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Hij die de blinden weer liet zien 

 
Hij die de blinden weer liet zien, 
hun ogen kleur liet ondervinden 
is zelf het licht dat ruimte geeft: 

ons levenslicht, de Zoon van God. 
 

Hij die de lammen lopen liet 
hun dode krachten deed ontvlammen 

is zelf de weg tot waar geluk: 
ons levenspad, de Zoon van God. 

 
Hij die de armen voedsel gaf 

met overdaad hen kwam verwarmen 
is zelf het brood dat honger stilt: 

ons levensbrood, de Zoon van God. 
 

Hij die de doven horen deed 
hun eigen oren deed geloven 

is zelf het woord dat waarheid spreekt: 
het levend woord, de Zoon van God. 

 
Henk Jongerius 
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Meditatie  

Een eenvoudige canon of een meerstemmige zetting laten een klein 
beetje zien van dat wat Pinksteren wellicht betekent: de eigen stem 
gaat samen met de andere eigen stemmen, wanneer de harmonie 
en het ritme kloppen.  

Van feesten ken je het: de ingrediënten zijn er, de mensen, de 
ruimte. Iemand doet iets, anderen reageren, iemand heeft een idee 
en plotseling gebeurt het helemaal vanzelf. Niemand voert de regie, 
maar allen volgen iets anders – maar wat? Een vlechtwerk van 
wensen? De som van alle stemmen? Is het meer dan de som? Iets 
nieuws?  

In ieder geval ontstaat er iets met een aanzuigende werking.  

En in dit geheel verdwijnt het individu niet zomaar, maar begint 
zichzelf te vinden. Alsof het zichzelf pas kan vinden buiten zichzelf 
en met anderen samen. Zoals in de liefde.  

Misschien is het daarom zo’n mooi beeld voor hoe de kerk 
functioneert. En waarom de kerk er is. Het gaat niet om jezelf, maar 
om jezelf en anderen te vinden in een groot over en weer.  

Niemand beweert alleen de regie te hebben, maar allen volgen een 
eigenaardige kracht. Dit is niet zomaar gehoorzaamheid, maar vloeit 
veelmeer voort uit gedeelde vreugde, uit plezier. Daarnaar luisteren 
de individuen graag. Zo zou gehoorzamen ooit bedoeld zijn geweest, 
voordat het misging. Misschien gaat het eerder erom mee te blijven 
doen in het grote spel, mee te dansen. Daarvoor is de vaardigheid 
om te kunnen volgen nodig. Volgen en leiden tegelijk.  

Dus … er is veel te ontdekken in de kerk.  

Ik wens u en ons als gemeente 
gezegende Pinksterdagen!  
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Beste mensen,  

De lente is weer in het land. En dit belooft een bijzonder jaar te 
worden. Het jubileum van 500 jaar reformatie vieren wij op allerlei 
manieren. Graag wijs ik nu alvast op een gezamenlijke dag van 
lutheranen (in brede zin natuurlijk!) uit de regio. Wij vieren deze dag 
op zondag 25 juni in Tiel met een muzikale dienst en gaan na koffie 
en lunch in verschillende workshops aan de slag – op allerlei 
manieren zullen wij met muziek bezig zijn. Echt luthers, zou je 
kunnen zeggen. Reserveer deze dag alvast – tot ca. 15:00 komt er 
een bijzonder programma!  

We beginnen met een korte inleiding over Luther en de muziek, 
gevolgd door muziek van de schola cantorum. Met de klassiek 
gregoriaanse gezangen brengen de zangers ons terug in de tijd. 
Tegelijk nemen zij ons mee in de rijke traditie van de kerkmuziek.  
Aansluitend gaan wij zelf aan de slag. Op inspirerende wijze neemt 
Annelies Nooteboom ons mee in de wereld van muziek. Als 
alternatief is er de mogelijkheid om de toren van de Sint Maarten te 
beklimmen.  
We sluiten de middag af met een kort orgelconcert.  
 
Vervoer nodig? Laat dat graag weten aan een van de 
kerkenraadsleden.  
 
