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Voorwoord 

‘Hebt u misschien een stadsplattegrond?’, vroeg ik in maart 2019 als kersverse 

inwoner van Leerdam bij een loket van het stadskantoor aan het Dr. Reilinghplein. 

‘Nee, meneer, die worden niet meer gemaakt. Alles gaat tegenwoordig via inter-

net.’ Ik vertelde waarom ik het altijd zo handig vond om zo’n papieren versie bij 

de hand te hebben. 'Wacht ‘ns even, ik ga even voor u kijken; misschien ligt hier 

nog een oude gemeentegids en daar zit ook een kaartje van de stad in.’ En jawel 

hoor, een mooie stadsgids van Leerdam inclusief plattegrond… uit 2017. Behoor-

lijk verouderd dus, maar best nog een beetje dienstbaar voor mijn doel. 

 

Wel, hierbij ontvangt u een geactualiseerde gids van de Protestantse Gemeente in 

Leerdam met haar drie wijkgemeenten. Natuurlijk, u leest er ook van alles over 

op onze website. En bovendien blijft u via de website en de kerkbladen gaande-

weg geïnformeerd, want er is ook in de kerk altijd beweging in de gegevens. Niet-

temin, als hartelijk welkom in de Protestantse Gemeente en als handige wegwijzer 

bieden we u graag deze papieren gids aan. 

 

Weet u wat ik trouwens het mooiste vond, toen ik op zoek was naar die stadplat-

tegrond? De vriendelijke benadering en het meedenken. Die ontmoeting was een 

goede binnenkomer. Daarom: we ontmoeten u / jou / jullie graag ergens in onze 

gemeente. Niets gaat immers boven een persoonlijke ontmoeting. En daar klopt 

het geheim van de kerk: God wil ons in Zijn gemeente ontmoeten. 

 

Leerdam, januari 2021,     

Ds. H. Markus,  

voorzitter Algemene Kerkenraad 

Wie zijn wij? 

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.  

Al de eeuwen door mocht in de stad Leerdam, vanuit deze kerk, de blijde bood-

schap over het evangelie van Jezus Christus, klinken en konden de sacramenten 

van doop en avondmaal worden bediend. 

 

De ontstaansgeschiedenis van de Gereformeerde Kerk begint landelijk in 1892.  

Bij de Afscheiding in 1834 verlieten in Leerdam meerdere gemeenteleden de Her-

vormde Gemeente. De bekende ds. H.P. Scholte bevestigde in juli 1835 enkelen 

van hen tot ambtsdragers, waarmee een zelfstandig gemeenteleven begon. In mei 
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1840 ontvangt de “Christelijke Afgescheiden Gemeente” haar eerste predikant, in 

de persoon van ds. G. Baay. 

In 1889 trad er door de Doleantie opnieuw een groot aantal gemeenteleden uit de 

Hervormde Gemeente. Zij noemden zich de “Nederduits Gereformeerde Ge-

meente”. In 1898 werd op de Hoogstraat een eigen kerkgebouw gerealiseerd. Dit 

gebouw is nu in gebruik door de Nederlands Gereformeerde Kerk van Leerdam. 

In 1901 verenigden de beide afgescheiden gemeenten zich tot de Gereformeerde 

Kerk van Leerdam. 

 

De Protestantse Gemeente van Leerdam behoort tot classis Zuid-Holland Zuid 

binnen de Protestantse Kerk Nederland (PKN). 

De Gemeente is ingedeeld in drie geografische wijkgemeenten: 

- Hervormde wijkgemeente Centrum-Oost 

- Hervormde wijkgemeente West 

- Protestantse wijkgemeente Kerk aan de Linge. 

 

Volgens de telling in februari 2020 behoorden in Leerdam 2939 personen tot de 

Protestantse Gemeente 

• aantal belijdende leden   1244 

• aantal doopleden      1386 

• aantal leden register ‘zij die met de gemeente verbonden zijn’ 

(voorheen geboorteleden)        309 

• totaal aantal leden  2939 

• aantal pastorale eenheden  1763 

 

Wijkgemeenten 

Hervormde wijkgemeente Centrum-Oost 

De Hervormde wijkgemeente Centrum-Oost wil een levende gemeente van Chris-

tus 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 vereni-

gingsleven. 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 ver-

zoend 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; maar we geloven dat Gods Woord en de Heilige 

Geest ons hierin willen leiden. 

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. 
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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 vele manieren, waarvan de belangrijkste de wekelijkse erediensten op zon-

dag 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. 

 

Ondanks het feit dat de wijkgemeenten zelfstandig zijn, werken we op vele terrei-

nen nauw en dankbaar samen met wijkgemeente West. 

 

Samengevat betekent dit voor ons en voor de wijkgemeente West: 

• dat we midden in de Protestantse Kerk in Nederland staan en de eenheid 

zoeken in de Protestantse Gemeente in Leerdam vanuit de hierboven ge-

schetste grondhouding. 

• dat we in de erediensten gebruik maken van de Herziene Statenvertaling, 

de psalmberijming van 1773 en de psalmen- en gezangenbundel ‘Weer-

klank’.  

• 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 en het werk van de GZB (zendingswerk wereld-

wijd), de IZB (evangelisatiewerk in Nederland) en de HGJB (jeugdwerk) 

steunen. 

 

Contactadressen: 

Predikant:  

ds. G.A. Termaat, Kon. Emmalaan 113, 4141 EB  Leerdam; 

tel. 0345-612505, mobiel: 06-44329485 

e-mail: predikant-centrumoost@pgleerdam.nl  

 

 

 

Scriba:  

ouderling J. Verhoeven, tel. 06-22832262 

e-mail: scriba-centrumoost@pgleerdam.nl  

mailto:predikant-centrumoost@pgleerdam.nl
mailto:scriba-centrumoost@pgleerdam.nl
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Pastoraal medewerker:  

dhr. D.C.C. Geluk, tel. 06-22712588 

e-mail: pastoraalwerker-centrumoost-west@pgleerdam.nl  

 

 

 

Hervormde wijkgemeente West 

Vertrouwd en gastvrij. Zo willen we als wijkgemeente rondom de Pauluskerk (Eu-

ropaplein) met de liefde van Christus present zijn in de kleurrijke wijk Leerdam-

West.   

