
54e jaargang nr.3         september –  november 2020

    
     

HET ZWAANTJE 
 

 

 
 
 
 
 

        EVANGELISCH – 

        LUTHERSE  GEMEENTE  

                LEERDAM            
 



 
2 

O Heer, wees met uw kerk 
 
 

O Heer, wees met uw kerk 
en laat ons niet vergaan, 

maar zend uw kracht 
diep in de nacht, 

dan breekt de morgen aan. 
 

Wij wachten U, o zon, 
het duister duurt zo lang, 

het water stijgt 
en Gij, Gij zwijgt 

het wordt ons al te bang. 
 

Uw schepping vraagt naar U. 
Volhardt Gij in uw rust? 
De macht van ’t kwaad 

gaat rond en gaat 
zijn gang naar hartelust. 

 
Het was de zesde dag 
dat Gij de mensen riep 

en schiep voorgoed 
in vlees en bloed 

en in uw beeld verdiept. 
 

De vrijdag is voorbij, 
de sabbat is vervuld 

O dageraad 
toon uw gelaat, 

een ochtend zonder schuld! 
 

O Heer, wees met uw kerk 
en laat ons niet vergaan 

maar zend uw kracht 
diep in de nacht, 

uw kracht om op te staan. 
 

Willem Barnard 
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Soms 

Soms, wanneer ik naar de kerk ga, zeker als dat in de avond is, dan 
is er vooral een ding, waar ik naar uitkijk. In de naam van de Vader 
en de Zoon en de Heilige Geest. Deze woorden klinken. Amen. Maar 
vaak is er ook een moment, waar niets gezegd wordt. Waar 
misschien een kaars ontstoken wordt, waar wij met elkaar stil zijn. 

Ik voel dan vaak veel meer verbondenheid dan met al die woorden, 
de drukte, het vele geluid. Je weet niet alles van elkaar, maar je bent 
bij elkaar. 

En God zit er bij. 

Soms ga ik naar de kerk, zeker naar een vesper, precies voor dat 
moment. Het is fijn, dat we met elkaar stil zijn. Dat wij zonder 
woorden met elkaar de aanwezigheid van God delen. Dan zie ik de 
mensen in de kerk, zittend rondom God. Zonder dat er ook maar iets 
wordt verwacht. 

Zo is het goed. 

 

Beste mensen, 

We komen weer bij elkaar. Gelukkig. Voorzichtig zingen wij ook weer 
– of misschien bij het verschijnen van het Zwaantje al niet meer. Het 
blijven zeer onzekere tijden. Niemand weet hoe het volgende week 
zal gaan. Maar de aanwezigheid van God, daar kunnen wij wel op 
vertrouwen. En als je dan een keer niet in de kerk kunt zitten – 
omdat het nog te spannend is, omdat je bij een risicogroep hoort en 
het niet aandurft, omdat de regels weer aangescherpt zijn, omdat… 
Als we dan een keer niet in de kerk zitten, ook dan voelen wij onze 
gemeenschap rondom God. En dat kan zelfs online, via digitaal 
beeld en geluid. 

Ik hoop dat we elkaar in de komende tijd weer steeds vaker in het 
echt zullen ontmoeten. 

 

Met hartelijke groeten, 

Detlef Bohlken 
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Hoe nu verder? 
 
Veel corona maatregelen zijn inmiddels versoepeld maar het 
gemeenteleven is nog verre van ‘normaal’. De versoepeling heeft het 
er eigenlijk niet makkelijker op gemaakt; tijdens de lockdown was het 
eigenlijk ‘makkelijk’- een fysieke kerkdienst mocht gewoon niet. Net 
als koffiedrinken, vergaderen, huisbezoek en zingen. Nu zijn er meer 
vragen over de goede kerkinrichting, de gemeentezang en de 
activiteiten. Nog steeds houden wij ons aan het protocol van de PKN 
dat steeds wordt aangepast op de veranderende richtlijnen. 

