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We merkten allemaal hoeveel het met ons deed. Elkaar ontmoeten is zo belangrijk. Je 

zag ook hoe blij dominee Anette was. En Annemarie Houkes schoot ineens vol toen ze 

moest zingen.

In juni waren er voor het eerst weer gemeenteleden in de kerk. En dat was goed 

nieuws, want preken en zingen voor een lege kerk valt niet mee. Muzikanten en 

predikanten vertellen er over in dit kerkblad. Je richt je op de camera en je denkt 

de mensen erbij, zoiets.

Maar in juni waren er dus weer mensen in de kerk. 

Van tevoren was het een heel gepuzzel. Hoeveel mensen kunnen er in en hoe 

komen die mensen veilig op hun plek? Er waren ook wel aarzelingen, want zou 

het wel gaan? Zou zo’n viering met afstand en zonder zingen wel voelen als 

gemeenschap? In de reactie van Adri van Hoven, 

die terugblikt op de dienst van 21 juni waarbij 

kerkenraadsleden waren, hoor ik vooral vreugde. 

Nog vreugdevoller was de dienst de week daarop, 

waarin we stil stonden bij 8 kinderen die de grote 

stap maken van de lagere school naar de middelbare 

school. Ze stonden samen op het podium, hun ouders 

en familie in de banken. Ik was er niet bij, maar zelfs 

bij het scherm voelde ik ontroering over al dat leven in 

de kerk, al die mensen en kinderen.

De kerk is open. Ik hoop dat ook u deze zomer kans ziet er een keer bij te zijn, in de 

Dorpskerk. Maar ook de Marcuskerk is open. Nog niet voor de zondagse diensten 

(het opstarten vraagt te veel om het in twee kerken tegelijk te doen), maar voor een 

zomers programma van activiteiten waarbij u binnen kunt lopen. 

Om een kaars aan te steken in het stiltecentrum of gewoon eens te voelen hoe 

het ook al weer is, in de kerk. Creatieve workshops, kidsochtenden, wandelen en 

fi etsen, of de bijbel lezen bij de preekvoorbereiding. Voor ieder wel iets. In de folder 

leest u er alles over. 

De kerk is open! Wees welkom!

Neeltje
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Van de redactie

De kerk is open!

Heb je een vraag of een opmerking of 

een idee voor het kerkblad? 

Mail ons! kerkblad@pgleusden.nl

Colofon

Heeft u deze folder 

niet gekregen? Stuur 

een mailtje voor de 

pdf of haal er één bij 

het kerkelijk bureau.
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Aanraken
Links en rechts hoor ik het om me heen 

dat mensen het zat zijn. Ze zijn moe van 

het woord Corona. We hebben het er 

genoeg over gehad. Praat liever over wat 

anders. Dominee, laat het woord Corona 

ook niet meer vallen in de kerkdienst.  

De media vertellen ons er genoeg over. 

Er zijn natuurlijk ook andere interessante 

onderwerpen om dit kerkblad mee te vullen: 

racisme, klimaatverandering, de toekomst 

van de kerk, het wonder van de groei van 

een nieuw leven in mijn buik, vakantieplannen 

etc. Maar toch komt Corona steeds weer 

om de hoek kijken in mijn hoofd. De terrassen 

mogen dan weer open zijn, de basisscholen 

gevuld met krioelende kinderen en de kerk- 

banken mondjesmaat bezet met kerkgangers, 

toch blijft de 1,5 metersamenleving bestaan. 

We zijn als kerken en als samenleving nog 

niet van het kwade virus af. Wereldwijd 

stijgt het aantal besmettingen nog steeds. 

Daarom wil ik het er toch nog een keer met 

u over hebben. Ik kan namelijk maar niet 

wennen aan het ‘nieuwe normaal’. En dan 

bedoel ik niet het plexiglasscherm tussen 

de kassière en mij in de winkel. Ook niet 

de mondkapjes in de trein (hoe raar die er 

ook uitzien). Zelfs niet de volautomatische 

desinfectieapparaatjes die nu in onze kerken 

hangen. Wat ik bedoel is dat ik maar niet 

kan wennen aan de fysieke afstand tussen 

mij en andere mensen. Dat ik op zondag 

via een camerascherm met u bid. Dat ik 

mezelf onwennig zie zwaaien naar mijn 

ouders als ik bij hen op bezoek ga. Dat 

mensen op straat met een boog om mij 

heen lopen of geërgerd opkijken als ik te 

dicht in de buurt kom. 