Als een vertrouwd adres voor wie al jaar en dag in Leerdam-West woont, en te-

gelijk als een gastvrij huis voor wie er nieuw is komen wonen, m.n. in Broekgraaf.  

Als een vertrouwd adres voor wie van jongs af de Bijbel kent en gelooft in Jezus 

Christus, en tegelijk als een gastvrij huis voor wie op latere leeftijd nieuwsgierig 

is geworden naar ‘meer’, al of niet met een (van oorsprong) allochtone achter-

grond. 

Vertrouwd en gastvrij. Dat tekent de verscheidenheid aan achtergronden die ge-

meenteleden hebben, maar ook de verscheidenheid aan activiteiten die er georga-

niseerd worden (bijv. catechese en vrouwenvereniging, maar ook de Alpha-cur-

sus, het Samen Eten-project en de pioniersplek Daar al-Nour). Veel van deze ac-

tiviteiten worden samen met wijkgemeente Centrum-Oost uitgevoerd.  

Onze identiteit (zie de verwoording hiervan onder wijkgemeente Centrum-Oost)  

vormt het kader, de verbinding en de stimulans in die verscheidenheid. Zo willen 

we de goede boodschap van het evangelie delen en een hechte gemeenschap vor-

men met zorg en aandacht voor elkaar, in het bijzonder voor wie kwetsbaar zijn. 

In prediking, pastoraat en diaconaat voelen we ons betrokken op de medemensen 

tussen wie wij wonen. Met vallen en opstaan willen wij leren voor de inwoners 

van West te bidden, goed te doen aan allen, en het evangelie van Jezus Christus 

met hen te delen.   

     

Contactadressen: 

Predikant:  

ds. H. Markus, Spiegellaan 2A, 4142 SP  Leerdam; 

tel. 0345-612662, mobiel en app: 06-49375052 

e-mail: predikant-west@pgleerdam.nl  

 

 

 

 

Scriba:  

ouderling J.A. den Hartog, tel. 0345-599488 

e-mail: scriba-west@pgleerdam.nl  

 

mailto:pastoraalwerker-centrumoost-west@pgleerdam.nl
mailto:predikant-west@pgleerdam.nl
mailto:scriba-west@pgleerdam.nl
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Pastoraal werker ouderenpastoraat: 

dhr. D.C.C. Geluk, tel. 06-22712588 

e-mail: pastoraalwerker-centrumoost-west@pgleerdam.nl  

 

 

 

 

Samenwerking wijkgemeenten Centrum-Oost en West 

 

Gezamenlijke middag- en avonddiensten: 

Elke zondagmiddag of -avond houden beide wijkgemeenten een gezamenlijke  

dienst.  

We komen in deze diensten samen rondom thema's uit de Bijbel, vaak aan de hand 

van de belijdenisgeschriften. 

Deze diensten vinden in afwisseling plaats om 17.00 uur in de Grote Kerk of om  

18.30 uur in de Pauluskerk. 

 

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 kerkenraden samen met de  

predikanten en de pastoraal ouderlingen.  

 

Catechese:  

De catechisaties van de wijkgemeenten Centrum-Oost en West worden gezamen-

lijk gegeven in de vorm van basis-, mentor- en 18+-catechese.  

 

Belijdeniscatechese: 

De belijdeniscatechisatie wordt eveneens jaarlijks wisselend gegeven door één  

van de wijkpredikanten van Centrum-Oost en West.  

  

Kringwerk: 

In beide wijkgemeenten zijn diverse bijbel- en gesprekskringen actief. 

 

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.  

Ook kunt u altijd contact opnemen met één van de predikanten. 

 

mailto:pastoraalwerker-centrumoost-west@pgleerdam.nl
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Protestantse wijkgemeente Kerk aan de Linge 

‘Ga met God en Hij zal met je zijn.’ We geloven als Kerk aan de Linge dat daar 

vele manieren voor zijn, vol overtuiging, met twijfels, voor jong en voor oud. We 

willen ruimte bieden aan diversiteit, veiligheid bij twijfel en gaan lastige (ge-

loofs)gesprekken niet uit de weg.  

Missie 

Kerk aan de Linge is een open (protestants-)christelijke geloofsgemeenschap in 

de traditie van de PKN die in verbondenheid met God en haar leden ernaar streeft 

dat mensen zich in allereerste instantie veilig voelen: je mag zijn wie je bent. Met 

zekerheden, maar ook met vragen en twijfels. Vanuit deze veilige basis ontmoeten 

we elkaar en zoeken we samen naar de ontmoeting met God waarbij de eredienst 

op zondag een belangrijke plaats inneemt.  

Visie 

We willen ons gemeentezijn vormgeven rondom het kernwoord ontmoeten. 

Daarin liggen de Bijbelse principes vieren, leren, dienen en omzien besloten. Deze 

principes zijn de kaders van waaruit we inspirerend, ootmoedig en barmhartig de 

ander binnen en buiten de kerk tegemoet willen treden. Al onze activiteiten wor-

den vanuit deze vier principes georganiseerd / vormgegeven. Daarbij willen we 

gastvrij zijn naar mensen buiten onze gemeente, een plek midden in de samenle-

ving innemen met oog voor wat er in de wereld gebeurt. Vanuit de vele groepen 

(die elk hun eigen specifieke taak en doel hebben) streven wij ernaar om luisterend 

en dienend ons christelijk geloof handen en voeten te geven. Hierbij is de onder-

linge samenwerking een bindende factor.  

Dit alles is alleen mogelijk wanneer we leven uit het vertrouwen dat God ons zal 

leiden en vasthouden door Zijn Heilige Geest. 

 

Contactadressen: 

Predikanten:  

ds. M.B. Heijting, Parallelweg 5, 4143 LA  Leerdam;  

tel. 0345-506898; e-mail: ds.heijting@pgleerdam.nl  

 

 

ds. E.C. Vreugdenhil – Mijnarends, Kristallaan 71, 4142 SG  Leer-

dam; 

    tel. 06-44879666; e-mail: ds.vreugdenhil@pgleerdam.nl  

 

Scriba:  

ouderling B. Bruggeman, tel. 0345-632444;  

e-mail: scriba-kerkaandelinge@pgleerdam.nl. 

