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Meester, men zoekt U wijd en zijd, 
komend langs velerlei wegen. 
Oud’ren gaan rustig welbereid 

jongeren aarz’lend U tegen. 
Maar vroeg of laat, ‘t zij dag of nacht, 

eens vindt Ge ons moe en zonder kracht, 
hunkerend naar uwe zegen. 

 
Arts aller zielen, ‘t is genoeg, 

als Gij ons neemt in uw hoede. 
Heel toch de wond, die ‘t leven sloeg, 
laat ons niet hoop’loos verbloeden. 

Spreek slechts een woord, een woord met macht, 
dan krijgt ons leven nieuwe kracht. 
Spreek, dan keert alles ten goede. 

 
Heiland, Gij weet, hoe dikwijls zorg, 

twijfel en angst ons benauwen. 
Van uw belofte zelf de borg, 

schraagt Gij ons wank’lend vertrouwen. 
Licht wordt ons levensdoel en grond, 
als Ge ons vergunt de zaal’ge stond, 
dat wij uw aanschijn aanschouwen. 

 
Koning, verheugd geloven wij 
wat uw getuigen verkonden: 

slechts onder uwe heerschappij 
heeft ons hart vrede gevonden. 

Daarom zoekt U elk mensenkind; 
zoek, Herder, mij, opdat ik vind; 

anders zo ga ik te gronde. 
 

Emiel Liedgren. 
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Meditatie 
 
De heilige familie 

 
Jezus had het, mevrouw Kaats-Verburg ook, en wie er geen heeft die 
zoekt het: familie. Je stamt altijd af van een familie, ook als je die 
vervloekt, of vermijdt ermee verder te gaan. En wat met de eigen 
kinderen en partners lukt, rust vaak op wat je ooit thuis hebt 
meegemaakt. 
Dit en meer wordt wakker, als je naar de heilige familie kijkt, zo 
vertrouwd en zo bijzonder. Zo als zij daar staat en ligt. Zoals de 
overheid het verlangt, trekken zij dagenlang. Zij hoogzwanger, geen 
spoor van verzet, geen ziekmelding. Niemand meldt zich ziek. Je doet 
wat allen doen – en zij met God onder haar hart. Maar volgen zij alleen 
het bevel van de overheid? Of voel je in het verhaal dat er een andere 
macht achter schuilt? Een macht die verstrooide regeringsdecreten 
verbindt tot een goddelijke weg? 
Wij zien mensen, die gewoon volgen: Maria al sinds alles begon met de 
ongevraagde engel en Jozef met zijn mengeling van woede en fatsoen 
tegenover de vrouw die zwanger is, maar niet van hem. Zij volgen – niet 
zonder eigen wil, maar toch als miljoenen gewone mensen, die doen 
wat hen te doen staat. En in dit doen zien wij een schemer van de 
goddelijke goede wil – iets hemels-vrijwilligs midden in de grote 
doordraaiende wereld waarin van alles moet. 
Misschien straalt het kerstverhaal  zo mooi, omdat vanuit tegenstrijdige 
details het heil groeit. Een vrouw krijgt een kind van een man die zij niet 
heeft gekozen. En hij, Jozef, heeft haar gekozen, maar moet het kind 
adopteren, omdat hij niet de vader is. En dan deze gebrekkige 
omgeving van de geboorte – ook toen al geen wenselijke 
bevallingssituatie.. 
Zou het niet bijzonder zijn, als ook bij ons de verworven en door 
toevalligheden gegroeide familierelaties zinvol blijken – tenminste als je 
erop terugkijkt? Zou het niet mooi zijn, als een ongelukkig begin 
uiteindelijk de start van iets goeds blijkt te zijn? Wat wil je meer … velen 
wachten daar een leven lang op. 
De kribbe, met die mensen en dieren vertelt ook daarvan, wat er 
gebeurt wanneer je gelovig doorgaat en afwacht, totdat eindelijk de 
engelen zingen  dat  alle moeite goed was. Er komt een moment dat dit 
helderder wordt – als je achter de kronkelwegen van het leven de 
leiding van God kunt vinden. 



