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Iedereen is een rasechte verhalenverteller. Je kunt je nauwelijks een gesprek 

voorstellen zonder verhaal. Wie terug is van vakantie vertelt zijn vakantieverhalen. 

Zit je in de trein of de bus met een collega, dan deel je de verhalen van je werk. 

Wanneer je thuis komt, vertel je over de belevenissen van de dag. Als je op bezoek 

bent in het ziekenhuis luister je naar de verhalen rond ziek zijn, je hoort de verhalen 

over een betrokken arts of verpleegkundige. 

We delen ons wel en wee met elkaar in allerlei 

kleine en grote verhalen. Ook ons geloof bestaat 

uit een ketting van allerlei verhalen. Het begint 

met de verhalen die we horen als klein kind. 

Voorgelezen uit de kinderbijbel, verteld in de 

kindernevendienst. Misschien zijn het juist die 

verhalen die de stijl en kleur van ons geloof 

beïnvloeden, misschien zelfs bepalen. In je leven 

komen er steeds meer verhalen bij. Belevenissen, 

‘ongeloofs-‘ en geloofsverhalen. 

In dit kerkblad en in het komende seizoen gaan we elkaar vooral veel verhalen 

vertellen. Want of het nu verhalen zijn die ons dwarszitten of juist inspireren, 

of het nu verhalen zijn die ons de weg wijzen, of juist in verwarring brengen, de 

belangrijkste eigenschap van verhalen is dat ze verteld en gedeeld moeten worden. 

Welk verhaal dan ook, het zoekt altijd naar een luisteraar.

Ds. Rob Doesburg
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Van de redactie 

Verhalen

Heb je een vraag of een opmerking of 

een idee voor het kerkblad? 

Mail ons! kerkblad@pgleusden.nl

Colofon

Nieuwsbrief

Abonneer u op de (digitale) 

nieuwsbrief voor pastoraal nieuws, 

zondagse lezingen en collectes en 

actuele activiteiten. Abonneren kan 

via de aanmeldknop op 

www.pgleusden.nl of via een mail 

naar nieuwsbrief@pgleusden.nl.
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Een goed 
verhaal

Het was allemaal zo mooi begonnen. Ze 

was jong getrouwd, met wat toen dé liefde 

van haar leven was. Hij had een goede 

baan in het bedrijfsleven. Hun eerste 

koophuis was klein, met een tuintje. Ze 

waren super gelukkig, zeker toen ze daar 

hun eerste kind kregen. Drie verhuizingen 

verder en drie kinderen rijker, toen begon 

de ellende. Haar man raakte zijn baan kwijt 

en werd depressief. 

De depressiviteit van haar man vloog haar 

aan. De twee oudste kinderen kregen pro-

blemen op school. Slechte leerprestaties, 

schorsingen, drank en pillen. Soms waren 

ze dagen van huis. Als haar mobieltje ging, 

durfde ze nauwelijks op te nemen. Elke dag 

had zij het idee dat er iets verschrikkelijks 

ging gebeuren. De onophoudelijke reeks 

aan incidenten sloopte alle energie uit 

haar lijf en geest.

‘s Avonds had ze verschillende keren op 

het punt gestaan het huis uit te rennen 

en ergens ver weg, het liefst op een onbe-

woond eiland, rust te zoeken. Rust, stilte 

dat had ze nodig. Ze wilde geen gezeur 

meer aan haar kop. 

Langzaam brokkelde ook haar geloofsgevoel 

en geloofsvertrouwen af. Bidden werd zinloos, 

er veranderde helemaal niets. Er was geen 

preek waarin ze troost of bemoediging 

vond. Het was allemaal één grote leegte. 

Lezen was haar enige vlucht uit de werke-

lijkheid. Ze had een boek meegenomen uit 

de bibliotheek, om z’n simpele en ietwat 

treurige titel: ‘O, Absalom’. Een dramatische 

familiegeschiedenis. Het gezin van koning 

David, de meest veelbelovende koning van 

Israël, moet de ene na de andere ruzie en 

tegenslag incasseren met als absoluut 

dieptepunt de vlucht, opstand en dood van 

Davids zoon Absalom. 
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De angst, hulpeloosheid en onmacht 

van David, ze begreep het helemaal. De 

onzekerheid van elke dag was ook in haar 

vezels gaan zitten. Eindelijk een verhaal 

waarmee zich kon identificeren. Het troostte 

haar en liet haar niet los. 

Ze vond het hele verhaal in de Bijbel en 

ontdekte dat David Psalm 62 schreef toen 

zijn familie en land een grote puinhoop 

waren en Absalom net begraven was. Je 

zou verwachten dat deze psalm een grote 

tirade van boosheid en frustratie zou zijn, 

maar niets is minder waar. Met name de 

eerste regels raakten haar enorm. 

Natuurlijk is het een verhaal over mensen en de 

drama’s van hun leven. Maar met het verhaal komt 

ook iets van God aan het licht.

Waarlijk, mijn ziel keert zich stil tot God,

van Hem is mijn heil;

waarlijk, Hij is mijn rots en mijn heil,

mijn burcht, ik zal niet te zeer wankelen.

Ze las de woorden van deze Psalm wel 

honderd keer. Ze werden voor haar een 

soort geloofsmantra. Op ‘een of andere 

manier’ boorde het verhaal van David en 

Absalom een nieuwe bron van energie en 

vertrouwen in haar aan. Het hielp haar aan 

nieuw perspectief en gaf haar rust in ‘t 

hoofd. Niet dat alle problemen nu in één 

klap verdwenen waren, maar ze vond wel 

de kracht om te incasseren en alternatieve 

wegen te vinden.

Verhalen vertellen hoort bij ons mensen. 

Zeker als het gaat om verhalen waarin we 

ons herkennen, die ons wat doen. Een 

goed verhaal kan ons hoop geven, het kan 

ons zelfs veranderen. 

Verhalen uit de Bijbel hebben nog dimensie 

extra. Ze raken aan een werkelijkheid die 

ons iets vertelt over de Here God. Dat 

is wat er gebeurde tijdens het lezen van 

de familie geschiedenis van David en 

Absalom. Natuurlijk is het een verhaal over 

mensen en de drama’s van hun leven. 

Maar met het verhaal komt ook iets van 

God aan het licht. 

Met andere woorden: deze verhalen helpen 

ons om iets over onszelf én over de Here 

God te weten te komen. Bijbelse verhalen 

nodigen je uit om deze te vertalen naar je 

eigen leven. 

Het komende seizoen gaan we op allerlei 

plekken aan de slag met het ‘Goede 

Verhaal’, beter: met jóúw ‘Goede Verhaal’. 

Een goed verhaal laat je niet koud, het 

brengt je in beweging. In de greep van een 

goed verhaal, kun je dit moeilijk alleen 

voor jezelf houden. Een goed verhaal wil je 

delen. Je deelt niet alleen het verhaal, je 

deelt vooral wat het met jou gedaan heeft.

Ds. Rob Doesburg 
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Via verhalen komt God 

ons leven binnen.Jouw verhaal

Evert (foto: Ko Groen) 

In het jaarthema van dit seizoen, ‘Een goed 

verhaal’, draait het om verhalen. Menselijke 

verhalen, uit het leven gegrepen; verhalen 

die we zelf vertellen en verhalen die ons 

worden verteld; Bijbelse verhalen die tot  

leven komen in ons bestaan of ons verhaal 

dat deel van Gods werkelijkheid blijkt te 

zijn. Het kerkblad vraagt gemeenteleden: 

Wat is jouw verhaal? 

