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Horen, stilstaan bij de woorden 

Horen, stilstaan bij de woorden, 
die ons richten op een stem 
die verdoofde oren opent, 

ons weer aan het roepen went. 
 

Zoeken, speuren in de boeken 
naar het oeroude verhaal 

waarin mensen wegen zoeken 
met die stem als klopsignaal. 

 
Volgen, blijven in het voetspoor 

van de man uit Nazareth 
die ons als een vriend behoedzaam 

uit de greep van wanhoop redt. 
 

Zingen, danken voor het leven 
waarin liefde hoogtij viert 

en Gods Naam ons zonder vrezen 
als een trouwe schaduw siert. 

 

Henk Jongerius 
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Meditatie  

Pinksteren  

Terwijl de zelfverzekerden in Hongarije, in Polen, in Korea en 
Washington de wereld willen indelen in machtshokjes en hoge 
torens, boren christenen in het geheim overal kleine tunnels. Als de 
mollen graven zij naar dat, wat verbindt. De wereld-verdelers zien de 
christelijke aardhoopjes boven op het gras en zijn kwaad.  

Dat wat verbindt is zo oud als de liefde. En gelukkig een ademtochtje 
ouder dan de angst. Bijvoorbeeld de angst om in de liefde onder te 
gaan, wanneer deze niet wordt beantwoord. Daar komen oorlogen 
uit voort. Maar wat verbindt is het oorspronkelijke. Oerverbonden zijn 
wij door iedere navelstreng. Wij komen voort uit een voedzame plek, 
veilig, zonder vragen. Dat vormt, dat is de basis, god zij dank, 
hopelijk. Je kunt het verleren, kwijt raken, maar het verdwijnt niet.  

Dat viert Pinksteren. De oerklank van eenheid, die wij weer 
terugvinden. Je komt weer terug waar je begonnen bent, in het 
paradijs, dat in meerstemmige eenstemmigheid ten diepste alleen 
maar eenheid is. En dat is het verhaal van de Godsmens. Die leeft 
en leert altijd tegelijk met alle mensen. Hij is het eens met zijn eigen 
einde, dat een nieuw begin zal zijn. Allen die in de loop van de tijd 
zichzelf vinden zullen dat herkennen. Alleen zijn in je eigen leven 
betekent ook het eens zijn met alles. Aankomen in jezelf is 
aankomen bij allen. Opnieuw verbonden en toch individueel.  

Pinksteren en ieder gezang vieren dat. Elk koor, elke cantorij oefent 
de eenklank in meerstemmigheid en verheft de eigen stem naar iets 
groters. En misschien is ook het internet een plek waar je – bewust 
van alle risico's – ook geniet van een eigen, overzichtelijke wereld, 
waar je gelijkgezinden ontmoet.  

Veel gemeenten doen dat al generaties lang in hun eigen wereldje. 
De eenheid vinden, eenklank. Gods tegenwoordigheid in de Geest. 
Individuen komen bij elkaar, allemaal met hun eigen verhalen – en 
zij vormen een steeds nieuwe eenheid.  
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In de actuele situatie zijn wij geneigd om ons af te sluiten. Om vast 
te houden wat er nog is. Om niet nog meer te verliezen. Dat gebeurt 
op veel plekken. Maar er zijn nog steeds voldoende mensen die juist 
nu naar buiten kijken. Verder dan de eigen wereld. Die tunnels 
blijven graven. Want er valt zoveel te winnen. De geest is overal. Wij 
zijn medespelers op het toneel van de oer-verbondenheid.  

Niemand weet op dit moment waarheen het zal leiden.  
De mensen in Jeruzalem wisten het ook niet. 
Maar plotseling ontstond een grote klank.  
 
 
 
 

Beste mensen, 
   
Vol dankbaarheid kijk ik terug op de vele bemoedigende reacties in 
de afgelopen tijd. Je komt ergens voor te staan – en in eerste 
instantie sta je er alleen voor. Je hebt het zo niet gewild. Maar je 
bent onmachtig. Je wilt het niet waar hebben. Je verzet je ertegen.  
Maar het blijkt toch waar te zijn.  
 
De onmacht blijft. Het verzet wordt minder. Verdriet, pijn, boosheid, 
angst, zorgen wisselen elkaar af. Het is een soort overleven.  
Heel diep is er het vertrouwen, dat er ook weer andere tijden gaan 
komen. Dat ik er niet alleen voor sta. Dat vertrouwen sleept je er 
doorheen. 
  
