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Wat zet u in beweging? Aan het begin van een nieuw seizoen, van werk en kerk, 
gezin en vrienden, sport en muziek en wat u verder ook maar op uw agenda heeft 
staan, is het een vraag die overal aan vooraf gaat.
Waarom komen u en ik elke morgen weer ons bed uit? Waarom zetten we ons aan 
al die zaken in de agenda? Waarom doen we wat we doen?
Dit seizoen willen we samen nadenken over wat ons - diep van binnen - beweegt. 
Hoe werkt het bij ons van binnen? Wat betekent het geloof daarin? Is het hollen, om 
zo snel mogelijk ergens te zijn? Is het stilstaan, om vast te houden wat we hebben? 
Of is het steeds weer loslaten, steeds weer op weg te gaan?

Geloven is geen pakketje met kant en klare antwoorden op levensvragen. Het is in 
beweging, afhankelijk van de vragen die het leven aan ons stelt. Die vragen kunnen 
heel verschillend zijn en veranderen. Oude geloofszekerheden kunnen verdwijnen, 
andere worden juist ontdekt. Misschien bent u op zoek naar nieuwe geloofstaal en 
andere ervaringen van God in uw leven.

Gelukkig zijn we in onze gemeenschap met velen, met verschillende verhalen, geloofs- 
ervaringen en toekomstverwachtingen. In het jaarthema 'Laat zien wat je beweegt' 
willen we u uitnodigen om met elkaar op reis te gaan, op ontdekkingstocht, om 
geïnspireerd te worden of - op uw beurt - zelf tot inspiratie te zijn.

Wij gaan op reis in de Bijbel, en we gaan ook letterlijk op reis: naar Utrecht en 
Amsterdam, naar een klooster in Friesland en een beeldentuin in Hoofddorp.  
We zoeken elkaar op als leeftijdsgenoten en door de generaties heen, door de week 
en op zondagmorgen.

We hopen dat wij tevoorschijn durven komen om te laten zien wat ons beweegt, 
zodat we samen veel zullen ontdekken.

Laat zien wat je beweegt 

Startzondag 
We beginnen het seizoen - zoals 
ieder jaar - met een feest. Op  
zondag 3 september trekken 
we er met zijn allen op uit, naar 
een tent in het bos op het YMCA 
terrein. Daar wacht ons een  
feestelijke, interactieve dienst, 
waarin het jaarthema wordt  
afgetrapt. Tijdens en na de viering 
is er veel tijd voor ontmoeting 
bij de koffie en de aansluitende 
lunch.
De kinderen uit groep 7/8  
beginnen al op zaterdag met een 
gezellige avond, samen met de 
dominees en aansluitend bij de 
tieners. De tieners beginnen het 
nieuwe seizoen door met elkaar 
een nacht te kamperen. (zie p.16)
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Wat beweegt jou?

Kom naar de Startzondag! 

3 september 2017 

YMCA-terrein, 

Paradijsweg 4 Leusden
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Inhoud
Wie & Waar
Contact, meer informatie en aanmelden?

Veel activiteiten worden door één van de dominees geleid of zij zijn 
contactpersoon, bij wie meer informatie is te krijgen of bij wie je je 
kunt aanmelden. Hieronder staan hun gegevens.

  ds. Maria Berends-van Hoek
   (033) 258 69 49
  mariaberendsvanhoek@gmail.com
  Werkdagen: ma/di/do/vrij

  ds. Rob Doesburg
   (06) 22 04 74 86
  dsdoesburg@kpnmail.nl

  ds. Anette Sprotte
   (033) 463 76 96/(06) 22 31 48 90 
  sprotteanette@gmail.com
  Op vrijdag vrij

De gegevens van andere contactpersonen staan bij de activiteit die  
zij leiden.

De meeste activiteiten zijn in één van beide kerken. 

  Dorpskerk
  Arnhemseweg 75
   (033) 494 10 40 

  Marcuskerk
  Asschatterweg 23
   (033) 494 45 15 



Stadspelgrimage 
door Utrecht 

Door de eeuwen heen gingen 
mensen op pelgrimstocht en 
tegenwoordig is pelgrimeren 
bijna net zo populair als in de 
middeleeuwen. Een pelgrim 
gaat op reis naar een heilige 
plek in de verte en ontmoet 
op zijn pad reisgenoten. Er is 
onderweg prachtige natuur, er 
zijn kloosters en kathedralen, 
maar ook voert de weg soms 
door steden. Ook daar is 
veel te ontdekken; de stad 

kan zelfs een spiegel worden voor je eigen vragen en iets 
vertellen over wie je bent. 
We gaan op weg en maken een mini-stadspelgrimage, 
niet in Santiago de Compostela of Rome, maar gewoon in 
Utrecht. We verzamelen op zaterdag 13 januari 2018 om 
10 uur bij de stationspiano nabij spoor 2 van Utrecht CS, 
net buiten de poortjes links. Vanaf hier maken we een 
wandeling, waarbij je plekken ontdekt waar je gegarandeerd 
nooit was. Onderweg zijn er wegwijzers, kerken, gedichten, 
hofjes, beelden die allemaal deel gaan worden van een 
ontdekkingstocht in de stad. Rond 14 uur zijn we terug bij 
de piano.
Onze gids is Aat van der Harst. Hij wandelde van Leusden 
naar Santiago de Compostela en Rome, is verhalenverteller 
en schrijver van 'Wandel je wijzer'. Verder is hij 
wandelcoach in steden en zeker ook in de landgoederen 
rond Leusden, wandelgemeente 2017. 

Kloosterwandeling 
bij Nijkleaster 
Nijkleaster staat voor rust, bezinning, op adem komen. 
Een nieuw klooster in Jorwert (Fryslân) verbonden aan een 
protestantse plaatselijke gemeente. Een bijzondere plek, 
waar mensen zich in alle rust kunnen terugtrekken. Een 
adempauze, stille tijd. Tegelijkertijd is het een plaats waar 
mensen elkaar ontmoeten in liturgie en gesprek, stilte en 
wandeling, plezier en recreatie. Elke woensdag morgen is 
er een ‘Kleaster-kuier’ (kloosterwandeling) die begint met 
een ochtendgebed om 9.30 - 10.00 uur met daarna koffie/
thee. Vanaf 10.30 uur begint de wandeling tot 12.00 uur. 
Daarna is er een lunch, die iedereen zelf meeneemt en 
met elkaar deelt. Op woensdag 27 september vertrekken 
we om 7.30 uur vanaf de Marcuskerk om dat mee te 
maken. We zullen rond 15.00 uur weer terug zijn. 

Het jaarthema ‘laat zien wat je beweegt’ nodigt uit om als gemeente in beweging  
te komen en er op uit te gaan. Graag neem ik u mee op reis naar verschillende 
plekken dichtbij en iets verder weg. Ik hoop dat we door in beweging te komen  
uit onze vertrouwde omgeving opnieuw in gesprek gaan over: Wat beweegt jou?  
Wat betekent geloven voor je? 
U bent van harte uitgenodigd om naar alle plekken mee te gaan of u kunt een  
keuze maken uit het aanbod. Afsluitend verzamelen we de ervaringen van alle  
reizen en reisgenoten. Meer informatie en opgeven bij ds. Anette Sprotte, 
sprotteanette@gmail.com, (06) 22 31 48 90.

