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Het brood in de aarde gevonden 

 
Het brood in de aarde gevonden, 

het brood door handen gemaakt, 
het brood van tranen en zorgen, 

dat brood dat naar mensen smaakt. 
 

Het brood van oorlog en vrede, 
dat dagelijks eendere brood, 

het vreemde brood van de liefde, 

het stenen brood van de dood. 
 

Het brood dat wij duur verdienen, 
ons lichaam, ons geld, ons goed, 

het brood van ons samen leven, 
die schamele overvloed. 

 
Dat brood dat wij moeten eten 

om niet verloren te gaan. 
Wij delen het met elkander 

ons hele mensenbestaan. 
 

Gij deelt het met ons, zo deelt Gij 
U zelf aan ons uit voorgoed, 

een mens om nooit te vergeten, 

een God van vlees en bloed. 
 

Huub Oosterhuis 
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Meditatie 
 
Zwijgen en praten 
Het is als in- en uitademen. Beiden hebben wij nodig: in mensen die 
ons aanspreken, inspireren, uitdagen en verrijken. En in tijden van 
absolute stilte, als de stemmen die op ons instormen en gaandeweg 
zachter worden. En als de herinneringen, vermoedens en gevoelens 
een kans krijgen. Te veel contact maakt ongevoelig, te weinig maakt 
leeg. 
Voor alles wat gebeurt is er een uur, een tijd voor alles wat er is onder 
de hemel. 
 
Een tijd om te zwijgen en een tijd om te spreken 
Wie niets te zeggen heeft, kan ook niet zwijgen. En omgekeerd: iemand 
die alsmaar praat heeft niets te zeggen. Hij loopt als het ware leeg, 
omdat hij niets meer opneemt. Over Jezus lezen wij dat hij zich 
terugtrekt in de woestijn, op de berg of op zee, om dan met des te meer 
nadruk de menigte toe te spreken. Je hoeft niet eenzaam te zijn als je 
alleen bent – tegelijk kun je verschrikkelijk eenzaam zijn temidden van 
veel mensen. 
 
Soms zijn enkele minuten al voldoende om weer aansluiting bij jezelf te 
vinden. Die tijd is nodig, vooral als je de hele dag op anderen bent 
gericht. Andersom is een glimlach, een goed woord of een telefoontje al 
voldoende om je niet de hele dag eenzaam te hoeven voelen. 
In het gebed ben ik alleen, toch is dat een intensief samenzijn – met 
God. 
 
 

Beste mensen, 
 
Het is nog geen Pasen, nee, het is nog geen Pasen. Mensen staan er 
en wachten totdat het lichter wordt, ruimer en zonder reden helder. Dat 
het traangas van de machtigen niet wordt ingezet. Dat de andere 
morgen daagt en de wapens stil in de zon staan. Je ziet ze staan. Met 
een vaag vermoeden waartoe ze ooit dienden. 
Wij hebben het vermoeden dat deze helderheid niet zonder tranen 
verkrijgbaar is. Maar het is oneerlijk verdeeld. Wie zouden moeten 
wenen doen het niet en wie eigenlijk niet zouden moeten wenen staan 
in tranen. Dat is niet in orde. En alleen een goddelijke blik kan dit 
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overzien. Soms proberen wij met onze christelijke blik iets daarvan te 
begrijpen. Deze andere blik is nodig, want onze ogen zien steeds weer 
wat niet bij elkaar hoort en toch tegelijk gebeurt. Het is om gek van te 
worden. 
Met Pasen vieren wij een geheim dat wij zelf niet begrijpen. Maar wat er 
is: er is leven vanuit het niets. Het bijbels verhaal van het lege graf laat 
dat zien. Jezus is gestorven en werd in het graf gelegd. Zoals het 
gebruikelijk was werd om hem geweend en werd hij gebalsemd. 
Niemand kan uitleggen wat er dan gebeurt. Het lichaam is weg, het graf 
is leeg, de steen weggerold. 
Allen zeggen het verder: Jezus leeft. Terwijl niemand het kan bewijzen. 
Toch is voor iedereen duidelijk dat het zo en niet anders moet zijn. 
In de natuur gebeurt het steeds: leven sterft en komt terug. Daarom 
viert de kerk ook nu nog in het ritme met de natuur, die na de winter 
steeds weer opbloeit. De dagen worden langer, het licht komt terug, de 
planten groeien. 
Ik wens ons allen een goede, Stille Week en een gezegend Paasfeest! 
 