Maar er lijkt geen ander thema meer te zijn in je leven. Zoveel 
mensen hebben vragen, zoveel mensen moet je het vertellen. 
Sommigen wil je het niet vertellen.  
Een voordeel is er wel: andere zorgen raken op de achtergrond. Zijn 
ineens niet meer belangrijk. Je bent als het ware een heleboel 
zorgen kwijt. Maar ten koste waarvan...  
 
En dan vier je als gemeente de Stille Week. Of zelfs in meerdere 
gemeenten. Tien diensten in een week – allereerst heel erg veel. 
Een drukke week. Maar vooral een week die je laat leven. Al voordat 
de week begint weet je dat de opstanding aan het einde staat.  
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Op alle momenten van de week, waar wij stil hebben gestaan bij het 
lijden van Christus, weten wij ook dat er weer een nieuw begin is.  
De natuur laat het ons zien – met alle macht komt het leven weer 
terug. Hoe lang de kou ook doorgaat – er komt een einde aan.  
 
Scherven blijven scherven. Brokstukken blijven brokstukken.  
Maar soms komen scherven samen tot een mozaïek, waarin een 
diepe schoonheid schuilt. Soms onthult zich in dat wat maar 
brokstukken waren een waar kunstwerk.  
 
Heil betekent niet per definitie, dat het gebrokene weer heel wordt. 
Heil laat uit brokstukken iets nieuws ontstaan, waarin het leven 
anders dan voorheen schittert. Voor mij zijn dat de (Paas)momenten, 
waarin je voelt dat liefde sterker is dan de dood.  
 
Met hartelijke groeten,  
ds. Detlef Bohlken 

 

Gemeenteavond 
 
Onze jaarlijkse gemeenteavond is op vrijdag 1 juni.   
De kerkrentmeester, de secretaris en de diaken zullen hun 
respectievelijke jaarverslagen presenteren. Er is aandacht voor 
lopende en komende activiteiten en voor vragen van 
gemeenteleden.  
Omdat het fijn is onze gemeenschappelijke situatie zo te kunnen 
bespreken vinden we het ook fijn dit te combineren met een 
gemeenschappelijke maaltijd.  
Daarom starten we om 18.00 uur in onze Luthertuin, voor 
ontmoeting, contact en plezier met spijzen. Het serieuze deel begint 
om 19.30 uur in het Zaaltje. 
Komt allen; het is in ieders belang. 
     
Wanneer: vrijdag 1 juni  
Tijd:  18.00 uur (maaltijd); 19.30 uur (vergadering)  
Plaats:  Luthertuin en Zaaltje  
Aanmelden: niet nodig, gewoon komen. 
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Geen dienst  
 
Soms komt het zo uit dat er geen zondagsdienst is in onze eigen 
kerk, met de eigen gemeente. Dat heeft soms een praktische reden 
maar is ook om redenen ter bevordering van 
gemeenschappelijkheid.  
Zo was het op 13 mei Moederdag en uit ervaring met eerdere jaren 
leerden we dat ons kerkbezoek op deze dag zo gering is dat het 
voor zowel predikant als gemeenteleden beter is een zondag in 
eigen kerk ‘over te slaan’. De kerkdeur bij onze PKN-partners stond 
wel open voor ieder die wilde.  
Op 3 juni gaat dominee Bohlken voor in een gemeenschappelijke 
dienst met Kerk aan de Linge in de Bethelkerk.  
Op 10 juni om 17.00 uur is er in de Grote Kerk weer een 
vesperdienst, met medewerking van de Cantorij o.l.v. Janko Fraanje 
en dominee Johan van den Berg als voorganger. Voorafgaand 
drinken wij een lutherse koffie in ons Zaaltje en lopen dan 
gezamenlijk naar de Grote Kerk om aan de vesperdienst deel te 
nemen.    
Op 17 juni staat Culemborg in het teken van ‘700 jaar religie in de 
Vrijstad’. Dit combineren we met de jaarlijkse gemeenschappelijke 
dienst met luthers Tiel en Culemborg. Deze Heilige Huisjes-dag door 
Culemborg  start met de lutherse eredienst om 10.00 uur in de 
lutherse kerk. 
In de zomertijd bent u op de zondagen waarop in onze kerk geen 
dienst is van harte welkom in de diensten van Kerk aan de Linge. 
 
