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Voorwoord 
 

Beste lezer, voor u ligt de informatiegids van de 
Hervormde wijkgemeente Centrum-Oost te 
Leerdam, onderdeel van de Protestantse 

Gemeente Leerdam. U heeft deze gids gekregen, 
omdat u lid bent van onze gemeente of omdat u 

nieuw ingeschreven bent. In het laatste geval: 
van harte welkom! In deze brochure wordt het 
één en ander verteld over de gemeente waar u lid 

van bent. Zo kunt u iets lezen over het ontstaan 
en de samenstelling van de gemeente. Verder 

kunt u in deze gids allerlei praktische informatie 
vinden. Zo krijgt u een overzicht van alle 

activiteiten, die mogelijk worden gemaakt door de 
grote inzet van enthousiaste gemeenteleden. 
Graag nodigen we u uit, aan één of meerdere 

activiteiten deel te nemen. Neem hiervoor gerust 
contact op met de betreffende contactpersonen; 

hun namen, telefoonnummers en (mail)adressen 
staan vermeld. Hij of zij vertelt u er van harte 
meer over! Het is bij al het gemeentewerk ons 

verlangen te gaan met God, en ons vertrouwen is 
dat Hij met ons wil zijn.  

 
Hartelijk gegroet en graag tot ziens, mede 
namens de wijkkerkenraad en de samenstellers 

van deze informatiegids,  
 

Leerdam, mei 2021 
 
ds. Gijsbert Termaat 
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Protestantse Gemeente 
 

De Protestantse Gemeente Leerdam is ontstaan in 
oktober 2018 na een vereniging van de 
Hervormde Gemeente Leerdam met de 

Gereformeerde Kerk Leerdam. 
De hervormde wortels zijn terug te voeren tot de 

Reformatie in de 16e eeuw. De Gereformeerde 
Kerk begint landelijk in 1892.  
Bij de Afscheiding in 1834 verlieten in Leerdam 

meerdere gemeenteleden de Hervormde 
gemeente. De bekende ds. H.P. Scholte 

bevestigde in juli 1835 enkelen van hen tot 
ambtsdragers, waarmee een zelfstandig 

gemeenteleven begon.  
In 1889 trad er door de Doleantie opnieuw een 
groot aantal gemeenteleden uit de Hervormde 

Gemeente. Zij noemden zich de “Nederduits 
Gereformeerde Gemeente”.  

In 1901 verenigden de beide afgescheiden 
gemeenten zich tot de Gereformeerde Kerk van 
Leerdam. 

 
De Protestantse Gemeente Leerdam behoort tot 

classis Zuid-Holland Zuid binnen de Protestantse 
Kerk Nederland (PKN) 
De Protestantse gemeente Leerdam is ingedeeld 

in drie geografische wijkgemeenten: 
- Hervormde Wijkgemeente Centrum-Oost; 

- Hervormde Wijkgemeente West 
- Protestantse Wijkgemeente Kerk aan de Linge 
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Volgens de laatste telling in 2020 behoorden in 
Leerdam 2939 personen tot de Protestantse 

Gemeente. 

Hervormde wijkgemeente Centrum-Oost 

 
 

De Hervormde wijkgemeente Centrum-Oost wil 
een levende gemeente van Christus zijn. Hiervoor 
is het allereerst nodig, dat wij Zijn stem goed 

kennen en dat we steeds blijven groeien in die 
kennis. In onze kerkdiensten neemt daarom de 

Woordverkondiging een centrale plaats in, 
evenals de Bijbelstudie in ons verenigingsleven. 
Kern van de Bijbelse boodschap is dat de mens, 

die door de zonde van God is vervreemd, door 
het liefdevolle offer van Jezus weer met God 

verzoend kan worden en door de Heilige Geest 
vernieuwd kan worden. 
Omdat we God willen volgen, willen we allerlei 

opvattingen die tegen Gods Woord ingaan, niet 
volgen. Het vraagt wijsheid om de tijdgeest te 

onderscheiden en ons geloof zuiver te houden; 
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maar we geloven dat Gods Woord en de Heilige 
Geest ons hierin willen leiden. 

