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Er is deze dagen maar weinig normaal. Het begint al als ik wakker word. Een wekker 

is niet meer nodig, we hoeven nergens heen. We worden wakker van de vogels die 

steeds harder lijken te zingen. De zon schijnt (meestal) en dan weet je het weer.

Alles gaat vandaag anders. De kinderen hebben school aan de keukentafel, wij 

werken ergens boven. Rond de middag breng ik een ‘bezoekje’ via Skype, in de 

winkel voer ik een soort dans uit om afstand te houden en op zondag kijk ik naar 

een beeldscherm. 

 

Je kijkt er niet meer van op, maar ik kan toch ook niet 

zeggen dat het went. Het is iedere dag wéér vreemd 

en onnatuurlijk. Geen ‘nieuw normaal’ zoals steeds 

gezegd wordt, maar een steeds maar langer durend 

niet-normaal.

In dit Leusder Kerkblad staan veel verhalen over onze 

gemeente in deze vreemde tijden. Thomas vertelt hoe 

de online diensten tot stand komen, gemeenteleden 

vertellen hoe het met hen gaat. Zo zijn we ook nu met 

elkaar verbonden. 

Maar in dit kerkblad staan ook verhalen over de oorlog. Een tijd lang geleden waar 

wij ons – als we het niet hebben meegemaakt – nu misschien beter in kunnen 

inleven. Maar het was ook een heel andere tijd. In de woorden van de koning, op 

4 mei op een lege Dam: ‘Nu maken we zelf een keuze. Toen wérd de keuze voor 

ons gemaakt. Door een bezetter met een ideologie zonder genade die vele miljoenen 

mensen de dood in joeg.’

Ik vond het een ontroerende toespraak, maar ook confronterend. Want hij legde de 

vinger op een zere plek. Bij gewone mensen die hun handen vol hadden aan zichzelf 

en daarom niets deden, niet ingrepen, niet protesteerden. ‘Sobibor begon in het 

Vondelpark,’ zei hij, ‘met een bordje Verboden voor joden.’

In deze vreemde tijden hebben ook wij al snel onze handen vol. Met zorgen en 

vragen, maar ook heel alledaags gewoon met gedoe. Voor je het weet kijk je alleen 

nog naar jezelf. De koning riep ons op vérder te kijken. 

‘Oorlog werkt generaties lang door. Nu, 75 jaar na onze bevrijding, zit de oorlog nog 

steeds in ons. Het minste wat we kunnen doen is: Niet wegkijken. Niet goedpraten. 

Niet uitwissen. Niet apart zetten. Niet ‘normaal’ maken wat niet normaal is.’

Neeltje
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Van de redactie 

Niet normaal

Heb je een vraag of een opmerking of 

een idee voor het kerkblad? 

Mail ons! kerkblad@pgleusden.nl

Colofon

Bij dit kerkblad zit een brief met de vraag of u wilt bijdragen aan ons  

Kerkblad. We werken als redactie met veel plezier aan elk nummer en we 

gaan daar graag mee door! Daarom hopen we niet alleen dat u met even 

veel plezier in het kerkblad leest, maar dat u ook wilt helpen om het te 

laten voortbestaan. 
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Predikant in wording

Bevrijdingsfeest

Ooit draaide God de zaken om.

Wij dachten dat we droomden!

Jeruzalem was weer van ons:

wij lachten en we juichten en we zongen. (…)

HEER, wilt U nog eens zoiets doen?

Geef droge beken water!

Laat wie vandaag in tranen zaait

het rijpe graan eens vrolijk zingend maaien.

Bovenstaande regels komen uit het lied ‘Armenvol’ 

van dichter en dominee Rien van den Berg. De 

tekst is een bewerking van Psalm 126, een van de 

zogenaamde pelgrimsliederen. Ik raad u aan om het 

op te zoeken en te beluisteren. Het lied is te vinden 

op YouTube.

Toen de tekst tot mij doordrong, riep het bij mij 

beelden op van het bevrijdingsfeest in 1945. Heel 

Nederland is op de been. Het is feest op straat. 

Britse, Canadese en Amerikaanse bevrijders trekken 

in hun legervoertuigen door de straten, terwijl zij 

lekkernijen en bloemen van de mensen krijgen.  

De kinderen mogen een stukje meerijden bovenop 

een tank. De mensen dansen en vieren tot diep in 

de nacht feest. Zij lachen, zij juichen en zij zingen! 

De zaken zijn omgedraaid. Het kwaad is verdreven. 

Die dag kent geen zorgen. Ziet u dat ook voor u?

De euforie verdwijnt. Een nieuw probleem dient zich 

aan. Na 75 jaar vrijheid is er een nieuwe bezetter. 

Deze keer niet een aanwijsbare persoon of groep, 

maar een onzichtbaar iets. Het corona-virus houdt 

de wereld in zijn greep. Op bezoek bij familie, een 

avond doorbrengen met vrienden, een handdruk of 

een omhelzing: het is nu niet mogelijk.

Ik merk dat dat aan mij vreet. Mensen zijn sociale 

wezens. Dat je met anderen in verbinding staat, 

dat maakt jou mens. Dat maakt deze noodzakelijke 

maatregelen ook zo onmenselijk. Juist dan zie ik 

uit naar bevrijding. God maakte een einde aan de 

Ballingschap, er kwam een einde aan de Tweede 

Wereldoorlog. Zo hoop ik dat Hij opnieuw de zaken 

omdraait. In de woorden van dit lied: HEER, wilt U 

nog eens zoiets doen?

Ik wens u Zijn zegen in deze tijd en tot wij weer 

elkaar ontmoeten,

Alex Brinkman, predikant-in-opleiding in de PgL
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De deur 
naar 
vrijheid

Deze maand herdenken we 75 jaar vrijheid. 

75 jaar geleden kwam er een einde aan de 

Tweede Wereldoorlog en werd Nederland 

bevrijd van de Duitse bezetting. 

Het valt me op dat bij veel ouderen, die 

tijdens de oorlog kind waren, deze tijd van 

corona herinneringen oproept aan toen.  

De Tweede Wereldoorlog is natuurlijk wat 

anders dan deze coronatijd. Gelukkig is er 

nu geen geweld en zijn er geen miljoenen 

die omkomen in concentratiekampen, 

maar het onbestemde en de dreiging die 

van het virus uitgaat, is waarschijnlijk 

hetzelfde gevoel. 

De meeste mensen van mijn generatie en 

jonger hebben die oorlog niet meegemaakt. 

Voor velen van ons is het coronavirus 

een grote crisis. Ik heb de indruk dat we 

hierdoor meer beseffen wat vrijheid en 

onvrijheid betekent. Veel dingen kunnen 

op dit moment nog niet of misschien zelfs 

niet meer. We kunnen gelukkig nog wel naar 

buiten, maar het gevoel van onbevangen-

heid raak ik in deze tijd kwijt. Ik mis het 

spontane bezoek brengen aan familie en 

vrienden. Ik ga heel bewust boodschappen 

doen en niet zo maar een winkel binnen 

lopen. Ik mis de kerkdiensten en ook onze 

gebouwen. Ik vind het ontzettend jammer 

dat we onze deuren juist nu niet open 

kunnen zetten. 

Ik ben de deur, zegt Jezus in een tekst uit 

het Johannesevangelie (Joh.10:9). 

Een deur in je huis is belangrijk en zelfs 

onmisbaar. Een deur kun je opendoen om 

mensen binnen te laten en te verwelkomen. 