 

Geografische indeling wijkgemeenten 

Het grondgebied van de Protestantse Gemeente Leerdam beslaat het grondgebied 

zoals hierna beschreven. 

De hoofdlijn van de geografische indeling is als volgt: 

mailto:ds.heijting@pgleerdam.nl
mailto:ds.vreugdenhil@pgleerdam.nl
mailto:scriba-kerkaandelinge@pgleerdam.nl
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Hervormde wijkgemeente Centrum-Oost 

Begrenzing: 

• Alle straten ten zuiden van de spoorlijn en ten oosten van de Zuid-Holland-

weg.  

• Diefdijk, Industrieweg, Novy Borstraat, Pfinztalstraat, Schaikseweg, wo-

ningen op bedrijventerrein Nieuw Schaik, Hoogeind, Loosdorp. 

 

Hervormde wijkgemeente West 

Begrenzing: 

• Alle straten ten zuiden van de spoorlijn en ten westen van de Zuid-Holland-

weg. 

• Koenderseweg, Parallelweg West, Recht van ter Leede.  

• Hof van Climentzas, en een gedeelte van de Stationsweg. 

 

Afspraak tussen de wijkgemeenten West en Centrum-Oost is dat De Hof van Cli-

mentzas en een gedeelte van de Stationsweg welke ten oosten liggen van de Zuid-

Hollandweg tijdelijk tot het grondgebied van de wijkgemeente West worden ge-

rekend. 

 

Protestantse wijkgemeente Kerk aan de Linge 

Begrenzing: 

- ten noorden van de spoorlijn met uitzondering van de buitengebieden. 

 

Tot de buitengebieden behoren: 

• Koenderseweg, Parallelweg West, Recht van ter Leede.  

Deze worden gerekend bij wijkgemeente West. 

 

• Diefdijk, Industrieweg, Novy Borstraat, Pfinztalstraat, Schaikseweg, wo-

ningen op bedrijventerrein Nieuw Schaik, Hoogeind, Loosdorp. 

Deze worden gerekend bij wijkgemeente Centrum-Oost. 

 

Voorkeursregeling 

Als een lid van de Protestantse Gemeente zich in Leerdam vestigt, gaat hij of zij 

automatisch deel uitmaken van de geografische wijkgemeente. De drie wijkge-

meenten in Leerdam zijn niet van dezelfde modaliteit. De wijkgemeenten Cen-

trum-Oost en West worden gerekend tot de Hervormd-Gereformeerde modaliteit 

(Gereformeerde Bond), terwijl wijkgemeente Kerk aan de Linge zich rekent tot 

de Open Confessionele modaliteit.  

 



Pagina 10 van 24 
 
 

Gemeenteleden die dat wensen, kunnen overgeschreven worden naar een wijk met 

een andere modaliteit. Voor gemeenteleden die wonen op het geografische grond-

gebied van de wijkgemeenten West of Centrum-Oost of zich daar vestigen en die 

naar een wijkgemeente met een andere modaliteit overgeschreven willen worden, 

is er maar één mogelijkheid: overschrijven naar wijkgemeente Kerk aan de Linge. 

 

Voor gemeenteleden die wonen op het geografische grondgebied van wijkge-

meente Kerk aan de Linge of zich daar vestigen en die aansluiting zoeken bij een 

wijk van een andere modaliteit, wordt een indeling gehanteerd die richtinggevend 

is voor de wijkgemeente waarnaar overgeschreven kan worden.  

Bewust ‘richtinggevend’: uiteindelijk mag een lid zich laten overschrijven naar 

iedere gewenste wijkgemeente. 

 

Nieuwe gemeenteleden, wonend ten noorden van de spoorlijn, maar aan de west-

kant van de lijn Van Leyenburgstraat, Drossaardslaan, Eksterlaan en Roekstraat 

kunnen in beginsel overschrijving aanvragen naar wijkgemeente West. 

Nieuwe gemeenteleden wonend ten noorden van de spoorlijn, maar aan de oost-

kant van de genoemde lijn kunnen in beginsel overschrijving vragen naar wijkge-

meente Centrum-Oost. 

 

Er bestaat ook de mogelijkheid om overgeschreven te worden naar een andere 

gemeente dan de gemeente waarin u woont. Hiervoor kunt u contact opnemen met 

het kerkelijk bureau. 

Nieuw ingekomen leden worden zo spoedig mogelijk bezocht en voorgelicht over 

de verschillende wijkgemeenten. 

Kerkelijke Gebouwen 

Grote Kerk 

In ons land zijn door de monumentenwet 

veel gebouwen en kerken aangemerkt als 

monument en daardoor beschermd. Ook de 

Grote Kerk van Leerdam is een monumen-

taal gebouw in een  

laatgotische bouwstijl, daterend uit de 16e 

eeuw. Deze bouwstijl werd vanuit Frankrijk 

geïntroduceerd en is gebaseerd op het schep-

pen van hoge ruimten. Begin 1500 is de kerk 

ingewijd, nadat er 150 jaar aan gebouwd is. Na 1550 is de kerk wat grootte betreft 

niet meer gewijzigd.  

De toren is het oudste gedeelte en dateert uit de 13e eeuw. Deze is half ingebouwd 

met Romaanse kenmerken. In de toren hangen twee luidklokken, die in 1517 en 

1659 gegoten zijn door W.J. Moer en Fr. Hemonij. Op de spits van de toren, die 

tijdens een restauratie 2 meter 50 verhoogd is, staat een ruiter te paard, vanouds 

een kozak genoemd. De plattegrond van de kerk heeft de vorm van een Latijns 
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kruis, waardoor de symboliek van de kruisdood van Christus in herinnering wordt 

gebracht.  

 

Symboliek:  

De kerk is naar het oosten gekeerd, dat wordt de ligging of oriëntatie genoemd. In 

het oosten komt de zon op: die verwijst naar de Zon der gerechtigheid, gerelateerd 

aan de Paasmorgen. De hoofdingang was oorspronkelijk onder de toren in het 

westen. Bij het binnenkomen van de kerk liep men zo het licht tegemoet. Het 

gedeelte tegenover de toren, gericht naar het oosten, wordt het koor genoemd waar 

vroeger het hoogaltaar stond.  

