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Zij zit als een vogel, broedend op het water, 
onder haar de chaos van de eerste dag; 

zij zucht en zij zingt, moeder van de schepping, 
wachtend op het Woord totdat zij baren mag. 

 
Zij zweeft boven zee, zweeft boven de bergen, 
zoekend naar een plaats onder de hemelboog; 
zij rust in de schoot, wachtend op het wonder 

dat zich daar ontvouwt, verborgen voor ons oog. 
 

Zij danst in het vuur, schouwspel zonder weerga, 
maakt de tongen los, taal en getuigenis, 

bekeert, inspireert al wie naar haar luistert; 
niets brengt haar tot zwijgen, vurig als zij is. 

 
Want zij is de Geest, één met God in wezen, 
gift van de Verlosser aan zijn aardse bruid; 
de sleutel is zij, toegang tot de Schriften, 

vogel uit de hemel, witte vredesduif. 
 

Tekst: John L. Bell ‘She sits like a bird’ 
 

Vertaling: Joke Ribbens 
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Beste mensen, 
 
Wij beginnen weer aan een nieuw seizoen. Stap voor stap gaan wij 
ons de komende maanden weer meer naar binnen richten. Nu gaat 
onze aandacht nog uit naar het (na)genieten van vakanties, naar de 
camping, naar de tuin – naar buiten. Maar de dagen worden al weer 
voelbaar korter. En het zomerse weer lijkt nu ook echt voorbij. 
 
Zo heeft alles zijn eigen tijd in het jaar. Maar ook in het leven. Vaak 
wordt ook het leven ingedeeld in een aantal seizoenen. 
 

'Als je echt een danseres wilt worden 
dan ben je nu al te oud – dan had je 
toch echt eerder moeten beginnen.' 
zegt de docente tegen het twaalfjarige 
meisje. 

'Je bent veertig en nog geen afdelingshoofd? 
Dan gaat u dat ook niet meer lukken in ons 
bedrijf.' Zo is het oordeel van het 35-jarige 
hoofd van de personeelsafdeling over een 
collega van 45 jaar. 

'Ik moet naar de ouderenmiddag van de kerk 
gaan? Daar waar de oude mensen heen gaan? 
Nee, dankjewel. Misschien ga ik dat wel doen als ik 
oud ben, maar dat duurt nog wel even.' zegt de 
vrolijke vrouw van 78 jaar. 
 

God heeft ons niet een geest van lafhartigheid gegeven, 
maar een geest van kracht, liefde en bezonnenheid. 

(I Timoteüs 1,7) 
 

De jeugd kenmerkt niet een periode in het leven, maar een 
geesteshouding. Het gaat daarbij om een uitdrukking van de wil, van 
de voorstellingskracht en van de intensiteit van de gevoelens. Het 
gaat om de overwinning van de moed boven de moedeloosheid, de 
overwinning van het verlangen naar avontuur boven de keuze voor 
gemak. Je wordt niet oud, omdat je een bepaald aantal jaren hebt 
geleefd. Je wordt oud, wanneer je je idealen opgeeft. De jaren 
tekenen wel de huid, maar het opgeven van idealen tekent de ziel. 
Vooroordelen, twijfel, vrees en hopeloosheid zijn vijanden die ons 
gaandeweg terugduwen naar de aarde en ons al voor de dood tot 
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stof laten worden. Jong is, wie nog vol verbazing kan kijken en 
enthousiast kan worden. Wie nog kan vragen als een klein kind: 'En 
dan?' Wie de gebeurtenissen kan zien als uitdagingen en blij wordt 
om het spel van het leven. 
 
 “Jullie zijn zo jong als je geloof. Zo oud als jullie twijfel. Zo jong als 
jullie zelfvertrouwen, zo jong als jullie hoop. Zo oud als jullie 
zwaarmoedigheid. Jullie zullen jong blijven, zolang je open staat 
voor nieuwe dingen, ontvankelijk voor het mooie, het goede, het 
grote. Ontvankelijk voor de boodschap van de natuur, de 
medemens, het onvatbare.”  (Marcus Aurelius) 
 
Ga eens iets doen, wat niet bij je leeftijd past. Als je onder de dertig 
bent: ga eens naar een verpleeghuis of een ouderenmiddag. Als je 
boven de zestig bent: ga dan eens naar een discotheek. En als je 
tussen de dertig en de zestig bent: ga dan eens naar een 
kleutergroep of een hospice. 
 