 
Gelukkig hoeven wij niet te werken met wachtlijsten (zoals elders), 
wel merkten we dat mensen meer afwachtend zijn of, logisch, niet zo 
goed durven. Veel gemeenten zijn pas deze maand weer begonnen 
met fysieke diensten in de hoop op meer duidelijkheid over hoe het 
virus zich ontwikkelt. Wij gingen al in juli voorzichtig van start. 
Voor veel gemeenten moet het effect van maandenlang niet naar de 
kerk kunnen nog blijken. Velen bereikten met hun online diensten 
meer mensen dan normaal maar zijn ook bezorgd over de mensen 
die eerder in de kerk zaten: komen die wel terug? 
Hoe de situatie zich de komende maanden ontwikkelt, is onzeker.  
De protocol groep van de PKN  houdt - net als de overheid en het 
RIVM - rekening met een eventuele ‘tweede golf’ en de gevolgen 
daarvan. We hoeven niet overdreven voorzichtig te zijn maar wel 
héél alert. Een weekend lang samen kamperen is misschien minder 
verstandig - deden wij toch al niet - maar kleine activiteiten in en om 
de kerk zouden moeten kunnen (aldus het PKN-protocol).  
Voor ons, als ELG Leerdam, betekent dit dat we de komende tijd 
weer regelmatig de zondagse eredienst vieren in onze kerk met, als 
extra, af en toe gezamenlijk koffiedrinken na afloop. Dit laatste is 
mogelijk omdat onze huurders voorlopig hun avonddienst elders 
houden. Ook de kerkenraad vergadert op 28 september weer fysiek 
in het Zaaltje en de creatieve dames gingen daar vanaf 16 
september weer aan de slag.  

 
Als er regionaal toch versoepelingen teruggedraaid moeten worden, 
kan dit alles altijd nog aangepast worden. Zonodig leest u daarover 
in de dan extra verzonden nieuwsbrief. 

Alma Evenhuis 
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Laat ons de Heer lofzingen 

 

Enkele weken geleden stond dit mooie lied op de site van de PKN. 
Een lied dat mij ontroerde. Het is een lied van dankbaarheid om 
weer (zachtjes) te mogen zingen en van hoop op een toekomst 
zonder corona en de daarbij behorende beperkingen. 
 

 

Er is een stilte die kan zingen 

loflied op de samenzang 

 

Er is een stilte die kan zingen, een zwijgen dat vervoert, 

maar nu de lofzang weer mag klinken zijn wij verrukt ontroerd. 

O God, u loven is ons leven, U prijzen zij aan zij - 

welke gevaren ons omgeven, U was en blijft nabij. 

 

Moest Jona in een vis verblijven, zijn bidden werd verhoord;  

moest Zacharias maanden zwijgen, zijn lofzang klinkt nog voort. 

Ook onze samenzang verstilde, een leegte daalde in - 

dit lied wil ons opnieuw verbinden, bezingt een nieuw begin. 

 

Laten wij opstaan en God danken dat Hij ons heeft behoed,  

hem loven om het licht, de klanken waarmee hij ons begroet.  

De tijd van afstand is vergleden, het leven neemt een keer.  

Wij wensen hier elkaar de vrede van Christus onze Heer. 

 

Tekst: Martin de Geus 

 
Ina Mostert-Meydam 
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Kunstvesper 

Zondag 4 okt. 17.00 uur 

Grote Kerk Leerdam 

 

Avondgebed volgens de liturgie van de traditionele Engelse 
Evensong met composities van Schütz, Wood en Wesley. 

 
Voorganger: Ds. Detlef Bohlken 

Organist: Arie Woudenberg 
cantorij o.l.v. Janko Fraanje 

 

 

 
Gebroeders Van Eyck, Het Lam Gods (detail) 

 

 

 
 
Evangelisch-Luthers Dagboek  
 

Rond Eeuwigheidszondag verschijnt het Evangelisch-Luthers 
Dagboek 2020-2021. Ook deze editie is weer een dagelijkse leidraad 
in het komende kerkelijk jaar, van advent naar advent, met 
bijbellezing inclusief gedicht, lied of gebed. 
Ook is hierin te vinden, zoals steeds, de liturgische gegevens van de 
zon- en feestdagen met de bijbellezingen van het Lutherse én het 
gemeenschappelijke rooster, het zondagslied en de liturgische 
kleuren van de zondagen. 
Prijs: € 15,00 en te bestellen via Roelia Stek (0345-614254). Zij zal u 
zeker ook zelf vragen naar uw mogelijke reservering voor het nieuwe 
Dagboek. 
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In memoriam  
 
