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‘Hallo, met oma? Gelukkig nieuwjaar!’ Mijn nichtje houdt de afstandsbediening 
tegen haar oor en belt de één na de ander, steeds weer met dezelfde boodschap 
van een gelukkig nieuwjaar. Dat er niemand terug praat, geeft niet. Haar wens 
uitzenden is genoeg. 

Hoe schattig ook bij een driejarige, als volwassenen verwachten we iets meer van 
communicatie. We hopen dat er iemand luistert als we iets zeggen en dat er een 
reactie komt. Dat gaat lang niet altijd vanzelf. Lees maar wat Piet schrijft over de 
driedubbele taalbarrière waar hij van de zomer in Moldavië tegen aan liep. Maar ook 
als het lastig gaat, probeer je met handen en voeten de ander te bereiken.

Ook binnen de PgL is veel communicatie. Naast de 
mondelinge vormen – in de dienst en als mensen 
met elkaar in gesprek gaan – zijn er ook schriftelijke 
vormen. Berichten die worden geschreven in de hoop 
dat een ander ze leest. In dit kerkblad besteden we 
eens aandacht aan die schriftelijke vormen, én aan de 
mensen die ze mogelijk maken. 

Eén van die middelen is de jaarthemafolder die bij 
dit kerkblad zit. Een (nieuwe) manier om een paar 
activiteiten onder de aandacht te brengen. Als u hem 
nog niet bekeken heeft, neem er dan even de tijd 

voor, er is weer veel te doen. Wandelen in de winter, samen uit de Bijbel lezen in 
de 40dagentijd of met Scopus in een paar verhalen van Jezus duiken. Nieuw is de 
samenwerking met de Koningshof in een cursus over Groene theologie.

Er is in dit kerkblad ook veel aandacht voor gebed. De Week van Gebed in januari, 
het Oecumenisch avondgebed dat al 40 jaar bestaat, het verlangen naar een 
ontmoeting met God, de interkerkelijke gebedsgroep in Leusden. 

Want ook bidden is een vorm van communicatie. Maar dan één waarin de rollen zijn 
omgedraaid. Het draait niet om zenden, maar vooral om ontvangen. Inbellen om te 
luisteren. ‘Hallo, met God? Ik luister …’ 

Neeltje 
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Van de redactie

Zenden en ontvangen

Heb je een vraag of een opmerking of 
een idee voor het kerkblad? 
Mail ons! kerkblad@pgleusden.nl

Colofon

Protestantse gemeente Leusden

een goed verhaal
Deel, maak en vorm samen 

Jaarthema
Februari - juni 2020
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Inhoud
Iemand 
zoals ik

Als gemeente zijn 
we verbonden met 
een kleine geloofs-
gemeenschap in 
Moldavië. In de 
zomer van 2019 
gingen een aantal 
gemeenteleden daar op bezoek. Zij vertellen 
over ontmoetingen, met mensen zoals wij. Piet 
ontmoette Viktor, die net als hij in de handel zit. 

Tijdens ons verblijf in Moldavië logeerde ik samen 
met Gerda, Nicole en Jos bij Raja (57) en Viktor (58). 
Zij hebben drie kinderen (1 dochter en 2 zoons) en 
4 kleinkinderen. Het is een hecht gezin. Ons inter-
view doen wij met google translate in het Roemeens. 
Helaas loopt dit niet soepel. Later hoorden we van 
de priester dat Raja en Viktor in Rusland gewoond 
en gewerkt hebben en zij beter Russisch spreken 
(dan Roemeens – red.). Twee kleinkinderen van 
14 en 12 worden gebeld en met behulp van vier 
telefoons komen wij toch een heel eind.

Viktor is een vriendelijke en belangstellende man 
en hij is gelovig. Hij voelt zich thuis bij de orthodoxe 
kerk van priester Chenadie in Varetic. Hij helpt 
graag de mensen in het dorp. Over de toekomst van 
Moldavië is hij positief, zijn geloof sterkt hem hierin. 
Toen ik hem vroeg: Wat verwacht u van de kerk? 
vertelde hij dat hij graag wat praktische hulp zou 
willen bij het onderhoud/schoonmaak van de ruimte 
rondom zijn huis.

Viktor werkt als kleine zelfstandige ondernemer. Hij 
heeft twee koeien en verkoopt de melk. Daarnaast 
fokt hij waterratten, die hij ook verkoopt. Het fruit en 
de groente dat hij verbouwt zijn voor eigen gebruik. 
Een aantal dagen per week werkt hij voor een baas: 
appels kweken en plukken.

Ik vertelde dat ik een kaaswinkel heb in Nederland. 
Daar hadden zij veel belangstelling voor. Vooral de 
kleinzoon van 14 jaar vond dit erg leuk om te horen, 
hij stelde vragen en wilde veel foto’s zien.

Ik had nog veel meer met Viktor willen delen, over 
het leven en het geloof, maar door de moeizame 
communicatie lukte dat niet. Maar het was een 
mooie ontmoeting.

Piet Renkema
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Worden als
een slak

Regelmaat
Bidden is simpel gezegd: praten met God. 
Toch is dat ‘praten met God’ voor veel 
mensen allesbehalve simpel. Misschien 
omdat je nooit geleerd hebt om te bidden; 
misschien omdat je het hebt afgeleerd. Je 
vindt er de tijd niet voor of je vraagt je af 
wat het nut is van bidden, of er wel echt 
Iemand is die naar je luistert. 

Veel mensen doen wel een poging om 
regelmatig te bidden. Ze zijn aan het begin 
van de dag een moment stil, doen een 
korte meditatie oefening of branden een 
kaarsje. Ze spreken een gebed uit bij de 
maaltijd of voor het slapen gaan. Anderen 
hebben een schriftje waarin ze hun gebeden 
opschrijven. 

Zelf probeer ik regelmatig een eindje te 
wandelen in de natuur en deze tijd te 
gebruiken voor gebed. Al lopend laat ik 
spreken wat er van binnen in mij leeft. 
Het helpt mij om niet te vergeten dat mijn 
leven - en ook mijn werk als predikant - ten 
diepste gedragen wordt door God. Dat ik 
het zelf niet allemaal op mijn schouders 
hoef te dragen.

Samen bidden
Regelmatig bidden is ook vaak een poging 
die strandt. Je probeert het vol te houden, 
maar het lukt niet. Bidden vraagt om tijd 
en ruimte, twee dingen die in onze tijd 
schaars zijn. Bidden vraagt ook om door-
zettingsvermogen, een zekere mate van 
discipline. De realiteit is dat ons dit nogal 
eens ontbreekt. 

De joodse Rabbijn Abraham Heschel (1907-1972) schrijft over het gebed: ‘We stappen, 
als we bidden, niet uit de wereld; we zien de wereld alleen in een ander perspectief. 
We ontdekken dat we niet de as zijn van het wiel, maar de spaken. In het gebed 
verschuift het zwaartepunt van ons leven van zelfbewustzijn naar zelfovergave.’ Bidden 
als verschuiving van het ik naar de Ander, als ruimte om toe te laten wat van buiten tot 
jou wil komen. Wie van ons kent deze ervaring en bidt er (nog) regelmatig? Kunnen we 
leren om te bidden? 

Het kan een mens die verlangt om te 
bidden helpen om naar de kerk te gaan. 
Om deel van een gemeenschap te zijn 
waar je je gedragen weet door het bidden 
van vele mensen samen. Een predikant of 
een ambtsdrager geeft woorden aan wat 
er in je ziel leeft. Je hoeft het niet allemaal 
uit jezelf te halen. 

In onze beide kerken is de mogelijkheid 
om een gebed op te schrijven in het 
gebedenboek. Dit boekje nodigt uit om een 
gebed voor een ander of voor de wereld 
op te schrijven. De gebeden krijgen stem 
tijdens de voorbeden in de liturgie. Het 
schept verbondenheid om mensen die 
hulp of aandacht nodig hebben voor het 
aangezicht van God te brengen. Niet omdat 
Hij hen zou vergeten, maar opdat wij hen 
niet vergeten. 