 
4 

Beste mensen, 
 
Een jaar loopt weer ten einde. Een nieuw jaar begint. Met advent 
bereiden wij ons voor op dat nieuwe jaar, vanuit het nieuwe begin van 
de geboorte van Jezus. De wereld wordt klein na een mooie zomer vol 
prachtige beelden en herinneringen. Dan een lange, soms stormachtige 
herfst. Nu mag de wereld even stil staan. Zelf gunnen wij ons deze rust 
nauwelijks. Zelfs het mooie feest wordt een haasten van de ene naar de 
andere afspraak. Hoe kunnen wij dan verwachten, dat de energie kan 
groeien voor een nieuw jaar? Voor een opbloeiende lente? 
Hoe kan ik op de weg van God vertrouwen, als ik geen ruimte laat voor 
de bijzondere leiding van God in mijn leven? Als ik het eigenlijk toch  
allemaal beter weet? 
Als gemeente komen wij sinds advent in een volledig vernieuwde kerk 
bij elkaar. Een prachtig resultaat van een intensieve renovatie. De 
komende tijd mogen wij hiervan genieten. Mogen wij de vieringen in 
onze kerk gebruiken om juist tot rust te komen tijdens dat uurtje in de 
week. 
Ook willen wij  spreken en zingen over  liturgie, op twee avonden in het 
nieuwe jaar (zie pag.6) met als thema: de Bijbel, een huis om in te 
zingen. Op basis van teksten uit het Oude en Nieuwe Testament gaan 
we in gesprek; met liederen uit verschillende tradities uit het Liedboek 
oefenen en zingen we die samen met Janko Fraanje. 
 
Met een hartelijke groet, 
    Detlef Bohlken 
 
       

Rond Advent en Kerst 
 
Adventsvespers 
Op weg naar kerst, een tijd met lange, donkere avonden. Uitzien naar 
de geboorte van Christus. Een tijd om even rust te zoeken. 
De vespers vinden plaats op  3, 10 en 17 december in de lutherse kerk 
van 19.30 - 20.00 uur. 
 
Zondag 6 december 17.00 uur Grote Kerk: Bach-Cantatedienst 
De sublieme kerkmuziek van J.S. Bach blijkt op een tijdloze manier 
mensen in het hart te raken. Wat is er mooier dan deze muziek ten 
gehore te brengen op de plaats waar zij voor bedoeld is: in de 
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kerkdienst? Als vervolg op de cantatedienst van vorig jaar staat dit jaar 
de cantate ‘Nun komm der Heiden Heiland’ (BWV 61) op het 
programma. Een feestelijke cantate voor de eerste zondag van advent 
waarin het uitzien naar de komst van de Messias centraal staat. De 
cantate wordt uitgevoerd door de cantorij van Kerk aan de Linge. 
Medewerking wordt verleend door de vocale solisten Paula Bär-Giese 
(sopraan) en Adrian Fernandes (tenor) en het barokensemble 
Collegium Delft. Algehele muzikale leiding is in handen van Janko 
Fraanje. Voorganger is ds. Ben Heijting en het orgel wordt bespeeld 
door Arie Woudenberg. Allen hartelijk welkom. 
Wij vieren deze dienst samen met Kerk aan de Linge. 
In onze kerk is er op die zondag geen dienst. 
 
Adventsmaaltijd 
De traditionele adventsmaaltijd vindt plaats op  
zondag 13 december, in aansluiting op de eredienst  
van die dag. Van harte welkom allemaal.  
Gelegenheid tot doneren van (voedings)producten voor 
de Voedselbank.  
 
Kerstdiensten 
24 december om 17.00 uur, met medewerking van  
LingeVocaal en 25 december om 12.00 uur. 
Voorganger in beide diensten is ds. Detlef Bohlken. 
 
Huiskamerdag Kerk aan de Linge op 30 december  
Een traditie in Kerk aan de Linge. Een dag die in het teken staat van de 
ontmoeting tussen  jong & oud.  
Het programma van dit jaar in hoofdlijnen: 
 om 15.00 uur is er voor de jeugd vanaf 10 jaar een film; 
 voor de jeugd tot en met 9 jaar is er (bij voldoende aanmeldingen!) 

vanaf 15.00 uur een knutselactiviteit; 
 iets later, om 16.00 uur, is er de mogelijkheid om in gesprek te gaan 

over het Jaarthema: in gesprek over de Bijbel; 
 dit jaar is er om 17.30 uur een stamppot buffet; 
 ’s avonds is er voor de liefhebbers de film ‘Luther’. 
Opgeven voor de Huiskamerdag kan tot en met zondag 27 december 
bij Jakkenanna van Dijk of via huiskamerdag@kerkaandelinge.nl 
Wilt u alleen maar komen eten? Dat kan ook. Graag opgeven via het 
opgavestrookje op de uitnodiging (krijgt u nog) of het e-mailadres. 

