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Mogen de Sinterklaasboekjes al naar beneden? Onze jongste van zes heeft die 

vraag al verscheidene keren gesteld. Zodra de dagen korter worden en we het 

donker weer meemaken – bij het opstaan of als we na de zwemles naar huis fietsen 

– begint het verlangen. Niet alleen naar Sinterklaasavond, maar naar heel het 

gebeuren daarvoor. Uitkijken, filosoferen, verlanglijstjes maken.

Bij de oudsten is het verlangen verschoven. Zij verlangen niet naar Sinterklaas, 

maar naar de tijd erna, de tijd van Advent. Wij hebben in ons gezin bepaalde 

gebruiken in die tijd. We kijken Linus (een Noorse kinderserie), zingen Kerstliederen 

en hangen elke dag een engel boven de keukentafel.

Advent, dat is uitkijken.

Uitkijken naar het feest dat komt, verlangen, in beweging komen.

Wij denken bij Advent misschien aan cocoonen, maar uitkijken en verlangen kunnen 

je ook in beweging zetten. Ik las dit najaar het boek Geloof laat een muur vallen, 

over de val van het ijzeren gordijn in 1989. Dit jaar is het dertig jaar geleden dat de 

Muur viel en de grenzen na veertig jaar repressie en afsluiting weer open gingen.

Het boek is geschreven door Christian Führer, de dominee van de Nicolaikirche in 

Leipzig. Zijn kerk speelde een belangrijke rol in het geweldloze verzet, met name de 

vredesvespers op maandag. In het boek beschrijft hij hoe die vespers begonnen. 

Jarenlang kwam er slechts een handjevol bezoekers. En toch gingen ze door. Tegen 

de klippen op. 

Hij schrijft: ‘Jezus heeft gezegd: Waar twee of drie in 

mijn naam bijéén zijn, daar ben ik in hun midden.  

We hadden Jezus erbij en daarom was ons gezelschap 

veel groter dan het was. Dus konden we verder.’  

En verder gíngen ze, tot in ’89 de vespers volliepen  

en daaruit massale demonstraties ontstonden.  

Met grote gevolgen.

Uitkijken en verlangen.

Verlanglijstjes maken van een wereld in vrede. 

En dan in beweging komen om daaraan 

te werken. Bijvoorbeeld door voor 

iemand de tuin te doen, of een kind 

een zorgeloze middag te bezorgen. 

Door geloofsverhalen te planten als 

zaadjes. Of duurzaam te leven. 

Laten we zo Advent vieren. Vol verlangen 

en beweging.

Neeltje 

2

Van de redactie 

‘Verlangen en bewegen’

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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‘ Er werd geschiedenis 

geschreven en wij waren erbij’

Dertig jaar geleden viel de Muur

Toen in november 1989 de politieke  

ontwikkelingen elkaar snel opvolgden, 

wisten we in Leusden wat ons te doen 

stond: naar Brandenburg, zo snel mogelijk. 

Laten zien dat we niet voor niets partner-

gemeenten waren.

Op 9 november 1989 viel in Berlijn ‘de Muur’. 

Burgers van de toenmalige DDR (Deutsche 

Demokratische Republik, het communis-

tische Oost-Duitsland) konden plotseling 

vrijelijk naar het westen – iets wat tot 

dan toe onmogelijk was. We kunnen ons 

nauwelijks meer voorstellen hoe dat was 

dertig jaar geleden. Europa was verdeeld 

in twee blokken. Het ‘vrije’ westen en het 

communistische oosten. En daartussen 

liep een hermetisch gesloten grens, het 

‘IJzeren Gordijn’. In Berlijn scheidde een hoge 

betonnen muur het westen van het oosten.

Het ging niet goed in de DDR. Economisch 

was het land er slecht aan toe. En de burgers 

begonnen te morren. Lieten zich niet langer 

de mond snoeren door de autoriteiten. 

Er werd gedemonstreerd, en in de kerken 

gebeden, en het gevolg was dat de overheid, 

om te redden wat er te redden viel, toegaf 

en plotseling de grenzen opende. Veel hielp 

het allemaal niet: een jaar later bestond 

de hele DDR niet meer. 

‘We moeten erheen’

In Leusden volgden we de gebeurtenissen 

met grote belangstelling. We hadden sinds 

eind 1983 contact met de Reformierte  

Gemeinde in Brandenburg. Er waren hartelijke 

banden ontstaan, tussen beide gemeenten 

maar ook tussen gemeenteleden onderling. 

Toen plotseling de grenzen open gingen, 

realiseerden we ons wat voor schok dat 

moest zijn voor de mensen daar - een 

schok van vreugde, maar een die ook grote 

onzekerheid en ongerustheid over de toe-

komst van hun land met zich meebracht. 

En dus gingen we erheen. Om de gemeente 

in Brandenburg te laten weten dat we met 

ze meeleefden, ze een hart onder de riem 

wilden steken. 

‘Ik had op de tv gezien dat de Muur open 

was,’ vertelt Hans van Geet, ‘Toen wist ik: 

we moeten erheen.’ Twee weken later, in 

het weekeinde van 25 en 26 november 

1989, maakten drie Leusdenaren de reis 

naar het oosten: Hans van Geet, Iet de 

Wilde en toenmalig predikant ds. Jan Jaap 

Ruitenberg (1944-2012). Hans van Geet: 

‘Er was geen tijd om een privé-visum aan 

te vragen – dat moest nog – als alternatief 

konden we een hotel boeken. Het werd het 

Interhotel in Potsdam.’

Onbestemd gevoel

Van Geet zal de zondag niet snel vergeten. 

‘Het was nog een heel eind rijden vanuit 

Potsdam. Het weer was beroerd, het had 

flink gesneeuwd, en de weg was bar slecht. 

Ds. Ruitenberg zou preken in Brandenburg, 

maar we kwamen te laat. Om tijd te besparen 

1

Ik had op tv gezien dat de

muur open was, toen wist 

ik: we moeten er heen.
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trok hij onderweg in de auto zijn toga vast 

aan, terwijl in Brandenburg ds. Barniske zijn 

gemeente nog maar een extra lied liet zingen.’

Hoe was het toen in onze partnergemeente? 

Van Geet: ‘Ik herinner met dat er een  

onrustige sfeer hing. Een onbestemd gevoel. 

De mensen hadden geen idee wat ze boven 

het hoofd hing. Maar iedereen had het 

erover, vooral over de toekomst. Het eigen 

keuzes moeten maken, zelf je richting 

moeten zoeken – dat is toen allemaal al 

begonnen. Het was echt uniek. Ik weet niet 

hoe vaak ik de verhalen al niet heb verteld. 

Er werd geschiedenis geschreven en wij 

waren erbij!’

Beddengoed

Nog maar een paar weken later, op 16 

december, vond een al even gedenkwaardige, 

ontmoeting plaats. Niet in Brandenburg, 

niet in Leusden, maar min of meer halver- 

wege, in Helmstedt bij de vroegere grens. 