De Grote Kerk staat prominent midden in onze 
wijk: het historisch centrum van Leerdam. 
Daarom weten we ons geroepen om het 

evangelie, de goede boodschap van Jezus 
Christus, te delen met alle Leerdammers, maar 

ook met de toeristen, die de Glasstad bezoeken 
en de passanten in de nabijgelegen jachthaven. 
Dat doen we op veel manieren, waarvan de 

belangrijkste de wekelijkse erediensten op 
zondag zijn, maar ook door de openstelling van 

de kerk in de zomermaanden. 
Zo proberen we op eenvoudige wijze te getuigen 

van onze Heiland en te verwijzen naar de 
blijdschap die in Gods kerk kan worden 
gevonden. 

Volgens de laatste telling in april 2021 heeft de 
wijkgemeente 889 leden.  

• 394 lidmaten  
• 420 doopleden 
•   75 overige leden. 

Het aantal pastorale eenheden is 514. 
 

De wijkpredikant is:      
ds. G.A. Termaat,  
Kon. Emmalaan 113, 4141 EB,  

tel. 0345-612505,  
e-mail: predikant-

centrumoost@pgleerdam.nl 
 

mailto:predikant-centrumoost@pgleerdam.nl
mailto:predikant-centrumoost@pgleerdam.nl
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Ondanks het feit dat de wijkgemeente zelfstandig 
is, werken we op veel terreinen nauw en 

dankbaar samen met wijkgemeente West. 
Gelukkig zijn wij in Leerdam niet de eersten, die 
in God geloven, maar mogen we met 

dankbaarheid staan in de traditie van het 
klassiek-Gereformeerde belijden. 

 
Concreet betekent dit: 
• Dat we midden in de Protestantse Kerk in 

Nederland staan en de eenheid zoeken in de 
Protestantse gemeente in Leerdam, vanuit de 

hierboven geschetste grondhouding. 
• Dat we in de erediensten gebruik maken van 

de Herziene Statenvertaling, de 
psalmberijming van 1773 en van de psalmen- 
en gezangenbundel “Weerklank”.  

• Dat we in de middagdienst samenkomen 
rondom thema's uit de Bijbel; vaak aan de 

hand van de Catechismus van Heidelberg. 
• Dat we de kleine kinderen van de gemeente 

dopen. Volwassenen worden gedoopt nadat zij 

belijdenis van het geloof hebben gedaan. 
• Dat voor de toelating aan het Heilig 

Avondmaal belijdenis van het geloof wordt 
gevraagd. 

• Dat wij het huwelijk als een levenslang en 

onverbreekbaar verbond tussen één man en 
één vrouw zien. 

• Dat wij samenwerken met:  
➢ de GZB (zendingswerk wereldwijd),  
➢ de IZB (evangelisatiewerk in Nederland)   

➢ deHGJB (jeugdwerk)  
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Website: www.pgleerdam.nl 
 

 
- voor alle telefoonnummers geldt: 
netnummer: 0345 tenzij anders is 

aangegeven- 
 

Kerkdiensten: 
 
De diensten onder verantwoordelijkheid van  

wijkgemeente Centrum-Oost worden  
gehouden in de Grote Kerk, Kerkstraat 32,  

tel. 617110.  
De morgendiensten beginnen om 9.30 uur en  

de middagdiensten één maal per twee 
weken om 17.00 uur.  
De andere week heeft de wijkgemeente  

dienst, samen met wijkgemeente West in de  
Pauluskerk om 18.30 uur.  

Tijdens de morgendiensten is er steeds  
kinderoppas in gebouw De Kandelaar,  
Achter de Kerk 21.  