'Er op uit'
Vijf pelgrimages van één dag voor  
geloofsinspiratie en bezieling
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Amersfoort door 
de ogen van de 
straatpastor
Straatpastor Bernadette van Dijk is er voor dak- en thuis-
lozen en voor mensen die in een crisis verkeren. Tijdens 
de wandeling zal zij vertellen over haar werk met dak- en 
thuislozen. Ze neemt ons mee langs plekken en instanties 
in Amersfoort waar dak- en thuislozen mee te maken 
hebben. We verzamelen op vrijdag 9 maart om 14.50 uur 
bij het gemeentehuis in Amersfoort. Rond 16.30 uur is de 
wandeling afgerond. Ook kinderen zijn van harte welkom 
om mee te gaan! 

Bijbelse 
beelden- 
tuin 
Kunst en Bijbelse verhalen 
als bronnen van mijn 
persoonlijke geloofsbeleving 
lopen als een rode draad 
door mijn leven. Dat heb 
ik onder andere te danken 

aan de kunstenaar Karel Gomes (1930-2016), bij wie ik 
met een aantal studenten privélessen kunstgeschiedenis 
volgde toen ik in Amsterdam studeerde. Voor de Bijbelse 
tuin in Hoofddorp maakte hij 46 beelden over Bijbelse 
personen en 14 kruiswegstaties. In de Bijbelse verhalen 
vond hij troost en bemoediging. Zijn Bijbelse beelden zijn 
een weerspiegeling van zijn eigen verhaal. Ze vertellen 
het verhaal van een katholieke jongen die opgroeide in de 
joodse wijk van Amsterdam. Zijn buurman was een joodse 
rebbe die hem op een andere manier naar de Bijbelse 
verhalen leerde kijken.
Graag neem ik u mee naar deze tuin op woensdag 20 juni 
2018. We vertrekken om 9.30 uur vanaf de Marcuskerk. 

Bezinning en reflectie
Wat heb je meegenomen op deze pelgrimage tocht? Wat 
doet het met je? Wat betekent het voor je persoonlijke 
geloofsbeleving en wat zou het kunnen betekenen voor  
pg Leusden?
Over deze vragen gaan we met elkaar in gesprek op 
maandag 25 juni 2018 om 20.00 uur in de Marcuskerk.

Kerk in de grote stad 
De Elthetokerk in Amsterdam is een open kerkgemeente 
midden in de Indische buurt van Amsterdam. Een 
kleurrijke gemeente met mensen van alle leeftijden en 
sociale en culturele achtergrond: ras-Amsterdammers, 
studenten, jonge gezinnen en ouden-van-dagen ontmoeten 
elkaar tijdens de zondagse kerkdienst, maar ook tijdens 
doordeweekse activiteiten. Ze vormt een gastvrije plek  
voor mensen uit allerlei culturen, met als uitgangspunt  
het evangelie van Jezus Christus. Zonder het waardevolle 
van de traditie te verliezen zoeken ze naar vernieuwing  
om vandaag relevant kerk te zijn. Niet alleen op zondag, 
maar de hele week door. 
De Elthetokerk biedt een gratis rondleiding voor 
geïnteresseerden. Ze willen graag aan anderen laten zien 
hoe zij vorm geven aan kerkvernieuwing en diaconaat,  
en hoe zij missionair zijn. Maar ook zij hebben beslist niet 
alle antwoorden en ook daarom willen ze graag anderen 
ontmoeten en ervaringen uitwisselen.
We zijn op zaterdag 14 april vanaf 10.30 uur in de 
Elthetokerk en haar buurt te gast. Vanuit Leusden 
vertrekken we om 9.30 uur vanaf de Marcuskerk.
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Paulus en zijn brieven aan Korinthe 
Paulus is bepaald niet de meest geliefde apostel. Aan zijn naam kleeft een aantal 
hardnekkige vooroordelen. Behalve dat hij ongewoon gedreven was, gaat hij 
door voor rechtse dogmaticus en kan hij als vermeend vrouwenhater op weinig 
sympathie rekenen. Maar als je Paulus serieus leest, ontdek je wat hem echt 
beweegt en blijken deze vooroordelen niet te kloppen.

In dit Leerhuis over de Brief aan Korinthe wil ik samen met u onderzoeken wat 
Paulus beweegt. Paulus is als geen ander onder de indruk van Jezus' leven, dood 
en opstanding. Hij probeert Jezus te duiden en betekenis te geven. Hij doet dat 
verrassend scherpzinnig en zeker voor zijn dagen buitengewoon vernieuwend. 
Tegelijkertijd 

is Paulus enorm in de weer om de jonge groep enthousiaste 
volgelingen van Jezus samen te binden. Daarvoor reist hij de 
halve wereld door. Graag nodig u uit om ook in beweging te 
komen en met Paulus op reis te gaan. 

Naaste onze leerhuis-avonden wil ik dat ook letterlijk gaan 
doen. Als er voldoende belangstelling is wil ik samen met u 
een reis naar Korinthe in Griekenland maken. In Korinthe en 
omgeving kunnen we kennis maken met de wereld van Paulus. 
Onze eerste avond is op 5 oktober in Marcuskerk, we beginnen 
om 20.00 uur. De andere avonden zijn op 2 nov, 7 dec, 11 jan, 
22 feb en 15 mrt. Eveneens in de Marcuskerk. Het is prettig 
wanneer u even laat weten dat u komt. 
Ds. Rob Doesburg. 
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Intercultureel Bijbel lezen
De Bijbel wordt overal ter wereld gelezen, maar lezen wij wel 
hetzelfde? Als wij in Leusden lezen en interpreteren doen 
we dat dan op dezelfde manier als een Bijbellezer in een 
Afrikaans land of Latijns-Amerika? Dat verschil in lezen en 
ontdekken kan voor boeiende discussies zorgen wanneer we 
onze eigen bevindingen leggen naast die van een groep lezers 
in een totaal andere cultuur. Het vraagt om een open houding 
ten opzichte van elkaar en de ‘vreemde’ groep elders in de 
wereld.
Graag willen wij met u en jullie op ontdekkingsreis. In het 
najaar willen we met een groepje van ongeveer 8 à 10 mensen 
bij elkaar komen om dit intercultureel Bijbellezen te starten. 
Bij de dienstenorganisatie van de PKN kunnen we vragen welk 
groep elders in de wereld bereid is met ons een en ander uit 
te wisselen. 
De doelstelling en werkwijze zullen we de eerste bijeenkomst 
met elkaar bespreken. De eerste bijeenkomst vindt plaats 
op maandagavond 30 oktober 2017 om 20.00 uur in de 
Marcuskerk. De vervolgdata worden dan vastgelegd.
In verband met het vinden van een partnergroep willen we 
graag dat je je opgeeft vòòr eind september bij Theo Maat, 
th.maat@kpnmail.nl of  (033) 494 24 90. Hier kun je ook 
terecht met vragen. De avonden worden begeleid door  
ds. Piet Gilhuis en Theo Maat.

Gewoon weg Bijbel -  
samen lezen uit Marcus
Een stukje lezen uit de Bijbel, er even over nadenken, de 
tekst begrijpen of je erdoor laten inspireren, dat valt nog niet 
mee. Voor velen is de Bijbel moeilijk te lezen en nog minder 
te begrijpen. Allerlei prachtige vertalingen proberen de Bijbel 
toegankelijker te maken, maar daardoor verlies je ook veel, 
aan inhoud en verwondering over de Bijbeltekst. 
Wat kunnen we doen om Bijbellezen zinvol en plezierig te 
maken? Zes avonden trekken we erop uit. We maken een 
ontdekkingstocht door het Marcus evangelie. Samen lezen 
we de Bijbeltekst hardop, we gaan goed kijken wat er staat 
(observeren) en proberen daarna de Bijbeltekst een plek 
te geven in ons leven (interpreteren en toepassen). Anders 
gezegd, we laten ons verrassen door Gods woord. 
Het doel van deze avonden is te laten zien dat de Bijbel 
een boek is voor iedereen en door zelf de Bijbel te lezen 
te ontdekken dat er een rijke en inspirerende bron voor je 
opengaat. 
U bent van harte uitgenodigd om mee te doen! Zes avonden 
in zes achtereenvolgende weken. We plannen nu alvast de 
volgende data: 
Woensdag 21, 28 en 7 maart in de Dorpskerk. 
Woensdag 14, 21 en 28 maart in de Marcuskerk. 
Aanvang 20.00 uur, onder begeleiding van de drie dominees.