In dat jaar was de collecte van de Dankdag- 

dienst in de Dorpskerk bestemd voor onze 

partnergemeente. Op de vraag hoe we de 

opbrengst zouden besteden, kwam als  

antwoord: beddengoed. Dekbedden, lakens, 

slopen. Veel ouderen in de gemeente 

sliepen onder al lang versleten lakens en 

dekens. Wilden wij misschien…?

 

Zeker, dat wilden we – en vóór Kerst. En  

zo ging het richting Helmstedt. Niet naar  

Brandenburg, want wíj moesten nog altijd een 

visum hebben, maar zíj konden makkelijk 

de grens over. In de auto, met een volge-

stouwde kofferbak, Hans en Trudy van Geet 

en Dick en Pia Vis. In Helmstedt stonden, 

volgens afspraak, ds. Barniske en ouderling 

H.J. Hanitzsch te wachten. ‘Het was,’ 

herinnert Dick Vis zich, ‘al donker toen we 

aankwamen. We hadden elkaar heel snel 

gevonden en hebben toen op straat alles 

overgeladen. Dat leek best geheimzinnig, 

maar dat was het natuurlijk niet.’

‘De contacten tussen kerken in de DDR 

en in het buitenland zijn nu meer dan ooit 

nodig,’ zei ds. Barniske daar in Helmstedt. 

‘Alsjeblieft, mensen van Leusden, laat ons 

nu niet gaan. Wij laten jullie ook niet los.’ 

Dat hebben zij en wij nooit gedaan, tot op 

de dag van vandaag.

1989 in de DDR

Hoe kijkt ds. Barniske, destijds predikant 

van onze partnergemeente, op het jaar 

1989 terug? Het Leusder Kerkblad 

vroeg het hem. Hij schrijft:

‘In de Evangelisch-reformierte Gemeinde 

in Brandenburg aan de Havel hebben 

we de ontwikkelingen in het jaar 1989 

intensief gevolgd. In de lente van dat 

jaar namen jongeren uit onze gemeente 

deel aan een jeugdontmoeting in 

Thüringen, waarbij de grote onrust onder 

jonge mensen, vanwege de politieke 

ontwikkelingen, te merken was. In  

onze Gesprekskring werd steeds weer 

open en kritisch gesproken over de 

situatie in leven en werk in de DDR.  

In oktober namen gemeenteleden deel 

aan gespreksavonden in kerkelijke 

gemeenten, aan het ‘Gebed voor ons 

land’, maar ook aan de demonstraties 

in de binnenstad. Het waren belangrijke 

gebeurtenissen op ons gezamenlijk 

pad. De opening van de grens op  

9 november was een verrassing voor 

ons allen.

Mijzelf hebben de gebeurtenissen in  

de herfst van 1989 zeer beziggehouden, 

omdat ik ook in mijn werk veel moeilijke 

situaties meemaakte. Daar zou ik veel 

over kunnen vertellen. Voor mijn gezin 

is de Umbruch 1989/90 een groot 

geschenk geweest en reden tot dank-

baarheid.’

  Hans van Geet (links) en ds. J.J.  

Ruitenberg bij de grensovergang

  Ds. J.J. Ruitenberg (in blauwe trui)  

in november 1989 voor een  

etalage in Brandenburg

  Doorkijkje in Brandenburg anno 1989

  Trabantjes en prefab-flats waren  

typerend voor de DDR

  Met de auto door Oost-Berlijn.  

Links de Muur.

  Het toenmalige liturgisch centrum  

in de kerkzaal van onze partner- 

gemeente

  Zo zag het ‘Gemeindehaus’ er  

destijds uit. Begane grond: kerkzaal  

en kosterswoning. Eerste verdieping: 

de pastorie

  Besneeuwde straten in november  

1989

Wij ontmoetten hen niet in Brandenburg, want wíj

moesten nog altijd een visum hebben, maar zíj 

konden makkelijk de grens over. 
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Ik zie God niet als maatje,

het beeld van een vader 

(of moeder) is passender.

Jouw verhaal
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 gemeente- 

leden: Wat is jouw verhaal? 

In dit nummer Petra Oosterom-Brants,  

getrouwd met Marco, moeder van Thomas, 

Simon en Nathan en tandarts. U kent 

haar misschien wel uit de Dorpskerk en 

de kinderen kennen haar van de Kinder- 

nevendienst. 

Wat is je favoriete Bijbelverhaal?

Voor mij is dat het Scheppingsverhaal. Ik 

vind het zo’n mooi beeld dat daarin wordt 

geschetst. 

In het begin is de aarde nog leeg en Gods 

geest is daar. Zijn adem, Zijn levenskracht 

zweeft over de wateren. Dan, langzaam, 

dag voor dag, schept hij de aarde en alles 

wat daar op is. En elke dag kijkt God aan 

het eind van de dag tevreden toe, geniet 

Hij van wat er is ontstaan. Dan, op de 

zesde dag, maakt God de dieren én de 

mensen, Adam en Eva, in wie God zijn 

levensadem blaast. En daarmee Zijn geest 

in de mensen ademt. Het is een heel 

beeldend verhaal waarin God alles maakt, 

de wereld mooi wordt gemaakt.

Wat ik ook een prachtig beeld vind uit dit 

verhaal is dat God wandelt met Adam en 

Eva, als vrienden. Hoe bijzonder moet dat 

zijn geweest! Ik zie God niet als maatje, 

het beeld van een vader (of moeder) is 

passender. Een vader is er altijd voor je, 
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Ik vind het belangrijk dat we onze kinderen de 

geloofsverhalen meegeven, hoewel die verhalen niet

altijd makkelijk zijn. Het zijn zaadjes die we zaaien,

die hopelijk in hun hart zullen opbloeien.

zorgt voor je, staat voor je klaar, wil met  

je praten en met je samen zijn. Maar soms 

moet je ook gewoon luisteren naar je  

ouders. Daarnaast is God ook de almachtige, 

daar mag en moet je eerbied en ontzag 

voor hebben!

Vind je het ook een lastig verhaal?  

Bijvoorbeeld in relatie tot evolutie?

Dat blijft lastig, maar voor mij staat God 

echt aan het begin. Het gaat er niet om 

of de wereld echt in 6 dagen is gemaakt 

of dat er miljarden jaren overheen zijn 

gegaan. God heeft een blauwdruk voor ons 

gemaakt en is er altijd bij. Als je buiten 

loopt in de natuur, en je ziet hoe alles 

zo mooi in elkaar past, of als je naar het 

menselijk lichaam kijkt en alles klopt, dan 

denk ik dat dat toch niet allemaal zomaar 

vanuit een oerknal kan zijn ontstaan. Gods 

grootheid vind ik echt in de natuur. Zijn 

grootsheid bijvoorbeeld als je op vakantie 

bent in de bergen en een overweldigend 

uitzicht tegenkomt. Dat is eigenlijk al een 

verhaal op zich. 

Je bent actief in de Kindernevendienst. 

Wat vind je belangrijk om daarin over te 

brengen? 

Het allerbelangrijkste vind ik het om de  

kinderen Gods liefde over te brengen, de 

liefde die God voor hen heeft. Dat komt 

ook terug in de verhalen die wij vertellen. 

