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De Geest van God waait als een wind 
 
 

De Geest van God waait als een wind 
op  vleugels van de vrede, 

als adem die ons leven doet, 
deelt ons een onrust mede 

die soms als storm durft op te staan, 
geweld en kwaad durft tegengaan, 

een koele bries die zuivert. 
 

De Geest van God is als een vuur, 
als vlammen felbewogen, 

verterend wat aan onrecht leeft, 
een gloed vol mededogen. 
Een vonk van hoop in onze nacht, 

een wenkend licht dat op ons wacht, 
een warmt’ in hart en ogen. 

 
In stilte werkt de Geest van God, 
stuwt voort met zachte krachten, 
een wijze moeder die ons hoedt, 

een bron van goede machten. 
Zij geeft ons moed om door te gaan, 
doet mensen weer elkaar verstaan, 

omgeeft ons als een mantel. 
 

Marijke de Bruijne 
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Meditatie 

Pinksteren 

Een prachtige morgen begint met een heerlijk ontbijt bij stralende 

zonneschijn. Op tafel staan broodjes, boter, en verschillende soorten 

jam. Je smeert een broodje met overheerlijke aardbeienjam. Je 

neemt het broodje en hebt al bijna de smaak te pakken – en dan 

grijpt je zoon al te haastig naar de nutella pot – en je broodje valt op 

de grond. En natuurlijk – het valt met de jam-kant naar beneden op 

de grond. 

De wet van Murphy – als iets mis kan gaan dan gaat het ook mis. De 

rij in de supermarkt, die je kiest duurt het langst, als je met vakantie 

gaat sta je eerst in de file... Je kent het wel. 

Nou zijn dat niet de meest erge problemen die je kunt hebben – 

broodjes die op de verkeerde kant vallen of files. 

Maar er is ook de wet van de sterkste of de macht van het geld. 

Deze wetten hebben een enorme macht over ons. Vaak genoeg 

gaan wij een confrontatie al uit de weg, omdat wij denken de 

zwakkere te zijn. En uiteindelijk is er voor iedereen de bedreiging 

van het einde van het leven. 

Maar niet iedere wet geldt zo universeel. Niet alle wetten gelden 

altijd. Vanuit de ruimtevaart komen wij regelmatig tegen, dat 

natuurwetten kennelijk niet overal gelden – in de ruimte is het soms 

anders. 

En zo is het ook met de wetten, die ons leven vaak zo zwaar maken. 

Onder bepaalde omstandigheden gelden de wetten. De zwakkere is 

niet altijd kansloos. De rijkere heeft weliswaar de beste 

opleidingsmogelijkheden, maar is daarmee nog niet gelukkiger. 

En daarin wil God ons ondersteunen. Met zijn keuze voor het leven 

overwint hij ook de dood. Voor mensen die in Jezus Christus geloven 
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zijn de wetten van deze aarde niet meer allesomvattend. Met de 

Geest van God komt een nieuwe kracht in het spel. 

Niet dat de wetten en machten van onze wereld niet meer zouden 

gelden, maar ze zijn een deel van hun macht kwijt. Er is nog iets 

anders, er is nog méér. 

Met Pinksteren is er iets bijzonders gebeurd. Er blijken nieuwe 

wegen te zijn. De oude wetten hoeven niet meer heel mijn leven te 

bepalen.    

     

Beste mensen, 

Met dit Zwaantje sluiten wij weer een mooie feestcyclus af. Na de 

grote feesten Kerst, Pasen en Pinksteren volgt nu een wat rustigere 

periode. We mogen ons weer volop richten op het leven buiten. De 

natuur laat weer haar mooie kanten zien. Velen zullen genieten van 

verschillende vakanties, er is veel werk in de tuin en alle 

gelegenheid voor wandelingen en fietstochten. 

Als lutherse gemeente hebben wij nog een prachtige dag op de boot 

te gaan – de aanmeldingen stromen binnen! 

Maar ook in deze mooie tijd gaan veel zorgen door. Dus schroom 

ook nu niet contact met mij op te nemen als u daar behoefte aan 

heeft. 

Met hartelijke groeten, 

ds. Detlef Bohlken 
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Paaskaars 
 

Traditiegetrouw gaat onze paaskaars van het voorgaande jaar naar 
iemand voor wie dat jaar bijzonder was. De kaars van 2015 geven 
wij nu door aan Corrie Hasebos, één van onze organisten. Corrie is 
ernstig ziek en heeft bij de behandelingen van dit moment al haar 
krachten nodig. Laten wij haar in en met onze gedachten bijstaan 
en bemoedigen. 
 