In dit nummer Evert Overeem, emeritus- 

predikant, al meer dan 16 jaar lid van 

onze ge-meente, oud-voorzitter van de 

kerkenraad en af en toe voorganger in 

één van de kerk-diensten. 

Wat is je favoriete verhaal in de Bijbel?

Fijn dat je het vraagt! Want verhalen 

hebben veel te weinig aandacht gekregen. 

Verhalen waren in mijn jeugd voor de 

kinderbijbel en de kinderen. Als je groot 

werd, ging je naar catechisatie en naar de 

knapenvereniging. Daar ging het niet meer 

over verhalen, maar over geloofsonderdelen 

en leerstukken. Toen die op de grond van 

het harde leven in stukken vielen, hadden 

veel mensen geen verhalen meer om op 

terug te vallen. Dus het geloof viel ook in 

stukken. Via verhalen komt God ons leven 

binnen. Niet via formules. Geloof is geen 

wiskunde. In mijn geval Godzijdank, want ik 

kan niets met wiskunde.

Maar nu je favoriete verhaal. We hebben 

maar 750 woorden, zie je.

Verloren zonen en barmhartige Samaritanen 

zul je genoeg krijgen. Dus ik ga naar het 

Oude Testament. Naar de verhalen over 

de ark. I Samuël 5. De Israëlieten gaan 

met de ark aan de haal en nemen die 

mee naar het slagveld. Zo valt de ark 

in Filistijnse handen. De God van Israël 

kan dat wel hebben. Die gaat daarmee 

niet failliet. Triomfantelijk plaatsen de 
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Als geloofswaarheden

aan gruzelementen 

vallen, blijft het verhaal.

In de verhalen komen 

de geloofsthema’s van 

vroeger vanzelf mee.

Filistijnen de ark in de tempel van hun god 

Dagon. Maar de volgende morgen zien ze 

tot hun stomme verbazing dat Dagon van 

zijn voetstuk is afgedonderd en plat op 

zijn stenen snuitwerk voor de ark van de 

Here ligt. Stom toevallig natuurlijk, het kan 

de beste god overkomen, eerbiedig zetten 

we hem weer overeind, deze zijde boven, 

voorzichtig, breekbaar. De morgen daarna 

ligt Dagon weer plat, maar nu liggen zijn 

hoofd en handen afgebroken op de drem-

pel. En daarom moet iedereen voortaan 

met een aanloop en een sprongetje de 

tempel binnen, want de drempel is heilig: 

de stukken van god hebben erop gelegen. 

Dat was voortaan het drempelgebed bij de 

Filistijnen.

Verhalen als basis

Het kwartje viel bij een preek van ds. Piet 

van der Wel in de kerk in Baarn. Ik was 

toen nog student. Veel later mocht ik hem 

in Haren opvolgen. Maar Piet van der Wel 

vertelde ons dat verhaal over de ark en 

nam Psalm 2 erbij: die in de hemel troont 

lacht, en zei doodnuchter: er is er maar 

Een die zélf is opgestaan. 

Je kon dus, ontdekte ik, over verhalen pre-

ken. Je mocht daar op terugvallen. In de 

verhalen komen – met een beetje fantasie 

– de geloofsthema’s van vroeger vanzelf 

mee. Maar wel spelenderwijs. Niet zo 

bloedserieus dat je over het spreken van 

een slang de kerk scheurt. Ik ben over ver-

halen gaan preken, als verteller van dienst. 

En daar ben ik nooit mee opgehouden. 

Ik krijg vaak reacties, bij de uitgang van de 

kerk, bij het handen schudden (de receptie, 

zal ik maar zeggen) en van preekvoorzie-

ners, die vragen of ik nog eens terug kom. 

En dan zie ik bij mensen kwartjes vallen: 

kan geloven ook zo? Verhalenderwijs? In 

fragmenten, bij stukjes en beetjes. 

Het verhaal over de ark is trouwens nog 

niet uit. De Filistijnen krijgen last van 

muizen en aambeien (in de Bijbelvertaling 

netjes weergegeven als ‘gezwellen’). Ze 

willen de ark terugsturen op een nieuwe 

wagen, met gouden afbeeldingen van mui-

zen en aambeien er in (er moet natuurlijk 

wel iemand netjes krom model hebben 

gestaan). 

Dat nemen de Israëlieten dan weer over: 

de nieuwe wagen. Ze vergeten dat de ark 

draagstokken had. Geloven doe je niet op 

zevenmijlslaarzen op maximumsnelheid, 

op wieltjes, maar voetje voor voetje – en 

onderweg ontdek je, stap voor stap: wij 

dragen deze God niet, maar Hij draagt ons 

(Psalm 68).

Dus bij jou geen verloren zoon?

De Here Jezus vertelde ook verhalen, 

geen formules. Dus ik heb het van geen 

vreemde. Maar driekwart van de keren 

dat ik voorga, is het weer een fascinerend 

verhaal uit het Oude Testament. Want dat 

kennen de mensen niet meer sinds de 

invoering van oecumenische leesroos-

ters. De leesroosters snellen met grote 

happen door het Oude Testament heen 

om daarna meteen weer Zacheüs uit de 

boom te kunnen gaan plukken. Luther had 

niet zoveel met het Oude Testament. Als 

het niet over Christus ging (was Christum 

treibet) dan hoefde het voor hem niet zo. 

Maar Calvijn heeft in seriepreken het hele 

Oude Testament en een groot stuk van het 

Nieuwe doorgewerkt. Die continue lezing is 

ook een waardevolle traditie. Maar ik heb 

geen eigen gemeente meer, dus het komt 

er niet meer van.

Laatste zin?

Als geloofswaarheden aan gruzelementen 

vallen, blijft het verhaal. En je denkt dat 

jij het verhaal vertelt, maar het Verhaal 

vertelt jou.

Je denkt dat jij het

verhaal vertelt, maar het

Verhaal vertelt jou.
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Iemand zoals ik
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Als gemeente zijn we verbonden met een 

kleine geloofsgemeenschap in Moldavie. 

We proberen die verwantschap op  

verschillende manieren vorm te geven,  

onder andere door een bezoek in de zomer. 

Gemeenteleden uit Leusden vertellen 

over dat bezoek, over ontmoetingen met 

iemand zoals wij. Ds. Anette Sprotte bijt 

het spits af en vertelt over haar ontmoeting 

met voorganger Adrian. 

 

Tijdens ons verblijf in Moldavië maak ik 

kennis met collega priester Adrian uit het 

dorp Rotunda. In Rotunda trekken Hanneke, 

Fleur, Jan en Jan, Els, Paul en ik voor vier 

dagen samen met hem op. Speciaal voor 

de Nederlandse gasten heeft hij een korte 

avonddienst in zijn prachtige schuilkerk 

georganiseerd. Een aantal koorleden is 

gekomen om ons te laten horen hoe zij in 

de orthodoxe traditie liturgie vieren. Het 

is een bijzonder moment als Adrian onze 

namen noemt en voor ons bidt.