Je kunt een deur ook dichtdoen; zij houdt 

indringers of ongewenste personen tegen. 

Wie doet ’s avond als het donker wordt  

de huisdeur niet stevig op slot? Zo zorgt 

een deur voor veiligheid, bescherming  

en intimiteit. 

Maar een gesloten deur kan ook het 

gevoel van onvrijheid en opgesloten zijn 

oproepen. Zo zullen zich op dit moment 

vele bewoners in verpleeghuizen voelen. 

De ruimte waarin mensen zich mogen  

bewegen, is begrenst. Geen contact met  

je dierbaren, met de buitenwereld en  

wat kan je dan verlangen naar deuren  

die opengaan.
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Hij ontdekte een 

innerlijke vrijheid die hem 

kracht gaf om zich te verzetten

tegen het regime van Hitler 

en die hem vertrouwen gaf 

zich over te geven aan het 

geloof in Jezus Christus.

Bij een gesloten denk ik aan de celdeur 

van de Duitse theoloog Dietrich Bonhoeffer. 

75 jaar geleden – een maand voor het 

einde van de oorlog – werd hij door de  

nazi’s vermoord. Daarvoor zat hij bijna 

twee jaar opgesloten in de gevangenis 

in Berlijn vanwege zijn betrokkenheid bij 

verzetsactiviteiten. Hij was één van de 

hoofdfiguren van de Duitse ‘Bekennende 

Kirche’ uit de jaren dertig. Hij vond dat het 

antisemitisme en de Jodenvervolgingen 

volkomen in strijd waren met de christelijke 

ethiek. Daarom was hij van mening dat 

mensen géén lid konden blijven van kerken 

die op last van de overheid joden uit hun 

midden verwijderden.

Deze foto werpt een blik op zijn cel, cel 92, 

op de derde etage van de militaire straf-

gevangenis in Berlijn Tegel: drie bij twee 

meter, een hoog raam waardoor alleen de 

wolken te zien zijn, een brits, een tafel, 

stoel en een toiletemmer. Het contrast met 

zijn thuis kon niet groter. Hij schrijft: ‘De 

dekens op de brits stonken zo beestachtig, 

dat ik me er ondanks de kou onmogelijk 

mee kon toedekken. De volgende morgen 

werd er een stuk brood in mijn cel gegooid, 

ik moest het van de vloer oprapen.’ 

Bonhoeffer zou bijna twee jaar in deze cel 

opgesloten zitten. Hij trotseert de stank, 

de kou en hitte, het lawaai, de vernedering, 

de verhoren en het isolement door zich 

een enorme discipline op te leggen. Hij 

staat iedere ochtend om zes uur op, doet 

gymoefeningen, leest, studeert en schrijft 

en wandelt urenlang door zijn cel. ‘Het gaat 

goed met mij en ik ben gezond,’ schrijft  

hij geruststellend aan zijn ouders. Maar 

diep van binnen voelt hij zich anders.  

Hij overwint het opgesloten zijn achter 

deze celdeur door een mix van innerlijke 

beschaving, van huis uit mee gekregen,  

en geloofsvertrouwen.

Ik ben de deur, zegt Jezus in die tekst  

uit het Johannesevangelie. 

Als Jezus spreekt over zichzelf als ‘de 

deur’ dan is dat een beeldspraak over 

hoe hij zorgzaamheid en een opening 

naar vrijheid en bevrijding wil bieden. Hij 

ziet de deur van een schaapskooi voor 

zich, waar herders ’s avonds de schapen 

bij elkaar drijven om ze via de deur naar 

binnen te leiden om beschutting te geven. 

De volgende ochtend gaat de deur van 

de schaapskooi weer open en worden de 

schapen naar vrijheid en groene weiden 

(Psalm 23) geleid. 

Jezus zegt in dat gedeelte uit het Johannes- 

evangelie ook dat er dieven en rovers zijn 

die de schapen roven om ze te vernietigen. 

Deze beeldspraak is kritiek op de religieuze 

leiders en machthebbers van toen, die 

alleen oog hadden voor eigenbelang. 

Jezus ziet zich als een herder in de lijn van 

Mozes. Die bracht het volk Israël bij elkaar 

om hen op de weg naar bevrijding te zetten, 

geïnspireerd door Gods woorden van  

vrijheid én verantwoordelijkheid. Dat is  

hoe God mensen heeft bedoeld: om samen 

te leven in vrijheid, in verbondenheid met 

elkaar en in verantwoordelijkheid voor 

elkaar. Dat is de kern van de joodse Tora. 

Jezus geeft die woorden en het leider-

schap opnieuw betekenis door middel  

van een radicale boodschap over Gods 

grenzeloze liefde voor vriend én vijand.  

De evangelist Johannes zegt: wil je een 

volgeling van Jezus zijn, dan moet je door 

hem heen als door een deur.

Hoe mooi, maar ook hoe moeilijk dat  

kan zijn lees je in het levensverhaal van 

Dietrich Bonhoeffer. Zijn keuze om in  

1939 vanuit New York terug te keren naar 

Duitsland en te kiezen voor het verzet, 

werd voor hem een geloofsproces waarin 

hij ergens doorheen is gegaan. Hij ontdekte 

een innerlijke vrijheid die hem kracht gaf 

om zich te verzetten tegen het regime  

van Hitler en die hem het vertrouwen  

gaf zich over te geven aan het geloof in 

Jezus Christus.

De keuze die Bonhoeffer maakte, is radicaal. 

We staan nu niet voor een dergelijke 

keuze. Maar we leven in een tijd waarin 

het coronavirus veel zaken op z’n kop zet 

en onze vrijheid beperkt. Gelukkig zien we 

in deze tijd ook veel initiatieven ontstaan 

waar mensen opnieuw aandacht hebben 

voor elkaar. Ik hoop dat we deze zorgzaam-

heid voor elkaar en voor de wereld om ons 

heen blijven omarmen in de komende tijd! 

Ds. Anette Sprotte

Foto: Gütersloher Verlagsanstalt
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‘Elke week wordt het 

een stukje beter’

Thomas Degen achter de apparatuur in de lege Dorpskerk

Kerkdiensten 
via de
beeldbuis
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Ze hálen het natuurlijk niet bij echte  

diensten. Maar de videodiensten waarmee 

we het in deze tijd noodgedwongen 

moeten doen, zijn het aankijken meer dan 

waard. Hoe speelde de PgL het klaar om 

binnen een week de diensten vanuit de 

kerk op het beeldscherm in de huiskamer 

te krijgen? We vragen het aan de man die 

daar alles vanaf weet: Thomas Degen.

Dan maar via de kerkradio, dacht de kerken-

raad in eerste instantie toen de ‘anderhalve 

meter samenleving’ was afgekondigd. 

Daarop waren onze beide kerkgebouwen 

immers aangesloten. Maar ergens in onze 

gemeente, in de Tabaksteeg om precies te 

zijn, kreeg iemand een beter idee: waarom 

niet via video? De man die dat idee kreeg 

heet Thomas Degen (35), in het dagelijks 

leven consultant en projectmanager bij 

een IT-bedrijf. ‘Van video wist ik niet veel,’ 

zegt Thomas, ‘maar ik heb natuurlijk wel 

verstand van de digitale wereld, en ik wilde 

mijn kennis en ervaring wel ter beschikking 

stellen.’ Hij belde Adri van Hoven, voorzitter 

van het College van Kerkrentmeesters. 