We beginnen altijd met gebed en daar 

mogen ze ook zelf onderwerpen voor aan-

dragen. Dat doen ze ook en soms begint 

een kind zelf spontaan te bidden. Dat zijn 

echt een heel bijzondere momenten!

We werken aan de hand van de methode 

Bijbel Basics, een bijbelgetrouwe methode 

waarin in 3 jaar tijd alle Bijbelverhalen 

verteld worden. Ik vind het belangrijk dat 

we onze kinderen de geloofsverhalen 

meegeven, hoewel die verhalen niet altijd 

makkelijk zijn. Het lukt niet altijd om de 

kern van de verhalen goed over te brengen, 

maar het zijn zaadjes die we zaaien, die 

hopelijk in hun hart zullen opbloeien. Net 

als het verhaal van het mosterdzaadje.

Kinderen maken uiteindelijk hun eigen 

keuze in wat ze doen met het geloof. Ook 

je eigen kinderen doen dat. Je kunt niet 

meer doen dan ze het meegeven. En wat 

het effect is, of het zaadje uitgroeit, nu of 

op latere leeftijd, dat weet je niet. 

Zijn er verhalen die je lastig vindt?

Dat zijn de oudtestamentische verhalen 

waarin zoveel geweld voorkomt in naam 

van God. Bijvoorbeeld het verhaal rond  

Jericho en waarin alleen Rachel mag  

blijven leven. Die verhalen zijn moeilijk  

uit te leggen, de mensen die daar  

woonden waren toch ook maar gewone 

mensen zoals wij.

Ik denk dat je daar ook vooral tegen de 

kinderen eerlijk in moet blijven. Dat je dat 

lastig vindt of dat je sommige dingen ook 

niet weet. Maar samen brengen we het 

verhaal verder. Daar gaat het om. 

Als je zou moeten kiezen, welk verhaal 

zou je dan het liefst vertellen?

Dat blijft voor mij toch het scheppings- 

verhaal. Echt het verhaal van het begin, 

wat voor mij God is. God is allang met  

ons begonnen. Gods geest is er altijd,  

door de Bijbel heen. Hij zit in alle verhalen. 

Voor mij blijft dit de basis, ik zie gewoon 

dat God er is en dat Hij van ons houdt.

Als we na het interview naar buiten lopen, 

is het donker. Aan de hemel zien we veel 

sterren en de maan. Ook zo’n prachtig 

verhaal dat getuigt van Gods grootsheid  

en oneindigheid!

Tekst: Abigaël van Koerten-Blootens,  

foto: Ko Groen
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Je hoeft niet naar de ander kant van de wereld af te reizen om 

wat te betekenen voor mensen die het echt zwaar hebben. In 

Nederland, ja zelfs in Leusden, zijn genoeg mensen voor wie jouw 

hulp een groot cadeau is in een moeilijke situatie of periode. 

((Maar hoe vind je die mensen? Via Present!))

 

Als groep aan de slag

Guus Doorn draait al twee jaar mee in een gesprekskring van 

de Dorpskerk. Afgelopen jaar besloot de groep samen eens wat 

anders te gaan doen dan praten. 

Guus: ‘Het is belangrijk dat je als kerk er ook echt bént voor anderen.’ 

Ze meldden zich aan bij Stichting Present en werden gekoppeld 

aan het Leusdense gezin S. Door allerlei nare omstandigheden 

was dit gezin niet in staat om tuinklussen te doen. Daarbij was 

er nauwelijks geld voorhanden. De groep heeft op een zaterdag 

flink aangepakt: de wildernis van voor- en achtertuin was aan het 

eind van de dag weer een fijne tuin. Ook merkten ze dat er grote 

behoefte was aan een goede schutting en regelden deze via de 

diaconie van onze kerk. Het gezin was er zielsblij mee.

een oudere dame met veel lichamelijke problemen. Ze wilde graag 

hulp bij het opknappen van haar tuin. Met mijn man en drie  

kinderen zijn we een halve zaterdag bij haar aan het werk geweest. 

We hebben ons in het zweet gewerkt: kruiwagens vol onkruid 

weggebracht, rommel opgeruimd en wat nieuwe plantjes gepoot. 

Mevrouw vond het heel gezellig dat de kinderen er waren en had 

speciaal voor hen iets lekkers gehaald.’

‘Wij doen graag wat voor een ander, het is een kleine moeite. En ik 

geef dat graag aan m’n kinderen mee: als je het kan missen geef 

dan wat tijd aan iemand die minder geluk heeft. Ik vind het goed 

dat ze zien dat het niet overal rozengeur en maneschijn is.

Daarbij is het een mooie gezinsactiviteit om samen iets voor 

iemand te kunnen betekenen. Bij Present kun je dat gewoon een 

dagje doen. Je laat je gegevens niet op het hulpadres achter. Het 

verplicht je dus verder tot niets. 

Toch denk ik dat ik nog eens bij die mevrouw langs ga.’

Ook van Present: Homies

Niet iedere ouder is op elk moment in staat zijn of haar 

kind te ondersteunen in alle basisbehoeften. Maar nie-

mand hoeft er alleen voor te staan. Er zijn meer ouders 

en kinderen om je heen! Present verbindt gezinnen via 

Homies. Een kind uit een stressvolle situatie mag bij een 

ander gezin even rustig kind zijn.

Wil je eens verkennen of dit iets voor jullie gezin zou zijn? 

Neem contact op met Arjanne Wassens via (06) 11 49 01 82.

Homies, gezin zijn voor een kind

Een ander gemeentelid, laten we hem Evert noemen, doet sinds 

kort met zijn gezin mee aan Homies. Zelf hebben ze drie kinderen 

en (voorlopig) één dag in de maand is er een vierde bij. Het gaat 

om een jongetje uit de buurt. Hij heeft het niet gemakkelijk in zijn 

eigen gezin. ’Bij ons thuis kan hij even bijkomen,’ vertelt Evert.  

‘Hij heeft even geen zorgen, kan gewoon kind zijn. Hij doet bij ons 

met alles lekker mee, wat tuinieren, sporten, samen koken.’

Evert vertelt hoe ze hier toe gekomen zijn. ‘Ik zelf was als kind al 

vroeg mantelzorger en dat was vaak zwaar. Voor mij was het heel 

Stichting Present

Present slaat een brug tussen mensen die iets te bieden 

hebben en mensen die daarmee geholpen kunnen worden. 

Vrijwilligers krijgen zo de mogelijkheid zich in hun eigen 

woonplaats in te zetten voor mensen die te maken hebben 

met armoede, een slechte gezondheid of sociaal isole-

ment. Voor een dag(deel) of voor langere tijd. Aanmelden: 

stichtingpresent.nl

Mooie gezinsactiviteit

Natalja de Wit- Crum uit onze gemeente werkte met haar gezin 

een halve dag voor Present. ‘We werden in contact gebracht met 

Present voor 
Leusdenaren

stichting

Ik geef dat graag aan m’n

kinderen mee: geef tijd aan

iemand die minder geluk heeft.