Op hoop van Zegen 
Onderweg met Abraham 

In het voorjaar willen we drie avonden met Abraham meelopen op een beeldende, meditatieve manier. Daarvoor gebruiken 
we Scopus, een cursus om Bijbelverhalen te beleven. We zitten in een kring rond een kleed op de grond. Op het kleed liggen 
voorwerpen die aspecten van het Bijbelverhaal belichten, soms concreet, soms meer abstract. Zo ontstaat een 'grondbeeld' dat 
ons meeneemt het verhaal in. 
In dat verhaal van Abraham spelen angst en vertrouwen een grote rol. Hij leefde lang geleden, ver voor onze jaartelling, maar zijn 
verhaal nodigt ons uit. We gaan in zijn schoenen staan als zijn wereld wankelt, als hij alles moet achterlaten en zijn toekomst 
onzeker is. Hij weet niet wat er komt, wel wat hij achterlaat. We herkennen ons daarin en willen met hem zoeken naar Gods 
leiding en leren wat vertrouwen in de praktijk van ons leven betekent. 
Er komen wezenlijke thema’s aan de orde (opnieuw beginnen, ontheemd zijn, jaloezie, geloof, twijfel, relaties, kinderloosheid).  
Het zal spannend worden om te zien hoe deze oude geschiedenis raakt aan ons eigen verhaal. 
De cursus is geschikt voor mensen die twijfelen, die nog maar net geloven en voor hen die al veel langer geloven. Er is geen 
Bijbelkennis nodig om mee te doen. De cursus wordt geleid door ds. Anette Sprotte en Neeltje Rietveld.
Woensdag 11 en 25 april en 16 mei in één van beide kerken. De locatie volgt bij aanmelding. Dat kan bij Ds. Anette Sprotte.
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Wat zet mij in beweging? Waarvoor komen we 
toch elk morgen weer ons bed uit? Waarom 
zetten we elke keer weer ons ene been voor het 
andere? Deze vragen worden gesteld in het boek 
'Heilige Onrust, een pelgrimage naar het hart 
van religie' van Frits de Lange. De pelgrim 2.0 
fungeert in dit boek als een model van geloof.  
Hij is iemand voor wie niet de bestemming het 
uiteindelijke doel is maar voor wie het gaat om 
de reis. Als je de religieuze mens stript van alle 
franje: leerstellingen, instituties, voorschriften,  
rituelen, maar ook van de voorstelling van een 
God met menselijke trekken, kom je volgens de 

Lange tot de kern van ons mens zijn en iets dat maakt dat jij in beweging 
komt. Wat dat ‘iets’ is, daar gaat de Lange in dit boek op zoek naar. Het 
maakt ons in figuurlijke zin allemaal tot pelgrims. Geloof is volgens de Lange 
geen kennis van een andere wereld maar een manier om je tot het leven te 
verhouden. 

Graag neem ik u mee op reis om dit boek te lezen en te bespreken op 
maandag 15 januari, 29 januari, 5 februari en 26 februari 2018 in de 
Dorpskerk van 20.00 uur - 22.00 uur. Opgave bij ds. Anette Sprotte.

Het is vast herkenbaar. Je staat in 
de supermarkt en je vraagt je af: wat 
eten we vanavond? De biologische 
boontjes uit Egypte of de ‘gewone’ 
boontjes uit Nederland? Een hamburger 
of een sojaburger? Of toch vis? Wat 
betekent dat gekke keurmerk precies? 
Gaan we voor het gezonde, plantaardige 
Alpro toetje of toch voor een emmertje 
met yoghurt en aardbeien, dat  
eigenlijk het lekkerst is? Wordt het de 
dure of de goedkope reep chocola?  
Je hebt het niet gemakkelijk als 
consument in de supermarkt. Bij 
elk schap moeten keuzes gemaakt 
worden en het is geen gemakkelijke 
afweging tussen lekker, goedkoop, 
gezond, milieuvriendelijk, diervriendelijk 
en eerlijk voor de producent. Het palet 
aan keurmerken kan helpen, maar 
zorgt ook voor verwarring. 

De werkgroep Groene Kerk organi-
seert twee workshops over dit thema, 

In samenwerking met drie gemeentes 
(Johanneskerk, het Brandpunt en de PgL) 
hebben we Frits de Lange uitgenodigd om 
met ons in gesprek te gaan over zijn boek 
'Heilige Onrust'. Hij heeft toegezegd om 
op dinsdag 21 november 2017 te komen. 
De plek van ontmoeting zal te zijner 
tijd nog bekend gemaakt worden via de 
nieuwsbrief. 

onder de titel 'God in de supermarkt'. 
De workshops verkennen de keuzes 
die we maken, helpen argumenten te 
begrijpen en verbinden deze met een 
helder ethisch kader. De bijeenkom-
sten zijn actief, sociaal, informatief en 
gaan een serieuze maar niet te zware 
dialoog aan. Er wordt veel materiaal 
uit actuele documentaires en web-
sites gebruikt.

De workshops worden gegeven door 
Arjan Schoonhoven en Alfred Slomp. 
Zij zeggen over hun drijfveer: 'Wij zijn 
al vanaf onze studententijd geraakt 
door het onrecht en de pijn van mede-
mens, natuur en dier. Wij willen hier 
graag iets aan doen en denken dat wij 
in de supermarkt op een praktische 
wijze een bijdrage kunnen leveren 
aan een betere wereld. Wij laten ons 
inspireren door hoe Jezus omging met 
de arme en het behoeftige. Wij zijn 
onafhankelijk en niet verbonden aan 

een kerk, NGO, bedrijf, supermarkt- 
keten of keurmerk.'
Alfred is in het dagelijks leven 
werkzaam als zorgcoördinator in het 
Voortgezet Speciaal Onderwijs. Arjan 
is boerenzoon. In het dagelijks leven 
is hij werkzaam als lerarenopleider op 
de Radboud Universiteit.
Maandag 9 en 16 april 2018, in de 
Marcuskerk om 19.45 uur.  
Zie voor meer informatie: 
www.godindesupermarkt.nl

Ontmoeting met 
Frits de Lange

Heilige Onrust

In de supermarkt op een praktische wijze een bijdrage leveren aan een betere wereld

God in de Supermarkt 
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Verdiep je geloof is een cursus over 
het christelijk geloof. De ontmoeting 
staat centraal: met elkaar en met 
God, daarom beginnen we met een 
maaltijd. De cursus is thematisch van 
opzet. Bijbelse verhalen krijgen een 
centrale plaats. De inleidingen gaan 
over thema’s die samen de basis van 
het christelijk geloof vormen. Het zijn 
bouwstenen voor het geloof, die ook in 
kerkdiensten en andere activiteiten van 
de kerk terugkeren.