Zij polste de dominees en Thomas kreeg 

groen licht.

Eenvoudige spullen

De opstelling van de benodigde techniek in 

de Dorpskerk maakt indruk. Maar eigenlijk 

zijn het maar eenvoudige spullen, zegt 

Thomas. ‘Mijn eigen telefoon is de camera. 

Die is met twee gewone lijmklemmen 

bevestigd aan een fotostatief. Het geluid 

loopt via het mengpaneel dat we in de 

Dorpskerk hebben, en microfoons hadden 

we ook al.’ Thomas’ eigen laptop vormt  

het centrale punt van waaruit beeld en 

geluid het internet op worden gestuurd. 

Bij de aanleg van het geheel was Jan  

Enthoven een onmisbare expert. Dat het  

in de Dorpskerk gebeurt en niet in de  

Marcuskerk, heeft te maken met het feit 

dat de Dorpskerk is aangesloten op de 

glasvezelkabel. ‘We doen op zondagmorgen 

eigenlijk hetzelfde als alle vloggers en 

bloggers: de laptop ‘streamt’ beeld en 

geluid via de glasvezel naar YouTube en 

vandaar via een live verbinding naar onze 

website. Wie via pgleusden.nl/live kijkt, 

kijkt dus in feite naar YouTube.’

Inmiddels is een echte camera in bestelling 

en is met een stukje gratis software sinds 

enkele weken ook de liturgie, inclusief de 

tekst van de liederen, in beeld te zien. 

Thomas: ‘Elke week wordt het een beetje 

beter.’

Vier mensen

Wordt er ook gekeken in de Leusdense 

huiskamers? Zeker wel. Zondag 19 april 

bijvoorbeeld stonden er 103 apparaten 

aan; te vertalen, weet Thomas, naar zo’n 

250 mensen. In de kerk zelf zijn vier mensen 

voldoende: de dominee, de pianist, de 

zanger(es) en ‘regisseur’ Thomas Degen. 

Soms is er een extra instrumentalist. En 

stuk voor stuk zijn ze aan de voorbereiding 

heel wat meer tijd kwijt dan dat ene uurtje 

op zondag.

Dinsdag of woensdag hebben de dominees 

de liturgie klaar, verklaart Thomas. ‘Dan gaan 

we op donderdag- of vrijdagavond repeteren. 

Het geluid regelen, de opstelling van de 

microfoons, de muzikanten willen zelf ook 

even oefenen. Al met al ben je toch gauw 

een kleine twee uur zoet.’

De filmpjes tussendoor worden door de 

predikanten zelf gemaakt, met de smart-

phone. Hugo Meijrink zorgt voor de onder-

titeling. En hij zorgt voor de tekst van de 

liturgie en van de liederen in digitale vorm. 

Thomas is dan weer een uurtje of wat zoet 

met het in volgorde zetten van alle onder-

delen in de laptop. Tijdens de dienst hoeft 

hij maar even te klikken met de muis en ’t 

verschijnt in beeld.

Ins en outs

Het ziet er naar uit dat deze situatie nog wel 

even zal duren. Thomas is daarom intussen 

begonnen een paar andere gemeenteleden 

in te wijden in de ins en outs van de video- 

techniek, zodat niet altijd alles op hem 

neerkomt. 

En kunnen onze dominees overweg met de 

videodiensten? ‘Zeker,’ zegt Thomas, ‘Het 

was natuurlijk even wennen. Maar ze doen 

het goed.’

Tekst: Willem Hekhuis

Beeld: Ko Groen

‘We doen op zondagmorgen

 hetzelfde als alle vloggers 

en bloggers’
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Hoe gaat het 
met u?
De coronamaatregelen raken de levens van alle gemeenteleden op verschillende 

manieren. Maar ze zorgen er ook voor dat we elkaar niet zomaar ontmoeten om erover 

te praten. We zien elkaar niet op de markt, maken geen praatje op het schoolplein en 

missen elkaar in de kerkdienst. Daarom belden we als Leusder Kerkblad een aantal 

gemeenteleden op en vroegen: Hoe gaat het nu met u?

achter komen. Alleen een test kan uitsluitsel 

geven of iemand besmet is en die waren 

onvoldoende beschikbaar. Dat maakt het 

werken moeilijker. En het gaat niet alleen 

om de patiënten, maar ook om de gezond-

heid van de medewerkers. Op dit moment 

is het belangrijkste: Hoe voorkomen we 

nieuwe ziektegevallen?’ Momenteel komen 

ook de eerste covid-19 patiënten revalideren 

na een ziekenhuisopname.

Yvonne overlegt veel in multidisciplinair 

teamverband. Deze weken vragen veel van 

artsen, ook omdat zij extra diensten draaien. 

‘De adrenaline drijft je voort. Gelukkig zijn 

de collega’s bijna familie. Je steunt elkaar. 

En de vrije dagen heb je nodig om weer 

wat bij te komen.’ 

Patiënten mogen geen familiebezoek 

ontvangen. ‘Dat is een ingrijpende, maar 

helaas noodzakelijke maatregel. Het is 

de manier om de kwetsbare ouderen te 

beschermen, maar gaat vaak dwars in 

tegen kwaliteit van leven. Dat is een groot 

dilemma.’ Yvonne hoopt dat iedereen  

het vol kan houden en ze snel weer open 

kunnen voor families. 

Tekst: Tineke Overeem

Werken op adrenaline

Yvonne Reimerink is kaderarts geriatrische 

revalidatiezorg. Als ouderen na een zieken-

huisopname nog niet naar huis kunnen, is 

revalidatie in een zorgcentrum mogelijk. 

Yvonne begeleidt daar het revalidatieproces. 

Wat hebben patiënten nodig om zich thuis 

weer te kunnen redden? Het gaat dan 

over lichamelijke verzorging, zoals wassen 

en aankleden. Moet een fysiotherapeut 

ingeschakeld worden? Ook de psychische 

gesteldheid is een aandachtspunt. Is er 

sprake van dementie? Yvonne stelt een  

behandelplan op. Na drie tot zes weken 

kunnen de meeste patiënten weer naar huis. 

Door corona is er veel anders. Ze vertelt: 

‘Vooral in het begin was het een zoektocht: 

hoe gedraagt het virus zich? Natuurlijk zijn 

er landelijke richtlijnen, maar die moeten 

vertaald worden. Hoe lang moet een patiënt 

bij klachten in isolatie blijven bijvoorbeeld. 

Daar moest de medische staf in de praktijk 

Op school hectische tijden

Jolanda de Snoo zit ontspannen thuis 

als we bellen. Ze zit in het onderwijs en 

de meivakantie is aangebroken. Dat was 

wel anders op 16 maart toen de scholen 

plotseling dicht gingen. Jolanda werkt in 

Amersfoort als Intern Begeleider op basis-

school ’t Anker in het Soesterkwartier en 

 beleefde een hectische periode. ‘In twee 

dagen tijd moesten we ons hele onderwijs 

anders organiseren. Collega’s zien elkaar 

niet of nauwelijks, het was en is videobellen.’

Daarna, vertelt ze, is het wel wat rustiger 

geworden. Twee maal per week drinken 

de teamleden van ’t Anker samen thee 

en bespreken ze de lopende zaken, elk in 

zijn eigen woonkamer, via Zoom. Ook is 

Jolanda intussen ’s middags weer op haar 

school te vinden.

Thuis, in Leusden-Zuid, moest er ook het 

een en ander georganiseerd worden. 