Slakkenhuis 
Wie niet alleen in de kerk, maar ook 
persoonlijk wil bidden, voegt zich in de rij 
van de leerlingen van Jezus. Ook zij kennen 
dit verlangen. Ze vragen hem: ‘Heer, leer 
ons bidden’. Opvallend genoeg geeft Jezus 
dan niet eerst een introductiecursus over 
het nut en hoe vaak je wanneer moet 
bidden. Hij zegt: Ga het maar doen. Zoals 
een predikant ooit zei: ‘Het is met bidden 
als met zwemmen. Dat leer je niet op 
het droge. Je moet ervoor het water in.’ 
Vervolgens zegt Jezus tegen zijn leerlingen: 
Als je gaat bidden, zeg dan ‘Onze Vader’. 

Deze twee woorden laten misschien wel de 



5

kern van het gebed zien. Wanneer je ‘Vader’ 
zegt, gebeurt er iets met je. Je bent niet 
meer alleen gericht op jezelf en je eigen 
leven, maar je aandacht verschuift. Je zou 
het kunnen vergelijken met een slak die uit 
z’n slakkenhuis kruipt. De hele tijd ben je 
bezig om je eigen leven te organiseren, om 
alle to-do’s af te vinken en zorg te dragen 
voor alles wat er op je afkomt. Als je ‘Vader’
zegt, open je jezelf voor een ander perspec-
tief en kun je weer ontvankelijk worden. 

Tegelijk leert Jezus ons ‘Onze Vader’ te 
bidden en niet ‘Mijn Vader’. Zodat we niet 
vergeten dat God een God is van ons alle-
maal en zijn zorg naar een ieder van ons 
uitgaat. Zodat wij daar handen en voeten 
aan geven, oog krijgen voor de mensen 
om ons heen en zorg dragen voor ieders 
dagelijks brood. ‘Heer, leer ons bidden.’ 

Tekst: Marleen Kemink

Het is met bidden als met

zwemmen. Dat leer je niet 

op het droge, je moet ervoor 

het water in.

In de startblokken
voor Kerkbalans
Iedereen staat startklaar voor de Actie Kerkbalans, die dit jaar van maandag 
20 t/m vrijdag 31 januari wordt gehouden. Vorig jaar hebben de lopers aan 
bijna iedereen gevraagd of ze dit jaar en volgende jaren per e-mail aan de actie 
willen deelnemen. Daar hebben 200 mensen ‘ja’ op geantwoord. Dat helpt 
om de indeling van de lopers rond te krijgen, nu enkele trouwe lopers vanwege 
leeftijd of ziekte niet mee kunnen helpen.

Als u dit jaar per e-mail meedoet, wilt u dan niet alleen uw inbox, maar ook uw 
folders voor spam en junk e-mail goed in de gaten houden op 20 januari en 
de volgende dagen? Het kan zijn dat uw fi lter de mail over Kerkbalans daarin 
plaatst.

Als u uw toezegging nog per brief doet, kunt u de envelop met brief en krant in 
de week van 20 januari verwachten. Wilt u zorgen dat de antwoordenvelop met 
uw toezegging klaarligt als de loper die in de week van 27 januari komt ophalen? 
Ik kan u uit eigen ervaring vertellen dat het vorig jaar heel fi jn was dat de meeste 
enveloppen klaarlagen toen ik die door de sneeuw kwam ophalen!

Bijzonder is dat we dit jaar voor het eerst geen acties met acceptgiro’s zullen 
houden (de zogenaamde paas- en eindejaarscollecte), omdat de kosten 
daarvoor te hoog worden. Gemeenteleden die in de afgelopen jaren aan één of 
meer van deze collectes hebben gegeven, krijgen een extra brief met de vraag 
om daar bij het doen van hun toezegging rekening mee te houden.

Vanaf deze plaats wil ik iedereen dringend vragen om, als het kan, uw bijdrage 
te verhogen. In de Kerkbalanskrant kunt u zien dat we jaarlijks w 40.000 meer 
uitgeven dan we ontvangen. We teren dus in op onze reserves en als onze 
inkomsten niet stijgen, zullen we moeten gaan bezuinigen. We rekenen op uw 
hulp om dat te voorkomen.

Gerard van Houwelingen, ouderling-kerkrentmeester

2020
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In de tweede helft van de jaren zeventig was een student uit Leusden 
zo geraakt door een bezoek aan de oecumenische kloostergemeen-
schap in het Franse Taizé dat hij er, eenmaal terug in zijn woonplaats, 
enthousiast over vertelde. Het gevolg: een busreis naar Taizé en, 
wat later, de oprichting van een Oecumenisch Avondgebed à la 

Taizé. Dat heeft inmiddels zijn veertigjarig bestaan achter de rug. 
‘Iedereen is welkom op vrijdagavond in de Marcuskerk.’

’Elke vrijdagavond (met uitzondering van de laatste vrijdag van de 

maand) van 19.45 – 20.30 uur mediteert, zingt en bidt een groep 

mensen in de Marcuskerk. De liederen zijn voornamelijk uit de 

bundels van Taizé.’ Zo staat het, in sobere bewoordingen, op de 
website van de PgL. In het Leusder Kerkblad staat het op pagina 19, 
onderaan nog korter. 

Maar de geschiedenis van dit Oecumenisch Avondgebed (OAG) is 
lang. Die begint in 1977 met student Dick Lemke, die een bezoek 
bracht aan het internationale oecumenische klooster in Taizé. Hij 
kwam enthousiast terug en sprak erover met toenmalig hervormd 
predikant ds. J.J. Kooman (van 1973 - 1981 in Leusden) en samen 
belegden ze twee gemeenteavonden waarop Dick zijn verhaal kon 
vertellen. Van het één kwam het ander en spoedig daarna reed 
een bus vol Leusdenaren naar Frankrijk om een weekend lang 
mee te doen in de kloostergemeenschap: drie diensten per dag 
bijwonen, samen de - sobere - maaltijden gebruiken; tussendoor 
muziek of bijbelstudie.

Iedereen kwamen diep onder de indruk terug, enkelen zetten hun 
ervaringen op papier. Eén goede raad hadden ze meegekregen: 
‘Begin geen Taizé-kerk in Leusden. Probeer het gedachtengoed 
van Taizé handen en voeten te geven binnen je eigen gemeente.’ 
Dat gebeurde.

Vloerkleed+
Onder de busreizigers waren Louwien en Jan Bakhuizen, destijds 
inwoners van Leusden (intussen al vele jaren van Amersfoort). 
Jan Bakhuizen: ‘Het idee kwam op voor een apart stiltecentrum, 
permanent geopend. Dat bleek praktisch niet uitvoerbaar. Maar 
in de Marcuskerk voor het liturgisch centrum was wel ruimte. We 
legden daar elke vrijdagavond een vloerkleed neer waarop we 
konden zitten.’ 

Hij vervolgt: ‘Eigenlijk is er in de afgelopen veertig jaar weinig 
veranderd. Bijbellezing, liederen, gebeden, stilte. Twee mensen 
bereiden telkens een avond voor. Voor de lezingen volgen we het
rooster De Eerste Dag, we hebben een eigen map met onder meer 
liederen uit Taizé, en – later toegevoegd - uit de Schotse oecumeni-
sche gemeenschap Iona; we zingen altijd één lied uit het Liedboek.’

Na de verbouwing van de Marcuskerk kwam de beschikking over 
een stiltecentrum, waar een ‘eigen’ paaskaars brandt en waar bij 
de gebeden kleine lichtjes worden aangestoken.

Lief en leed
Door de jaren heen is de groep van samenstelling veranderd. Er 
zijn in die tijd, vertelt Louwien Bakhuizen, toch wel 150 mensen 
geweest die korte of lange tijd meededen. Het bezoek op vrijdag-
avonden is nooit ver boven de dertig geweest. Er was lang een 
vaste kern van zo’n twintig personen, die door verhuizing en over-
lijden inmiddels is gereduceerd tot veertien. En nog steeds geldt: 
‘Iedereen is welkom. Er zijn geen verplichtingen.’
Jammer is dat het ‘oecumenisch’ uit de naam niet meer helemaal 
van toepassing is. Er waren in het begin enkele deelnemers uit de 
Jozefparochie, onder wie enkele zusters, maar langzamerhand is 
de rooms-katholieke inbreng doodgebloed.

