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'Ga op weg. Vind je spoor. 

Ga de hele wereld door. 

Want dan kom je mensen tegen 

en ontdek je nieuwe wegen. 

Ga op weg in Jezus ’naam en ga ervoor!'

Dit lied is één van favoriete liederen die de kinderen in de kerk graag zingen. 

Het inspireerde ons voor het thema van het komende seizoen met een kleine 

verandering: 

Ga mee op weg en ontdek jouw spoor.

Graag nemen we u het komende seizoen mee op weg. We hopen dat het 

gevarieerde aanbod van activiteiten ruimte geeft om uw eigen spoor met betrekking 

tot verdieping, geloof, ontmoeting en zingeving te ontdekken.

Het boeiende Bijbelboek Handelingen loopt als een rode draad door het hele 

seizoen. Daarin lezen we hoe de boodschap van het evangelie zich verspreid door 

de leerlingen van Jezus die op weg gaan en zelfs moeilijke reizen doorstaan. In 

dat boek ontmoeten we markante leerlingen zoals Petrus en Paulus. Ze weten 

door middel van Gods Geest mensen zo te inspireren dat ze zich aansluiten bij 

de beweging van Jezus. In Handelingen worden ze ‘Mensen van de weg’ genoemd 

(in Hand. 9:2, 19:9&23, 22:4, 24:14&22). Dat is een mooie titel. Het vertelt dat 

geloven met bewegen te maken heeft, dat je erop uit durft te gaan, dat je open 

staat voor nieuwe ontmoetingen, dat je ontdekt en keuzes maakt. 

'Mensen van de weg' is ook de titel van een nieuwe cursus die de dominees 

aanbieden, waarin we ons eigen levensspoor spiegelen aan de weg van Jezus.

Nieuw is ook Pow Wow, een op de Kliederkerk geïnspireerd initiatief waarin we ons 

open stellen voor nieuwe ontmoetingen met ouders/opvoeders en kinderen voor 

wie kerk en geloof niet meer vanzelfsprekend zijn. Daar passen nieuwe vormen bij.

Verder zijn er meer vertrouwde kringen en plaatsen waar we elkaar ontmoeten en 

meenemen. Speciale kerkdiensten, kringen rond de Bijbel, een leerhuis over de 

zegen en twee avonden over duurzame thema's georganiseerd door de werkgroep 

Groene Kerk. In de filmreeks nemen we mee op reis naar verschillende landen en 

culturen. En we zullen ook letterlijk op reis kunnen gaan. Er worden komend seizoen 

twee reizen georganiseerd. Een naar Moldavië (voor iedereen in het kader van het 

ZWO project) en één voor jongeren naar Taizé. 

Genoeg sporen om te volgen. We hopen dat u mee gaat op weg!

Ga mee op weg 
en ontdek jouw spoor
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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. Marleen Kemink

   (06) 16 17 15 45

  keminkmarleen@gmail.com.

  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 1

   (033) 494 45 15 



Themadiensten rondom Handelingen 
Tijdens de startzondag hebben we een start gemaakt met 

het jaarthema 'Ga mee op weg, ontdek jouw eigen spoor'. 

We volgden het spoor van de apostel Petrus in Handelingen. 

Gaandeweg ontdekten Petrus en de andere apostelen dat door 

de dood en meer nog door de opstanding van Jezus het oude 

vertrouwde geloof van Israël in een compleet nieuw Licht kwam 

te staan. Met dat vernieuwde verhaal trokken zij de wereld in. 

Een spoor dat we tot op de dag vandaag kunnen volgen. 

In het komende winterseizoen zijn er zes themadiensten rond 

het Bijbelboek Handelingen. We staan natuurlijk stil bij Paulus, 

maar hij is niet de enige die aan het werk is in Handelingen. 

De jonge kerk oefent in diakonaat en met verrassende vrijmoedig- 

heid vertellen mensen over hun eigen geloof. Het zal u niet 

verbazen dat de Heilige Geest, die zich zo spectaculair mani-

festeerde met Pinksteren, ook in de rest van Handelingen een 

prominente rol speelt. Daarnaast komen we bizarre verhalen 

tegen zoals de plotselinge dood van mensen die frauderen 

met hun giften en een jongeman die terwijl hij luisterde naar 

de preek van Paulus in slaap dommelde en uit het raam viel. 

Kortom genoeg om samen over na te denken en ons eigen 

spoor te trekken. 

De themadiensten zijn er in twee blokken: drie diensten in 

oktober en drie in de tijd voor Pasen. 

Zondag 7, 14 en 21 oktober 2018 en 17, 24 februari en  

3 maart, 10.00 uur, in beide kerken

Gesprekskring Petrus en Paulus 
Natuurlijk hadden de discipelen na de dramatische en 

indrukwekkende gebeurtenissen van Goede Vrijdag, Pasen 

en Hemelvaart niet één, twee, drie hun geloof weer op een 

rij. Daar hadden ze 40 dagen voor nodig én de Geest van 

God. Het is die Geest die de verstarring doorbrak en dan 

begint er een nieuw tijdperk. Het Tijdperk van Gods Geest. 

Dat inspireert Lucas om zijn tweede boek te schrijven: 

Handelingen. 

In het boek Handeling gaat het heel simpel over de verbreiding 

van het evangelie verhaal. Dat was niet alleen een hele 

spannende, maar ook een moedige klus. Petrus, Paulus en 

andere apostelen komen op heel verschillende plekken terecht 

en in onverwachte situaties. Denk eens aan het verhaal van 

Ananias en Saffira of de indrukwekkende opstanding van 

Tabitha. Het zijn allemaal verhalen van een jonge groeiende 

kerk. Dat groeien gaat niet zonder pijn en conflicten. 