Predikant in wording 
‘In de ogen van de Ander ontmoet je jezelf.’ Deze uitspraak 

liet ds. Rob terloops vallen tijdens een teamoverleg met 

de andere predikanten. Ik dacht bij mijzelf: ‘Waar heb ik dit 

eerder gehoord?’ Na wat zoekwerk kwam ik erachter dat 

deze woorden bij de filosoof Levinas vandaan komen. Hij wil 

hiermee zeggen dat de Ander – dat kan een persoon zijn, 

maar ook een situatie of een overtuiging – jou een spiegel 

voor houdt die nieuw voor je is. Jij wordt gevormd door iets 

wat jou vreemd is.

Deze uitspraak vind ik treffend om mijn eigen weg in de PgL 

onder woorden te brengen. In de afgelopen twee maanden 

zag ik in elke ontmoeting, kerkdienst, activiteit of vergadering 

zowel iets dat herkenbaar is als iets dat mij vreemd is. Zo 

had ik tot voor kort geleden nog nooit van PowWow of Klieder- 

kerk gehoord. Het was een hele belevenis om zoiets een 

keer meer te maken. Een ander voorbeeld is de liturgie in de 

Marcuskerk. Daar zitten elementen in waar ik van huis uit 

niet vertrouwd mee ben. De liturgie in de Dorpskerk lijkt dan 

weer als twee druppels water op die in mijn thuisgemeente.

Maar ik ben er van overtuigd dat dit de situaties zijn waar 

ik van leer. Het gaat dan niet enkel om het opdoen van een 

nieuwe vaardigheid of vertrouwd raken met iets nieuws. Om 

in de termen van Levinas te blijven: door met de Ander van 

doen te hebben begrijp ik beter wie ik zelf ben en waar ik 

zelf sta. In feite draagt u allemaal direct of indirect bij aan 

dat vormingsproces. Dat is best mooi, toch?

De uitspraak van Levinas krijgt door een christelijke bril nóg 

een dimensie. God kan ook de Ander zijn. Hij laat zich kennen, 

maar wij kunnen geen grip op Hem krijgen. Een godsontmoeting 

blijft zo een vreemde gelegenheid. Maar in de godsontmoeting 

leert een mens zichzelf anders kennen, een proces van 

transformatie treedt in werking. Of wij daar bang voor moeten 

zijn? Ik denk het niet. Ik vertrouw er op basis van Psalm 139 

op dat het wel goed zit:

‘Doorgrond mij, God, en ken mijn hart,

peil mij, weet wat mij kwelt,

zie of ik geen verkeerde weg ga,

en leid mij over de weg die eeuwig is.’ (verzen 23-24)

Alex Brinkman
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belangrijk dat ik altijd terecht kon bij een bevriend echtpaar van 

mijn ouders. Dan viel al die zorg even van me af. Toen ik ergens 

hoorde dat er zo’n behoefte is aan zulke opvanggezinnen raakte 

me dat en zijn we er over gaan denken. De uiteindelijke beslissing 

om dit te doen hebben we echt sámen met de kinderen genomen. 

Mijn kinderen zijn onder de 10, maar snappen heel goed waar 

het over gaat. Ze waren er ook bij toen we voor het eerst kennis 

maakten met het gezin van de jongen.’

Sterk aan Homies vindt Evert dat ze uitgaan van het aanbod. 

‘Waar hebben jullie als gezin tijd en ruimte voor, wat zijn de dingen 

die jullie graag doen? Daar zoeken ze dan een match bij. Het is 

allemaal maatwerk. Het is ook prettig dat je begeleiding ontvangt 

vanuit Present. Mocht je vragen hebben of het anders willen kun 

je altijd bij hen terecht.’

Vriendendienst PGL

Onze eigen Vriendendienst krijgt regelmatig vragen door 

vanuit de gemeente maar ook via Lariks of Huiskamer van 

Leusden. Hebben jullie een vrijwilliger die een mevrouw 

met een rolstoel wil rijden, een muur kan witten of iemand 

wil helpen bij het opruimen van spullen? ‘Aardig wat ge-

meenteleden zijn aangesloten bij de Vriendendienst. 

Toch komen we soms nog mensen te kort, zeker in Leus-

den-Zuid,’ vertellen de coördinatoren Wout Niezen en Jos 

de Bruin.

Info & opgave: vriendendienst@pgleusden.nl

Tekst: Fleur de Velde Harsenhorst, foto’s: Present Leusden, familie 

De Wit-Crum
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Sinds kort staat in de hal van onze beide kerken (en van de 

Koningshof) een ‘banner’ die verwijst naar de Huiskamer van 

Leusden.*) Nooit van gehoord, van die Huiskamer? Juist daarom 

staan die banners er. ‘Bekendheid is erg belangrijk’.

Het kan je zomaar gebeuren dat je wel 

wat hulp kunt gebruiken. Bij praktische 

zaken als een lastig klusje in huis of 

tuin. Of als je geen idee hebt waarom 

je computer niet meer doet wat jij wilt. 

Maar ook bij serieuze problemen als: ik 

probeer de draad van mijn leven weer op 

te pakken, maar wie helpt me daarbij? 

Of: ik ben alleen, ik zou best wat aan-

spraak kunnen gebruiken.

Leusden telt enkele tientallen vrijwilligers- 

organisaties die klaar staan om bij alle 

mogelijke problemen de helpende hand 

te bieden. Maar hoe weet je waar je 

terecht kunt? Om (hulp)vraag en (hulp)

aanbod bij elkaar te brengen, is er de 

‘Huiskamer van Leusden’. Actief sinds 

2017. Een kleine vrijwilligersorganisatie, 

die (bijna) álles weet. 

Brief aan de gemeente

Het is begonnen in 2016 met een brief 

aan de gemeente Leusden. Geschreven 

namens de kerken en namens diverse 

plaatselijke organisaties en fondsen. 

Kunnen we, zo was de teneur van de 

brief, niet een coördinatiepunt oprichten 

voor vrijwilligerswerk? Hard nodig, vonden 

de briefschrijvers, omdat je in Leusden, 

met zo veel verschillende clubs en  

organisaties, al gauw door de bomen 

het bos niet meer ziet.

Van het één kwam het ander: de gemeente 

werkte mee, er kwam een stuurgroep die 

de organisatie aanstuurt en er kwamen 

vrijwilligers die de ‘Huiskamer’ bemensen. 

Twee ochtenden in de week zitten ze klaar, in een ruimte in het 

Huis van Leusden, en iedereen die iets wil vragen is er welkom. 

(En andersom: wie wat te bieden heeft en zich meldt als vrijwilliger 

is minstens even welkom.) Bellen kan ook, mailen eveneens.

Weg wijzen

Wat gebeurt daar, die twee ochtenden? We praten erover met twee 

(van de vier) vrijwilligers die de ‘Huiskamer’ bemensen.

‘We wijzen de weg in het aanbod van vrijwilligers,’ vat Wilma Stafleu 

kortweg samen. En Hilly Kuipers vult aan: ‘We hebben alle bestaande 

organisaties in Leusden – en ook wel daarbuiten – in onze ‘kaarten- 

bak’. Soms kunnen we mensen direct doorverwijzen, soms is het 

beter als wij zelf contact opnemen.’