 

Als je Adrian in zijn dagelijkse kleding ziet 

lopen - spijkerbroek en poloshirt - zou je 

niet denken dat hij de priester van Rotunda 

is. Hij is een jonge man, getrouwd, twee 

jonge kinderen, en hij is sprankelend en 

vol energie. Dat blijkt al op de eerste 

avond, waarop hij voor ons een verrassing 

heeft georganiseerd: een huifkartocht door 

het dorp! Zijn huis wordt onze vaste stek 

voor het ontbijt en avondeten. Zelden heb 

ik zo veel gastvrijheid ervaren.

Onderweg naar een oudere vouw in het 

dorp waar we een pakket met voedsel 

brengen, raak ik met hem in gesprek over 

ons werk. Er zijn veel overeenkomsten, 

zoals het voorgaan in diensten, huwelijken, 

uitvaarten en bezoeken bij mensen thuis. 

Er is - behalve dat er geen vrouwelijke 

priesters in de orthodoxe kerk zijn - één 

groot verschil: de context en de plek 

van de kerk in onze samenlevingen. In 

Moldavië werden onder Russisch bewind 

tot 1991 alle activiteiten van de orthodoxe 

kerk zwaar onderdrukt. Het dorp Rotunda 

was vele jaren zonder priester. 

Jongeren en ouderen

Adrian kwam zeven jaar geleden naar 

Rotunda. Hij heeft in Roemenië gestudeerd 

en is bezig met een proefschrift over de 

verandering van Moldavië sinds de revolutie 

in 1991. Eén van zijn grote uitdagingen was 

het opzetten van het project ‘workers for 

the elderly care’. In dit project, geïnitieerd 

door MCA (Moldavian Christian Aid), helpen 

jongeren oudere mensen uit hun dorp die 

vaak niemand meer hebben. 

In Moldavië is een grote leegloop van werk-

zame mensen omdat er in hun land weinig 

werk te vinden is en het werk wordt vaak 

slecht betaald. Oude mensen zijn hiervan 

de dupe, omdat er niemand is die naar hen 

omziet. Voor jongeren is er nauwelijks  

vermaak in de dorpen en velen hebben 

geen binding met de kerk. Door de werkwijze 

van dit project raken jongeren actief betrokken 

bij de kerk in hun dorp en ouderen zijn niet 

meer aan hun lot overgelaten. 

Adrian had in Roemenië al kennis gemaakt 

met deze aanpak en zag het helemaal 

zitten om het samen met nog twee andere 

dorpen ook in Rotunda op te zetten. Alleen 

stuitte hij op weerstand in zijn eigen parochie. 

Een priester hoort de traditionele taken 

te doen, zoals kerkdiensten, maar geen 

sociale projecten. 

Adrian wist zijn parochieleden te overtuigen 

en maakte met de jongeren die meedoen 

de volgende afspraken: 

1.  Don’t open the church with your foot. 

Dat is een Roemeens spreekwoord en 

het betekent zo iets als ‘Heb respect 

voor de kerk’! 

2.  Heb respect voor de christelijke traditie 

en het christen zijn 

3.  Ga respectvol om met mij als priester! 

Onder deze duidelijke voorwaarden gaan 

ze aan de slag. Elena, een jonge vrouw van 

19 jaar die onze vertaalster is gedurende 

ons verblijf, vertelt dat ze vele jaren heeft 

meegedaan. Ze hielp ouderen met bood-

schappen doen, de tuin verzorgen, water 

halen en gewoon een praatje maken. Onze 

kerk in Leusden ondersteunt dit project. 

Zelf ben ik er heel enthousiast over en ik 

stel me voor dat we iets vergelijkbaars in 

Leusden zouden kunnen opzetten. 

Erfenis en tradities

Als ik aan Adrian vraag wat de grootste  

problemen in zijn dorp zijn, antwoordt hij dat 

alcoholverslaving en de onverschilligheid 

van mensen - net als in heel Moldavië - grote 

probleem zijn. Er is weinig verandering en 

beweging. Wat de verandering belemmert, 

is het politieke systeem, de erfenis uit het 

verleden en de tradities van het land. 

Een typisch voorbeeld hiervan dat ook ons 

opviel is het feit dat mensen in de dorpen 

vaak over twee huizen beschikken. Hun  

dagelijks leven vindt plaats in een klein huis 

en daarnaast hebben ze een groter huis 

dat alleen gebruikt wordt voor huwelijken, 

uitvaarten en als er gasten zijn. Al het geld 

gaat naar dit tweede huis, dat in feite maar 

enkele keren gebruikt wordt. Adrian kan 

dit niet begrijpen, dat mensen vasthouden 

aan deze traditie en daardoor volgens hem 

niet echt durven te leven.

 

Zelf staat Adrian met betrekking tot zijn 

toekomst voor een moeilijke keuze: Zijn 

moeder en zus wonen in Florida en zijn 

schoonfamilie woont in Italie. Hij is de  

enige die met zijn gezin nog in Moldavie 

woont en hij vraagt zich af of hij moet blijven 

of ook moet vertrekken. Geen gemakkelijke 

keuze! Ik hoop dat Gods Geest hem hierbij 

helpt. Voor Moldavië zou het een groot 

verlies zijn om zo’n inspirerende priester  

te missen! 

Ds Anette Sprotte
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Samen eten is mooi!
Al drie jaar wordt in de Marcuskerk op de eerste woensdag van de 

maand gekookt en met elkaar gegeten. Drijvende kracht achter deze 

activiteit is Machteld Beek, bij veel mensen bekend als beheerder 

van onze gebouwen, maar in deze rol een toegewijde culinaire 

coördinator en kok. ‘Toen de Marcuskerk verbouwd was en er een 

mooie nieuwe keuken was geplaatst, was dat het moment om het 

idee dat ik had om te gaan koken te realiseren. Het idee leefde al 

langer, ook bij anderen in onze gemeente,’ vertelt Machteld. 

Vanaf de eerste keer blijkt ‘Tast toe’ een schot in de roos en 

komen er maandelijks zo’n 18 mensen. Tast toe is bedoeld voor 

mensen die alleen zijn en lid van de PgL. ‘Het voorziet echt in 

een behoefte, dat merkte ik vanaf het allereerste begin. Mensen 

vinden het fi jn om samen te eten, want alleen eten is gewoon echt 

minder leuk. Mensen leren elkaar beter kennen, en steeds meer 

persoonlijke verhalen worden gedeeld. De groep mensen die komt, 

is ouder en dat maakt de groep ook kwetsbaar. Er zijn ons al een 

aantal vaste bezoekers ontvallen. Dat is jammer, maar tegelijkertijd 

is het juist zo mooi dat we er op deze manier voor deze groep 

mensen kunnen zijn. Een gezonde maaltijd, samen met anderen, 

dat is eigenlijk al een mooi verhaal op zich omdat mensen er ook 

steun aan kunnen hebben.’ 

De coördinatie en het koken kost natuurlijk best veel tijd. Machteld: 

‘Maar dat is echt geen probleem. Natuurlijk denk ik soms ook wel 

even, wat zullen we deze keer gaan eten, maar het komt altijd weer 

goed. Er zijn altijd mensen die helpen met snijden en tafeldekken 

bijvoorbeeld, en na afl oop met afwassen. Momenten waarop ook 

verhalen loskomen. Ik liet onze kinderen ook altijd helpen. Ze zeggen 

toch wel eens dat onder de afwas de beste verhalen bovenkomen?

Dat gebeurt bij Tast toe ook.’

Er is veel dankbaarheid en waardering voor Tast toe. ‘Dat is mooi 

om te lezen en natuurlijk stimuleert mij dat ook,’ zegt Machteld. 