Genoeg digitale apparaten bijvoorbeeld 

voor de vier personen waaruit het gezin  

bestaat. Nu zit Jolanda ‘s morgens beneden 

met de kinderen (8 en 9) die digitaal les 

krijgen, en werkt echtgenoot Niels werkt 

boven. Hij past op als zij naar school is,  

en hij gaat één dag per week naar kantoor.

Als Jolanda boodschappen doet, gaan 

de kinderen soms mee, op de skates, en 

blijven ze buiten wachten. Binnen gaat het 

eigenlijk wel goed, vindt ze. ‘Je moet er 

even de tijd voor nemen.’

Als dit kerkblad verschijnt, is de meivakantie 

Op dit moment is het 

belangrijkste: Hoe voorkomen 

we nieuwe ziektegevallen?



spreken, wordt een schoonzus van hem  

gecremeerd. ‘Daar kan ik dus niet naartoe.’ 

Mocht het coronavirus hem of zijn vrouw 

raken, dan weet hij één ding zeker: ‘Ik ga 

niet naar de IC. Mijn vrouw ook niet. Daar 

kom je veel slechter vandaan dan je was. 

Geef ons maar goede palliatieve zorg.’

Maarten de Vries is sinds eind 2019  

afgevaardigde van de PgL naar de Raad van 

Kerken. Die staat op dit moment helemaal 

stil, zegt hij. Naar de videodiensten kijkt 

hij niet. ‘Ik lees wel de liturgie, met belang-

stelling. Maar ik kijk niet. Ook nooit een 

televisiekerkdienst bekeken. Kerkdiensten 

lenen zich niet voor registratie. Je moet ze 

ondergaan.’ 

Tekst: Willem Hekhuis

Hart voor de kinderen 

Agnes van de Kamp runt gastouderbureau 

Lepelaar. Haar man Tijmen zorgt voor een 

deel van de administratie. ‘Betrouwbaar, 

huiselijk en dichtbij’ zijn de kernwaarden 

van het bureau. Agnes bemiddelt in de 

kinderopvang bij gastouders thuis. 

Nadat bekend werd dat gastouders geen 

kinderen meer mogen opvangen, brak er 

een drukke tijd aan voor Agnes en Tijmen. 

Zij vertalen de overheidsmaatregelen naar 

de (gast)ouders. Een hoop geregel. ‘Voor 

gastouders is de vraag: blijf ik open voor 

kinderen van ouders met een vitaal beroep 

of voor kwetsbare kinderen? Voor die 

kinderen is wél opvang mogelijk. Ouders 

hebben vaak vragen over de betaling nu zij 

hun kinderen thuis hebben.’ Agnes onder-

steunt waar dat nodig is. Zij heeft goede 

contacten met de gemeente en de GGD. 

Er zijn mooie verhalen. Van gastouders, die 

‘hun’ kinderen en ook de ouders missen 

met als gevolg een ontmoeting in de speel-

tuin, of van gastouders, die knutselpakketjes 

bezorgen. Verhalen van ouders met een 

vitaal beroep, die om persoonlijke redenen 

thuisblijven en hun plek in het gastgezin 

ter beschikking stellen aan mensen die het 

harder nodig hebben. 

De dochters van Agnes en Tijmen – Tamar, 

Amber en Aniek – zitten alle drie op een 

andere school. De online lessen waren 

verbazend snel geregeld – een grote pluim 

voor de scholen. Tijmen en Agnes hebben 

meteen gezorgd voor structuur en ritme 

door een duidelijk ‘leefrooster’ op te 

stellen. Om 9:00 uur is het hele gezin aan 

het (school)werk. Ook de hobby’s zoals 

muziekles en yoga gaan digitaal door. De 

kinderen krijgen thuis de ruimte om hun 

frustratie en boosheid te uiten. ‘Amber 

zei: Alle leuke dingen, zoals het kamp van 

groep 8 gaan niet door, maar het trekken 

van mijn kiezen wel.’ Als gezin is er genoeg 

gelegenheid om eens even wat anders te 

doen. Daar zorgt dit stel wel voor.

Agnes luistert elke morgen naar een bijbel-

podcast, die zij van de EO en IZB dagelijks 

ontvangt. ‘Het gaat over wat het volgen van 

Jezus voor jou betekent. In deze tijd luister 

je anders.’ Nu ze als gezin veel bij elkaar 

zijn, lezen ze meer uit de bijbel. Agnes is 

blij met de onlinediensten vanuit de Dorps-

kerk die ze samen meebeleven. Zij voelt 

de onderlinge verbondenheid.

Inmiddels is bekend, dat de gastouders op 

11 mei hun deuren weer mogen openen.

Tekst: Tineke Overeem
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net voorbij en is het op school weer alle 

hens aan dek. ‘Zullen we opnieuw moeten 

reorganiseren. Iedereen staat weer voor de 

klas, digitaal lesgeven gaat niet meer, dus 

zal het op de dagen dat de kinderen thuis 

zijn, op de ouders neerkomen.’ Of het  

opnieuw zo hectisch wordt als twee maanden 

geleden, is afwachten. ‘Maar,’ zegt ze, ‘de 

kinderen weer op school, dat is fijn.’

Tekst: Willem Hekhuis

Ik ga niet naar de IC

‘Ik verveel mij nooit en dus ook niet nu,’ 

zegt Maarten de Vries (72). Hij komt, zegt 

hij, elke dag buiten, doet boodschappen. 

En binnen is er genoeg te doen. Verder 

speuren in de stamboom van zijn familie 

bijvoorbeeld en van de familie van zijn vrouw. 

‘Mijn vader is er mee begonnen, zo’n 20 

jaar geleden. Ik probeer nu de verzameling 

compleet te maken.’

Verder wil hij ooit een verhaal schrijven 

over de diaconie. Over de geschiedenis ervan. 

Hij vertelt er enthousiast over. Hoe in de 

oude kerk het geheel belangrijker was dan 

de enkeling. Hoe hij zelf ook de ‘theologie 

van het collectief’ veel belangrijker vindt 

dan de ‘theologie van het individu’. Hoe 

de kerk in ons land - zeker de diaconie - 

overleeft dankzij haar grondbezit, ‘en niet 

dankzij de kerkelijke bijdragen.’ 

Wat allemaal niet wil zeggen dat de corona- 

pandemie hem niet raakt. Integendeel, hij 

maakt zich grote zorgen over de gevolgen 

ervan. ‘De armoede die op ons afkomt, 

is echt gigantisch. Wereldwijd, maar ook 

dichtbij.’

Op de dag dat we hem, via de telefoon, 

De armoede die op ons afkomt 

is echt gigantisch. Wereldwijd, 

maar ook dichtbij.
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Brandenburg:

tekst en geluid

Eigenlijk hadden mijn vrouw en ik drie weken 

vakantie op Fuertaventura. Maar na vijf 

prachtige dagen was het afgelopen: Spanje 

was door het coronavirus getroffen en 

kondigde een uitgaansverbod af. Gelukkig 

werden we, na vijf dagen huisarrest, naar 

Duitsland teruggevlogen.

Hier waren er vanwege de coronapandemie 

intussen ook contactbeperkingen en 

-verboden. Alle gemeente-activiteiten en 

kerkdiensten waren verboden en werden 

daarom door de kerkenraden afgelast. 