Ook de kinderbijbelvertelling tijdens de 
morgendiensten voor kinderen van groep 1 en 2 

vindt in dit gebouw plaats. 
Op het liederenbord in de kerk verwijzen psalmen 
of gezangen, die met zwart Ps / Gz worden 

aangeduid, naar de oudberijmde psalmen en de 
12 enige gezangen en die met wit Ps / Gz worden 

aangeduid, naar de nieuwberijmde psalmen en de 
618 gezangen uit de bundel “Weerklank”. 

http://www.pgleerdam.nl/
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Voor informatie over:  
-de kerk:  

koster mw. J. Bogerd, tel. 618689,  
e-mail: j.bogerd@solcon.nl 
 

-orgel:  
organist A.O. Woudenberg, tel. 616901,  

e-mail: a.o.woudenberg@kpnmail.nl 
 
-de kinderoppas:  

Janneke de Bruin, tel. 06-22163718. 
Karin Aleman, tel. 06-25181465 

 
-de kinderbijbelvertelling:  

Annemarie de Bruijn: tel. 617590,  
e-mail: an.bruijn3@hotmail.com   

Ouderenpastoraat: 

Voor de gemeenteleden van 80 jaar en ouder 
in de wijken Centrum-Oost en West is een  

pastoraal werker aangesteld. Deze werkt 
onder verantwoordelijkheid van beide  
wijkkerkenraden samen met de predikanten en  

de pastoraal ouderlingen.  

Catechese:  

De catechisaties van de wijkgemeenten Centrum-
Oost en West worden gezamenlijk gegeven in de 
vorm van basis-, mentor- en 18+-catechese.  

Informatie bij:    
de predikant, tel. 612505 of mw. C. van Reenen, 

tel. 618885, e-mail: cvanreenen@upcmail.nl. 

mailto:a.o.woudenberg@kpnmail.nl
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Belijdeniscatechese: 
De belijdeniscatechisatie wordt eveneens,  

jaarlijks wisselend, gegeven door één van de  
wijkpredikanten van Centrum-Oost en West.  
Informatie bij de predikant, tel. 612505.  

 
Catecheses verstandelijk beperkten:  

Anita Kamp, tel. 612309,  
e-mail: anitakampsterk@live.nl 
 

Kringwerk: 
In beide wijkgemeenten zijn diverse bijbel- en 

gesprekskringen actief. 
Informatie bij  dhr. C. Brouwer, tel. 616476, 

e-mail: cbrouwer@solcon.nl 

Jeugdwerk: 
Ook het jeugdwerk is voor beide wijkgemeenten 

gezamenlijk. Er zijn diverse jeugdclubs van jong 
tot oud. Voor nadere informatie over deze en 

andere activiteiten verwijzen we u graag naar de 
website van de gemeente: www.pgleerdam.nl. 
Ook kunt u altijd contact opnemen met de 

predikant of met de jeugdouderling,  
M.J. van Bezooijen, tel. 06-10685070, e-mail:  

jeugdouderling-centrumoost@pgleerdam.nl 
 
Jongeren Open Huis (12-15 jaar):  

Dhr. J.C. van Dijk, tel. 633017  
e-mail: joh@pgleerdam.nl 

 
Ichtus (16+):  
voorzitter@ichtusleerdam.nl 

 

mailto:voorzitter@ichtusleerdam.nl
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Vrouwenvereniging Rehoboth:  
mw. I. van Dijk- Muller, tel. 06-44117996  

e-mail: irenevandijkmuller@gmail.com  

Wijkgebouwen: 
 

Maranatha: J.A. Burgersstraat 1, tel. 613996. 
Beheerder: vacant.  

Tijdelijk informatie bij het kerkelijk bureau,  
mevr. L. Versluis, tel 0345 – 618238,  
e-mail: kerkelijkbureau@pgleerdam.nl 

 
De Kandelaar: Achter de Kerk 21, tel. 504570.  

Beheerster: mw. Mirande Kaasschieter – 
Hoogeweij, tel: 505768. 

e-mail: mirandeandmichel@hotmail.com 
 
Overige kerkelijke gebouwen:  

Voor de contactgegevens van de overige 
kerkelijke gebouwen verwijzen we u naar de 

website van de Gemeente: www.pgleerdam.nl. 
 