‘Het allermooiste zou ik het vinden als er meer jongere vrijwilligers, 

bijvoorbeeld enkele vijftigers, zouden zijn die op termijn een tweede 

groep kunnen opzetten in de Marcuskerk. Het is fi jn dat er sinds 

vorig jaar ook al een groep gestart is in de Dorpskerk. Tast toe 

voorziet echt in een behoefte en dat gaat in de toekomst alleen 

maar meer worden.’

Tekst: Abigaël van Koerten-Blootens

In de Marcuskerk is ‘Tast toe’ op elke eerste woensdag 

van de maand, om 17.30 uur. Aanmelden minimaal twee 

dagen van te voren bij Machteld Beek (06 - 28 44 78 24, 

beheerderpgl@outlook.com).

Data in 2019: 2 oktober, 6 november en 4 december

In de Dorpskerk is ‘Tast toe’ op de derde dinsdag van de 

maand, om 17.00 uur. Aanmelden minimaal twee dagen 

van te voren bij Marjan Vaarkamp (033 - 494 56 75 of 

06 - 17 90 71 45).

Data in 2019: 17 september, 15 oktober en 19 november.



De Jeugd van vroeger

Dinsdag 8 oktober Marcuskerk
Laura Roozen uit Leusden komt vertellen over haar werk in 

de binnenlanden van Suriname in het district Brokopondo. 

Zij is daar in 2018 drie maanden geweest voor Edukans, 

om vrijwilligerswerk te doen op drie basisscholen die 

aangesloten zijn bij de Evangelische Broedergemeenschap 

Suriname (EBGS) en heeft met de leerkrachten gewerkt aan 

beter onderwijs. Zij werkte in de klassen met activerende 

werkvormen, positieve feedback geven aan de leerlingen en 

de collega’s en leerdoelen opstellen voor de toekomst. 

Het waren tien bijzondere weken, waarin zij de schoonheid 

van het land en het enthousiasme van de leerkrachten en 

directeuren heeft mogen zien en ervaren.

Bij alle activiteiten is iedereen van harte welkom! De middagen 

beginnen om 14.30 uur en rond 16.30 uur sluiten we af. 

Voor meer informatie en vragen over vervoer kunt u bellen naar 

de teamleden. (zie kader)

Woensdag 30 oktober Dorpskerk
Mevrouw Annema uit Apeldoorn heeft jarenlange ervaring met 

Bed en Breakfast en kan hier boeiend over vertellen.

Dinsdag 12 november Marcuskerk
De heer Evert van Amerongen uit Utrecht komt laten zien hoe 

het Staphorster Stipwerk wordt gebruikt op de Staphorster

Klederdracht. Hij zal ingaan op diverse aspecten: de historie, 

de stoffen, het maken van stempels, de geschikte soorten 

verf, de meest voorkomende motieven en kleuren en kleur-

combinaties en alternatieve toepassingen. Hij zal met beelden 

laten zien hoe dat allemaal in zijn werk gaat en neemt zelf-

gemaakte voorbeelden mee. 

Voor in de agenda:
Dinsdag 17 december Marcuskerk: kerstviering met ds. Rob 

Doesburg, aansluitend maaltijd. Woensdag 18 december 

Dorpskerk: kerstviering met ds. Anette Sprotte, aansluitend 

maaltijd.
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Team Marcuskerk
Jannie Bakker (495 15 58) 

Renske Burgers (888 47 76) 

Gerrit Roseboom (433 70 37) 

Team Dorpskerk
Aart van Ruler (889 03 05) 

Gerrie Slotboom (494 73 30) 

Betsy van der Hoeven (494 01 81)

Predikant in wording 
Via deze weg wil ik mij graag aan u voorstellen. Mijn naam is 

Alex Brinkman, getrouwd met Anja en vader van Lukas. 

Momenteel zit ik in het laatste studiejaar van de opleiding 

tot predikant. Daar hoort een stage bij en dat mag ik dit 

kerkelijk seizoen in uw gemeente komen doen. Wellicht kom 

ik u tegen in of rond de kerkgebouwen.

Komende tijd staat het jaarthema ‘Een goed verhaal’ centraal. 

Van de redacteur van dit kerkblad kreeg ik de vraag wat mijn 

favoriete Bijbelverhaal is. Het was nog niet gemakkelijk om 

daar een antwoord op te geven, er staan tal van verhalen in 

de Bijbel die elk bijzonder zijn. Op eerste gevoel kies ik voor 

de roepingsverhalen, de verhalen waar God zelf of in de 

gedaante van Zijn Zoon mensen aanspreekt. Elk van die 

verhalen is uniek, maar de roeping van de kleine Samuël 

(1 Sam. 3) is toch wel mijn favoriet. In zijn slaap hoort hij 

een stem.

‘Samuël! Samuël!’ 

Hij wordt wakker en denkt dat het Eli is. 

‘Hier ben ik. U hebt mij toch geroepen?’

‘Nee jongen, ga maar weer slapen.’

Zo gaat dat een aantal keer door, totdat Eli na drie keer door 

krijgt dat het God is die spreekt. Hoe herkenbaar is dat? 

Ik heb het niet altijd in de gaten of God spreekt, u wel? Eli 

geeft Samuël in ieder geval instructie wat te doen als de 

Stem weer spreekt. En Samuël? Die volgt de opdracht die hij 

krijgt keurig op.

Ik proef in de reactie van Samuël een zekere spontaniteit. 

Hij weet nog niet Wie er tot hem spreekt en toch zit er geen 

aarzeling in zijn reactie. Hij reageert niet met: ‘Wie bent u? 

Wat wilt u?’ Samuël laat zich zien: ‘Hier ben ik!’ 

Ik vind dat prachtig, ontroerend zelfs. Er gaat een groot 

vertrouwen vanuit dat degene achter de Stem het allerbeste 

met hem voor heeft. Dat is voor mij de boodschap van 

dit gedeelte. Als God spreekt, dan heeft hij het beste met 

ons voor.

Tot ziens en met een hartelijke groet,

Alex Brinkman
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Bijna 400.000 doden, 12 miljoen vluchtelingen en zo’n 

14 miljoen mensen die in armoede leven. Dat is de trieste 

balans van acht jaar oorlog in Syrië. Nu het er langzaam maar 

zeker veiliger wordt, keren de inwoners terug en beginnen ze 

met de wederopbouw van hun land. Voor Syrische christenen 

is hun kerk daarbij belangrijker dan hun huis.

De kerk is het hart van de gemeenschap en juist die gemeen-

schap is een reden om terug te keren. Herstel van de kerk 

betekent herstel van de samenleving en hoop voor de 

toekomst. Daar helpen we graag aan mee! Samen zijn we 

de kerk in actie en steunen we christenen in Syrië bij de 

opbouw van hun kerk.

Op zondag 15 september wordt er gecollecteerd voor dit 

mooie project. U kunt ook een gift overmaken op rekening 

NL35 RABO 0335952232 t.n.v. Diaconie Protestantse 

gemeente Leusden o.v.v. Najaarscampagne Midden Oosten 

2019.

Via de ZWO-groep van de Fonteinkerk in Amersfoort, de kerk waar we via jongeren-

projecten veel mee samen doen, kregen wij het verzoek om kaarsrestanten in te 

zamelen voor hun project ‘Mikondo’. 

Het Mikondo-project steunt kleinschalige projecten in onderwijs en op sociaal-peda-

gogisch gebied in Kinshasa, de hoofdstad van de Democratic Republic of Congo.