Met een hartelijke groet, 
 
 
   

Geplande activiteiten 
 
Gemeente-uitstapje 
Op vrijdag 9 oktober gaan we naar het Catharijneconvent in Utrecht, 
waar we een rondleiding krijgen bij de net nieuwe tentoonstelling 'De 
heksen van Bruegel' en enkele van de topstukken uit de vaste 
collectie. De heksententoonstelling is een unieke collectie 
heksenvoorstellingen uit de periode van heksenvervolgingen in de 
Nederlanden (1450-1700). Pieter Bruegel was de eerste die vorm 
gaf aan de verbeelding van de heks zoals we die nu kennen. Fraaie 
stukken uit de vaste collectie van het Catharijneconvent zijn (weer) 
te zien in de Catharijnezaal, de Refter, de Kloostergang en de 
Schatkamer. Een uitstapje om niet te missen! 
Vanaf 09.30 uur is er koffie in het Zaaltje en om 10.00 uur vertrekken 
we per bus naar Utrecht. Na de rondleiding pauzeren we op het 
terras van het museum met koffie/thee en iets lekkers. Daarna is 
ieder vrij om een eigen rondgang door het museum te maken of te 
wandelen in de fraaie kloostertuin. 
Om 15.00 uur brengt de bus ons weer terug naar Leerdam. 
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Praktisch: 
Het museum is rolstoeltoegankelijk. Opgeven kan bij een van de 
kerkenraadsleden, graag met vermelding wel/niet museumjaarkaart. 
Eigen bijdrage: € 7,50 per persoon; eigen lunchpakket meenemen. 
 
Denktank 'luthers, en nu verder' 
Op 11 juli kwamen we met een groep gemeenteleden bijeen om ons 
te bezinnen op ons luthers zijn en voortbestaan. Zo werd gewerkt 
aan het formuleren van onze eigen, lutherse visie, ook bedoeld als 
opening van onze webpagina. Dat één bijeenkomst hiervoor niet 
genoeg was, bleek al gauw, daarom gaan we verder op 30 
september om 20.00 uur, weer in het Zaaltje. 
 
Filmavond met maaltijd 
Op vrijdag 6 november is er weer een filmavond (titel nog nader 
bekend te maken). Vooraf schuiven we aan bij de 
gemeenschappelijke maaltijd en zoals gebruikelijk zal dan ook de 
mand voor de Voedselbank klaar staan, waarin u (houdbare) 
voedselproducten kunt deponeren. 
18.00 uur: maaltijd 
20.00 uur: film 
 
 

Verbouwing 
 
Het wordt nu serieus. De architect, Noorlag Architectuur uit 
Culemborg, heeft een mooi plan ontworpen. Aannemer de Ruiter uit 
Leerdam en loodgieter Kroese uit Beesd gaan naar verwachting in 
de week van 28 september a.s. met de werkzaamheden aan dak, 
verwarming en lambrisering beginnen. Deze werkzaamheden zullen 
ongeveer veertien dagen in beslag nemen.  
In het weekend zorgt de aannemer dat we de kerk wel kunnen 
gebruiken al zullen we ons een beetje moeten behelpen.  
De lambrisering wordt uitgevoerd in fraaie paneelplaten, passend bij 
de deur naar de keuken. De verwarmingsconvectoren worden achter 
de lambrisering verwerkt zodat het een mooi recht geheel wordt. 
Daarna moet de schilder nog aan het werk. De 
schilderwerkzaamheden zullen ongeveer een week in beslag 
nemen. Wanneer die zullen plaatsvinden is afhankelijk van het weer: 
als dat slecht is en er geen buitenwerk verricht kan worden. 
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Intussen bij onze partners 
 
Kerk aan de Linge is aan een megaproject begonnen: in twee jaar 
de bijbel door van kaft tot kaft. De predikanten Johan van den Berg 
en Ben Heijting gaan met belangstellenden de héle bijbel lezen, dus 
ook de onbekendere verhalen. Aan de hand van een schema wordt 
elke dag een hoofdstuk uit het Oude en Nieuwe Testament gelezen 
en eens per maand komen de deelnemers bijeen om hun ervaringen 
uit te wisselen. De predikanten zullen daarbij vragen beantwoorden 
en historische toelichting geven. Het project is bedoeld voor 
iedereen: gelovig of niet, moslim of anders-gelovig. 
Het project, dat twee jaar duurt, ging op 11 september van start. Op 
een later tijdstip instromen kan ook. De samenkomsten zijn op 2 en 
30 oktober, 27 november en 18 december van 19.00 tot 19.45 uur 
en vinden plaats in ‘de Kandelaar’, Achter de Kerk 21.  
Meer informatie is te vinden op: www.kerkaandelinge.nl 
 
 

Dank 
 
Wat een prachtige dag hebben wij gehad met de doop van onze 
Denzel op 24 mei! 
Een dag vol warmte, liefde voor elkaar en gezellig samen zijn voor 
de doop van onze kleine Denzel. 
We wisten al dat onze zoon een fanclub heeft maar dat die zó groot 
is....... 
De plechtigheid was nog mooier dan we ons hadden voorgesteld, en 
onze kleine man was zo zoet tijdens de dienst! Aandachtig luisteren 
en kijken naar de mensen die aan het woord waren, en dan 
alle cadeautjes die hij gekregen heeft, geweldig! 
Wij willen iedereen bedanken voor hun aanwezigheid maar vooral 
ook de mensen van de Lutherse gemeenschap die er zoveel tijd en 
energie in hebben gestoken om die dag tot een groot feest te 
maken! Op de terugweg naar huis beseften we  pas hoe groot jullie 
inzet was om alles voor elkaar te krijgen..... 
We voelden ons hèèl speciaal..... DANK JULLIE WEL!!! 
Henry en Ilona den Hengst 
 