Met een hartelijke groet, 
  
Detlef Bohlken 
 
 
 

Gemeentelijke maaltijd 
 
Het is alweer enige tijd geleden dat we, buiten de eredienst-viering, als 
gemeente 'onder elkaar' waren. Vorige week was er de filmavond, met 
vooral aandacht voor 'het scherm', op 20 maart begint de Stille Week 
eindigend in het grote Paasfeest, waarin we elkaar natuurlijk veel zien 
maar niet echt spreken. Daarom én voor de gezelligheid gaan we op 
vrijdag 8 april weer eens samen eten. Als vanouds verzorgd door 
Marty (en haar team). 
Vanaf 17.30 uur zijn jullie welkom in het Zaaltje. 
 
Aanmelden, graag! Dat kan 's zondags bij de ambtenaar van dienst of 
via Jakkenanna van Dijk. 
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Gemeenteavond ELG Leerdam 
 
Onze jaarlijkse gemeenteavond is op maandag 23 mei. 
Met, onder meer, het verslag en herverkiezing van de kascommissie, 
huidige en nieuwe activiteiten en verdere plannen. Ook is er ruim 
aandacht voor de jaarverslagen 2015 van de kerkrentmeester, 
secretaris en diaken, waaruit ook verschillende thema's aan de orde 
zullen komen. 
Luthers als we zijn, combineren we het nuttige met het aangename 
door te beginnen met een gezamenlijke maaltijd. 
We beginnen om 18.00 uur (bij mooi weer in de Luthertuin) en praten 
om 19.30 uur verder in het Zaaltje. 
Komt allen op 23 mei want jullie gemeentelijk meedenken en -spreken 
is ons, als kerkenraad, tot steun. 
 
Alma Evenhuis 
 
 

Luthers aan en op de Linge: gemeenschappelijke dag 26 juni 
 
Zoals onze traditie in luthers rivierenland al jaren bepaalt, vieren we 
samen met de lutheranen uit Culemborg, Tiel en Gorkum onze jaarlijkse 
'samendag' op zondag 26 juni. 
Aan ons, ELG Leerdam, dit jaar de eer onze gasten te ontvangen en 
inspireren. En omdat wij Leerdammers toch wel bevoorrecht zijn met 
onze 'ligging' gaan we weer de Linge op! 
Vóór we dat doen is het in onze kerk een vierend, bruisend en 
(her)ontmoetend samenzijn. 
 
Programma zondag 26 juni 
 
12.00  -  viering van de eredienst, voorganger: dominee Detlef  Bohlken; 
13.00  -  gezamenlijke lunch in het Zaaltje en in de Luthertuin; 
14.15  -  Luther-quizzzz (voorstudie is toegestaan); 
15.00  -  koffie-, thee-, taartpauze; 
15.20  -  vertrek naar de Loskade; 
15.30  -  inscheping 'Parel van de Linge'; trossen los voor Lingetocht; 
17.30  -  aankomst Loskade. 
 
Op de deelnamelijst, die eind mei achterin de kerk ligt, kunt u voor deze 
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dag intekenen. Dat moet echt, i.v.m. de catering en verdere organisatie. 
Iedereen mag mee, dochter-zoon; broer-zus; lutheraan-nietlutheraan; 
buurman/vrouw; vriend-'vijand' (ja, ook die laatste want het wordt een 
eensgezinde dag). 
Wij verheugen ons vast. Jullie ook? 
 