Veertig jaar
Oecumenisch
Avondgebed 

Samen zingen behoort tot de vaste rituelen.

Iedereen is 
welkom



Predikant in wording 
De kersttijd is voorbij. Toch wil ik graag nog even stilstaan bij 
het laatste gedeelte van Lukas’ kerstverhaal (Luk. 2:22-40). 
Maria is in de tempel van Jeruzalem om zich rein te laten 
verklaren. Volgens de Joodse wet was een vrouw die een kind 
had gebaard namelijk onrein. De kleine Jezus is zes weken oud. 
Zo kwamen er dagelijks moeders met pasgeboren kinderen 
bij de priesters. Maar vandaag is er één kind anders dan de 
andere kinderen. Dat krijgen Simeon en Hanna in de gaten. 
Deze baby is niemand minder dan de Messias! Daarom loven 
zij God.

Het is een opmerkelijke passage. Rembrandt heeft er een 
prachtig schilderij bij geschilderd. Simeon houdt Jezus in zijn 
handen. Achter hem staat Hanna. Een achtergrond ontbreekt, 
daardoor gaat alle aandacht naar de personages. Er hangt 
een stilte, maar er gebeurt van alles. Simeon oogt fragiel.  
De houding van zijn handen en half gesloten ogen vallen op. 
Hij lijkt God te danken. Hanna kijkt zwijgend over zijn schouder 
mee. Zij lijkt aan te voelen wat er in Simeon omgaat. En de 
kleine Jezus? Hij ligt er rustig bij. De dynamiek tussen Simeon 
en Hanna gaat aan Hem voorbij.

Wat mij raakt in dit verhaal zijn Simeon en Hanna. Ze zijn 
passanten, mensen die alleen in dit Bijbelverhaal een rol spelen. 
Maar je komt als lezer genoeg over hen te weten om je er 
een voorstelling van te maken. Ze worden mensen van vlees 
en bloed. Ik stel mij Simeon voor als een man die moet leven 
met een afnemende gezondheid. Hij balanceert op de grens 
van het leven. En Hanna zie ik als iemand die iedereen om 
haar heen heeft verloren. Zij kent rouw en eenzaamheid. 

Dat zijn herkenbare beelden. Misschien gaat dit wel over u… 
In elke gemeente zijn Simeons en Hanna’s te vinden. Maar 
er is hoop. Juist Simeon en Hanna krijgen van God deze 
openbaring. In dat kleine Mensje ervaren zij dat God hen niet 
loslaat. Gods Licht is geopenbaard in een Mens. Hij is voor 
hen verschenen. Zo wordt het Kerst in hun levens.

Alex Brinkman, predikant in opleiding in de PgL
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‘Rustpunt’
Wat beleven de deelnemers aan het Oecumenisch Avond-
gebed? Waarom komen ze trouw vrijdags naar de Marcuskerk? 
Het Leusder Kerkblad woonde op 6 december een OAG bij. 
Tijdens de nabespreking hoorden we daar onder andere 
het volgende:
Het is een totaal andere manier van geloven dan in de kerk. 
Heel gevoelsmatig, niet van dat rationele • Het is een rust-
punt aan het einde van de week • De muziek is gemeenschap 
stichtend • Het voelt veilig en vertrouwd • Je kunt komen 
met iets dat je raakt, je legt het neer bij God • Je steunt 
elkaar in leven en geloven • Het is verrijkend • De stilte is 
een belangrijk onderdeel; stilte kan verbondenheid geven.

Drie diensten
Los van het OAG wordt in de Marcuskerk drie maal per jaar 
een Taizé-dienst gehouden. Met een iets ander karakter 
van het ‘kleine’ wekelijkse avondgebed. De diensten worden 
georganiseerd door een andere groep, maar de OAG-deel-
nemers schuiven drie maal per jaar graag aan. 

Taizé
De ‘Communauté de Taizé’ is een internationale christelijke 
oecumenische kloostergemeenschap. De geschiedenis 
ervan begon in 1940 toen broeder Roger (Roger Schütz) in 
Taizé (Frankrijk) een huis kocht waar hij mensen opving die 
het oorlogsgeweld trachtten te ontvluchten. Met enkele  
gelijkgezinden stichtte hij een oecumenische gemeenschap.
Sinds 1949 wijden de broeders van Taizé zich aan een 
leven in celibaat, gemeenschapsleven en eenvoud. Stilte 
en gebed zijn kenmerkend voor hun dagelijkse leven, even-
als de korte, eenvoudige liederen die meermalen worden 
herhaald. Er zijn momenteel rond de 100 broeders in de 
communiteit. Jaarlijks ontvangt de gemeenschap duizenden 
bezoekers, vooral jongeren. www.taize.fr/nl

Mede omdat de Marcuskerk meer dan vroeger ook ’s avonds in 
gebruik is, slaat het Oecumenisch Avondgebed de laatste vrijdag 
van de maand over. En eenmaal per maand is er na afloop een  
nabespreking, waar onder meer lief en leed worden gedeeld en vaak 
één of meer kaarten worden verstuurd als blijk van medeleven.

Tekst: Willem Hekhuis, foto’s: Ko Groen

De leiding van de avonden wisselt. Ditmaal zijn Ineke 
Maarssen (links) en Iny Slomp aan de beurt.
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In dit nummer is Jaap Dijkhuizen aan het woord. Hij heeft samen 
met Diana twee dochters, Jans (2½) en Mies (9 maanden). Jaap 
is als docent aardrijkskunde verbonden aan het ‘t Hooghe Landt, 
een vestiging van het Meridiaan College in Amersfoort. Hij geeft 
les van de brugklas tot de bovenbouw. Jaap houdt van zijn vak, 
onder andere omdat het een breed terrein bestrijkt: van landschap 
tot bevolkingsopbouw. Aardrijkskunde heeft ook raakvlakken met 
biologie, economie en de actualiteit.

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?

Het favoriete Bijbelverhaal
Er zijn veel inspirerende Bijbelverhalen. Jaap heeft even gedacht 
aan de doortocht van het volk Israël door de Schelfzee. In die zee 
ontstaat een pad, waardoor het volk met droge voeten naar de 
overkant komt. In een documentaire op Discovery Channel zeggen 
wetenschappers dat het hier om meerdere natuurverschijnselen 
gaat die tegelijk gebeuren, geen wonder dus. 

Jouw
verhaal



samenzijn. Mozes en Elia verdwijnen, Jezus wordt weer ‘gewoon’ 
en de discipelen mogen er met niemand over praten. Ook hier zien 
we het samenspel van de directe ontmoeting en het ontzag.
Wat Mozes en Elia ons vandaag te zeggen hebben is een lastige. 
In ieder geval: dat wij in gebed veel aan God voor kunnen leggen. 
En dat God ons hoort. Als Jaap in een mooi landschap loopt, 
ervaart hij hoe overweldigend de schepping is. Ook een vorm van 
ontzag voor God. 

Die schepping doet een appèl op ons om goed met de aarde om 
te gaan. Dat we dat niet altijd doen, blijkt bijvoorbeeld uit het 
smelten van de gletsjers en de bodemgesteldheid van Groningen. 
Dat raakt zijn vak weer, maar daarover wordt al heel veel geschreven 
en gezegd. Denk maar aan het modewoord duurzaamheid.

Tekst: Tineke Overeem, foto: Ko Groen

Ikoon van de ‘verheerlijking’, 16e eeuw, Rusland (nu te vinden in 
het Ikonenmuseum in Kampen)

Tijdschrift ‘Geografie’,
september 2019.  
Bron: Universiteit  
van Amsterdam
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Maar dat die verschijnselen juist op het moment dat de Egyptenaren 
de Israëlieten op de hielen zitten gebeuren, is toch ook een wonder. 
Uiteindelijk kiest Jaap echter voor de rechtstreekse ontmoetingen 
van God met Mozes en Elia. De ‘Bijbel in gewone taal’ is hem vaak 
te populair, al leest deze vertaling als een roman, de vertaling, 
waar hij mee is opgegroeid spreekt hem meer aan.

