De naam Bruchem bestaat uit twee delen: bruc en hem. Bruc komt van broek, dat 
drassig bebost stuk land betekent. Hem is afgeleid van heim, dat woonplaats betekent. Reeds vóór 
960 werd Bruchem vermeld. 
 

Hieronder de nieuwe vragen voor deze keer. In de volgende weekbrief geven we de antwoorden. 
1. Wanneer werd Zaltbommel voor het eerst genoemd? 
2. Wat is het aantal apocriefe en canonieke boeken in de Bijbel? 
3. In welk jaar werd het Nieuwe Liedboek geïntroduceerd? 
4. Wanneer en waar werd Maarten van Rossum geboren?  
5. Wie liet wanneer Slot Loevestein bouwen? 
 

Kerkenraad 
Een deel van de kerkenraad vergadert inmiddels 2-wekelijks (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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Zoals u in Kerk en Nieuws heeft kunnen lezen was de kerkenraad al enige tijd op zoek naar een 
kandidaat die de functie van ouderling-scriba op zich wil nemen. Tom van Steenis heeft toegezegd die 
functie te willen gaan vervullen en de kerkenraad heeft voorgesteld hem als ouderling-scriba te 
benoemen. Er zijn geen bezwaren ingediend en hoewel de bevestiging nog even op zich laat wachten 
is Tom wel toegevoegd aan het crisisteam en zal hij gaandeweg de werkzaamheden van Arie 
Braspenning overnemen. Hieronder vindt u zijn contactgegevens. 
 

Tom van Steenis 06 38 42 01 85  tvansteenis@gmail.com 
 

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 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/. 

Overige aanbevelingswaardige links: 
 

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

 
 

 