Met elkaar lezen we de verschillende verhalen en onderzoeken 

welke betekenis de ervaringen van Petrus en Paulus voor 

ons hebben. We beginnen in Jeruzalem en komen uiteindelijk 

aan in Rome. Graag even een berichtje wanneer u meedoet: 

dsdoesburg@kpnmail.nl 

Woensdag 3 okt., 7 nov., 12 dec., 9 jan., 6 feb., 6 mrt., 

20.00 - 22.00 uur, Dorpskerk

In het spoor 
van Petrus 
en Paulus
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Petrus wordt altijd afgebeeld met de sleutels (van de hemel) 

en Paulus met een boek (de bijbel, omdat hij de schrijver is 

van veel brieven in het Nieuwe Testament) en een zwaard 

(omdat hij daarmee werd gedood).



Mensen van de weg

Geloofsgesprek

Hoe ga ik om met verlies? Waarom leef ik? Hoe word ik 

gelukkig? Met een kleine groep mensen bespreken we in tien 

avonden steeds een herkenbare levensvraag. Deze cursus 

biedt geen pasklare antwoorden, maar is open zoektocht. We 

overdenken waar we zelf staan en of de weg van Jezus ons 

richting kan geven. Welke keuzes maakte Hij? Wat dreef Hem?

Mensen van de weg is een manier om jouw leven en je 

levenskeuzes te spiegelen aan Jezus’ levensweg. De cursus 

is geschikt voor mensen die niets van Jezus afweten, maar 

net zo boeiend voor wie al heel bekend is met de Bijbelse 

verhalen. We beginnen de avond door samen te eten en 

gaan daarna in gesprek. Begeleiding door de drie dominees. 

Opgeven bij ds. Anette Sprotte.

Dinsdag 2 okt., 23 okt., 13 nov., 4 dec., 8 jan., 29 jan.,  

26 feb., 12 mrt., 9 apr., 30 apr., vanaf 18.00 uur, Dorpskerk

*  Mensen van de weg is een cursus ontwikkeld door het  

online platform Lazarus.nl.

Eindredacteur Marieta van Driel: 'Als Lazarus willen we 

bezielde ontmoetingen tussen mensen aanmoedigen. 

Een laagdrempelige cursus die je in je kerk of in je 

vriendengroep kunt doen is daarvoor een goede manier. 

Door samen te zoeken en je inzichten, maar ook je 

worstelingen en zelfs je ongeloof eerlijk te delen is er 

herkenning en bij sommigen zelfs opluchting. Dat is 

de basis voor een open gesprek over wat die oeroude 

Bijbel nog kan betekenen in het leven van nu.'
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Petrus en Paulus zijn de bekendste 

apostelen, daarom worden ze gezien 

als de grondleggers van de kerk.
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Scopus is een beeldende, creatieve, meditatieve manier om 

verhalen en personen uit de Bijbel te leren kennen. We zitten 

in een kring rond een kleed op de grond. Met verschillende 

materialen wordt daar het verhaal verteld. Een jas voor Zacheüs, 

bedekt onder bladeren. Een zichtbare muur tussen Jezus en de 

vrouw. Een onneembaar doolhof rond de verlamde. 

Steeds wordt dat verhaal verbonden met het onze. Hoe houden 

wij ons groot en wat verstoppen wij van onze zwakte? Welke 

muren zijn er in ons leven en waardoor raken wij verlamd? 

Het 'grondbeeld' nodigt ons uit om in het verhaal te stappen, 

soms heel letterlijk - dan sta je ineens in de galerij van Betesda 

- soms alleen in je hoofd. Elke avond zijn er elementen waardoor 

je mee kunt doen. Je krijgt iets in je handen, je mag iets 

neerleggen, je wordt gevraagd een plek in het grondbeeld te 

kiezen. Dat kan allemaal zonder iets te zeggen, waardoor het 

heel persoonlijk kan zijn, maar ook veilig blijft. 

Vrijwel elke avond gebeurt er iets met het beeld. Het verandert, 

er wordt iets toegevoegd of weggehaald. En ineens merk je dan 

dat jij verandert. Zo heb ik dat in ieder geval zelf ervaren. Omdat 

je meedoet met wat op de grond gebeurt. Als je zelf iets aan het 

grondbeeld verandert, terwijl je denkt aan iets dat in jouw leven 

speelt, dan wordt dat grondbeeld een beetje jouw verhaal. En als 

er dan iets in verandert, als er ineens licht in schijnt, of water 

stroomt, of hoop gloort, dan is dat ook zo in jouw leven. Ineens 

gaat het verhaal over jou.

Dit jaar gaan we twee keer met Scopus aan de slag. In het 

najaar rond twee verhalen over en van Jezus. Begin 2019 rond 

twee verhalen over Abraham. Welkom!

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. Aanmelden bij ds. Anette.

Dinsdag 30 okt., 27 nov., 22 jan., 12 feb.

20.00 - 22.00 uur, Dorpskerk

Ineens gaat het verhaal over jou

Met Scopus 
de Bijbel beleven 



Boekbespreking 

God 3.0 
Hoe ziet God eruit in de 21e eeuw? 

Met dit boekje wil André Droogers gelovigen en 

atheïsten bij elkaar brengen, zonder iemand iets af

 te pakken. André Droogers (1941) is cultureel 

antropoloog en gespecialiseerd in religieonderzoek. 

Van 1989 tot 2006 was hij hoogleraar aan de Vrije 

Universiteit. In dit boekje beschrijft hij dat elke tijd 

zijn eigen beeld van God heeft. God 1.0 vertegen-

woordigt het traditionele godsbegrip van voor 1800. 

God 2.0 omvat godsbegrippen en godsbeelden die 

zijn aangepast aan de modernisering. Onze tijd 

met zijn globalisering en nieuwe verhoudingen en 

problemen vraagt om God 3.0. Wat moeten we ons 

onder God 3.0 voorstellen? Kunnen we ons een 

voorstelling van God maken?

