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Dat ik recht kan staan 
 
 

Dat ik recht kan staan, 
dat ik vrij kan gaan, 

God zij dank, 
 

dat ik spreek in taal, 
dat ik U verhaal, 

God zij dank, 
 

dat ik licht ontvang, 
naar de zon verlang, 

God zij dank, 
 

dat het water vloeit, 
het raakt nooit vermoeid, 

God zij dank, 
 

dat mijn adem is 
in de duisternis, 

God zij dank, 
 

dat de mensen zijn 
als bokalen wijn, 

God zij dank, 
 

dat de dood eens komt 
en het lied verstomt, 

zwaar  valt het, 
 

dat de morgen daagt 
die de liefde waagt, 

God zij dank. 
 
 

Maria de Groot 
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Meditatie 
 
Alles verklaren?  
 
In de traditie rond Goede Vrijdag lijkt het allemaal zo duidelijk. De 
thema's werden en worden vaak uitgebreid uitgelegd en besproken. Is 
de kruisiging vooral een heilsgebeuren, een daad, die allereerst tot doel 
heeft heil te brengen? Of gaat het misschien veel meer om een offer, 
een offer, waarin God zelf zijn eigen zoon offert voor onze zonden? En 
wordt met de laatste woorden en met de kruisiging het laatste woord 
gezegd of juist niet? Wordt er iets afgesloten of begint juist iets nieuws? 
Wij luisteren op Goede Vrijdag naar lange lijsten vol van pijn en lijden. 
Maar wordt daarmee niet veel te veel vastgelegd, wat wij lijken te 
weten, wat wij denken te begrijpen? 
De laatste jaren wordt in de viering van Goede Vrijdag al veel minder 
uitgelegd, maar nog steeds speelt de verkondiging, het vertellen en 
uitleggen waar het om gaat, een grote rol, al gebeurt dat door middel 
van teksten, liederen en beelden. Vaak worden oude herinneringen 
weer opgegroepen – Goede Vrijdag als hoogfeest van protestantse 
prediking. 
Maar kun je het kruis wel verklaren? 
 
Wat zou er gebeuren wanneer we zouden zwijgen. Wanneer wij het 
kruis enige tijd zouden aanschouwen, wegkijken en weer aankijken. 
Een half uur in stilte. Wanneer we juist niet zouden praten? Wanneer wij 
zijn ongekende afwezigheid zelf laten spreken? Wanneer we stom, 
zonder woorden, voorover buigen, lang, met eerbied. Zonder te 
begrijpen. Zonder dogma. 
Het feit van het kruis is immers geen natuurwet, maar het einde van een 
schuldverhaal. Dit heeft veel met de neiging van mensen te maken om 
alles als symbool te zien. Dan kunnen wij het bevatten. Dat denken wij 
tenminste. De gekruisigde is het slachtoffer. Slachtoffer van een 
politieke situatie, van de onzekere wil van het volk, mensen die 
verlangen naar genezing en sensatie. Het onvatbare van het kruis lijkt 
voor een moment begrijpelijk, uitgelegd. 
 
Maar vooral is de gekruisigde Jezus het slachtoffer van alle christenen 
geworden en vooral van de theologen. Van mensen, die de openbaring 
van God willen begrenzen. Want iedere uitleg van dit onvatbare 
gebeuren is een beperking en laat maar een klein deel zien.  
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Het onvatbare wordt aan banden gelegd. Als mensen doen wij waar wij 
goed in zijn. Wij leggen vast, wat wij lijken te begrijpen. En omdat het zo 
ingewikkeld is, zal iedere uitleg tegelijk alle concrete vragen uit de weg 
gaan. Hoe zit het dan met mijn schuld? Hoe zit het dan met de genade 
voor zijn eigen zoon? Hoe zit het dan met  zijn volk? Daar zullen wij met 
onze woorden maar voorzichtig omheendraaien. 
 