De 1,5 metersamenleving maakt dat we veel 

minder lijfelijk contact hebben: we schudden 

geen handen als we elkaar begroeten. 

Maar ook andere vormen van aanraken 

zijn niet meer mogelijk. De hand op de 

schouder als iemand verdrietig is, de klap 

op de rug bij een schaterlach, de high five 

na een samen behaald resultaat. Wat doet 

dat met een mens?

Aanraking en lichaamscontact zijn een 

eerste levensbehoefte van mens en dier. 

De mens wil aangeraakt worden, wil huid 

voelen. We weten van kleine baby’s dat 

huid-op-huid contact met hun ouders van 

levensbelang is. Zonder dit contact zal 

een baby sterven. Ook voor opgroeiende 

kinderen is het enorm belangrijk voor hun 

hechting om geknuffeld te worden. Maar 

natuurlijk hebben volwassenen evenzeer 

aanraking en huidcontact nodig. In tijden 

van corona hebben dan ook veel mensen 

last van huidhonger. Voor sommigen is het 

door de crisis al lang geleden dat ze fysieke, 

intieme aanraking ervaren hebben.

Wat mij in deze tijd daarom nog nadrukke-

lijker opvalt, is hoezeer in de Bijbelverhalen 

mensen elkaar aanraken. Juist ook Jezus 

raakt in veel van zijn ontmoetingen mensen 

fysiek aan. Hij houdt geen 1,5 meter afstand, 

maar zoekt huid-op-huid contact. Vaak ook 

juist daar waar mensen gewond zijn. Niet 

alleen geestelijk, maar ook lichamelijk. 

Denk maar aan de verhalen over Jezus’ 

aanraking van de melaatse mens met 

risico op besmetting. De man met de 

dove oren waarin Jezus zijn vingers steekt 

om hem te genezen. Het leggen van zijn 

handen op de hoofden van de kinderen 

als zegengebaar. Maar ook andersom: 

mensen zoeken ook fysiek contact met 

hem. De bloedvloeiende vrouw raakt Jezus 

aan in het vertrouwen dat er kracht van 

hem zal uitgaan. Thomas mag zijn handen 

in de wonden van Jezus’ lichaam leggen 

na zijn kruisdood. Blijkbaar is het goede 

nieuws dat Jezus komt brengen niet alleen 

In tijden van corona 

hebben veel mensen last 

van huidhonger. 
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een Woord voor de wereld. Het is ook 

een boodschap van fysieke aanraking en 

contact. Ons lichaam doet daarin helemaal 

mee. Ze wordt de plaats waarin we Gods 

nabijheid en genezing kunnen ervaren. 

In de afgelopen maanden ontstond er binnen 

de Protestantse Kerk in Nederland, en ook 

in onze eigen gemeente, de vraag of we 

online avondmaal kunnen vieren met elkaar. 

Vier je thuis het avondmaal, met een stukje

brood en een glas wijn, terwijl je ondertussen 

kijkt naar de online kerkdienst? Of wacht je 

met avondmaal vieren tot we elkaar weer 

fysiek kunnen ontmoeten in de kerkdienst? 

Zowel in de breedte van de PKN, maar ook 

in onze eigen gemeente wordt er verschillend 

over gedacht. In onze eigen gemeente 

hebben we besloten om te wachten met 

avondmaal vieren, totdat we als lijfelijke 

gemeenschap weer bij elkaar kunnen komen. 