Dit boek dient als leidraad voor vier gespreksavonden. 

Begeleiding door ds. Anette en emeritus predikant 

Piet Gilhuis. Opgeven bij ds. Anette.

Maandag 14 & 21 jan., 4 & 18 feb., 

20.00 - 22.00 uur, Marcuskerk

Reis naar Moldavië 
Als protestantse gemeente Leusden gaan we met 

elkaar een meerjarenproject in Moldavië steunen. 

Een mooie kans om ons in te zetten voor zo ongeveer 

het armste land van Europa. En ... in juli 2019 komt 

er een gemeentereis naar Moldavië! Zo kunnen we 

daadwerkelijk op weg gaan en ons spoor nalaten.

Benieuwd geworden?

Tijdens de startzondag in de Treek (9 september) 

vertellen de leden van de ZWO-groep 

er meer over. Samen aan de 

slag voor Moldavië!!

De ZWO-groep
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Gewoon weg Bijbel - samen 
lezen in de veertigdagentijd

Ook dit jaar willen we u uitnodigen om op 

woensdagavonden een stuk uit de Bijbel lezen, 

erover na te denken, de tekst proberen te 

begrijpen en met elkaar over de tekst in gesprek 

te gaan. In de veertigdagentijd trekken we er 

zes avonden op weg naar Pasen op uit. We 

zullen stukken uit het lijdensverhaal van Jezus 

lezen uit het Johannes en Lucas evangelie. 

Begeleiding door de drie dominees.

Woensdag 6, 13, 20, 27 maart, 3, 10 april, 

20.00 - 22.00 uur, Marcuskerk



Avond 1. Zegen in de Bijbel

In veel Bijbelverhalen komen zegen en 

gezegend worden voor. Denk maar aan 

Abraham, het volk in de woestijn, maar 

ook in de psalmen en wanneer het 

avondmaal wordt gevierd. Deze avond 

gaan we in op de Bijbelse achtergrond 

van het begrip zegen.

Avond 2. Zegen in de kerk

Waarom sluiten we de dienst af met 

een zegen en waarom doen we het 

op de manier waarop we het doen? 

Uit het Liedboek zingen we soms een 

zegenlied, zijn er nog andere manieren? 

Naast de dienst op zondagmorgen zijn 

er veel meer momenten waarop mensen 

gezegend worden: als ze trouwen, erg 

ziek zijn en het leven gaan verlaten of 

wanneer een baby wordt opgedragen. 

Avond 3. Tot zegen zijn

Wat betekent het voor ons en onze 

gemeente om ‘tot een zegen’ te zijn? 

We willen u op deze avond van harte 

uitnodigen voor een aparte dienst waarin 

u een zegen ontvangt. Deze avond zal 

worden gehouden in de Dorpskerk.

Begeleiding: Taakgroep eredienst

(Bert de Velde Harsenhorst) in 

samenwerking met de drie dominees.

Donderdag 25 okt., 8 nov., en 22 nov.

20.00 - 22.00 uur, Marcuskerk en op 

22 nov. Dorpskerk

Voor sommige mensen is de zegen het hoogtepunt van de kerkdienst. De meesten 

van ons hebben een bepaald gevoel bij dat moment waarop de dominee haar of 

zijn handen heft en ze als het ware uitspreidt over de aanwezige gemeenteleden. 

Maar wat is eigenlijk een zegen? Waarom speelt het zo’n grote rol in de Bijbel? 

Waarom wordt aan het einde van elke kerkdienst een zegen uitgesproken? Moeten 

het altijd dezelfde woorden zijn?

Dit seizoen worden er drie avonden georganiseerd waarin bovenstaande en nog veel 

meer andere vragen aan de orde komen. De avonden worden verzorgd door onze 

predikanten.

Gezegend worden 
en tot zegen zijn
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Een discussieavond aan de hand van de Tegenlicht documentaire 'Einde van 

bezit' van Thomas Rau.

Onze smartphone is al na twee jaar niet meer up-to-date. Een printer begeeft 

het per defi nitie na 4000 kopieën. Producten worden zo ontworpen dat 

ze gepland snel verouderen, terwijl het einde van de aanwezige grondstoffen 

met een razende vaart in zicht komt en onze afvalbergen groeien. Stel dat 

we geen lampen meer kopen, maar licht. Dan zal degene die ons het licht 

verkoopt ervoor zorgen dat de lamp niet een bewust verkorte levensduur 

heeft maar langer meegaat. 

Wat betekent het voor het productieproces als we niet langer spullen bezitten, 

maar alleen gebruiken? De vraag is hoe we kunnen stoppen met het 

produceren en kopen van nieuwe spullen die nog net niet kapot zijn en hoe 

we onze huidige economie-van-meer veranderen in een economie-van-beter. 

De duurzaam bouwende architect Thomas Rau ontwierp in 2006 al het 

spraakmakende CO2-neutrale hoofdkantoor van het Wereld Natuur Fonds in 

Zeist. Zijn uitgangspunt is dat we onze aarde als een gesloten systeem 

moeten zien. Er komt niets meer bij; er kan alleen verlies optreden. Zodra 

we dat beseffen zullen we anders omgaan met onze omgeving: bezit 

schept verantwoordelijkheid, nodigt uit tot delen. Eigen-dom wordt wellicht 

eigen-slim!