God als vriend
Mozes en God gaan met elkaar om als vrienden (Exodus 33:11). 
Mozes geeft God zelfs een standje. God heeft Mozes de tien geboden 
gegeven op twee stenen platen. Het wachten op die leefregels 
duurt het volk te lang. Ze dwingen Aäron, de broer van Mozes om 
van goud en zilver een god te maken die ze kunnen aanbidden. 
Het wordt een stierkalf. God is dan zo boos, dat Hij het volk wil laten 
vallen, maar Mozes zegt dat God dat niet kan maken. Hij slaat 
God met Zijn eigen beloften om de oren: ‘Het is uw eigen volk.’ 

 
En God luistert, Hij laat zich overhalen (Exodus 32:11 en verder).
Jaap is er een beetje jaloers op dat Mozes zo rechtstreeks op 
gelijke voet met God kon communiceren. Hij zou dat ook wel willen 
en God bijvoorbeeld vragen waarom er zoveel mensen dood gaan, 
zoals in het oosten van Afrika door jarenlange droogte. Tegelijkertijd 
schrikt hij hier ook voor terug. Er is namelijk ook nog het ontzag 
voor God. Dat zie je als God Mozes ontmoet. Die ontmoeting gebeurt 
wel onder Gods voorwaarden. Mozes mag alleen Zijn achterkant 
zien. (Exodus 33:18-23). 

Elia had ook zo’n directe ontmoeting met God (1 Koningen 19:11-18). 
Elia is gevlucht en bang. Hij overnacht in een grot bij de berg 
Horeb en dan roept God hem. God is echter niet te vinden in de 
heftige natuurverschijnselen die dan gebeuren (storm en onweer), 
maar wel in het gefluister van een zachte bries. God vertelt Elia 
daarna wat hij moet doen om zijn leven weer op te pakken.

Ontmoeting en ontzag
Mozes en Elia komen we in Marcus 9:2-10 nog een keer tegen 
bij de verheerlijking op de berg. Jezus neemt daar een goddelijke 
gedaante aan en praat met Mozes en Elia. Petrus, Jacobus en 
Johannes zijn er getuige van en willen het vasthouden. Petrus 
stelt voor om drie tenten te bouwen, maar dat is het einde van dit 

Het lijkt me heel bijzonder
om mee te mogen maken
om rechtstreeks met God
te kunnen spreken.
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Communicatie 
in de PgL

Er gebeurt van alles in onze gemeente. Naast reguliere activiteiten 
zoals de kerkdiensten, gebeuren er ook door de week en het jaar 
heen veel dingen. Activiteiten voor ouderen, jongeren, kinderen, 
themabijeenkomsten of speciale activiteiten rond Kerst en Pasen. 
En dan hebben we de tweejaarlijkse rommelmarkt en het start-
weekend nog niet eens genoemd. Deze opsomming is zeker niet 
compleet, want er gebeurt nog veel meer, maar het geeft een kleine 
indruk van alles wat we doen. Omdat we zo veel doen, is goede 
communicatie belangrijk. En communiceren, doen we vanuit de PgL 
op verschillende manieren. Maar wat is communicatie nu eigenlijk?
 
Communiceren is afgeleid van het Latijnse communicare: iets 
gemeenschappelijks maken. Daar draait het om: door het delen 
van informatie wordt het van ons samen. Zo draagt communicatie 
bij aan wat we samen delen, in ons geval kerk en gemeente zijn. 
Daarnaast is er de praktische kant: door die informatie weten we 
hoe we bijvoorbeeld zelf kunnen meedoen en zijn we op de hoogte. 

Communiceren doen we allemaal, ook binnen de gemeente. En 
dat is goed, want zo is ieder gemeentelid erbij betrokken. Tegelijker- 
tijd vraagt communicatie vanuit de organisatie om duidelijkheid. 
Wanneer wordt wat, waarom en voor wie gecommuniceerd? En 
wat willen we daarmee bereiken? Als PgL willen we informatie 
overbrengen naar verschillende mensen en met verschillende 
doelen. Niet alles is voor iedereen interessant of van belang. 
Daarom communiceren we op verschillende manieren en via 
verschillende communicatiemiddelen. 

Omdat het goed is af en toe iedereen hier weer over te informeren 
hebben we een overzicht gemaakt van al onze communicatie-
middelen, met daarbij welke informatie erin staat, voor wie, wanneer 
en met welk doel. 

In totaal zijn er zo’n 15 mensen in de gemeente betrokken bij de 
communicatie. We vroegen een aantal van hen daar eens over 
te vertellen. Wat doen ze en waarom? Hoeveel werk is het?  
En: is het leuk om te doen?
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Thomas Degen

Wat doe jij binnen 
de communicatie? 
Ik heb meegedacht 
over de vormgeving 
van de website, ben 
betrokken bij het 

vullen en onderhouden ervan. Waarom? Ik 
werk zelf binnen de ICT. Het is leuk om op 
deze manier bij te kunnen dragen aan het 
gemeente zijn. Het werk aan de website 
gebeurt op de achtergrond, maar het is zeker 
belangrijk. Het hebben en onderhouden 
van een website maakt je als gemeente 
ook digitaal actief, aanwezig en zichtbaar. 
Ik vind leuk om op deze manier, naast 
het beamen en de startzondag, ook mijn 
steentje te kunnen bijdragen. Belang  
communicatie? Naast een informatieve 
functie heeft de website ook een andere 
functie. Juist in deze digitale wereld is  
het eerste wat vaak gedaan wordt even 
online iets opzoeken. Het is dus heel mooi 
dat onze gemeente ook digitaal goed te 
vinden is. Juist ook voor het informeren, 
verwelkomen en verwerven van nieuwe 
leden kan de website een mooi medium 
zijn. Het is daarom ook belangrijk dat deze 
up-to-date is en blijft.

Willem Hekhuis
Wat doe jij binnen 
de communicatie? 
Lid van de redactie 
van het Leusder 
Kerkblad, al een 
reeks van jaren, ik 

denk vanaf 2011 of 2012. Eindredactie 
van de website, sinds 2008 (toen ook in 
de voorbereidende werkgroep). Tijd? Beide 
taken kosten ongeveer 8 uur per maand.
Waarom? Het is leuk om te doen, omdat 
journalistiek mijn vak is geweest en ik er 
nog steeds veel plezier aan beleef. Het 
is ook belangrijk, omdat communicatie 
nu eenmaal belangrijk is. Communicatie 
zorgt voor contact, onderlinge binding, 
informatie, op de hoogte blijven, meeleven 
met elkaar. Kan bijdragen aan het ‘groeps-
gevoel’, in dit geval dus van de kerkelijke 
gemeente, het versterkt het gevoel ‘erbij te 
horen’. Wat vind je van de communicatie 
in de PgL? Die klopt wel. We hebben een 
veelheid aan uitingen, op papier, digitaal in 
verschillende vormen. Er is actuele bericht-
geving (nieuwsbrief, website, facebook) én 
er is ruimte voor verdieping en achtergrond 
(kerkblad). Om op de hoogte te blijven 
van het wel en wee binnen de PgL hoef je 
weinig moeite te doen.

Tineke Overeem 
Zo’n 6 keer per 
seizoen horen we  
’s avonds een plofje 
op de deurmat: het 
nieuwe kerkblad 
is er. Het lijkt wel 

een magazine en is echt een visitekaartje 
van de PgL. Het blad nodigt uit om op z’n 
minst eens even door te bladeren. Ik deed 
dat altijd al graag. Nu ik redacteur ben, kijk 
ik met andere ogen.
Ik sta er elke redactievergadering weer van 
te kijken hoe een nieuw nummer groeit 
onder onze handen. De redactie is ook nog 
eens een gezellige club. 
We horen nogal eens, dat het kerkblad wel 
erg duur is en of dat wel kan van gemeen-
schapsgeld. De grap is, dat het drukwerk 
niet duurder is dan een zwart-wit uitgave. 
Het kerkblad, dat wij in Haren kregen, 
noemden wij ‘het vod’. Het leek wel gedrukt 
op oorlogspapier en de inkt gaf af op je 
vingers. Dat wil je toch ook niet.