 
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 
 
 

Creatief 
  

Wij hebben op 6 april ons seizoen van het creatiefgroepje gezellig 
afgesloten met een lunch.  Het was helaas een seizoen met 
onderbrekingen. 
Ik hoop echt op een nieuw seizoen met veel creatieve momenten en 
gezellig samen-zijn  
Natuurlijk is iedereen van harte welkom in september. 
Ik wens iedereen een fijne zomer.  
 
Marty 
 



 6 

Luthers aan en op de Linge: gemeenschappelijke dag  
zondag 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: ds. Detlef  Bohlken,    
              m.m.w. de cantorij van Tiel en Leerdam; 
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 vanaf volgende week achterin de kerk ligt, 
kunt u voor deze dag intekenen. Dat moet echt, i.v.m. de catering en 
verdere organisatie. 
Iedereen mag mee, dochter-zoon; broer-zus; lutheraan-niet 
lutheraan; buurman/-vrouw; vriend-'vijand' (ja, ook die laatste want 
het wordt een eensgezinde dag). 
Wij verheugen ons alvast. Jullie ook? 
 
Alma Evenhuis 
 
 

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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   JEUGDPAGINA 
 
Husselwoorden 
Hieronder vind je woorden die met Pinksteren te maken hebben. 
Alleen ..... de letters zijn door elkaar geraakt. Weet jij welke woorden 
er moeten staan? 
Staat er een cijfer onder een letter? Zet dan die letter in de zoekzin. 
Wat lees je daar? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zoekzin: 
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Verjaardagen 
 
Wij feliciteren de volgende gemeenteleden van 75 jaar en ouder: 
 

Mevrouw A.F. Hansum-Evers  is jarig op 19 juni                              
Mevrouw R.A.K. Stek-van den Heuvel is jarig op   7 juli  
Mevrouw G. van der Koppel-de Wit  is jarig op 22 juli 
De heer D.J. Wakker    is jarig op 23 juli  
De heer P.J. Emck                                     is jarig op 26 juli 
De heer L. van den Berg       is jarig op 27 augustus 
Mevrouw J. van der Zwan-Vrouwerf  is jarig op   9 september 
De heer R.B. Emck     is jarig op 11 september 
Mevrouw A.J. Verspuij-den Hartog          is jarig op 13 september       
   
Wij wensen u allen een fijne verjaardag  
en een gezond nieuw levensjaar toe. 
 
 

Financiën 
 

Actie Kerkbalans t/m 30-04    € 3682,50 
Streefbedrag      € 9000,00 
 

Opbrengst collecten 
Werelddiaconaat 20-03    €  20,10 
Landelijk Jeugdwerk 27-03    €  38,31 
VluchtelingenWerk 03-04    €  22,00   
Hospice Leerdam 10-04    €  22,05 
Lutherse Werkgroep voor Kerkmuziek 17-04 €  19,00 
Evangelie in Spanje 01-05    €  20,55 
Giften Voedselbank Leerdam   €  42,50 
Collecten eigen gemeente 20-03 t/m 01-05  €  95,75 
Collecten Onderhoudsfonds t/m 01-05  €  67,00  
Gift       €  40,00 
 

Heel hartelijk dank voor uw bijdragen. 
 
Collectebonnen zijn te verkrijgen in de waarden van € 1,00, € 2,00 
en  € 5,00 en zijn te bestellen bij de kerkrentmeester: Ina Mostert-
Meydam.  
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Actie Onderhoudsfond 2016 
 

U ontvangt bij dit Zwaantje weer de jaarlijkse accept-girokaart voor 
het Onderhoudsfonds.  
Uit het Onderhoudsfonds wordt het reguliere onderhoud van ons 
kerkgebouw betaald. Hierbij moet u denken aan: de jaarlijkse grote 
schoonmaakbeurt, het onderhoud van de begroeiing naast de kerk 
en in de tuin achter de kerk,  kleine reparaties, de jaarlijkse  
stembeurt van het orgel. Ik hoef u niet te vertellen dat het klein 
onderhoud elk jaar weer het nodige kost. Bij het uitbesteden houden 
we heel bewust de prijs-kwaliteitsverhouding in het oog.    
Uw bijdrage maakt het elk jaar weer mogelijk de nodige 
werkzaamheden uit te voeren. 
Ook nu weer: alvast bedankt voor uw gaven! 
 
