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Door-Geven
Al eeuwenlang is er een kerk in Leerdam. Sinds de 14e/15e eeuw 
staat middenin onze stad de Grote Kerk. De eeuwen door komen 
mensen hier samen en klinkt het Evangelie. Al die tijd is het Woord 
van God hier verteld. Zo wordt iets heel kostbaars al honderden jaren 
doorgegeven. 

De kerk als gebouw is niet uit de lucht komen vallen. Er is eeuwen 
aan gewerkt. Ook de kerk als groep van gelovigen is niet zomaar ont-
staan. Het is een geschenk van Hogerhand. Jezus Christus heeft de 



kerk voor ons in het leven geroepen. We mogen 
er onze verbondenheid met Hem ervaren. We 
mogen er delen in wat we van God ontvangen: 
de hoopvolle boodschap van het Evangelie. 

Zowel de Grote Kerk als de later gebouwde 
kerken en kerkelijke gebouwen zijn van gene-

ratie op generatie doorgegeven. Daarvoor was 
telkens onderhoud nodig. Hiervoor moest heel wat 

worden gegeven. Zo geldt dat nog. Doorgeven betekent ook iets 
geven van onze gaven en talenten. En van de middelen die ons zijn 
toevertrouwd. 

Zoals een geschenk dat in de familie door wordt gegeven, zo mogen 
wij de kerk doorgeven. Aan de jeugd, aan de mensen om ons heen en 
aan de Leerdammers in de toekomst. Laten we de mooie kerkgebou-
wen doorgeven. En het kenmerkende van de kerk: geloof, hoop en 
liefde. Het unieke verhaal van God: geef het door. 



Voor een dichte deur staan is nooit 
leuk. Kerkdeuren zie ik graag open. 
Als teken van hartelijk welkom aan 
jong en oud, wie ook maar. ‘Kom 
erin!’ Zo willen we als wijkgemeen-
te West rond de Pauluskerk aan het 
Europaplein graag een gastvrij huis 
en een vertrouwd adres zijn.

Toch kon het weleens zijn dat komen-
de winter de deur noodgedwongen 
vaker dicht is dan we gewend zijn. 
En -u raadt  het al- dat heeft alles 
met een te verwachten grote stijging 
van de energiekosten te maken. Wat 
u vandaag geeft voor de kerk van 
morgen, willen we graag zo goed mo-
gelijk inzetten voor wat er werkelijk 
toe doet. Daarom zal de deur soms 
dicht zijn terwijl we wel open zijn. Of 
we gaan een keer een deur verder, 
namelijk naar de Grote Kerk.
Dit neemt niet weg dat we er naar 
uitzien dat er door de deuren aan de 
voorkant en de zijkant van de Paulus-
kerk ook in 2023 weer veel verkeer in 
en uit gaat. Erin om God en elkaar te 
ontmoeten (kerkdiensten, catechese, 
clubs, Samen Eten, Daar al Nour, en-
zovoort), en eruit om onder de indruk 
van het Evangelie als gezegende 
mensen tot zegen te zijn in onze 
omgeving.
Heel praktisch betekent het wel dat 
iemand de deur open doet. Dan den-
ken we op zondag aan Henny en Ans 
van Dijk en Rinus van Rangelrooij en 

doordeweeks aan Ineke van Essen en 
anderen die haar assisteren bij het 
beheer van de zalen. Prachtig, zoveel 
hartelijke inzet uit liefde tot God en 
Zijn gemeente. Verlangend naar veel 
in- en uitverkeer!
En -noteer ik er met een bijbeltekst 
meteen bij- biddend dat God voor 
ons de deur van het Woord opent. In 
het besef dat dat meer een verras-
sing dan een vanzelfsprekendheid is. 
Stel het je zo voor: je komt aanlopen, 
achter de Pauluskerk, bij de Janus 
Passage om boodschappen te doen, 
maar de deur is dicht. Toch loop je 
door. Vanwege die boodschap. En 
verrassend genoeg: gaat die deur 
zomaar voor je open…! Zomaar? Nee, 
er zit een sensor, een oog. Je werd 
gesignaleerd, gezien. Dat is nu God: 
innerlijk met ontferming bewogen 
met ons, gevoelig voor ons. Daarom 
doet Hij open!    