Alma Evenhuis 
 
 
 

Diaconie 
 
Op naar een nieuw diaconaal project 
Een paar jaar geleden hebben wij als gemeente het initiatief genomen 
om de Voedselbank te ondersteunen door het aanbieden van 
voedselproducten. Dit bleek succesvol te zijn en werd zelfs een 
voorbeeld voor andere kerkelijke instellingen. Zou het nu eens geen tijd 
zijn voor een nieuw diaconaal project? Wellicht kan gedacht worden 
aan ondersteuning van hulpbehoeftigen in een gebied dat verder van 
ons verwijderd is.  
Via deze weg vraag ik onze gemeenteleden om ideeën en suggesties 
voor een nieuw project ten behoeve van een nieuwe doelgroep. 
Bijvoorbeeld: 
- een land of woongebied; 
- doelgroep (ouderen, kinderen, gehandicapten); 
- thema (voedsel, leermiddelen, medicijnen, hulpmiddelen voor 
gehandicapten). 
Geef uw ideeën en suggesties door aan Henny de Kruijk (tel: 0345-
616542, e-mail: henny.dekruijk@gmail.com). Op de komende 
gemeenteavond van 23 mei gebruiken we alle  suggesties in een 
gezamenlijke bespreking  om op deze manier een nieuw (kleinschalig) 
diaconaal project vast te kunnen stellen.  
 
Henny de Kruijk 
Diaken 
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In memoriam  
   Anneke van den Bosch   
       1952          2016 
 
Op zondag 24 januari is Anneke van den Bosch overleden. 
Na een lange periode van ziekte heeft zij zelf hiervoor gekozen. 
Wij kennen Anneke als Marty’s levenspartner, als steun bij vele 
gemeenteactiviteiten (ook op de achtergrond) en als trouwe kerkganger. 
Nee, ze was niet luthers maar hoorde helemaal bij ‘ons’. Anneke was 
van roomskatholieke huize, waar zij met veel broers en zussen 
opgroeide. Sander was haar zoon. 
Haar leven met Marty uitte zich in groot samenzijn. Ze trokken intens 
op: naar het voetbal, de stedentrips, de (kerst)markten en kloosters. En 
vooral: naar de camping, waar Anneke in die zomers zichzelf kon en 
mocht zijn, ook toen het leven haar al moeilijk viel. Ook trokken ze 
samen op in Marty’s werk de laatste tijd. Want Anneke kreeg meer 
moeite met alleen zijn. Tot ook dat niet meer ging. 
Zo pijnlijk is het om afscheid te moeten nemen. Wat leidde uiteindelijk 
tot Anneke’s keus? Zo moeilijk te bevatten. 
De hoop blijft dat God ons in de grootste nood begrijpt. Dat hij ons ook 
in dood en sterven niet laat vallen. 
En wat blijft is het onbegrip, wat er zo diep in een persoon verborgen 
kan liggen. Waar je niet bij kunt, waar je niets aan kunt veranderen.  
De liefde blijft. De liefde van Goede Vrijdag en Pasen. De liefde die 
meegaat over de grens van de dood. En de liefde die steeds weer 
nieuw leven en nieuwe kansen geeft. 
De mogelijkheden van God zijn nooit eindig. Waar wij niet meer verder 
weten, daar is voor God altijd nog een nieuw begin. Daarom is hij het 
waard om God genoemd te worden. Daarom begrijpen wij hem ook al te 
vaak niet. Daarom is hij zo onbegrijpelijk en onvatbaar – en soms zelfs 
beangstigend... 
De liefde van God blijft. Zij blijft bij Anneke en zij blijft bij ons. Zij blijft bij 
allen die erop vertrouwen, dat Christus uiteindelijk onze Heer is, zelfs 
wanneer wij soms twijfelen. Zijn liefde blijft. Daarvan getuigt de hele 
blijde boodschap van Christus. Ik hoop dat wij daarin troost vinden. Dat 
het ons kan helpen. Dat wij open blijven voor de boodschap, dat God 
ons altijd nabij is. Dat hij er voor ons wil zijn. Trouw in eeuwigheid. 
Met groot-aanwezige deelneming namen wij op 29 januari afscheid van 
Anneke in haar en onze kerk. 

      Detlef Bohlken 
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JEUGDPAGINA 
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Verjaardagen 

Wij feliciteren de volgende gemeenteleden van 75 jaar en ouder: 
 
Mw. N. van den Berg-Vrouwerf is jarig op 23 maart 
De heer A. Stek   is jarig op 29 maart 
Mevrouw  G. Boekelman-Kaebisch is jarig op   6 april  
De heer D.A. Hansum  is jarig op 26 april 

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

Financiën 
 
Actie Kerkbalans 2015  € 9047,50 
Actie Kerkbalans 2016   
Stand t/m 13-03   € 3262,50 
Streefbedrag    € 9000,00 
 
De Aktie Kerkbalans heeft in 2015 een mooi bedrag opgebracht. Met 
uw gaven blijven wij in staat samen het geloof te beleven en te vieren.  
 