Het koor wordt afgesloten met een triomfboog. De noordelijke kant of rechter-

zijde (het Noorderkoor, zeggen de Leerdammers) wordt de evangeliezijde ge-

noemd, de linkerzijde wordt de epistelzijde genoemd. Dit verwijzend naar de 

zendbrieven van de apostelen. In de lengterichting wordt het gedeelte tussen de 

toren en het koor het schip genoemd, dat herinnert aan de ark van Noach. Het 

middenstuk, waar beide heilige sacramenten worden gevierd, wordt gedragen 

door vier kruispilaren, welke vierkant zijn. Zij symboliseren de vier evangelisten. 

Het dak van het schip rust op spitsbogen en deze worden gedragen door pilaren, 

voorstellende de andere apostelen.  

 

De Reformatie is ook voor Leerdam van betekenis geweest. In diverse historische 

uitgaven wordt hier aandacht aan besteed. De eerste predikant, Joost de Jonge, 

moest zijn keuze voor de hervorming met de dood bekopen en is in 1574 door de 

Spanjaarden vermoord.  

 

Het orgel is gemaakt in 1852-1854 door de firma Bätz en Co uit Utrecht. Dit orgel 

bestaat uit een hoofdwerk van 10 stemmen (registers), het bovenwerk met 7 stem-

men, terwijl het pedaal 4 stemmen heeft waaronder een trombone. Op het boven-

werk is tevens een tremulant aangebracht.  

In 2020 is er een koororgel geplaatst dat m.n. in diensten met weinig bezoekers, 

zoals rouw- en trouwdiensten gebruikt kan worden. 

 

Pauluskerk 

Op donderdag 26 januari 1961 werd de Pau-

luskerk in gebruik genomen. De dienst werd 

geleid door ds. K. Ooms. De tekst was Lucas 

5:5b: ‘Doch op Uw woord zal ik het net uit-

werpen’. In de gevels van de kerk zijn wand-

decoraties aangebracht van deze wonder-

bare visvangst.  

Het gebouw is ontworpen door ing. Oskam. 

De kerkzaal biedt plaats aan 600 personen. 

Het gebouw heeft de vorm van een recht-

hoek, waarbij de toren een plaats heeft gekregen in het verlengde van de Joost de 
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Jongestraat. De vorm en toepassing van materialen is zodanig dat deze duidelijk 

aan het wezen van de eredienst en sacramentsbediening ten dienste staan.  

 

De hoge ramen in de kerk vormen een rondlopende lichtstrook en zijn bezet met 

Gusz antiek glas. Het dak wordt gedragen door 8 spanten, waarop de kapconstruc-

tie is aangebracht. De vloer is belegd met gebroken tegels, afgewisseld met banen 

van Noorse Kwartsiet tegels.  

Het liturgisch centrum is samengesteld uit goudbruine Sell stenen.  

 

In 1988 werden de nevenruimten grondig verbouwd en 

uitgebreid. Hierbij werd ook de grote Rehobothzaal ge-

realiseerd (die de afbeelding van de wonderbare vis-

vangst nu op de binnenmuur heeft staan). 

Op 11 december 1999 werd een nieuw orgel in gebruik 

genomen.  

Het orgel is vervaardigd door Willem van Leeuwen en 

heeft een hoofdwerk, een rugwerk en een pedaal.  

 

 

 

 

 

Bethelkerk 

Dit kerkgebouw dateert van 1969 en telt 340 zitplaat-

sen.  

In het najaar van 2018 is de kerkzaal van de Bethel-

kerk grootschalig verbouwd. Op zondag 6 januari 

2019 is de kerkzaal weer officieel in gebruik geno-

men. 

 

Het orgel is in 1962 gebouwd door de firma B. Pels 

& Zoon (Alkmaar) voor de kapel van de Sint Maar-

tenskliniek te Ubbergen. In 1994 plaatste de firma 

Pels & Van Leeuwen ('s-Hertogenbosch) het over 

naar Leerdam, wijzigde de dispositie enigszins en in-

toneerde het orgel opnieuw. 

 

  



Pagina 13 van 24 
 
 

Overige locaties en zalen 
 

Gebouw De Kandelaar  

Adres: Achter de Kerk 21, 4141 CJ  Leerdam; tel. 0345-504570 

- Mevr. M.M. Kaasschieter, Meent 8, 4141 AC  Leerdam; tel. 0345-505768,  

  e-mail: mirandeandmichel@hotmail.com 

 

Gebouw Maranatha  

J.A. Burgerstraat 1, 4141 EL  Leerdam; tel. 0345 - 613996 

- Beheerder: vacature  

In de vacaturetijd kunt u voor verhuur van Maranatha contact opnemen met  

dhr. J. Middag, tel. 0345-616320, e-mail: janmiddag@hotmail.com of  

verhuur-maranatha@pgleerdam.nl  

 

Zalen Pauluskerk 

- Mevr. K.E. van Essen-de Haan, Donjon 16, 4143 GS  Leerdam;  

  tel. 0345-630427, e-mail: ineke.vanessendehaan@kpnmail.nl 

- Mevr. G. Woudenberg-den Hartog, Tiendweg 110, 4142 EM  Leerdam;  

  tel. 0345-619873, e-mail: twoudenbergz@solconmail.nl 

 

Zalen Bethelkerk 

- Mevr. Adri van Zandwijk, Dorpsweg 3, 4245 KN  Leerbroek;  

  tel. 0345-599632, e-mail: adri_van_zandwijk@hotmail.com 

  

 

’t Winkeltje  

Adres: Noordwal 44, Leerdam, tel. 0345-630081 

Openingstijden: dinsdag, woensdag en vrijdag van 

10.00 tot 12.00 uur en 13.00 tot 16.30 uur. 

Op donderdag van 9.30 tot 12.30 uur. 

Hier kunt u alle overtollige artikelen met enige waarde kwijt. Ook kunt u hier 

terecht voor veel artikelen tegen een redelijke vergoeding.  