Vanwege de behoefte om alles tot in de puntjes uit te leggen verliest het 
zijn indringende kracht. Altijd is er wel iemand die het begrijpt en kan 
uitleggen. En dan zijn wij weer gerustgesteld. 
Wat zou er nou gebeuren, als er geen theologen zijn die het allemaal al 
weten. Misschien gaat dan ook de opstanding weer voor ons open. 
Misschien blijven wij dan in de opstanding nog iets van het kruis zien. 
Breekbaar, blijvend verbonden met het leed. De opstanding is het 
perspectief dat je niet kunt verwachten. De redding door de breuk heen; 
de breuk, die nooit helemaal wordt overwonnen, maar die toch geneest. 
Er is geen symbool voor. Geen eenduidig bewijs, hooguit sporen, 
verwijzingen, herinnering aan het verhaal van bevrijding. 
 
Als wij naar het kruis en naar de opstanding kijken zien wij de 
onoplosbare verbinding van lijden en redding, van dood en mogelijk 
leven, van niets en alles, van offer en overwinning. 
 
 

Beste mensen      
 
Voor alles wat gebeurt is er een uur, 
een tijd voor alles wat er is onder de hemel. 
Er is een tijd om te huilen 
en een tijd om te lachen, 
een tijd om te rouwen 
en een tijd om te dansen. 
Er is een tijd om te zoeken 
en een tijd om te verliezen, 
een tijd om te bewaren 
en een tijd om weg te gooien. 
Er is een tijd om te scheuren 
en een tijd om te herstellen, 
een tijd om te zwijgen 
en een tijd om te spreken. 
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Zomaar wat verzen uit Prediker 3. En toch zijn het niet zomaar verzen. 
Tijdens de huwelijksinzegening van Marloes en mij heeft  Prediker 3 
geklonken. Het was een prachtig moment in de Caeciliakapel. Een uur 
waarin een gezamenlijke toekomst centraal stond. En er volgden goede 
tijden. Vol gezamenlijkheid en liefde. Een tijd van lachen, dansen, van 
bewaren en spreken. 
 
Helaas is daar een einde aan gekomen. Marloes heeft ervoor gekozen 
om op zichzelf verder te gaan. Een keuze die voor mij nog steeds 
onbegrijpelijk is. Omdat voor mij trouw en vertrouwen heel belangrijke 
waarden zijn. Omdat binnen de relatie ook ruimte is voor huilen, voor 
zoeken, voor scheuren en herstellen. 
Het is niet mijn keuze. En toch moet ik er verder mee. 
Ik heb veel steun aan liefdevolle mensen om me heen – en aan het 
diepe vertrouwen dat ik in mijn geloof weet te vinden. Terwijl het zo 
hard en onwerkelijk voelt. Als een tijd van huilen en rouwen, verliezen 
en scheuren, van zwijgen. 
 
Vooral voor de jongens is deze tijd moeilijk. Goede gewoontes moeten 
anders. De vertrouwde situatie is er niet meer. Er moeten nieuwe 
gebruiken ontstaan. Het vertrouwen opnieuw opgebouwd. 
Juist nu moet voor mij, voor ons, waar worden wat prediker beschrijft. 
En ik hoop van harte dat u mij en de jongens daarin wilt steunen: Ik heb 
vastgesteld dat voor de mens niets goeds is weggelegd, behalve vrolijk 
te zijn en van het leven te genieten. Ik houd me vast aan deze zin uit 
Prediker 3. 
 