De kaarsrestanten worden verzameld, omgesmolten en door een team enthousiaste ge-

meenteleden van de Fonteinkerk verwerkt tot nieuwe kaarsen. Deze mooie kaarsen 

worden in tal van Amersfoortse kerken verkocht. De opbrengst is voor het project.

Wij willen graag meedoen met het inzamelen van kaarsrestanten. Wij beginnen daarmee 

op zondag 6 oktober. Er staan dan in de hal van beide kerken speciale bakken klaar 

waarin de restanten worden verzameld.

Voor zondagmiddag 29 september hebben wij twee mooie 

wandelingen voor u uitgezet door het buitengebied van 

Leusden. Vanaf de Dorpskerk wandelt u met behulp van 

een routebeschrijving in de richting van Den Treek. 

•  Er zal een route zijn van ± 5 kilometer, voor gezinnen en 

iedereen die niet zover wil/kan lopen. 

•  Daarnaast hebben we ook een route van ± 10 kilometer 

voor degenen die wat meer uitdaging willen. 

Onderweg zal er een rustpost zijn, waar u onder het genot 

van een drankje de benen even kunt laten rusten en andere 

wandelaars kunt spreken. Ook kunt u hier eventueel uw 

meegebrachte brood opeten.

Voor uw deelname aan deze wandeltocht vragen wij 

een kleine bijdrage, bestemd voor ons meerjarenproject 

Edinet-Moldavië. Houd voor meer informatie over deze 

wandeltocht de overige informatiebronnen van de PgL, 

Nieuwsbrief, Facebook, en Website in de gaten.

Rianne Koskamp en Berend de Jonge

15 september, Kerk in Actie 

Najaarscampagne.

Bouw de kerk in Syrië weer op!

6 oktober, Uw kaarsrestanten krijgen een tweede leven 

Win-win: Kaarsrestanten komen niet bij 

het afval maar worden hergebruikt en u 

steunt een goed doel.

Alle acties van harte bij u aanbevolen! De ZWO groep 

29 september, Wandelen voor 

Moldavië 

Bouw de kerk in 
Syrië weer op

www.kerkinactie.nl/actieweek



Wat betekent dit bijvoorbeeld voor een vakantie naar Rome voor  

2 personen: 

• per vliegtuig: je vliegt 2 uur en 20 minuten.

•  per auto: zo’n 3230 km voor een retour, waar je 1,5 - 2 dagen 

mee bezig bent; plus nog eens een hotel-overnachting etc.

Kijkend naar de grafiek valt het brandstofverbruik vermoedelijk 

iets gunstiger uit in het voordeel van vliegen. Daar komt natuurlijk 

de prijs van de vliegticket bij, maar ga je met de auto dan kun je 

niet zonder hotelovernachting. Dus leuke sommen met ‘appels en 

peren’, maar qua tijd, comfort en wellicht ook geld (?) is vliegen 

een logische keuze. Volgens Visser is de les niet ‘vliegen is zo 

vervuilend’, maar ‘we moeten veel minder ver willen reizen’. 

Wat kunnen we doen?
Wij kunnen bewust de CO2-uitstoot van onze vakantie compenseren. 

Ga naar fairclimatefund.nl en vul je gegevens in, en je ziet welk 

bedrag je zou kunnen compenseren. Kerk in Actie werkt samen 

met het door ICCO ontwikkelde FairClimate Fund. Het bedrag voor 

CO2-compensatie wordt besteed aan fairtrade-gecertificeerde 

projecten zoals ‘cookstoves voor vrouwen in India of Ethiopië’. 

Daarmee kan gezonder en efficiënter worden gekookt, terwijl heel 

veel bomen worden bespaard. Per ton CO2 wordt een bedrag van 

w 18,15 overgemaakt naar zo’n project.

De vliegreis naar Rome voor 2 personen komt op  

1744 kg, afgerond 2 ton CO2, oftewel een  

compensatiebedrag van w 36,30. Met de  

benzineauto naar Rome komt op 705 kg,  

afgerond 1 ton CO2, een compensatiebedrag  

van w 18,15.

Veel succes met je groene ontdekkingstocht.

Werkgroep Groene Kerk

groenekerk@pgleusden.nl

Vliegtuigen worden energiezuiniger. Het kerosineverbruik per passagier 

is lager dan het benzineverbruik van (conventionele) auto's. De les: 

wat betreft de klimaatimpact telt niet of u vliegt of rijdt, maar hoe ver 

u reist.

Hoe ben jij op vakantie geweest? 

Een groene ontdekkingstocht
De meesten van ons zijn weer terug na een fijne vakantie per fiets, 

trein, auto of vliegtuig. Had onze ecologische voetafdruk ook een paar 

weken vrij af? Behalve de fiets, stoten trein, auto en vliegtuig CO2 uit.

Martien Visser (Lector Energietransitie Hanzehogeschool) laat ons 

het volgende zien: 
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Eind september is de Vredesweek. Helaas is vrede op veel 

plaatsen in de wereld ver te zoeken. Nu in Amerika wordt  

gesproken over het bouwen van een grensmuur, Europa de  

buitengrenzen steeds meer sluit voor vluchtelingen en wereld-

wijd mensen door conflicten worden verdreven, is het thema 

van de Vredesweek: ’Vrede verbindt over grenzen’. 

De Protestantse Kerk, Kerk in Actie en PAX ondersteunen 

initiatieven voor vrede over landsgrenzen heen, maar ook over 

grenzen van cultuur en religie heen. De opbrengst van de  

collecte op 22 september is bestemd voor drie van deze  

vredesinitiatieven. 

In Colombia werken vrouwelijke leiders uit verschillende kerk-

genootschappen samen aan vredesopbouw na een jarenlang 

gewapend conflict. In Nederland is er steun voor Stichting 

‘Geloven in Samenleven’, die lokaal werkt aan het verbinden 

van mensen van verschillende religies en het voorkomen van 

conflicten. In Kosovo ondersteunt PAX de lokale organisatie 

Gemeenschapsopbouw Mitrovica waarin Albanezen en Serviërs, 

die de verdeeldheid pijnlijk hebben ervaren, elkaar de hand 

reiken in training, scholing en gezamenlijke bedrijfjes. 

Steunt u deze vredesactiviteiten in binnen- en buitenland met 

uw gift? Geef aan de collecte of maak een bijdrage over op 

NL10 ABNA 0444 444 777 t.n.v. Protestantse Kerk o.v.v. 

collecte Vredeswerk. 

22 september, Collecte Vredeswerk 

COLLECTE VREDESWERK
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Zing mee

De cantorij is weer gestart aan een nieuw zangseizoen onder 

leiding van onze enthousiaste dirigent Jan Torny. We hebben 

er weer zin in! Mooie liederen instuderen en samen met de 

gemeente zingen in kerkdiensten in Marcuskerk en Dorps-

kerk. Er zijn nog veel mooie nieuwe liederen te ontdekken!

Graag doen we dat samen met een aantal nieuwe zangers. 

Goed nieuws: er is bij ons ruimte bij sopranen, alten, tenoren 

en bassen.

Nieuw komen wonen in Leusden en ken je nog niet zoveel

mensen? Kom lekker meedoen! Een paar avonden meedoen 

verplicht tot niets. Er wordt hard gewerkt en we hebben ook 

veel plezier met elkaar. Iedere dinsdag, 20.00 - 22.00 uur 

in de Marcuskerk. Meer weten? Bel of mail met Inge van 

Laar (495 32 21, renivanlaar@gmail.com).

