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Op dit moment houdt het coronavirus de gemoederen behoorlijk bezig. Het virus 
verspreidt zich nu ook in Nederland. Mogelijk besmette mensen moeten in eerste 
instantie thuis blijven. In quarantaine zogezegd. Een frans woord voor afzondering, 
waarin het getal veertig zit. Het werd aanvankelijk gebruikt wanneer de bemanning 
van een schip mogelijk besmet was met tyfus of cholera. Zo'n risico schip moest 
40 dagen in afzondering buiten de haven voor anker gaan. Was er niks aan de 
hand, dan mocht het schip na deze 40 dagen aanleggen in de haven. 
 

De 40 dagentijd voor Pasen is eigenlijk ook een 
soort ‘quarantaine-tijd’. We zonderen ons even van 
de dagelijkse wereld en besognes af en proberen 
bezinningsmomenten te vinden die ons bepalen bij 
de betekenis van het lijden, de verzoening en de 
opstanding. 

Er zijn in deze 40 dagen periode verschillende 
kerkdiensten en vieringen. Elke woensdag een 
vesper, samen met de Jozefkerk, op Palmzondag 
de viering met Palmpaasstokken (een feest voor 

de kinderen) en vlak daarvoor twee vieringen met Avondmaal in kleine kring. In de 
Stille Week lopen de 40 dagen uit in een climax en vieren we het Avondmaal. In de 
Marcuskerk tijdens de drie dagen van Pasen, in de Dorpskerk op Goede Vrijdag. 
In het paasweekend zijn zelfs de nachten vol van vieren. De jongeren hebben hun 
Paasevent Standup & standby in de nacht van vrijdag op zaterdag, in de Paasnacht 
is er een Paaswake in de Marcuskerk en een paar uur later kunt u bij zonsopgang 
meedoen in de Dageraadviering. 

In dit kerkblad vertellen wij u graag over deze diensten, natuurlijk met de bedoeling 
dat de betekenis en relevantie ervan u aanspreekt en uitnodigt. 

Na 40 dagen ‘quarantaine’ stappen we daarna samen aan wal, vieren we Pasen in 
het land van de Opstanding. 

Ds. Rob Doesburg
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Van de redactie 

Quarantaine

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

Colofon

Blik naar buiten

Gemeenteavond over missionair  

kerk zijn in Leusden

• Donderdag 26 maart 

• 20.00 - 22.00 uur

• Marcuskerk

Vrijwilligersavond

Voor alle vrijwilligers die een  

steentje bijdragen

• Vrijdag 17 april 2020

• 20.00 uur

• Marcuskerk



Maart / april / mei 2020

Op weg naar Pasen
4 Vespers in de 40dagentijd
  ‘De vespers houden je bij de les.’ 
5 Avondmaal: een maaltijd om te vieren
  ‘We vieren dat God tot het uiterste gaat.’
6 Bachs grenzeloze creativiteit
  ‘Ik was ontroerd, maar als ik het opschrijf, 

klinkt het plat.’ 
7 Het Paas-triduüm in de Marcus
   ‘Deze dagen hóren bij elkaar.’
8 Standup & standby
   Nacht vol radio over opstaan en bijstaan.
9 Viering bij zonsopgang
   ‘Pasen beleef je intens en doordringend.’
18 Palmpasen

Kerk voor / met anderen
10  Missionair kerk zijn – waarom is dat belangrijk?
  Donderdag 26 maart is er een gemeente-

avond ‘Blik naar buiten’ over missionair kerk 
zijn in Leusden. 

11 Iemand zoals ik
12 Groen

Vieren 
18 Overzicht kerkdiensten 15 maart / 15 mei

Onze gemeente
13 Van de kerkenraad
  Nieuwe ambtsdragers en contactpersonen 

en de vrijwilligersavond op vrijdag 17 april.
14 Activiteiten
15 Jeugd van vroeger
16 Praktische informatie
17 In Memoriam

Inhoud Predikant in wording
De laatste paar weken lijkt het over niets anders 
te gaan dan het griepvirus dat zich vanuit China 
over de wereld verspreidt. De schrik zit er bij 
veel mensen, overheden en zorginstanties goed 
in. In regio’s waar veel mensen ziek zijn ligt het 
openbare leven grotendeels stil. Staat dat ons in 
Nederland ook te wachten?

Het is voor het eerst dat ik zoiets mee maak. Heel 
Nederland is bezig zich voor te bereiden op een 
eventuele griepgolf. Om verspreiding te voorkomen 
wordt er gerept over het isoleren van patiënten,  
het sluiten van scholen en het annuleren van  
evenementen. De druk op huisartsen, ziekenhuizen 
en GGD’s loopt op. Er zijn al bedrijven waar het  
werk stil ligt. Kan ons systeem dit aan? Of ben je 
uiteindelijk op jezelf aangewezen?

Ik vraag mij af hoe wij als kerk hiermee om kunnen 
gaan. Vorige week stuurde de PKN een persbericht 
rond waarin handen schudden en het gezamenlijk 
drinken uit de Avondmaalsbeker ontraden worden. 
Dat lijken mij zinnige maatregelen. Maar kan je nog 
wel op zondag bij elkaar komen voor de eredienst? 
En hoe richt je het pastoraat en het omzien naar 
elkaar in? Dat zijn prangende vragen.

Een theoloog die mij prikkelt is de Amerikaan  
Stanley Hauerwas. Deze man gelooft heilig in de 
kracht van de kerk als gemeenschap. Als christenen 
ben je op elkaar aangewezen. Samen houd je de 
Naam van God hoog. Met elkaar ben je leerling van 
Christus. Daaruit volgt dat de zorg voor elkaar heel 
belangrijk is. Wat de situatie ook is, je laat elkaar 
niet los.

Misschien is het omzien naar elkaar de komende 
maanden hard nodig. Mocht het nodig zijn, dan 
hoop ik dat deze gemeenschap sterk genoeg is 
om voor elkaar te zorgen. Bel elkaar bijvoorbeeld 
regelmatig op. Of laat zelf aan anderen weten dat je 
in orde bent. Het griepvirus is niet via de telefoon of 
WhatsApp overdraagbaar hè? Of doe boodschappen 
voor iemand die ziek is. Spreek af dat je het voor de 
deur achterlaat. Of zorg voor de kinderen of ouders 
van iemand als hij/zij dat niet kan. De mogelijkheden 
zijn eindeloos.

Alex Brinkman, predikant-in-opleiding in de PgL
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Vespers in  
de veertig- 
dagentijd

‘Ik kan heel blij worden van de mooie 
dingen die gebeuren,’ zegt Esther van de 
Meent. Sinds enkele jaren is ze een trouw 
bezoekster van de vespers. ‘Ze duren 
maar een half uur, drie kwartier hooguit, 
maar geven je vaak méér dan een lange 
kerkdienst.’ Esther roemt de ‘prachtige 
liederen van Ruach en de cantorij’ en  
herinnert zich nog goed het slotlied van  
vorig jaar. ‘Dat was zo mooi dat ik er  
tranen van in mijn ogen kreeg.’
Het geeft houvast dat de liturgie elke 
week dezelfde is. ‘Alleen de lezing en de 
overdenking zijn verschillend.’ Esther ging 
er een jaar of drie, vier geleden voor het 
eerst naar toe. Iemand had haar erover 
verteld. Het helpt natuurlijk, zegt ze eerlijk, 
dat woensdag haar vrije dag is en dat ze 
niet ver van de Jozefkerk woont. 

Op weg naar Pasen is er iedere woensdag 
om 19.00 uur een vesper in de Sint Jozef- 
kerk. Dit jaar is het thema ‘Bevrijding’. 
Pasen is het verhaal van bevrijding uit 
de macht van het kwaad en de dood. We 
lezen uit het Bijbelboek Exodus, dat vertelt 
over God die het volk Israël uit het slaven-
land Egypte bevrijd. 

Naast de teksten uit Exodus staat ieder 
week een foto uit de actualiteit centraal. 
Wat betekent bijvoorbeeld bevrijding uit 
slavernij in een samenleving waarin veel 
mensen burn-out raken? Hoe word je 
bevrijd uit onmacht als je in een land leeft 
waarin je geen ruimte krijgt voor je eigen 
mening? 