Huisbezoeken moesten tot het absolute 

minimum worden teruggebracht, juist ook 

bij degenen die ze het hardst nodig hadden: 

de ouderen en zieken. Ziekenhuizen,  

verzorgings- en verpleeghuizen konden 

geen bezoek meer krijgen. Hoe moesten 

wij, de kerkenraden, de andere vrijwilligers 

en ik als dominee verder?

De eenvoudige zaken het eerst: contact 

houden. Gelukkig is het intussen zo dat 

alle gemeenteleden een telefoon hebben 

(voor 1989 was dat misschien 10%). Zo 

kunnen we tenminste met elkaar praten en 

horen waar hulp nodig is. Boodschappen 

doen, recepten en medicijnen verzorgen en 

andere praktische hulp kunnen we onder 

elkaar snel afspreken en organiseren. 

Gelukkig hebben radio en televisie genoeg 

te bieden zodat onze gemeenteleden in de 

passietijd niet helemaal zonder kerkdiensten 

moesten leven.

Nu worden de dingen wat gecompliceerder:

hoe kunnen kerkdiensten weer ‘in de 

gemeente’ worden gevierd? We keken naar 

andere gemeenten. Daar wordt vooral op 

streamingdiensten ingezet. Diensten worden 

op video opgenomen en op het internet ge-

zet. Wij wilden echter juist ook hen bereiken 

die niet kunnen omgaan met smartphone 

of computer. Daarom rijden we sinds Pasen 

op twee sporen: we schrijven de kerkdiensten 

compleet uit en nemen ze in kleine kring 

als audiodocument op. Als ze dan op het 

internet te horen zijn, brengen vrijwilligers 

de tekst zondags Brandenburg en Hohen- 

bruch bij de gemeenteleden die geen 

internet hebben, die slecht of geheel niet 

kunnen zien, of ziek zijn - naar behoefte 

om te lezen of te beluisteren.

Kerkenraadsvergaderingen verlopen intussen 

als telefoonconferenties in combinatie met 

Messenger Telegram. Zo kunnen we met 

elkaar telefoneren en tegelijkertijd concept- 

voorstellen lezen, veranderen en er besluiten 

over nemen. Het vergt veel meer voor-

bereidingstijd dan vergaderen in een 

vergaderruimte, maar de uitkomsten zijn 

vergelijkbaar. Onze Bijbelkring in Branden-

burg ‘leest’ en ‘bespreekt’ intussen via 

Telegram Paulus’ brief aan de Romeinen...

U ziet: wij werken. Heel anders dan anders. 

En we merken: het brengt ons nauwer 

samen, hoewel we elkaar nauwelijks nog 

zien. Kruipt u ook dichter bij elkaar, ten 

minste virtueel! Hartelijke groeten uit  

Brandenburg en Hohenbruch aan onze 

partnergemeente in Leusden. Blijf zo 

mogelijk coronavrij en voor alles: Gode 

bevolen!

Uw Malte Koopmann

De diensten van onze partnergemeente in Brandenbrug zijn na te lezen en te 

beluisteren via de eigen website van ds. Koopmann: malte-predigt.de

Normaal ligt rond deze tijd de Havel vol boten en is de oever 

vol met mensen. Nu is alles leeg.

De lege kerkzaal in het Gemeentecentrum in Brandenburg
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Het college van burgemeester en wethou-

ders zet zich als team in om de gevolgen 

van het coronavirus te bestrijden. Even bij 

elkaar binnenlopen om te overleggen is 

er nu niet bij, maar ook hier zijn digitale 

middelen een uitkomst. En door het Huis 

van Leusden lopen om een ambtenaar te 

spreken, kan ook niet.

De gemeenteraad vergadert eveneens  

digitaal. Dat is heel erg wennen. Hij mist 

de interactie en met lichaamstaal kun je 

nu ook niet zoveel. Als voorzitter let hij 

extra op dat alles goed verloopt. Digitaal 

vergaderen is veel intensiever. Via een 

noodwet is geregeld dat de raad digitaal 

besluiten mag nemen. En dat is maar goed 

ook, want om het virus te bestrijden zijn 

diverse rechten aangepast of opgeschort. 

Het is aan de raad om dat te controleren.

De kerken

De burgemeester prijst de kerken in 

Leusden, omdat zij direct hebben afgezien 

van fysieke kerkdiensten. Hij herkent de 

worsteling van de voorgangers die nu 

letterlijk voor lege banken staan te preken. 

Hij beluisterde een onlinedienst van  

ds. Marleen Kemink. Dat was een aparte 

ervaring, de fysieke afstand was maar 80 

meter (hij woont vlakbij de Dorpskerk). 

Toch verliep het contact op afstand  

(digitaal). Bouwmeester heeft veel waarde-

ring voor alle initiatieven die de kerken in 

deze tijd ontplooien.

De veertigdagentijd was juist nu een tijd 

om zich te bezinnen. Sporten, horeca- 

bezoek en familie uitjes waren en zijn niet 

mogelijk. Je valt terug op je gezin. En dat 

is toch het meest kostbare in het leven.

Tekst: Tineke Overeem

Een surrealistische 
crisis

dan zijn steun en toeverlaat.

Het burgemeesterschap is voor Gerolf 

Bouwmeester het mooiste ambt dat er is. 

Hij ervaart dat nu heel sterk. Bij zijn installatie 

als burgemeester voelde hij dat ook.

Thuiswerken

Als je je werk vanuit de studeerkamer doet, 

ben je nauwer betrokken bij je gezin. Zo 

kwamen zijn dochters in pyjama welterusten 

zeggen, toen hij digitaal met de fractie- 

voorzitters zat te vergaderen. Iedereen 

zwaaide. Een mooi moment. Hij ziet zijn 

zoontje Alexander nu ook vaker. Aan de 

andere kant komen de muren van zijn  

studeerkamer ook wel eens op hem af, 

omdat hij de rechtstreekse contacten mist. 

Het leven is saaier nu hij gekluisterd is 

aan zijn bureaustoel. 

Burgemeester Gerolf Bouwmeester is 

er in deze coronacrisis voor de hele 

gemeenschap in Leusden. Dat was altijd 

al zo, maar nu helemaal. Het persoonlijke 

contact verloopt wel op een andere manier, 

maar met telefoon, Skype of FaceTime kom 

je een heel eind. Zojuist heeft hij telefonisch 

lintjes uitgereikt aan vier inwoners, die nu 

Lid in de Orde van Oranje-Nassau zijn. Ook 

de herdenkingen rond 4 mei gaan gewoon 

door met behulp van livestream of een  

andere digitale vorm. De jubilerende bruids- 

paren, die hij normaal bezoekt, moeten het 

nu doen met een telefonische felicitatie. 

Tot dusver zijn vier inwoners van Leusden 

het slachtoffer geworden van het corona-

virus. Het is de taak van de burgemeester 

contact op te nemen met de nabestaanden. 

Het heeft hem diep getroffen. Zijn vrouw is 

Burgemeester in coronatijd

Vermijd elkaars gezelschap, 

maar zie naar elkaar om.
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Jonatan
Jonatan, Jonatan,

waarachtig vriend

en koningszoon.

Hoe zwaar

is jouw dilemma

je gevallen,

die dag

toen jij geen pijlen

op je boog meer had.

Rechtschapen mens,

liefhebbend kind,

koos jij

zowel voor David

als voor Saul.

En bleef ze beiden trouw

tot in de dood.

Niet tevergeefs

gaf jij 

je rechten op.

Want Davids Zoon

betrad de lege troon.

Zo werkt

jouw offer door

in onze tijd.