 

Gemeenschappelijke dag in Culemborg 

Op zondag 17 juni vieren wij een gezamenlijke dienst in Culemborg. 
Deze dienst begint om 10.00 uur en de gezamenlijke cantorijen 
zullen meewerken. Na de dienst, waarin wij naast de lutheranen uit 
Tiel en Culemborg ook de leden van de Oud-Katholieke parochie 
zullen ontmoeten, is er een lunch en dan begint het programma van 
de Heilige Huisjes in het kader van 700 jaar Culemborg. Een 
muzikaal programma met veel informatie in verschillende kerken in 
Culemborg. Van harte welkom! 
Meerijden? Meld dat graag bij Ina Mostert of Jacqueline Haberlah. 
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Creatief 
 
Het creagroepje sloot het seizoen af met een gezellige lunch. 
Op 5 september wordt de creadraad weer opgepakt. 
Heeft u belangstelling? U bent van harte welkom! 
 

 
Concert  
 
Op 29 september concerteert in onze kerk het Sweelinck-ensemble 
met een gevarieerd programma. Dit ensemble bestaat uit 
muziekvrienden van Janko Fraanje - ons goed bekend door -onder 
meer- prachtige uitvoeringen in de gezamenlijke PKN-diensten. En 
in samenwerking met Okke Dijkhuizen, ons ook zo bekend door zijn 
eerdere muzikale inzet voor onze gemeente.  
Het concert omvat een gevarieerd programma, uitgevoerd door 
professionele musici. Ook biedt het kans om, na afloop, weer eens 
andere (niet)lutheranen te ontmoeten.  
 
Wanneer: zaterdag 29 september  
Tijd: 20.15 uur  
Waar: Lutherse kerk Leerdam  
Toegang: gratis (er is een collecte ter bestrijding van de onkosten) 
 

In memoriam  

Maria van Meurs – Middelkoop 1929 - 2018 

Op dinsdag 20 maart is overleden Riet van Meurs – Middelkoop. Zij 
werd 89 jaar oud.  

Riet was al ruim twintig jaar weduwe van Peter Jacobus van Meurs. 
Wij kennen Riet als trouwe zangeres in de cantorij en ook als trouwe 
bezoekster van onze kerkdiensten. Met veel energie heeft zij in haar 
leven altijd klaar gestaan voor de mensen om haar heen. Zij was een 
echte doener. Op de boerderij, in het winkeltje van de Hervormde 
Kerk, in de familie.  
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Helaas ging het de laatste periode snel minder goed. Haar krachten 
waren op. Het lukte allemaal niet meer – en juist daarom is de 
dankbaarheid groot voor de liefdevolle verpleging in Lingesteyn, 
afdeling Theetuin in de Hornstaete.  

We kunnen haar loslaten in het vertrouwen, dat zij terug is bij de 
Heer en haar man – en dat haar lijden hier een einde mocht hebben.  

 
Ik weet mijzelf een ademtocht 

verdwijnend 
in het gaan en komen 

van zovele namen en gezichten. 
 

Ik weet mijzelf 
een bloem, die amper bloeit 
en nauwelijks kan wortelen, 
of zij vervalt al weer tot stof. 

 
Ik weet mijzelf 
een ijle droom 

bij het ontwaken van de morgen, 
vervaagd al weer in het vergeten. 

 
Dan toch: 

ik hoor mijn naam 
genoemd, gekend. 

Ik weet mijzelf bewaard 
en val niet 

dan in de holte van Gods hand. 
Amen 
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In memoriam professor J. P. Boendermaker       1925 - 2018  

 

 

 

 

 

Op 3 mei overleed Johannes Pieter Boendermaker.   