Cantorij Christelijk Mannenkoor Laudate bestaat dit jaar 25 jaar! 

Laudate betekent ‘Looft Hem’ en het koor zingt liederen 

waarin de Heere God geloofd en geprezen wordt. De invloed 

uit Leusden binnen het koor is groot. Meerdere mannen uit 

Leusden en de PgL zingen mee. 

Voor de periode t/m 21 december 2019 zijn extra mannen 

nodig om mee te zingen met vier concerten. Het jubileum-

concert op 12 oktober en drie bijzondere Kerstconcerten 

in het Dolfi narium, het kerkje van Emst en de Dorpskerk in 

Leusden. Kosten: w 30,- incl. muziek. Info en aanmelding 

bij: secretaris@laudate.nl.

Op zaterdag 12 oktober is het jubileumconcert om 19.30 uur 

in de Oude Kerk in Barneveld (Torenplein). Kaarten (w 10,-) 

zijn te bestellen bij Arie vd Hoeven (06 - 37 55 40 01), 

Dick Vis (06 - 14 54 52 07) en Pieter Nap (06 - 22 92 86 

58), maar ook verkrijgbaar bij de ingang van de Oude Kerk 

in Barneveld. 

Meer info: www.laudate.nl.

25 jaar Laudate 

Sinds 4 september zijn we weer aan het repeteren. Onder 

leiding van Myrthe Nassih gaan we aan de slag om mooi 

nieuw repertoire in te studeren. Heb je zin om eens te 

komen kijken, luisteren of zelfs meedoen tijdens de 

repetitie, dan ben je van harte welkom! En er is altijd nog 

ruimte voor nieuwe leden.

Elke woensdag, 20.00 uur in de Marcuskerk. Meer informatie 

is te vinden op Gospelkoorrelation.nl.

Gospelkoor Relation
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Theeconcert op zondag 20 oktober, 15.30 uur 

in de Marcuskerk, Asschatterweg 1 te Leusden 

Toegang gratis, vrijwillige bijdrage na afloop 

Ineke Opstal    Hannie Slingerland  Mieke Keizer 

         piano                          sopraan                             fluit  



Doe mee

Prof. dr. Jan Bransen houdt een pleidooi voor ander onderwijs.

Bransen is hoogleraar Filosofi e van de gedragswetenschappen.

Begin dit jaar publiceerde hij een pleidooi voor ander 

onderwijs: Gevormd of vervormd? Hij blogt over onderwijs 

en gezond verstand op janbransen.nl. 

Tijdens Zincafé betoogt hij dat het onderwijs zoveel beter 

kan. Primair onderwijs hoort te draaien om ontwikkeling 

van het zelfvertrouwen, secundair - om te zorgen dat 

jongeren een positie krijgen waarin ze er toe doen. 

Hoger onderwijs hoort in een duaal traject.

Theater De Tuin (de Smidse 1b), 20.00 - 22.30 uur.

Tobit is een vrome, Joodse man. Hij heeft een zoon, Tobias. 

Gaat het verhaal over hem? Of over zijn zoon? Misschien 

gaat het verhaal wel over niemand. Of over ons allemaal? 

Aan de hand van gospel, pop en het Nederlandse lied 

vertellen we van bijzondere mensen, bijzondere verhalen 

en bijzonder dichtbij.

Zondag 13 oktober, 19.30 - 21.00 uur, St. Jozefkerk 

(Hamersveldseweg 51), entree vrij.

Bij het jaarthema is weer een vol programma van heel verschil-

lende activiteiten samengesteld. Denk aan:

•  themadiensten in beide kerken over ‘verhalen van hoop’

•  twee kringen rond verdriet, waarin we onze eigen verhalen 

van verdriet delen en naast teksten uit de Bijbel leggen, 

6x op maandagmiddag of woensdagavond, o.l.v. ds. Rob 

Doesburg

• herfstwandeling op 3 oktober, o.l.v. ds. Anette Sprotte

•  korte cursus over Benedictijnse spiritualiteit, 3x op 

dinsdagavond, o.l.v. ds. Marleen Kemink en ds. Anette 

Sprotte

•  leerhuis over liturgie, 3x op dinsdagavond, m.m.v. de 

taakgroep Eredienst

•  oecumenische fi lmavonden, 2x op vrijdagavond

Voor meer informatie: zie de jaarthemafolder of 

de website.

Het gemeentediaconaat organiseert weer een kledingbeurs 

in het Trefpunt op woensdag 25 sept van 14.00 - 16.30 

uur. We hebben de volgende twee projecten gekozen.

Het eerste project is Mappa Mondo, een tehuis van het 

Rode Kruis voor ernstig zieke kinderen van 0 tot 16 jaar 

die hier tijdelijk worden opgevangen. Soms kunnen ouders 

de vele zorg zelf niet meer aan en krijgen dan even rust, 

daarna gaat het meestal weer beter. 

Het tweede project is de Lepra Stichting, die zich inzet voor 

bestrijding van lepra en de directe en indirecte gevolgen. 

Dit gebeurt in een groot aantal landen in Azië, Afrika en 

Latijns-Amerika. Met weinig geld kunnen veel mensen 

geholpen worden.

Kleding die overblijft na de verkoop wordt opgehaald door 

Zending over Grenzen. Zo ziet u dat alles een goede 

bestemming krijgt.

U kunt uw kleding en goede schoenen inleveren in het 

Trefpunt op ma 23 sept van 19.00 - 20.00 uur en op di 

24 sept van 14.00 - 15.00 uur. In de Marcuskerk kan dit 

op di 24 sept van 10.30 - 11.30 uur. U kunt dan gelijk 

gezellig een kopje koffi e drinken in de open Marcuskerk. 

Kunt u de kleding niet brengen of aan iemand meegeven 

dan kunt u bellen (494 73 30 of 494 24 66). Wij komen 

uw kleding dan op maandagmiddag ophalen. 

Als u dan allemaal naar onze winkel komt, dan wordt het 

vast een succes en kunnen we veel geld overmaken naar 

beide projecten.

Gerrie Slotboom-Bagerman

23 september Zincafé 

13 oktober Gospelkoor ‘Free’ 

vertelt en zingt: Dichtbij - De 

reis van een leven

Jaarthema ‘Een goed verhaal’ 

25 september Kledingbeurs 

Jaarthema sept 2019 - jan 2020

Protestantse gemeente Leusden

een goed
verhaal

Deel, maak en
vorm samen
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Gebouwen
Dorpskerk, Arnhemseweg 75,  (033) 494 10 40

Marcuskerk, Asschatterweg 1,  (033) 494 45 15

Coördinerend beheerder: Machteld Beek. Bij voorkeur mailen: 

beheerder@pgleusden.nl. Op ma/di/woe/vrij tussen 09.00 - 

12.00 uur bereikbaar op  (06) 28 44 78 24.