Bankrekening Wijkkas: 

Bankrekeningnummer (IBAN) van de wijkkas is:  
NL 50 RABO 0373741901 t.n.v. CvK Prot. Gem. 

Leerdam inzake Wijkkas Centrum-Oost.  
Beheerder is ouderling-kerkrentmeester  
R.H. van Rijn. 
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Samenstelling van de wijkkerkenraad en 
wijkindeling: 
             

Wijkpredikant:  
ds. G.A. Termaat,  

Koningin Emmalaan 113,  
4141 EB, tel. 612505,  

e-mail: predikant-
centrumoost@pgleerdam.nl 

 

                 Scriba:  
                 Ouderling J. Verhoeven,  

                 J.C. Rijsdijkstraat 17, 4141 CT,  
                 tel. 06-22832262 

                 e-mail:  
                 scriba-centrumoost@pgleerdam.nl 
                    

                   Jeugdouderling:  
                  M.J. van Bezooijen, Gr. Adolfstraat 6,  

                  4141JK, tel. 06-10685070, e-mail:           
                  jeugdouderling-   
                  centrumoost@pgleerdam.nl 

 
  

                              
Ouderlingen-Kerkrentmeesters: 
 

                  R.H. van Rijn, Hoogeind 2D,      
                  4143 LX, tel. 618519 

                  e-mail: voorzitter-    
                  kerkrentmeesters@pgleerdam.nl 
 

 

mailto:predikant-centrumoost@pgleerdam.nl
mailto:predikant-centrumoost@pgleerdam.nl
mailto:scriba-centrumoost@pgleerdam.nl
mailto:kerkrentmeesters@pgleerdam.nl
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                  J. Hoencamp, Goslar 23,  

                  4141 MT,  
                  tel. 06-52790394 
                   

 
 

 
                    P.G. Molenaar, Dorpsweg 25 
                    4245 KN Leerbroek 

                    tel.: 06-51857667 
 

 
 

 
Diakenen:    
 

                   M.J. van Dam, Kon. Emmalaan 24,   
                   4141 EC, tel. 614448,  

M. 
 
                    

 
                  J. van Dijk, Parallelweg 10,                        

                  4143 LA, tel. 619134. E-mail:                        
                  voorzitter-diaconie@pgleerdam.nl 
 

 
 

                    G.J. van der Neut, Horndijk 77,   
                    4141 MB,  
                    tel. 06-54677662 

 

mailto:voorzitter-diaconie@pgleerdam.nl
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                   W.B. de Leeuw, Parallelweg 1,  

                   4143 LA,  
                   tel. 06-51446471 
 

 
 

 
Wijkouderlingen: 
 

wijk 1 
ouderling: vacant 

wijkbroeder: R.W. Werkhoven, Ridderspoor 10, 
4143 GL, tel. 619537 

Achter de Kerk, Bergstraat, Burgemeester 
Meesstraat, Fonteinstraat, Generaal Pironstraat, 
Groote Steiger, Hoogeind 1 t/m 15 (zowel even 

als oneven), Hoogenhoek, Hoogstraat, 
Horndijkstraat, Huisgracht, Jan van Arkelstraat, 

J.C. Rijsdijkstraat, Kerkstraat, Markt, Markthof, 
Nieuwstraat, Oostwal, Oranje Nassaulaan, 
Oranjeplein, Poorterij, Prins Bernhardstraat, 

Prinses Beatrixstraat, Schavet, Singel, Vlietskant 
en Zuidwal. 

 
wijk 2 
                    J. den Besten,  

                   Van Egmondstraat 3,  
                   4143 BN,  

                   tel. 615231  
                        
 

wijkbroeder: vacant 
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Dokter C. Voogdplein, Dokter Reilinghplein, 
Julianastraat, Koningin Emmalaan (even) behalve 

Lingesteyn, Meent, Meentplein, Noorderbergpad, 
Noordwal, Prins Hendrikstraat, Spoorstraat, 
Vinkenbuurt, Vrijheidsstraat, Westwal, en 

overgeschrevenen uit wijkgemeente West en  
Heukelum. 