P.S. Konden jullie niet aanwezig zijn of willen jullie dat gevoel nog 
even herbeleven kijk dan op http://doop.denhengst.com en druk op 
"alles afspelen". 

http://doop.denhengst.com/
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Gemeenteavond 29 mei 
 
Op de goed bezochte gemeenteavond van 29 mei heet Alma 
Evenhuis iedereen welkom en opent met het Onze Vader, zoals 
werd gebeden in de dienst van zondag Rogate. 
Kerkrentmeester Ina Mostert bracht verslag uit van de in- en 
uitgaven. Als bijzonderheid merkte zij op dat de inkomsten uit het 
legaat en het eigen vermogen weer gescheiden zijn (per 31 
december 2013); dit in antwoord op vragen uit de gemeente. In de 
nazomer wordt het dak van de kerk gerepareerd en zal de 
lambrisering vervangen worden. Voor de uitvoering van deze 
werkzaamheden is aannemer de Ruijter ingeschakeld. 
Namens de kascontrolecommissie meldde Ottolien van Tilborg dat 
de kas in orde was bevonden en ze sprak, namens de 
kascontrolecommissie, haar bewondering uit voor onze 
kerkrentmeester die weer zoveel werk heeft verricht in het afgelopen 
jaar. Dit jaar bestaat de kascontrolecommissie uit Ottolien van 
Tilborg en Piet Blom. Voor 2016 is als nieuw lid  van de commissie 
gekozen dhr. Wim Ambachtsheer. Als reservelid is benoemd dhr. 
Willem van Eijk. 
Diaken Henny de Kruijk deed verslag namens de diaconie. De 
Voedselbank blijkt ook in Leerdam nog steeds hard nodig te zijn en 
men is dankbaar als daarvoor wordt gecollecteerd of ingezameld. Dit 
gebeurde vorig jaar zes keer. Daarnaast werd een collecte 
gehouden voor het hospice in Leerdam. De opbrengst van deze 
collecte is door de diaconie aangevuld tot een mooi bedrag wat door 
de beheerder van de financiën, Marty van Kooten, werd 
overgemaakt en zo in dank aanvaard. Door de nieuwe WMO- 
regeling waarbij de verantwoording minder bij gemeenten ligt, is het 
ook voor ons als kerkelijke gemeente belangrijk geworden om alert 
te zijn op mensen die in de problemen raken, zowel binnen als 
buiten ons ‘kerkelijke kringetje’. 
Vanuit de pastoraatgroep meldt Alma dat Jakkenanna van Dijk heeft 
toegezegd coördinator voor contacten met gemeenteleden te willen 
zijn. Omdat zij goed is ingevoerd in het wel en wee van de gemeente 
en velen met haar vertrouwd zijn zal ze, als tussenpersoon, snel 
kunnen reageren op vragen, verzoeken en andere aandachtspunten. 
Secretaris Jacqueline Haberlah presenteert vervolgens haar 
jaarverslag over de activiteiten en bijzondere diensten van het 
afgelopen jaar. 
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Voor het komende seizoen staan weer  filmavonden op het 
programma. Op vrijdag 25 september is een gezamenlijk uitstapje 
gepland naar het Catharijne Convent in Utrecht. In januari wordt 
gestart met twee nieuwe thema-avonden. Op verzoek van 
gemeenteleden komt er in het nieuwe seizoen ook een Taizé dienst, 
met veel zang en muziek. 
Bij de rondvraag informeert Dick Hansum naar de contacten met de 
rooms-katholieke kerk, zoals bijvoorbeeld rondom de Vespers. Op 
dit moment bevindt de RK-kerk in Leerdam zich in een lastige 
situatie, waardoor de gemeente uit twee groepen bestaat. Contact is 
er wel, maar niets is nog vastgelegd. Detlef Bohlken meldt dat hij 
een losse bijlage maakt, voor in het Liedboek, met de lutherse Orde 
van Dienst. 
Samen zingend sluiten we de avond af. 
Jacqueline Haberlah, secretaris 
 
 

Creatief 
 
We zijn  woensdag 2 september voor het eerst weer bij elkaar 
gekomen en hebben toen gezellig koffie gedronken met gebak.  
Gesproken met elkaar wat we de komende tijd weer eens gaan 
knutselen. Een idee vanuit Lunteren (vakantieweek) ....een 
deurstopper maken. Dat gaan we doen op 7 oktober. 
Iedere eerste woensdag van de maand komen we bij elkaar.  
U BENT OOK VAN HARTE WELKOM. 
Marty 
 
 

Evangelisch-Luthers Dagboek 2015-2016 
   
Binnenkort verschijnt het Evangelisch-Luthers Dagboek 2015-2016. 
Dit boek kan voor u een dagelijkse begeleider worden voor het 
komende kerkelijk jaar. Elke dag wordt een bijbellezing aangereikt 
met een bijbehorende uitleg, gedicht, lied of gebed. 
Traditiegetrouw vindt u in deze uitgave de liturgische gegevens van 
de zon- en feestdagen met de bijbellezingen van het Luthers rooster 
en het gemeenschappelijke rooster, het zondagslied en de 
liturgische kleuren van de zondagen. 
De prijs van het dagboek is vastgesteld op € 14,00 (exclusief 
verzendkosten) en is te bestellen bij Roelia Stek (614254). 
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ELG Culemborg 375 jaar 
 