De vespers worden muzikaal begeleid door 
het Liturgisch Koor Ruach en de cantorij 
van de Marcuskerk o.l.v. Annemiek van der 
Niet en pianist Matijs de Roo.

•  11 maart – ‘bevrijding uit slavernij’ – 
voorganger: Alex Brinkman (predikant in 
opleiding)

•  18 maart – ‘bevrijding uit de verharding’ 
– voorganger: ds. Rob Doesburg 

•  25 maart – ‘bevrijding uit schijnveilig-
heid’ – voorganger: pw. Ben Piepers

•  1 april – ‘bevrijding uit de woestijn’ – 
voorganger: ds. Marleen Kemink

•  8 april – ‘openbreken’ – viering van  
boete en vergeving – voorgangers:  
ds. Anette Sprotte en pw. Fred Kok

Ze is in januari ook mee geweest met 
het kloosterweekend in Egmond. Voor de 
tweede keer. Esther: ‘Het heeft ook te 
maken met mijn geloofsbeleving. Er is 
zoveel moois in de verschillende kerken. 
Ik sta daar misschien voor open omdat ik 
niet-kerkelijk ben opgevoed. Pas op m’n 
21e ben ik gedoopt en deed ik belijdenis.’

Ook een vaste bezoeker van de vespers 
is Björn van der Poel. ‘Ze houden je even 
bij de les,’ zegt hij. ‘Als je er niet op let, is 

de 40dagentijd een tijd als alle andere en 
word je zo weer opgeslokt door het leven 
van elke dag. Daarom is een meditatief 
moment midden in de week prettig en 
waardevol. Het is de combinatie van prachtige 
liederen en de korte overdenking die me 
aanspreekt.’ En ook, zegt hij, de oecume-
nische gedachte, die hij onderschrijft. Hij 
bezocht ook de vespers in de Adventstijd, 
die hij evenzeer waardeert.
Björn is lector in de Dorpskerk en meldde 
zich aan toen er twee jaar geleden lectoren 
werden gevraagd voor de vespers. Ze 
verdienen, zegt Björn, dat er méér mensen 
heen gaan. ‘Het is weliswaar meer dan 
een handjevol, maar heel veel zijn het er 
ook niet.’

Willem Hekhuis

Als je niet op let, is de 

40dagentijd een tijd als alle

andere. De vespers houden 

je bij de les.
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Avondmaal in de Stille Week
Jezus vierde zijn laatste Avondmaal samen 
met zijn discipelen op donderdag. Daarom 
vieren we in de Marcuskerk op donderdag-
avond Avondmaal. De betekenis van het 
Avondmaal verwijst naar wat er gebeurde 
op vrijdag, toen Jezus werd gekruisigd. 
Daarom vieren we in de Dorpskerk op 
vrijdagavond Avondmaal. 

We vieren Avondmaal omdat

we onder de indruk en dank-

baar zijn dat God tot het uiterste

is gegaan om de relatie met 

ons in stand te houden. 

Vrijwel iedereen is het erover eens wat het 
meest kostbare in ons leven is: de relaties 
met andere mensen. De liefdesrelaties 
met onze partners, de relaties met ouders 
en kinderen en natuurlijk onze vriend-
schappen. Goede relaties zijn niet af te 
dwingen. Ze vragen om instemming van 
twee kanten en om voortdurend onderhoud. 
Relaties kunnen een geweldige rijkdom zijn 
en tegelijk zijn relaties enorm kwetsbaar. 
Wanneer wij zelf of de ander zich ‘mis-draagt’ 
beschadigt de relatie of gaat zelfs stuk. 
Onze liefde voor elkaar beschikt echter 
over een geweldige capaciteit om stuk  
gelopen relaties te verzoenen en te 
herstellen. Dat vraagt om veel praten, 
erkenning van pijn, excuses, berouw en 
vergevingsbereidheid. 

Hoewel onze verbondenheid met God 
anders is dan onze menselijke relaties 
is er in de Bijbel zeker sprake van een 

wederkerige verhouding tussen de Here 
God en mensen. Als God en mensen 
samen optrekken, wordt dit in de Bijbel 
gekarakteriseerd met het begrip ‘liefde’. 
Maar talloze grote en kleine verhalen in de 
Bijbel laten ook zien dat die verbondenheid 
tussen mensen en de Here God kapot kan 
gaan. Wanneer de mens zich ‘mis-draagt’ 
ontstaat er verwijdering en afstand. 
Om die stukgelopen relatie tussen God en 
mensen te herstellen is er de offercultuur, 
die zijn hoogtepunt kent in Grote Verzoendag. 
Hierbij erkent de mens de schade en pijn 
die hij/zij heeft veroorzaakt, toont berouw 

en hoopt op de vergevingsgezindheid van 
God. Om te laten zien hoe kostbaar de 
relatie met God voor de mens is, biedt 
(offert) hij/zij iets van zijn kostbaarste 
bezit. Omdat ook voor de Here God zijn 
‘liefdes-verbond’ met de mens onmisbaar 
is, is God graag bereid te vergeven en kunnen
mensen en God weer samen verder  
(verzoening). 

De kruisiging, dood en opstanding van Jezus 
Christus wijzen terug naar én overstijgen 
tegelijkertijd deze offercultuur. Niet wij, 
maar God zélf geeft het kostbaarste dat hij 
heeft – zijn Zoon – om het herstel van onze 
relatie met Hem blijvend te garanderen. 

In het ritueel van het Heilig Avondmaal 
maken wij dit zichtbaar. Jezus presenteert 
zichzelf als wijn en brood, in de vorm van 
een maaltijd. De wijn symboliseert zijn 
bloed (als drager van leven) en het brood 
symboliseert zijn lichaam (als zijn persoon-
lijkheid). Geen maaltijd om Jezus op te 
eten, maar een maaltijd als beeld van  
verbondenheid, vriendschap, liefde – over 
en weer, door de Bijbelschrijver samen- 
gevat met het begrip ‘gemeenschap’. 
We vieren Avondmaal omdat we geloven 
dat het kostbaarste dat wij als mensen 
hebben niet alleen onze relaties met 
elkaar zijn, maar ook onze relatie met God. 
Daarom kan het niet anders, dan dat we 
onder de indruk en dankbaar zijn dat God 
tot het uiterste is gegaan om die relatie in 
stand te houden. Daarvoor aan Hem alle eer! 

Ds. Rob Doesburg

Avondmaal: een maaltijd
om te vieren

Kruiswegstatie van Theo Forrer, die in de 
viering in de Marcuskerk gebruikt wordt, 
zie p.7.
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Rond 1970. Ik zit op de gereformeerde 
basisschool in Rotterdam. Een houten 
gebouw met een heleboel lokalen aan een 
lange brede gang. Ik zit in de derde klas 
(tegenwoordig is dat groep 5). De school 
is net uit, ik draal nog wat op de gang.  
In de verte komt juf Dijkema aanlopen. 
Ze zingt en neuriet. Ik herken de melodie. 
Blute nur du liebes Herz.

‘U zingt uit de Matthäus Passion,’ zeg ik 
als ze binnen gehoorsafstand is. 
Ze kijkt verrast op. ‘Ken jij die muziek?’  
In haar vraag ligt verrassing en ongeloof.
‘Ja,’ zeg ik, ‘We hebben hem op de band 
en die draaien we bijna elke dag.’
‘Ik ga binnenkort naar een uitvoering toe. 
Ben jij daar wel eens geweest?’
‘Nee, maar ik zou het wel willen.’
Ze pakt haar portemonnee en haalt er een 
gulden uit. ‘Die is voor jou,’ zegt ze, ‘Ga 
maar sparen voor een toegangskaart.’