Predikanten
ds. Rob Doesburg

Breezand 16, 1274 TD Huizen,  

 (06) 22 04 74 86, dsdoesburg@kpnmail.nl

Secties: Leusden-Zuid (m.u.v. Tabaksteeg), buitengebied 

Leusden-Zuid, Alandsbeek, Akkerhoeve, Noordwijck, 

Langenbeek, Claverenblad Wildenburg

ds. Marleen Kemink

Hinkeloordseweg 13, 6703 CK Wageningen,

 (06) 16 17 15 45, keminkmarleen@gmail.com

Secties: Tabaksteeg, De Wetering, ‘t Vliet, ‘t Ruige Veld

ds. Anette Sprotte

Kleefkruid 1, 3824 NT Amersfoort,

 (033) 463 76 96 of (06) 22 31 48 90, sprotteanette@gmail.com

Op vrijdag vrij.

Secties: Groenhouten, Hamershof, Bosveld, Zwanenburg, 

Munnikhove, Hamersveld/Rossenberg, ‘t Hamersveld,  

De Biezenkamp, Rozenboom/Rozendaal, buitengebied 

Leusden Centrum.

Organisatie
Kerkenraad

Scriba: mw. L. Meiring,  (033) 495 10 01 

scriba@pgleusden.nl. Post via het kerkelijk bureau.

College van Kerkrentmeesters

Secretaris: dhr. Frans van der Have,  (033) 887 71 44

secretarisCvK@pgleusden.nl. Post via het kerkelijk bureau. 

Giften voor de kerk kunnen worden overgemaakt op  

NL95 RABO 0335 9141 95 t.n.v. Protestantse gemeente Leusden.

Diaconie

Voorzitter: dhr. B. de Velde Harsenhorst,  (033) 494 23 00, 

diaconie@pgleusden.nl. Giften zijn welkom op 

NL35 RABO 0335 9522 32 t.n.v. Diaconie PgL.

Vertrouwenspersonen

Inge van Os,  (06) 41 16 23 75, vanosinge2@gmail.com en 

Rob de Peuter,  (06) 51 23 36 28, robdepeuter@outlook.com

Taakgroep pastoraat
Voorzitter: Paul Weijland, pweijland@gmail.com

Team Noord: Jos de Bruin (vz), j.m.de.bruin@kpnmail.nl 

en Wout Niezen, w.niezen@xmsnet.nl

Team Midden: Dick Vis (vz), dickenpiavis@hotmail.com 

Team Zuid: Martin Meurs (vz), martinmeurs@hotmail.com 

en Björn van der Poel, bjornvanderpoel@pgleusden.nl 

Onze gemeente
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Gemeentediaconaat
Voorzitter: Teun van Dalen,  (033) 494 01 84, 

teunvandalen@gmail.com 

Secretaris: Jenny Meijlink,  (033) 494 00 90,  

jennymeijlink@online.nl 

Penningmeester: Teus Blanken, teunisblanken@gmail.com

Lid Dorpskerk: Hans van Geet,  (033) 494 82 30,  

j.van.geet@kpnmail.nl

Lid Marcuskerk: Diana Saaltink,  (06) 13 93 01 14, 

dianasaaltink@hotmail.com 

Kerkelijk bureau
Bij de medewerkers van het kerkelijk bureau kunt u terecht 

voor informatie over o.a. leden- en financiële administratie, 

kerkwinkel en kerkelijke bijdragen. Het kerkelijk bureau 

is gevestigd in de Marcuskerk. Telefonisch bereikbaar op 

maandag van 10.00 - 12.00 uur en van 19.30 - 20.30 uur  

en op woensdag en donderdag van 10.00 - 12.00 uur via  

 (06) 15 54 54 32. Op dinsdag en vrijdag van 10.00 - 12.00 uur 

via  (06) 15 36 53 50. De bezoekuren in de Marcuskerk 

zijn op maandag van 19.30 - 20.30 uur en op donderdag van 

10.00 - 12.00 uur. Op dinsdag kunt u terecht in de Dorpskerk 

van 10.00 - 12.00 uur. Mailen kan natuurlijk ook: voor 

declaraties en collecte munten of bonnen naar Evert Jan  

van de Lagemaat (kerkbur.fin@pgleusden.nl), voor overige 

zaken naar Ingrid de Jong (kerkbur.adm@pgleusden.nl). 

Kerkelijke bijdragen kunnen worden overgemaakt op  

NL38 INGB 0002 8684 99 onder vermelding van Kerkelijke 

bijdragen PgL.

Kerkwinkel

In de kerkwinkel zijn collecte munten of bonnen, Liedboeken 

en de Bijbel in Gewone Taal te koop. Collecte munten zijn er in 

twee varianten: w 0,65 (groen) en w 1,00 (violet). Daarnaast zijn 

er nog collectebonnen van w 2,50 (geel). De munten en bonnen 

gaan per 20 stuks. De verkoop in de kerkwinkel is efficiënter en 

makkelijker dan via de bank. De kerkwinkel is te vinden op de 

website (www.pgleusden.nl) rechtsboven onder de knop Geven, 

daarna: Naar de kerkwinkel. 

Beschikt u niet over internet? Bestel de munten of bonnen 

dan door geld over te maken op NL82RABO0335915787 t.n.v. 

Collecterekening PgL, met vermelding van het bezorgadres.

Giften

We ontvingen weer verscheidene giften. Op 4 juli via Betsy van 

der Hoeven w 15 voor de bloemendienst. Via Siska Krol op  

11 juli w 5 voor de bloemendienst en op 13 augustus w 5 voor 

de diaconie. 

Vanaf 25 juni t/m 16 augustus is er in totaal w 780,75 aan 

giften binnengekomen op de bankrekening van de diaconie:  

w 480,75 voor voedselpakketten Moldavië; w 90 voor de  

sponsorloop van Jos Stekelenburg; w 100 voor kansarme 

kinderen in Zuid-Afrika en w 110 voor de ZWO. 

Op de koffieochtend voor ouderen van 7 augustus was de 

inhoud van het ‘KEU’ w 31,80.

Alle gevers hartelijke bedankt!



In de afgelopen maanden hebben we een aantal gemeenteleden 

moeten loslaten. Zij zijn in de eeuwige handen van God.

14 juli 2019: Dhr. A.J. Jekel (Arend)

2 augustus 2019: Dhr. W.D. Zevenboom (Wim)

10 augustus 2019: Mw. A.P. van Hasselt-Dethmers 

(Anneke)

Op de website van de gemeente is over hen een in memoriam 

te lezen. www.pgleusden.nl/zorgen/in-memoriam.

(…) Nu is het stil geworden

Zoals de zomer om de dorpen bloeit.

En moeten ook de bloemen weer verdorren:

mijn lendenen zijn omgord,

mijn voeten staan geschoeid.

Uit Uwe hand ten tweede maal geboren,

schrijd ik U uit het donker tegemoet.

Gerrit Achterberg (fragment uit ‘Bekering’)

In Memoriam
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Opbrengst Rommelmarkt goed besteed
Het is alweer meer dan een jaar geleden dat de rommelmarkt 

rond de Dorpskerk plaatsvond. We willen u graag laten weten 

dat de opbrengst daarvan nu helemaal besteed is. Er is een 

mooie tafel met stoelen gekocht voor in de grote hal van de 

Dorpskerk. Het is een prettige plek worden die uitnodigt om 

gezellig samen te zijn met een kopje koffie. Er wordt dankbaar 

gebruik van gemaakt. 

De rest van de opbrengst is gebruikt voor het aanbrengen 

van een luifel boven de ingang van het gebouw naast de 

Dorpskerk. Een goede aanwinst om droog naar binnen 

te kunnen, op zondagen, maar zeker ook bij bruiloften en 

begrafenissen. 