Wilma Stafleu: ‘Het persoonlijke contact over een hulpvraag is 

belangrijk. Dat hoeft niet altijd met een 

betrokkene zelf te zijn. Soms zijn het k 

inderen die contact opnemen, vaak uit 

een heel ander deel van het land. Soms 

ook krijgen we een seintje van de Thuiszorg.’ 

Hilly Kuipers: ‘Het kan best lastig zijn voor 

iemand om de drempel over te stappen. 

Je vraagt nu eenmaal makkelijker hulp bij 

een gebroken arm dan bij eenzaamheid.’ 

Ontmoeten

Die eenzaamheid is er wel in Leusden, 

weten de mensen van de Huiskamer.  

De vraag naar het ontmoeten van anderen 

neemt toe. Anderzijds zijn er ook heel 

praktische vragen, naar tijdelijke hulp in 

huis of tuin bijvoorbeeld. Waar het om 

professionele hulp gaat, biedt Lariks de 

helpende hand.

Het eerste jaar bemiddelde de Huiskamer 

bij zo’n 100 aanvragen. Dit jaar al meer 

dan 160. Maar het kan nog beter.  

‘Bekendheid is belangrijk,’ zegt Hans  

Sybrandy, voorzitter van de stuurgroep. 

‘We horen nog te veel: de Huiskamer, 

wat is dat eigenlijk?’ Vandaar die banners 

in de kerken en – zo is de bedoeling – op 

nog andere openbare plaatsen in Leusden. 

*)  Staan ze er nog niet? Dan komen  

ze binnenkort.

Tekst: Willem Hekhuis, foto: Ko Groen

Praktisch

De Huiskamer van Leusden is op maandag- en donderdag- 

ochtend tussen 10.00 en 12.30 uur open voor een  

persoonlijk gesprek in een ruimte in het Huis van Leusden 

(’t Erf 1).

Mailen mag ook: huiskamervanleusden@gmail.com.  

Of bellen: (06) 500 60 890.

Huiskamer van Leusden:

Wegwijzer in vrijwilligersland

Het persoonlijke contact

over een hulpvraag is belangrijk. 



Heer, herinner U de namen
De laatste zondag van het kerkelijk jaar, 24 november, noemen wij de namen van gemeenteleden die het afgelopen jaar gestorven zijn.

29 apr. 2019  Stijntje van Buren, 77 jaar

9 mei 2019 Ansje Klarina Brandsma, 72 jaar

13 mei 2019 Neeltje Hofl and - Verweij, 97 jaar

27 mei 2019 Cornelis Jan Bruijn, 92 jaar

7 juni 2019 Hendrik Westerink, 81 jaar

15 juni 2019 Dirkje Veenendaal - Peters, 69 jaar

23 juni 2019 Lubbertus Buijtenhuis, 75 jaar

25 juni 2019 Plonij Leny van Es - de Bruin, 91 jaar

27 juni 2019 Geertruida Veenendaal, 87 jaar

3 juli 2019 Pieternella Stevendina van der Pol, 89 jaar

14 juli 2019 Arend Jan Jekel, 78 jaar

23 juli 2019 Sepkje Melissen - Kapinga, 87 jaar

2 aug. 2019 Willem Dirk Zevenboom, 85 jaar

8 aug. 2019 Meta Everarda Baarslag - Engelenburg, 83 jaar

10 aug. 2019 Anna Paulientje van Hasselt - Dethmers, 92 jaar

18 aug. 2019 Herman Jan van Asselt, 92 jaar

9 sept. 2019  Everdina Geertruida van der Zwaan - ten Hoope, 

85 jaar

11 okt. 2019 Dina Geertruida Speelman - Keijzer, 93 jaar

12 okt. 2019 Maria Willigenburg - Hofl and, 95 jaar

12 okt. 2019 Arij Rijke, 88 jaar

28 nov. 2018 Anna Draaijer - van den Hoek, 80 jaar

14 dec. 2018 Maria Hilgeman - Markus, 93 jaar

19 dec. 2018 Jan van der Weijden, 84 jaar

21 dec. 2018 Willem Jannes van Oostveen, 81 jaar

22 dec. 2018 Hiske Haverkamp - de Wit, 82 jaar

13 jan. 2019 Evert Jan Reemst, 58 jaar

16 jan. 2019 Pieter Johan Frank Lagerweij, 75 jaar

28 jan. 2019 Roelfke Luitjens - de Vries, 95 jaar

5 feb. 2019 Grietje Abbing - Alting, 94 jaar

7 feb. 2019 Harm Marinus Saaltink, 70 jaar

8 feb. 2019 Jacob Kroon, 92 jaar

10 feb. 2019 Jacoba Wilhelmina Blees - Bienefelt, 84 jaar

10 mrt. 2019 Anna Maria Bouman - Versteeg, 87 jaar

12 mrt. 2019 Daniël Paul Pieter van Huizen, 71 jaar

18 mrt. 2019 IJnze van der Schaaf, 97 jaar

19 mrt. 2019 Ekow Anthony Sey, 69 jaar

28 mrt. 2019 Teunis Zwart, 81 jaar

11 apr. 2019 Robert van den Berg, 76 jaar

19 apr. 2019 Pierre Herbert Pels Rijcken, 83 jaar

23 apr. 2019 Hermanna Kolthof, 80 jaar

29 apr. 2019 Margaretha Anthonia Lantinga - Bezemer, 84 jaar

Laten deze namen 

waarmee wij hen kenden 

niet vergeten raken. 

Laten de namen 

waarmee Gij hen riep 

niet verloren gaan. 

Laat het werk van hun handen, 

dat nu aan ons is toevertrouwd, 

niet tevergeefs zijn geweest. 

Verzamel hun namen 

bij uw getrouwen 

in uw eeuwigheid.
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Groen Jeugd van vroeger

Op 5 oktober was de Groenekerkendag in Zwolle. Ruim 500 mensen uit het 

hele land kwamen naar deze interessante dag die als thema “Groen geloven” 

had. Aan het eind van de dag is de Duurzame bucketlist gepresenteerd – een 

lijst met dingen die iemand (voor zijn dood) nog wil doen (van Dale).

Bij een duurzaam leven komt veel kijken. Er zijn 101 mogelijkheden om aan de 

slag te gaan. Op de lijst staan 8 categorieën:

•  Duurzaam consumeren: Met de dingen die je koopt en consumeert kun je 

duurzame en eerlijke keuzes maken.

•  Energie & klimaat: Wat voor stroom- en gas-abonnement heb je? En hoe 

duurzaam zijn je apparaten?

•  Omgaan met geld: De keuze bij welke bank je zit of waar je je geld aan 

besteedt.

•  Afval: Per persoon produceren we zo’n 500 kg afval per jaar. Dat kan minder.

•  Schepping & Natuur: Juist in je tuin kun je duurzaam aan de slag, ook als 

je maar een klein lapje grond hebt of een balkon.

•  Werk: Juist op je werk kun je samen met anderen een slag maken in 

duurzaamheid. Stimuleer dus ook je collega’s en je werkgever.