Op de band
Mijn liefde voor de passiemuziek van 
Johann Sebastian Bach duurt al bijna mijn 
hele leven. Als kleuter luisterde ik al naar 
de Matthaüs Passion. Zomer en winter 
stond die muziek aan. Mijn ouders hadden 
op Palmzondag 1969 de muziek van de  
radio opgenomen op een bandrecorder. 
Heel vaak heb ik de banden beluisterd. Zo 
vaak, dat ik nog steeds weet wanneer zo’n 
band afgelopen is. Zoals in het voorspel 
van ‘Ich will bei meinem Jesu wachen’. 
Dan krijg ik de neiging de band om te 
draaien, terwijl ik bij een uitvoering zit.
Wat was ik blij toen ik zelf na lang sparen 
de Matthäus Passion op elpee kon kopen: 
de prachtige uitvoering van dirigent 
Philippe Herreweghe met zijn Collegium 
Vocale Gent. En toen ik mijn eerste vaste 
baan had – in 1987 – kocht ik dezelfde 
uitvoering op cd. Kort daarvoor had ik een 
cd-speler gekocht.

De Matthaüs Passion is in 1728 geschreven 
voor de kerkdiensten van Goede Vrijdag. 
Het werk duurt ongeveer drie uur en is – 
kort gezegd – het voorzingen van Jezus’ 
lijdensgeschiedenis uit het Bijbelboek  
Mattheüs, hoofdstuk 26 en 27. Het muziek- 
stuk duurt zo lang omdat het zingen van de 
Bijbeltekst wordt onderbroken door gelovig 
commentaar (met aria’s) en koralen (door 
het koor) die de gemeenteleden in Bachs 
tijd zo konden meezingen.

‘Erbarme dich’
Tegenwoordig beluister ik de Matthaüs 
Passion alleen nog in de weken voor Goede 
Vrijdag. 
In tegenstelling tot 1967 heb ik nu veel 
te kiezen, want in de loop van de tijd heb 
ik achttien verschillende uitvoeringen 
aangeschaft met dirigenten als Willem 
Mengelberg, Piet van Egmond en ook 
Eugen Jochum, van wie ik als kind voor het 
eerst de Matthäus hoorde. Maar ook Ton 

Koopman, John Elliott Gardiner en Jos van 
Veldhoven. 
Nog steeds hoor ik nieuwe dingen, mede 
omdat al die uitvoerders allemaal hun 
eigen accenten leggen. Zo las ik kortgeleden 
iets opvallends over de aria ‘Erbarme 
dich’, misschien wel het bekendste deel 
uit de passie. Als de aria begint speelt de 
bassist de noten van het bekendste lijdens- 
lied: ‘O Haupt voll Blut und Wunden’. Toen 
ik dat las was ik extra diep onder de indruk 
van Bachs grenzeloze creativiteit.

Vorige week ontdekte ik op internet een 
mooi filmpje van het openingskoor door 
het Luthers Bachensemble uit Groningen. 
Deze keer geen koor- en orkestleden in 
zwarte kleren, maar iedereen was alle-
daags gekleed. De koorleden komen pas 
op als de muziek al is begonnen, ze hebben 
zelfs hun jassen nog aan. Ze zingen uit 
hun hoofd, vol ambachtelijke overgave.  
Ik was ontroerd, maar als ik opschrijf 
wat ik voelde klinkt het zo plat. Midden 
in ons gewone leven komt Jezus om ons 
te redden. Het was vast en zeker Bachs 
bedoeling om ons dát te laten horen.

Peter Sneep

Organist Peter Sneep en zijn 
liefde voor de Matthäus Passion 

Still uit de opvoering van het openingskoor, via luthersbachensemble.nl

Bachs grenzeloze 
creativiteit

Midden in ons gewone 

leven komt Jezus om 

ons te redden.



Het Paas-triduüm in 
de Marcuskerk
In de Marcuskerk wordt de weg van Jezus’ 
lijden naar zijn opstanding ‘gevierd’ in de 
drie dagen voor Pasen: het Paas-triduüm. 
Deze dagen horen bij elkaar, elke dag volgt 
uit de ander. Wij nodigen u van harte uit 
het mee te maken. 
Vier keer in één week nodigen we u uit om 
naar de kerk te gaan. Met velen die dit 
de afgelopen jaren al meemaakten zult u 
ervaren dat het bijzonder is om stap voor 
stap naar Pasen op te trekken. De Cantorij 
trekt drie dagen met ons mee en op Goede 
Vrijdag zal Jos Stekelenburg zingen. 

Elke dag van het Paas-triduüm heeft zijn 
eigen bijzonderheden.

Witte Donderdag, 19.30 uur. In de viering 
zitten we aan tafels en gedenken dat Jezus 
op de avond voor zijn dood met zijn leerlingen 
het Pesachmaal vierde. Het Evangelie dat 
we lezen is – naar oeroude traditie – het 
verhaal van de voetwassing uit Johannes 
13. Daarnaast lezen we Exodus 12 over 
het Pascha. We brengen de laatste maal-
tijd die Jezus met zijn vrienden had in onze 
herinnering en vieren dat het voor ons het 
begin is geweest van telkens weer mogen 
delen in deze maaltijd. Aan het eind van 
de viering dragen we alles wat op tafel ligt 
naar buiten. Alles wat herinnert aan Jezus 
halen we weg en wat achter blijft is: leegte. 
We verlaten in stilte de kerk.

Goede Vrijdag, 19.30 uur. De dienst op 
Goede Vrijdag heeft het karakter van een 
wake. Wij waken bij het kruis, kijken naar 
enkele van de kruiswegstaties en luisteren 
naar het verhaal van Jezus’ lijden en sterven. 
Daarbij zijn we ons bewust dat het lijdens-
verhaal van alle tijden is: ook vandaag 
maken mensen mee wat Jezus meer dan 
tweeduizend jaar geleden moest verduren.

Stille Zaterdag: Paaswake, 21.00 uur. 
We vieren de overgang van donker naar 
licht. De paaskaars wordt binnen gedragen 
en het Licht van Christus wordt over ons 
uitgeroepen. Er wordt veel gelezen en  
gezongen in deze viering vol symboliek. 
Alles staat in het teken van de beweging 

vanuit de dood naar de opstanding, vanuit 
de nacht naar het Licht van de Opgestane 
Heer. Traditiegetrouw vormt ook onze 
doopgedachtenis een belangrijk onderdeel 
van deze paaswake. We hernieuwen onze 
doopbelofte en krijgen, naar traditie van de 
oosterse kerken, een paar druppels van het 
gezegende water op het voorhoofd, met de 
woorden: Je bent een gezegend mens.

Paaszondag, 10.00 uur. We vieren met 
elkaar het Paasfeest, het verhaal van de 
‘Eerste Dag’ en hoe deze ‘opwekkingsdag’ 

onze zondag is geworden. We lezen  
Johannes 20. Het ongekende gebeuren van 
de opstanding wordt ons indirect gemeld 
door de ogen van Maria van Magdala. Zij 
ziet en wordt met een nieuw perspectief, 
met een nieuwe opdracht het leven  
ingestuurd: om de opstanding, het nieuwe 
leven te verkondigen. 

Ds. Anette Sprotte
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De kruiswegstaties 
van Theo Forrer 
waren te zien 
in de voormalig 
Heilig Hartkerk in 
Etten-Leur, die een 
paar jaar geleden 
werd afgebroken. 
Sindsdien worden  
ze bewaard door  
de parochie.

We maken ook dit jaar gebruik van kruiswegstaties, deze keer van Theo Forrer 
(1923-2004). Hij werd in 1923 in Batavia geboren (voormalig Nederlands Indië) 
en maakte daar de verschrikkingen mee van de Japanse bezetting en – na de 
capitulatie – van dwangarbeid aan de beruchte spoorweg in Birma en later in de 
kolenmijnen op het eiland Kyushu. Hij raakte daarbij verlamd en bijna blind. Toen 
hij uiteindelijk in Nederland terecht kwam en herstelde, ging hij door waarmee hij 
in Indië al was begonnen: tekenen en schilderen. Zijn verschrikkelijke ervaringen 
– die hij als misdaad tegen de mensheid beschouwde, veroorzaakt door die 
dezelfde mensheid – probeerde hij te overwinnen door middel van schilderen. Zijn 
verbeelding van het lijdensverhaal van Jezus is expressief tegen de achtergrond 
van zachte kleuren. De staties versterken de teksten over het lijden van Jezus,  
die we dit jaar uit het Johannesevangelie zullen lezen. 
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Standup & 
Standby
Net als vorig jaar wordt er met Pasen een
bijzondere actie op touw gezet door de 
jongeren van onze gemeente en twee andere 
gemeentes uit de omgeving. De PgL en de
Fonteinkerk en de Nieuwe Kerk in Amersfoort 
werken samen met Omroep Eva om in een 
mediamarathon (radio en tv) stil te staan 
bij wat Pasen vandaag de dag betekent.