En nu is het tijd voor de Rommelmarktcommissie om te 

beslissen of er ook volgend jaar weer een Rommelmarkt zal 

plaatsvinden. Het eerste waar we ons mee bezig gaan houden 

is: het vinden van een droge, goed bereikbare locatie voor de 

opslag van de spullen. Hebt u een goede plek in gedachten? 

Laat het ons vooral weten! 

Namens de Rommelmarktcommissie Piet Renkema en Adri 

van Hoven.

Reacties over mogelijk opslagruimte graag naar Piet Renkema 

(494 07 14).

In verband met de privacyregels volgens de  

Algemene Verordening Gegegevensbeschereming 

(AVG) is het niet mogelijk dit deel van het  

Leusder Kerkblad via de website na te lezen.



Bij de kerkdiensten

Tijdens de startzondag beginnen we met het jaarthema: 

deel, maak en vorm samen een goed verhaal. In dat kader 

willen we de komende maanden in een aantal themadiensten 

ingaan op goede verhalen van hoop. Zonder hoop is er 

geen leven. Hoop zet mensen in beweging. Veel verhalen 

uit de Bijbel worden gedragen door hoop, het belangrijkste 

verhaal is zelfs barstensvol hoop: Christus die opstaat uit 

de dood. Er is geen duister zo donker of God is daar en 

plant zijn zaadjes van hoop. In de gemeente van Christus 

vieren we dat God ons leven kleurt met hoop. 

De eerste serie themadiensten is op 13, 20 en 27 oktober. 

Op zondag 29 september 2019 zijn de jaarlijkse oecume-

nische kerk & schooldiensten. Alle basisschoolkinderen en 

hun (groot/pleeg/stief/oppas)ouders zijn dit jaar van harte 

welkom in de Marcuskerk. We gaan zingen, bidden en 

horen een verhaal over een piepklein zaadje. De collecte 

is bestemd voor Pleegzorg Leusden. De diensten worden 

samen voorbereid met de leraren en kinderen van zeven 

basisscholen in Leusden. 

Ook dit jaar is er weer Pow Wow, een bijzondere middag 

voor kinderen en (groot)ouders. Het eerste uur wordt 

spelenderwijs – met spelvormen en creatieve activiteiten 

– een Bijbelverhaal ontdekt. Daarna is er een moment van 

rust en bezinning, tenslotte eten we samen. 

Zaterdag 5 oktober en 2 november 2019, van 16.30 - 

18.30 uur (inclusief eten). MFC Atlas, Biezenkamp 288, 

Leusden (tegenover de Marcuskerk). Gratis en voor 

iedereen, wel graag aanmelden i.v.m. het eten via: 

powwowleusden@gmail.com.

Goede verhalen van hoop

Kerk & Schooldienst 

POW WOW 
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THUIS
Luister live of op een later tijdstip mee 

via www.kerkomroep.nl.

maar toch 'bij de 

dienst' zijn? KERK
TAXI

Wilt u gebruik maken van de Kerktaxi? Neem dan contact 

op met Renze Steringa (033) 494 38 82. Bij geen gehoor 

kunt u via (06) 41 16 14 30 een bericht inspreken. 

Mailen kan ook: r.steringa@kpnmail.nl.



Kerkdiensten

Elke vrijdag m.u.v. 11 oktober en de laatste van de maand om 19.45 uur: Oecumenisch Avondgebed Marcuskerk.

E-mailadres: kerkblad@pgleusden.nl

Zondag 6 oktober

Dorpskerk 10.00 uur Dr. R.J. de Vries

Marcuskerk 10.00 uur Ds. A. Sprotte, m.m.v. de Cantorij 

  Collectes: 1e diaconie, 2e Kerk en Israël

Zondag 13 oktober

Dorpskerk 10.00 uur Ds. M. Kemink, bediening van de Doop, kindernevendienst XL

Marcuskerk 10.00 uur Ds. L. Terlouw

 10.00 uur Jeugdkerk

  Collectes: 1e ZWO werelddiaconaat Colombia, 2e plaatselijk kerkenwerk

Zondag 29 september

Dorpskerk 10.00 uur Ds. R.P. Doesburg, belijdenis van het geloof en bediening van de Doop

   Collectes: 1e ZWO Moldavië (zie p.12), 2e plaatselijk kerkenwerk

Marcuskerk 09.00 uur  Kerk en School viering, m.m.v. ds. M. Kemink en pw. A. Bottenberg (zie p.18)

 10.30 uur Kerk en School viering

Vrijdag 11 oktober

Marcuskerk 19.00 uur Taizé viering

Zondag 20 oktober

Dorpskerk 10.00 uur Ds. A. Sprotte

Marcuskerk 10.00 uur Ds. R.P. Doesburg 

  Collectes: 1e diaconie, 2e PgL duurzaam

Zondag 3 november

Dorpskerk 9.15 uur Kerk op Schoot: viering voor de allerkleinsten

 10.00 uur Ds. A. Sprotte

Marcuskerk 10.00 uur Ds. A.B. Liebich 

  Collectes: 1e ZWO werelddiaconaat Moldavië, 2e plaatselijk kerkenwerk

Zondag 22 september

Dorpskerk 10.00 uur Ds. A. Sprotte, viering Heilig Avondmaal

Marcuskerk 10.00 uur Ds. R.P. Doesburg

  Collectes: 1e diaconie, 2e Vredesweek (zie p.13)

Zondag 27 oktober

Dorpskerk 10.00 uur Ds. R.P. Doesburg

Marcuskerk 10.00 uur Ds. M. Kemink, viering Heilig Avondmaal, m.m.v. Gospelkoor Relation 

  Collectes: 1e diaconie, 2e jeugdwerk in de PgL

Zondag 10 november

Dorpskerk 10.00 uur Ds. R.P. Doesburg, m.m.v. de Cantorij

Marcuskerk 10.00 uur Ds. A. Sprotte (10.00 uur Jeugdkerk)

  Collectes: 1e diaconie, 2e steun aan kleine kerkelijke dorpsgemeenschappen

Zaterdag 9 november 

St. Jozefkerk 18.30 uur Sint Maartenviering (zie te zijner tijd de nieuwsbrief voor meer informatie)

Zondag 17 november

Dorpskerk 10.00 uur Ds. E.H. Egberts, kindernevendienst XL

Marcuskerk 10.00 uur Dhr. T.C. Kraan (predikant-in-opleiding) 

  Collectes: 1e diaconie, 2e pastoraat

Zondag 15 september

YMCA-terrein 10.00 uur  Gezamenlijke, feestelijke startviering in het bos, m.m.v. alle drie de predikanten 

en veel gemeenteleden

  Collectes: 1e ZWO kerken in het Midden Oosten (zie p.12), 2e startweekend
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Jonkvrouw van Avignon

Ze zong Gods lof daar boven Avignon;

de wereld lag er stralend aan haar voeten.

En op dat rustig plekje in de zon

mochten wij U, Heer, in die mens ontmoeten.

De glorie van het pauselijk paleis,

de aanblik van die eeuwenoude pont –

het hoogtepunt van onze verre reis

was toch die jonkvrouw met haar blij chanson.

Wiebren J. Tabak

Ooit ontmoetten Renate en ik bij Avignon een jonge Duitse zangeres die hoog 

boven de Rhône in haar eentje Gods lof zong. Een ontmoeting die we nooit 

vergeten zijn en waarvan dit gedicht de neerslag is. Wiebren Tabak