Adriana Hendrika Johanna den Hartog – Hage  
 
Op maandag 17 augustus 2020 is Adrie den Hartog – Hage 
overleden. Zij is 77 jaar oud geworden. De laatste jaren woonde zij, 
samen met haar man, op het Dokter Reilinghplein 26, midden in het 
centrum van Leerdam. Een fijne plek, ook vanwege de goede buren. 
Een plek om oud te worden. 
De laatste jaren had zij ook haar plek in de lutherse kerk – vrijwel 
altijd was zij in de dienst te vinden, maar ook op andere momenten – 
creatief of als er iets gezelligs te doen was. Zij had niet alleen haar 
vaste plek, maar ook veel contacten. 
Naast deze open en vaak vrolijke kant bleek er ook een andere kant 
te zijn. Iets waar Adrie niet over heeft gepraat. Maar af en toe kreeg 
dat de overhand. Niet meer verder willen leven. Het niet meer zien 
zitten. Waar zij precies mee zat blijft een raadsel – dat heeft zij niet 
gedeeld. Ook van haar plan wist niemand. Het kwam als een 
verrassing voor allen. Een pijnlijke verrassing. Daarbij speelt niet 
zozeer boosheid, maar wel teleurstelling. Zij laat haar man en twee 
zoons achter. 
Lange tijd heeft zij voor haar tante Carla Hage gezorgd. Carla was 
enige tijd predikante van onze gemeente. Zij hadden van jongs af 
aan een nauw contact. Komend vanuit de grote stad heeft Adrie haar 
plek hier in Leerdam gevonden. Altijd heeft zij gehouden van kleding 
– daar had zij oog voor, en zeker verstand van. En zij onderhield 
vele jaren goede contacten binnen de vakbeweging. 
Al met al een druk bestaan – waarbij het de laatste jaren en 
maanden wat rustiger is geworden. 
Op maandag 24 augustus hebben wij in Rehobot afscheid van Adrie 
genomen. Er hebben woorden uit de psalm geklonken. Woorden 
waarin van de ene kant het roepen van de mens naar God centraal 
staat en van de andere kant de belofte van God om ons niet los te 
laten. Woorden van troost en bemoediging. 
Vastberaden niet meer verder te willen leven, is zij van ons 
heengegaan. Zij heeft nu eindelijk haar rust gevonden. 
 
Detlef Bohlken 
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Verjaardagen 
 
Wij feliciteren de volgende gemeenteleden van 75 jaar en ouder: 

 

Mevrouw G.A. de Jong-Foppen   is jarig op 23 september 
De heer W.G. Ambachtsheer   is jarig op 28 september 
Mevrouw R.M.M. Lemke   is jarig op   7 oktober 
Mevrouw M.A.A. Godstschalk-Hoegee is jarig op 14 oktober 
De heer J. den Hartog   is jarig op 14 oktober  
Mevrouw J. Boei-Versluis   is jarig op 10 november 
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 
De heer J. van Haarlem    is jarig op   3 december 

 

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

Waar zijn de bloemen? 
 
In de afgelopen periode gingen de bloemen naar: 
Mei 
31 Ina Mostert 
 
Juni     Juli  
  7 Roelia Stek     6 Detlef Bohlken 
14 Jacqueline Haberlah  19 Roelia Stek 
21 Lidy Hansum     
 
Augustus    September 
  2 Truus van der Koppel/   6 Margreet Visser 
 Dick Hansum   20 Gerrie Boekelman 
23 Familie den Hartog    
30 Aartje van den Boomgaard  
 

Mijn leven is een splinter aan de tijd 
een oogwenk slechts van een oneindig heden. 

Een verre ster, stofje van eeuwigheid, 
kind van mijn tijd ben ik, zonder verleden. 

 
Wonno Bleij 
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Van de kerkrentmeester 
 
Opbrengst kerkbalans en collecten 
     
Kerkbalans 
Stand t/m 02-09    € 3.445,00 
Streefbedrag     € 5.550,00 
Collecten 
Digitale collecten     €    382,00 
Coronagift diaconie    €      20,00 
Coronagift kerk    €    115,00 
Stand Onderhoudsfond t/m 02-09  €    219,40 
 
Voor alle goede gaven zeggen wij ook nu weer: hartelijk dank! Wij 
hopen dat u, ook in deze bizarre tijd, toch aan ons kerkje wil blijven 
denken. 
 