Woensdag 10 okt. Dag van de Duurzaamheid,

20.00 uur, locatie wordt nog bekend gemaakt

Een discussieavond aan de hand van 

de Tegenlicht documentaire 'De donut 

economie' van Kate Raworth. We zijn 

fl ink aan het shoppen geslagen na de 

stijging van onze koopkracht. Maar de 

CO2-uitstoot en de ongelijkheid stijgen 

helaas net zo hard. Wat is hier aan te 

doen? Staat ons economisch gedrag in 

dienst van groei en winst of dient het de 

mens en de planeet? De Britse econoom 

Kate Raworth gebruikt een krachtig beeld 

voor een nieuwe circulaire economie: de 

donut. Er zijn harde grenzen aan wat je 

de planeet nog kunt aandoen. Met behulp 

van videofragmenten, diverse ronde 

attributen en een bijzondere tafel toont 

Kate Raworth aan hoe onze economie 

fundamenteel anders gestructureerd kan 

worden. Wel met groei, maar dan binnen 

gestelde grenzen.

Donderdag 14 feb.,

20.00 uur, locatie wordt nog bekend 

gemaakt

Hoera, de economie 

groeit weer!

Groene Kerk

Eigen-dom wordt eigen-slim?
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Taizé vieringen 

Taizé is een dorpje in Bourgondië in Frankrijk, zo’n tien 

kilometer ten noorden van Cluny. Sinds de Tweede 

Wereldoorlog vormt dit dorp het hart van een internationale 

christelijke kloostergemeenschap. Ongeveer honderd 

protestantse en katholieke broeders wonen en werken 

hier samen. Andere broeders werken in sloppenwijken in 

Latijns-Amerika, Afrika en Bangladesh. De oecumenische 

broedergemeenschap richt zich in haar activiteiten op 

jongeren onder de dertig jaar. Duizenden jongeren, ook 

vanuit uit Leusden en Amersfoort, komen jaarlijks naar 

Frankrijk of naar een jongerenontmoeting op het continent 

waar zij wonen. Een ‘pelgrimage van vertrouwen op aarde’ 

heeft frère Roger, de stichter van Taizé, dit genoemd. 

Taizé wil mensen inspireren een pelgrim van vrede te zijn 

en van wat goed is. 

In Leusden zijn er dit seizoen drie vieringen in de stijl van 

Taizé. Deze vieringen zijn anders dan gewone kerkdiensten. 

Centraal staan muziek en meditatie. Er is geen voorganger 

en geen preek. De muziek wordt gevormd door het zingen 

en spelen van korte meditatieve liederen die meerdere 

keren worden herhaald. 

Vind je het leuk om de liederen mee in te studeren? 

Daarvoor repeteren we steeds de week ervoor op 

donderdagavond (3 okt., 31 jan., 4 apr.), ook om 20.00 uur 

in de Marcuskerk. Van harte welkom!

Vrijdag 12 okt., 8 feb., 12 april,

20.00 uur, Marcuskerk

Samen op weg naar Kerst 

en Pasen

In de tijd voor Kerst en in de tijd voor Pasen zijn er 

oecumenische vespers waarin we als protestantse gemeente 

samen met de katholieke gemeenschap toeleven naar de 

twee grote feesten van ons geloof. De korte vieringen van 

gebed, stilte en bezinning zijn op iedere woensdagavond, 

voorgangers komen uit beide gemeenschappen.

Woensdag 5, 12, 19 december (Advent) en woensdag 6, 

13, 20, 27 maart, 3, 10 april (Veertigdagentijd),

19.00 uur, St. Jozefkerk

Oecumenisch Avondgebed

Het oecumenische avondgebed in de Marcuskerk is in 

meerdere opzichten oecumenisch. Met ‘oecumenisch’ 

wordt meestal bedoeld: de gezamenlijke zoektocht naar 

eenheid van christenen en kerken wereldwijd. 

Het oecumenisch avondgebed in Leusden vond ruim 

veertig jaar geleden zijn oorsprong in het oecumenische 

klooster Taizé in Frankrijk. Een groep Leusdense christenen 

ging daar toen op bezoek. Later kwam daar de inbreng 

bij van het eveneens oecumenische vrouwenklooster 

Grandchamp bij Neuchâtel in Zwitserland. Enkele leden 

van de groep zijn daarmee nauw verbonden. Liederen, 

gebeden en stille meditatieve momenten sluiten aan bij 

de liturgie van Taizé en Grandchamp. De lezingen volgen 

het leesrooster van De Eerste Dag. Deelnemers uit alle 

kerkelijke tradities zijn welkom. In de voorbeden komen de 

noden en dankzeggingen uit de hele 'oikoumenè' (= Grieks 

voor: de bewoonde wereld) ter sprake. Niet te vergeten 

ook uit eigen kring. Onderwerpen voor de voorbede worden 

onder meer aangereikt door de Wereldraad van Kerken. 

Voorgangers zijn telkens twee leden van de groep. 

Nadere informatie bij Dick Kroon (dickkroon46@gmail.com, 

 06 - 48 42 22 46). 

Elke vrijdag, 19.45 uur, Marcuskerk

Oecumene 
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Down to Earth (2015)
Een indrukwekkende documentaire, 

gemaakt door hen zelf met slechts 

één camera: Rolf Winters en zijn 

vrouw Renata Heinen vertrekken samen 

met hun drie jonge kinderen op 

wereldreis. Het gaat hen niet zo zeer 

om het avontuur, het is vooral een 

spirituele reis op zoek naar de zin van 

het leven. Ze brengen in deze fi lm een 

ode aan de natuur, aan intrigerende 

ontmoetingen en aan verbintenis met 

anderen. Ze laten zich inspireren door 

stamhoofden en oude wijzen, ofwel de 

Earth Keepers. Het gezin leeft 4 jaar 

lang in Noord-Amerika samen met een 

indianenstam. Daarna trekken zij door 

zes continenten en wonen tijdelijk 

bij verschillende volksstammen. Hun 

ontmoetingen met de Keepers of the 

Earth laten niemand onberoerd.

Thema’s: zingevend toekomstperspec-

tief, andere culturen, ode aan de 

natuur en de seizoenen, bijdragen aan 

een mooiere wereld voor iedereen 

Vrijdag 28 sept.,

19.30 uur, De Kom, St. Jozefkerk 

(Hamersveldseweg 51)

Verrassingsfi lm
We sluiten de fi lmreeks af met een 

fi lm die nog een verrassing is.