Wiebren J. Tabak

Wapenbroeders

De Bijbel kent veel fascinerende fi guren, 

maar een van mijn favorieten is Jonatan. 

Een man die verscheurd werd door loyaliteit 

aan zijn vriend David en aan zijn vader Saul 

en die er desondanks in slaagde trouw te 

blijven aan hen beiden – tot in de dood. 

Ooit hoorde ik een dominee in zijn preek 

suggereren dat er sprake zou kunnen zijn 

geweest van een heimelijke homoseksuele 

relatie tussen Jonatan en David. Mogelijk 

werd hij op het verkeerde been gezet door 

deze regel uit het klaaglied dat David aanhief 

toen hij vernam van de dood van zijn 

vriend: ‘Jouw liefde was mij dierbaar, meer 

dan die van vrouwen’. 

De betreffende predikant had kennelijk 

nooit de wapenrok gedragen. Want of je nu 

voor je nummer moest opkomen of voor 

het militaire beroep gekozen had, iedereen 

die in het leger heeft gediend, weet hoe 

speciaal de relatie tussen dienstkameraden

is, die samen de hitte des daags en de 

koude des nachts hebben gedragen. 

Zoveel te meer dan tussen oorlogsveteranen 

die voor elkaar letterlijk door het vuur zijn 

gegaan. En van wie wordt gezegd dat 

hun onderlinge liefde dieper gaat dan die 

tussen man en vrouw. David en Jonatan 

waren zulke oorlogsveteranen, strijd-

makkers wier hechte band op het slagveld 

was gesmeed, die ondanks het bloed dat 

zij hadden vergoten hun humaniteit niet 

waren kwijtgeraakt.

Jonatan en David in de kinderbijbel van 

Anne de Vries.

En dat levert dan uiteindelijk die ontroe-

rende afscheidsscène op, waarin Jonatan 

David via het afschieten van zijn pijlen 

duidelijk maakt dat een verzoening tussen 

koning Saul en hem er niet inzit en dat hij 

moet vluchten om zijn leven te behouden. 

Met als enige wederdienst van David de 

belofte dat hij Jonatans nazaten goed-

gezind zal zijn. Jonatan brengt die dag 

het ultieme offer. Hij redt niet alleen zijn 

vriend, als koningszoon en derhalve 

gedoodverfd troonopvolger maakt hij 

bereidwillig plaats voor David en dus 

uiteindelijk voor de Messias. 

Een koninklijk gebaar.

Wiebren J. Tabak



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.

•  9 juni, geen busreis maar muziek
  Op dinsdag 9 juni zouden wij onze jaarlijkse busreis 

houden, maar in verband met de coronacrisis gaat deze 

reis op die datum helaas niet door. Deze is verschoven 

naar dinsdag 8 september!

  Misschien dat we op 9 juni wél een muzikale middag 

kunnen houden. Teun van Dalen en Astrid Sparreboom 

zullen dan een gevarieerd programma brengen en leuke, 

vrolijke muziek maken met zingen, fl uit spelen en piano 

spelen. Als we dan nog niet bij elkaar kunnen komen in 

de Marcuskerk proberen we het muziekprogramma ‘Van 

Klassiek tot Country’ online uit te zenden vanuit de 

Dorpskerk.

•  14 juli, Marcuskerk – Onder voorbehoud!
  Dr. Yvonne Reimerink, specialist ouderengeneeskunde 

in Amersfoort, komt deze middag vertellen over haar 

werk in de palliatieve zorg. Wat is passende zorg in welke 

levensfase en wat leeft er zoal onder mensen t.a.v. 

palliatieve zorg. Een tijd waarin misschien moeilijke 

medische keuzes gemaakt moeten worden. Maak je die 

zelf of maakt de dokter die keus. Het gaat ook over de 

‘advanced care planning’ d.w.z. het tijdig nadenken over 

wat je wel en wat je niet wilt in het geval dat je ziek wordt. 

  De mountainbike fi etstocht naar Tanzania, die zij gemaakt 

heeft voor AMREF fl yingdoctors, komt ook aan bod. 

De meditatie zal worden gehouden door Ds. Jos Meijer. 

De middag begint om 14.30 uur en we sluiten af om 

16.30 uur.

  U bent allen van harte welkom! Voor meer informatie 

kunt u ons altijd bellen.

Team Marcuskerk
Iemeke Ketel (434 35 00)

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)
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Ik zag een meisje lopen over het strand

dat bezaaid lag met zeesterren.

Ze pakte de zeesterren op en

gooide ze terug in zee.

‘Meisje,’ zei een voorbijganger: 

‘wat ben je aan het doen?’

‘Ik ben de zeesterren aan het redden,’ antwoordde ze.

‘Maar het zijn er zoveel, dat zal toch geen verschil maken!’

Onverstoorbaar ging het meisje door.

Ze pakte een zeester op en gooide hem in de zee.

‘Voor deze wel,’ zei ze.

Hoe kunnen we onze voetafdruk verkleinen en verschil maken? 

Dat begint er al mee dat we niet meer verleid worden tot 

het kopen van verkeerde dingen. Een tijd geleden heeft Alfred 

Slomp workshops gegeven over ‘God in de Supermarkt’. Hij 

heeft een boek geschreven met de titel ‘Super Waar’, waar-

in alle aspecten van duurzaam eten besproken worden, 

maar ook de dilemma’s.

Alfreds ontdekkingen:

•  Wat je minder vaak eet, wordt lekkerder. Eén stuk vlees 

per week smaakt beter dan wanneer je dagelijks vlees 

consumeert.

•  Hetzelfde geldt voor vakanties. Eén simpele vakantie 

in eigen land kan meer rust en ontspanning geven dan 

drie keer reizen, inclusief in- en uitpakstress. Plus: het 

is beter voor het milieu.

•  Aardbeien in de lente en van eigen bodem zijn veel 

lekkerder dan wanneer je ze later in het jaar uit het 

buitenland haalt. Ook hier geldt: beter voor het milieu.

•  Duurzaam consumeren werkt stress verlagend. Als je 

biologisch en fairtrade inkoopt, ben je minder vatbaar 

voor verleidingen als kilo-knallers.

Alfreds starterstips:

•  Eet ook de stronkjes van de broccoli (maak er lekker 

soep van). Zo voorkom je voedselverspilling en je 

bespaart geld. Bovendien bepaalt ook de hoeveelheid 

eten mede je ecologische voetafdruk.

•  Eet meer plantaardig; vervang niet enkel vlees door kaas.

•  Koop vaker biologische producten. Zo laat je zien dat je 

wilt dat jouw voedsel met respect voor dier en natuur is 

geproduceerd.

•  Koop groente en fruit van het seizoen. Maar vooral ook 

uit de regio en NL, en geen appels uit Chili.

•  Koop producten met een keurmerk voor een eerlijk 

loon en goede werkomstandigheden, zoals het fairtrade 

keurmerk.

Werkgroep Groene kerk

groenekerk@pgleusden.nl

Het verschil dat het 

verschil maakt…
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Zwanger en vervanging

We hebben groot nieuws voor u: dominee 

Marleen Kemink is in blijde verwachting.  

In haar eigen woorden: 

Velen van jullie hebben het mogelijk al  

gehoord: mijn partner Edwin en ik verwachten 

in augustus een kindje! We zijn ontzettend 

blij en dankbaar met het nieuwe leven en 

kijken uit naar de geboorte van onze baby. 

Dit betekent natuurlijk ook dat ik mijn werk 

als jullie predikant een tijdje zal onderbreken. 