•  Vervoer: Er komen steeds meer mogelijkheden voor duurzaam vervoer. Het 

één is iets makkelijker te realiseren dan het andere, maar mogelijkheden 

zijn er genoeg.

•  Geloof en inspiratie: Duurzame stappen maken is leuker en effectiever 

wanneer je het met elkaar doet.

Voor elke categorie is er een afvinklijstje waarbij je kunt noteren wanneer je dat 

onderdeel hebt uitgevoerd en kunt wegstrepen. De volgorde van acties bepaal 

jezelf, en je kunt andere stappen aan je lijst toevoegen.

Ga ermee aan de slag en maak 

duurzame stappen. Waarschijnlijk 

kun je met de bucketlist wel even 

vooruit; wie weet haal je de eind-

streep.

Ga voor maximaal effect: stuur de 

bucketlist door naar je vrienden en 

bespreek geregeld de voortgang 

met elkaar.

Download de volledige bucketlist 

via: https://pgleusden.nl/wp-con-

tent/uploads/2019/10/297x-

420mm-poster-bucketlist-zon-

der-snijtekens.pdf

Op deze plaats is het blok ‘

Schepping & Natuur’ opgenomen. 

Op een later moment komen we 

ongetwijfeld op de bucketlist terug.

Werkgroep Groene Kerk

groenekerk@pgleusden.nl

Duurzame Bucketlist De Jeugd van vroeger 

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)

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)

Kerstvieringen

Dinsdag 17 december Marcuskerk: 

kerstviering met ds. Rob Doesburg, 

aansluitend maaltijd.

Woensdag 18 december Dorpskerk: 

kerstviering met ds. Anette Sprotte, 

aansluitend maaltijd.

Zie p.16 voor meer informatie

 

Dinsdag 14 januari 2020 Marcuskerk

Op dinsdag 14 januari is er de eerste 

ontmoetingsmiddag in de Marcuskerk 

in het nieuwe jaar 2020. Deze middag 

komen Dhr. en Mw. Henk & Renske 

Burgers uit Leusden vertellen en mooie 

beelden laten zien over ‘De wereld onder 

water’. Duiken is hun grote hobby en dat 

doen zij niet alleen in Nederland maar 

in verschillende landen van Europa.

Ook wordt deze middag het jaarverslag 

van 2019 gepresenteerd.
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Muziek

Ook dit winterseizoen organiseert Brisk Events weer een 

serie van 4 orgelconcerten in Aula 1 van Uitvaartcentrum 

Rusthof aan de Dodeweg, Leusden. 

Organisatie en uitvoering Jaap Ketel en Hans van Haeften.

Zondagmiddag 8 december 2019: Hans van Haeften en 

Projectkoor Vredeskerk Nijkerk, thema: 100 jaar David 

Willcocks

Zondagmiddag 12 januari 2020: Geerten van de Wetering

Zondagmiddag 9 februari 2020: Bert Mooiman

Zondagmiddag 8 maart 2020: Hans van Haeften met 

zandkunstenaar Helene Wieringa, thema: Duitse en Franse 

componisten

Meer informatie: www.leusdenorgelconcert.nl

Het regionale Christelijk Mannenkoor Laudate Barneveld 

geeft op zaterdag 21 december haar traditionele Kerst- 

concert in de Dorpskerk. Veel mannen op het koor zijn voor 

u bekende Leusdenaren.

Het Mannenkoor bestaat dit jaar 25 jaar. Daar is aandacht 

aan besteed met een jubileumconcert in Barneveld en 

een inspirerende koorreis naar Zuid-Limburg en een stukje 

Duitsland. Het was voor de koorleden een feest om te kunnen 

zingen in de kerk van Thorn, de Dom van Aken en tot slot de 

kerk van Gulpen. Toehoorders waren duidelijk enthousiast 

over de prachtige liederen die zij te horen kregen.

Op 21 december geeft Laudate weer een Kerstconcert. 

Naast het inmiddels bekende trio ‘Driederde’ verlenen 

Harry Stijf (piano), Peter Sneep (orgel) en Annelies Schep 

(sopraan) hun medewerking. Ook koorsolisten van Laudate 

zullen zingen. Het koor staat onder leiding van Ineke 

Bos-Strootman. 

We oefenen volop om de aanwezigen een prachtige avond 

met traditionele Kerstliederen te bezorgen; ook de samen-

zang zal niet ontbreken. Samen alvast in de Kerstgedachte 

komen van het ‘Kind van Bethlehem’. 

Een prachtige opmaat naar de Kerst! 

Kerk open vanaf 19.00 uur, start 19.30 uur. Toegangsprijs 

w 10, kinderen tot 12 jaar gratis. 

Voorverkoop via Arie v.d. Hoeven (06 - 37 55 40 01), 

Dick Vis (06 - 14 54 52 07) en Pieter Nap (06 - 22 92 86 58).

Leusdens kamerkoor Camera Nova geeft weer een Kerstconcert in de 

Marcuskerk. Het ‘Festival of Carols’ zal bestaan uit werken van o.a. 

Ola Gjeilo, John Tavener, Hector Berlioz en we zingen het prachtige Ave 

Maria van Karl Jenkins.

We zingen a capella en een aantal stukken zullen door Arjan Verrips 

op orgel of piano begeleid worden. Ons koor staat vanaf de start in 

2014 onder de bezielende leiding van Hans Hofland.

Van harte welkom!

Winter Orgelconcerten Rusthof

Kerstconcert Laudate

21 december, Dorpskerk

Kerstconcert Camera Nova  

21 december, Marcuskerk



 

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

14

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

Archief 
Heeft u stukken voor het archief van de PgL? Stuur die dan 

naar archief@pgleusden.nl of stuur een mail om te overleggen. 

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 24 sept. via Betsy 

van der Hoeven w 10 voor de bloemendienst. Op 29 sept. 

via ds. Rob Doesburg w 50 voor de kerk. Op 30 sept. via het 

Kerkelijk Bureau w 12,50 voor de kerk. Op 7 okt. via Adri ten 

Hoven w 50 voor de bloemendienst. Op 9 okt. via het Kerkelijk 

Bureau w 437,67 voor de kerk. Op 17 okt. via ds. Anette 

Sprotte w 50 voor de Diaconie. Op 31 okt. via Alie Hakze w 20 

en via Conny den Heijer w 10 voor de bloemendienst.
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Vanaf 17 augustus t/m 28 oktober zijn de volgende giften op 

de bankrekening van de Diaconie binnengekomen: w 55 t.b.v. 

kerken in het Midden Oosten; w 90 t.b.v. Werelddiaconaat 

Colombia; w 1198 (waaronder een zeer gulle gift van w 1000) 

t.b.v. het Moldavië project. 

Op de ouderenmiddag van 11 september in de Dorpskerk was 

de inhoud van het ‘KEU’ w 39,50.

Alle gevers hartelijke bedankt!

Terugblik ouderenmiddag September
Op 11 september waren we met de Jeugd van vroeger in het 

Trefpunt. Ds. G. van Belzen hield de meditatie, hij sprak over 

een gedeelte uit het boek Job. We zongen enkele liederen en 

daarna kwam Piet Renkema ons veel over kaas vertellen.  