Met dit afscheid ontvalt de (lutherse) kerk en gemeenschap niet 
alleen een wijze theologie leraar en aimabel mens, maar voelt het 
ook als ‘einde van een tijdperk’. Als predikant en hoogleraar zette hij 
zich met hart en ziel in voor kerk en samenleving, zowel in eigen 
land als in de gemeenschap van kerken wereldwijd. Hij had een 
luisterend oor voor ieder die om raad of begeleiding vroeg en 
inspireerde hele generaties van predikanten en betrokken 
gemeenteleden. Daarbij wist hij Luther en de lutherse traditie zó te 
vertolken dat het de kern van de boodschap ontsloot en het hart 
raakte, zonder de soms weerbarstige kanten van Luthers’ theologie 
te verdoezelen.  
Joop Boendermaker groeide op in een luthers gezin - zijn vader was 
ook luthers hoogleraar- en studeerde theologie aan de Universiteit 
van Amsterdam en aan de Friedrich-Alexander Universität in 
Erlangen. Tijdens zijn eerste predikantschap in Eindhoven (1951-
1963) en Naarden-Bussum (1964-1969) deed hij onderzoek naar 
Luthers’ commentaar op de brief aan de Hebreeën waarop hij in 
1965 bij prof. dr. Kooiman promoveerde en die hij in 1969 opvolgde. 
Naast zijn werk als hoogleraar aan het Evangelisch-Luthers 
Seminarium was hij bijzonder hoogleraar liturgiewetenschap aan de 
Vrije Universiteit (1960-1995).  
Als hoogleraar leidde hij een hele generatie theologen op, onder wie 
veel Duitse studenten die ook later dienst deden in de Lutherse kerk 
in Nederland. Hij was geraakt door de geestelijke kracht en diepte 
van Luthers’ teksten. En inspireerde daarmee zijn toehoorders met 
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een theologie die wetenschap, kerkelijk leven en persoonlijke  
vroomheid overtuigend verbond met het hedendaagse christelijk 
leven. Ook als hoogleraar voelde hij zich verplicht de Kerk te dienen. 
Met vele publicaties, discussiebijdragen, toespraken en kerkelijke 
functies leverde hij een wezenlijke bijdrage aan de alom 
gewaardeerde en heldere vormgeving van ‘het Lutherse’ in 
Nederland. Veel belang hechtte hij aan een theologisch goed 
onderbouwde liturgie die een gevoel voor het goddelijke van het 
aardse leven ervaarbaar moest maken. Zo ligt zijn bijzondere 
verdienste in zijn inzet voor de liturgie van de eredienst en van het 
alledaagse christelijke leven. Dat blijkt ook uit zijn liturgieboek Drie 
maal drie is negen ((1976) en klinkt door in zijn afscheidsrede 
(1996)  Boven komt beneden langs.  
Hij stimuleerde zijn studenten om Luther in zijn eigen teksten te her-
ontdekken en dienstbaar te maken voor de gemeente. Hij zag het als 
‘plicht’ om de verscheidenheid van christelijke gemeenschappen 
tenminste theologisch te overwinnen en zich in te zetten voor het 
oecumenisch gesprek met onder meer de Rooms-katholieke kerk. 
Vooral heeft hij de perspectieven van het (lutherse) christendom op 
het jodendom willen veranderen. Persoonlijk was hij diep geraakt 
door de anti-joodse uitlatingen van Luther; hij heeft die niet 
verontschuldigd maar bracht juist Luthers’ liefde en waardering voor 
het Oude Testament voor het voetlicht. Op die manier probeerde hij 
de joodse traditie met en vanuit Luther te leren her-waarderen.  
 
Tijdens de indrukwekkende uitvaartdienst in zijn ‘eigen’ lutherse kerk 
van Hilversum, werd  gezongen op tekst van zijn geliefde dichters, 
zoals Willem Barnard, Jan Wit, Hanna Lam, Muus Jacobse.  

Ook koos hij zelf de tekst op de rouwkaart:  

 En niemand weet wat leven is, 
 alleen dat het gegeven is en dat van dat geheimenis, 
 God het Begin en Einde is. 

   (huub oosterhuis) 

 
Met dank aan:  prof.dr. Marcus Matthias, hoogleraar Lutherana, PThU  
                         dr. Andreas Wöhle, president Evangelisch-Lutherse Synode 

 
Alma Evenhuis 
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Diaconie: Heifer-project 
 