Coronagiften 
Sinds maart 2020 leven wij als kerk, maar ook als mensen, in een 
bijna niet te bevatten situatie; het coronatijdperk. Lang zijn er geen 
fysieke diensten geweest. We leven in een tijd waarin technisch veel 
mogelijk is en we de diensten digitaal konden opnemen en 
uitzenden. De laatste weken mogen we gelukkig weer diensten 
houden in ons kerkje, al is het even wennen zover van elkaar te 
moeten zitten op de ‘lintjesstoelen’. Tijdens de laatste diensten zijn 
we weer zachtjes gaan zingen. Wat hebben we de samenzang 
gemist! Corona deed ons weer beseffen dat de samenzang een 
wezenlijk en onmisbaar deel van de kerkdienst is. 
In de diensten wordt nog niet gecollecteerd. Daarom vragen wij u om 
onze kerk en diaconie te blijven steunen door het overmaken van uw 
corona-gaven.  
Zoals ook al in de periodieke Nieuwsbrief is vermeld worden de 
coronagiften/collectes met de verdeelsleutel 50/50 verdeeld tussen 
kerkenwerk en diaconie. Enkelen geven aan dat de gift is bestemd 
voor de kerk of de diaconie, de zogenaamde geoormerkte giften. 
Uiteraard voldoen wij aan die wens. Indien u geld overmaakte voor 
kerk of diaconie maar het er niet bij heeft vermeld, laat dat even 
weten aan mij. Dan kan ik daar alsnog rekening mee houden bij de 
verdeling. 
 
Ina Mostert-Meydam 
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Het hek van de kerk 
 
In juli is dan eindelijk de expert van de maatschappij van de 
tegenpartij (de automobilist die ons hek in puin reed) langs geweest. 
Dit was nodig omdat onze verzekeringsmaatschappij, Donatus, de 
aan ons te vergoeden schade wil verhalen op de maatschappij van 
de tegenpartij. De expert heeft de schade op basis van dagwaarde 
vastgesteld. Dit is te doen gebruikelijk binnen de verzekerings-
wereld. Dit heeft voor ons geen financiële gevolgen; wij krijgen van 
onze maatschappij de volledige reparatiekosten vergoed.  
Momenteel is de smid Teus v.d. Heuvel te Leerdam druk doende de 
vernielde delen van het hek in oude stijl te reconstrueren. Ook voor 
het verven in de juiste kleur wordt zorggedragen. De ondergrond van 
het hek - het stenen muurtje - zal worden hersteld. Ook de 
vlaggenmast, die een deuk opliep, wordt hersteld. 
Als alles gereed is hebben wij ons oude, mooie smeedijzeren hek in 
oude luister weer terug. 
 
Ina Mostert-Meydam 
 
 

Verkiezingen Evangelisch-Lutherse Synode 2021 
 
In mei 2021 zal de, dan gekozen, nieuwe synode aantreden voor 
weer vier jaar.  
Het werven van kandidaten is nu een belangrijke taak voor 
gemeenteleden. Want zij kunnen de mogelijke geschiktheid van een 
kandidaat beter beoordelen omdat het ook gaat om hun eigen 
(plaatselijke) interesses en zij een directe kijk hebben op de 
(landelijke) vertegenwoordiging daarvan. 
 
Het laten klinken van het lutherse geluid binnen de PKN is nodig 
want dat geluid is het wáárd om gehoord en beleefd te worden. Ook 
om niet-lutheranen kennis te laten maken met deze traditie; het is 
goed daar samen aan te werken. Nog tot 15 oktober kunnen 
kandidaten door andere gemeenteleden worden aangemeld bij onze 
kerkenraad. 
 
 Stemgerechtigd en verkiesbaar zijn zij die: 
. tenminste 18 jaar zijn; 
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. belijdend, dooplid of gastlid zijn van een zelfstandige lutherse 
gemeente; 
. predikanten worden gekozen uit de dienstdoende predikanten 
 
 Vervolgens 
. De kerkenraad draagt die kandidaten voor bij de synodale 
commissie, vóór 15 november; 
. De synodale commissie stelt de kandidatenlijst op en publiceert 
deze vóór 1 januari 2021; 
. De uiteindelijke verkiezingen vinden plaats tussen 2 januari - 2 
februari 2021; 
. In mei 2021 wordt de synode in nieuwe samenstelling 
geïnstalleerd. 
 
Extra editie elkkwartaal 
In een extra editie verschijnt elkkwartaal met een verkiezingsspecial 
(medio december) waarin alle kandidaten, met hun achtergrond en 
beweegreden worden voorgesteld. Want weten voor wie je kiest en 
waarom is doorslaggevend bij de stemming in januari.  
 