28 juni, heerlijk, op een zonnige zondagmorgen 
op de fiets naar de kerk. Over de Diefdijk en de 
Goilberdingerdijk, van Leerdam aan de Linge 
naar Culemborg aan de Lek. Bij Werk aan het 
Spoel zaten al heel wat gezinnen te genieten 
van al het lekkers dat de natuur hen te bieden 
had. Deze keer was het geen klokgebeier dat 
mij naar de kerk riep maar een uitnodiging om 
samen het 375-jarig bestaan van de Lutherse 
gemeente te vieren. 
De Lutherse gemeente Culemborg dankt haar 
bestaan aan graaf Waldeck, die op 31 mei 1640 Johan Brandhoff 
aanstelde tot hofprediker op het oude kasteel. Personeel van de 
graaf en duitstalige geïmmigreerde ambachtslieden konden op het 
kasteel de lutherse diensten bijwonen. Nadat de Franse troepen in 
1672 het kasteel onbruikbaar maakten, liet de graaf de kapel van het 
Pietersgasthuis verbouwen tot kerk, een kerk waar nu nog steeds in 
gekerkt wordt. De verbouwde kapel kreeg ook een luidklok die 
hoorbaar maakte wat voor vrijheid de Lutheranen in Culemborg 
hadden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op de fiets overbrugde ik in nauwelijks een uur tijd een eeuw 
Lutherse geschiedenis.  
In Leerdam waren het Duitse glasblazers die aan de wieg stonden 
van de Lutherse gemeente. Zij waren werkzaam op de “Glashűtte”, 
een in 1765, door de Boheemse familie Pelgrim, opgerichte 
glasblazerij. Ze kwamen op zon- en feestdagen bij elkaar in de 
glasblazerij “tot het doen van gebeden, het singen van psalmen en 
geestelijke liederen en het voorlesen van stigtelijke en andere 
predicatieën”. De huidige gemeente kerkt in een Zaalkerkje, 
gedateerd 1838. 
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In Culemborg aangekomen werd ik 
allerhartelijkst ontvangen met 
koffie en gebak en kon ik me 
voorbereiden op de feestelijke 
eredienst, met als voorganger ds. 
D.Bohlken, predikant van “Luthers 
Rivierenland”: Culemborg, Tiel en 
Leerdam. Deze gemeenten vieren 
drie keer per jaar met elkaar een 
dienst, afwisselend in één van de 
gemeenten. Deze zondag was een 
uitgelezen moment om samen het 
heuglijke feit te vieren.  
 
Aangekondigd was van J.S.Bach 

de kleine Lutherse mis in F, BWV 233. Al lezend had ik over “kleine” 
heen gelezen en moest direkt denken aan een vakantie in Wenen 
waar we in de Sankt Augustin van Schubert een mis in C groot, D 
452 bijwoonden. Het was wonderschone muziek. Alleen de lezingen 
en de preek waren niet van de componist; voor de gemeente was 
geen aktieve rol weggelegd. 
Bachs kleine mis bevat alleen het Kyrie en het Gloria, zodat de 
gemeente nog een heel groot deel van de liturgie kan meevieren. 
Heel apart blijft die ervaring: geen concertante uitvoering, maar een 
wezenlijk onderdeel van de zondagse eredienst. Een zeer te 
waarderen initiatief van de gemeente Culemborg en dat ook 
vanwege de uitvoering door het Luthers Bach Ensemble uit 
Groningen o.l.v. Tymen Jan Bronda. Een barok-ensemble dat speelt 
op authentieke instrumenten en vooral op historische locaties. Ik was 
erg onder de indruk van de altus David van Laar, een mannelijke alt, 
staande tussen de overige vrouwelijke alten en sopranen. Ook vond 
ik het opmerkelijk dat het ensemble in die delen van de liturgie 
waarin ze geen leidende rol vervulde gewoon met de gemeente de 
dienst meevierde.  
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Voor het overige was het natuurlijk ook de 4e zondag na Trinitatis, 
waarin de evangelieverkondiging centraal stond en niet de 
jubileumviering. 
Na afloop van de dienst konden we op de gezellige binnenplaats van 
de kerk onder het genot van een hapje en een drankje onze 
indrukken uiwisselen. En zoals je merkt: het heeft op mij een 
onuitwisbare indruk achtergelaten. Liturgie vieren is een feest. 
Willem van Eijk 

 
 