De jongeren zullen de hele avond en nacht 
actief zijn op de radio en verschillende media 
om de boodschap van opstaan (Stand Up) 
en bijstaan (Stand By) zoveel mogelijk uit 
te dragen door het interviewen van gasten 
en draaien van aangevraagde muziek. 
Het thema voor de komende editie is: 75 
jaar bevrijding. We zullen het hebben over 
de oorlog van toen, de oorlogen van later 
en de oorlog van nu. Wij zullen het hebben 
over de vrijheidsstrijder Jezus. En welke 
bevrijding zijn opstanding geeft.
De actie vindt plaats in de nacht van Goede 
Vrijdag (10 april vanaf 19.00 uur) op Stille 
Zaterdag (11 april) en wordt afgesloten met
een gezamenlijk paasontbijt met ouderen 
in de Amerhorst. 

U kunt de ontwikkelingen rondom Standup 
& Standby volgen via de facebookpagina 
van de PgL en de eigen facebookpagina 
van de actie www.facebook.com/standby.
standup. We zijn te beluisteren op EVA 
89.2 FM/ 105.2 FM en te zien (webcam 
studio) op amersfoort.eemland1.nl en het 
tv-kanaal van EVA op de kabel.

Wij nodigen u uit om een bijdrage leveren aan 
deze unieke uitzending door te reageren via:
-  telefoon, via de redactielijn: 033-8893492
-  social media, via facebook of instagram: 

standby.standup 
-  mail, via standup@luistereva.nl

We horen dan graag van u waar ú voor 
opstaat en misschien kunnen we uw mooiste 
Paasverhaal delen op de radio.

Annemarie Hoogland

Agenda jeugd tot de zomer:

•  Zondag 22 maart: Forever Friends 
(dit keer op zondag ochtend, in 
verband met Standup & Standby)

•  Zondag 5 april: Jeugdkerk
•  Donderdag 9 april: Samen de 

Passion kijken
•  Vrijdag 10 april: Standup & 

Standby
•  Vrijdag 24 april: Forever Friends
•  Zondag 10 mei: Jeugdkerk
•  Vrijdag 15 mei: Forever Friends
•  Zaterdag/zondag 27-28 juni: 

Gezamenlijke afsluiting, details 
volgen.



opgang. ‘En dan,’ vertelt Frank, ‘is er het 
moment dat de vrouwen bij het graf komen, 
dat leeg is, omdat de Heer is opgestaan! 
Dat moment is zó mooi. De nacht is 
verdwenen. Vol energie en ontdaan van 
onze ballast staan wij met Jezus op en 
gaan verlost een nieuwe tijd in! We zingen 
het uit van blijdschap: Christus onze Heer 
verrees, halleluja!’

Astrid Sparreboom (op de foto spelend bij 
de deur) is als fluitiste ook al vanaf het  
begin bij deze viering betrokken. ‘We spelen 
meestal met ons drieën: Mark, Frits en ik. 
De dageraadviering is eigenlijk de enige 
viering, die we als dit trio samen muzieken. 
We krijgen ruim van te voren de muziek 
en dan komen we voor een oefenmoment 
bij elkaar. Daar begint het genieten al. Na 
afloop blijven we dan bij het Paasontbijt 
in de kerk, en daarna speel ik weer in de 
dienst van 10 uur.’

Muziek is voor Astrid verbonden met haar 
geloof. ‘Ik vind het fijn in de kerk muziek te 
mogen maken. Veel mensen heb ik via de 
muziek leren kennen. Muziek maken met 
anderen, dat lukt vrijwel altijd. Dat is mooi 
aan muziek. Er zijn ook veel vriendschappen 
uit voortgekomen. Muziek heeft voor mij 
alles met God te maken.’ 

Astrid is met haar dwarsfluit dan ook in 
menige viering te vinden. Deze maand 
bijvoorbeeld in de Taizé viering en de Paas-
viering voor ouderen. ‘In de tijd voor Pasen 
speel en zing ik regelmatig, o.a. ook met 
de cantorij, Celeste en Relation. De dage-
raadviering is heel mooi!’ Dat het midden 
in de nacht begint, vindt ze geen enkel  
probleem. ‘Nee, dat is alleen maar leuk. 
Dat je met elkaar in het donker samen 
bent, en het licht, de opstanding gaat 
vieren, dat is indrukwekkend.
Dat ik deel mag uitmaken van een kerk, 
daar ben ik echt dankbaar voor. Hoe meer 
mensen daarbij zijn, hoe mooier natuurlijk.’

Neeltje Rietveld, foto: Ko Groen
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Het is inmiddels een traditie: de Dageraad-
viering in de nacht voor Pasen. Frank Jansen 
doet al vanaf het begin de organisatie 
en hij is er nog steeds enthousiast over. 
‘Pasen is het hoogtepunt van het kerkelijk 
jaar en dat beleef je heel intens en door-
dringend in de Dageraadviering.’

De viering begint midden in de nacht. De 
deelnemers staan buiten bij het kruis en 
rond de vuurkorf. Frank: ‘Je voelt de kou, 
de stilte, de dood en de vertwijfeling tijdens 
het zingen. Dan dringt het besef door dat 
we gefaald hebben, dat dingen ons uit 
handen geglipt zijn, dat we niet gedaan 
hebben wat we wilden doen. Dit besef is 
de hartshouding die nodig is om te beseffen 
waar Jezus’ dood om draait.’ 
Bij de vuurkorf is ruimte voor een ritueel. 
‘Er liggen pennen en papier. Het werkt 
louterend om je verdriet, zorgen, angst en 
teleurstelling op te schrijven en in het vuur 
te gooien. Aan hetzelfde vuur, waar ons 
falen in opgaat, steken we ook de nieuwe 
Paaskaars aan, als symbool van het  
nieuwe begin.’ 

Als de Paaskaars eenmaal brandt gaan de 
mensen naar binnen, om uit de Bijbel te 
lezen, de doop te gedenken en te bidden 
om ontferming. En dan is het stil tot zons-

De dageraadviering wordt gehouden 
bij het opkomen van de zon, om 
06.00 uur ’s morgens! We beginnen 
buiten voor de Dorpskerk, dus trek 
een warme jas aan. Als het regent, 
is de hele viering in de kerk. 
Neem gerust vrienden en kennissen 
mee, maar houd er rekening mee 
dat er geen crèche is. Na de viering 
is er een gezamenlijk Paasontbijt. 
Iedereen mag aanschuiven. Er wordt 
wel een vrijwillige bijdrage gevraagd. 
Neem voor meer informatie contact 
op met Frank Jansen (4951839). 

Dageraadviering 
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Missionair kerk zijn - 
waarom is dat belangrijk? 

‘Verandering is inherent aan het kerk-zijn. 
Niet dat de boodschap van het evangelie 
verandert, maar wel de wereld waarin 
de kerk antwoord geeft op die bood-
schap.’ Dat zegt Sake Stoppels, docent 
praktische theologie aan de VU, tijdens 
een studiedag in het kader van mijn 
opleiding missionaire specialisatie.

Sinds september 2018 ben ik bezig met 
een opleiding over missionair kerk zijn. 
Deze zal ik in juni 2020 afronden. Ik ervaar 
deze opleiding als een boeiende reis waarin 
ik nieuwe theoretische kennis opdoe, 
leer reflecteren op mijn functioneren 
als predikant en letterlijk verschillende 
kerkplekken in Nederland en London 
heb bezocht. Het bijzondere van deze opleiding is dat ook de 
kerkenraad erbij betrokken is. Vier zaterdagen zijn verschillende 
kerkenraadsleden mee geweest naar het conferentiecentrum 
Hydepark in Doorn voor verdieping en uitwisseling met andere 
gemeentes over het proces van missionair gemeente zijn. Want 
dat is niet alleen een bezigheid van de predikant, maar gaat de 
hele kerkelijke gemeente aan.