In samenspraak met de Kerkenraad is besloten dat we als 
Evangelisch- Lutherse Gemeente Leerdam aandacht gaan schenken 
aan de Heifer-projecten . 
Heifer Nederland is een zelfstandige ontwikkelingsorganisatie. Zij 
maakt deel uit van het Heifer International netwerk, dat al in 1944 
startte met de bestrijding van honger en armoede. Wereldwijd zijn 
800 miljoen mensen ondervoed. De meesten wonen op het 
platteland en men is er van overtuigd dat Afrikaanse boerengezinnen 
met de juiste kennis en middelen zelf in staat zijn om voldoende 
voedsel te produceren en een inkomen te genereren.  
Heifer zorgt er voor dat kwetsbare maar ondernemende Afrikaanse 
boeren worden ondersteund met duurzame landbouwprojecten 
waarin veehouderij een belangrijke rol speelt. Boeren ontvangen vee 
als een ‘levende lening’, die ze aflossen door nakomelingen van de 
dieren met de opgedane kennis door te geven aan nieuwe 
projectdeelnemers. Met de combinatie van vee en praktijkgerichte 
trainingen kan een boer voldoende voedsel produceren voor 
zichzelf, én voor de markt. 
In alle projecten streeft Heifer naar vooruitgang op vijf thema’s: 
samen met de boeren bereiken ze betere voeding, hogere 
inkomens, duurzaam milieugebruik, een betere positie van vrouwen 
en hechte sociale groepen. Zo ontstaan sterke onafhankelijke 
gemeenschappen. 
Veel Afrikaanse boeren en boerinnen leven in armoede, met weinig 
zicht op verbetering. Ze worstelen hier dagelijks mee, met als gevolg 
ondervoeding, gezondheidsproblemen en gebrek aan scholing en 
kennis. Dit is onacceptabel en onnodig. Sterker, Heifer is ervan 
overtuigd dat deze boeren een sleutelrol kunnen spelen bij het 
overwinnen van honger en armoede. 
De geldelijke bijdrage van de Evangelische-Lutherse Gemeente 
Leerdam wordt, via Heifer, besteed aan de verschaffing van 
bijvoorbeeld een jonge koe of ander vee aan een boerengezin. Hier 
kunnen en mogen wij voor kiezen. 
Wij realiseren onze ondersteuning door hiervoor in 2018 vier 
collectes te benoemen. De opbrengst van deze collectes wordt door 
de diaconie verdubbeld. 
 
Henny de Kruijk 

https://www.heifer.nl/over-heifer/partners
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  JEUGDPAGINA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toen  het Joodse Pinksterfeest begon waren ze allemaal bij elkaar. 

Opeens kwam er uit de hemel een geluid alsof het stormde. Het klonk 

door het hele huis. En ze zagen een soort vuur, allemaal vlammen. Op 

ieder van hen kwam zo’n vlam neer. Ze werden allemaal vol van de heilige 

Geest en begonnen andere talen te spreken zoals de Geest ze dat ingaf.
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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 
    
Wij wensen u allen een fijne verjaardag  
en een gezond nieuw levensjaar toe. 
 
 
 
 

Onderhoudsfond 2018 
 
U ontvangt bij dit Zwaantje weer de jaarlijkse acceptgirokaart 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 de Luthertuin, het jaarlijkse onderhoud en kleine reparaties (zoals 
lekkage van het platte dak in de keuken), onderhoud en jaarlijkse 
controle verwarming, elektra en keuken- apparatuur. Ook de 
jaarlijkse  stembeurt van het orgel hoort bij het reguliere onderhoud. 
Het bijhouden van het klein onderhoud is het behoud van ons 
gebouw en inventaris en voorkomt onnodig grote kosten in de 
toekomst. Bij het geven van opdrachten 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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Van de kerkrentmeester 
 
 

Kerkbalans: de basis van het in stand houden van onze gemeente 
 
De stand van de actie Kerkbalans blijft momenteel helaas achter in 
vergelijking met voorgaande jaren. Een van de oorzaken hiervan is 
overlijden en verhuizen van gemeenteleden. Dat beginnen we nu 
echt te “voelen”. 
Wij zijn een kleine kerkelijke gemeente. De opbrengst van de actie 
Kerkbalans moet door 68 leden worden opgebracht. Het 
lidmaatschap van een kleine kerkelijke gemeenschap brengt een 
verhoudingsgewijs hoge bijdrage met zich mee. Bij ons is dit 
vrijwillig; een ieder geeft naar zijn vermogen. Aardig weetje: enkele 
jaren geleden sprak ik een kerkenraadslid van een andere (kleine) 
kerkelijke gemeenschap over de jaarlijkse terugkerende Kerkbalans. 
Zij verwacht van (lees: verplicht) haar  leden om ieder jaar een 
bedrag van zo’n € 1.000,00 bij te dragen.  
Zover zullen en willen wij nooit gaan. Onder ons zijn mensen die met 
een lager inkomen moeten rondkomen. Ook het “penningske van de 
weduwe” wordt zeer gewaardeerd! Met behulp van het legaat De 
Stigter kunnen we gelukkig veel financieren. Maar er blijven altijd 
kosten die we niet uit het legaat kunnen en mogen betalen.  
Zoals: gastpredikanten € 2.448,00; organisten € 1.300,00; synode 
lasten € 1.542,00; gas, water, waterschapslasten en gemeentelijke 
lasten € 3.015,00; klein onderhoud € 1.096,00, verzekering, 
abonnementen, bankkosten € 1.147,00. Dit alles bij elkaar: 
€ 10.548,00 (bron: jaarstukken 2017). 
De definitieve opbrengst van de kerkbalans, collecten en giften was 
in 2017 € 8.618,00 + de verhuuropbrengst € 7.845,00; dus in 2017 
nog een positief saldo van € 6.915,00. Een organisatie moet in staat 
zijn te reserveren voor grote onkosten. Dit positieve saldo is dus 
geen weelde maar pure noodzaak. Een voorbeeld: de reservering 
voor de reparatie van de ramen € 13.300,00 (zie begroting 2018) is 
uit het legaat opgenomen. Het op peil houden van de opbrengst van 
de actie Kerkbalans is echt heel noodzakelijk.  
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Opbrengst Kerkbalans en collecten 
 