mailto:huiskamerdag@kerkaandelinge.nl
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Spreken en zingen over liturgie 
 

Op 18 januari en 1 februari komen wij in de lutherse kerk bij 
elkaar om te zingen en te lezen. De eerste avond staat een tekst 
uit het Oude Testament centraal, de tweede avond een tekst uit 
het Nieuwe Testament. Uw eigen suggesties voor de teksten zijn 
welkom. 
Deze teksten vormen de basis voor het gesprek in de vorm van 
een biblioloog, waarin we op zoek gaan naar het witte vuur. Vanuit 
verschillende rollen ontdekken we de diepgang in de tekst. De 
tekst zelf is het zwarte vuur en blijft daarbij onveranderd; het witte 
vuur, dat wat we tussen de regels lezen, brengt nieuwe en 
bijzondere perspectieven boven. 
Ook in de liederen uit het nieuwe liedboek komen verschillende 
uitgangspunten aan bod, met liederen uit diverse tradities. Die 
oefenen wij, afhankelijk van de groep, een- of meerstemmig. 
Beide avonden worden geleid door Detlef Bohlken en Janko 
Fraanje. 
 
 

Onze 'nieuwe' kerk weer in gebruik 
 
Zomaar, op een vrijdagavond in november, was er een kleine 
dankdienst in onze kerk. 'Zomaar'? - nee, we vierden met zang, gebed 
en overweging het resultaat van een intensieve renovatie die onze kerk 
veranderde in een kleurrijk, ruimtelijk en sereen geheel mét een solide 
dakconstructie. 
Dit 'nieuwe', een week na Eeuwigheidszondag, sloot volledig aan bij het 
nieuwe kerkelijk jaar; een pracht die inspireert en verblijdt in ons 
gemeentezijn, maar die niet mag verblinden, want het horen en delen 
van het Woord is niet afhankelijk van een fraaie omgeving, zoals 
dominee Detlef ook aanroerde. 
Gezamenlijk genoten we toen van een heerlijke maaltijd, verzorgd door 
het Marty-team, en de onderlinge contacten. Dat de film The Grand 
Budapest Hotel  niet ieder kon boeien, was jammer; ongemerkt was het 
accent van 'film' verschoven naar 'viering'. Kennelijk kreeg dat laatste 
de voorkeur.       
Zo, samen, verder op weg naar het nieuwe.   
Alma Evenhuis 
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Diaconie 
 
Vluchtelingen in Leerdam 
Het zal niemand ontgaan zijn dat er in Leerdam ook vluchtelingen zijn 
ondergebracht. De lokale nieuwsbladen hebben volop aandacht 
besteed aan de opvang van 40 vluchtelingen in jongerencentrum M3. 
Vooralsnog zal er nog geen beroep gedaan worden op hulp en 
vrijwilligers uit de kerkelijke gemeenschap. De hulpverlening wordt 
centraal geregeld door de Gemeente Leerdam en een groot aantal 
vrijwilligers heeft zich hiervoor aangemeld. De eerste levensbehoeften 
zijn, naar omstandigheden, goed geregeld. Zo worden de maaltijden 
genuttigd in het Emmahuis. De kinderen uit deze kleine 
vluchtelingengemeenschap worden regelmatig vermaakt in de 
Christelijke Basisschool “De Klimop”. 
De opbrengst van de collectes die wij in onze kerkdiensten gehouden 
hebben en nog gaan houden voor vluchtelingenhulp krijgen voorlopig 
geen locale bestemming, maar gaat naar centrale organen. 
Henny de Kruijk 

 
 

Het Duitsland van mijn moeder 

 

Wat gebeurde er met het Duitse volk toen de tweede wereldoorlog 

afliep en het land verwoest en verscheurd achterbleef? Op basis van de 

herinneringen van haar moeder, die als vierjarige huis en haard moest 

verlaten, brengt Britta Hosman die geschiedenis in beeld in een 

zesdelige televisieserie. Die persoonlijke famieliegeschiedenis is 

aanleiding om Duitsland te herontdekken. Wat weten we van dit land en 

wat kan het verleden ons vertelllen over het heden? Treffend is hoe het 

thema aansluit bij de huidige vruchtelingenproblematiek. Ook treffend is 

dat wij die moeder kennen als 'ons' gemeentelid Rita Lemke. Door wat 

Rita vertelt en het nagereisde traject van destijds, wordt extra duidelijk 

dat gewoon leven en opgroeien in veiligheid helemaal niet zo 

vanzelfsprekend is. Dat is van alle tijden! 