 
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. 
 
 
Opbrengst collecten 
Missionair Werk 29-11  €   17,00 
Voedselbank Leerdam 13-12  €   50,60 
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Hospice Leerdam 20-12  €   30,00 
VluchtelingenWerk 24-12  €   62,90 
Kinderen in de Knel 25-12  €   67,42 
Bloemengroet gemeente 03-01 €   30,70 
Diaconie 10-01 t/m 14-02  €   30,50 
Oecumenisch werk 17-01  €   18,50 
Catechese en Educatie 18--01 €   24,90  
Missionair Werk 31-01  €   26,15 
Zending 21-02   €   22,00 
Binnenlands Diaconaat 28-02 €   25,50 
Werelddiaconaat 06-03  €   18,90 
Collecten eigen gemeente 
30-11 t/m 06-03   € 356,30 
Onderhoudsfonds 2015  € 355,17 
Onderhoudsfonds t/m 14-02  €   21,50 
 
Bloemenpotje 29-11 t/m 06-03 €     5,20 
Gift H.G.M.G.    € 100,00 
   
Wij willen iedereen weer hartelijk bedanken voor alle bijdragen!  
 
 

Afronding en financiële verantwoording verbouwing 
 
De verbouwing startte met de reparatie van het dak. Het bleek hard 
nodig te zijn. De kosten voor het dak zijn uiteindelijk hoger uitgekomen 
dan beraamd, mede door het aanwezige houtrot waardoor er delen 
vernieuwd moesten worden en de bestrijding van de aanwezige 
houtinsecten. Voor de vernieuwing van de delen is speciaal hout 
gebruikt van dezelfde dikte als het originele hout. De aannemer heeft na 
een speurtocht bijpassend hout te pakken kunnen krijgen.     
De interne verbouwing van de kerk is, ook gezien de positieve reacties, 
een succes geworden. De gekozen kleurstelling met als basiskleur 
blauw geeft het interieur een frisse en toch warme uitstraling.  
Er komen tijdens een verbouwing tijdens de werkzaamheden altijd 
dingen naar voren waar je eerst niet op gerekend had. Bijvoorbeeld: 
toen het schilderwerk klaar was, bleek dat het halletje wel erg aftands 
afstak bij de prachtig geschilderde en gestucte kerk. Daarom besloten 
we het halletje ook een schilderbeurt te laten geven. 
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Wij hadden – na de eerste offertes - de kosten voor zowel dak als 
interieur beraamd op zo’n € 45.000,00. Door de bijkomende 
werkzaamheden bleven de uiteindelijke kosten niet binnen deze raming. 
Zo zijn de totale verbouwingskosten uitgekomen op €75.212,70. Met 
inbegrip van álles. 
Het dak kostte uiteindelijk  €35.010,65. De lambrisering met nieuwe 
inbouwconvectoren en het schilderwerk €31.875,15. Verdere 
bijkomende kosten voor advieswerk, schoonmaken kerk, schilderen 
halletje, verzorging en opslag gordijnen €7.326,97.  
Voor het goed geleverde werk en de prettige samenwerking  bedanken 
wij: Architectenbureau Noorlag te Culemborg, De Ruyter Bouw 
Leerdam, Van Lierop houtinsectenbestrijding en houtherstel, Hans 
Kroese Beesd: aanpassing verwarming. Schildersbedrijf Van Klinken 
Leerdam. 
Het is, evenals bij de verbouwing van de consistorie en de keuken, 
weer gelukt subsidie te krijgen. Wij ontvingen €18.250,00 van een 
viertal fondsen. Ook de opbrengst kerkbalans 2015 van €9.047,50 was 
bestemd voor de verbouwing. 
 