Niet vanzelfsprekend
Veel kerken in Nederland hebben met krimp te maken. De missio- 
naire opleiding biedt helaas geen recept om de kerk weer vol te 
krijgen. Wel kan ze ons helpen om nieuwe wegen te ontdekken 
om onze blik meer naar buiten te richten. Het begint met 
nadenken over de vraag: Wie zijn we als protestantse kerk in 
Leusden? Wat is onze identiteit als christelijke gemeenschap? 
Wat betekent het geloof in God en in Jezus Christus in deze 
tijd? We zijn een pluriforme gemeente. De antwoorden op deze 
vragen zijn verschillend en toch zijn we met elkaar verbonden in 
de Geest van Jezus. 

Na de vraag over onze identiteit is het van belang om je af te 
vragen hoe je met anderen over je geloofstraditie communiceert. 
Wat geloof je zelf en waar sta je voor? Net zo belangrijk is de 
vraag hoe mensen van buiten de kerk tegen onze kerken aankijken. 
Afgelopen zondag nodigde ik in het kader van mijn opleiding een 
aantal mensen uit die niet (meer) kerkelijk zijn om een kerkdienst 

mee te maken. Welke drempels ervaar 
je dan als nieuwkomers? Eén van hen 
vertelde dat het heel fijn is dat iemand 
je al bij de deur welkom heet, want de 
drempel om als niet kerkganger alleen 
naar de kerk te gaan is hoog. Maar het 
was een afknapper dat je in de kerkzaal 
niet op bepaalde plekken mag zitten,  
omdat deze voor vaste kerkgangers  
worden gereserveerd. Met alle respect 
dat je als vaste kerkganger gehecht 
bent aan je vertrouwde plek, het is geen 
gastvrij gebaar. 

Voor mij als predikant was het een uitdaging 
om een dienst voor niet kerkelijke én 
kerkelijke mensen voor te bereiden. 
Zijn de liederen goed te zingen? Is mijn 

taalgebruik toegankelijk? Is de preek wel te volgen of veel te 
ingewikkeld? Heel veel dingen die voor ons vanzelfsprekend zijn 
in een kerkdienst, zijn dat niet in de ogen van mensen die niet 
(meer) kerkelijk zijn.

Buiten de kerkmuren
Missionair kerkzijn heeft invloed op het hele kerkzijn. Dat geldt 
niet alleen voor een kerkdienst maar ook voor de plek en de rol 
die we in de samenleving van Leusden innemen. Welke thema’s 
spelen in Leusden en hoe geven we daar als kerk antwoord op? 
Ik denk dat we als gemeente echt iets kunnen doen voor onze 
buurten. Dan ontstaan er ook momenten dat je kunt vertellen vanuit 
welke bevlogenheid je iets doet. God kan als het ware in een 
kopje koffie zitten waarbij je een luisterend oor aan mensen biedt.

Omdat missionair kerk zijn de hele gemeente aangaat nodig ik 
u namens de kerkenraad van harte uit voor de gemeenteavond 
hierover!

Ds. Anette Sprotte

Blik naar buiten 
Gemeenteavond over missionair kerk zijn in Leusden
• Donderdag 26 maart 
• 20.00 - 22.00 uur
• Marcuskerk
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of zij konden samenwerken (voorgangers 
van de Orthodoxe Moldavische kerk, de 
Lutherse kerk en de Baptisten gemeente). 

MCA bestond toen al en startte met de 
eerste sociale kantines om maaltijden te 
verstrekken. De voorgangers zagen hoe 
goed dit werkte en erkenden hoe belangrijk 
de diaconale rol in de dorpen was/is. Zij 
hadden echter weinig ervaring met het 
organiseren van diaconale zorg. Lilia werd 
gevraagd de voorgangers te trainen, te 
organiseren en met hen samen te werken. 
Ze werd goed door hen geaccepteerd. Ze 
vormde geen bedreiging, omdat ze hielp 
als onafhankelijk persoon en niet namens 
een kerk. Natuurlijk kwamen ze ook de  
nodige uitdagingen tegen, maar het net-
werk functioneert goed! En als het in één 
parochie goed gaat, vertelt zich dat snel 
verder. Zo krijgt deze aanpak een positief 
effect in steeds meer dorpen, aldus Lilia.

Lilia vertelde ook over het contact met 
Kerk in Actie. KiA is vanaf het begin bij 
MCA betrokken. MCA bestaat momenteel 
eigenlijk alleen uit Lilia en een administra- 
tieve kracht. De continuïteit van steun door 
buitenlandse partners, zoals KiA, is daarom 
essentieel om hun belangrijke werk te  
kunnen voortzetten. MCA voelt zich ook  
erg gesteund door de betrokkenheid van 
de kerken via KiA. 

Lilia’s droom?
Een goede sociale zekerheid voor de 
inwoners van Moldavië, verstrekt door een 
betrouwbare overheid, met de kerk als spil 
in de dorpen die mensen kan motiveren 
mee te doen en in Moldavië te blijven, 
zodat er niet ook een tekort aan priesters 
ontstaat. 

Dat haar droom werkelijkheid mag worden! 

Rijk en Inge van Laar

Iemand zoals ik
haar tijdens ons bezoek enkele keren 
ontmoet. Op de laatste ochtend van onze 
reis werd onze groep uitgenodigd om naar 
haar kantoor te komen in de hoofdstad 
Chisinau, waar zij ons veel vertelde over 
MCA, het leven in Moldavië en het meer- 
jarenproject dat wij steunen. Lilia vertelt er 
op bevlogen wijze over. Zij is er vanaf het 
begin bij betrokken.

Na de communistische overheersing was 
er van de kerken weinig tot niets over, 
maar in de jaren erna probeerden priesters 
hun werk weer op te pakken. Structuur was 
er niet. In 2004 werd een platform opgericht 
voor de dialoog tussen kerken om te kijken 

Als gemeente zijn we verbonden met een 
kleine geloofsgemeenschap in Moldavië. 
In de zomer van 2019 gingen een aantal 
gemeenteleden daar op bezoek. Zij vertellen 
over ontmoetingen, met mensen zoals wij. 
Rijk en Inge van Laar ontmoetten Lilia Bulat, 
in wiens gedrevenheid voor het project zij 
zich herkennen.

Lilia Bulat is sinds 2007 directrice van 
Moldovan Christian Aid (MCA), partner- 
organisatie van Kerk in Actie in Moldavië. 
Deze zeer gedreven hartelijke vrouw is de 
stuwende kracht achter ons project. En 
niet alleen achter de schermen. We hebben 
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Groen in huis
Duurzame planten zorgen voor frisse lucht

Groen is onmisbaar in huis. Als kleur, maar
ook in de vorm van planten. Niet zo gek: 
met een verzameling groen breng je leven 
in de brouwerij. Maar wist je dat planten 
behalve mooi ook heel gezond zijn? Zeker 
als je voor duurzame planten kiest.

Frisse lucht nodig?
Hoeveel uur per dag ben jij binnen? 
Waarschijnlijk het grootste deel van de 
dag. Binnenshuis kom je helaas steeds 
meer schadelijke stoffen tegen. Uit je 
vloerbedekking en meubels bijvoorbeeld, 
uit schoonmaakmiddelen en apparatuur 
zoals je printer. Die kun je niet zien, maar 
ze zijn er wel. Daarnaast worden huizen 
steeds beter geïsoleerd. Dat betekent dat 
alle schadelijke stoffen je huis niet kunnen 
verlaten. Help? Regelmatig luchten helpt! 
Maar wist je dat planten ook de lucht 
kunnen zuiveren?

Bomen zuiveren de lucht. Planten doen 
hetzelfde, maar dan in het klein. Ze zetten 
CO2 om in zuurstof én ze fi lteren schade-
lijke stoffen uit de lucht. Daardoor voel je 
je lekkerder en presteer je beter. Niet alle 
planten werken even goed. Plantenmerk 
Ogreen heeft uitgezocht welke planten de 
meeste lucht zuiveren: Genius verzorgt 
zo’n 12 m2 schone lucht en Champ zelfs 
30 m2. En niet onbelangrijk: Deze duurzame 
planten hebben een MPS-A keurmerk. Dat 
betekent dat de kwekers voldoen aan eisen 
op het gebied van energieverbruik, kunstmest, 
waterverbruik en afvalverwerking. 