Mijn zwangerschapsverlof begint op 13 juli  

en eindigt op 27 december. Het verlof duurt 

iets langer dan gebruikelijk, maar het geeft 

mij de rust en ruimte om niet in de drukke 

decembermaand het werk weer op te pakken. 

Als kerkenraad kwamen we als mogelijke 

vervanger al snel uit bij Neeltje Rietveld. Al 

een paar jaar werkt ze voor de PgL op het 

gebied van PR en communicatie, dus we 

kennen elkaar goed. Deze zomer rondt zij 

haar opleiding Gemeentepredikant af en ze 

was van plan daarna een aanstelling als 

predikant te zoeken. Toen we haar vroegen 

was ze direct enthousiast. In haar eigen 

woorden: 

Toen ik door Rik (de voorzitter van de  

kerkenraad) gevraagd werd, werd ik gelijk 

heel blij van het idee. Ik heb de afgelopen 

jaren met veel plezier in de PgL gewerkt, 

met diverse mensen en ik heb me hier altijd 

thuis gevoeld. Ik vind het een voorrecht 

dat ik mijn eerste ‘predikantsstappen’ na 

mijn studie ook hier mag zetten. Natuurlijk 

is dat ook best spannend, maar ik heb er 

vooral zin in om samen met jullie aan de 

slag te gaan. Ik zie dan ook uit naar het 

eind van de zomer! 

Wij wensen Marleen een goed verder verloop 

van de zwangerschap toe en verwelkomen 

Neeltje als tijdelijke aanvulling van ons 

predikantenteam.

Namens de kerkenraad,

Lia Meiring, scriba PgL

Kerkbalans: een geweldig  
resultaat! 

Het vorige kerkblad kwam wat te vroeg uit 

om daarin al een uitspraak te doen over 

het resultaat van de Actie Kerkbalans. En 

eerlijk gezegd betwijfelden we een beetje 

of het voorlopige totaal van de toezeggingen 

wel klopte, want het was een stuk hoger 

dan we verwachtten. Inmiddels kunnen we 

er niet meer omheen: de Actie Kerkbalans 

2020 heeft voor de Protestantse gemeente 

te Leusden een geweldig resultaat:  

w 345.500, ruim w 8.000 meer dan de 

doelstelling en ook meer dan het resultaat 

van vorig jaar!

Natuurlijk kunnen en moeten we als 

kerkrentmeesters allerlei mitsen en maren 

bij dit resultaat aangeven: 

•  Mensen hebben hun toezegging verhoogd 

om te compenseren dat we geen 

accept-giro-acties meer zullen houden 

voor de Paas- en de Eindejaarscollectes;

•  We moeten nog maar afwachten of 

iedereen in staat zal zijn om de  

toezegging na te komen;

•  Er komen tegenvallers op ons af door 

verminderde opbrengsten van collectes 

en zaalhuur;

•  Een deel van onze beleggingen is  

minder waard geworden.

Maar dat mag ons er niet van weerhouden 

om dit succes als gemeente te vieren. En 

dat succes is veel breder dan alleen maar 

financieel. Het laat zien dat we met elkaar 

de Protestantse gemeente van waarde  

vinden als onderdeel van de Kerk van 

Jezus Christus. Ik ben ervan overtuigd dat 

we dan met Gods hulp ook door de corona- 

crisis heen zullen komen.

Namens de kerkrentmeesters mag ik u 

allemaal heel hartelijk bedanken voor uw 

bijdrage aan de Actie Kerkbalans.

Gerard van Houwelingen,  

ouderling-kerkrentmeester

Van de kerkenraad
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Op het kerkelijk bureau vindt deze maand 

een wisseling van de wacht plaats. Ingrid 

de Jong legt haar werk na ruim 3,5 jaar 

neer, Diana Saaltink neemt het van haar 

over. Het Leusder Kerkblad spreekt haar 

op haar eerste werkdag.

‘Eigenlijk begin ik echt vanaf 1 juni, dan 

stopt Ingrid namelijk, dus we hebben nu 

een maand de tijd om alle ins en outs van 

de leden- en bijdragenadministratie door te 

nemen. Ze heeft een heel goede beschrijving 

gemaakt en in de maand mei kunnen we 

alles overdragen. Rond 18 mei ga ik achter 

de knoppen zitten en zit zij ernaast, tot die 

tijd kijk ik toe.’ 

Mensen

‘Hoe ik ertoe gekomen bent? Sinds het 

overlijden van mijn man Harry, hij is vorig 

jaar in februari overleden, krijg ik regel-

matig bezoek van Anette Sprotte, mijn 

wijkpredikant. In die gesprekken heb ik ook 

gezegd dat ik het mis, of beter dat ik het 

lekkerder zou vinden als ik mijn werk nog 

had. Ik ben altijd kostwinner geweest. Ik 

heb altijd fulltime gewerkt, bij DHV op de 

interne automatiseringsafdeling. Dat gaf 

regelmaat en structuur in mijn leven en dat 

mis ik nu wel. Dat je weet wat je op een 

dag moet doen. 

De functie op het kerkelijk bureau is precies 

wat ik nodig had. Het geeft regelmaat 

en structuur en wat ik vooral belangrijk 

vind: contact met andere mensen. Dat ik 

Machteld tegen kom, en Aat Mosterd en 

Evert-Jan, dat maakt het juist leuk.’ 

Gelijk aan het werk

‘Ook in de coronacrisis kunnen we op 

het Kerkelijk Bureau goed werken. We 

nemen de anderhalve meter in acht, het 

kantoor is daar ruim genoeg voor. Vandaag 

was mijn eerste dag, om dingen door te 

praten, maar ik ben ook gelijk aan het 

werk gegaan. De brieven voor de vrijwillige 

bijdrage, die bij dit nummer van het kerk-

blad zitten, moesten worden gesorteerd 

en dat is een hoop handwerk. Die brieven 

komen uit Utrecht, maar ze liggen niet in 

de sortering van de looplijsten van het 

kerkblad. Zoals elk jaar moeten we alle 

stapels uitzoeken. Ik begrijp van Ingrid 

dat deze vrijwillige bijdrage een grote klus 

is, maar de kerkbalans is een nog veel 

grotere klus. Daar gaan we in september al 

aan beginnen.’ 

Online ontmoeten

Diana is binnen de PgL zeker geen ‘nieuw’ 

gezicht. ‘Toen we hier in 1980 kwamen 

wonen, gingen we naar de Dorpskerk, we 

woonden toen op de Hamershof. Sinds 

1991 wonen we in de Eikenlaan en gingen 

kerken in de Marcuskerk. Die is vanaf  

mijn huis op loopafstand. Dat is voor het 

kerkelijk bureau ook heel makkelijk, je 

loopt er zo even naar toe. Ik zit nu in de 

leiding van het gemeentediaconaat en in 

de leiding van de ontmoetingsmiddagen 

Marcuskerk. Die kunnen nu ook niet door-

gaan. Dat hebben we opgepakt door de 

mensen thuis te bellen en te vragen hoe 

het gaat. Dat wordt erg gewaardeerd, want 

we merken dat het de mensen vooral om 

de ontmoeting gaat. 

Ik zit ook in de cantorij. We oefenen nu  

natuurlijk niet, maar we zien elkaar elke 

dinsdagsavond om koffie te drinken via 

zoom. Iedereen doet mee, we zijn er 

trouw in. We zingen dan ook één of twee 

liederen, maar helaas niet met elkaar. Dat 

lukt niet over internet. De dirigent speelt 

de liederen en iedereen zingt thuis met het 

geluid uit. We hopen dat de cantorij ook 

eens in een online viering kan zingen.