     
 wijk 3     
                    I. Horde, Diefdijk 6, 4141 MD,  

tel. 523732 
 

 
 

 
wijkbroeder: vacant 
 

C. Schalijstraat, Diefdijk, Dillenburg, Graaf 
Adolfstraat, Graafschap, Horndijk, J.A. 

Burgersstraat, Juliana van Stolbergstraat, 
Kruiswerf, Oranjehof, Prinses Irenelaan, Prinses 
Margrietstraat, Prinses Marijkestraat, 

Prinsessenhof, Stadhouder Janstraat. 
 

 
Wijk 4 
                   N. Fraanje, Verstolkstraat 9,  

                   4143 BL,  
                   tel. 752679,  

                    
 
 

wijkbroeder: vacant 
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Baronie, De Waterloop, Frederik Hendrikstraat, 
Hendrik van Nassaustraat, 

J.T. Visserstraat, Koningin Emmalaan (oneven), 
Lodewijk van Nassaustraat, Markiezenhof, Oud-
Schaik, Prins Mauritsstraat, Watertorenlaan, 

Willem de Zwijgerstraat, Zuster J.C. Croonhof en 
overgeschrevenen uit Acquoy, Asperen, Beesd, 

Culemborg, Geldermalsen, Rhenoy en Vuren. 
 
wijk 5 

ouderling: vacant. 
 

wijkbroeder: A.D.W. de Bruijn, Meerdijk 24, 
4151 CA, Acquoy 

 
Archangel, Bohemen, Goslar, Hernösand, 
Hoogeind 16 en verder (zowel even als oneven), 

Levanger, Memel, Narva, Onega, Riga, Skönvik, 
Sundsvall en Wilna. 

 
wijk 6      
                    R. Vermeer, Tiendweg 116,                 

                    4142 EN,  
                    tel. 06-42874708 

 
 
 

wijkbroeder: M. Hijkoop, Vijfmolens 11,  
4247 EZ Kedichem, tel. 0183-562507 

 
Industrieweg, Loosdorp, Novy Borstraat, 
Pfinztalstraat, Schaikseweg, Wijnmalenstraat, 

woningen op bedrijventerrein Nieuw Schaik en de 



19 

 

overgeschrevenen uit wijkgemeente kerk aan de 
Linge in de wijk Ter Leede en uit Leerbroek, 

Kedichem en Schoonrewoerd. 
 
Wijk 7 

                      R.G.J. Doeleman, Hoogeveld 13,    
                      4152 DA Rhenoy,  

                      tel. 06-34558024,  
                       
 

 
wijkbroeder: vacant 

 
Overgeschrevenen uit de Protestantse 

wijkgemeente Kerk aan de Linge (behalve Huis 
ter Leede, Rondas, Beukelaar en woonwijk Ter 
Leede). 

 
wijk 8 

ouderling: vacant 
wijkbroeder: vacant 
 

Stationsweg en pastoraal overgeschrevenen in 
Huis ter Leede, Rondas en Beukelaar. 

Lingesteyn 
De bewoners van Lingesteyn (adressen aan het 
Lingesteynplantsoen) vallen onder de pastorale 

zorg van de wijkouderling van de wijk waarin zij 
voorheen woonden. Bewoners die voorheen lid 

waren van een PKN-gemeente in een andere 
plaats vallen óf nog steeds onder de pastorale 
zorg van de kerkenraad van die gemeente óf 

onder de pastorale zorg van de Hervormde 
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Gemeente Leerdam. De pastoraal werker van de 
Hervormde wijkgemeenten Centrum-Oost en 

West zal de zorg op zich nemen van de bewoners 
die 80 jaar of ouder zijn. Bewoners jonger dan 80 
jaar ontvangen pastorale zorg van ds. B. 

Oosterom, geestelijk verzorger van Lingesteyn.  
 