Dit raakt voor mijn gevoel precies aan boven- 

staande. Juist het fysieke samenkomen 

van de gemeenschap is zo wezenlijk voor 

het avondmaal. Avondmaal vieren is niet 

dat ieder voor zich thuis een stukje brood 

pakt en een slokje wijn drinkt. Het is een 

gebeuren waarin je je hand opent voor iets 

dat je daar als geschenk in gelegd krijgt: 

een fysiek en tastbaar teken van Gods liefde, 

via de handen van een ander. Dat aanreiken 

van het brood en de wijn gaat eenvoudigweg 

niet door het scherm. En de vredesgroet 

in de avondmaalliturgie is een concrete 

handdruk, omhelzing, een aanraking – iets 

anders dan digitaal zwaaien. 

Dat het coronavirus het nu onverantwoord 

maakt zo lijfelijk met elkaar om te gaan, doet 

zeer. We voelen net als op allerlei andere 

momenten de pijn van het gemis van een 

lijfelijke gemeenschap, van aanraking en 

nabijheid. We zullen dit gemis nog een tijd 

met elkaar moeten uithouden. Niemand 

weet precies hoe lang. 

Maar ik kijk er nu al naar uit dat we straks 

weer voor het eerst samen het avondmaal 

kunnen én mogen vieren. Laten we elkaar 

als nooit eerder tevoren vasthouden en 

een vredesknuffel geven. Het zal meteen 

ook onze huidhonger stillen. 

Tekst: Ds. Marleen Kemink

 

Wijkteam de Wetering 

Het wijkteam de Wetering is nieuw  

gevormd en stelt zich graag aan u 

voor:

Mijn naam Gerda Kooijman. Ik woon al 

vanaf 1973 in de Wetering. Ik doe al 

vele jaren CVO samen met mijn man 

Ad en sinds een paar jaar ook BHV. 

Ik ben door Marleen benaderd of ik 

contact persoon wilde worden voor de 

Wetering en na een lichte aarzeling 

heb ik ja gezegd.

Ik ben Maaike Schonewille. In de 

jaren 80 ben ik actief geweest in de 

jeugddienstcommissie en eind jaren 

90 heb ik meegedraaid met de kinder-

nevendienst in de Marcuskerk. Ook 

heb ik een aantal jaar de kerstgroet 

rond gebracht. Dat vond ik erg gezellig 

en leuk om te doen. Nu ben ik gevraagd 

om contactpersoon te worden in de 

Wetering en het lijkt me leuk om u/

jullie te ontmoeten. Tot ziens.

Ik ben Lisette Hellinghuizen. Ik heb 

vele jaren kindernevendienst gedraaid 

in de Dorpskerk. Na een tijdje ‘niks’ 

gedaan te hebben in de kerk ben ik in 

oktober gevraagd om deel te nemen 

aan het nieuw op te zetten wijkteam 

in De Wetering. Dit bevalt me goed en 

ik ben contactpersoon geworden voor 

deze wijk. 

Hallo, ik ben Roelof Blijleven. Samen 

met mijn vrouw Margriet en mijn dochter 

Esther woon ik alweer bijna een jaar in 

de wijk de Wetering. Eerder, in ’t Vliet, 

was ik al even contactpersoon, maar 

omdat ik in de Wetering ging wonen 

en omdat Alie Maassen van den Brink 

opvolgers zocht ben ik overgestapt 

naar dit team.

Van de kerkenraad

Jezus houdt geen 1,5 meter

afstand, hij zoekt huid-op-huid

contact.
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De online diensten vanuit de Dorpskerk 

zijn al bijna gewoon geworden. Elke week 

werken muzikale gemeenteleden hard  

aan de voorbereiding van de diensten. 

Hoe hebben zij het musiceren in een lege  

kerk ervaren?

‘Zingen in de online dienst is goed te doen 

en het is een uitkomst dat het kan,’ reageert 

Pieter Nap. ‘Dat komt mede doordat we zo 

veel muzikaal talent in de gemeente hebben. 

Toen ik werd gevraagd, heb ik aangegeven 

het fijn te vinden met zijn tweeën te zingen. 

Daardoor wordt het zingen meer gevarieerd 

en ik denk dat het voor de mensen thuis 

fijn is om naar te luisteren. Liefst een man 

en een vrouw, dat geeft een mooi contrast. 