Uitzending: zondag 8 november t/m zondag 13 december, 20.15 uur op 

NPO 2 (kijk op 'uitzending gemist' voor gemiste afleveringen). 

Alma Evenhuis 
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Eeuwigheidszondag op 22 november 
 
Eeuwigheidszondag is de laatste zondag van het kerkelijk jaar. 
Op deze zondag hebben we met elkaar de mensen herdacht, die in het 
afgelopen jaar binnen de kring van onze gemeente zijn overleden. 
 
 

De heer Frederik Hendrik Ambachtsheer 
Overleden op 21 december 2014; hij werd 70 jaar. 
 
Mevrouw dominee Karla Georgina Hage 
Overleden op 3 februari; zij werd 82 jaar. 

  
Mevrouw Neeltje Adriana Booij – van den Wijngaard 
Overleden op 1 april; zij werd 72 jaar.  

 
Mevrouw Johanna Pieternella Verhoeks – Siepman 
Overleden op 2 april; zij werd 91 jaar. 

 
Mevrouw Hendrika Mostert – van Iterson 
Overleden op 26 april; zij werd 76 jaar. 

 
Mevrouw Martha  Wieringa – Spronk 
Overleden op 12 mei; zij werd 94 jaar. 

 
 

Zij raken niet vergeten 

die over zijn gegaan 

tot  U, want in uw heden 

bewaart Gij hun bestaan. 

Hun namen zijn verzekerd 

in uw gedachtenis, 

Gij zult ze blijven spreken 

tot die dag aan zal breken 

waarop het wachten is. 
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“Eer aan God in de hoogste hemel 
en vrede op aarde voor alle mensen die hij liefheeft.” 
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Verjaardagen 
 
Wij feliciteren de volgende gemeenteleden van 75 
jaar en ouder: 
 
De heer J. van Haarlem                           is jarig op   3 december   
Mevrouw  M. van Meurs-Middelkoop            is jarig op 19 januari 
De heer F.M.E. Godfroid                               is jarig op 25 januari 
De heer  A. Booij    is jarig op   5 februari 
De heer J.D. Hol                                           is jarig op 12 februari 
Mevrouw  A.C. v.d. Boomgaard-Ottevanger is jarig op 14 februari 
De heer H. Wiese    is jarig op 24 februari 
Mevrouw  M.H. Kok-Ezinga                          is jarig op 28 februari 
De heer E.F. Mol    is jarig op   5 maart 
Mevrouw H.A. Kamp-van Drunen  is jarig op 11 maart 
 
Wij wensen u allen een fijne verjaardag en een gezond nieuw 
levensjaar toe. 
 
 

Pelgrimstocht Catharijneconvent 
 
Twaalf gemeenteleden hadden zich opgegeven voor het gemeente-
uitstapje op vrijdag 9 oktober. 
Na de koffie in het zaaltje liepen wij naar buiten en stonden we 
tegenover een bakbeest van een bus. Ha, dachten we, wat leuk zoveel 
luxe. Maar het lachen verging ons enigszins toen wij niet bij het 
museum konden komen en wij een behoorlijk eind moesten lopen. 
Vooral voor de mensen met een rollator viel het tegen. 
De tentoonstelling heette “De heksen van Bruegel”. We werden door 
een gids langs alle objecten geleid. Het beeld dat wij nu nog hebben 
van heksen komt van Bruegel, een schilder uit de 16e eeuw. 
Bij de schilderijen en attributen zoals bezems, opgezette katten (de 
duivel) konden wij de cultuur van angst en beleving in die tijd enigszins 
begrijpen. 
Na de koffie (geschonken door ELK Leerdam) wandelden we weer naar 
de bus en gingen we op huis aan. We waren net voor de file in het 
zaaltje en konden afscheid nemen van akela Alma. Een leuk uitstapje! 
Wim Ambachtsheer 
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Financiën 
 
Actie Kerkbalans t/m 16 november € 7050,00 
Streefbedrag    € 9000,00 
 
Aan ieder die zijn of haar bijdrage aan de Aktie Kerkbalans nog niet 
heeft overgemaakt: wilt u dit alsnog doen? Bij voorbaat onze dank! 
 