Pastoraal contact: 
Bij zorg, ziekenhuisopname en ontslag graag  
bericht aan de wijkpredikant of de pastoraal  

medewerker of uw wijkouderling. 

Pastoraalmedewerker ouderenpastoraat:  

De heer D.C.C. (Dick) Geluk, 
Vliegezwam 80,  

3903 GB  Veenendaal.  
Tel: 06 – 22712588,  
e-mail: pastoraalwerker-

centrumoost-west@pgleerdam.nl 
 

 

Vertrouwenspersonen: 
• Mevr. Laura Middag – Talsma   

• mevr. R. Tromp. 
Telefonisch bereikbaar op nummer: 

06 – 82567271 
Of per e-mail: 
vertrouwenspersoon@pgleerdam.nl 

Kerkelijk bureau. 
Het kerkelijk bureau is gevestigd aan De 

Waterloop 27, tel. 0345-618238. Het kerkelijk 
bureau is telefonisch bereikbaar op 
maandagmorgen van 9.00 tot 10.00 uur en op 

mailto:vertrouwenspersoon@pgleerdam.nl
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maandagavond en woensdagavond van 18.00 tot 
19.00 uur. Buiten deze tijden kunt u het 

antwoordapparaat inspreken, dan wordt u z.s.m. 
terug gebeld. Ook is het kerkelijk bureau per e-
mail te bereiken: kerkelijkbureau@pgleerdam.nl  

Collectebonnen  
Collectebonnen kunt u bestellen via de website: 

www.pgleerdam.nl of d.m.v. bestelformulieren, 
die in de kerkgebouwen bij de uitgang liggen. U 
kunt deze inleveren bij het kerkelijk bureau of het 

in de collectezak van de kerkrentmeesters 
deponeren. Wanneer het formulier op 

woensdagavond voor 20.00 uur binnen is, worden 
de bonnen voor het weekeinde bij u thuis 

bezorgd.  

Verhuur kerkelijk gebouwen (Grote Kerk, 
Pauluskerk en Bethelkerk). 

Voor het huren van de Grote Kerk of de 
Pauluskerk kunt u contact opnemen met  

dhr. J. Middag, tel. 0345-616320,  
e-mail: janmiddag@hotmail.com 
Voor het huren van de Bethelkerk kunt u contact 

opnemen met Adri van Zandwijk, Dorpsweg 3, 
4245 KN Leerbroek, 0345-599632, e-mail: 

adri_van_zandwijk@hotmail.com 
 
Voor de richtlijnen, die gelden bij de verhuur van 

de kerkelijke gebouwen kunt u contact opnemen 
met het kerkelijk bureau of met de beheerder. 

mailto:janmiddag@hotmail.com
mailto:adri_van_zandwijk@hotmail.com
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Dovenvoorziening.  
In de Grote Kerk en de Pauluskerk is een 

ringleiding aanwezig t.b.v. gebruikers van 
hoortoestellen.  

Vrijwillige Bijdrage.  

Elk jaar wordt in januari met de Actie Kerkbalans 
een toezegging gevraagd voor de Vrijwillige 

Bijdrage van alle gemeenteleden van 18 jaar en 
ouder.  

Kerk op Internet.  

De Protestantse Gemeente Leerdam beschikt over 
de website: www.pgleerdam.nl. 

Archivaris.  
De archiefbewaarder van de Protestantse 

Gemeente Leerdam is dhr. J. Keuken,  
tel. 0345-616726, of per e mail: 
kerkarchivaris@pgleerdam.nl. Bij hem kunt u 

terecht voor o.a. inlichtingen op genealogisch 
gebied of over de historie van onze kerkelijke 

gemeente. 

Kerkbode.  
Het officiële orgaan van de beide Hervormde 

wijkgemeenten is de “Hervormde Kerkbode”, die 
meestal eenmaal per twee weken verschijnt. Voor 

abonnementen, advertenties, enz. kunt u zich 
wenden tot het kerkelijk bureau.  
De abonnementsprijs bedraagt €17,50. Voor een 

postabonnement is dit €55,- per jaar.  
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Doopbewijzen. 
Doopbewijzen, uitsluitend voor kerkelijk gebruik, 

kunt u aanvragen bij het kerkelijk bureau.  