Met vriendelijke groeten, 
Detlef Bohlken 
 

 
Quae sursum sunt sapite - weet te genieten van wat van boven 
komt 
 
De benedictijnse monastieke gemeenschap Sint Liobaklooster in 
Egmond (gesticht in 1935 door Hildegard Michaelis) was oorspronkelijk 
een congregatie van zusters; in de jaren zestig van de vorige eeuw 
kwam daar een tak van broeders bij. Het klooster in Egmond is nu een 
zelfstandig Monasterium. Met een actief gemeenschapsleven. 
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Benedictus 
Twaalf  zusters en twee broeders, in de leeftijd van 35-90 jaar ‘runnen’ 
het klooster met behulp van vrijwilligers in een gemeenschap die is 
gericht op het spirituele leven, het zoeken naar God. Ze leven volgens 
de regels van Benedictus, de monnik die eind vijfde eeuw het leven van 
oosterse monniken voor het westen vorm gaf en ‘regelde’. Maar past 
die Regel van Benedictus nog wel in onze tijd? Hij was heel patriarchaal 
en zijn beschrijving van deugd, gehoorzaamheid en nederigheid sluit 
niet steeds aan bij wat ‘wij’ nu als ideaal beschouwen. Wij zijn eindeloze 
denkers met mitsen en maren; de Regel is een doe-regel. 
Toch is het met die regel als wat Jezus zegt over zijn boodschap van 
het Koninkrijk: als een schat die verborgen ligt in de akker. Benedictus 
zegt : “ het is een richtlijn voor beginnelingen”, waarmee hij aantoont dat 
zijn monniken fatsoenlijk leven. Hij is zich ervan bewust hoe zijn 
regelingen slechts pogingen zijn om een gemeenschappelijk leven 
mogelijk te maken, met aandacht voor ieders persoonlijk leven. 
 

Het is een weg van 
alles wat je doet, doen  
met aandacht, 
met zorg en liefde, 
omdat alles  
rechtstreeks met God 
en zijn schepping van  
doen heeft. 

 
Daarom ... 
… gaan wij, als ELG-gemeente (inclusief andere belangstellenden), een 
bezoek brengen aan het Liobaklooster in Egmond. Niet om ‘aapjes te 
kijken’ maar om mee te doen aan een deeltje benedictijns 
gemeenschapsleven in een program dat de broeders en zusters voor 
ons samenstellen. Waarin een eucharistieviering; lunch; rondleiding 
klooster en exporuimte (met religieuze kunst); gesprek met broeder of 
zuster en afsluitende vesper. Desgewenst kan men naar buiten, de 
omliggende duinen in. 
 
Details 
Wanneer: woensdag 23 mei 
Hoe laat:  van 11.30 - 17.00 uur (vertrek om 09.30 uur vanaf de 
kerk) 
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Vervoer:  per bus en enkele auto’s 
Kosten: een eigen bijdrage á € 20,-  
           (reis, maaltijd, koffie/thee, rondleiding) 
 
Verdere informatie volgt.  
Let op: voor-aanmelding is noodzakelijk i.v.m. de 
groepsgrootte.  
Doe dat z.s.m. maar uiterlijk 30 maart.  
Dat kan via Jacqueline Haberlah, 0345-618652, jhaberlah@xs4all.nl ;  
of via Ina Mostert, 0345-619088, henkina60@hetnet.nl  
 
Wij hopen op voldoende belangstelling om er samen een onvergetelijke 
dag van te maken. 
       
Alma Evenhuis     
 

 
Gemeenteavond  
 
Onze jaarlijkse gemeenteavond is op vrijdag 1 juni met maaltijd vooraf. 
Vanaf 18.00 uur bent u van harte welkom. 

 

 

Verhuisd 
 
Ons trouwe en bijna oudste gemeentelid, mevrouw M. H. Kok - Ezinga, 
is onlangs verhuisd naar Zeewolde. Samen met haar onafscheidelijke 
wederhelft Ed Kok, met wie ze ruim zestig jaar was getrouwd, was 
Greet(je) - zoals wij haar kennen - zeer betrokken en deelnemend bij en 
in onze gemeente. Alleen al die heerlijke soep die ze altijd maakte bij de 
gezamenlijke maaltijden…. en de bonbonnetjes na afloop….Met lichte 
weemoed zie ik nu die lege twee stoelen achter in de kerk, vaste plek 
van het echtpaar Kok. Ed moesten we al missen en nu ook Greet. 
Toch, zij gaat een comfortabeler leven tegemoet in haar nieuwe huisje 
in Zeewolde, dichtbij haar dochter, schoonzoon en kleinkinderen. 
Wij blijven in contact met haar. Doet u dat ook via haar nieuwe adres: 
Bonkes 1, 3891 BN Zeewolde, 036-8443222. 
 