Ina Mostert-Meydam 
 
 

Kerkdiensten van Kerk aan de Linge 
(BK= Bethelkerk; GK=Grote Kerk) 
 
15 mei  BK   9.30 uur  Ds. J. van den Berg 
22 mei  BK   9.30 uur  Ds. J. van den Berg 
29 mei  BK   9.30 uur  Ds. B. Heijting 
  GK 17.00 uur  Ds. C. Nieuwenhuizen 
___________________________________________________________________________                                                 
  5 juni  BK   9.30 uur  Ds. B. Heijting  
12 juni  BK   9.30 uur  Ds. B. Heijting   
  GK 17.00 uur  Ds. B. Heijting  Kunstvesper 
19 juni  GK   9.30 uur  Ds. B. Heijting       
26 juni  BK   9.30 uur  Ds. J. van den Berg                                      

  3 juli  BK   9.30 uur  Ds. B. Heijting 
  GK 17.00 uur  Mw. L. Jumelet-van den Berg 
10 juli  BK   9.30 uur  Ds. D. Bohlken  
17 juli  GK   9.30 uur  Ds. B. Metselaar 
24 juli  BK   9.30 uur  Ds. J. van den Berg 
  GK 17.00 uur  Ds. J. van den Berg 
31 juli  BK   9.30 uur  Ds. G.J. van Pijkeren 
  7 aug.  BK   9.30 uur  Drs. J. Greven           
14 aug.  BK   9.30 uur  Ds. L.A. Burggraaff   
  GK 17.00 uur  Ds. Sj. van der Zee 
21 aug.  GK   9.30 uur  Ds. B. Heijting         
28 aug.  BK   9.30 uur  Ds. B. Heijting 
  GK 17.00 uur  Ds. C. Nieuwenhuizen 

  4 sept.  BK   9.30 uur  Ds. B. Heijting en ds. J. van den Berg 
11 sept.  BK   9.30 uur  Ds. J. van den Berg 
  GK 17.00 uur  Ds. B. Heijting 
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Kerkdiensten 
 

Alle diensten beginnen om 17.00 uur tenzij anders aangegeven 

 
15 mei   Ds. D. Bohlken Pinksteren 12.00 uur 
1e collecte: Zending 
Kindernevendienst 
 
22 mei   Ds. W.J. van Beek 
1e collecte: Diaconie 
2e collecte: Onderhoudsfonds 
 
29 mei   Ds. D. Bohlken 
1e collecte: Bloemengroet gemeente 
______________________________________________________ 
 

  5 juni   Ds. D. Bohlken 
1e collecte: Diaconie 
2e collecte: Onderhoudsfonds 
Viering Heilig Avondmaal      
    
12 juni   Ds. D. Bohlken 
1e collecte: Werelddiaconaat 
 
19 juni   Ds. J. Huttenga 
1e collecte: Vakantieweken 
 
26 juni   Ds. D. Bohlken   12.00 uur 
   Gezamenlijke dag met Culemborg, Gorkum en Tiel 

1e collecte: Voedselbank Leerdam 
______________________________________________________ 
 

  3 juli   GEEN DIENST 
 
10 juli   Ds. D. Bohlken     9.30 uur
   PKN-dienst in Bethelkerk   
               
17 juli   Ds. D. Bohlken 
1e collecte: Diaconie 
2e collecte: Onderhoudsfonds 
Viering Heilig Avondmaal 
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24 juli   GEEN DIENST 
 
31 juli   Ds. C. Nieuwenhuizen 
1e collecte: VluchtelingenWerk 
 
 

  7 augustus  GEEN DIENST 
 
14 augustus  Drs. J.B. Val 
1e collecte: Zending 
 
21 augustus  Ds. D. Bohlken    
1e collecte: Bloemengroet gemeente 
 
28 augustus  Ds. D. Bohlken 
1e collecte: Diaconie 
2e collecte: Onderhoudsfonds 
Viering Heilig Avondmaal 
 
 

  4 september Ds. A. Wijting   
1e collecte: Missionair werk en kerkgroei 
 
11 september Ds. D. Bohlken 
1e collecte: Landelijk Jeugdwerk 
______________________________________________________ 
 

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 
 
23 mei   19.30 uur  Gemeenteavond; om 18.00 uur maaltijd 
26 juni   12.00 – 17.30 uur Gemeenschappelijke dag 
  5 sept.                       Inleveren kopij Zwaantje 
  7 sept.   Creatiefgroep 
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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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