Ik vind de online diensten erg mooi. Zoals 

Pieter Nap en Astrid Sparreboom, dat  

vond ik erg mooi om naar te luisteren.  

Zelf zing ik niet mee, maar het lezen van 

de teksten gaat nu veel beter. Nu merk ik 

pas wat voor mooie teksten we hebben in 

de liederen.’

Tekst: Neeltje Rietveld

Foto: Erik Saaltink

Een ‘nieuw’ gezicht op  

het kerkelijk bureau

Dat ik mensen tegen kom, 

dat maakt het juist leuk. 



 

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 of na 1 juni naar Diana 

Saaltink (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 4 feb. 2020 via Dorien Roskam w 5 voor de bloemendienst. 

Op 4 mei 2020 via Conny den Heijer w 10 voor de kerk. Op de 

rekening-courant van de Diaconie zijn in de afgelopen periode 

(29 febr. t/m 27 april) de volgende bedragen binnengekomen: 

w 2.590 voor de voedselbank; w 3.445,05 voor Home Care 

Moldavië; w 2.335,55 voor vluchtelingen Lesbos;  

w 840,00 voor het Rode Kruis; w 550,00 voor stichting DAK 

en w 180,00 voor div. diaconale doeleinden. 

Alle gevers hartelijke bedankt!
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In de afgelopen maanden hebben we een aantal gemeente- 

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

5 maart 2020:  

Mw. G. de Kruif – Schoonhoven (Bep)

7 maart 2020:  

Mw. N.L. Nieuwenhuize – Verkamman (Nel)

17 maart 2020:  

Dhr. A. Reemst (Bertus)

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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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.



Vieren thuis

De stadsdominee van Amersfoort verzorgt iedere dag een 

podcast Luistertroost, over de schoonheid en de troost. 

Elke dag een korte meditatie bij een lied uit het Liedboek, 

met een toefje geloof, hoop en liefde. Om de moed erin 

te houden en ook in kleine kring de lofzang gaande te 

houden.

Lydia Vroegindeweij, wonend in Leusden en voor onze  

gemeente geen onbekende, verzorgt de techniek en er 

wordt dankbaar gebruik gemaakt van de inbreng van musici 

die een lied willen spelen en opnemen om te delen.

Je kunt de podcast beluisteren via stadsdominee.nl/

luistertroost.

Luistertroost 

De kindernevendienst methode die in de PgL gebruikt 

wordt, wordt uitgegeven door het Nederlands Bijbelgenoot-

schap. Op de site zijn de programma’s gratis te downloaden. 

debijbel.nl/bijbelbasics.

Bijbel Basics 

Elke avond kun je om 19.00 uur mee bidden 

in een online avondgebed, georganiseerd 

door onze katholieke broeders en zusters. 

In een ruim kwartier doorloopt één van de 

pastores een korte liturgie, waarin aandacht is voor bidden 

en lezen. Ook Antoinette Bottenberg, voor onze gemeente 

een bekend gezicht door de Kerk & school vieringen en 

de Sint Maarten viering, is af en toe aan de beurt. Live te 

volgen via facebook/StLucasParochie.

Avondgebed
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Kerk voor doven of 

slechthorenden 

De Interkerkelijke Commissie van het Dovenpastoraat (IC 

Utrecht) draagt zorg voor het pastoraat onder doven. Hierbij 

organiseert zij verscheidene kerkdiensten voor doven en 

slechthorenden in de provincie Utrecht. Normaal gesproken 

is er iedere eerste zondag van de maand om 11.30 uur 

een dovendienst in Woerden, in de Kapel bij Careyn  

Weddesteyn (Utrechtse straatweg 50, Woerden). Na afloop 

van de dienst is er gelegenheid voor onderlinge ontmoeting 

en koffie drinken. Daarnaast worden er een aantal gecom-

bineerde diensten in de provincie Utrecht gehouden. De 

diensten worden ondersteund door gebaren (door middel 

van een tolk) en een beamerpresentatie. 

Nu er geen samenkomsten kunnen zijn i.v.m. de coronacrisis 

wijst het IC op de videodiensten in gebarentaal die te vinden 

zijn op www.doofenkerk.nl (home: bekijk kerkdiensten op 

video) of via www.opwegmetdeander.nl.

Voor meer informatie over diensten en het dovenpastoraat 

kunt u terecht op www.ic-utrecht.nl of bij mw. A. Beukers 

ic.utrecht.dovenpastoraat@gmail.com.
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In deze tijd zijn er in onze kerken geen  

vieringen die u kunt bezoeken. Wel wordt 

elke zondagmorgen om 10.00 uur een 

online viering uitgezonden.

Twee (extra) bijzondere vieringen zijn op:

•  Donderdag 21 mei, Hemelvaartsdag 

(online viering ook om 10.00 uur)

•  Zondag 31 mei, Pinksteren

U kunt de diensten op verschillende  

manieren mee beleven. 

•  Via kerkomroep.nl is de dienst  

zowel live als op een later tijdstip te 

beluisteren.

•  Via pgleusden.nl is de dienst met 

beeld te volgen (zie het artikel hierover 

op p.6). Als u live wil mee doen via 

pgleusden.nl/live; als u op een later 

tijdstip wilt meedoen via pgleusden.nl/

gemist.

•  Ook via YouTube zijn de diensten te 

volgen (bijvoorbeeld op uw televisie als 

u daar YouTube op heeft). Zoek naar 

‘thomasdegen’.

De liturgie wordt van te voren per mail toe-

gestuurd. Ontvangt u de liturgie nog niet, 

maar wilt u die wel ontvangen, stuur dan een 

mail naar zondagsbriefdk@hotmail.com.

Lukt het u niet om online verbinding te 

krijgen, neem dan contact op met  

Teun den Heyer via d.heyer@hccnet.nl of 

(033) 494 78 33.

Kerkdiensten

online 

Lied over Hemelvaart

Heer, komt in deze tijd

uw heerschappij?

Het einde van de strijd,

de stad waar vrij,

uit boze droom ontwaakt,

de mensen wonen,

tot één gezin gemaakt,

Gods dochters en Gods zonen?

Heer, gaat Gij van ons heen 

in deze tijd? 

Vermaakt Gij ons alleen 

uw dienstbaarheid? 

Laat Gij ons dan voorgoed 

in hoop en vrezen 

en mag uw vredegroet 

het laatste woord niet wezen?

Uit uw verborgenheid 

hebt Gij vervuld 

het perk van deze tijd 

met Gods geduld. 

Uw woord doet telkens weer 

de harten branden. 

Gij blijft nabij, o Heer, 

met zegenende handen.

Gedreven door de Geest 

gaan wij getroost 

de weg van alle vlees, 

die onverpoosd 

de Zoon des mensen gaat, 

te allen tijde, 

tot Hij weer voor ons staat 

zoals Hij van ons scheidde.

Tekst: Jan Wit

Liedboek Zingen en bidden in huis en  

werk 662



Vogel Gods

Kom, Heilige Geest, Gij vogel Gods,

Daal neder waar Gij wordt verwacht.

Verschijn, lichtengel, in de nacht

van onze geest, verward en trots.

Ad den Besten, Liedboek 680. Op 31 mei vieren we Pinksteren, het feest van de Geest. 