Vrijdag 29 mrt.,

19.30 uur, Marcuskerk

Cry Freedom (1987) 
In deze aangrijpende fi lm spelen 

de blanke verslaggever Donald 

Woods (Kevin Kline) en de zwarte 

Like Father, Like Son (2013) 
Like Father, like Son, is een innemende

fi lm uit Japan. Het leven van een rijk 

echtpaar komt op z’n kop te staan na 

een telefoontje van het ziekenhuis

waaruit blijkt dat ze zes jaar geleden het 

verkeerde kind hebben meegekregen. 

Ze staan voor een hartverscheurend 

dilemma: kiezen tussen hun 'echte' 

zoon of het jongentje dat ze al zes 

jaar lang als hun eigen kind opgevoed 

hebben. Vanuit dit schrijnende 

uitgangspunt maakte Hirokazu Koreeda

een fi lm met humor die bij iedereen 

een gevoelige snaar zal raken. 

Thema’s: gezinsleven in Japan, 

ethisch dilemma, ouderschap en 

opvoeding, loyaliteit en liefde

Vrijdag 25 jan.,

19.30 uur, De Kom, St. Jozefkerk 

(Hamersveldseweg 51)

vrijheidsschrijver Steve Biko (Denzel 

Washington) de hoofdrol. Zuid-Afrika 

gaat gebukt onder gewelddadige 

confrontaties tussen de blanke overheid 

en de zwarte minderheid. Wanneer 

de Zuid-Afrikaanse autoriteiten Biko 

beginnen te zien als een bedreiging 

voor hun regering wordt hij gearresteerd 

en weet de politie hem de mond te 

snoeren. Woods is vastbesloten om 

Biko's boodschap niet ongehoord te 

laten. Vermomd als priester ontvlucht 

hij Zuid-Afrika om Biko's verhaal onder 

de aandacht van het volk te brengen.

Thema’s: apartheid, voor vrijheid 

strijden, trouw blijven aan je roeping

Vrijdag 30 nov.,

19.30 uur, Marcuskerk

Filmreeks Leusden
Dit seizoen nemen we u aan de hand van de gekozen fi lms mee op weg naar andere landen en andere culturen.

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.

Zincafé 
Zincafé Leusden is een oecume-

nisch initiatief van de Leusdense 

kerken om meer ‘van buiten naar 

binnen’ te denken en in te spelen 

op behoeften van ‘niet of nauwelijks

 kerkgangers’. Tijdens caféachtige 

avonden kunnen mensen elkaar 

ontmoeten en van gedachten 

wisselen. Meestal is er een speciale 

gast uit de wereld van wetenschap,

religie, kunst, cultuur of politiek, 

soms een interessante speelfi lm 

of documentaire. Na een korte 

lezing, interview of fi lm is er ruimte 

voor discussie. Toegang (inclusief 

één consumptie) is gratis, maar 

een vrijwillige bijdrage is welkom.

24 sept.  Professor dr. Tineke 

Fokkema: Eenzaamheid 

hoort bij het leven

8 okt.    Jan Terlouw: Grenzen 

aan de groei

12 nov.  Tilly de Kruif: De zin van 

voltooid leven, willen 

leven of willen sterven

14 jan.   Over de ethiek van 

digitale ontwikkelingen

11 mrt.  Nelleke Noordervliet: 

Sterke vrouwen

8 apr.   Laurens ten Kate: 

Over 25 eeuwen religie

Maandag, 20.00 - 22.30 uur, 

De Tuin (De Smidse 1b)
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Kinderen

Kerk op schoot
Speelse vieringen voor de allerkleinsten (0-4 jaar) en hun 

(groot)ouders/opvoeders. We steken een kaars aan, horen 

een Bijbelverhaal en zingen veel liedjes (op bekende  

peutermelodieën). Elke viering is er iets te doen, voelen, 

ruiken of proeven. Kom je ook? Meer info via Nelly van 

Uden-Kraan: nelly_kraan@hotmail.com 

Zondag 16 sept., 18 nov., 24 feb., 12 mei, 23 juni,  

9.15 - 9.45 uur, Dorpskerk

Kerst op schoot
Op zaterdag 15 december is er een bijzondere viering Kerk 

op schoot viering, die net iets langer duurt. We horen, spelen 

en zingen over het Kerstverhaal en na de viering drinken we 

nog wat. Iedereen is welkom om dit feest mee te vieren.

Zaterdag 15 dec., 15.30 uur, Dorpskerk

Kindernevendienst XL 
Om de zes weken is er een speciale kindernevendienst, 

een zogeheten kindernevendienst XL. Die duurt extra 

lang, zodat we nog meer extra leuke en ook andere dingen 

kunnen doen rond een Bijbelverhaal of een Bijbels thema, 

zoals het avondmaal, naastenliefde ('er zijn voor elkaar') 

en duurzaamheid. We gaan creatief aan de slag door  

bijvoorbeeld te schilderen of toneel te spelen en maken er 

zo een bijzondere kindernevendienst van. 

In 2018 is er kindernevendienst XL op 14 oktober en een 

dubbele op 4 & 11 november over het avondmaal. De data 

daarna worden in de nieuwsbrief bekend gemaakt.  

Meer informatie via kindernevendienstdk@pgleusden.nl.

Zondag 14 okt., 4 & 11 nov., 10.00 uur, Dorpskerk

Kerk en School 
Aan het begin van het schooljaar zijn er twee oecumenische 

diensten voor alle basisschoolkinderen van Leusden en hun 

(groot)ouders/opvoeders. Het thema is dit jaar ‘Spiegeltje, 

spiegeltje’. Leidraad is het Bijbelverhaal over koning Salomo 

die misschien nét iets te vaak in de spiegel kijkt. Alle  

kinderen mogen koninklijk/feestelijk verkleed over de rode 

loper naar de kerk komen. De collecte is voor Kinderhospice 

De Glind. 