Slaap lekker! 
Luchtzuivering is overal in huis belangrijk, 
van woonkamer tot home offi ce. Een schone, 
zuurstofrijke lucht maakt je creatiever en 
productiever. Dat planten in de slaapkamer 
slecht zijn is een fabel. Planten verbruiken 
‘s nachts maar een heel klein beetje 
zuurstof (jij verbruikt per nacht gemiddeld 
4000 keer meer) en bovendien maken 
planten overdag juist een heleboel zuur-

stof. Een plant in de slaapkamer is dus 
niet schadelijk, maar juist goed. 
Ze brengen rust en verhogen de lucht-
vochtigheid. Allemaal ingrediënten voor 
een goede nachtrust. Slaap lekker!

Werkgroep Groene Kerk

groenekerk@pgleusden.nl
bron: www.lauraenjames.com
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Publicatie jaarrekeningen
Onder voorbehoud van goedkeuring door 
de Kerkenraad op 23 maart, liggen de 
volledige jaarrekeningen 2019 van het 
College van Kerkrentmeesters en het College 
van Diakenen voor belangstellenden vanaf 
24 maart gedurende 2 weken ter inzage 
tijdens de spreekuren van het Kerkelijk 
Bureau in Dorpskerk en Marcuskerk. Op de 
website van onze kerk staat vanaf dinsdag 
24 maart van beide jaarrekeningen een 
samenvatting met toelichting. Desgewenst 
kunt u deze samenvatting ook telefonisch 
of via email opvragen bij Ingrid de Jong of 
Evert Jan van de Lagemaat op het Kerkelijk 
Bureau. In dit kerkblad vindt u verdere 
informatie over de spreekuren en de 
bereikbaarheid van het Kerkelijk Bureau.

Aat Mosterd, 

penningmeester College van Kerkrentmeesters

André Jansen, 

penningmeester College van Diakenen

Nieuwe contactpersonen 
Er zijn ook 5 nieuwe contactpersonen. 

Mijn naam is Marja de 
Vrij en ik ben samen 
met Simon contact-
persoon voor wijkteam 
Midden voor de straten 
Grasland, Hooiland, 
Klaverland en een 

gedeelte van de Landweg. Wij wonen sinds 
1992 in de Rosmolenstraat. We hebben 
drie zonen, van 29 jaar, 27 jaar en 24 jaar. 
Ik sport, houd van wandelen en fi etsen en 
werk als administratief medewerkster in 
het Meander Medisch Centrum. 

Mijn naam is Simon de 
Vrij. Ik ben sinds enige 
tijd gepensioneerd. Ik ga 
ook graag fi etsen in de 
omgeving en wandelen 
in Den Treek. Daarnaast 
fi ets ik graag op mijn 
racefi ets.

Nieuwe ambtsdragers
Op 8 maart zijn weer 3 nieuwe ambtsdragers 
bevestigd.
De kerkenraad is blij dat er weer mensen 
gevonden zijn, die zich op deze wijze willen 
inzetten voor de gemeente.

Hierbij stellen we ze nog even aan u voor:
Maarten de Vries: hij 
wordt ouderling met 
een bijzonder opdracht 
te weten de verbinding 
leggen tussen onze 
gemeente en de Raad 
van Kerken Leusden.

Mijn naam is Dinie Kok. 
Ik woon op de Rosmolen-
straat. Mijn hobby's zijn
lezen, tuinieren, kaarten
maken en zingen in 
een koor. Verder ben ik 
gepensioneerd. Ik ben

contactpersoon in de wijk Midden Leusden. 

 Mijn naam is Heleen 
Bot. In mijn jeugd heb
ik tien jaar in Leusden 
gewoond, en vanaf 2001
woon ik er weer. Ik ben 
54 jaar, getrouwd met 
Peter, en ik heb twee 

zoons (Roel en Kees) die inmiddels hun 
eigen plek hebben gevonden in respectie-
velijk Utrecht en Delft. Ik heb biologie 
gestudeerd in Wageningen (een eeuwigheid 
geleden, toen de WUR nog Landbouwhoge-
school heette) en geef biologie aan het 
Baarnsch Lyceum. Daarnaast ben ik op 
school veel bezig met coaching van nieuwe 
collega’s en het begeleiden van studenten. 
Verder fi ets en wandel ik graag. In het 
verleden ben ik actief geweest in het
jeugdwerk, nu ga ik mij met veel plezier 
inzetten als contactpersoon in de wijk 
Groenhouten (Gersteland/Haverland/
Roggeland/Tarweland).

Mijn naam is Siska Krol.
Ik ben getrouwd met 
Jan, en woon al een 
hele tijd in Leusden. Ik 
ben al met pensioen,
voorheen ben ik groten-
deels werkzaam 

geweest als verpleegkundige in binnen- en 
buitenland. Ik vind het fi jn om mensen te 
ontmoeten. Verder mag ik graag lezen, ko-
ken, bakken, met bloemen werken, muziek 
en wandelen.

Titia Doorn & 
Guus Doorn: 
zij worden 
pastoraal 
ouderling. Zij 
gaan deel uit-
maken van wijk-
team Midden.

De kerkenraad wenst ze Gods zegen toe bij 
het uitoefenen van hun ambt.

Van de kerkenraad
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Een beeldende, creatieve manier om een goed verhaal uit 
de Bijbel te verbinden met je eigen verhaal. Dat gebeurt 
op een speelse manier. De deelnemers zitten (op stoelen) 
rond een kleed op de grond. Daarop wordt met allerlei 
materialen (stenen, takken, touwen, poppen) een Bijbel-
verhaal verteld, dat door associaties verbonden raakt met 
dat van de ‘lezers’. Dit voorjaar ‘lezen’ we drie verhalen 
die een bron voor ons leven kunnen zijn. Na de aftrap op 
dinsdag 10 maart nog twee bijeenkomsten op maandag 
30 maart en dinsdag 21 april, 20.00 - 22.00 uur in de 
Marcuskerk.

Begeleiding: Neeltje Rietveld en ds. Anette Sprotte. Graag 
opgeven via sprotteanette@gmail.com. 

Scopus

Lectio Divina 

Zoals u van ons gewend bent vragen 
wij in de 40dagentijd aandacht voor 
onze naasten ver weg. Wij volgen 
daarin het spoor van Kerk in Actie, 
maar dan toegespitst op ons meer-
jarenproject voor Moldavië.
Ongeveer 50 jongeren worden opgeleid om 100 ouderen te 
helpen waardoor een isolement voor ouderen wordt voor-
komen. De jongeren leren hierdoor zinvolle bezigheden die 
hen helpen op het rechte pad te blijven. Hun ouders wer-
ken vaak in het buitenland. Door dit project wordt ook de 
diaconale taak van de kerk uitgebouwd; dit kan helpen de 
kerk weer tot een levend hart in de dorpen te laten worden.

De uitgangscollecte zal van zondag 1 maart t/m zondag 
5 april bestemd zijn voor dit mooie project. Tijdens de diensten 
zullen we wekelijks foto’s laten zien die in Moldavië en 
Leusden door jongeren zijn gemaakt om u een beeld te 
geven van de activiteiten waar ons geld naartoe gaat.

Helpt u mee om deze actie tot een succes te maken? 
U kunt ook een gift overmaken naar bankrekening 
NL35 RABO 0335 952232 t.n.v. Diaconie Protestantse 
gemeente Leusden o.v.v. meerjaren-
project Leusden-Moldavië.
Hartelijk dank!

De ZWO–groep

Iedere donderdagochtend van 9.30 - 10.00 uur in de stilte-
kapel van de Marcuskerk.

Tijdens de bijeenkomsten over de Benedictijnse Spiritualiteit 
in het najaar hebben de deelnemers kennisgemaakt met 
Lectio Divina. Vanuit de deelnemers is de wens ontstaan 
om met deze wijze van Bijbellezen en meditatie door te gaan. 