Piet heeft een kaaswinkel aan de Leusderweg. Met een mooie 

beamer presentatie en een prachtig verhaal over allerlei soorten 

kaas was de aandacht wel gevangen bij de mensen. Piet had 

ook verschillende soorten kaas meegenomen zodat we allemaal 

mochten proeven en keuren. Dat was natuurlijk lekker! Er werden 

nog wat vragen gesteld, het was een leuke middag.

Gerrie Slotboom-Baggerman

Terugblik Kledingbeurs September
Het waren weer drukke en gezellige dagen in het Trefpunt. 

Op maandagmorgen bereidt een groep mannen alles voor, 

zodat de kleding kan worden opgehangen. Die avond pakt 

een groep dames alles uit, sorteert en hangt op in de goede 

ruimte. Onder het werk wordt gezellig gekletst en het is altijd 

een gezellige boel met elkaar. Dinsdagmiddag werd er ook 

nog kleding gebracht en gesorteerd en op woensdag was de 

beurs. We hadden geluk met het weer, want het was droog. 

Het was wat minder druk dan anders en dat was te merken bij 

het tellen van het geld. Maar het was een gezellige middag en 

er was genoeg kleding om te verkopen. Zending over Grenzen 

haalde aan het eind van de middag het restant op en zo komt 

dit ook weer goed terecht waar het nodig is. De opbrengst was 

�1.158,00. Dit blijft toch een mooi bedrag om weg te geven 

aan onze doelen. Bedankt alle mensen die kleding hebben 

gebracht of gekocht en natuurlijk alle medewerkers hartstikke 

bedankt voor jullie hulp. Het was weer fantastisch!!

Gerrie Slotboom-Baggerman

Begrotingen 2020
Op de website van onze kerk staan vanaf 26 november 

samenvattingen van de begrotingen 2020 van het College van 

Kerkrentmeesters en van het College van Diakenen. Voor het 

inzien van de volledige begrotingen kunt u daarna terecht op 

het Kerkelijk Bureau. Elders in dit kerkblad en op de website 

vindt u informatie over de spreekuren en de bereikbaarheid 

van het Kerkelijk Bureau. 

Aat Mosterd, penningmeester College van Kerkrentmeesters

André Jansen, penningmeester College van Diakenen

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

In de tijd voor Kerst zijn er drie vespers samen met de 

katholieke gemeenschap. Tijdens de drie vespers lezen 

we uit de profetie van Jesaja en verbinden die met actuele 

thema’s aan de hand van korte fi lmfragmenten.

•  4 december: Het verhaal over gerechtigheid en de 

huizenmarkt (Fred Kok)

•  11 december: Het verhaal van bekering en het klimaat 

(Anette Sprotte)

•  18 december: Het verhaal van vervulde verwachting 

(Fred Kok en Anette Sprotte)

Aan alle drie de vespers werkt het koor Ruach mee.

Samen met de wijze mannen uit het oosten gaan we in de 

kindernevendienst op zoek naar de pasgeboren koning. 

Iedere zondag staat één van de voorouders van Jezus 

centraal. We ontdekken steeds meer over de koning via 

deze ‘sterren’. Hun verhalen laten iets zien van wie Jezus 

is en wat hij gaat doen. Als een ster wijzen ze de weg naar 

het kind Immanuel, ‘God is bij ons’.

Met de kinderen gaan we luisteren naar de verhalen, lekker 

knutselen en spannende proefjes doen. De jongste kinderen 

maken een kroon met sterren, elke week komt er een ster 

bij! En met kerst is het natuurlijk groot feest, als we de 

pasgeboren koning mogen begroeten!

Kom je ook? Elke zondag om 10.00 uur in de Dorpskerk 

vanaf de Eerste Advent.

Op zondag 8 december hopen de vrijwilligers van Amnesty 

International aanwezig te zijn in onze beide kerken met 

kaarsen en (kerst-)kaarten en de mogelijkheid om mee 

te doen met een schrijfactie (meer informatie t.z.t. op de 

PgL-website, Nieuwsbrief en Facebook).

Amnesty streeft al meer dan vijftig jaar in meer dan 150 

landen naar een rechtvaardige wereld waarin iedereen 

gelijke mensenrechten heeft en in vrijheid kan leven. 

Amnesty helpt mee aan wereldwijde acties voor de rechten 

van mensen die wegens hun politieke of godsdienstige 

overtuiging vervolgd worden. Elk jaar rond 10 december, 

de internationale dag van de rechten van de mens, houdt 

Amnesty de grootste jaarlijkse schrijfactie ter wereld. Meer 

informatie kunt u lezen op website www.amnesty.nl.

Mogen we op 8 december weer op u rekenen? 

Hartelijk dank!

De ZWO-groep

Woensdag 4, 11, 18 december

Oecumenische Adventsvespers

Adventsproject: Volg de ster! 

Zondag 8 december 

Amnesty: kaarsen, (kerst-)kaarten 

en schrijfactie

Op zondag 17 november hebben we het over het verhaal 

van Paulus en Filemon en Onesimus; het verhaal van 

meester en slaaf. Dat klinkt misschien ingewikkeld, 

maar het gaat om vriendschap. Je bent vrienden door 

het geloof in Jezus. We spelen een tikspel en maken een 

vriendschapsketting. 

Een kindernevendienst XL duurt bijna de hele kerkdienst. 

Kom ook en neem je vrienden mee!

Kindernevendienst XL 
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Kerkdiensten

Vrijdag 29 november

Dorpskerk 15.00 uur Heilig Avondmaal in kleine kring

Woensdag 4 december 

St. Jozefkerk 19.00 uur Oecumenische vesper om samen Advent te vieren (zie p.16)

Donderdag 28 november

Marcuskerk 15.00 uur Heilig Avondmaal in kleine kring 

Zondag 1 december - 1e Advent

Dorpskerk 10.00 uur ds. R.P. Doesburg
Marcuskerk 10.00 uur ds. A. Sprotte, m.m.v. de Cantorij 
 10.00 uur Basiscatechese
  Collectes: 1e diaconie, 2e liturgie & nieuwsbrief

Zondag 8 december - 2e Advent

Dorpskerk 10.00 uur ds. M. Kemink, viering Heilig Avondmaal
Marcuskerk 10.00 uur ds. A. Sprotte, bediening van de Doop, m.m.v. Gospelkoor Relation 
 10.00 uur Jeugdkerk
  Collectes: 1e diaconie, 2e verwarming gebouwen

Zaterdag 14 december 

MFC Atlas 16.30 uur Pow Wow, thema: Kerst

Woensdag 18 december

St. Jozefkerk 19.00 uur Oecumenische vesper om samen Advent te vieren (zie p.16)

Zondag 24 november - Eeuwigheidszondag (zie p.11)

Dorpskerk 10.00 uur ds. A. Sprotte
Marcuskerk 10.00 uur ds. R.P. Doesburg 
  Collectes: 1e diaconie, 2e rituelen rondom gedenken

Woensdag 11 december 

St. Jozefkerk 19.00 uur Oecumenische vesper om samen Advent te vieren (zie p.16)

Zondag 15 december - 3e Advent 

Dorpskerk 10.00 uur ds. J.J. Esveldt
Marcuskerk 10.00 uur ds. R.P. Doesburg 
  Collectes: 1e diaconie, 2e website PgL

Zondag 17 november

Dorpskerk 10.00 uur ds. E.H. Egberts, kindernevendienst XL (zie p.16)
Marcuskerk 10.00 uur dhr. T. Kroon (predikant-in-opleiding) 
  Collectes: 1e diaconie, 2e pastoraat

17 november - 18 december

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.