Diaconie 13-09 t/m 22-11  €    73,46  
Hospice Leerdam 13-09  €    21,40 
Vredeswerk 20-09   €      9,00 
Kerk en Israël 04-10   €    20,00 
Werelddiaconaat 18-10  €    34,30  
VluchtelingenWerk 01-11  €    13,70 
Bloemengroet gemeente 08-11 €    44,00 
Binnenlands Diaconaat 15-11     €    18,40 
Bloemenpotje 13-09 t/m 22-11 €      2,05   
Collecten eigen gemeente 
13-09 t/m 22-11   €  133,45 
Stand Onderhoudsfonds t/m 22-11 €  310,82 
 
 

Actie Kerkbalans 2016: “Onze activiteiten” 
 
Als thema voor de actie Kerkbalans 2016 kozen wij voor “onze 
activiteiten”, het financieren van (extra) activiteiten voor en door 
gemeenteleden. Hierbij moet u, onder meer, denken aan de jaarlijkse 
lutherse ontmoetingsdag met Tiel, Culemborg en Leerdam die wij dit 
jaar  verzorgen, de filmavonden en de maaltijden en de organisatie van 
meer bijzondere activiteiten. De opbrengst wordt besteed aan de 
inhoud, opbouw en sfeer aan gezellige en inspirerende middagen, 
avonden of dagen. Juist het daarin gezamenlijk beleefde effect kan 
samenbindend en eensgezind zijn. 

 
 
Website kerk 
 
Zoals bekend, heeft onze gemeente al enige tijd een eigen website. 
Omdat deze website hard toe was aan een ‘update’, wat niet zo 
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gemakkelijk bleek te gaan, was dat het moment om over te stappen 
naar een nieuwe website. 
Vanuit de PKN is een samenwerking met een websiteleverancier tot 
stand gekomen die het voor veel gemeenten mogelijk maakte, eenmalig 
een eenvoudige nieuwe website te maken. 
Als kerkenraad hebben wij deze vorm ook gekozen omdat het nu 
makkelijker is om de site bij te houden (updates worden direct 
doorgevoerd) en omdat de gemeente nu herkenbaar is als onderdeel 
van de landelijke PKN. 
Neemt u gerust eens een kijkje op deze site 
http://leerdam.protestantsekerk.net/ 
Heeft u vragen of opmerkingen over de  website, neemt u dan contact 
op met de kerkenraad. 
Jacqueline Haberlah 

 
 

Een rondje gemeenten 
 
Steeds meer lutherse gemeenten hebben te maken met de zorg over 
het (eigen) voortbestaan. Vaak al omgezet in opheffing, fusie of in een 
samenwerkingsvorm met anderen. Sinds eind vorig jaar 'toert' Synode-
president Trinette Verhoeven door het land om, samen met twee 
gemeenteadviseurs (van de betrokken classis), in te gaan op vragen die 
leven in de gemeenten. Er wordt dan vooral gekeken naar wat goed 
gaat, wat gedeeld kan worden én waarover grote zorg is. Het is ook een 
praktische wegwijzer bij het aanvragen van subsidies voor luthers-
gerichte projecten en hulp bij ondersteuningsprojecten binnen de PKN. 
Allebei nodig! 'Sluit je niet op', zo stimuleert Verhoeven de lutheranen, 
'maar wees het zout in de héle kerk'. 
In oktober werden ook wij (ELG Leerdam) uitgenodigd bij een regio-
avond met verschillende lutherse gemeenten. Herkenbaar waren de 
zorgen, interessant waren sommige oplossingen en stimulerend was de 
behoefte aan een vervolgbijeenkomst; we hoeven immers niet steeds 
opnieuw het wiel uit te vinden. Samenwerking (luthers-luthers of in 
luthers/PKN-verband), met gebruik van elkaars middelen kan zeker 
bijdragen aan ons (luthers) voortbestaan. Zelfstandig blijven we toch 
wel, maar iets meer met de blik naar buiten kan geen kwaad. 
Alma Evenhuis  
    

        

http://leerdam.protestantsekerk.net/
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Lutheranen op Faceboek 
 
Er zijn veel soorten Facebook-pagina's waarvan mensen en 
organisaties volop gebruik maken. Lutheranen blijven daarin niet achter. 
Ga eens kijken op Luthers in NL, een Faceboekgroep (ca. 200 'leden') 
voor ieder die iets heeft met Luther, lutherse kerken of - kerkmuziek. Op 
de pagina veel nieuws uit binnen- en buitenland. 
www.faceboek.com/groups/luthersinnl/  
  
 