Meer info via Jeannette Stekelenburg  

(jjstekelenburg@outlook.com,  033 49 50 703).  

Om 9.00 uur speciaal voor kinderen van De Rossenberg, 

Kla4 en De Brink, om 10.30 uur speciaal voor kinderen  

van De Holm, Loysder Hoek en Het Kompas.

Zondag 30 september

9.00 uur en 10.30 uur, St. Jozefkerk

Sint Maarten Lichtjesoptocht
Een feestelijke viering met het verhaal van Sint Maarten 

voor jong en oud. Daarna staat Sint Maarten buiten op 

zijn paard te wachten en lopen we – onder begeleiding van 

een blaaskapel – naar de Marcuskerk. Warme chocomelk 

en iets lekkers staan voor ons klaar. Neem je een lampion 

mee voor onderweg? 

Meer info via ds. Marleen Kemink: keminkmarleen@gmail.com 

Zaterdag 10 november, 18.30 uur, St. Jozefkerk 

Kerstmusical voor het hele gezin
Dit jaar zal het koor ‘Relation’ onder leiding van Marijke van 

Leerzem samen met de jongeren en kinderen een feestelijke 

en vrolijke kerstmusical voor het hele gezin uitvoeren.

Zondag 16 december, 16.00 uur, Marcuskerk

Kindernevendienst
In de Dorpskerk is er elke week kindernevendienst voor 

alle kinderen van de basisschool. Daarin zingen we, horen 

een Bijbelverhaal en praten en knutselen erover. Kom je ook?

Meer informatie via kindernevendienstdk@pgleusden.nl.

Elke zondag, 10.00 uur, Dorpskerk

Ontmoeting van jong tot oud
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Kerstlichtjeswandeling
Drie dagen voor Kerst kun je op zaterdag 22 december 

een wandeling door het Bijbelse Kerstverhaal maken. Een 

bijzondere wandeling langs het meer in het Jan Banninkpark 

(bij Fort33) waar duizenden lichtjes de weg wijzen. Je ontmoet

alle mensen die een belangrijke rol spelen rond de geboorte 

van Jezus Christus: Keizer Augustus, Romeinse soldaten, 

inwoners van Bethlehem, de herbergier die geen plaats 

had, herders en wijzen, engelen en tot slot Jozef en Maria 

en het pasgeboren kind. Achter de stal is een dorpsplein met 

glühwein en warme chocolademelk. De Kerst lichtjeswandeling 

wordt georganiseerd door Kids Revival Leusden, een gezamen-

lijke activiteit van de GKV De Koningshof en de PgL.

Zaterdag 22 december, 17.00 - 19.00 uur, Jan Banninkpark

Basiscatechese
Elke twee weken komen kinderen uit groep 7 & 8 bij elkaar 

om meer te horen over God, de Bijbel en de kerk. Soms 

trekken we er letterlijk ‘op uit’ of we nodigen 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 de 

dominees. Opgave bij ds. Marleen.

Dinsdag 2 & 16 okt., 6 & 20 nov., 11 dec., 8 & 22 jan., 

5 & 19 feb., 5 mrt.

16.00 - 16.45 uur, Dorpskerk 

Palmpasen
Op Palmpasen, de zondag voor Pasen, vieren we feest in 

een speciale dienst voor de kinderen, maar ook voor alle 

anderen. We horen het verhaal van Palmpasen, zingen 

daarover (veel kinderliederen) en de kinderen maken palm-

paasstokken waarmee ze in optocht door de kerk gaan. 

Kinderen die een palmpaasstok willen maken, moeten zich 

even aanmelden zodat we voldoende materiaal hebben. 

Dat kan via kindernevendienstdk@pgleusden.nl.

Zondag 14 april, 10.00 uur, Dorpskerk

Overstap viering
Aan het eind van het schooljaar is er voor de kinderen van 

groep 8 een bijzondere viering, waarin we samen met hen 

nadenken en stilstaan bij de grote stap die zij maken van 

basisschool naar middelbare school. De kinderen nemen 

afscheid van de kindernevendienst, delen iets van wat 

ze meenemen uit Bijbelverhalen of hun geloof en krijgen 

een zegen mee. Een persoonlijke viering voor jong en oud. 

Meer informatie via ds. Marleen Kemink.

Zondag 23 juni, de locatie wordt later bepaald

Houd je als gezin van leuke en zinvolle 

dingen doen, een goed verhaal en samen 

eten met andere gezinnen? Dan is Pow 

Wow iets voor jullie! Eén keer per maand 

kunnen jullie op zaterdagmiddag spelen-

derwijs een Bijbelverhaal ontdekken. 

Niks is te gek: verf een kussensloop, 

speel knikkerstorm of ren je rot in het 

dierenparcours. Loop er langs, neem je 

kind op schoot of laat hem of haar lekker 

door de ruimte rondstruinen, terwijl je 

zelf een bakje koffi e drinkt met andere 

ouders. Er is ook een moment van rust 

en bezinning, met muziek en stilte, 

waarin iedereen het verhaal weer op een 

andere manier kan beleven. Zelf koken 

hoeft niet, want aan het eind van de 

middag staat het eten voor jullie klaar, 

ook wel eens lekker.

Waarom Pow Wow? 

Pow Wow is een zinvolle en ontspannen 

zaterdagmiddag waarop gezinnen elkaar 

ontmoeten. Samen plezier hebben staat 

voorop! Daarnaast ontdek je als gezin wat 

vriendschap, trouw, ruzie en het weer 

goed maken voor jullie betekenen. Bijbel-

verhalen vormen daarbij een inspiratie-

bron. Niet om jullie te vertellen hoe het 

zit, maar om samen te ontdekken wat 

deze verhalen kunnen betekenen voor 

ons dagelijks leven.