Ledenregistratie.  
Een kerkelijke organisatie heeft heel veel belang 

bij een goede ledenadministratie.  
Daarom het verzoek om alle adreswijzigingen, 

geboorten, overlijdens en wijzigingen van 
burgerlijke staat door te geven.  

Thuis beluisteren en bekijken van de 

kerkdienst. 
Door middel van een USB-stick en een mp3-

speler, die door de diaconie ter beschikking wordt 
gesteld, kunt u thuis de diensten van de laatste 

zondag beluisteren. 
Gemeenteleden van wijk Centrum Oost en van 
wijk West, die van deze dienst gebruik wensen te 

maken, kunnen zich in verbinding stellen met: 
- mevr. A. van Dijk, Koningin Emmalaan 108, 

4141 EE, tel. 0345-619728; 
Ook is het mogelijk de diensten mee te beleven 
via: www.kerkdienstgemist.nl (beeld en geluid). 

Hiervoor is een speciaal kastje beschikbaar, wat 
tegen een geringe vergoeding in bruikleen kan 

worden gegeven. Via dit kastje is het mogelijk om 
de diensten op uw televisietoestel weer te geven. 
Neem hiervoor contact op met de heer  

C.P. Sprado, Kruiswerf 1, 4141 GG  Leerdam.  
Tel: 06-15469779. 
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Hulpverlenende instanties:  
St. De Hoop: 

Evangelisch centrum voor verslavings- en 
psychiatrische problematiek, 
tel. 078 – 6111111, www.dehoop.org  

Eleos: 
Gereformeerde Geestelijke Gezondheidszorg, 

voor levens- en gezinsvragen, 
tel. 088-8921213, www.eleos.nl 
Siriz: 

Hulpverlening, opvang en voorlichting onbedoelde 
zwangerschap,  

tel. 0800-4400003, www.siriz.nl  
De Herberg: 

Diaconaal centrum te Oosterbeek, 
tel. 026-3342225, www.pdcdeherberg.nl  

Wat te doen bij: 

• Geboorte 
• Overlijden 

• Huwelijk / huwelijksjubileum 
Informeer de wijkpredikant en het kerkelijk 
bureau.  

 
Bij: 

• Verhuizing 
• Gebruik van  Grote Kerk of Pauluskerk. 
• Overschrijving naar ander 

kerkgenootschap of wijkgemeente. 
• Gebruik van de wijkgebouwen 

Neem contact op met het kerkelijk bureau. 
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Bij: 
• Ziekte/ziekenhuisopname/ontslag uit 

het ziekenhuis.  
Informeer de wijkpredikant en/of pastoraal 
ouderling.  

 
Huwelijksbevestiging en inzegening. 

Voor een kerkelijke bevestiging en inzegening van 
een huwelijk stelt u zich minstens zes weken van 
tevoren in verbinding met de wijkpredikant van 

de bruid. Woont de bruid buiten Leerdam, dan 
met de wijkpredikant van de bruidegom. Voor de 

beschikbaarstelling van de kerk van voorkeur en 
verdere regelingen, zoals koster en organist kunt 

u contact opnemen, eveneens minstens zes 
weken van tevoren, mevr. M.G. Versluis-Hoegee, 
De Waterloop 27, 4141 JV; tel. 0345-618238.  

Dit kan ook per e-mail: 
kerkelijkbureau@pgleerdam.nl. 

Eigen gemeenteleden kunnen voor een 
trouwdienst kosteloos gebruik maken van één 
van de kerkgebouwen. 

Voor overige informatie kunt u zich wenden tot 
het kerkelijk bureau. 
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Persoonlijke aantekeningen: 
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…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………….. 
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Kerklogo 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
Dit kerklogo symboliseert de drie wijkgemeenten 

binnen de protestantse gemeente Leerdam,  
in Christus met elkaar verbonden. 

 

 

 
 