Ina Mostert-Meydam 
 
 

Nieuw Luthers Katern 
 
"Het Liedboek is bedoeld voor een zeer uitgebreide kring; zo is het 
ongewenst om een katern op te nemen van één van de vele 
bloedgroepen die het Liedboek gebruiken". Dat was de reactie van de 
'baas' over het Liedboek: de Interkerkelijke Stichting voor het Kerklied 
(ISK) op het verzoek een eigentijds luthers katern op te nemen in de 
volgende editie van het Liedboek. 
Geen nood, zo vond de Stichting lutherse werkgroep voor kerkmuziek 
(SLWK), dan doen we het anders. Zo wordt nu gewerkt aan een los 
luthers katern dat óók past bij de inhoud van het Liedboek, met een 
orde van hoofddienst en een lijst zondagsliederen, dat in de loop van 
2016 verschijnt. 
Ook is in voorbereiding: een boekje met uitleg van lutherse 
'specialiteiten', ook geschikt voor gebruik binnen de hele PKN. 
 
Alma Evenhuis 
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Luther en de Joden 
 
De 500e verjaardag van de reformatie kan niet alleen maar feestelijk 
zijn, zo klonk het vorig jaar uit prominent Joodse kringen. En de 
Protestantse Kerk in Nederland zou excuses moeten aanbieden voor de 
onverteeerbare kant van Maarten Luther, zo schreef Trouw in november 
2015. 
Synodepresident dominee Trinette Verhoeven reageerde bedaard met 
een samenvatting over de lange ontwikkelingen rond dit moeilijke 
thema, zoals de gesprekken tussen de lutherse en Joodse 
wereldgemeenschap (al sinds 1983)*. Ze benadrukt dat Joden en 
lutheranen met de profeten van Israel een gezamenlijke erfenis delen, 
die 'ons inspireert om aan een wereld te werken waarin geen oorlog 
meer dreigt , armoede en honger niet bestaan en geweld en 
vooroordelen worden overwonnen. En dat komt heel dicht bij de 
bedoeling van onze kerkorde waarbij onze kerk geroepen is vorm te 
geven aan haaar onopgeefbare verbondenheid met het volkIsrael.' 
Met als thema 'Kerken over Luther en Joden' organiseert de generale 
synode, in overleg met de lutherse synode, een studiemiddag. Met 
inachtneming van het verleden en met een hedendaagse blik op de 
kernvraag: wat hebben Joden en christenen (nu) met elkaar gemeen en 
hoe kunnen ze samen verder? Ook de orthodoxe rabbijn Raphael Evers 
en de liberale rabbijn Menno ten Brink leveren met suggesties hun 
bijdrage. 
datum:11 april, 13.30 - 16.30 uur; 
plaats: Protestants Landelijk Dienstencentrum, Joseph Haydnlaan 2a, 
Utrecht; 
kosten: €7.50; 
meer info en opgave: kerkenisrael@protestantsekerk.nl 
* zie ook: Elkkwartaal nr 1 – 2016 
 
Alma Evenhuis 
 
 

De Nederlandse Lutherse Vrouwenbond is jarig 
 
Dit jaar viert de Nederlandse Lutherse Vrouwenbond haar 60-jarig 
jubileum. Zoals altijd organiseert de NLVB gedurende het jaar 
ontmoetingsdagen, beleidsdagen en studiedagen aangevuld met 
boeiende excursies. Hoewel ook de Bond te maken heeft met een 
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teruglopend ledenaantal worden deze, voor iedereen toegankelijke, 
activiteiten steeds goed bezocht. Ook mannen voelen zich 
aangesproken door de centrale thema's binnen de NLVB en laten zich 
inspireren door de uitwerking ervan. Hoogtepunt van dit jubileumjaar is 
de ontmoetingsdag op 14 mei in Kasteel Hoekelum. Het programma is 
een weerspiegeling van de veelkleurigheid van de NLVB in zowel de 
gerechten aan 'Catharina's tafel' als in de inhoud van het programma. 
Deze dag is het vertrekpunt om 'vanuit al het goede dat we met elkaar 
beleven en delen met de hele lutherse gemeenschap, veelkleurig de 
toekomst in te gaan. En dus niet lang stil te staan bij de dagen van 
weleer toen alles mooier en beter was...' Want daar gelooft de NLVB 
niet in. 
Kennismaken met de NLVB en haar plannen? Meldt u aan voor de 
bijzondere ontmoetingsdag op 14 mei in het luthers-vertrouwde Kasteel 
Hoekelum. Dat kan bij secretaris Coby Aartsen, 0575-515396 of 
c.aartsenkraaypoel@telfort.nl. Zij vertelt u ook graag hoe u vriend of, 
beter nog, lid kunt worden van de NLVB. Want ondersteuning (vrienden) 
en een hoger ledenaantal zijn zeer welkom. 
Voor meer info: www.NLVB.net. 
 