Kerkbalans t/m 15-05     € 2985,00 
Streefbedrag      € 8000,00 
        
Collecten: 
Kinderen in de knel 18-03    €   14,70 
KerkinActie totale werk  25-03   €   10,45 
Landelijk Jeugdwerk 01-04    €   17,65 
Voedselbank Leerdam 08-04    €   30,00 
Diaconie 15-04     €   16,00 
Luth. Werkgroep voor Kerkmuziek 22-04  €   12,50 
Hospice Leerdam 29-04    €   23,55 
Missionair werk 06-05    €   12,00 
Zending 20-05     €   42,70 
 
Collecten eigen gemeente   16-04  t/m 20-05  € 144,52 
Collecten Onderhoudsfonds 01-01 t/m 06-05 €   68,00 
 
Gift       €   16,50 
Gift       €   20,00 
 

Heel hartelijk dank voor uw bijdragen. 
 

Collectebonnen 

Steeds meer mensen maken dankbaar gebruik van de 
collectebonnen. 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. 

 

Lutherse werkweek voor kerkmuziek 
 
De 68e werkweek voor kerkmuziek wordt dit jaar gehouden van 
zaterdag 28 juli t/m vrijdag 3 augustus in huize Elisabeth van de 
zusters Franciscanessen in Denekamp. 
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De opzet is dit keer wat anders dan voorgaande jaren. Zo wordt nu 
weer op zaterdag begonnen en wordt er direct op zondag 
meegewerkt aan de eredienst. 
Op dinsdag schuiven de zangers aan die zingen in een kleinkoor; de 
deelnemers van het kleinkoor zijn overigens ook al op zaterdag 
welkom om de andere muziek in te studeren. 
Er zullen gezamenlijke repetities zijn én gescheiden repetities van 
groot en klein koor, meer dan tot nu toe gebruikelijk was. Voor de 
zangers die meezingen in het Kleinkoor worden dit voorjaar 
stemtesten afgenomen. Zo blijft het aan de ene kant aantrekkelijker 
voor de meer geoefende zangers en aan de andere kant verlicht het 
de druk voor het grote koor. 
 
Tijdens de slotuitvoering op vrijdag 3 augustus in de Dorpskerk in 
Wilp zal dubbelkorige muziek worden uitgevoerd door groot- en klein 
koor, voor kleinkoor apart, solisten en instrumentalisten. 
De lutherse werkweek voor kerkmuziek is elk jaar weer een muzikaal 
en gemeenschappelijk succes, voor zowel deelnemers als 
toehoorders. 
Voor meer informatie over prijzen en programma: 
www.luthersewerkgroepkerkmuziek.nl 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Ledenbestand 
 
Nieuwe leden: Mevrouw. I.J.M. Visser en de heer K. Touwen, 
Frissestein 31, 4158 GG Deil. 
Mevrouw Rita Lemke is verhuisd naar: Achterweg 26, 4156 AC 
Rumpt. 
De heer H. Wiese, Hof van Batenstein 327, 4131 HB Vianen is 
overgeschreven naar de ELG Utrecht. 

http://www.luthersewerkgroepkerkmuziek.nl/
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Kerkdiensten van Kerk aan de Linge 
(BK = Bethelkerk; GK = Grote Kerk) 
 