Alma Evenhuis 

mailto:jhaberlah@xs4all.nl
mailto:henkina60@hetnet.nl
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In memoriam  

 
Frederik Maximiliaan Eugène Godfroid 
 
25 januari 1925 - 30 december 2017 
 
Op de één na laatste dag van het oude jaar overleed een markant lid 
van onze lutherse gemeente: Fred Godfroid. 
Fred was voor weinigen een onbekende en wie hem niet kende leerde 
snel beter. 
Als ons bijna oudste gemeentelid, wat hij als een geuzentitel 
beschouwde, was hij lang actief in gemeente en kerkenraad, samen 
met zijn vrouw Martien. 
Hij genoot van de gemeenschappelijke activiteiten en zorgde vaak voor 
reuring door altijd - ongeacht het onderwerp - vragen te stellen. Liefst 
kritische. Waarop dan steevast gereageerd werd. En dat deed hem 
goed. 
 
Ook in zijn werkzame leven als fysiotherapeut en daarbuiten was hij 
volop actief. Hij leefde intensief met vrienden, zijn vrouw, kinderen en 
later klein- en achterkleinkinderen. Op die laatsten was hij bijzonder 
trots; immers zo was hij nog getuige van een vierde generatie. 
Hij reisde, las, deed aan sacraal dansen en bemoeide zich graag met 
bewonerskwesties in Huis ter Leede. 
In zijn laatste jaren kampte hij met achteruitgaande gezondheid en de 
beperkingen daarbij maakten hem niet vrolijker. Toch was hij steeds 
dankbaar met wat hem nog restte. Toen ook zijn gehoor hem vergaand 
in de steek liet, waardoor hij ook niet meer naar de zondagsdienst kon 
komen omdat ‘hij er niets van verstond’ ervaarde hij dat als een groot 
gemis. Thuis, in zijn flat, verzuchtte hij dan: ‘de gemeente, het contact, 
het vieren- dat mis ik toch wel erg’. 
Zo werd hij één van de trouwste klanten van het Avondmaal-aan-huis, 
dat we regelmatig bij hem vierden. Na afloop van de laatste viering 
(oktober 2017) in zijn huis, waaraan hij intens deelnam, knikte hij de 
kleine kring rondom hem toe en glimlachte: ‘zo, dat deed goed. Als het 
nu over zou zijn heb ik daar vrede mee’. 
 
In die vrede namen we afscheid, namens de gemeente, op uitnodiging 
van zijn kinderen en kleinkinderen op 3 januari in De Grote Haar in 
Gorinchem. 
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Tijdens de eredienst van 7 januari gedachten we Fred in woord, gebed 
en samenzang. 
 

Licht dat ons aanstoot in de morgen, 
voortijdig licht waarin wij staan 
koud, één voor éen, en ongeborgen, 
licht overdek mij, vuur mij aan. 
Dat ik niet uitval, dat wij allen 
zo zwaar en droevig als wij zijn 
niet uit elkaars genade vallen 
en doelloos en onvindbaar zijn.  
 
    (Lied 601- Oosterhuis/Oomen) 

Alma Evenhuis 

    
   *************** 
 
 
Tonny Verspuij – den Hartog 
 
13 september 1920 - 15 februari 2018 
 
Een trouw kerklid is overleden. Mevrouw Verspuij kwam graag naar de 
kerk, wanneer dat kon. De laatste jaren lukte het niet meer, vanwege 
haar verblijf in het verpleeghuis. Maar vele jaren heeft zij zelfstandig 
gewoond in de flat Princenborgh aan de Oranje Nassaulaan. Eerst nog 
met haar man, die zij geruime tijd heeft verpleegd, later alleen. 
 
Velen kennen haar ook nog vanuit de kledingwinkel, die zij samen met 
haar man heeft geleid. Goed verzorgd was zij altijd – en dat gold niet 
alleen voor kleding. Graag las zij in de bijbel – voor zover dat nog kon, 
want haar ogen waren slecht geworden. 
Mevrouw Verspuij kwam oorspronkelijk uit Culemborg en vertelde graag 
over de oude tijden. Over haar trouw aan haar familie. En ook over haar 
verdriet dat zij zelf geen kinderen had. 
 