Martien Wolters
Wat doe jij binnen 
de communicatie? 
Ik maak de 
nieuwsbrief 1x in 
de 3 weken. Sinds 
november voer ik 

de kerkdiensten in in de agenda van de 
website. Hoe lang al? De nieuwsbrief mag 
ik sinds september 2014 maken, dus 5 
jaar nu. Tijd? Dat is moeilijk te zeggen, 
ik heb nooit geklokt. Ik begin gelijk op 
vrijdag en dan ben ik er de hele week mee 
bezig. Zo kom ik niet in tijdnood en ik kan 
eventuele vragen met de schrijvers van de 
artikelen tijdig pareren. De ene keer is er 
meer werk aan dan de andere keer, maar 
gemiddeld toch 6-8 uur. Waarom? Je mag 
helpen om mensen binnen onze gemeente 
op de hoogte te brengen van het nieuws 
en wat er allemaal speelt. Het is belangrijk 
omdat iedereen verantwoordelijk is voor 
zijn eigen gedeelte binnen de Kerk en dat 
wij dat als nieuwsbrief redacteuren mogen 
bundelen en doorgeven. Natuurlijk zijn er 
ook minder leuke kanten en zit je soms 
knarsetandend achter je PC, maar over het 
algemeen, super.

 
Website 
www.pgleusden.nl
Wat: De website is het centrale punt 
binnen de communicatie, omdat 
de website wordt gebruikt als een 
verzamelpunt van alle informatie, 
zowel de 'snelle' informatie over 
diensten en activiteiten, als de infor- 
matie die een jaar of langer beslaat, 
zoals het beleidsplan en andere 
praktische zaken. Wie: iedereen die 
de PgL opzoekt Wanneer: continu 
Waarom: informeren, uitnodigen

Kerkblad
Wat: Blad met artikelen over geloof 
in het dagelijks leven, activiteiten 
komende maanden, praktische 
informatie over de gemeente en  
berichten van de kerkenraad, over-
zicht kerkdiensten. Wie: iedereen 
die is ingeschreven bij de PgL (oplage 
1400) en door publicatie op de web- 
site mogelijk een nog breder publiek 
Wanneer: eens in de 7-8 weken 
Waarom: inspireren, informeren, 
uitnodigen 

Jaarthema folder
Wat: cursussen / leerhuizen / 
bijzondere activiteiten Wie: ieder-
een die is ingeschreven bij de PgL 
(oplage 1500) en door publicatie op 
de website mogelijk een nog breder 
publiek Wanneer: twee keer per 
jaar (najaar en voorjaar) Waarom: 
informeren, enthousiasmeren, 
uitnodigen, breed beeld van de 
gemeente laten zien

Nieuwsbrief
Wat: De nieuwsbrief is voor informatie 
voor de korte termijn: over de  
komende zondagdiensten, activiteiten 
in de nabije toekomst, oproepen 
voor hulp, pastoraal nieuws. Wie: 
betrokken gemeenteleden (die zich 
inschrijven voor de nieuwsbrief,  
dit kan via de website) Wanneer: 
wekelijks Waarom: informeren, op 
elkaar betrokken zijn, enthousias-
meren en activeren
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Frank Jansen
Wat doe jij binnen 
de communicatie?
Ik maak wekelijks 
de agenda voor de 
Nieuwsbrief. Hoe 
lang al? Sinds het 

bestaan van de nieuwsbrief, vanaf 2013.
Tijd? Per week is dat gemiddeld een half 
uur: aanvullen nieuwe data, lijst agenda 
items selecteren voor de nieuwsbrief, 
verwerken correcties van Machteld Beek.
Waarom? Het is leuk, omdat tussen alles 
wat wordt georganiseerd iedereen kan 
vinden wat er van zijn of haar gading is.
Belang communicatie? Communicatie 
is cruciaal, omdat het zorgt dat je op 
de hoogte blijft van wat er speelt, je je 
daardoor medespeler blijft weten van 
een gemeenschap, en je uitgenodigd en 
welkom blijft voelen bij het hele kerkzijn; 
ongeacht je mate van betrokkenheid. Wat 
vind je van de communicatie in de PgL?
Het is een warm bad!

Ben Wassink
Wat doe jij binnen 
de communicatie? 
Sinds 2008 zit ik 
in de werkgroep 
website. Ik ben er 
nu niet zoveel uur 

meer aan kwijt (zo’n 2-3 uur/week). Ik 
denk mee over indeling en beheer, plaats 
In Memoriams en het kerkblad, vervang 
Willem als nodig. Sinds 2013 doe ik ook 
mee met de nieuwsbrief. Eens in de drie 
weken ben ik daar 1-1,5 dag mee bezig. 
Waarom? Nuttige dingen doen krijgt een 
extra dimensie als erover ‘verteld’ wordt. 
Daar binnen de PgL een rol in spelen is 
leuk om te doen. En je wordt er tegelijk 
ook wijzer van, doordat er veel nieuws en 
informatie door je vingers gaat. Wat vind 
je van de communicatie in de PgL? Het 
is mooi om te zien dat op verschillende 
manieren door diverse betrokkenen wordt 
gewerkt aan communicatie in de PgL, 
zowel naar buiten als naar binnen. Elk 
medium heeft een eigen doelgroep. Ik 
denk dat we het als PgL niet slecht doen.

Sybe Keegstra
Wat doe jij binnen 
de communicatie?
Ik beheer de 
facebookpagina van 
de PgL. Hoe lang 
al? Sinds juli 2013 

Tijd? Het kost ongeveer twee uur per 
week (vaak korte momenten). Waarom? 
Het is erg leuk om te doen. Door mijn vele 
contacten binnen de kerk kan ik snel 
(soms binnen enkele uren) berichten over 
allerlei activiteiten plaatsen. Berichten 
met foto's en fi lmpjes worden zeer op 
prijs gesteld. Belang communicatie?
Communicatie zie ik als een soort van 
missionair bezig zijn. Op een leuke manier 
kun je laten zien wat er allemaal binnen 
de PgL gebeurt. En dat is heel wat. Wat 
vind je van de communicatie in de PgL?
Ik mis de informatie van de kerkenraad. 
Nu ik zelf niet meer in de kerkenraad zit, 
ben ik veel minder op de hoogte van wat 
er binnen de kerkenraad gebeurt. De 
informatie via de Nieuwsbrief vind ik te 
summier.

Ko Groen 
Ik fotografeer voor 
de kerk vanaf 2006, 
beginnend met het 
fotograferen van 
de rommelmarkt. 
Tijd? Dat is heel 

verschillend, het verwerken van de foto's 
van een bijzondere dienst kost gauw een 
paar uurtjes, terwijl het startweekend 
me wel een paar dagdelen bezig houdt. 
Ik houd van plaatjes. Kom ik bij mensen 
thuis dan bekijk ik steevast de (familie)foto's 
die aan de muur hangen. Foto's voegen 
herkenning toe aan de omgang met elkaar. 
Ik vind het belangrijk dat mensen goed op 
de foto staan en houd van een ongedwongen 
sfeer. Wat vind je van de communicatie 
in de PgL? Binnen onze kerk hebben heel 
veel mensen een taak. Daarmee ontstaat 
veel communicatie, waar zo af en toe nog 
wel wat aan te verbeteren is, maar we 
zijn bijna allemaal vrijwilligers. De digitale 
middelen maken het wel mogelijk om korte 
lijntjes te houden met elkaar, waardoor 
communicatie snel kan gaan.