 

Voor wie? 

Pow Wow is voor ouders en kinderen (4-12

jaar). Ook mensen zonder kinderen zijn 

welkom. Of opa’s en oma’s. Je mag komen 

zoals je bent: gelovig, niet-gelovig of ‘ik 

weet het nog niet’. Het kost niets, maar 

er is wel een giftenpot voor de onkosten.

Pow Wow is een initiatief van de 

Protestantse gemeente Leusden en 

de Jozefparochie en is geïnspireerd op 

de Kliederkerk: www.kliederkerk.nl. 

Meer info en aanmelden via 

powwowleusden@gmail.com.

Zaterdag 6 okt., 3 nov., 1 dec.,

16.30 - 18.30 uur, MFC Atlas (De Brink, 

Rossenberg en Het Christal, 

Biezenkamp 286-290)

Nieuw Pow Wow



Een aantal keren per jaar komt een groep mensen bijeen 

in de leeftijdsgroep van vijftig jaar en ouder. Altijd op een 

vrijdagavond. We praten met elkaar over serieuze (geloofs) 

zaken, kijken soms naar een fi lm met nagesprek, doen 

soms een interessant spel, soms eten we met elkaar. 

Maar altijd staat het ontmoeten centraal. 

Informatie bij Nel en Sybe Keegstra (srkeegstra@ziggo.nl, 

 033 - 494 62 81). 

Vrijdag 21 sept., 23 nov., 18 jan., 22 mrt., 24 mei

Vijftig +

Samen eten voor alleenstaanden
Maandelijks worden in de Marcuskerk etentjes georganiseerd 

voor alleenstaanden binnen de gemeente. Een voorbereidings-

groep stelt een driegangen menu samen en er wordt door 4 of 

5 personen samen gekookt en tafelgedekt. Vanaf 17.30 uur 

staat de deur open en kunt u een kopje koffi e of thee drinken. 

Om 18.00 uur gaan we aan tafel.

Dit initiatief draait nu 2 jaar. Het leuke is dat er telkens nieuwe 

mensen komen die het gezellig en lekker vinden om samen te 

eten. Wees welkom voor een gezellige avond en tast toe! 

Na afl oop doen we met een aantal anderen de afwas.

'Tast toe' vindt plaats op elke eerste woensdag van de maand 

in de Marcuskerk. 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. 

Woensdag 5 sept., 3 okt., 7 nov., 5 dec., 2 jan., 6 feb., 6 

mrt., 3 apr., 1 mei, 5 juni, 3 juli, 

17.30 uur, Marcuskerk

Ook in de Dorpskerk willen we starten met Tast toe. Deze 

maaltijd vindt plaats op de derde dinsdag van de maand en 

iets vroeger. Vanaf 17.00 uur bent u welkom, de maaltijd 

begint om 17.30 uur. Aanmelden kan (minimaal 2 dagen 

van tevoren) bij Marjan Vaarkamp ( 033 - 494 56 75) of 

 06 - 17 90 71 45). De groep is maximaal 18 personen en 

de kosten bedragen € 5.

Dinsdag 16 okt., 20 nov., niet in dec., 15 jan., 19 feb., 

19 mrt., 16 apr., 21 mei, 18 juni, 16 juli, 20 aug.,

17.00 uur, Dorpskerk

14

Kun je geloven zonder de kerk? Waarom is er zoveel 

oorlog als God van mensen houdt? Wie heeft de Bijbel 

geschreven? Jongeren (12-18 jaar) gaan eens per 

maand onder kerktijd met elkaar in gesprek over geloven 

of een Bijbelverhaal. Ze vertalen dat naar situaties op 

school, sport of gewoon thuis.

Zondag 14 okt., 11 nov., 9 dec., 13 jan., 10 feb., 

10 mrt., 14 apr., 12 mei

10.00 - 11.00 uur, Marcuskerk

Jeugdkerk 

Tast toe 

Eén keer per maand, 

voor jongeren van 

12-16 jaar (op het voortgezet onderwijs). Vaak beginnen 

we met een maaltijd. Daarna doen we heel verschillende 

dingen. We zijn bijvoorbeeld samen naar de Passion, 

cabaret en de fi lm geweest, we kookten ons eigen Kerst-

maal, deden gekke spellen en een dramaworkshop. Ook 

ontvingen we interessante gasten voor een goed gesprek. 

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, andere keren 

gaat het vooral om gezelligheid. 

We ontmoeten elkaar op verschillende plaatsen, in de kerk, 

soms bij één van de jongeren thuis omdat we dat gezellig 

vinden. Regelmatig doen we een activiteit op locatie. 

Minstens 1 x per jaar doen we samen een diaconaal }

project (iets goeds voor andere mensen). 

We beginnen tijdens het startweekend met een avond-

programma en een nacht kamperen. De eerste avond 

daarna is op vrijdag 5 oktober. Dan hebben we een 

speeddate! Meer info via Fleur de Velde Harsenhorst 

( 033 - 494 23 00) of meld je aan voor de uitnodigings-

lijst via foreverfriends@gmail.com.

Vrijdag, 18.00 - 21.00 uur

Forever
Friends 
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Jeugd van vroeger

Ontmoetingsmiddagen voor ouderen
In beide kerken worden door een team van enthousiaste vrijwilligers ontmoetings-

middagen voor ouderen georganiseerd. Na ontvangst met koffi e 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 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 Marcuskerk zijn de middagen op dinsdag van 14.30 - 16.30 uur.

Contactpersoon, ook voor vragen over vervoer, is Iemeke Ketel ( 033 - 434 35 05). 

In het kerkblad en de nieuwsbrief worden de onderwerpen verder aangekondigd.