Op de kaart is een gedicht gebruikt dat zij schreef tijdens een van haar 
vele vakanties. 
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Het zingt in m’n oren 
het zingt in mijn hart, 
de eeuwige tonen der zee. 
Ze geven me de rust 
die ik elders niet vind, 
ik voel me gelukkig, 
ik ben weer Gods kind. 
De meeuwen zij jubelen mee 
op de eeuwige tonen der zee. 

 
Op 20 februari is afscheid van haar genomen in het Crematorium in 
Tiel. 

 
Detlef Bohlken 

 

        **************** 
 

 
PASEN 

 
Een diep verdriet dat ons is aangedaan 
kan soms, na bittere tranen, onverwacht 
gelenigd zijn. Ik kwam langs Zalk gegaan, 
op Paasmorgen, zéér vroeg op den dag. 
Waar onderdijks een stukje moestuin lag 
met boerse rijtjes primula verfraaid, 
zag ik, zondags getooid, een kindje staan. 
Het wees en wees en keek mij stralend aan. 
De maartse regen had het ’s nachts gedaan: 
Daar stond zijn doopnaam, in sterkers gezaaid. 

 
Ida Gerhard 
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JEUGDPAGINA 

 



 
12 

Verjaardagen 

Wij feliciteren de volgende gemeenteleden van 75 jaar en ouder: 
 
Mevrouw N. van den Berg-Vrouwerf  is jarig op 23 maart 
Mevrouw  G. Boekelman-Kaebisch  is jarig op   6 april  
De heer J.B. Verhoeks   is jarig op 14 april 
Mevrouw A.J. den Hartog-Hage  is jarig op 25 april 
De heer D.A. Hansum   is jarig op 26 april 
De heer H. Wolthuis    is jarig op 30 april 
 
Wij wensen u allen een fijne verjaardag en een gezond nieuw 
levensjaar toe. 

 
  

Van de kerkrentmeester 
 
Opbrengst Kerkbalans en collecten: 
 
Kerkbalans 2017: 
Totaalopbrengst KB 2017  € 7875,00 
Kerkbalans 2018:   
Stand per 11/03   € 2145,00 
Streefbedrag    € 8000,00 
Collecten: 
Voedselbank Leerdam 17/12  €   55,30 
Kinderen in de Knel 25/12  €   69,10 
Bloemengroet gemeente 07/01 €   25,40 
VluchtelingenWerk 14/01  €   24,20 
Oecumenisch werk 21/01  €   17,10 
Werelddiaconaat 04/02  €   17,10 
Missionair werk 18/02  €   23,15   
Binnenlands Diaconaat 26/02 €   11,50 
Zending 04/03    €   44,90 
Diaconie 15/11-’17 - 11/03-‘18 € 143,71 
Collecten eigen gemeente 
03/12-’17 – 11/03-‘18   € 197,85 
Stand Onderhoudsfonds 2017 € 479,71 
Onderhoudsfonds 01/01 – 11/03 €   42,95 
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De Actie Kerkbalans heeft in 2017 helaas niet het streefbedrag van       
€ 9000,00 opgebracht. Onze kleine gemeente bestaat voor het 
merendeel uit ouderen. Door overlijden of verhuizing in het afgelopen 
jaar en in dit jaar is het aantal leden verminderd. Daarom is dit jaar het 
streefbedrag bijgesteld naar € 8.000,00. 
 
Zondag 25 februari zongen wij het prachtige lied 975 (zowel tekst als 
melodie zijn schitterend) waarbij ik aan de kerkbalans moest denken. 
De dichter begint het eerste couplet met: ‘Jezus roept hier mensen 
samen die in woord, gebed en lied Gods aanwezigheid beamen..’ en 
het vierde couplet: ‘Jezus roept ons tot zijn tafel, breed en wereldwijd 
gedekt, waar de kerk bezit haar aardse hemelse ontmoetingsplek.’ Om 
te blijven ‘samenkomen voor woord, gebed en lied in de aardse 
hemelse ontmoetingsplek’ is veel van het aardse slijk nodig en wordt 
ieder jaar weer de actie kerkbalans gehouden. Voor zover u dit nog niet 
deed: geeft u weer royaal?  
Daarvoor vast dank.. 
 
