
Identiteitscommissie Huis ter Leede: Jaarverslag & financieel jaarverslag 2021 
 
De Identiteitscommissie van Huis ter Leede ziet, zoals aangegeven in de statuten, toe op de 
handhaving van de protestants-christelijke identiteit van het Huis. In dit verslag wordt ingegaan op 
de volgende onderwerpen: 

1. Identiteit in de praktijk 
De wijze waarop de identiteit van Huis ter Leede gestalte heeft gekregen in 2021.  

2. Het werk van de Identiteitscommissie 
De onderwerpen waarover de Identiteitscommissie zich in 2021 gebogen heeft. 
Samenstelling van de commissie. 

3. Doorgeven van signalen via het omroepsysteem in het huis 
 Technische mogelijkheden en onmogelijkheden voor bewoners en huis 

 
 

1. Identiteit in de praktijk  

Vanwege haar identiteit biedt Huis ter Leede haar bewoners diverse bezinningsmomenten en 
activiteiten aan, waaronder: 

- Elke werkdag een dagopening via het omroepsysteem; 
- Weeksluitingen op vrijdagavond door predikanten van de aangesloten kerken. 
- Samenkomsten op Bid- en Dankdag, Oudjaar en de Christelijke feestdagen, verzorgd door de 

geestelijk verzorger van Huis ter Leede; 
- 4 x per jaar Avondmaalsviering onder verantwoordelijkheid van PKN Leerdam; 
- Diverse Bijbelstudies door een medewerker en diverse vrijwilligers; 
- Bidden en lezen bij de maaltijd op de gesloten afdelingen door het personeel; 
- Herdenkingsbijeenkomsten in voor- en najaar; 
- Het gebruiken van het omroep- en radiosysteem voor het doorgeven van kerkradiosignalen 

van 7 kerkgebouwen en de “muzikale spreekbuis” verzorgd door vrijwilligers. 
 

Geestelijke verzorging 
Huis ter Leede vindt identiteit belangrijk en heeft daarom een geestelijk verzorger (GV) in dienst, die 
18 uur per week werkt in en voor het huis. Hij voert kennismakingsgesprekken met nieuwe 
bewoners. Een aantal bewoners blijft na hun intrek in Huis ter Leede contact onderhouden met hun 
eigen gemeente. Ze ontvangen bezoek van ‘hun’ kerk. De GV van het huis onderhoudt contact met 
hen, maar richt zich voornamelijk op degene voor wie de band met gemeente of kerk enigszins 
verwaterd dan wel verbroken is. Op verzoek van nabestaanden heeft hij enkele uitvaarten geleid.  
De weeksluitingen, de geplande huisdiensten door de GV en de Avondmaalsdiensten, verzorgd door 
de PKN Leerdam, konden vanwege corona niet allemaal doorgaan. Weeksluitingen en diensten 
werden langere tijd via het omroepsysteem uitgezonden. Toen fysieke bijeenkomsten weer 
voorzichtig mogelijk werden, waren de weeksluitingen/huisdiensten de ene keer voor de bewoners 
van het huis en de andere keer voor de bewoners van Rondas en Beukelaar. De deelname aan het 
Bijbeluurtje is teruggelopen. Daar is corona debet aan, maar ook de conditie van de bewoners speelt 
daarin mee. De GV probeert van tijd tot tijd de mensen op de huiskamers te ontmoeten en daarbij 
gesprekken aan te gaan over leven in relatie tot onze Schepper. 
De herdenkingsbijeenkomsten zijn gehouden in april en oktober. Evenals andere jaren mogen we 
zeggen dat deze bijeenkomsten als waardevol worden ervaren door nabestaanden, het personeel en 
leden van verschillende raden van het huis. Het biedt over en weer de gelegenheid om namen te 
noemen en gevoelens te delen.  
De GV heeft het project Liedbundels voor Huis ter Leede afgerond. Op de huiskamers en in de 
ruimtes voor dagbesteding liggen nu zangbundels met bekende psalmen en geestelijke liederen. 
 



 

2. Het werk van de Identiteitscommissie  
 
De Identiteitscommissie kwam 4 maal bijeen in 2021. In maart was dat slechts met voorzitter, 
secretaris, bestuurder en GV. De overige vergaderingen werden voor zover mogelijk bijgewoond 
door alle IC-leden. Tijdens één of meerdere vergaderingen was er een lid van de RvT aanwezig. 
Omgekeerd heeft de voorzitter van de IC een deel van een vergadering van de RvT meegemaakt.  
De contacten over en weer mogen we ronduit goed noemen. 
 