11 september Muziekmiddag 

9 oktober  Mw. Anneke Doesburg uit Huizen over hoe de politie werkt in onze regio

13 november  Dhr. Ton Oudshoorn (Almere) over vogelzang in muziek

18 december  Adventsviering

15 januari 

12 februari  Johan van Luttikhuizen (Kootwijkerbroek) over juwelen en edelstenen

12 maart

16 april  Stille week viering

14 mei  Marinus van Santen uit Leusden over de Grebbelinie

11 juni  Jaarlijkse busreis

9 juli

13 augustus

In de Dorpskerk zijn de middagen op woensdag van 14.00 - 16.30 uur.

Contactpersoon, ook voor vragen over vervoer, is Aart van Ruler ( 033 - 889 03 05). 

Bij de eerste uitnodiging in september ontvangt u ons nieuwe programmaboekje.

12 september Teun van Dalen uit Leusden over bijen

31 oktober Sjaantje van de Meulenpol uit Lunteren

19 december  Adventsviering met ds. Doesburg en muziek van Astrid Sparrendaal 

en Tineke van Dis

30 januari  Alles over Toga's door mevr. Zuidema

6 maart  Maas van de Ruitenbeek, natuurfotograaf vertoont beelden van o.a. 

de Veluwe

10 april Middag in de veertigdagentijd met ds. Sprotte

5 juni   Ons reisje (waarheen is nu nog een verrassing)

Verder zijn er in de zomermaanden koffi emorgens in ons Trefpunt: woensdag 3 juli & 

7 augustus om 10.00 uur. 

Wij hebben ons best gedaan weer een afwisselend programma samen te stellen en 

we verheugen ons op een mooi nieuw seizoen. Tot ziens!

Namens beide teams,

Aart van Ruler en Iemeke Ketel

Voor dertigers en veertigers 

werden afgelopen jaren regel-

matig activiteiten georganiseerd: 

bezoek aan een tentoonstelling, 

BBQ, lezing met Claartje de 

Kruijff. Velen gaven aan dat het 

inspirerend is om elkaar te 

ontmoeten en te delen wat je 

raakt of waar je je verder in zou 

willen verdiepen. 

In het nieuwe seizoen 2018/2019 

willen we een nieuwe frisse weg 

bewandelen. De oude naam 

‘Generatie XY’ laten we los en 

we gaan verder als 'Club 3040'. 

De eerste brainstorm over de 

nieuwe activiteiten leverde een 

boeiend programma op. 

Wil je op de hoogte blijven van 

onze nieuwe activiteiten? Mail dan 

naar club3040pgl@gmail.com. 

Ook kunnen we je toevoegen aan 

de Whatsapp-groep ‘Club 3040’. 

Simone Roest, Martin de Pater, 

Rianne Koskamp en 

Marleen Kemink

Club 3040 



Agenda

September
Woensdag 5 Leusder Kerkblad #01

Zondag 9 Startzondag

Zondag 16  Kerk op Schoot (p.12)

Dinsdag 18 Gemeenteavond

Woensdag 26 Kledingbeurs

Vrijdag 28  Film: Down to earth (p.11)

Zondag 30 Kerk & Schooldiensten (p.12)

Oktober
Dinsdag  2  Mensen van de Weg, eerste avond 

(p.5)

Woensdag 3  Petrus & Paulus, eerste avond (p.4)

Zaterdag 6 PowWow (p.13)

Zondag 7 Themadienst (p.4)

Woensdag 10  Groene kerk: Eigendom wordt 

eigenslim (p.9)

Vrijdag  12 Taizé viering (p.10)

Zondag  14 Themadienst (p.4)

Woensdag  17 Leusder Kerkblad #02

Zondag  21 Themadienst (p.4)

Donderdag 25  Gezegend worden en tot zegen zijn, 

eerste avond (p.8)

Dinsdag 30  Scopus, verhalen over Jezus, eerste 

avond (p.6)

November
Zaterdag  3  PowWow (p.13)

Zaterdag  10  Sint Maarten (p.12)

Zondag  18  Kerk op Schoot (p.12)

Zondag  25  Gedachteniszondag

Vrijdag  30  Film: Cry freedom (p.11)

December
Zaterdag  1  PowWow (p.13)

Woensdag 12  Leusder Kerkblad #03

Zaterdag  15  Kerst op Schoot (p.12)

Zondag  16   Kerstmusical voor het hele gezin 

(p.12)

Zaterdag  22  Lichtjestocht (p.13)

Januari
Maandag  14  Boek: God 3.0, eerste avond (p.7)

Dinsdag  22   Scopus, over Abraham, eerste 

avond (p.6)

Vrijdag  25  Film: Like father, like son (p.11)

Februari
Woensdag  6  Leusder Kerkblad #04

Vrijdag  8  Taizé viering (p.10)

Donderdag  14   Groene kerk: de donuteconomie 

(p.9)

Zondag  17  Themadienst (p.4)

Zondag  24  Kerk op Schoot (p.12)

Zondag  24  Themadienst (p.4)

Maart
Zondag  3  Themadienst (p.4)

Woensdag  6  Aswoensdag

Woensdag  6   Gewoon weg Bijbel, eerste avond 

(p.7)

Woensdag  27  Leusder Kerkblad #05

Vrijdag  29  Film: verrassing (p.11)

April
Woensdag  3  Kledingbeurs

Vrijdag  12  Taizé viering (p.10)

Zondag  14  Palmpasen (p.13)

Zondag  19  Pasen

Mei
Zondag  12  Kerk op Schoot (p.12)

Woensdag  22  Leusder Kerkblad #06

Donderdag  30  Hemelvaart

Juni
Zondag  9  Pinksteren

Zondag  23  Kerk op Schoot (p.12)

Zondag  23  Overstapviering (p.13)

Juli 
Woensdag  10  Leusder Kerkblad #07