Kerkdiensten van Kerk aan de Linge   
(BK=Bethelkerk; GK=Grote Kerk) 
___________________________________________________________________  
  6 december GK 17.00 uur Ds. B. Heijting        Cantatedienst 
13 december BK   9.30 uur Ds. B. Heijting  HA 
20 december GK   9.30 uur Ds. J. van den Berg 
24 december GK 22.30 uur Ds. J. van den Berg   
25 december BK   9.30 uur Ds. B. Heijting 
27 december BK   9.30 uur Ds. M.F. Meeder-van Hof 
31 december BK 19.30 uur Ds. B. Heijting 
_______________________________________________________________ 
  1 januari         BK   9.30 uur Ds. B. Heijting   
  3 januari BK   9.30 uur Ds. J. van den Berg 
  GK 17.00 uur Ds. L.F. de Graaff 
10 januari BK   9.30 uur Ds. B. Heijting   
17 januari GK   9.30 uur Ds. B. Heijting 
24 januari BK   9.30 uur Ds. J. van den Berg 
  GK 17.00 uur Ds. B. Heijting 
31 januari BK   9.30 uur Ds. J. van den Berg  
  

  7 februari BK   9.30 uur Ds. B. Heijting  
  GK 17.00 uur Ds. D. Bohlken  Kunstvesper 
14 februari BK   9.30 uur Ds. B. Heijting   
21 februari GK   9.30 uur Ds. B. Metselaar 
28 februari BK   9.30 uur Mw. T. van Ooijen 
  GK 17.00 uur Ds. B. Heijting 
         BK   9.30 uur Ds. J. van den Berg 
_______________________________________________________________ 
  6 maart BK   9.30 uur Ds. J. van den Berg 
  9 maart GK 19.30 uur Ds. J. van den Berg Biddag 
13 maart BK   9.30 uur Ds. B. Heijting 
  GK 17.00 uur Ds. B. Heijting 

http://www.faceboek.com/groups/luthersinnl/
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     KERKDIENSTEN 
Alle diensten beginnen om 17.00 uur tenzij anders aangegeven 

 
  6 december  Ds. B. Heijting  2

e
 Advent 

     Cantatedienst in Grote Kerk    17.00 uur 
 

13 december  Ds. D. Bohlken  3
e
 Advent 

1e collecte: Voedselbank Leerdam 
Viering Heilig Avondmaal 
Adventsmaaltijd na de dienst  
Met medewerking van de cantorij 
  
20 december  Ds. C. Nieuwenhuizen 4

e
 Advent  

1e collecte: Hospice Leerdam 
 
24 december  Ds. D. Bohlken  Kerstavonddienst 

1e collecte: VluchtelingenWerk   17.00 uur 

2e collecte: Onderhoudsfonds 
Met medewerking van LingeVocaal 
 
25 december  Ds. D. Bohlken             Kerstmis 
1e collecte: Kinderen in de knel              12.00 uur 

Kindernevendienst 
 
27 december  Mw. A. Evenhuis  

1e collecte: Diaconie 
 

 
  3 januari Ds. D. Bohlken         
1e collecte: Bloemengroet gemeente 
Koffiedrinken voor de dienst   
 
10 januari  Ds. B. Heijting   
1e collecte: Diaconie 
2e collecte: Onderhoudsfonds 
 
17 januari  Ds. J. Huttenga   
1e collecte: Oecumenisch werk 
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24 januari  Ds. D. Bohlken 
1e collecte: Catechese en Educatie 
 
31 januari  Ds. C. Nieuwenhuizen 
1e collecte: Missionair werk en Kerkgroei 
 

 
  7 februari  Ds. D. Bohlken                         
   Kunstvesper in Grote Kerk   17.00 uur 

 
14 februari  Ds. D. Bohlken 
1e collecte: Diaconie 
2e collecte: Onderhoudsfonds 
Viering Heilig Avondmaal 
     
21 februari  Dr. A.A. van den Berg 
1e collecte: Zending 
 
28 februari  Ds. D. Bohlken 
1e collecte: Binnenlands Diaconaat 
 

 
  6 maart  Mw. Ds. C. van Opstal 
1e collecte: Noodhulp Kerk in Actie 
 
13 maart  Ds. D. Bohlken  Dienst in Tiel    10.00 uur  
_________________________________________________________ 
   

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 
 
Vespers  19.30 uur 3, 10 en 17 december  
30 december  15.00 uur Huiskamerdag in Bethelkerk 
18 januari en 1 februari 20.00 uur Gespreksavond Liturgie 
  2 maart    Inleverdatum kopij Zwaantje 
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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) 
 
Website kerk:    http://leerdam.protestantsekerk.net/ 
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