Verdiep je geloof
Maandelijkse basiscursus met maaltijd

Leerhuis avondmaal 
Het avondmaal raakt het hart van ons geloof. We herdenken en ontvangen in de 
symbolen van brood en wijn Jezus Christus, de bron van ons geloof. De taakgroep 
eredienst zal u graag willen informeren en betrekken bij de nieuwe plannen omtrent 
het avondmaal. Graag ontvangen we feedback en ideeën van u.
Daarom bieden we twee avonden aan waarin we ingaan op verschillende achtergronden 
en aspecten rondom het avondmaal:
· Bijbelse gegevens over het avondmaal;
· Inhoud van het avondmaal;
· Welke teksten en liederen gebruiken we bij het avondmaal en waarom?
· Frequentie avondmaal;
· Wat is het avondmaal op ‘waardige wijze’ vieren? 
· Wanneer is een avondmaal geslaagd?
Data: donderdag 12 oktober en 16 november 2017 in de Marcuskerk
Begeleiding: Hans van Haeften, ds. Anette Sprotte en Bert van der Velde Harsenhorst.

De thema’s zijn:
•  Geloven is altijd nieuw (over geloven)
•  God ervaren door 3000 jaar 

(over Bijbel en Godsbeelden)
•   Jezus ontmoeten (over de betekenis 

van Jezus)
•  Geloven met een kruis (over kruis 

en opstanding, uitlopend op de 
stille week)

•  Inspiratie vinden (over geest en 
spirit, uitlopend op Pinksteren)

•  Een manier van leven (over geloven 
op maandag)

•  Stilte zoeken, basis weten (over bidden)
•  Uitzicht houden (over het uitzicht dat 

geloof mensen biedt)

We beginnen vroeg, eten samen en gaan 
daarna in gesprek. Vanaf dinsdag 16 
januari 2018 iedere derde dinsdag van 
de maand, op 16 jan, 20 feb, 20 mrt, 
17 apr, 15 mei. 
Tijd en plaats: 18.30 - 20.30 uur in 
de Dorpskerk. 
Begeleiding: ds. Rob, ds. Maria en 
ds. Anette.

Church4U
Eigentijdse vieringen (twee keer in de 
avond, en twee keer in de ochtend) 
met (veel) moderne muziek, zingen, 
goede band(s) en bijzondere sprekers. 
Popmuziek, opwekking, Sela. Veel 
gebruik van beamer en beeld en vide-
omateriaal. Thema’s die iets oproepen 
en die je (her)kent in je eigen leven en 
(on)geloof. Na de viering praten we na 
bij een drankje.

In het bijzonder voor jongeren en derti-
gers/veertigers, maar ieder is welkom 
die op een eigentijdse manier geloof 
wil vieren en beleven. In het bijzonder 
ook voor twijfelaars en zoekers.

De eerste Church4U is op zondag-
avond 1 oktober om 19.00 uur in de 
Dorpskerk. Daarna op zondagochtend 
17 december om 10.30 uur in de 
Dorpskerk, zondagavond 4 februari 
om 19.00 uur in de Dorpskerk en 
zondagochtend 15 april om 10.30 
uur in de Marcuskerk. 

11
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Taizé vieringen
Dit seizoen is er vier keer een viering in de stijl van Taizé, 
waarin gebed, meditatie en muziek centraal staan. Om 
even tot jezelf te komen en stil te worden. In plaats van 
een overdenking door een voorganger is er midden in de 
viering een stilte - van acht tot tien minuten. De liederen 
zijn kort en worden vaak herhaald om zo de betekenis van 
tekst en muziek tot je te laten doordringen. Het klooster 
Taizé richt zich op jongeren tot 30 jaar. In de vieringen 
in Leusden zijn daarnaast ook oudere geïnteresseerden 
welkom. En in het koor en de voorbereidingscommissie is 
altijd ruimte voor nieuwe leden!
De Taizé vieringen worden gehouden in de Marcuskerk op:
Vrijdag 29 september (zangrepetitie op donderdag 21 
september)
Vrijdag 17 november (zangrepetitie op donderdag 9 
november)
Vrijdag 9 februari (zangrepetitie op donderdag 1 februari)
Vrijdag 20 april (zangrepetitie op donderdag 12 april)
De vieringen starten om 20.00 uur. Het inzingen van het 
koortje begint om 18.45 uur.
De zangrepetities op de donderdagen, daaraan vooraf, zijn 
van 20.00 uur - 21.30 uur.
Contact via taizeleusden@hotmail.com

Oecumenisch avondgebed
Iedere vrijdagavond van 19.45 - 20.30 uur mediteert, zingt 
en bidt een groep mensen in de Marcuskerk. De liederen 
zijn voornamelijk uit de bundels van Taizé. De lezingen zijn 
te vinden in het oecumenisch leesrooster. Na afl oop is er 
koffi e en thee.
Het OAG is eind jaren ’70 ontstaan toen een groepje 
mensen uit Marcuskerk en Jozefparochie gezamenlijk 
Taizé (een broedergemeenschap in Frankrijk) bezocht. De 
oecumenische inslag is altijd gebleven. Contactpersoon: 
Dick Kroon, kroonjuweel46@ziggo.nl.

Oecumenische vieringen
In de tijd voor Kerst en in de tijd voor Pasen worden 
er samen met de katholieke gemeenschap vieringen 
van gebed, stilte en bezinning georganiseerd op iedere 
woensdagavond, om deze tijd van verwachting samen te 
beleven. Voorgangers uit beide gemeenschappen gaan 
voor. Woensdag, 19.00 uur, Sint Jozefkerk.
Adventstijd: 6/13/20 december
Veertigdagentijd: 14 februari (Aswoensdag), 21/28 
februari, 7/14/21/28 maart

Themadiensten ‘Laat 
zien wat je beweegt’
In het kader van het jaarthema worden in vier 
themadiensten persoonlijke verhalen over ‘wat iemand 
beweegt’ vertelt en gedeeld. 
Zondag 10 september 2017: in de Dorpskerk is er een 
belijdenisdienst waarin de belijdeniscatechisanten zullen 
vertellen over wat hen beweegt. In deze dienst gaan ds. 
Maria en ds. Rob voor.
Zondag 8 oktober 2017: in de Marcuskerk zullen 
mensen die de ‘Kleaster-kuier’ (kloosterwandeling) en het 
ochtendgebed in Nijkleaster (Jorwert) op 27 september 
hebben meegemaakt in de dienst vertellen over welke 
ervaringen ze daar hebben opgedaan. Voorganger is ds. 
Anette, die ook zelf meegaat naar Jorwert (zie p.4).
Zondag 17 december 2017: de Church4U viering om 
10.30 uur in de Dorpskerk zal in het teken staan van het 
jaarthema. Ds. Maria doet samen met voorbereidingsgroep 
de voorbereiding. 
Een zondag in februari 2018: ds. Rob zal naar aanleiding 
van het leerhuis over Paulus en zijn brief aan Korinthe 
laten horen wat Paulus bewoog/beweegt en hoe dat ook 
ons in beweging kan zetten.
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Intouchables (2011)
Vrijdag 29 september 2017
De Kom, Jozefkerk 
(Hamersveldseweg 51)
We starten het nieuwe fi lmseizoen 
met deze luchtige en ontroerende 
bestseller. De fi lm vertelt het verhaal 
van Phillipe. Hij is een rijke aristocraat 
en verlamd. Hij neemt Driss in dienst 
om voor hem te zorgen. Driss is een 
jonge ex-delinquent uit de banlieue 
van Parijs. Twee totaal verschillende
werelden ontmoeten elkaar. Tussen 
hen ontstaat een bijzondere vriend-
schap. Thema: nieuwe kansen, 
vriendschap, vertrouwen.