Liturgie
Wat: manier van het vieren van de 
kerkdienst Wie: gemeenteleden 
die zich inschrijven voor de liturgie 
(opgeven kan per email, adres te 
vinden op de website) Wanneer:
wekelijks Waarom: bekend maken 
liturgie

Doelgroep folders
Wat: activiteiten voor de jeugd, 
activiteiten rond ontmoeting (met 
name ouderen) en activiteiten van
het gemeentediaconaat Wie: jeugd, 
ouderen, mensen die actief willen 
bijdragen aan ‘omzien naar elkaar’ (de
folders worden specifi ek verspreid) 
Wanneer: jaarlijks Waarom: infor-
meren, enthousiasmeren, uitnodigen

Leusderkrant: Kerken in Leusden
Wat: Overzicht activiteiten die 
breed toegankelijk zijn en/of 
artikelen over geloof en kerk met 
een brede focus, vaak gelinkt aan 
maatschappelijke thema's. De PgL 
verzorgt eens per kwartaal een 
artikel. Sporadisch 'losse' artikelen 
over gebeurtenissen die voor de 
gemeenschap van Leusden van 
belang zijn, zoals afscheid /intrede 
van een dominee of het luiden van
de klok op Paasmorgen. Wie: alle 
inwoners van Leusden, de krant 
wordt huis aan huis verspreid. 
Wanneer: tweewekelijks, om en
om overzicht kerkdiensten & artikel 
en overzicht activiteiten Waarom:
als gezamenlijke kerken (in de 
Raad van Kerken) informeren en 
uitnodigen 

Facebook
Wat: Korte online berichten met veel 
beeld, maximaal een week terug of 
vooruit Wie: facebookgebruikers 
die de PgL kennen Wanneer: kan 
dagelijks vernieuwd worden Waarom:
betrokken zijn, enthousiasmeren, 
informeren

Beamer
Wat: Ondersteuning van de kerk-
dienst, preek, collectes etc. Wie:
kerkgangers Wanneer: tijdens de 
kerkdienst Waarom: ondersteunen 
van de viering als ontmoeting met God
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Groene theologie:
een dwarse blik
In onze gemeente gaan we aan de slag met 
het boek van Trees van Montfoort: Groene 
theologie. In haar boek levert zij een nieuwe 
kijk op de manier waarop wij in de kerk met 
ecologie en duurzaamheid aan de slag kunnen.

Hoe leveren de kerk en leden van de kerk 
hun bijdrage aan het thema duurzaamheid?
Ga je doen wat de anderen ook doen? Hoe 
nuttig het ook is om aansluiting te zoeken 
bij allerlei (bestaande) initiatieven: het is 
een gemiste kans. De kerk heeft een eigen 
visie op duurzaamheidsvraagstukken. In het 
scheppingsverhaal wordt de mens in ‘de tuin’ 
geplaatst, met een opdracht. Namelijk om 
die tuin ‘te bewerken en te bewaren’. Of 
anders vertaald: ‘te dienen en te bewaken’. 

Die vertaling past beter bij onze situatie. 
De natuur is geen bedreiging voor de 
mens, maar de mens is een bedreiging 
voor de natuur. Het is onze taak om het 
leven mogelijk te (blijven) maken voor al 
de (bedreigde) dier- en plantsoorten. Het 
eigene van de visie van de kerk is dat zij 
zich realiseert dat we deze werkelijkheid 
als een gave hebben gekregen, en dat we 
er op moeten passen.

Geïnspireerd
Eén van de wonderen die zich voltrekt is dat 
we zijn afgestapt van grote verhalen en ze 
ingewisseld hebben voor heel veel kleine 
initiatieven. In plaats van grote woorden 
over vrede, gerechtigheid en heelheid van 
de schepping gaat het nu over hoeveel 
verpakkingsmateriaal we gebruiken. Of de 
melk die we kopen wel duurzaam is gepro-
duceerd. Wekken we onze eigen energie op 
en proberen we minder kilometers te rijden. 
Dat zijn zaken waar geïnspireerde mensen 

mee bezig zijn en dat zijn zeker niet alleen 
mensen uit de kerk. Maar geïnspireerd zijn 
ze. Ze zijn in de Geest. Wij geloven dat de 
Geest Gods in onze werkelijkheid allerlei 
mensen inspireert en motiveert om zich in 
te zetten voor duurzaamheid. Als mensen 
van de hoop juichen we alle dingen toe 
die hoop geven, of ze nu kerkelijk zijn of 
niet. Rond duurzaamheid gebeuren al heel 
veel goede dingen. Wij ervaren het als een 
daad van God dat de Geest ook buiten de 
Kerk werkt.

Bekering
De kerk heeft ook verstand van bekeren. 
Heel veel initiatieven rond duurzaamheid 
hebben te maken met symptoombestrijding. 
Minder verpakkingen, minder vlees, minder 
kilometers. Het is heel nuttig, maar het 
helpt te weinig. Structuren en mensen 

zullen fundamenteel moeten veranderen 
willen we echt aan duurzaamheid kunnen 
werken.

Dat klinkt groots, maar dat valt wel mee. 
De kandidaat waar je met de gemeente-
raadsverkiezingen op stemt, kun je via een 
mailtje vragen wat zij of hij gaat doen voor 
duurzaamheid in de gemeente. Je kunt 
kijken op welke manier de dominee met 
duurzaamheid aan de slag gaat of het een 
onderdeel maken van je jeugdwerk.

Samengevat: De kerk is er om de schepping 
te dienen en voor alles en iedereen die 
bedreigd wordt het leven mogelijk te maken. 
De Kerk is er om al het goeds dat al gebeurt 
toe te juichen en te ondersteunen. En de 
Kerk is er om op te roepen tot ‘bekering’. 

Tekst: Bert de Velde Harsenhorst, zie de 

jaarthema folder bij dit kerkblad voor meer 

informatie over de cursus.

Eén van de wonderen
die zich voltrekt is dat
we grote verhalen
hebben ingewisseld
voor heel veel kleine
initiatieven.

De mens krijgt de
opdracht om te dienen
en te bewaken.
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Goed boeren in Oeganda
In het noorden van Oeganda is het niet makkelijk om voedsel 
te verbouwen. De regen valt steeds grilliger door de wereld-
wijde klimaatverandering. Soms is er droogte, soms staan 
de velden onder water. Samen met de Kerk van Oeganda 
steunt Kerk in Actie boerengezinnen in hun strijd om het 
dagelijks bestaan. Ze leren nieuwe landbouwtechnieken en 
bewaren hun oogst beter. Ze vormen coöperaties en spaar-
groepen. Iedereen legt geld in en om de beurt kan iemand 
het hele bedrag gebruiken voor een grotere (landbouw)
investering. Daarmee krijgen boerinnen en boeren de slag-
kracht om hun productie te verhogen. Ze maken energie-
zuinige ovens, planten bomen om erosie te voorkomen, 
leggen visvijvers aan en gaan bijen houden. Dat is goed 
voor mens èn natuur. Kijk voor meer informatie op: 
www.kerkinactie.nl/boerinoeganda. 

Op 2 februari- werelddiaconaatszondag is de eerste collecte 
bestemd voor dit mooie project. U kunt ook een gift 
overmaken op rekening NL35 RABO 0335952232 t.n.v. 
Diaconie PgL o.v.v. Werelddiaconaat-Boeren in Oeganda.

Van harte aanbevolen!
De ZWO-groep

Als u uw kasten en kleding gaat ruimen en nakijken, wilt 
u ze dan bewaren voor de kledingbeurs. Op 1 april (dit is 
geen grap) is er weer de voorjaarsbeurs, dus denk aan 
ons alstublieft! Nadere informatie komt in het volgende 
kerkblad. 

Gerrie Slotboom-Bagerman

2 februari: Werelddiaconaat

Kledingbeurs

Collectenieuws

Winter Orgelconcerten Rusthof 

Vanaf 1 januari 2020 zijn er enkele wijzigingen bij de verkoop 
van collectemunten. Na de introductie van collectemunten 
vorig jaar april is nu ook de gele collectebon als laatste 
vervangen door een (eveneens gele) munt. De prijs ervan 
blijft onveranderd w 2,50. De prijs van de groene en violet-
kleurige collectemunten is wél aangepast. Dat was sinds 
2012 niet meer gebeurd. Omdat ook voor de PgL het leven 
in die periode duurder werd, is besloten tot een beperkte 
verhoging en gaat de waarde van de groene munt van w 0,65 
naar w 0,70 en van de violetkleurige munt van w 1,00 naar 
w 1,10. 

Collectemunten worden in zakjes van 20 stuks verkocht. 
Een zakje groene munten kost voortaan w 14, een zakje 
violetkleurige w 22 en een zakje gele munten w 50. Op de 
website en in dit kerkblad op p.16 leest u hoe collectemunten 
kunnen worden besteld.