Met hartelijke groeten,  
 
ds. Detlef Bohlken   

 
Paaskaars 
 

Traditiegetrouw gaat onze paaskaars van het voorgaande jaar naar 
iemand voor wie dat jaar bijzonder was. De kaars van 2016 geven 
wij nu door aan Ina Mostert. Zij verloor haar man Henk na een 
langdurig ziekbed. Dat het licht van Pasen haar mag sterken op de 
weg die voor haar ligt. 
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In memoriam 
 
Geert Hendrik van der Zee, 1935-2017 
 
Na een ziekbed van bijna vijf jaar is op 18 mei Geerth, de man van 
Alma, overleden. 
Wij kennen hem van zijn vrolijke betrokkenheid op onze gemeente. 
Met veel mensen had hij een goede relatie. Geerth was een levens-
genieter, een gulle gever, kunstliefhebber, verzamelaar en verteller.  
Geboren in Friesland is hij via Oostzaan naar Oosterwijk gekomen. 
Met Alma heeft hij in een prachtig huis aan de Lingedijk gewoond. 
Vooral de bijzondere tuin was een mooie plek van inspiratie. 
Geerth is thuis overleden en na een afscheidsviering in Oosterwijk in 
Oostzaan begraven. 
 
Detlef Bohlken 
 

Hoe zijn wij hier geland, 
waartoe... vanwaar? 

 
ligt ergens aan het strand 

dat vreemde schip nog klaar? 
En als het anker is gelicht, 
naar waar... naar waar? 

 
Stil, sluit de deuren dicht 

bemin elkaar 
 

A.Roland Holst 
 

 
 

Creatief 
 
Zoals u weet hebben wij een gezellige groep die in de periode 
september t/m april iedere eerste woensdag van de maand bij elkaar 
komt. Onder het genot van een kopje koffie zijn we met elkaar 
creatief bezig. De laatse keer sloten we af met een lunch. 
Komt u er gerust bij of spreek mij aan wanneer we elkaar zien in de 
kerk of daarbuiten. Op 6 september gaan we weer van start. 
Een fijne zomer en vriendelijke groet, Marty 
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JEUGDPAGINA 
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Verjaardagen 
 
Wij feliciteren de volgende gemeenteleden van 75 jaar en ouder: 
 
Mevrouw A.M. Ouwinga-Stolk  is jarig op 16 juni 
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 
Mevrouw A.J. Verspuij-den Hartog          is jarig op 13 september 
    
Wij wensen u allen een fijne verjaardag  
en een gezond nieuw levensjaar toe. 
 
 
 
 
 
 

Actie Onderhoudsfond 2017 
 

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 
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Financiën 
 

Actie Kerkbalans t/m 17-05    € 3875,00 
Streefbedrag      € 9000,00 
 

Opbrengst collecten 
Voedselbank Leerdam 02-04    €  31,60 
Werelddiaconaat 09-04    €  26,70  
Landelijk Jeugdwerk 16-04    €  31,90 
Hospice Leerdam 30-04    €  28,00 
Missionair werk 07-05    €  20,25 
Diaconie 12-03 t/m 21-05    €  39,65 
 
Collecten eigen gemeente 02-04 t/m 21-05  €  98,25 
Collecten Onderhoudsfonds 26-03 t/m 21-05 €  30,00 
 
Gift       €  10,00 
 

Heel hartelijk dank voor uw bijdragen. 
 

Collectebonnen 

Steeds meer mensen maken dankbaar gebruik van de 
collectebonnen. De bonnen worden, afhankelijk van de beschikbare 
papiervoorraad, in diverse kleuren uitgegeven 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. 

 

Koorweek voor kerkmuziek, 24 t/m 31 juli  

Voor de 67e keer organiseert de Werkgroep voor Kerkmuziek haar 
Koorweek in huize Elizabeth te Denekamp. Tijdens deze week wordt 
oude en hedendaagse kerkmuziek ingestudeerd, onder leiding van 
de professionals Hans Jansen en Tymen Jan Bronda.  
Na aankomst wordt direct gestart met de repetities voor de 
medewerking in de eredienst op 31 juli in de Grote Kerk van Almelo 
en voor het slotconcert in de dorpskerk van Wilp.  
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De koorweken staan bekend als gezellig, uitbundig en heel 
muzikaal. Deelnemers uit eerdere jaren zeggen er gelouterd 
vandaan te komen. Meedoen? Dat kan.  
Meer informatie en aanmelding vóór 1 juli via: 
www.luthersewerkgroepkerkmuziek.nl/aanmeldformulier of Ineke van 
der Veen, ineke3110@gmail.com.   
 