Ina Mostert-Meydam 
 
 

Kerkdiensten van Kerk aan de Linge    
(BK= Bethelkerk; GK= Grote Kerk) 
   
18 maart BK   9.30 uur Ds. J. van den Berg 
25 maart GK   9.30 uur Ds. B. Heijting 
 
  1 april  GK   9.30 uur Ds. B. Heijting  Pasen 
  8 april  BK   9.30 uur Ds. J. van den Berg 
    GK 17.00 uur Drs. P. van Dam  
15 april  GK   9.30 uur Ds. B. Heijting 
22 april  BK   9.30 uur Ds. B. Heijting 
  GK 17.00 uur Ds. B. Heijting  zangdienst 
29 april  BK   9.30 uur Ds. B. Heijting 
 
  6 mei  BK   9.30 uur Ds. B. Heijting 
  GK 17.00 uur Ds. B. Heijting  zangdienst 
10 mei  BK   9.00 uur Ds. B. Heijting          Hemelvaartsdag 
13 mei  GK   9.30 uur Ds. B. Metselaar 
20 mei  BK   9.30 uur Ds. J. van den Berg Pinksteren 
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   Kerkdiensten 
Alle diensten beginnen om 17.00 uur tenzij anders aangegeven 
 
18 maart  Ds. A. Wijting 
1e collecte: Kinderen in de Knel 
 
25 maart  Ds. D. Bohlken  Palmzondag 
1e collecte: Kerk in Actie: Totale werk 
 
29 maart  Ds. D. Bohlken  Witte Donderdag
   Viering HA   19.30 uur, Grote Kerk 
 
30 maart  Ds. J. van den Berg  Goede Vrijdag 
       19.30 uur, Bethelkerk 
 

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

   Ds. D. Bohlken    
   Paaswake   22.30 uur, Grote Kerk 
   Viering HA 
_________________________________________________________ 
 
  1 april  Ds. D. Bohlken  Pasen   
1e collecte: Landelijk Jeugdwerk   12.00 uur 
Kindernevendienst 
 
  8 april  Ds. W.J. van Beek 
1e collecte: Voedselbank Leerdam 
 
15 april  Ds. B. Heijting 
1e collecte: Diaconie 
2e collecte: Onderhoudsfonds 
 
22 april  Ds. D. Bohlken 
1e collecte: Luth. Werkgroep voor Kerkmuziek 
M.m.v. de Cantorij 
 
29 april  Ds. C. Nieuwenhuizen 
1e collecte: Hospice Leerdam 
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  6 mei   Ds. J. Huttenga    
1e collecte: Missionair werk en kerkgroei 
 
13 mei   GEEN DIENST 
 Grote Kerk ds. B. Metselaar    9.30 uur 
 

20 mei   Ds. D. Bohlken  Pinksteren  

1e collecte: Zending     12.00 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 
 
15, 22 maart 19.30 uur  Vesper  
  4 april 10.00 uur  Creatief    
  7 mei     Inleverdatum kopij Zwaantje 
23 mei    9.30 uur  Kloosterdag in Egmond  
  1 juni  20.00 uur   Gemeenteavond 
  18.00 uur  Maaltijd 
17 juni     Gemeenschappelijke dag in Culem- 
     borg 
 
 

Ledenbestand 
 
Mw. M.J. Visser is verhuisd naar: Stationsweg 227, 4141 HH Leerdam. 
Mw. M.H. Kok – Ezinga is vertrokken naar: Bonkes 1, 
3891 BN Zeewolde. 
 
Een fijne tijd gewenst in de nieuwe woning. 
 
Op 1 januari 2018 telde onze gemeente 125 leden en 1 verbondene.  
Ten opzichte van 1 januari 2017 is het aantal leden met 8 gedaald.  
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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 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 
  Brunellaan 15, 4143 EH 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/ 

mailto:dbohlken@dds.nl
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mailto:henny.dekruijk@gmail.com
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