Diaconie 
 
Vluchtelingen 
Er gaat geen dag voorbij of je ziet de schrijnende beelden van 
vluchtelingenstromen vanuit het Midden-Oosten en Afrika naar 
Europa. De beelden zijn schrikbarend; gammele bootjes, mensen in 
het water (al dan niet verdronken), de overvolle kampen en de 
moeizame doorreis in Europa. 
Wat is nu eigenlijk een vluchteling? Een vluchteling is iemand die 
zijn woongebied is ontvlucht uit vrees voor geweld of zijn leven. De 
meeste vluchtelingen komen uit gebieden met oorlog of dreiging 
daartoe, of uit staten waar grove schendingen van de 
mensenrechten plaatsvinden. Je ontvlucht dus niet zomaar je land.  
Veel mensen uit Syrië en Afghanistan trekken weg om de 
gewelddadigheden van de oorlog te ontvluchten. Ook Irakezen 
verlaten het land om aan de dreiging van IS te ontkomen. 
De armoede en hongersnood in de Hoorn van Afrika zet mensen 
aan om naar het welvarende Europa af te reizen en Eritreeërs 
verlaten hun land om aan de onderdrukking te ontkomen. En ook de 
armoedige en gewelddadige situatie in Pakistan maakt dat mensen 
hun weg naar Europa beginnen. 
Eenmaal aangekomen in Europa beginnen er weer nieuwe 
problemen, denk aan de opvang en doorvoer van vluchtelingen. En 
dan nog de weerstand van veel mensen in sommige landen om 
vluchtelingen op te nemen. Dit laatste moeten we, zeker als 
Christenen, niet willen. Ook de kerk heeft hierin een belangrijke rol 
door het stimuleren van een positieve houding bij haar gemeente. 
Henny de Kruijk, diaken 
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Verjaardagen 
 
Wij feliciteren de volgende gemeenteleden van 75 jaar en ouder: 

  

Mevrouw A. van Gangelen-van Heijst          is jarig op 26 oktober 
Mevrouw C.H.J. Hol-Planken                     is jarig op 29 oktober 
Mevrouw N.J. van Haarlem-Verbaan is jarig op 14 november 
De heer H. de Jong    is jarig op 25 november 
Mevouw J.E. Rüger-van der Holst  is jarig op 28 november 

  

Wij wensen u allen een fijne verjaardag 
en een gezond nieuw levensjaar toe. 
 
 

Financiën 
 
Actie Kerkbalans 2015      
Stand t/m 15-08   € 4455,00 
Streefbedrag    € 9000,00 
 
Vriendelijk willen wij degenen die hun bijdrage aan de Aktie 
Kerkbalans nog niet hebben overgemaakt vragen dit alsnog te willen 
doen. Bij voorbaat onze dank! 
 
Diaconie 17-05 t/m 06-09  €    37,20 
Zending 24-05   €    64,10 
VluchtelingenWerk 31-05  €    19,00 
Werelddiaconaat 14-06  €    22,95 
Landelijk Jeugdwerk 05-07  €    16,50 
Bloemengroet gemeente 12-07 €    31,80 
Voedselbank Leerdam 23-08  €    22,30 
Zomerzending 09-08   €    19,50 
Missionair werk  06-09  €    15,15 
Bloemenpotje 17-05 t/m 06-09 €      1,00 
Gift Voedselbank Leerdam  €  100,00  
Collecten eigen gemeente 
24-05 t/m 06-09   €  244,46 
Stand Onderhoudsfonds t/m  06-09 €  201,67 
 
Hartelijk dank voor uw bijdragen. 
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Jaarverslag 2014 
 