Des Hommes et des 
Dieux (2010)
Vrijdag 24 november 2017 
Marcuskerk
In een klooster in Algerije wonen in de 
jaren ’90 Franse monniken. Zij leven 
in harmonie met hun Islamitische 
dorpsgenoten. Maar terreur en geweld 
om hen heen nemen toe. Ondanks 
het dreigende gevaar blijven de 
monniken er wonen. Ze zijn begaan 
met hun dorpsgenoten. Wanneer er 
gewonde terroristen worden binnen-
gebracht, besluiten de monniken 

hen te behandelen tot woede van 
de autoriteiten. Een indrukwekkende 
fi lm over waarden die geconfronteerd 
worden met fundamentalisme. Dit op 
ware feiten gebaseerde Franse drama 
werd met diverse prijzen bekroond, 
waaronder de prestigieuze Grand Prix 
tijdens het Filmfestival van Cannes.

Lion (2016)
Vrijdag 26 januari 2018 
De Kom, St. Jozefkerk 
(Hamersveldseweg 51) 
Deze recente fi lm Lion is gebaseerd 
op een waargebeurd verhaal over 
de Indiase jongen Saroo Brierly. Hij 
komt als vijfjarig jongetje per ongeluk 
terecht op een trein die hem duizenden 
kilometers door India voert, ver weg 
van zijn huis en familie. Hij weet 
niet wie hij is en waar hij vandaag 
komt. Hij overleeft op straat, komt in 
een weeshuis terecht en wordt later 
geadopteerd door een Australisch 
echtpaar. Als Saroo 30 jaar is, gaat hij 
op zoek naar de plek waar hij als kind 
zijn familie kwijt raakte in de hoop 

weer met hen herenigd te worden. 
Thema: verlangen, zoektocht, liefde, 
identiteit, familie.

Left Luggage (1998)
Vrijdag 20 april 2018
Marcuskerk 
Het verhaal gaat over Chaja. Zij is 
kinderoppas en komt terecht in een 
orthodox joods gezin in het Antwerpen 
van de jaren ‘70. Chaja studeert 
fi losofi e en zoekt meer houvast dan 
de boeken haar kunnen bieden. Elke 
dag gaat ze met de jonge telg uit het 
gezin, Simcha, naar de vijver in het 
stadspark om er eendjes te voeren. 
Met een oude vriend van haar vader 
voert zij geestige gesprekken over de 
komst van de Messias, terwijl haar 
vader zelf op zoek is naar de koffers 
die hij lang geleden heeft begraven. 
Chaja besluit na een ingrijpende 
gebeurtenis van studierichting te 
veranderen. 
Thema: zoektocht, jodendom, rouw, 
identiteit.

Filmreeks Leusden
Ook dit seizoen bieden we een viertal fi lms aan. 

De fi lmreeks is een oecumenisch initiatief van de Katholieke St. Jozefkerk 
en de Protestantse gemeente Leusden. De fi lm begint steeds om 
19.30 uur, inloop vanaf 19.15 uur. De toegang is gratis. Aanmelden vooraf 
is wel nodig! Dat kan via secretariaat@stlucas.nu |  (033) 494 12 61.
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Allerkleinsten
Kerk op schoot
Na een succesvolle eerste viering in mei zullen er dit 
seizoen meerdere Kerk op Schoot vieringen worden 
georganiseerd. Dit zijn korte vieringen voor de aller-
kleinsten (0-4 jaar). Elke keer staat een ander Bijbel-
verhaal centraal waarbij de kinderen door het prikkelen 
van de zintuigen het verhaal kunnen beleven. Er  
worden eenvoudige liedjes gezongen die vooraf thuis 
al kunnen worden geoefend. Een viering duurt van 
9.15 - 9.45 uur, voor aanvang van de gewone kerk-
dienst, in de Dorpskerk. De eerstvolgende keer is 
zondag 10 september, over het verhaal van Noach. 
Ds. Maria zal deze viering leiden. 
De data van de volgende vieringen zijn: 
zondag 5 november
zondag 11 februari
zondag 22 april
zondag 3 juni
Kom je ook? Iedereen is welkom in de kerk, ook wie 
geen kinderen (bij zich) heeft.

Peuter/Kleuter kerstfeest
Op zaterdag 23 december, vlak voor kerst, is er in de middag 
een vrolijke en eenvoudige viering rondom het Kerstverhaal 
voor kinderen van 2-6 jaar (en hun familie). We zingen  
eenvoudige kerstliedjes, het kerstverhaal wordt op speelse 
wijze verteld met, voor en door de kinderen en na de dienst 
drinken we nog wat. Iedereen is welkom om dit feest mee te 
vieren. Zaterdag 23 december, 15.30 uur in de Dorpskerk. 



15

Kinderen
Kindernevendienst (XL)
Er is elke week in beide kerken kindernevendienst voor alle 
kinderen van de basisschool. Daarin zingen we, lezen een  
Bijbelverhaal en praten en knutselen erover met de kinderen.  
Kom je ook?
In de Dorpskerk is om de zes weken een speciale kinderneven- 
dienst, een zogeheten kindernevendienst XL. Die duurt extra 
lang, zodat we nog meer leuke en andere dingen kunnen 
doen rondom een Bijbelverhaal of een Bijbels thema, zoals 
het avondmaal, naastenliefde (‘er zijn voor elkaar’) en duur-
zaamheid. We gaan creatief met de verhalen en onderwerpen 
aan de slag door bijvoorbeeld te schilderen of toneel te spelen. 
We maken er zo samen een speciale kindernevendienst van!

24 september Kerk- en Schooldiensten
Aan het begin van het schooljaar is er voor alle basisschool-
kinderen van Leusden (en hun ouders, verzorgers, opa’s en 
oma’s of andere aanverwanten) een oecumenische dienst.  
De Protestants christelijke en katholieke basisscholen in 
Leusden doen mee in de organisatie. Het thema is dit jaar: 
‘Op ontdekkingstocht! Wie durft er mee?’ Met reisleiders 
Anotinette Bottenberg (St. Lucasparochie) en ds. Maria  
Berends-van Hoek gaan we mee met de verspieders van  
Jericho. Wat zij daar aantreffen zal je oren doen klapperen en 
je ogen versteld doen staan. Maar op ontdekkingstocht gaan, 
dat moet je wel durven. Je angst overwinnen. Wie durft? 
Op zondag 24 september in de Marcuskerk. Om 9.00 uur 
met bijzondere medewerking van de leraren en kinderen van 
de Holm, het Kompas en de Loysderhoek. Om 10.30 uur met 
bijzondere medewerking van de leerkrachten en kinderen van 
de De Brink, Het Kla4 en De Rossenberg. In beide diensten 
zijn ook kinderen van andere scholen welkom!
Contact: Jeanette Stekelenburg,  (033) 495 07 03,  
jstekelenburg@xmsnet.nl

4 november Sint Maarten Feest
In november is er voor alle kinderen van 3-12 jaar (en hun 
begeleiders) een feestelijke ontmoeting, viering en lichtjes-
optocht rondom Sint Maarten. Beginnend met een korte 

kinderviering in de Jozefkerk waarbij (bekende) liedjes worden 
gezongen en de legende van Sint Maarten spontaan door 
aanwezige kinderen wordt nagespeeld en verteld (30 min).  
In deze viering gaan pastor Antoinette Bottenberg en ds Maria 
Berends-van Hoek voor. We leren dat Sint Maarten een feest 
is van delen en hoe fijn het is om te delen. 
Kinderen nemen een meegebracht cadeautje en eten voor de 
voedselbank mee en geven dit hier af. Dan volgt een feestelijke 
optocht achter Sint Maarten op het paard en een blazerskapel, 
al zingend met onze lampionnen naar de Marcuskerk en het 
Hamersveld. Daar krijgen we koek en zopie en kunnen we 
elkaar kunnen ontmoeten en spreken en nagenieten. Een 
groepje kinderen mag een bezoek brengen in het Hamersveld 
bij (verstandelijk beperkte) ouderen. Vorig jaar deden er meer 
dan 200 mensen mee! Ook via de scholen worden kinderen 
uitgenodigd.
Zaterdagavond 4 november om 18.30 in de Jozefkerk  
(Hamersveldseweg 51). We beginnen in de Jozefkerk en  
eindigen bij de Marcuskerk. Aanmelden is niet nodig. Neem 
een lampion mee voor de optocht en ook een bijdrage voor 
de voedselbank. In de Jozefkerk zullen ook mensen van de 
voedselbank aanwezig zijn. 