Ik zong samen met Astrid Sparreboom en 

Gerda van de Lagemaat en dan is het leuk 

om af te spreken dat we bij een wat langer 

lang lied om en om een couplet zingen en 

bij een ander lied weer samen.’

Pieter vond beide keren dat hij meedeed 

een aparte ervaring en een eer dat hij ervoor 

werd gevraagd. ‘Bij mannenkoor Laudate 

uit Barneveld ben ik koorsolist. Dus solo 

zingen ben ik wel gewend. Bij het zingen 

richt ik me zoveel mogelijk op de aanwezigen. 

Dan is het natuurlijk vreemd dat er bij de 

online diensten geen mensen zijn. Daarom 

kijk ik maar naar Thomas Degen en Bram 

van Uden achter de regietafel. Maar in 

gedachten zing ik voor de kerkleden thuis. 

Je staat niet voor jezelf te zingen.’

Hij is blij dat de muzikanten door de week 

al oefenen. ‘De technici kunnen dan nog 

sleutelen aan het geluid en tips geven. Je 

hoort van jezelf vaak niet of het allemaal 

goed klinkt, daarom is het goed als bijvoor-

beeld de pianist/organist je daarin coacht.’ 

Pieter heeft de uitzendingen waarin hij zong 

teruggekeken. ‘Mijn vrouw vond het wel mooi, 

maar zelf hoorde ik elke onvolkomenheid. 

Gelukkig waren de reacties positief. Ik 

kreeg veel leuke e-mails.’

Hij vind het belangrijk dat de leden van de 

gemeente de diensten zelf verzorgen en dat 

er geen muziek wordt overgenomen van 

bijvoorbeeld ‘Nederland zingt’. ‘Het is onze  

eigen kerkdienst en het is dan ook mooi 

dat voor jou bekende gemeenteleden zingen.’

Organist, pianist en zanger Willem Eikelboom 

voelt zich in de online diensten veel meer 

betrokken dan in de ‘oude diensten’. ‘Het 

is een andere manier van spelen in de 

online diensten. Je doet veel meer samen 

met degene die je begeleidt en als ik zelf 

Pieter, Astrid en Willem musiceren samen in 

de dienst op 3 mei.Zingen en spelen 
voor een lege 
kerk is intens

Het is onze eigen 

kerkdienst en dan is 

het mooi dat bekende 

gemeenteleden zingen. 



Bemoediging
en inspiratie

Niet lang geleden, in een donkere 

nacht, heb ik het eerste deel geschreven 

van onderstaand gedicht. Het duurde 

een paar dagen voordat ik het tweede 

deel kon toevoegen. Maar het kon!

Een gedicht over het zoeken naar en 

gevonden worden door God.

Ik hoop dat het een ander kan 

bemoedigen zoals ik bemoediging heb 

mogen ontvangen van een ander.

pijn en verdriet

ik worstel met God

verwijdering

steeds verder, donker

waarom

verlangen blijft

aarzelend, zoekend dichterbij

in het diepst van mijn pijn

ver, star, onbeweeglijk

hoe wonderbaarlijk!

bewogen God die mij liefdevol nadert

gedragen, verlicht, geborgen

dankbaar weet ik Hem nabij

wijzer

Ik ben nooit meer ver

Simone
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zing, vertolk je toch de stem van de kerk. 

Als begeleider op de toetsen kun je reageren 

op één persoon die zingt. Op een hele 

gemeente kun je als organist niet reageren 

en heb je een dienende rol: ervoor zorgen 

dat iedereen lekker kan zingen.’

Fluitiste en zangeres Astrid Sparreboom 

heeft vier keer meegedaan en ook zij 

vond dat mooi. ‘Door de muziek word je 

verbonden met de kerk en het geloof. Ik 

beleefde de online kerkdiensten intenser 

dan die voor de crisis. Ik vermoed dat dat 

komt, omdat het zo verstild was. Ik denk 

wel eens: Waarom houden we het niet 

zo? Voor mensen die bijvoorbeeld slecht 

ter been zijn is zo’n internetdienst een 

uitkomst. Die kunnen thuis kijken met een 

kop koffi e erbij.’