Vragen? Stel ze aan de kerkenraad. 
Voor de herziene en volledige verkiezingsregeling: via de website 
van de PKN (Lutherse synode & luthers)  Verdere informatie: 
els@protestantse-kerk.nl  
 
Alma Evenhuis 
 
 

Synode 
 
Op 4 juli vergaderde de Evangelisch-Lutherse Synode (ELS)  op 
Hydepark in Doorn. Uitgesteld van het gebruikelijke voorjaar naar de 
zomer. Wat opviel in deze vergadering was de sfeer. Die is altijd al 
goed maar nu hing iets gemoedelijks en saamhorigs in de lucht, 
noem het verbondenheid. 
Geheel naar de geldende regels stonden tafels en stoelen ruim uit 
elkaar. De opening was niet, zoals gebruikelijk, in de kapel maar 
synode-president Andreas Wöhle ging voor vanachter een tafel 
waarop hij de kaars ontstak.  
 
 

mailto:els@protestantse-kerk.nl
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Verslag 
Het was een stevig dagprogramma. Zo deden de synodale 
commissie (SC) en de financiële commissie (FC) verslag van hun 
werk over het laatste half jaar waarin zorg en onrust in afwisseling 
waren met moed en hoop. Synodeleden konden reageren, wat ze 
ook deden.  
 
Wind in de zeilen 
Er was de presentatie van het Beleidsplan 2019-2023 ‘Wind in de 
zeilen’ waarin de ELS verwoordt hoe ‘wij’ als lutheranen gezien, 
begrepen en getoetst willen worden. De digitale versie hiervan is te 
zien via de website van de Protestantse Kerk, 
www.protestantsekerk.nl/thema/lutherse-synode. De papieren versie 
ligt ter inzage op de leesplank in ons Zaaltje.  
 
Lekker Luthers 
Ook de Landelijke Lutherdag ‘lekker luthers’ kwam aan de orde, met 
steeds concretere plannen. De oorspronkelijk geplande datum van 
19 juni 2021 in Utrecht staat weliswaar op de schop vanwege de 
onzekerheid over de dan geldende corona situatie maar: van 
(mogelijk) uitstel komt zeker geen afstel. De werkgroep Lutherdag 
doet een dringende oproep aan alle gemeenten om mee te werken 
en denken aan deze landelijke manifestatie. Alle activiteiten zijn 
welkom, van bijbellezen en zingen tot voordrachten en koekjes 
bakken. Opgeven kan via: ELS@protestantsekerk.nl 
 

Rondje corona 

Veel aandacht was er verder voor het wel en wee van synodeleden 
en gasten tijdens de de periode sinds half maart, die landelijk en 
wereldwijd zo’n immense invloed had op het dagelijks bestaan. 
Persoonlijke en gemeentelijke ervaringen werden uitgewisseld. Het 
was een ingrijpende tijd, zo was de conclusie, de zwaarte van de 
lockdown werd gevoéld maar ook de vreugde weer toe te komen 
aan studeren en lezen. Het vele improviseren in werk of thuis was 
vermoeiend maar nieuwe initiatieven leidden tot verrassend resultaat 
en onderlinge herkenning. 
 
Alma Evenhuis 
(meer over deze Synodevergadering leest u in Elkkwartaal nr 3) 

 
 

mailto:ELS@protestantsekerk.nl
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Ledenbestand 
 
Ingekomen 
De heer A.J. Guis, Leerdam  
 
Vertrokken 
De heer C.P. Hasebos, verhuisd naar Hazerswoude Dorp 
Mevrouw S.E. Noack, verhuisd naar Herwijnen 
 
Overleden 
Op 26 juni 2020: de heer A. Booy (80 jaar), Leerdam 
Op 17 augustus 2020: mevrouw A.H.J. den Hartog-Hage (77 jaar), 
Leerdam 
 
 

Kerkdiensten van Kerk aan de Linge 
U moet zich vooraf aanmelden voor de kerkdienst. 
Via de website: www.meevieren.nl/kerkaandelingeleerdam  
___________________________________________________________________ 

27 september BK   9.30 uur Ds. C. van der Linden 
  GK 17.00 uur Mw. A. Breure            Taizé-viering 
 