Open deur



Weet u het nog? Het coronavirus 
dat ons beperkte in de opgang naar 
de kerk? Nog niet zo heel lang ge-
leden konden we niet ‘zomaar’ naar 
de kerk gaan. We waren afhankelijk 
van een rooster waarbij we niet zelf 
konden bepalen welke diensten we 
konden bezoeken. Gelukkig heeft de 
techniek ons geholpen en konden 
we, als we niet in de kerk waren, de 
diensten online mee beleven. Daar-
in zien we de zegeningen van onze 
God die Zijn Evangelie laat door-
gaan, ook in tijden van crises. Want 
daar zitten we middenin, zo lijkt 
het. Het ene nare hoofdstuk wordt 
afgesloten en het volgende wordt 
alweer opengeslagen; denk aan de 
oorlog in Oekraïne, stikstofperike-
len, energiecrisis en vooral een sa-
menleving die steeds meer moeite 
heeft om op deze crises goed te re-
ageren. De discussies worden feller, 
meer op de man en het respect voor 
de medemens neemt zienderogen 
af.  Zorgelijk, maar er zijn ook mooie 
ontwikkelingen en daar mogen we 
ook naar kijken. Zo was er het gezin 
uit het oorlogsgebied voor wie we 

met z’n allen zorgden voor spul-
len voor de aan hen toegewezen 
woonruimte. Zo mocht het project 
‘Samen Bakkie Doen’ gestart wor-
den, waarbij we met mensen uit de 
wijk in contact komen en hen elke 
week een moment bieden om onder 
het genot van koffie of thee hun 
verhaal te laten doen. We mochten 
het winterwerk starten, ondanks de 
onzekerheid of het coronavirus nog 
eens zou opleven. Op zaterdagen 
zagen we vrijwilligers op de knieën 
het kerkplein onderhanden nemen 
en al het onkruid tussen de klinkers 
verwijderen. Een enorme klus die 
gezamenlijk werd geklaard. En zo 
is er nog veel meer op te noemen, 
want er gebeurt heel veel goeds in 
onze gemeente. Laten we aan Gods 
Koninkrijk blijven werken, ondanks 
de vele crises. Laten we dat samen 
doen en zo een goed voorbeeld af-
geven. ‘Zijn Koninkrijk komt’ bidden 
we elke dag. En misschien komt dat 
wel sneller dan we nu denken, in 
deze roerige tijd.

Werken aan Zijn 
koninkrijk in crisistijd



“Samen zijn wij 
Kerk aan de Linge”.

Dit is de naam van het beleidsplan van de 

wijkgemeente. Wij drukken daarmee uit dat 

we als breed samengestelde geloofsgemeen-

schap samen optrekken, in ontmoeting en 

verbinding, met vertrouwen in de toekomst. 

De zondagse bijeenkomsten zijn voornamelijk 

in de Bethelkerk, maar ook in de Grote Kerk.

Daarnaast worden in de Bethelkerk 
naast kerkelijke vergaderingen en 
bijeenkomsten ook koor- en cantorij- 
repetities, een handwerkclub en an-
dere activiteiten georganiseerd.
De Bethelkerk, waarvan een paar 
jaar geleden de kerkzaal nog is ge-
renoveerd, is inmiddels als gebouw al 
meer dan 50 jaar oud en dat vergt het 
nodige onderhoud en verbeteringen.
Dankbaar is de Wijkgemeente voor 
de diverse mensen die deze werk-
zaamheden op de achtergrond willen 
doen, zoals de wekelijkse schoon-
maak en het onderhouden van het 
groen rondom de kerk.
In het bijzonder denken we dan ook 
aan ons gemeentelid Wim Haag. Hij 
is met zijn praktische werkervaring 
als timmerman erg handig in allerlei 
voorkomende klussen die niet altijd 
zichtbaar zullen zijn voor de kerk-

bezoeker, maar wel gedaan moeten 
worden. Dit varieert van het schoon-
maken van de goten om lekkages te 
voorkomen tot het gebouw vandalis-
me-proof maken en van het schilde-
ren van de kozijnen tot het repareren 
van de vaatwasmachine aan toe.