Ook violist Marnix Reijmerink vond het 

een gekke gewaarwording om voor een 

lege kerk te spelen. ‘Toen de dienst net 

was begonnen, 

richtte ik me 

sterk op de 

luisteraars thuis. 

Maar na een 

tijdje zakte dat 

weg. Ik heb bij 

het Utrechtse 

studentenorkest 

USConcert 

gespeeld en 

daar had ik dat 

net zo. Ik vind het waanzinnig knap wat 

Thomas Degen allemaal voor elkaar 

heeft gekregen. De uitzendingen zijn erg 

professioneel.’

Voor zangeres Annemarie Houkes is het 

meewerken aan online diensten al heel 

gewoon. Twee 

keer deed ze 

mee aan een 

dienst vanuit 

de Dorpskerk, 

maar in haar 

‘eigen’ kerk, de 

Fonteinkerk in 

Amersfoort, 

doet ze bijna 

elke zondag 

mee. ‘Maar die 

diensten zijn zonder beeld. Het leuke 

van beeld is, dat de mensen thuis veel 

makkelijker kunnen meezingen, omdat de 

liedteksten met noten te zien zijn.’

Net als Astrid Sparreboom geniet Annemarie 

van het zingen voor een lege kerk. ‘Het is 

intiem en je werkt met een klein groepje 

mensen. Ik kan me dan beter concentreren. 

Ik voel heel sterk dat ik via de camera 

verbonden ben met heel veel mensen thuis.’

Dat er tijdens de diensten levende muziek 

wordt gemaakt, vindt ze belangrijk. ‘Je 

geeft daarmee aan dat je de dienst samen 

maakt, met orgel, piano en stem.’ Het is 

haar opgevallen dat er in de Dorpskerk 

veel wordt gezongen. ‘Als gewone kerk-

ganger laat ik een lied of een couplet wel 

eens langs me heen gaan. Maar als enige 

zanger in een online dienst moet je alles 

zingen en ook alles het volle pond geven. 

Dat maakt het intensiever dan een gewone 

dienst.’

Teun van Dalen heeft in de 

dienst op Stille Zaterdag 

de piano bespeeld bij 

zangeres en fl uitiste 

Astrid Sparreboom. Hij 

was onder de indruk. ‘Ik 

vond het een rustige en 

mooie dienst met voorganger Alex Brink-

man. Astrid en ik musiceren al heel lang 

iedere vrijdagochtend samen in de Marcus-

kerk. Ze is bescheiden en het geluid dat ze 

voortbrengt draagt bij aan de goede sfeer.’

Hij vindt het niet moeilijk om voor een 

lege kerk te spelen, want dat is hij gewend 

van de vrijdagochtendsessies met Astrid. 

‘Maar met een camera erbij ervaar ik wel 

spanning. De mensen thuis moeten het 

van het geluid hebben. Het beeld op een 

computer of IPhone is klein en biedt geen 

mogelijkheid om weg te dwalen. In de 

kerk kan dat wel. Het geluid moet dus 

perfect zijn.’

Pieter Nap kijkt er naar uit om weer met 

de hele gemeente in de kerk samen te 

zijn. ‘Ik hoor al van sommigen dat ze het 

wel prettig vinden om thuis de dienst te 

volgen, maar persoonlijk vind ik dat je 

daaraan niet te makkelijk moet toegeven. 

Ook al kunnen we de eerste tijd niet zingen, 

ik zie ernaar uit dat we weer gewoon naar 

de kerk kunnen gaan.’ Hij heeft nog meer 

ideeën. ‘We kunnen ook eens iets gaan 

doen met een kwartet of een nog iets 

groter groepje, dat zingt op gepaste 

afstand van de andere kerkgangers.’

Tekst: Peter Sneep
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Dominee in 
Coronatijd
In onze kerk moesten we de afgelopen maanden het roer drastisch omgooien. Alle 

activiteiten werden plotsklaps stilgelegd en afgelast. Een kerkdienst fysiek bijwonen 

zat er niet meer in. In plaats daarvan kwamen er online kerkdiensten, waarbij wij als 

predikanten afwisselend de liturgie verzorgen. 