  4 oktober  BK   9.30 uur Ds. C. Nieuwenhuizen 
  GK 17.00 uur Ds. D. Bohlken            Kunstvesper       
11 oktober BK   9.30 uur Drs. P.M. van Dam  
18 oktober GK         9.30 uur Ds. J. van den Berg 
25 oktober BK   9.30 uur Mw. Ds. C. Vreugdenhil 
  LK 17.00 uur Ds. B. Heiting 
____________________________________________________________ 
  1 november BK   9.30 uur Mw. Ds. C. Stark 
  4 november BK 19.30 uur Mw. Ds. C. Vreugdenhil     Dankdag 
  8 november BK   9.30 uur Ds. B. Heijting  
  GK 17.00 uur Ds. B. Heijting               
15 november BK   9.30 uur Mw. Ds. C. Vreugdenhil 
22 november GK   9.30 uur Ds. B. Heijting/Ds. C. Vreugdenhil 
29 november BK   9.30 uur Ds. B. Heijting   
  LK 17.00 uur Ds. D. Bohlken        
____________________________________________________________ 
  6 december BK   9.30 uur Ds. B. Heijting   
13 december BK   9.30 uur Ds. B. Heijting   
  GK 17.00 uur Ds. B. Heijting             Psalmviering      
20 december GK   9.30 uur Mw. Ds. N. Rijneveld-Schep 
____________________________________________________________ 
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Kerkdiensten 
Alle diensten beginnen om 17.00 uur tenzij anders aangegeven 

 
27 september Mw. A. Breure en Mw. J. Geerse 
   Taizé-viering in de Grote Kerk 17.00 uur 
 

U moet zich vooraf aanmelden voor deze viering. 
Via de website: www.meevieren.nl/kerkaandelingeleerdam 
of via: Jakkenanna van Dijk, 0345-616607 

 

 
  4 oktober   Ds. D. Bohlken 
   Kunstvesper in de Grote Kerk 17.00 uur 
 

U moet zich vooraf aanmelden voor deze viering. 
Zie 27 september. 

 
11 oktober  Ds. D. Bohlken 
1e collecte: Diaconie 
2e collecte: Onderhoudsfonds 
    
18 oktober  Mw. G.A. Voerman  
1e collecte: Werelddiaconaat, Rwanda 
2e collecte: Eigen kerkwerk 
 
25 oktober  Ds. B. Heijting 
   Dienst met Kerk aan de Linge 
1e collecte: Voedselbank Leerdam 
2e collecte: Eigen kerkwerk 

 
  1 november  Ds. D. Bohlken 
1e collecte: Diaconie 
2e collecte: Onderhoudsfonds 
 
  8 november  Ds. B. Heijting 
   Dienst  in de Grote Kerk 17.00 uur  
 

U moet zich vooraf aanmelden voor deze viering.  
Zie 27 september. 
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15 november  Ds. D. Bohlken 
1e collecte: Bloemengroet gemeente 
2e collecte: Eigen kerkwerk 
 
22 november  Ds. D. Bohlken        Eeuwigheidszondag 

1e collecte: Hospice Leerdam 
2e collecte: Eigen kerkwerk 
Koffiedrinken na de dienst 
 
29 november  Ds. D. Bohlken     1

e
 Advent 

   Dienst met Kerk aan de Linge  
1e collecte: Kerk in Actie, kinderen in de Oekraïne 
2e collecte: Eigen kerkwerk 
______________________________________________________ 
 
  6 december  Ds. K. Touwen           2

e
 Advent 

1e collecte: Kids in Actie 
2e collecte: Eigen kerkwerk 
 
13 december  Ds. D. Bohlken        3e

 Advent 

1e collecte: Voedselbank Leerdam 
2e collecte: Eigen kerkwerk 
  
20 december  Ds. K. Touwen      4e

 Advent 

1e collecte: Diaconie, Heifer-project 
2e collecte: Eigen kerkwerk 
 

 
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. 
 
 

En verder... 
 
  7 oktober  10.00 uur Creatiefgroep        
  4 november  10.00 uur Creatiefgroep 
30 november       Inleveren kopij Zwaantje 
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Kerkgebouw Nieuwstraat 106, 4141 CD Leerdam 06 442 699 46 
Geen postadres. Post sturen naar secretaris. 

 
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 NL 96 RABO 0373701012 ; 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 
 
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 Mw. J.J.P. van Dijk (zie boven)   
  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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