Verder zal in 2020 worden onderzocht of digitaal collecteren 
tijdens de kerkdiensten - naast contant geld en collecte-
munten - iets is waar we als PgL in de nabije toekomst bij 
willen aanhaken.

Namens het College van Kerkrentmeesters,
Aat Mosterd, penningmeester

Het derde en vierde orgelconcert in de Torenzaal (Aula 1) 
van Uitvaartcentrum Rusthof, door Hans van Haeften en 
Jaap Ketel georganiseerd, worden beide weer bijzondere 
concerten.
•  Zondagmiddag 9 februari, 15.00 uur – Een Johan 

Sebastian Bach special
  ‘Het orgel als kamermuziek instrument: rond orgeltrio's 

van J.S. Bach’
 Bert Mooiman, orgel
•  Zondagmiddag 8 maart, 15.00 uur – Orgelmuziek voor 

het oor en oog 
 ‘Van stof en zand’
  Hans van Haeften, orgel en Zandkunstenares Helene 

Wieringa – Pruijssen
Meer informatie: www.leusdenorgelconcert.nl
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Bidden voor Leusden en haar inwoners, 
dat is het doel van de interkerkelijke 
gebedsgroep die sinds kort in Leusden 
bestaan. Nico van den Berg is één van 
de initiatiefnemers. Hij vertelt: We willen 
graag bidden voor Leusden en daarin 
samen optrekken met christenen uit alle 
kerken, zodat we als één familie onze 
dank en gebeden aan onze hemelse 
Vader voorleggen en net zo belangrijk: 
leren luisteren naar God om te ontdekken 
wat Zijn plannen zijn met ons en met 
Leusden.

De groep bestaat nu uit ongeveer 8 
mensen, uit de PgL en de Evangelische 
Gemeente en ook mensen die een kerk 
in Amersfoort bezoeken. We hopen dat 
er meer mensen bij komen, ook uit de 
andere gemeenschappen. Iedereen is 
welkom!

We komen maandelijks samen in één 
van onze huiskamers. De avond begint 
om 20.30 en is uiterlijk 22.00 afgelopen. 
Eerst beginnen we met een bakje koffie 
of thee en dan bespreken we kort de  
gebedspunten. Deze gebedspunten  
kunnen soms van persoonlijke aard zijn.

Ook komen we regelmatig in het Huis 
van Leusden om te bidden voor de  
gemeente Leusden en het politieke 
werk. Dit doen we op dit moment met  
de (mensen van) ChristenUnie-SGP,  
maar iedereen is welkom!

Voor meer informatie kun je mailen naar  
gebedvoorleusden@gmail.com

Gebedsgroep Leusden 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)

•  22 januari, Dorpskerk 
 Mw. Hilberink vertelt verhalen over vrouwen in de Bijbel. 

•  11 februari, Marcuskerk
  Dhr. Wout van Kooij vertelt over de geschiedenis van ‘Oud Hamersveld’. 

Als u geïnteresseerd bent in de geschiedenis van Leusden, wordt dit 
een heel bijzondere middag.

•  4 maart, Dorpskerk
  Een optreden van de juf, de bakker en de dominee. Een feest van 

herkenning, vrolijk, vol respect en sfeer gebracht. 

•  10 maart, Marcuskerk
  Dhr. Remco Reiding heeft nationale bekendheid verworven door zijn 

tomeloze inzet om namen te achterhalen van de oorlogsslachtoffers 
die op het ‘Sovjet Ereveld’ op Rusthof zijn begraven. Van bijna twee-
honderd slachtoffers heeft hij de nabestaanden opgespoord, uit wel 
vijftien verschillende landen. Hij kan hier zeer bewogen over vertellen.

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)

Terugblik 
Op 30 oktober was het een gezellige drukte in het Trefpunt.  
Mevr. Annema vertelde over haar Bed & Breakfast in Apeldoorn.  
Ontelbare situaties, er was heel veel gebeurd en er werd veel  
gelachen, af en toe was het best hilarisch. Ze had veel meegemaakt 
en kon prachtig vertellen.

Op 18 december was de Adventsviering in de Dorpskerk. We begonnen 
met koffie, thee of zelfgemaakte chocolademelk en natuurlijk iets 
lekkers erbij om te smullen. Daarna gingen we verder in de kerk. 
Het thema was ‘Welkom, krachtig kwetsbaar Kind’. Ds. Anette 
Sprotte deed de meditatie en er werden gedichten voorgedragen. 
Astrid Sparreboom en Tine Lempens zongen prachtig samen 
(kippenvel moment) en Jan Schuring en Astrid begeleiden ons met 
orgel, piano en dwarsfluit. Daarna was er een heerlijke maaltijd, 
waarna iedereen naar huis ging met een goed gevoel.

Gerrie Slotboom-Bagerman

In de folder ‘Ontmoeting’ (te verkrijgen bij het kerkelijk bureau en het  

gemeentediaconaat) vindt u alle data voor dit seizoen.



 

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 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 collectemunten 
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 collectemunten, Liedboeken en de Bijbel in 
Gewone Taal te koop. Collectemunten zijn er in drie varianten: 
w 0,70 (groen), w 1,10 (violet) en w 2,50 (geel). De munten 
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 NL82 RABO 0335 9157 87 t.n.v. 
Collecterekening PgL, met vermelding van het bezorgadres. 

Giften
We ontvingen weer verscheidene giften. Op 20 okt. via André 
Jansen w 10,50 voor de voedselbank. Op 4 nov. via ds. Anette 
Sprotte w 50 voor de kerk. Op 10 nov. via Titia Doorn w 20 en 
via de collecte w 20, beide voor de bloemendienst. Op 22 nov. 
via Siska Krol w 10 en op 29 nov. via Betsy van der Hoeven w 15, 
beide voor de bloemendienst. 
Vanaf 28 oktober t/m 27 december 2019 zijn de volgende 
giften op de bankrekening van de Diaconie binnengekomen: 
w 677 t.b.v. ons meerjarenproject in Moldavië; w 75 t.b.v. de 
Kerstcollecte Kinderen in de knel (ook in Moldavië); w 60 t.b.v. 
de diaconie en w 10,50 voor de voedselbank. 
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Op de ouderenmiddag in de Dorpskerk was de inhoud van het 
‘KEU’ op 30 okt. w 61,70 en op de Adventsmiddag w 157,85.
Alle gevers hartelijke bedankt!

Nieuwjaarsgroet Gemeentediaconaat
Als het kerkblad in de brievenbus valt, is het jaar 2020 reeds 
begonnen. Ook voor het Gemeentediaconaat begint weer 
een nieuw jaar waarin wij niet alleen elkaar ontmoeten, maar 
ook de ander die wij op ons pad zullen tegenkomen. Het is 
een voorrecht dat we al zo lang actief kunnen zijn, want dat 
is niet zo vanzelfsprekend als het wellicht lijkt. Er is meer 
dan voldoende reden om dankbaar te zijn voor jullie inzet 

in afgelopen jaar. Voor het jaar dat voor ons ligt wenst het 
bestuur (namen staan hiernaast) iedereen veel plezier bij wát 
je ook doet in de gemeente en in de ontmoeting met de ander.

Ziend op dat wat komen gaat
vasthoudend aan de bron,
in die aanwezigheid 
op reis met elkaar
ook dit komende jaar
in liefde, met aandacht 
van mens tot mens.

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.

Op 25 november 2019 stierf Jan Weernekers. Hij werd 89 jaar. Van 1973 tot 1983 was  
hij predikant in Leusden, van de Hervormde Wijkgemeente Dorpskerk. Zo leerde ik hem 
kennen. Hij was rustig, bescheiden en uiterst bedachtzaam; een man des vredes, maar 
géén ‘doetje’. Scherpzinnig en als het nodig was zeer beslist. 

Als heel bijzondere momenten herinner ik mij dat ik in de late avond bij het PON-lijntje  
Jan tegenkwam. Die was op verkenning geweest. Daar bij de spoorbomen zetten we onze 
fietsen aan de kant en wisselden onze bevindingen in ruime openhartigheid. 