Wat ooit spontaan begon als mooi begin van het nieuwe jaar, blijkt al 
snel een traditie te zijn geworden: het koffiedrinken voor aanvang 
van de eerste dienst in het jaar. Dit keer was dat op 5 januari. Voor 
29 januari stond iets geheel nieuws op het programma: een 
Bijbelbingo. Een gezellige en leerzame ontmoeting waar we onder 
leiding van Detlef op een andere manier met verhalen en thema’s uit 
de bijbel aan de gang gingen. 
In maart begonnen de Vesperdiensten als voorbereidingstijd op de 
lijdensweek en het Paasfeest. Er waren 6 Vesperdiensten die door 
gemeenteleden van zowel onze gemeente als van Kerk aan de 
Linge bezocht werden. 
Na de Vesper van 20 maart was er met onze PKN- partner, Kerk aan 
de Linge, een gespreksavond rond het thema: Ik ben Luthers! 
De diensten in de lijdensweek vonden afwisselend plaats in de Grote 
Kerk, de Bethelkerk en de Lutherse Kerk waarbij gemeenteleden 
elkaar ontmoetten.  
Op 16 mei was de jaarlijkse gemeenteavond. Na een 
gemeenschappelijke maaltijd vooraf werd ook onze tuin achter het 
Zaaltje feestelijk in gebruik genomen. Het gras was gemaaid, de 
beplanting keurig verzorgd en de tuinstoelen stonden klaar. 
In juni was de gezamenlijke dag met de gemeenten Tiel en 
Culemborg. We waren dit keer uitgenodigd door de gemeente in Tiel 
waar de voorstelling “Hier sta ik, dansen en vechten met Maarten 
Luther” werd uitgevoerd. Een mooie dag waarop de Ceacilia Kapel 
letterlijk op zijn grondvesten schudde. 
In de loop van 2014 veranderde er weer iets aan de collecten. Was u 
misschien net gewend aan de verschillende kleuren van de 
collectebonnen, nu werd de volgorde aangepast. De eerste collecte 
is nu bestemd voor een diaconaal doel en de tweede collecte is voor 
de kerk. Inmiddels weten we niet beter. U heeft hierover in de 
Zwaan, die ook in 2014 weer trouw 4 x verscheen, kunnen lezen. 
Ook in juni, ging een aantal gemeenteleden met elkaar ‘op excursie’ 
naar Den Bosch. Dit keer met de trein. Een zeer geslaagde dag 
waarbij niet alleen gevaren werd op de Dieze maar ook genoten van 
de Bossche Bollen. 
In juli en augustus vervielen 3 diensten. Veel gemeenteleden 
brachten hun vakantie elders door en een aantal leden zelfs met 
elkaar tijdens een Lutherse vakantieweek. Mooi dat ook dit mogelijk 
is! 
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De gezamenlijke startdienst met Kerk aan de Linge op 21 september 
vormde de aftrap voor het nieuwe seizoen. Een bijzondere dienst 
waarin de drie predikanten samen voorgingen. 
Er stonden meer gezamenlijke activiteiten op het programma. Zo is  
een begin gemaakt met de Kunstvespers en Cantatediensten. 
Diensten waarin de samenhang tussen religie en kunst centraal 
staat en waaraan de dienstdoende predikant zelf vorm geeft. De 
diensten worden ondersteund door de cantorij met leden uit de 
verschillende gemeenten. 
Op 19 oktober vierden we een gemeenschappelijke dienst met de 
gemeenten Tiel en Culemborg; helaas met een kleine opkomst. 
Op 3 november stond de filmavond in het teken van ‘Die Wende’ 
omdat het 25 jaar geleden was, dat de muur tussen Oost- en West-
Duitsland viel. Samen met bezoekers van Kerk aan de Linge keken 
we, na het eten van een eenvoudige én smaakvolle DDR-maaltijd, 
naar de film Goodbye Lenin. 
Na de dienst op Eeuwigheidszondag op 23 november waren we nog 
even bij elkaar in het Zaaltje. 
Omdat kerstmis op een donderdag en vrijdag viel, waren er in 2014 
slechts 3 Vesperdiensten in de Adventstijd. 
Wanneer u naar de kerk gaat, lijkt alles zo vanzelfsprekend: de 
organist speelt voor de dienst, het gebouw ziet er schoon uit, er 
hangen nieuwe gordijnen en alles is prima geregeld. U zult begrijpen 
dat dit zonder de inzet van de vele vrijwilligers niet mogelijk zou zijn. 
Gelukkig zijn we, ondanks het feit dat we maar een kleine gemeente 
zijn, toch gezegend met een goed ‘team’. Denkt u eens aan de 
cantorij, de redactie van het Zwaantje, de organisten, de 
gastpredikanten die soms door weer en wind moeten reizen. De 
dames die de kerk schoonhouden, de mensen die meedenken over 
het onderhoud van het gebouw en de tuin. De roostermakers en de 
bezoekdames.  Daarom namens allen aan allen: heel erg bedankt 
voor uw inzet! 
Jacqueline Haberlah 
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Jaarstukken 2014 
 
De jaarstukken over 2014 laten wat betreft de vaste lasten een 
zelfde beeld zien als voorgaande jaren.  Enkele bijzonderheden wil 
ik even toelichten. 
Zoals vorig jaar (betreffende jaarstukken 2013) terecht door de 
kascommissie opgemerkt, werd het eigen vermogen van de kerk 
gekenmerkt als bij het legaat, omdat het eigen vermogen niet op een 
aparte rekening stond. Dat is nu aangepast. Het eigen vermogen per 
31 december 2013 is vastgesteld op € 119.242,00. De stand per 31 
december 2014 is € 127.427,00.  
De actie kerkbalans heeft in 2014 het streefbedrag van € 9.000,00 
met  € 152,00 overschreden.  Omdat de meeste kosten voor de 
erediensten en koffiedrinken  onder “pastoraat”  vallen en dus 
gefinancierd mogen worden vanuit het legaat De Stigter heeft de 
kerkenraad  bedacht de opbrengst van de actie kerkbalans 2015 te 
oormerken voor de onderhoudskosten van het dak. 
In 2014 zijn twee investeringen gedaan: de aanschaf van nieuwe  
gordijnen in de kerk en die van het fraaie schilderij “Het Laatste 
Avondmaal” door Tamaz Abashidze in het zaaltje.  
In 2015 hopen we de lambrisering, de verwarmingsradiatoren, het 
dak en nog wat kleine onderhoudsklusjes te realiseren. Aan de wijze 
van uitvoering  wordt momenteel veel aandacht besteed zodat we 
een goede en doordachte keuze maken. Speciaal geldt dit voor de 

lambrisering en de verwarming.   
Ook is besloten de jaarlijkse grote schoonmaakbeurt van de kerk 
alsmede het lappen van de ramen aan de binnen- en de buitenkant 
uit te besteden aan een schoonmaakbedrijf. Gezien de grote hoogte 
van zolder en ramen in combinatie met de respectabele leeftijd van 
de meesten van ons vonden wij het niet meer verantwoord dit in 
eigen beheer te blijven doen. 
Tot slot wil ik iedereen die in het afgelopen jaar weer heeft 
klaargestaan voor ons kerkje, zowel  beroepshalve als op vrijwillige 
basis, hartelijk bedanken. Zonder jullie kunnen we niet!  
Ook wil ik u bedanken voor het vertrouwen dat u mij heeft 
geschonken. 
Ina Mostert, kerkrentmeester 
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Zingen aan de Linge 
 