24 december Kinderkerstfeest
Voor kinderen van 6-12 jaar is er op Kerstavond een vrolijke 
en sfeervolle kerstviering. Met bekende & moderne (kinder)
kerstliedjes. Buiten is het donker, de kerk is warm en in kerst-
sfeer aangekleed. Kaarsjes wijzen je de weg naar de kerk, 
waar je hartelijk wordt ontvangen door jongeren. De viering 
duurt een uur. Na de dienst wacht er heerlijke warme  
chocomelk. Papa’s, mama’s, opa’s en oma’s en gemeenteleden 
zonder (klein) kinderen ook welkom!
Kerstavond 24 december om 19.00 uur in de Marcuskerk. 
Contactpersoon: ds. Maria Berends-van Hoek

25 maart Palmpasen
Op Palmpasen vieren we feest in een speciale gezinsdienst, 
voor kinderen en hun (groot)ouders/verzorgers, maar ook voor 
gemeenteleden zonder (klein)kinderen. We zingen veel kinder-
liedjes en horen het verhaal van Palmpasen, de kinderen 
maken Palmpaasstokken en gaan in optocht door de kerk.
Zondagochtend 25 maart, 10.00 in beide kerken. Opgave 
(van kinderen die een stok willen maken) vooraf is nodig  
vanwege de aanschaf van Palmpaasstokken en versiering. 
Kijk op de nieuwsbrief bij wie je je kunt opgeven.
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Groep 7/8
Start van het seizoen
Kinderen uit groep 7 en 8 kunnen in het startweekend 
op een superleuke manier aan het nieuwe seizoen 
beginnen. We beginnen met kennismakingsspelletjes 
en haken daarna aan bij de oudere tieners en hun 
programma met een BBQ en geweldig spel rondom 
het thema ‘Laat zien wat je beweegt’. Om 22.00 
uur sluiten we de avond af bij het kampvuur en mag 
je worden opgehaald, zodat je de volgende ochtend 
ook op tijd kan aanschuiven bij de startdienst. 
Het wordt een superleuke avond, waarin je elkaar 
en de drie d’s (dominees ;-) goed kunt leren kennen 
en vertrouwen. Zaterdagavond 2 september, van 
17.00 - 22.00 uur op het YMCA terrein (verzamelen 
bij clubhuis ingang tegenover speeltuin). Aanmelden 
bij dominee Maria.

Basiscatechese
Dit seizoen kun je van oktober tot maart mee op 
pad om kennis te maken met God, de Bijbel en de 
kerk. We gaan telkens twee weken aan de slag met 
een onderwerp, en daarna gaan we ‘er op uit’ of  
nodigen we een gast uit om iets te vertellen. Zo 
gaan we ontdekken wat geloof voor mensen betekent 
en wat mensen doen voor anderen, omdat ze geloven.
Deze catechese wordt gegeven door ds. Maria  
Berends-van Hoek en ds Anette Sprotte. Soms doet 
ds. Rob Doesburg ook mee. De eerste keer samen 
en (als het nodig is omdat de groep te groot is) 
daarna in twee groepen met ieder een dominee.
We starten op dinsdag 3 oktober van 16.00 tot 
16.45 uur in de Marcuskerk. Dit wordt de vaste 
plek voor dit jaar. De andere data zijn 3 & 24  
oktober, 7 & 21 november, 12 december, 9 en 23 
januari, 6 en 20 februari, 6 maart. Doe je mee? 
Ook als je niet naar de kerk gaat, ben je welkom!  
Je mag ook een vriendin of vriend meenemen. 
Graag wel opgeven bij ds. Maria. Vermeld daarbij 
je naam, leeftijd en school, telefoonnummer en 
e-mailadres.

24 juni Overstapdienst 
Voor kinderen in groep 8 is er aan het eind van 
het schooljaar een bijzondere viering, waarin we 
samen met hen stilstaan bij het overgangsmoment 
tussen basisschool en middelbare school waar ze 
dan voor staan. De kinderen nemen afscheid van 
de kindernevendienst en maken de overstap naar 
de tienergroep. Ze krijgen een zegen mee en delen 
wat ze zelf meenemen van hun geloof of verhalen 
uit de Bijbel. Wat inspireerde of troostte hen. Een 
persoonlijke viering voor jong en oud. 
Zondag 24 juni om 10.00 uur in de Marcuskerk. 
Contactpersoon: ds. Maria Berends-van Hoek.

Tieners
Startweekend Tieners
Met alle tieners van 12-20 jaar (vanaf de brugklas van de middel-
bare school) beginnen we het seizoen door een dag en nacht te 
kamperen op het YMCA terrein. BBQ, spel, spanning, bezinning en 
vooral niet slapen ;-). Een geweldige nacht met aansluitend de vol-
gende ochtend aanwezig zijn en helpen bij de startzondag. Dit jaar 
in het thema: ‘Laat zien wat je beweegt’. Zaterdag 2 september 
vanaf 18.00 uur, YMCA terrein Leusden. Contactpersoon: Marlous 
Huijgen, m.l.huijgen@gmail.com.

Jeugdkerk (12-18)
Eens per maand komen we onder kerktijd met leeftijdsgenoten bij 
elkaar, waarbij we aan de slag of op een interactieve manier in  
gesprek gaan over een bepaald aspect van geloven of over een 
Bijbelverhaal. Onderwerpen en werkvormen sluiten aan bij de leef- 
wereld van de jongeren. De eerste jeugdkerk is op zondag 8 oktober, 
van 10.00 - 11.00 uur in de Marcuskerk. Daarna steeds de tweede 
zondag van de maand, dat is op 12 nov, 10 dec, 14 jan, 11 feb,  
11 mrt, 8 april, 27 mei. In juni sluiten we het seizoen feestelijk af 
samen met Forever Friends. 

Forever Friends (12-16) 
Eens in de maand is er een avond of activiteit voor tieners van  
12-16 jaar. Vaak beginnen we met een maaltijd. Daarna doen we 
heel verschillende dingen. Het is sowieso leuk elkaar weer te zien 
en andere tieners te ontmoeten die met geloof bezig zijn of naar de 
kerk gaan. Soms gaan we meer de diepte in, een andere keer gaat 
het vooral om gezelligheid en minstens 1 x per jaar doen we samen 
een diaconaal project. Op vrijdagavond 1x per maand, soms vanwe-
ge een activiteit op ander tijdstip. We hebben geen vaste locatie, 
maar zijn soms bij één van de jongeren thuis, omdat we dat gezellig 
vinden. Regelmatig doen we een activiteit op locatie.
We beginnen na de gezamenlijke start op 2 september op vrijdag 
15 september. Daarna: 27 okt, 25 nov, 17 dec gezamenlijk naar 
Church4U, 24 dec helpen Kinderkerstfeest 18.00 uur, 26 jan, 23 
feb, 29/30 mrt Stand Up slapen in de Fonteinkerk, 20 apr, 25 mei. 
De club wordt georganiseerd door de ouders. Drie ouders hebben 
hierbij het voortouw genomen: Marcolien Hoogland (4950060), 
Cornel van Valkengoed en Fleur de Velde Harsenhorst (4942300). 
Andere ouders helpen soms mee in de uitvoering van programma’s. 
Heb je een vraag of wil je op onze uitnodigingslijst? Stuur een mail 
aan: foreverfriends@gmail.com