Lectio Divina is een manier van Bijbellezen die in de 
kloosters is ontwikkeld. Het is een meditatieve manier van 
omgaan met een Bijbeltekst. Je luistert naar de tekst die 
een paar keer hardop wordt voorgelezen. Je probeert in 
stilte de woorden te laten klinken en te horen. Pas daarna 
overweeg je de tekst. Je stelt je open voor wat de tekst 
je te zeggen heeft en hoe God je daarin aan wil spreken. 
Het ‘ontvangen’ staat bij deze wijze van luisteren centraal. 
Daarna is er de gelegenheid om met elkaar uit te wisselen 
wat de tekst bij jou oproept.

Van harte welkom om hiermee kennis te maken!

Collecte 40dagentijd 
‘Sta op’ 
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Woensdag 1 april is de voorjaarskleding-
beurs in het Trefpunt naast de Dorpskerk, 
van 14.00 - 16.30 uur.
De opbrengst van deze beurs gaat naar 
twee projecten.
•  Kinderhospice Binnenveld in Barneveld. 

In de kinderhospice worden ernstig 
en ongeneeslijk zieke kinderen in een 
huiselijke en kleinschalige omgeving 
verzorgd. Kinderen verblijven er met 
regelmaat een aantal dagen, soms 
langere tijd. Dit ontlast ouders en 
verlicht hun thuissituatie. Dit is een 
verschil met een volwassen hospice 
waarin mensen in hun laatste levens-
fase verblijven. 

•  Het meerjarenproject in Moldavië is ons 
tweede doel. Een groep gemeente-
leden is er in de zomer van 2019 
geweest. Ze hebben mensen ontmoet 
en gezien hoe er lokaal wordt samen-
gewerkt en hoe het geld vanuit onze 
gemeente wordt besteed. Wij hopen 
via de beurs ook een steentje bij te 
dragen.

De kleding die overblijft wordt opgehaald 
door Zending over Grenzen, zo komt 
alles goed terecht.

U kunt uw kleding en goede schoenen  
inleveren in het Trefpunt op: maandag 
30 maart 19.00 - 20.00 uur en dinsdag 
31 maart 14.00 - 15.00 uur. Wie niet 
naar de Dorpskerk kan komen kan ook 
in de Marcuskerk terecht op: dinsdag-
morgen 31 maart 10.30 - 11.30 uur. U 
kunt dan gelijk een kopje koffie drinken 
in de open Marcuskerk. Kunt u uw 
kleding niet zelf brengen of aan iemand 
meegeven, dan kunt u bellen naar 
4947330 en 4942466.

We verwachten u allemaal op woensdag 
1 april op onze beurs om kleding te 
kopen, zodat we een leuk bedrag hebben 
om weg te geven aan onze projecten.

Gerrie Slotboom-Bagerman

Voorjaarskledingbeurs 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.

•  10 maart, Marcuskerk
 Dhr. Remco Reiding over het ‘Sovjet Ereveld’ op Rusthof.

•  7 april, Marcuskerk
  In de Stille Week zullen wij een viering houden om het lijden en sterven 

van onze Heer Jezus Christus te gedenken, en zijn opstanding op 
Paasmorgen. We zullen gebruik maken van een liturgie, geleid door 
ds. Marleen Kemink. Muzikale medewerking zal verzorgd worden door 
Teun van Dalen en Astrid Sparreboom. Wij hopen met elkaar op een 
gezegende middag. Vrienden en bekenden die met ons deze middag 
mee willen vieren zijn van harte welkom!

•  22 april, Dorpskerk
  Dhr. Maas van de Ruitenbeek toont een diaserie over de natuur.

•  12 mei, Marcuskerk
  Deze middag komt de heer Luc Stranders uit Amsterdam ons vertellen 

over de Liberale Joodse Gemeenschap in Amsterdam. Hij zal ingaan 
op het ontstaan en de ontwikkeling van het liberale Jodendom naast 
het orthodoxe Jodendom, de oorsprong van de synagoge, hoe die wordt 
gebruikt en de bijzondere architectuur en toepassing van symboliek in 
de synagoge.

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 
Het was weer een gezellige drukte op 22 januari in het Trefpunt. 
Aart opende de middag en daarna deed ds. Jos Meijer de meditatie 
over liefde en er zijn voor de ander, n.a.v. 1 Kor. 13: 8-13. We 
zongen ook wat liederen, waarbij de dominee ons begeleidde op 
het kleine orgeltje. Daarna was mevr. Willemien Hilberink uit Emst 
aanwezig. Er was een mooi decor gemaakt en ze speelde prachtige 
muziek op een tafelciter. Na de pauze had ze zich verkleed en 
speelde ze in haar eentje het verhaal van de vroedvrouw uit 
Egypte. Het thema was ‘M(L)and van belofte’. Het ging ook over 
de Egyptenaren en het volk Israël, dat als slaven moest werken. 
Het was prachtig en doodstil in het Trefpunt; ik denk dat er volop 
aandacht voor haar was. Er is later vast nog over nagepraat.

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. 
Voor de kerk: op 1 dec. via bonnen in de collecte w 9; op 24 jan. 
via het kerkelijk bureau w 110; op 14 feb. via Siska Krol w 10. 
Voor de bloemendienst: w 20 op 22 dec. via Jolanda van Beek; 
w 10 op 14 jan. via Coby Wassenaar; w 50 op 14 jan. via Jos 
Stekelenburg; w 5 op 14 jan. via Jos Stekelenburg; w 10 op  
23 jan. via Siska Krol; w 10 op 14 feb. via Wout Niezen; w 10 
op 24 feb. via Jos Stekelenburg; w 25 op 24 feb. via Betsy van 
der Hoeven. 
Vanaf 28 december tot en met 27 februari zijn de volgende 
giften op de bankrekening van de Diaconie ontvangen: w 135 
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voor Kinderen in de Knel; w 75 voor het werelddiaconaat  
(Oeganda) en w 228,25 voor het meerjarenproject Moldavië.
Op de ouderenmiddag in de Dorpskerk was de inhoud van het 
‘KEU’ op 22 jan. w 59,20.
Alle gevers hartelijke bedankt!

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.

Wegens het vertrek van Ingrid de Jong zijn wij op zoek naar 
een nieuwe medewerker voor het kerkelijk bureau voor 10 uur 
per week vanaf 1 mei aanstaande.
We komen graag in contact met een meelevend lid van de PKN, 
het liefst uit onze eigen gemeente, die deze deeltijdfunctie 
van in principe 10 uur verspreid over de week wil invullen.
Van de medewerker wordt verwacht dat hij/zij flexibel, accuraat, 
zelfstandig en communicatief vaardig is met een MBO werk- 
en denkniveau. Daarnaast is ervaring met en kennis van 
geautomatiseerde systemen en kantoorapplicaties een 
belangrijke voorwaarde. De functie vereist een goed over-
zicht van naast elkaar lopende taken en het goed kunnen 
stellen van prioriteiten.

De werkzaamheden bestaan uit:
-  Verzorgen en up-to-date houden van de ledenadministratie 

(LRP)
-  Meewerken aan geldwervingsacties (o.a. Kerkbalans)
-  Ondersteunen van Kerkenraad en College van Kerk- 

rentmeesters
-  Het kunnen vervangen van de financiële medewerker van 

het bureau
Wanneer u interesse in deze functie heeft nodigen we u graag 
uit naar deze functie te solliciteren. U kunt uw sollicitatie 
per mail sturen aan ahm.vanhoven@planet.nl. Dit kan tot 
31 maart aanstaande.

Het College van Kerkrentmeesters

Vacature medewerker 
kerkelijk bureau

In de afgelopen maanden hebben we een aantal gemeenteleden 
moeten loslaten. Zij zijn in de eeuwige handen van God.

5 januari 2020:  
Mw. M.W. Veenendaal-Osnabrugge (Marijke)

2 februari 2020:  
Mw. J. op ’t Hof (Jos)

Op de website van de gemeente is over hen een in memoriam te lezen. 
www.pgleusden.nl/zorgen/in-memoriam.

Hoe kostbaar is Uw liefde, God!

In de schaduw van uw vleugels schuilen de mensen.