We hopen dat we ook in de toekomst 
deze praktisch ingestelde mensen in 
de gemeente mogen vinden, die op 
de achtergrond zoveel vrijwilligers-
werk doen.
Dit is best een uitdaging in deze 
tijd en daarom zal het College van 
Kerkrentmeesters ook zoveel mogelijk 
moeten kijken naar onderhoudsvrije 
en duurzame oplossingen. Zo worden 
bijvoorbeeld de houten kozijnen ver-
vangen door kunststof. Dit voorkomt 
toekomstig schilderwerk.



BEGROTING 2023

Begroting	Protestantse	Gemeente	Leerdam 2023

Inkomsten

Bijdragen	actie	kerkbalans €									365.000,00
Collecten €											55.000,00
Bijdragen	solidariteitskas,	Paascollecte	en	giften €											30.000,00
Huuropbrengsten	vastgoed €									110.360,00
Pachten €											23.500,00
Rente	en	dividenden 140,00€															
Overige	inkomsten €													2.500,00
Tekort €											15.000,00

Totaal	inkomsten €									601.500,00

Uitgaven

Kosten	predikanten €									353.000,00
Gastpredikanten €													3.000,00
Vergoeding	kerkelijk	medewerkers	en	overigen €											84.500,00
Landelijk	Quotum	en	Solidariteitskas €											26.000,00
Onderhoud	gebouwen,	verwarming,	verzekering	etc. €									100.500,00
Bankkosten €													2.000,00
Kosten	beheer,	administratie,	archief	etc €											32.500,00
Overige	uitgaven

Totaal	uitgaven €									601.500,00
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Informatie
Enkele administratieve mededelingen
Heeft u vragen over de Actie Kerkbalans dan kunt u contact opnemen met 
het kerkelijk bureau: De Waterloop 27, 4141 JV Leerdam. Op maandag-
morgen van 9.00 tot 10.00 uur en op maandagavond en woensdagavond 
van 18.00 tot 19.00 uur telefonisch bereikbaar op nr. 0345-618238. Of via 
e-mail: kerkelijkbureau@pgleerdam.nl
Vult u alstublieft altijd de antwoordstrook in, ook als u contant geeft of 
d.m.v. collectebonnen. Ook als u (nog) niet wilt geven verzoeken wij u 
vriendelijk de reden daarvoor op de antwoordstrook aan te geven. Mis-
schien kunnen we erover praten?

Automatische incasso
Wanneer u een automatische incasso afgeeft zorgt de kerk voor de af-
schrijving van uw bijdrage.
Een machtiging voor automatische incasso is één jaar geldig. Ook voor 
2023 kunt u een machtiging afgeven. U kunt op het toezeggingsformulier 
aangeven dat u wilt betalen via automatische incasso. 
Door het toezeggingsformulier te ondertekenen gaat u akkoord met au-
tomatische incasso. Mocht u aan uw bank opdracht hebben gegeven om 
maandelijks een bedrag over te maken naar de Protestantse Gemeente, 
dan moet u die opdracht intrekken. Wanneer u betaalt met automatische 
incasso besparen wij heel veel bankkosten. Mogen we (opnieuw) op uw 
medewerking voor automatische incasso rekenen?

Acceptgirokaart verdwijnt
Vanaf 1 januari 2023 worden er geen acceptgirokaarten meer verspreid. De 
banken stoppen met het verwerken van acceptgirokaarten. Daarvoor in de 
plaats krijgt u van ons op uw verzoek betaalinformatie. In de betaalinfor-
matie staan alle gegevens die u nodig heeft om te kunnen betalen. 
U kunt betaalinformatie opvragen bij het kerkelijk bureau. 