Gedurende het jaar heeft de commissie zich gebogen over 3 beleidstukken die werden aangeboden, 
te weten:  
“Waardevol betrokken” Strategische visie op cultuur en organisatie 
“Notitie Zorg in de laatste levensfase” 
“Missie, visie en kernwaarden” 
 
Tijdens de vergaderingen is de commissie voortdurend op de hoogte gehouden van de 
werkzaamheden op de nieuwbouw aan de Oranjehof, en ook wij als commissieleden hebben de 
feestelijkheden rond het bereiken van het hoogste punt bijgewoond. 
We hebben ons beraden over de voortgang van huisdiensten, weeksluitingen, zang- en bijbeluren in 
het nieuwe Huis ter Leede. Het is de bedoeling om deze zaken voort te zetten. Tegelijk komt daarbij 
de vraag naar voren: Hoe gaat dat in de toekomst met de bewoners van Rondas en Beukelaar. 
Daarover zullen in het voorjaar van 2022 gesprekken gevoerd worden met de 3 wijkgemeenten van 
de PKN te Leerdam. Zij beseffen evengoed als wij dat daar vanuit de kerken actie op ondernomen 
moet worden. 
Het omroep- en radiosysteem heeft ons in 2021 gelukkig niet in de steek gelaten, al lijkt het einde 
van deze wijze van doorgeven van kerkradiosignalen in zicht.  
 
In 2021 kon in tegenstelling tot 2020 de toerustingsavond wel doorgang vinden. Als spreekster was 
uitgenodigd mevrouw Lenie de Jong, werkzaam als zorgmanager psychogeriatrie in verpleeghuis 
Salem. Zij hield een lezing met als thema: Omgaan met gevoelens rondom het nemen van besluiten 
voor je naaste in de mantelzorg. 
 
De samenstelling van de IC is weergegeven in bijlage 1, evenals het rooster van aftreden. 
 
De leden van de IC voelen zich gesteund door de participerende kerken en hebben met veel inzet en 
voldoening het afgelopen jaar hun tijd en moeite gegeven aan het werk waarvoor zij aangesteld zijn. 
De IC is dankbaar voor de wijze waarop de contacten met de bestuurder verlopen, en begint vol 
vertrouwen aan een nieuw jaar, wetende dat zij in alles afhankelijk is van de Schepper, die dag en 
nacht waakt, ook over Huis ter Leede.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



3. Doorgeven van signalen via het omroepsysteem in het huis 
 
Het Huis beschikt over een omroepsysteem dat doorgaans gebruikt wordt voor het doorgeven van 
Radio 1, 4 en 5, de Reformatorische Omroep en Engels Klassiek.  
Dit systeem is tevens beschikbaar voor het doorgeven van Kerkradio-signalen van: 
Nederlands Gereformeerde Kerk  
Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt  
Protestantse Kerk Nederland 
Christelijke Gereformeerde Kerk  
Gereformeerde Gemeente  
Het wordt daarenboven ook in stelling gebracht voor: 
Weeksluitingen op vrijdag  
Samenkomsten op Christelijke feestdagen 
Herdenkingsbijeenkomsten en andere bijeenkomsten  
Dagopening door de directeur 
Muzikale Spreekbuis 
 
De bediening van het systeem gebeurt door personeel of door aanwezige vrijwilligers. 
Het onderhoud en de programmering valt onder de verantwoordelijkheid van de ICT-er van Huis ter 
Leede. Leden van de commissie kunnen hem daarin bijstaan.  
Deze faciliteiten zijn niet alleen beschikbaar voor de bewoners van Huis ter Leede maar ook voor de 
bewoners van de appartementen in Rondas en Beukelaar. 
 
In 2021 werden bijdragen ontvangen van een aantal kerken in Leerdam en omgeving. 
Een deel hiervan is gebruikt voor de technische infrastructuur die nodig is voor de verspreiding van 
beeld en geluid in het huis en de appartementen, zie hierboven. 
Ook de hierboven genoemde liedbundels zijn voor een groot deel gefinancierd vanuit deze gelden. 
 
 
 
 
 
Namens de Identiteitscommissie 
J.L.E. Bassa-de Jong, secretaris 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bijlage 1 Samenstelling commissie per 31-12-2021; rooster van aftreden 

Kiesgroep Achterban Naam Functie 1e periode 2e periode 

Kiesgroep 1 PKN Kerken te 
Asperen en Heukelum 

De heer G.A. (Gert)  
Pors 
 

Voorzitter 1-1-2017 
31-12-2020 

1-1-2021 
31-12-2024 

Kiesgroep 2 PKN Kerken te 
Leerdam, Nieuwland 
en Oosterwijk 

De heer C.P.E.R. 
(Kees) Sprado 

Lid 1-2-2020 
31-12-2023 

 

Kiesgroep 3 Hersteld Hervormde 
Gemeenten te 
Leerbroek, Leerdam-
Oosterwijk en 
Schoonrewoerd 

De heer J.J. (Koos) 
Kamp 

Lid 1-1-2018 
31-12-2021 

1-1-2022 
31-12-2025 

Kiesgroep 4 Chr. Ger. Kerk  
te Leerdam,  
Ned. Ger. Kerk  
te Leerdam  
Ger. Kerk Vrijgemaakt 
te Leerdam; 

Mevrouw P. (Pia) 
Bogerd-Smids 
 
 

Lid 1-1-2017 
31-12-2020 

1-1-2021 
31-12-2024 

Kiesgroep 5 PKN kerken te 
Everdingen, 
Hagestein-Hoef en 
Haag, Hei- en Boeicop, 
Lexmond (Herv. 
Gemeente), 
Schoonrewoerd en 
Zijderveld. 

Mevrouw J.L.E. (Lies) 
Bassa-de Jong 

Secretaris 1-1-2015 
31-12-2018 

01-01-2019 
31-12-2022 

 