Jan was een doordacht prediker. Zag kans om tussen alle werkzaamheden door te promoveren. 
Een dorpspastor ten voeten uit. In een eenvoudig vroom geloven, oprecht en betrouwbaar 
tot op het bot. Op een schitterende wintermorgen was er in Veessen, waar het allemaal 
begon, een dienst vol liefde. Toen droegen zijn kinderen hem het kerkje uit en is hij in zijn 
graf gelegd, achter de heg van de pastorie. Eigenlijk in zijn eigen achtertuin.

Jan Simon Ridderbos

Op internet is een uitgebreider In Memoriam te lezen:  
pgleusden.nl/in-memoriam-dr-jan-weernekers 

‘Nu laat ons God de Here, 

dankzeggen en Hem eren, 

want goed zijn alle dingen 

die wij van Hem ontvingen.’ 

In Memoriam dr. Jan Weernekers 
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Bij de kerkdiensten

Op vrijdag 31 januari is er om 20.00 uur een Taizé-viering in 
de Marcuskerk. Taizé-vieringen zijn anders dan gewone
kerkdiensten. Er is geen voorganger en geen preek. 
Centraal in de bijeenkomst staan muziek en meditatie. 
De muziek wordt gevormd door het zingen en spelen van 
korte liederen met christelijke teksten die meerdere keren 
herhaald worden. Daarnaast zijn er bijvoorbeeld een stilte 
van een kleine tien minuten, een lezing, voorbeden en een 
gezongen Onze Vader.

Op woensdag 26 februari begint de periode voor Pasen. 
Tijdens deze ‘40dagentijd’ is er traditiegetrouw elke 
woensdag een vesper waarin we samen met de katholieke 
Sint Jozefparochie uitzien naar het feest van de opstanding. 
Aansluitend kunt u elke woensdag mee doen met de Bijbel-
leesgroep in de Dorpskerk. In de folder bij het jaarthema 
leest u daar meer over.

Vanaf 26 februari elke woensdag:
19.00 uur, St. Jozefkerk, oecumenische vesper
20.00 uur, Dorpskerk, Gewoonweg Bijbel

31 januari: Taizé viering

Vespers en Bijbel in de
40dagentijd

Week van Gebed
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In de jaarlijkse ‘Week van Gebed’ bidden christenen samen 
voor eenheid, voor hun wijk én de wereld. Deze gebeds-
beweging begon 150 jaar geleden en de gebedsweek wordt 
wereldwijd gehouden. Ook in Leusden bidden en vieren 
de PgL en de katholieke Sint Jozefparochie al vele jaren 
samen op de zondagochtenden, sinds enkele jaren is daar 
een extra gebedsdienst op woensdagavond bijgekomen 
waar ook de vrijgemaakte Koningshof en de Evangelische 
Gemeente aan meedoen.

Dit jaar is het thema ‘Buitengewoon’. Geïnspireerd door de 
buitengewone vriendelijkheid die in Handelingen 28 naar 
voren komt daagt de Week van Gebed deelnemers uit om 
te streven naar méér dan het gewone. Het thema is voor-
bereid door kerken in Malta. Het Bijbelgedeelte speelt op 
hun eiland. Paulus en zijn reisgenoten lijden schipbreuk en 
worden dan met buitengewone vriendelijkheid opgevangen 
op Malta. Hun anders-zijn vormt geen enkele belemmering 
om hen gastvrij te ontvangen. Het unieke van dit thema is 
dat het niet alleen oproept tot buitengewone vriendelijkheid, 
maar ook uitdaagt om te durven ontvangen van mensen 
die anders zijn dan wij.

Die uitdaging past ook goed bij christenen in onze samen-
leving. Wanneer we de ander niet zien als bedreiging, maar 
écht durven te ontmoeten van mens tot mens kunnen we 
verbondenheid ervaren en eenheid vieren. Wees welkom en 
bid mee!

•  Zondag 19 januari 2020 om 11.00 uur in de 
Sint Jozef Kerk 

 Voorgangers: Antoinette Bottenberg en Marleen Kemink
•  Woensdag 22 januari 2020 om 19.00 uur in de 

Marcuskerk
  Voorgangers: Peter Hommes, Pieter van den Berg en 

Anette Sprotte 
•  Zondag 26 januari 2020 om 10.00 uur in de 

Marcuskerk 

In beide zondagse vieringen
zal de cantorij samen met
het koor Ruach zingen!

THUIS maar toch 'bij de dienst' zijn?
Luister live of op een later tijdstip 
mee via www.kerkomroep.nl.

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

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

Vrijdag 31 januari
Marcuskerk 20.00 uur Taizé viering, zie p.18 

Zondag 2 februari
Dorpskerk 10.00 uur ds. A. Sprotte
Marcuskerk 10.00 uur ds. R.P. Doesburg, 10.00 uur Basiscatechese
  Collectes: 1e ZWO Werelddiaconaat, zie p.14, 2e plaatselijk kerkenwerk

Zondag 26 januari
Dorpskerk 10.00 uur ds. R.P. Doesburg
Marcuskerk 10.00 uur oecumenische viering in het kader van de Week van Gebed, zie p.18 
  Collectes: 1e diaconie, 2e oecumene in Leusden

Zaterdag 1 februari
MFC Atlas 16.30 uur POW WOW: spelen, vieren, eten

Zondag 9 februari
Dorpskerk 09.15 uur Kerk op schoot 
 10.00 uur ds. M. Kemink
Marcuskerk 10.00 uur dr. M.C.A. Korpel, Jeugdkerk
  Collectes: 1e diaconie, 2e catechese & educatie

Zondag 23 februari
Dorpskerk 10.00 uur ds. P. P. van der Harst
Marcuskerk 10.00 uur ds. A. Sprotte 
  Collectes: 1e diaconie, 2e kindernevendienst

Zondag 1 maart
Dorpskerk 10.00 uur ds. A. Sprotte
Marcuskerk 10.00 uur ds. R.P. Doesburg, 10.00 uur Basiscatechese
  Collectes: 1e diaconie, 2e plaatselijk kerkenwerk, 3e ZWO 40dagenproject

Zaterdag 7 maart
MFC Atlas 16.30 uur POW WOW: spelen, vieren, eten

Woensdag 11 maart
St. Jozefkerk 19.00 uur oecumenische vesper, zie p.18

Woensdag 22 januari
Marcuskerk 19.00 uur oecumenische viering in het kader van de Week van Gebed, zie p.18

Zondag 16 februari
Dorpskerk 10.00 uur ds. M. Kemink, viering Heilig Avondmaal
 12.00 uur winterse wandeling, zie jaarthema folder
Marcuskerk 10.00 uur ds. A. Sprotte 
  Collectes: 1e diaconie, 2e jeugdwerk JOP (sirkelslag)

Woensdag 26 februari
St. Jozefkerk 19.00 uur oecumenische vesper, zie p.18

Woensdag 4 maart
St. Jozefkerk 19.00 uur oecumenische vesper, zie p.18

Zondag 8 maart
Dorpskerk 10.00 uur ds. R.P. Doesburg
Marcuskerk 10.00 uur ds. M. Kemink
 10.00 uur Jeugdkerk
  Collectes: 1e diaconie, 2e plaatselijk kerkenwerk, 3e ZWO 40dagenproject

Zondag 15 maart
Dorpskerk 10.00 uur ds. M. Kemink
Marcuskerk 10.00 uur ds. R.P. Doesburg 
  Collectes: 1e diaconie, 2e plaatselijk kerkenwerk, 3e ZWO 40dagenproject

Zondag 19 januari
Dorpskerk 10.00 uur ds. R.P. Doesburg
Marcuskerk 10.00 uur geen viering
St. Jozefkerk 11.00 uur oecumenische viering in het kader van de Week van Gebed, zie p.18
  Collectes: 1e diaconie, 2e missionaire materialen en initiatieven
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Ziekenbezoek

Mijn vader had een lang uur 

zitten zwijgen bij mijn bed.

Toen hij zijn hoed had opgezet

zei ik: Nou, dit gesprek

is makkelijk te resumeren.

Nee, zei hij, nee toch niet,

je moet het maar eens proberen.

Judith Herzberg