De opbrengst van ’t Winkeltje komt geheel ten goede aan het werk in en van de 

Protestantse Gemeente Leerdam. 
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Bestuur en organisatie 

Algemene Kerkenraad  

De Algemene Kerkenraad is geen “meerdere vergadering”. Daarmee wordt be-

doeld dat de Algemene Kerkenraad in hiërarchische zin niet hoger staat dan de 

wijkkerkenraden. Het is niet een hoger besluitvormend college van ambtsdragers 

dat kerkordelijk rechtsgeldige besluiten van de wijkkerkenraden kan herroepen. 

De Algemene Kerkenraad opereert in deze opvatting dan ook niet bóven de wijk-

kerkenraden, maar er naast. 

De agenda is veel meer gericht op de coördinerende en verbindende rol dan op de 

beleidsmatige, pastorale en operationele taken die in een wijkkerkenraad spelen. 

De Algemene Kerkenraad heeft een bewakende en bewarende taak met het oog 

op de continuïteit en diversiteit van de gehele gemeente. 

 

Hieronder worden de taken van de Algemene Kerkenraad op hoofdlijnen weerge-

geven: 

- ontwikkelen en uitvoeren van het beleid van de centrale gemeente 

- opstellen, onderhouden en bewaken van de plaatselijke regeling 

- overleg met burgerlijke overheid 

- representeren van de centrale gemeente als geheel 

- begrotingen College van Kerkrentmeesters en College van Diakenen formeel 

  goedkeuren 

- jaarrekeningen van deze colleges formeel vaststellen 

- roosters kerkdiensten en collecte (laten) opstellen en formeel vaststellen, onder-

houden en bewaken 

- alle kerkordelijk voorgeschreven en vastgelegde taken 

- coördineren van centrale taken, organen en commissies 

- bijeenroepen, organiseren en documenteren vergaderingen Algemene 

  Kerkenraad 
 

De Algemene Kerkenraad bestaat uit afgevaardigden van de wijkkerkenraden.  

 

Het moderamen (bestuur): 

Preses (voorzitter):  

ds. H. Markus, predikant Hervormde wijkgemeente West  

Assessor (vicevoorzitter): 

ds. G.A. Termaat, predikant Hervormde wijkgemeente Centrum-Oost 

Scriba (secretaris): 

ouderling C.A. Mandemakers, p/a Waterloop 27, 4141 JV Leerdam; tel. 0345-

612090, e-mail: scriba-ak@pgleerdam.nl  

 

  

mailto:scriba-ak@pgleerdam.nl
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Naast deze moderamenleden zijn lid van het Groot Moderamen (dagelijks be-

stuur): 

ds. M.B. Heijting, predikant Protestantse wijkgemeente Kerk aan de Linge; 

ouderling-kerkrentmeester R.H. van Rijn, Hervormde wijkgemeente  

Centrum-Oost; 

diaken T. Woudenberg, Hervormde wijkgemeente West; 

ouderling R. Kleijwegt, Protestantse wijkgemeente Kerk aan de Linge. 

Postadres: 

Alle correspondentie voor de Algemene Kerkenraad dient te worden geadres-

seerd aan de scriba. 

 

Organen van Bijstand: 

De Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Leerdam laat zich bij-

staan door: 

 

Welkomstcommissie 

Nieuw ingekomen leden worden zo spoedig mogelijk door leden van de wel-

komstcommissie bezocht en voorgelicht over de verschillende wijkgemeenten. 

Nieuw-ingekomenen ontvangen een informatiepakket, waarmee ze zich kunnen 

oriënteren op de verschillende wijkgemeenten.  

De welkomstcommissie bestaat uit gemeenteleden van de drie wijkgemeenten. 

 

Commissie van Communicatie 

Deze commissie bestaat uit verschillende vertegenwoordigers namens de drie 

wijkkerkenraden en vormt het kader voor de communicatie binnen de Protestantse 

Gemeente, waarbij de verantwoordelijkheid voor de inhoud van de communicatie 

bij de wijkkerkenraden ligt.  

Hiertoe worden de volgende onderdelen gerekend: 

 

Website 

Voor de Protestantse Gemeente Leerdam is er één website. Deze website kent een 

centraal deel met informatie over de centrale organen en thema’s en decentrale 

delen voor de wijkgemeenten. Voor zowel het centrale als de decentrale delen 

wordt een statuut met kaders opgesteld.  

De verantwoordelijkheden en bevoegdheden doen recht aan enerzijds het samen 

kerk zijn en anderzijds de autonomie van de decentrale onderdelen. 

Vanzelfsprekend is de website goed toegankelijk en is de informatie eenvoudig te 

vinden. 
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Kerkblad(en) 

De huidige twee kerkbladen (Hervormde Kerkbode en Kerk aan de Linge) worden 

vooralsnog gehandhaafd. 

- de Hervormde Kerkbode voor de wijkgemeenten Centrum-Oost en West;  

- het kerkblad “Kerk aan de Linge” voor wijkgemeente Kerk aan de Linge.  

Wel wordt algemene informatie in beide kerkbladen identiek en zo veel mogelijk 

gelijktijdig opgenomen. Pastoraal nieuws wordt zo mogelijk gedeeld. 

 

Informatiegids 

Voor de nieuw-ingekomenen wordt periodiek (met eventueel tussentijds de uit-

gave van een erratum met mutaties) een informatiegids uitgegeven. In deze gids 

staat alle informatie van de centrale onderdelen en de meest relevante informatie 

over de decentrale onderdelen van de gemeente.  

 

Nieuwsbrief 

De nieuwsbrief is bij uitstek een decentraal communicatiemiddel. Het is aan de 

wijkgemeenten zelf om te bepalen of ze gebruik willen maken van dit medium. 

 

Vertrouwenspersonen Protestantse Gemeente 

De vertrouwenspersonen vormen het aanspreekpunt voor gemeenteleden die ver-

trouwelijke hulp zoeken bij sociaal-maatschappelijke problematiek. Denk daarbij 

aan huiselijk geweld, eenzaamheid, machtsmisbruik, financiële problemen, rela-

tieproblemen en verslavingsproblematiek. De vertrouwenspersonen bieden een 

luisterend oor, adviseren en wijzen de weg naar passende hulpverlening. Alle vra-

gen worden vertrouwelijk behandeld.  