Tussen twee Zwaantjes in konden enkele gemeenteleden hun 
muzikale hart ophalen door in vieringen, waaraan “Cantorij Kerk aan 
de Linge” haar medewerking verleende, mee te zingen. 
In juni in een Kunstvesper en in juli in een viering waar met woord en 
muziek aandacht geschonken werd aan het feit dat Arie 
Woudenberg het Hervormd Kerkkoor/de Cantorij al 40 jaar als 
organist begeleidde. 

Het hart van deze twee zo heel 
verschillende vieringen vormden, 
alleen al vanwege het tijdstip, het 
Magnificat/De lofzang van Maria: “Mijn 
ziel maakt groot de Heer” (NLB 157) 
en het Nunc Dimittis/De lofzang van 
Simeon: “Nu laat Gij, Heer, mij gaan” 
(NLB 159). We zongen de in 1898 
gecomponeerde versies van Charles 
Wood, die op schitterende wijze 
cantorij en orgel een eigen 
indrukwekkende rol had gegeven. 
Janko Fraanje, de dirigent, had ter 
aanvulling voor beide vieringen geput 
uit het rijke Engelse koorrepertoire. 
Van Samuel Sebastian Wesley koos 

hij het anthem/de lofzang uit 1853 “Thou wilt keep him in perfect 
peace”, dat door zijn langzaam veranderende harmonieën in de 
Grote Kerk heel goed tot z’n recht kwam. 
John Rutter toondichtte in 1981 de priesterzegen uit Numeri 6: 24-26 
“The Lord bless you and keep you” (“Moge de Heer u zegenen en u 
beschermen, moge de Heer het licht van zijn gelaat over u doen 
schijnen en u genadig zijn, moge de Heer u zijn gelaat toewenden 
en u vrede geven.”). We zongen het in de jubileumviering als een 
onverwachte toegift. De organist was er merkbaar door ontroerd, 
waarmee bleek dat Rutter de juiste snaar had weten te treffen. Het 
was ook zijn doel, zoals blijkt uit zijn uitspraak: “Ik geloof niet in het 
onnodig opwerpen van een barrière tussen componist en luisteraar, 
maar ik kies voor de mogelijkheid om de harten van mensen te 
raken.”  
Willem van Eijk 
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Kerkdiensten van Kerk aan de Linge  
 
GK=Grote Kerk; BK= Bethelkerk 
_____________________________________________________ 
13 september BK   9.30 uur Ds. J. van den Berg en 
     Ds. B. Heijting 
20 september GK   9.30 uur Ds. J. van den Berg HA  
27 september BK   9.30 uur Ds. B. Heijting 
  GK 17.00 uur Ds. B. Heijting 
 

  4 oktober BK   9.30 uur Mw. M. Overduin-Mossel 
11 oktober BK   9.30 uur Ds. J. van den Berg 
  GK 17.00 uur Ds. B. Heijting           Kunstvesper 

18 oktober GK   9.30 uur Ds. B. Metselaar    
25 oktober BK         9.30 uur Ds. B. Heijting 
  GK 17.00 uur Taizéviering 
______________________________________________________ 
  1 november BK   9.30 uur Ds. B. Oosterom 
  4 november GK 19.30 uur Ds. B. Heijting     Dankdag 

  8 november BK   9.30 uur Mw. M. van Ooijen-Bruksvoort 
  GK 17.00 uur Ds. B. Heijting   Zangdienst 
15 november GK   9.30 uur Ds. J. van den Berg HD 
  BK 12.00 uur Ontmoetingsdienst 
22 november BK   9.30 uur Ds. J. van den Berg en 
     Ds. B. Heijting 
  GK 17.00 uur Ds. L.F. de Graaff 
29 november BK   9.30 uur Ds. B. Heijting 
______________________________________________________ 
 
 
 

Ledenbestand 
 
Mw. M. van Meurs-Middelkoop is verhuisd van Noorderbergpad 21 
naar: Lingesteynplantsoen 67, 4141 GJ Leerdam. 
Dhr. R.M.B. Emck is verhuisd van Siemensstraat 38 naar: 
Bergstraat 73a, 4141 BT Leerdam. 
Een fijne tijd gewenst in de nieuwe woning. 
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KERKDIENSTEN 
 

Alle diensten beginnen om 17.00 uur tenzij anders aangegeven 

 
20 september Mw. Ds. C. van Opstal 
1e collecte: Vredeswerk 
 
27 september Ds. D. Bohlken 
1e collecte: Diaconie   
2e collecte: Onderhoudsfonds 
Viering Heilig Avondmaal 