Zij laven zich aan de overvloed van Uw huis.

U lest hun dorst met een stroom van vreugden.

Want bij U is de bron van leven,

door Uw licht zien wij licht. 

Psalm 36:8-10

In Memoriam 
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Bij de kerkdiensten

Op zondag 5 april is het Palmzondag. In de Dorpskerk 
nodigen we alle kinderen in de leeftijd van 4-12 jaar uit om 
het Palmpasenfeest te vieren (start 10.00 uur). Tijdens de 
kindernevendienst XL horen we het verhaal van Jezus op 
een ezel die Jeruzalem binnenrijdt.  
We gaan palmpasenstokken maken en laten die zien in 
een feestelijke optocht door de kerk. I.v.m. de aankopen 
graag opgeven via palmpasendorpskerk@gmail.com. 

In de Marcuskerk vieren we ook Palmzondag, maar richten 
we ons gezien de samenstelling van de gemeente, vooral 
op de volwassenen. Dit jaar dus geen palmpasenstokken, 
maar wél een feestelijke optocht door de kerk. 

Palmzondag

In de 40dagentijd zijn er twee korte vieringen waarin we 
Avondmaal vieren met zieken en ouderen, voor wie het  
bezoeken van de kerk op zondagmorgen moeilijk is. Het 
gaat om korte vieringen op de middag, mooie momenten 
waarop we elkaar ontmoeten rond de tafel van de Heer. 
Vooraf drinken we samen koffie of thee.
Mensen die al eerder geweest zijn krijgen een persoonlijke  
uitnodiging, maar u bent hierbij ook van harte uitgenodigd. 
Neem gerust iemand mee om u te begeleiden. Mocht vervoer 
een probleem zijn, dan kunt u contact opnemen met Renze 
Steringa die de ‘kerktaxi’ coördineert (zie onder voor het 
nummer). Wilt u ook een uitnodiging ontvangen? Neem dan 
contact op met Hanneke Buisman.
•  Don 2 april, 15.00 uur, Marcuskerk (koffie vanaf 14.30 uur)
•  Vrij 3 april, 15.00 uur, Dorpskerk (koffie vanaf 14.30 uur)
Contactpersoon: Hanneke Buisman (033 - 4942113,  
buismanh@gmail.com)

Avondmaal in kleine kring

Op vrijdag 27 maart 2020 is er om 20.00 
uur weer 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.

Taizé viering 
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POW WOW 
Op zaterdag 4 april vieren we Palmpasen bij POW WOW in het 
scholengebouw tegenover de Marcuskerk (16.30 - 18.30 uur). 
We gaan Palmpasenstokken maken en ontdekken waarom 
er altijd een haantje bovenop de stok zit en geen kip. In 
een korte viering horen we het verhaal van Jezus op een 
ezel. Natuurlijk sluiten we weer af met samen eten. Graag 
opgeven via powwowleusden@gmail.com. 

Kerkdiensten

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

Zondag 15 maart
Dorpskerk 10.00 uur ds. R.P. Doesburg
Marcuskerk 10.00 uur ds. M. Kemink, viering van het Avondmaal 
  Collectes: 1e diaconie, 2e plaatselijk kerkenwerk, 3e ZWO 40dagen (zie p.14)

Woensdag 25 maart
St. Jozefkerk 19.00 uur oecumenische vesper (zie p.4)

Zondag 29 maart
Dorpskerk 10.00 uur ds. A. Sprotte
Marcuskerk 10.00 uur ds. R.P. Doesburg 
  Collectes: 1e diaconie, 2e plaatselijk kerkenwerk, 3e ZWO 40dagen (zie p.14)

Zondag 22 maart
Dorpskerk 10.00 uur ds. H.P.J. Schormans
Marcuskerk 10.00 uur ds. A. Sprotte 
  Collectes: 1e diaconie, 2e plaatselijk kerkenwerk, 3e ZWO 40dagen (zie p.14)

Vrijdag 27 maart
Marcuskerk 20.00 uur Taizé viering (zie p.19)

Woensdag 1 april
St. Jozefkerk 19.00 uur oecumenische vesper (zie p.4)

Palmpasen



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

Zondag 10 mei
Dorpskerk 10.00 uur ds. A. Sprotte, viering van het Avondmaal
Marcuskerk 10.00 uur ds. R.P. Doesburg 
 10.00 uur jeugdkerk
  Collectes: 1e diaconie, 2e jeugdwerk JOP

Zondag 3 mei
Dorpskerk 10.00 uur ds. M. Kemink
Marcuskerk 10.00 uur ds. A. Sprotte 
  Collectes: 1e diaconie, 2e inloop koffieochtenden

Zondag 17 mei
Dorpskerk 09.15 uur Kerk op schoot, viering met de allerjongsten (0-4 jaar) 
 10.00 uur ds. R.P. Doesburg, viering waarin wordt gedoopt
Marcuskerk 10.00 uur ds. M. van der Brug, m.m.v. de cantorij
  Collectes: 1e diaconie, 2e ouderenpastoraat

Vrijdag 3 april
Dorpskerk 15.00 uur Avondmaal in kleine kring, ds. R. Doesburg (zie p.18)

Zondag 5 april – Palmpasen
Dorpskerk 10.00 uur ds. M. Kemink, viering met de kinderen (zie p.18)
Marcuskerk 10.00 uur ds. R.P. Doesburg 
 10.00 uur jeugdkerk 
  Collectes: 1e diaconie, 2e plaatselijk kerkenwerk, 3e ZWO 40dagen (zie p.14)

Donderdag 9 april – Witte Donderdag
Marcuskerk 19.30 uur ds. M. Kemink, viering van het Avondmaal m.m.v. de cantorij (zie p.5/7) 

Zaterdag 11 april – Stille Zaterdag
Marcuskerk 22.00 uur ds. A. Sprotte, paaswake m.m.v. de cantorij (zie p.7) 

Donderdag 2 april
Marcuskerk 15.00 uur Avondmaal in kleine kring, dhr. A. Brinkman (zie p.18)

Zaterdag 4 april
MFC Atlas 16.30 uur POW WOW: spelen, vieren, eten; thema: Palmpasen

Woensdag 8 april
St. Jozefkerk 19.00 uur oecumenische vesper (zie p.4)

Vrijdag 10 april – Goede Vrijdag
Dorpskerk 19.30 uur ds. R.P. Doesburg, viering van het Avondmaal (zie p.5)
Marcuskerk 19.30 uur ds. A. Sprotte, m.m.v. de cantorij (zie p.7) 

Zondag 12 april - Pasen
Dorpskerk 06.00 uur ds. R.P. Doesburg, dageraad viering (zie p.6)
 10.00 uur ds. R.P. Doesburg, m.m.v. Gospelkoor Relation
Marcuskerk 10.00 uur ds. A. Sprotte 
  Collectes: 1e diaconie, 2e jeugdwerk PgL

Zondag 26 april 
Dorpskerk 10.00 uur ds. A. Sprotte
Marcuskerk 10.00 uur ds. R.P. Doesburg 
  Collectes: 1e diaconie, 2e PgL duurzaam

Zondag 19 april
Dorpskerk 10.00 uur drs. E. Renkema
Marcuskerk 10.00 uur drs. J.B. Mulder 
  Collectes: 1e diaconie, 2e predikantsplaatsen PgL

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



De steen

Alles krijgt klaarder stem. De bomen zeggen:

wij groeien op naar de nieuwe aarde,

naar onze schaduw over het Lam.

De vogels zeggen: wij trekken wiekend de winter

voorbij naar een eeuwig voorjaar,

naar ons hooglied in Sion.

De velden zeggen: wij zijn geboorte,

voren van pijn, ploegsneden van het

ontzaglijke baren der schepping.

De mensen zeggen: wij zijn overal onderweg,

overal voorgevoel over stervensdorst heen

naar het levende water.

Mijn hart zegt: kom in mijn hart,

mijn ogen zeggen: spring in mijn licht,

mijn handen zeggen: maak mij los, ik wil bidden.

En God zegt: nog staat mijn kruis op de berg,

nog is mijn graf gesloten, wentel in Gods naam

je steen van mij weg.

Gabriël Smit