Vertrouwenspersonen van de Protestantse Gemeente Leerdam zijn:  

• Ria Tromp  

• Laura Middag  

U kunt hen telefonisch bereiken via 06-82567271 of er e-mail via  

vertrouwenspersoon@pgleerdam.nl  

 

Knutselclub verstandelijk beperkten 

Op maandagavond (van 19.00 tot 20.00 uur) komt in gebouw Maranatha de 

knutselklub voor verstandelijk beperkten bij elkaar. Deze club wordt geleid door 

enkele vrijwilligers uit de drie wijkgemeenten. De avond wordt begonnen met 

zingen uit een eigen bundel met kinderliedjes, psalmen, gezangen. Daarna wordt 

er gebeden en gelezen uit een kinder-/kleuterbijbel. En vervolgens wordt er ge-

knutseld, soms een kleur-/bouwplaat, soms een houtwerkje of wat anders.  

Contactpersoon: Petra van Dijk, petra.vdijk@solcon.nl  

 

Bijbelkring verstandelijk beperkten 

Deze Bijbelkring wordt gehouden in één van de zalen van de Pauluskerk en in de 

Glashof, om de twee weken op woensdagavond van 19.30 tot 20.30 uur.  

mailto:vertrouwenspersoon@pgleerdam.nl
mailto:petra.vdijk@solcon.nl
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Contactpersonen: 

Locatie Pauluskerk: 

Jeanet Knoop, Graafschap 4, 4141 JT  Leerdam; tel 0345-631760 

Locatie Glashof: 

Wil van Dam, Kon. Emmalaan 24, 4141 EC  Leerdam; tel. 0345-614448 

 

College van Kerkrentmeesters (CvK) 

Het College van Kerkrentmeesters is eindverantwoordelijk voor: 

• het financiële beleid gericht op de toekomstbestendigheid, de continuïteit van 

de Protestantse Gemeente Leerdam 

• het beheren van de totale vermogenspositie van de Protestantse Gemeente       

  Leerdam 

• het regelen en toezien op de naleving van de principes van onderlinge  

  solidariteit 

• het inhoud geven van de verantwoordelijkheid van de Protestantse  

  Gemeente Leerdam 

• het handelen volgens de beginselen van goed huisvaderschap en  

  werkgeverschap 

• het zoveel mogelijk overlaten van taken, verantwoordelijkheden en bevoegd-

heden aan de wijkraden van kerkrentmeesters, commissies e.d. (autonomie).  

De eindverantwoordelijkheid komt tot uiting in de volgende onderdelen: 

• ledenadministratie 

• financiële administratie 

• communicatie (voor zover betrekking op het CvK) 

• personeel 

• veiligheid 

• vastgoedbeheer 

Eén van de uitgangspunten is “Binding en 

enthousiasmeren van participerende ge-

meenteleden” door gebruik te maken van 

de talenten van de gemeenteleden en hen 

in te zetten in diverse commissies. Door 

taken, verantwoordelijkheden en be-

voegdheden neer te leggen bij de commis-

sies wordt bijgedragen aan binding en en-

thousiasmeren van de gemeenteleden in 

de commissies. 

Het college is samengesteld uit alle ouder-

ling-kerkrentmeesters van de drie wijkkerkenraden. 
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Het bestuur: 

Voorzitter: dhr. R.H. van Rijn (wijkgemeente Centrum-Oost); 

Vicevoorzitter: dhr. W. de Jong (wijkgemeente Kerk aan de Linge); 

Secretaris: vacature; 

Penningmeester: vacature; 

Contact CvK: Mevr. M.G. Versluis-Hoegee, De Waterloop 27, 4141 JV Leer-

dam; tel. 0345-618238, e-mail: kerkelijkbureau@pgleerdam.nl 

Centrale College van Diakenen  

Het Centrale College van Diakenen is eindverantwoordelijk voor: 

- het scheppen van kaders voor optimale samenwerking van de wijkraden van 

diakenen; 

- het opstellen van de begrotingen en jaarrekeningen; 

- het werken binnen de kaders van de kerkorde. 

 

De wijkraden van diakenen zijn zoveel mogelijk autonoom, binnen de kaders 

van de kerkorde, en zijn verantwoordelijk voor het uitoefenen van alle diaco-

nale taken van de wijkgemeente en de financiële verantwoording daarvan.  

 

Het Centrale College van Diakenen bestaat uit 6 personen. Het zijn afgevaar-

digden vanuit de wijkraden (uit elke wijkraad de voorzitter en penningmeester). 

Zij kiezen jaarlijks een voorzitter en secretaris. 

 

Helpen waar geen helper is, is een al langer gebezigd credo dat het diaconaat 

er graag inhoudt. Het geeft de juiste richting aan. 

 

Contactadres College van Diakenen: secretariscd@pgleerdam.nl 

Wijkkerkenraden 

Elke wijkgemeente heeft een wijkkerkenraad, bestaande uit predikant(en), ou-

derlingen, ouderling-kerkrentmeesters en diakenen. 

Aan dit college is vooral het onderhouden van de dienst van Woord en sacra-

ment toevertrouwd en de behartiging van het pastoraat en de catechese binnen 

de wijkgemeenten.  

 

Het pastoraat aan zieken wordt vooral door de predikant verzorgd. U wordt in 

geval van ziekenhuisopname en thuiskomst verzocht dit zo spoedig mogelijk 

aan hem te melden. Voor het pastoraat aan gemeenteleden van 80 jaar en ouder 

in de wijkgemeenten Centrum-Oost en West is een pastoraal werker aangesteld. 