Catechese 16-plus (16-20)
Vijf avonden leeftijdsgenoten ontmoeten die ook met het geloof 
bezig zijn. Samen in gesprek, over je geloof en leven met eigentijdse 
muziek, onderwerpen die jou raken en Bijbelverhalen. Wat geeft je 
inspiratie en wat betekent geloven voor jou? We gaan ons geloof 
verdiepen en lezen en leren uit de Bijbel. Over geloven in God en 
over het leven zelf. Een rust en bezinningspunt in je drukke week om 
energie uit te putten.
We komen bij elkaar op dinsdagavond. De eerste bijeenkomst is op 
dinsdag 10 oktober in de Marcuskerk van 20.00 tot 21.30 uur.  
De andere avonden zijn op 24 okt, 7 en 21 nov en 12 dec.  
Ds. Maria Berends- van Hoek zal de avonden leiden. Aanmelden 
voor 29 september bij haar. 
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PgL Jongeren programma 2017 - 2018 (12-20 jaar)
2 + 3 september Startweekend (12-20 jaar) YMCA
Vrijdag 15 september Forever Friends
1 oktober Church4U, 19.00 uur Dorpskerk (zie p.11)
8 oktober Jeugdkerk, Marcuskerk
Dinsdag 10 oktober 16+ catechese
14 oktober t/m 22 oktober - Herfstvakantie
Dinsdag 24 oktober 16+ catechese
Vrijdag 27 oktober Forever Friends
Dinsdag 7 november 16+ catechese
12 november Jeugdkerk, Marcuskerk
Dinsdag 21 november 16+ catechese
Vrijdag 25 november Forever Friends
3 december Jeugdkerk, Marcuskerk
Dinsdag 12 december 16+ catechese
17 december Church4U, 10.30 uur Dorpskerk
24 december FF & jeugdkerk helpen kinderkerstfeest
25 december t/m 7 januari - Kerstvakantie
14 januari Jeugdkerk, Marcuskerk
Vrijdag 26 januari Forever Friends
4 februari Church4U, 19.00 uur Dorpskerk
11 februari Jeugdkerk, Marcuskerk
Vrijdag 23 februari Forever Friends
24 februari t/m 4 maart - Voorjaarsvakantie 
11 maart Jeugdkerk, Marcuskerk
Donderdag en vrijdag 29/30 maart FF/ Jeugdkerk STAND UP Fonteinkerk
8 april Jeugdkerk, Marcuskerk
15 april Church4U, 10.30 Dorpskerk
Vrijdag 20 april Forever Friends
28 april t/m 6 mei - Meivakantie 
Vrijdag 25 mei Forever Friends
27 mei Jeugdkerk, Marcuskerk
Weekend 10 juni FF/Jeugdkerk AFSLUITING SEIZOEN
14 juli t/m 26 augustus - Zomervakantie 

Jongerenkring (17-30 jaar) rond de Bijbel
Maandelijkse kring (met maaltijd) voor jongeren vanaf 17 jaar. 
Voor wie de Bijbel wel interessant vindt, maar aan lezen niet 
toekomt. Voor wie er soms weinig mee kan of van begrijpt.  
Voor wie meer wil weten over de achtergrond van Bijbelverhalen 
en de betekenis ervan in je dagelijkse leven. 
Elke maand verdiepen we ons in een Bijbelverhaal en gaan in 
gesprek over de betekenis ervan. Wat staat er precies en hoe 
kan je ermee omgaan?  
We spreken over je eigen zoektocht en manier van geloven. 
Over grote vragen als goed en kwaad en geloven in deze tijd. 
De drie dominees Rob Doesburg, Anette Sprotte en Maria 
Berends-van Hoek leiden (afwisselend en in duo’s) deze kring. 
We zijn al met 6 jongeren. Er is nog plaats voor 4 nieuwe deel-
nemers. Geef je daarom snel op! De eerste twee bijeenkom-
sten zijn gepland op woensdagavond 6 september om  
18.00 uur Marcuskerk en woensdagavond 4 oktober 18.00 uur 
Dorpskerk. Contactpersoon en aanmelden bij ds. Maria  
Berends-van Hoek, mariaberendsvanhoek@gmail.com.



Zo’n vijf keer per jaar komen we als dertigers en veertigers uit de PgL bij elkaar voor informele 
activiteiten met verdieping rondom geloof en levensvragen. Soms op vrijdagavond of na een kerk-
dienst. Als leeftijdgenoten willen we elkaar beter leren kennen en op een informele manier met  
elkaar en het geloof bezig zijn. 
De avonden volgen een vast schema: rond 20.30 uur komt iedereen binnen en drinken we koffie en 
thee. Vanaf 21.00 uur gaan we een uur inhoudelijk aan de slag met een thema. Daarna is er een  
borrel en blijft het nog lang gezellig. Deze avonden hebben allemaal een link met geloven in deze tijd: 
wat houdt je bezig, wat inspireert je, hoe geloof je, hoe houd je je staande tussen werk en privé en 
soms een maatschappelijk thema. 
Onze eerste bijeenkomst is een High Tea op zondag 17 september om 11.30 uur (na de kerkdiensten) 
op de Langesteeg 6A bij Simone en Raymond Roest thuis. Kinderen en (niet-kerkelijke) partners zijn 
ook welkom. Neem iets lekkers mee. 
De eerste 'reguliere' bijeenkomst is op vrijdag 3 november in de Marcuskerk. Dan verwelkomen we 
Firas, dertiger en gevlucht uit Syrië, in ons midden. 
Vooraf krijg je een uitnodiging via de mail als je je aangemeld hebt. Dat kan via een mailtje naar  
generatieXY@hotmail.com.

In onze gemeente zijn meerdere kringen voor dertigers en veertigers actief. Wil je wat dieper in  
gesprek gaan met leeftijdsgenoten over geloof en leven? Een gesprek in alle openheid, met ruimte 
voor je twijfels en persoonlijke geloofsbeleving. Ter verrijking van elkaar en je eigen geloofsleven.  
Praten over dingen die ertoe doen en waar je met een ander niet makkelijk over spreekt. 
Eén keer per maand een ontmoeting bij iemand thuis op een avond. Eén van de kringen heeft nog  
plek voor twee mensen. Meld je aan bij Lisette Hellinghuizen, lisettehellinghuizen@gmail.com. 

Voor ouders van tieners op de middelbare school & vervolgonderwijs  
(12-18 jaar) is er op 2 oktober een gezellige avond met inhoud ter  
kennismaking en ontmoeting en ter bezinning over de rol van geloof en 
kerk in jouw leven en dat van je (tiener)kinderen. Op een leuke manier 
komen vragen aan bod als: Hoe sta je zelf in je geloof, wat zou je je  
kinderen willen meegeven, waar loop je tegenaan en wat verwacht je  
van de kerk? 
We geven informatie over alle activiteiten voor tieners het komend 
seizoen: Jeugdkerk, Forever Friends, Catechese 16-plus, Church4U en 
gesprekskring Rond de Bijbel (voor 17-30 jaar). Daarbij is er ruimte voor 
persoonlijke vragen en opmerkingen. We beginnen met koffie en sluiten 
af met een gezellige borrel. 
Maandagavond 2 oktober om 20.00 uur in één van beide kerken. De 
locatie volgt bij aanmelding. Dat kan bij ds. Maria Berends-van Hoek.