 

        
Kerkdiensten van Kerk aan de Linge 
(BK = Bethelkerk; GK = Grote Kerk) 

 
  4 juni GK   9.30 uur Ds. B. Heijting 
11 juni BK   9.30 uur Ds. B. Heijting 

  GK 17.00 uur Ds. B. Heijting  kunstvesper 
18 juni GK   9.30 uur Ds. J. van den Berg 
25 juni BK   9.30 uur Ds. L.H. Schermers 

 
  2 juli BK   9.30 uur Ds. J. van den Berg 
  9 juli BK   9.30 uur Ds. J. van den Berg 

  GK 17.00 uur Mevr. L. Jumelet-van den Berg 
16 juli GK   9.30 uur Ds. J. van den Berg 
23 juli BK   9.30 uur Ds. B. Metselaar 

  GK 17.00 uur Ds. B. Metselaar 
30 juli BK   9.30 uur Ds. B. Steenwijk 

 
  6 aug BK   9.30 uur Ds. B. Heijting 

  GK 17.00 uur Dr. L.F. de Graaff 
13 aug BK   9.30 uur Ds. B. Heijting 
20 aug GK   9.30 uur Ds. B. Heijting 
27 aug BK   9.30 uur Ds. B. Heijting 

  GK 17.00 uur Ds. B. Heijting  zangdienst 

 
  3 sep BK   9.30 uur Ds. J. van den Berg 
10 sep BK   9.30 uur Ds. J. van den Berg 

Ds. D. Bohlken  startdag 
     Ds. B. Heijting 
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Kerkdiensten 
 

Alle diensten beginnen om 17.00 uur tenzij anders aangegeven 

 
  4 juni   Ds. D. Bohlken Pinksteren 12.00 uur 
1e collecte: Zending 
Kindernevendienst 
Koffie en broodje na de dienst 
 

11 juni   Ds. B. Heijting   17.00 uur 
   Kunstvesper in Grote Kerk  
    
18 juni   Mw. G.A. Voerman 
1e collecte: Binnenlands Diaconaat 
 
25 juni   Ds. D. Bohlken   10.00 uur 
   Gezamenlijke dienst in Tiel 

M.m.v. de Cantorij uit Tiel en Leerdam 
______________________________________________________ 
 

  2 juli   Ds. D. Bohlken 
1e collecte: VluchtelingenWerk 
 
  9 juli   Ds. J. van den Berg     9.30 uur
   PKN-dienst in Bethelkerk   
               
16 juli   GEEN DIENST 
 Grote Kerk  ds. J. van den Berg      9.30 uur
       

23 juli   Ds. C. Nieuwenhuizen 
1e collecte: Diaconie 
2e collecte: Onderhoudsfonds 
 
30 juli   GEEN DIENST 
 Bethelkerk  Ds. B. Steenwijk      9.30 uur 
 

 
  6 augustus  Mw. G.A. Voerman 
1e collecte: Voedselbank Leerdam 
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13 augustus  GEEN DIENST 
 Bethelkerk Ds. B. Heijting      9.30 uur 

 
20 augustus  Ds. D. Bohlken    
1e collecte: Diaconie 
2e collecte: Onderhoudsfonds 
Viering Heilig Avondmaal 
 
27 augustus  Ds. D. Bohlken 
1e collecte: Hospice Leerdam 
 
 

  3 september Ds. A. Wijting   
1e collecte: Missionair werk en kerkgroei 
 
10 september Ds. J. van den Berg    9.30 uur 
   Ds. D. Bohlken 
   Ds. B. Heijting 
   PKN-Startdienst in Bethelkerk 

______________________________________________________ 
 
 

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 
 
25 juni   10.00 – 15.00 uur Gemeenschappelijke dag in Tiel 
28 aug.                        Inleveren kopij Zwaantje 
  6 sept. 10.00 uur  Creatiefgroep 
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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 
  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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