Contactadressen 

Hervormde wijkgemeente Centrum-Oost: 

Predikant: ds. G.A. Termaat, Kon. Emmalaan 113, 4141 EB  Leerdam; 
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tel. 0345-612505, mobiel 06-44329485;  

e-mail: predikantcentrumoost@pgleerdam.nl  

Scriba: ouderling J. Verhoeven, J.C. Rijsdijkstraat 17, 4141 CT  Leerdam; 

tel. 06-22832262,  

e-mail: scriba-centrumoost@pgleerdam.nl  

 

Hervormde wijkgemeente West 

    Predikant: ds. H. Markus, Spiegellaan 2A, 4142 SP  Leerdam; 

    tel. 0345-612662, mobiel 06-49375052;  

    e-mail: predikant-west@pgleerdam.nl  

Scriba: ouderling J.A. den Hartog, Recht van ter Leede 39, 4143 LN  Leerdam; 

tel. 0345-599488,  

e-mail: scriba-west@pgleerdam.nl  

 

Pastoraal werker ouderenpastoraat Centrum-Oost en West 

De heer D.C.C. Geluk 

Vliegezwam 80, 3903 GB  Veenendaal; tel. 06-22712588,  

e-mail: pastoraalwerker-centrumoost-west@pgleerdam.nl  

 

Protestantse wijkgemeente Kerk aan de Linge 

Predikanten:  

ds. M.B. Heijting, Parallelweg 5, 4143 LA  Leerdam;  

tel. 0345-506898,  

e-mail: ds.heijting@pgleerdam.nl  

    ds. E.C. Vreugdenhil – Mijnarends, Kristallaan 71, 4142 SG  Leerdam; 

    tel. 06-44879666,  

e-mail: ds.vreugdenhil@pgleerdam.nl  

Scriba: ouderling B. Bruggeman, Wederiklaan 21, 4143 CV Leerdam;  

tel. 0345-632444, 

e-mail: scriba-kerkaandelinge@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 maandagavond en woensdagavond van 18.00 tot 19.00 uur. Buiten deze 

tijden kunt u het antwoordapparaat inspreken, dan bellen wij u terug. Ook is het 

kerkelijk bureau per e-mail te bereiken: kerkelijkbureau@pgleerdam.nl.  

Op zaterdag is het kerkelijk bureau gesloten. 

 

Collectebonnen  

Collectebonnen kunt u bestellen via de website: www.pgleerdam.nl of d.m.v. be-

stelformulieren die in de kerkgebouwen bij de uitgang liggen. U kunt dit bestel-

mailto:predikantcentrumoost@pgleerdam.nl
mailto:scriba-centrumoost@pgleerdam.nl
mailto:predikant-west@pgleerdam.nl
mailto:scriba-west@pgleerdam.nl
mailto:pastoraalwerker-centrumoost-west@pgleerdam.nl
mailto:ds.heijting@pgleerdam.nl
mailto:ds.vreugdenhil@pgleerdam.nl
mailto:scriba-kerkaandelinge@pgleerdam.nl
mailto:kerkelijkbureau@pgleerdam.nl
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formulier inleveren op het kerkelijk bureau of het in de collectezak van de kerk-

rentmeesters deponeren. Wanneer het formulier op woensdagavond voor 20.00 

uur binnen is, worden de bonnen voor het weekeinde bij u thuis bezorgd.  

 

Verhuur kerkelijke 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 mevr. Adri van 

Zandwijk, Dorpsweg 3, 4245 KN  Leerbroek; 0345-599632, e-mail: 

adri_van_zandwijk@hotmail.com 

 

Voor de verhuur van kerkelijke gebouwen gelden de volgende hoofdlijnen: 

1. De kerkzalen zijn primair ingericht om de erediensten te houden. 

2. Kerkzalen en andere ruimtes zijn primair bedoeld om eigen activiteiten van de 

drie wijkgemeenten te ondersteunen. 

3. Als kerkzalen of andere ruimtes niet nodig zijn voor eigen activiteiten, dan 

kunnen deze beschikbaar gesteld worden voor gebruik door derden tegen een on-

kostenvergoeding. Een kerkplein wordt hierbij ook als een “een kerkelijke ruimte” 

gezien. De kerkgebouwen worden niet aan derden in gebruik gegeven voor trouw-

diensten. 

4. Kerkelijke ruimtes worden alleen beschikbaar gesteld op momenten dat de 

hoofdgebruiker aangeeft de ruimte niet nodig te hebben. Ad hoc kerkelijke acti-

viteiten, zoals rouw- en trouwdiensten, gaan altijd voor gebruik door derden. In 

die gevallen wordt voor derden gestreefd naar een passende oplossing. 

5. De wijkkerkenraad die hoofdgebruiker is van een kerkgebouw met bijbeho-

rende zalen is eindverantwoordelijk om te beoordelen of een activiteit in “hun” 

gebouw is toegestaan. De wijkkerkenraad kan die verantwoordelijkheid beleggen 

bij de wijkraad van kerkrentmeesters. 

6. Het College van Kerkrentmeesters verzorgt het onderhoud van de gebouwen. 

7. Een wijziging aan een kerkgebouw of aan de inrichting ervan die het College 

van Kerkrentmeesters wil uitvoeren, wordt in overleg met de wijkkerkenraad (of 

wijkraad van kerkrentmeesters) vastgesteld zodat deze kan toetsen of de wijziging 

in lijn is met de missie en visie van de wijkgemeente. 

8. De hoofdgebruiker van een gebouw (een wijkkerkenraad of het College van 

Kerkrentmeesters) behoudt zich te allen tijde het recht voor om gebruiks-activi-

teiten te weigeren. 

9. De verantwoordelijkheid voor een kerkelijke activiteit berust bij de (wijk)ker-

kenraad die deze activiteit organiseert, ongeacht in welk gebouw de activiteit 

wordt gehouden. De wijkkerkenraad die hoofdgebruiker is van een kerkgebouw 

met bijbehorende zalen is verantwoordelijk om te beoordelen of overige activitei-

ten in “hun” gebouw zijn toegestaan. Voor gebruik van een kerkplein voor welke 

activiteit dan ook – kerkelijk of overig – is te allen tijde toestemming van de 

hoofdgebruiker vereist. 

10. Gebruik van een kerk voor een rouwdienst van een wijkgemeentelid is gratis. 

mailto:janmiddag@hotmail.com
mailto:adri_van_zandwijk@hotmail.com
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11. Eigen gemeenteleden kunnen voor een trouwdienst kosteloos gebruik maken 

van één van de kerkgebouwen. 