Activiteiten Generatie XY 
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Ouders van tieners 

Gesprekskring Generatie XY 



Samen eten voor  
alleenstaanden
Maandelijks worden in de Marcus- 
kerk etentjes georganiseerd 
voor alleenstaanden binnen de 
gemeente. Een voorbereidings-
groep stelt een driegangen menu 
samen en er wordt door vier of 
vijf personen samen gekookt en 
tafel gedekt. Vanaf 17.30 uur 
staat de deur open en kunt u een 
kopje koffie of thee drinken. Om 
18.00 uur gaan we aan tafel.
Dit initiatief is vorig jaar ontstaan. 
Er is al een vaste groep, maar 
ook zien we telkens nieuwe  
mensen die het leuk en lekker 
vinden om samen te eten. Wees 
welkom voor een gezellige avond 
en tast toe! Na afloop doen 
we met een aantal anderen de 
afwas.

'Tast toe' zal plaatsvinden op de 
eerste woensdag van de maand 
in de Marcuskerk. 

Data: 6 sept. 2017, 4 okt., 1 
nov., 6 dec., 3 jan. 2018, 7 feb., 
7 mrt., 4 apr., 2 mei, 6 juni, 4 
juli. Aanmelden kan (minimaal 2 
dagen van tevoren) bij Machteld 
Beek (beheerderpgl@outlook.
com, (06 - 28 44 78 24). De 
groep is maximaal 28 personen 
en de kosten bedragen € 5,-.
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Tast toe 

Jeugd van vroeger
Ontmoetingsmiddagen voor ouderen
In beide kerken worden door een team van enthousiaste vrijwilligers ontmoetings-
middagen georganiseerd voor ouderen. Na ontvangst met koffie en thee is er een 
gevarieerd programma dat probeert aan te sluiten bij de belangstelling van ouderen. 
In de adventstijd en de veertigdagentijd staat de middag meestal in het teken van 
een viering. In de zomer sluit een busreis het seizoen op een gezellige manier af.
Bij de middagen is iedereen welkom (van beide kerken en van buitenaf en ongeacht 
leeftijd), voor vervoer kan worden gezorgd. 

In de Dorpskerk zijn de middagen op woensdag van 14.00 - 16.30 uur.
Contactpersoon, ook voor vragen over vervoer: Aart van Ruler,  (033) 889 03 05.
Bij de eerste uitnodiging voor 13 september ontvangt u ons nieuwe programmaboekje.
Woensdag 13 september
Woensdag 1 november
Woensdag 20 december - Adventsviering
Woensdag 24 januari
Woensdag 7 maart
Woensdag 18 april
Woensdag 6 juni

In de Marcuskerk zijn de middagen op dinsdag van 14.30 - 16.30 uur.
Contactpersoon, ook voor vragen over vervoer: Iemeke Ketel,  (033) 434 35 05.
In het kerkblad en de nieuwsbrief worden de onderwerpen na oktober aangekondigd. 
Dinsdag 12 september - Ds. A. Sprotte, over Marc Chagall
Dinsdag 10 oktober - Dhr. Douwe Janssen, verhalenverteller
Dinsdag 14 november
Dinsdag 19 december - Adventsviering
Dinsdag 16 januari 
Dinsdag 13 februari 
Dinsdag 27 maart - Viering in de Stille Week
Dinsdag 17 april
Dinsdag 8 mei 
Dinsdag 12 juni - Busreis
Dinsdag 10 juli 
Dinsdag 14 augustus

Wij hebben ons best gedaan weer een zo afwisselend programma voor u samen  
te stellen!
Daarom verheugt ons hele team zich weer op het nieuwe seizoen!
Een vriendelijke groet namens beide teams,
Aart van Ruler en Iemeke Ketel



Agenda

Augustus
Woensdag 30 Leusder Kerkblad #01

September
Zondag 3 Startzondag (p.2)
Woensdag 6 Rond de Bijbel, eerste avond (p.17)
Zondag 10 Kerk op Schoot (9:15 DK) (p.14)
Zondag 10 Belijdenisdienst (10:00 DK) (p.12)
Zondag 17 High Tea Generatie XY (p.18)
Zondag 24 Kerk & Schooldiensten (p.15) 
Woensdag 27 Er op uit: Klooster Nijkleaster (p.4)
Vrijdag 29 Film: Intouchables (p.13)
Vrijdag 29 Taizé viering (p.12)

Oktober
Zondag 1 Church4U (19:00 DK) (p.11)
Maandag 2 Ouders van tieners (p.18)
Donderdag 5 Leerhuis Paulus, eerste avond (p.6)
Zondag 8 Jaarthemadienst (10:00 MK) (p.12)
Donderdag 12  Leerhuis Avondmaal, eerste avond 

(p.11)
Woensdag 25 Leusder Kerkblad #02
Maandag 30  Intercultureel Bijbellezen, eerste 

avond (p.6)

November
Woensdag 1 Dankdag
Zaterdag 4 Sint Maarten viering (p.15)
Zondag 5 Kerk op Schoot (9:15 DK) (p.14)
Donderdag 16  Leerhuis Avondmaal, tweede avond 

(p.11)
Vrijdag 17 Taizé viering (p.12)
Dinsdag 21 Lezing Frits de Lange (p.9)
Vrijdag 24  Film: Des hommes et des dieux (p.13)
Zondag 26 Gedachtenisdienst

December
Woensdag 13 Leusder Kerkblad #03
Zondag 17 Church4U (10:30 DK) (p.11/12)
Zaterdag 23  Peuter/Kleuterkerstfeest (15:30 DK) 

(p.14)
Zondag 24 Kinderkerstfeest (p.15)

Januari
Zaterdag 13  Er op uit: Stadspelgrimage in 

Utrecht (p.4)
Maandag 15 Heilige Onrust, eerste avond (p.9)
Dinsdag 16  Verdiep je geloof, eerste avond (p.11)
Vrijdag 26 Film: Lion (p.13)
Woensdag 31 Leusder Kerkblad #04

Februari
Zondag 4 Church4U (19:00 DK) (p.11)
Vrijdag 9 Taizé viering (p.12)
Zondag 11 Kerk op Schoot (9:15 DK) (p.14)
Woensdag 14 Aswoensdag 
Woensdag 21  Gewoonweg de Bijbel, eerste avond 

(p.7)

Maart
Vrijdag 9  Er op uit: Straatpastoraat in 

Amersfoort (p.5)
Woensdag 14 Biddag
Woensdag 21 Leusder Kerkblad #05
Zondag 25 Palmpasen (p.15)

April
Zondag 1 Pasen
Maandag 9  God in de supermarkt, eerste avond 

(p.9)
Woensdag 11  Scopus Abraham, eerste avond (p.7)
Zaterdag 14  Er op uit: Kerk in de stad 

Amsterdam (p.5)
Zondag 15 Church4U (10:30 MK) (p.11)
Maandag 16  God in de supermarkt, tweede 

avond (p.9)
Vrijdag 20 Film: Left Luggage (p.13)
Vrijdag 20 Taizé viering (p.12)
Zondag 22 Kerk op Schoot (9:15 DK) (p.14)

Mei
Donderdag 10 Hemelvaart
Zondag 20 Pinksteren
Woensdag 23 Leusder Kerkblad #06

Juni
Zondag 3 Kerk op Schoot (9:15 DK) (p.14)
Woensdag 20  Er op uit: Beeldentuin in Hoofddorp 

(p.5)
Zondag 24 Overstap viering (p.16)
Maandag 25  Er op uit: Reflectie en bezinning (p.5)

Juli 
Woensdag 11 Leusder Kerkblad #07