 

27 mei BK   9.30 uur Ds. R.J. van Amstel 
 GK 17.00 uur Dr. L.F. de Graaff 

 
  3 juni BK   9.30 uur Ds. D. Bohlken 
10 juni BK   9.30 uur Ds. J. van den Berg 

  GK 17.00 uur Ds. J. van den Berg      kunstvesper 
17 juni GK   9.30 uur Ds. J. van den Berg 
24 juni BK   9.30 uur Ds. B. Heijting 
 GK 17.00 uur Taizéviering 

 
  1 juli BK   9.30 uur Ds. B. Heijting 
  8 juli BK   9.30 uur Ds. J. van den Berg 

  GK 17.00 uur Ds. J.A. Bos 
15 juli GK   9.30 uur Ds. B. Heijting 
22 juli BK   9.30 uur Ds. B. Heijting 

  GK 17.00 uur Ds. B. Heijting 
29 juli BK   9.30 uur Ds. B. Heijting 

 
  5 aug BK   9.30 uur nog niet bekend 

 12 aug BK   9.30 uur Ds. M.F. Meeder- van Hof 
19 aug BK   9.30 uur Ds. B. Heijting 
 GK 17.00 uur Ds. B. Heijting 
26 aug GK   9.30 uur Ds. B. Heijting 

 

 
  2 sep BK   9.30 uur Ds. B. Heijting en ds. J. van den Berg 
 GK 17.00 uur Ds. J. van den Berg 
  9 sep BK   9.30 uur Ds. B. Heijting 
16 sep GK   9.30 uur Ds. D. Bohlken  startdag 

     Ds. B. Heijting 

 
  

Ds. Johan van den Berg heeft een beroep naar Appingedam 
aangenomen. Op 2 september wordt afscheid van hem genomen. 
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Kerkdiensten 
 

Alle diensten beginnen om 17.00 uur tenzij anders aangegeven 

 
27 mei   Ds. D. Bohlken 
1e collecte: Diaconie: Haifer project 
2e collecte: Onderhoudsfonds 
Viering Heilig Avondmaal 
 
  3 juni   Ds. D. Bohlken     9.30 uur 
   Dienst in de Bethelkerk 

 
 

10 juni   Ds. J. van den Berg   17.00 uur 
   Kunstvesper in Grote Kerk  
    
17 juni   Ds. D. Bohlken   10.00 uur 
   Gezamenlijke  dienst in Culemborg 
   M.m.v. de Cantorij uit Tiel en Leerdam 
 

24 juni   Drs. J.B. Val 
1e collecte: Werelddiaconaat    
_____________________________________________________ 
 

  1 juli   Ds. D. Bohlken 
1e collecte: Diaconie 
2e collecte: Onderhoudsfonds 
Viering Heilig Avondmaal 
 
  8 juli   Mw. G. A. Voerman  
1e collecte: Boemengroet gemeente 
 
15 juli   Ds. D. Bohlken 
1e collecte: VluchtelingenWerk 
                    
22 juli   GEEN DIENST 
 Grote Kerk  Ds. B. Heijting       17.00 uur
       

29 juli   Ds. C. Nieuwenhuizen 
1e collecte: Voedselbank Leerdam 
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  5 augustus  GEEN DIENST 
 Bethelkerk nog niet bekend     9.30 uur 

 
12 augustus  Mw. G.A. Voerman    
1e collecte: Zending 
 
19 augustus  GEEN DIENST 
 Grote Kerk Ds. B. Heijting    17.00 uur 
 

26 augustus  Ds. D. Bohlken 
1e collecte: Diaconie: Haifer project 
2e collecte: Onderhoudsfonds 
 
 

   2 september Ds. A. Wijting   
1e collecte: Missionair werk en kerkgroei 
 
   9 september Ds. D. Bohlken 
1e collecte: Diaconie 
2e collecte: Onderhoudsfonds 
Viering Heilig Avondmaal 
 
 16 september Ds. D. Bohlken   9.30 uur 
   Ds. B. Heijting 
   Startdienst in Grote Kerk 

______________________________________________________ 
 

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 
 
  1 juni     19.30 uur Gemeenteavond 

     18.00 uur Maaltijd 
17 juni     10.00 uur  Gemeenschappelijke dag in Culemborg 
  3 sept                 Inleveren kopij Zwaantje 
  5 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 
  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/ 
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