12. Voor gebruik van kerkelijke ruimtes door derden worden kosten in rekening 

gebracht tenzij een wijkkerkenraad besluit dat de activiteit in het verlengde ligt 

van de identiteit van de wijkgemeente. 

13. De tarieven voor het gebruik van kerkelijke ruimtes door derden worden jaar-

lijks door het College van Kerkrentmeesters vastgesteld. 

 

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. Leden die 

in de loop van het jaar in Leerdam zijn komen wonen, worden verzocht een even-

redig deel bij te dragen.  

 

Kerk op Internet  

De Protestantse Gemeente Leerdam beschikt over een 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. 

 

Abonnementen kerkbladen  

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 abonnements-

prijs bedraagt € 17,50. Voor een postabonnement is  

dit € 55,- per jaar.  

Voor de Protestantse wijkgemeente Kerk aan de Linge is het kerkblad “Kerk aan 

de Linge” het officiële orgaan. Dit verschijnt in de regel eens in de vier weken. 

Informatie vragen over het kerkblad, aanmelding voor een abonnement of op-

merkingen maken over de bezorging kan door een mail te sturen naar  

kerkblad-kerkaandelinge@pgleerdam.nl. Een abonnement kost € 15,- per jaar. 

 

Doopbewijzen 

Doopbewijzen, uitsluitend voor kerkelijk gebruik, kunt u aanvragen bij het kerke-

lijk bureau.  

http://www.pgleerdam.nl/
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Ledenregistratie  

Een kerkelijke organisatie heeft heel veel belang bij een goede ledenadministratie. 

Alle activiteiten worden gehouden op basis van die administratie. Daarbij kunt u 

denken aan uitnodigingen voor gemeenteavonden, catechese, verjaardagsfonds, 

bezoekwerk diaconaal medewerksters, actie kerkbalans, enz.  

Zonder uw medewerking kunnen wij deze administratie nooit 100% in orde hou-

den. Daarom het verzoek om alle adreswijzigingen, geboorten, overlijdens en wij-

zigingen van burgerlijke staat aan ons door te geven. Alleen op deze manier kun-

nen wij de administratie up-to-date houden. 

Thuis beluisteren en bekijken van de kerkdienst 

Door middel van een USB-stick en een mp3-speler die door de diaconie ter be-

schikking wordt gesteld, kunt u thuis de diensten van de laatste zondag beluiste-

ren. 

Gemeenteleden van wijk Centrum Oost en van wijk West die van deze dienst ge-

bruik wensen te maken, kunnen zich in verbinding stellen met: 

- mevr. A. van Dijk, Koningin Emmalaan 108, 4141 EE; tel. 0345-619728; 

en gemeenteleden van wijk Kerk aan de Linge met  

- dhr. J. Jumelet, Wijnmalenstraat 37, 4143 JA; tel. 0345-617077.  
 

Ook is het mogelijk de diensten mee te beleven via: 

www.kerkdienstgemist.nl (beeld en geluid)  

Verenigingsleven en clubwerk 

Informatie over het verenigingsleven, kringen en clubwerk voor de jeugd vindt u 

in afzonderlijke informatiegidsen van de wijkgemeenten. 

 

Hulpverlenende instanties  

St. De Hoop: 

Evangelisch centrum voor verslavings- en psychiatrische problematiek, 

tel. 078 – 6111111, 24 uur per dag bereikbaar, 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   

De Hezenberg: 

Pastoraal centrum te Hattem, 

tel. 038-2022901, www.hezenberg.nl  

http://www.dehoop.org/
http://www.eleos.nl/
http://www.siriz.nl/
http://www.pdcdeherberg.nl/
http://www.hezenberg.nl/


Pagina 23 van 24 
 
 

Chris: 

Chris, wat er ook is! is onderdeel van de stichting Chris en Voorkom! En inspireert 

en stimuleert kinderen en jongeren bij het maken van gezonde en verantwoorde 

keuzes. 

www.chris.nl, contact via chatbox  

Kindertelefoon: 

De Kindertelefoon biedt een veilige plek waar kinderen via een druk bezocht fo-

rum ook elkaar kunnen helpen. 

Tel. 0800-0432 (gratis, ook via mobiel bellen) – bereikbaar 14.00-20.00 uur, 

www.kindertelefoon.nl 

Wat te doen bij 

Geboorte  

Informeer de wijkpredikant en het kerkelijk bureau.  

 

Ziekte/ziekenhuisopname/ontslag uit het ziekenhuis  

Informeer de wijkpredikant en/of pastoraal ouderling.  

Ook bij ontslag uit het ziekenhuis wordt gaarne bericht ontvangen. 

Overlijden 

Informeer de wijkpredikant en het kerkelijk bureau.  

 

Huwelijk/ huwelijksjubileum 

Informeer de wijkpredikant en het kerkelijk bureau.  

 

Huwelijksbevestiging en inzegening 

Informeer de wijkpredikant. Voor reservering van de kerk neemt u contact op met 

het kerkelijk bureau. Voor een kerkelijke bevestiging en inzegening van een hu-

welijk stelt u zich minstens zes weken van tevoren in verbinding met de wijkpre-

dikant van de bruid. Woont de bruid buiten Leerdam, dan met de wijkpredikant 

van de bruidegom. Voor de beschikbaarstelling van de kerk van voorkeur en ver-

dere regelingen, zoals koster en organist kunt u zich wenden, eveneens minstens 

zes weken van tevoren, tot het kerkelijk bureau, 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. 

 

Verhuizing 

Informeer het kerkelijk bureau.  

 

Overschrijving naar ander kerkgenootschap of wijkgemeente 

Neem contact op met het kerkelijk bureau.  

 

http://www.chris.nl/
mailto:kerkelijkbureau@pgleerdam.nl
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Gebruik van de Grote Kerk of Pauluskerk 

Neem contact op met het kerkelijk bureau.  

 

Gebruik van de Bethelkerk 

Neem contact op met de beheerder.  

 

Gebruik van één van de wijkgebouwen 

Neem contact op met de beheerder van het betreffende wijkgebouw. 

 

 

 

 

                      

 

 