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



Bij de kerkdiensten

Op Kerstavond om 19.00 uur in de Marcuskerk hebben 

we een heel bijzonder kinderkerstfeest, samen met 

theater De Regenboog. We kunnen er nog niet alles over 

verklappen, maar het wordt een super leuke en bijzondere 

kerstvoorstelling vol spannende trucjes, leuk voor jong én 

oud! Kom dus allemaal en neem je vriendjes, vriendinnetjes, 

ouders, opa’s en oma’s mee! 

Op de zaterdag voor Kerst wordt er in de Dorpskerk een 

Kerst op Schootviering georganiseerd voor de allerkleinsten 

(0-4 jaar) en hun (groot/pleeg)ouders. Het is een uitgebreidere

versie van de Kerk op Schootvieringen, zoals we die 

inmiddels gewend zijn en uiteraard staat het Kerstverhaal 

centraal. We gaan het verhaal beluisteren, zingen, zien 

en voelen. Na afloop is er warme chocolademelk met wat 

lekkers. Kom jij ook?

Voor miljoenen kinderen op 

deze wereld is het elke dag 

donker. Ze moeten leven 

met oorlog, armoede of 

ziekte. Advent inspireert 

ons om uit te zien naar iets 

nieuws, iets mooiers, een 

belofte die uitkomt. De geboorte van Jezus brengt licht in 

een donkere wereld. Met de kerstcampagne van Kerk in 

Actie delen we dit licht met kinderen wereldwijd. Zo verlichten 

we hun leven met geloof, hoop en liefde.

Kinderen in Moldavië zijn vaak al op jonge leeftijd op 

zichzelf aangewezen en krijgen niet de zorg die ze zo hard 

nodig hebben. De organisatie Bethania komt op voor deze 

kinderen. In twee opvangcentra is er naschoolse opvang, 

huiswerkbegeleiding en een goede maaltijd. 

Bethania wil kinderen in Moldavië een lichtpuntje bieden in 

hun donkere bestaan. Helpt u mee?

Tijdens het kinderkerstfeest op Kerstavond en op Eerste 

Kerstdag is de eerste collecte bestemd 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. KINDEREN IN 

DE KNEL MOLDAVIË - Kerst 2019.

Van harte aanbevolen!

De ZWO-groep

Kinderkerstfeest

Dinsdag 24 december 

Kerst op schoot

Zaterdag 22 december

Kerst 2019

Geef licht aan

kinderen in

Moldavië!

Op dinsdag 17 december gaan we in de Marcuskerk op 

weg naar Kerst en vieren wij al het feest dat Christus is 

geboren. Er is een liturgie geleid door ds. Rob Doesburg en 

muzikale medewerking zal worden verleend door het Vocaal 

Ensemble “Céleste” o.l.v. dhr. Jan Schuring.

Op woensdag 18 december vieren we Kerst in de Dorpskerk. 

Ds. Anette Sprotte verzorgt dan de liturgie en er wordt 

muziek gemaakt door Astrid Sparreboom en anderen.

Na beide viering is er een gezamenlijke broodmaaltijd, 

waar u zich voor op kunt geven.

De vieringen beginnen om 14.30 uur en we sluiten na de 

maaltijd af om ongeveer 18.00 uur.

Kerstvieringen Jeugd van Vroeger

17 en 18 december
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Kerkdiensten

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.

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

Dinsdag 24 december

Dorpskerk 22.00 uur ds. M. Kemink
Marcuskerk 10.00 uur ds. A. Sprotte 
  Collectes: 1e diaconie, 2e plaatselijk kerkenwerk

Zondag 29 december

Dorpskerk 10.00 uur ds. R.P. Doesburg, gezamenlijke viering met de Marcuskerk
Marcuskerk  geen viering, gezamenlijk in de Dorpskerk 
  Collectes: 1e diaconie, 2e eindejaarscollecte

Dinsdag 24 december - Kerstavond 

Marcuskerk 19.00 uur Kinderkerstfeest (zie p.18)
  Collecte: ZWO Kinderen in de knel, een project in Moldavië

Woensdag 25 december - Kerst 

Dorpskerk 10.00 uur ds. A. Sprotte
Marcuskerk 10.00 uur ds. R.P. Doesburg 
   Collectes: 1e ZWO Kinderen in de knel, een project in Moldavië, 2e plaatselijk kerkenwerk

Dinsdag 31 december - Oudjaar 

Dorpskerk 19.30 uur ds. A. Sprotte, gezamenlijke viering met de Marcuskerk
Marcuskerk   geen viering, gezamenlijk in de Dorpskerk
  Collectes: 1e diaconie, 2e eindejaarscollecte

Zondag 12 januari

Dorpskerk 10.00 uur dhr. A. Brinkman (predikant-in-opleiding) 
Marcuskerk 10.00 uur ds. G.J. van ‘t Slot 
 10.00 uur Jeugdkerk
  Collectes: 1e diaconie, 2e verwarming gebouwen

Zondag 22 december - 4e Advent

Dorpskerk 10.00 uur ds. A. Sprotte
 15.30 uur Kerst op Schoot, voor 0-4 jarigen en (groot/pleeg)ouders (zie p.18)
Marcuskerk 10.00 uur ds. P. P. van der Harst 
  Collectes: 1e diaconie, 2e kerkmuziek

Zondag 5 januari 2020

Dorpskerk 10.00 uur ds. R.P. Doesburg
Marcuskerk 10.00 uur ds. A. Sprotte 
 10.00 uur Basiscatechese
  Collectes: 1e diaconie, 2e zondagskoffie

Zaterdag 21 december

Banninkpark  17.00 uur  Kerstlichtjeswandeling, georganiseerd door Koningshof en PgL: een wandeling 
door het kerstverhaal voor heel het gezin, van 17-19 uur in het Jan Banninkpark 
(Bavoortseweg 25)
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Verandering van
Perspectief

Advent betekent wachten

Nee, de waarheid is

Dat Advent alleen maar luid en schel is

Ik geloof niet

Dat ik in deze weken tot rust kan komen

Dat ik de weg naar mijn innerlijk vind

Dat ik me kan richten op dat wat komt

Het is toch zo

Dat de tijd voorbij raast

Ik weiger te geloven

Dat iets groots mijn leven verlichten kan

Dat ik met andere ogen kan zien

Het is toch overduidelijk 

Dat God ontbreekt

Ik kan onmogelijk geloven

Niets zal veranderen

Het zou gelogen zijn, wanneer ik zou zeggen:

God verschijnt op aarde. Ir
is
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