 
4 oktober  Mw. G.A. Voerman 
1e collecte: Kerk en Israël 
 
11 oktober  Ds. D. Bohlken   10.00 uur   
   Dienst in Tiel 
        

18 oktober  Ds. C. Nieuwenhuizen 

1e collecte: Werelddiaconaat 
 
25 oktober  Ds. A. Wijting 
1e collecte: Diaconie 
2e collecte: Onderhoudsfonds 

    
1 november  Ds. J. van den Berg en 
   Ds. D. Bohlken 
1e collecte: VluchtelingenWerk 
Met medewerking van de cantorij   
 
8 november  Ds. D. Bohlken 
1e collecte: Bloemengroet gemeente 
 
15 november  Mw. G.A. Voerman 
1e collecte: Binnenlands Diaconaat 
 
22 november  Ds. D. Bohlken         Eeuwigheidszondag 

1e collecte: Diaconie 
2e collecte: Onderhoudsfonds 
Koffiedrinken na de dienst 



 
19 

29 november  Drs. J.B. Val           1
e
 Advent 

1e collecte: Missionair Werk 
  

 
 
Haal - en brengservice 
 
Wilt u thuis worden opgehaald en/of teruggebracht worden? 
Laat dit dan even weten aan Ina Mostert, tel.: 0345-619088. 
Uiterlijk op zondag voor 11.00 uur. 
 
 
 

Belangrijke data 
 
30 september  20.00 uur Denktank ‘Luthers,en nu verder’ 
  7 oktober  10.00 uur Creatiefgroep  
  9 oktober    9.30 uur Uitstapje Catharijneconvent 
  4 november  10.00 uur Creatiefgroep 
  6 november  20.00 uur Filmavond  
   18.00 uur Maaltijd 
16 november       Inleveren kopij  Zwaantje 
 
 

Inloopochtenden 
 
Vanaf 17 september kunt u  iedere donderdagochtend van 9.30 tot 
12.00 uur binnenlopen in ‘de Kandelaar’, Achter de Kerk 21. Een 
soort vervolg op ‘het Inloophuis’. Koffie en thee staan voor u klaar. 
Van harte welkom. 
 
 

Pastoraat 
 

Bent u – of kent u – iemand die [ons] bezoek of contact op prijs stelt, 
maar vindt u het wellicht moeilijk daarom te vragen? Laat het weten 
aan Jakkenanna van Dijk. Of, neem diegene eens mee naar een 
eredienst of gemeenteactiviteit. 
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Kerkgebouw Nieuwstraat 106, 4141 CD Leerdam 06 442 699 46 
Predikant Ds. D. Bohlken 
  Hogeweidseweg 51/53, 4001 GK Tiel 0344 - 634655 
  fax: 0344-634937; e-mail: dbohlken@dds.nl 
 
KERKENRAAD: 

Voorzitter Mw. A. Evenhuis 
  Lingedijk 207, 4163 LK Oosterwijk  0345 - 630442 
  e-mail: evenhuisalma18@gmail.com 
 
Secretaris/ Mw. J.F. Haberlah – den Rooijen 
Secretariaat Wederiklaan 22, 4143 CV Leerdam  0345 - 618652 
  e-mail: jhaberlah@xs4all.nl 
 
Kerkrentmeester Mw. K.M. Mostert- Meydam 
  Iepstraat 60, 4142 CZ Leerdam  0345 - 619088 
  e-mail: henkina60@hetnet.nl 
 
Diaken  Dhr. H. de Kruijk 
  Brunellaan 15, 4143  EH  Leerdam  0345 - 616542 
  e-mail: henny.dekruijk@gmail.com 
 
Contactpersoon   Mw. J.J.P. van Dijk 
Pastoraatgroep    Lisdoddelaan 16, 4143 VG Leerdam 0345 – 616607 
                e-mail: jjpvandijk@hotmail.com 
 
Financiën kerk NL74 FVLB 0635811278 ; NL77 INGB 0000290798; 

NL98 ABNA 0559235321  
 t.n.v.: Ev.-Luth.Gemeente Leerdam 

 
Financiën NL73 RABO 0152752110 
Diaconie  t.n.v.: Diaconie Ev.-Luth. Gemeente Leerdam 
  Nieuwstraat 29c, 4141 CA Leerdam 
 
Leden  Mw. J.J.P. van Dijk   0345 - 616607 
administratie Lisdoddelaan 16, 4143 VG Leerdam 
  e-mail: jjpvandijk@hotmail.com 
 
Redactie Mw. A. Evenhuis (zie boven) 
Zwaantje Dhr. W.G. Ambachtsheer   0345 - 616297 
  e-mail: wgambachtsheer@chello.nl 
   
Abonnement € 5,00 per jaar;  € 8,50 per jaar voor postabonnementen 
Zwaantje Het  Zwaantje verschijnt 4 x per jaar 
Opgave bij: Mw. J.J.P. van Dijk (zie boven) 
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