Alma Evenhuis 
 
 

Kerkdiensten van Kerk aan de Linge  
(GK=Grote Kerk; BK= Bethelkerk) 
 
20 maart GK   9.30 uur Ds. B. Heijting 
27 maart GK   9.30 uur Ds. B. Heijting                  
 
  3 april  BK   9.30 uur Ds. B. Heijting 
  GK 17.00 uur Ds. B. Heijting 
10 april  BK   9.30 uur Ds. J. van den Berg 
17 april  GK   9.30 uur Ds. B. Heijting 
24 april  BK   9.30 uur Ds. G. Molenaar 
  GK 17.00 uur Ds. B. Heijting  
_____________________________________________________________                                                                                                     
  1 mei  BK   9.30 uur Ds. B. Steenwijk 
  5 mei  BK   9.00 uur Ds. B. Heijting  Hemelvaart 
  8 mei  BK   9.30 uur Ds. C. Nieuwenhuizen 
  GK 17.00 uur Dr. L.F. de Graaff 
15 mei  BK   9.30 uur Ds. J. van den Berg Pinksteren 

mailto:c.aartsenkraaypoel@telfort.nl
http://www.nlvb.net/
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   Kerkdiensten 
Alle diensten beginnen om 17.00 uur tenzij anders aangegeven 
 
20 maart  Mw. A. Evenhuis  Palmzondag 
1e collecte: Werelddiaconaat 
2e collecte: Onderhoudsfonds 
 
24 maart  Ds. J. van den Berg  Witte Donderdag
   Viering HA   19.30 uur, Grote Kerk 
 
25 maart  Ds. D. Bohlken  Goede Vrijdag 
       19.30 uur, Bethelkerk 
 

26 maart  Ds. B. Heijting  Stille Zaterdag
   Ochtendgebed  10.00 uur, Luth. Kerk 
 

   Ds. J. van den Berg    
   Paaswake   22.30 uur, Grote Kerk 
   Viering HA  
 
27 maart  Ds. D. Bohlken  Pasen   
       12.00 uur 

1e collecte: Landelijk Jeugdwerk 
Kindernevendienst 
_________________________________________________________ 
 
  3 april  Ds. D. Bohlken 
1e collecte: VluchtelingenWerk 
 
10 april  Ds. J. van den Berg 
1e collecte: Hospice Leerdam   
       

17 april  Mw. Ds. C. van Opstal 
1e collecte: Lutherse Werkgroep voor Kerkmuziek 
 
24 april  Ds. D. Bohlken 
1e collecte: Diaconie 
2e collecte: Onderhoudsfonds 
Viering Heilig Avondmaal 
Met medewerking van de cantorij 
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  1 mei   Mw. G.A. Voerman    
1e collecte: Evangelie in Spanje 
 
  8 mei   Ds. A. Wijting 
1e collecte: Voedselbank Leerdam 
 
15 mei   Ds. D. Bohlken  Pinksteren 
1e collecte: Zending     12.00 uur 

Kindernevendienst 
________________________________________________________ 
 
 

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 
    
  6 april 10.00 uur Creatief 
  8 april    17.30 uur Maaltijd                      
  2 mei    Inleverdatum kopij Zwaantje 
23 mei    Gemeenteavond en maaltijd 
  18.00 uur  Maaltijd 
  19.30 uur Start Gemeenteavond 
26 juni  12.00 uur Gemeenschappelijke middag met Tiel, 
    Culemborg en Gorinchem. 
 
     

Mutaties ledenbestand 
 
Op 1 januari 2016 telde onze gemeente 139 leden en 1 verbondene.  
Ten opzichte van 1 januari 2015 is het aantal leden met 4 gedaald.  
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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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