Wat vooral opviel is hoe de pastorale  

wijkteams aan het werk zijn gegaan.  

Telefooncirkels zijn opgezet en op vele  

andere manieren is naar elkaar omgekeken.  

Werkelijk indrukwekkend. 

Voor ds. Anette kreeg haar opleiding  

‘missionaire specialisatie’ een geheel andere 

invulling. De lessen zijn verschoven naar 

de herfst, maar één college werd online 

aangeboden. Dat ging over de vraag: hoe 

maak je een vlog? Een vlog is een verhaal 

verteld aan de hand van videobeelden. De 

vlog mocht niet langer dan 2 minuten zijn. 

Dat was voor iedereen een grote uitdaging. 

Dominees zijn vaak gewend om lang van 

stof te zijn! Van te voren moest iedereen 

een script bedenken over een thema en 

dat niet op schrift, maar aan de hand van 

verschillende scenario’s in videobeelden 

vastleggen. Ds. Anette maakte een filmpje 

op verschillende plekken in de Marcuskerk 

en ging met Machteld in gesprek over 

hoe we een kerkdienst organiseren als 

we straks weer met 50-100 mensen bij 

elkaar mogen komen. (Terug te zien via de 

website). Het was nog een hele klus om 

8 minuten filmmateriaal in te korten tot 2 

minuten. Monteren is echt een vak apart 

Het was even wennen: preken voor een 

lege kerk. Met alleen een camera die je 

aankijkt en lange rijen lege stoelen. Maar 

alle drie werden we enorm bemoedigd door 

de vele positieve reacties van kijkers en 

luisteraars. We kregen nog nooit zoveel 

kaartjes, appjes en mails. Mensen van 

binnen en buiten de gemeente voelden 

zich verbonden met elkaar door de online 

diensten. Door het horen van onze stemmen, 

het zien van de vertrouwde gezichten van 

zangers en muzikanten, was de kerk via 

een scherm toch heel dichtbij. 

Waar in het begin de diensten nog opge- 

nomen werden met een mobiele telefoon, 

is deze nu vervangen door een echte camera. 

Dankzij de enorme inzet van Thomas en 

zijn technisch team werden de diensten 

elke week beter qua geluid en beeld. 

Naast de online diensten ontstond er  

een andersoortig pastoraat. Werken op 

afstand is niet altijd makkelijk voor een 

predikant. Toch hebben we gemerkt dat 

gesprekken via de telefoon/mobiel net zo 

intens kunnen zijn. Op deze wijze konden 

we echt ‘dicht bij elkaar’ zijn. Ook het 

samen bidden aan de telefoon lukte.  

en onze bewondering voor Hugo Meiring 

is dan ook groot, omdat hij iedere week 

de filmpjes monteert van de interviews in 

onze digitale kerkdiensten. 

Deze Coronatijd daagt ons dus uit om te 

zoeken naar andere vormen van kerk-zijn  

en communicatie. We zijn bedreven geraakt 

in alle technische mogelijkheden, ook als 

het gaat om online vergaderingen. Dat is 

mooi! Toch verlangen we er ook écht naar 

om elkaar weer te kunnen zien. Tijdens 

onze eerste Lectio Divina-bijeenkomst in 

de kerk hebben we dat heel sterk ervaren. 

Hoe bijzonder het is om weer samen stil 

te zijn en te luisteren naar woorden uit de 

Bijbel. Het ontroerde ons allemaal. We 

hopen daarom dat het voor velen van ons 

deze zomer weer mogelijk wordt om elkaar 

in kleinschalig verband te ontmoeten. 

Hartelijke groet van de dominees,

Anette, Marleen, Rob

Foto: Marjolein Zweverink.
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Jong & Kerk

De jongeren van de Jong & Kerk groep de afsluiting van het 

seizoen met elkaar gevierd op een wel hele bijzondere manier. 

Een estafette-race op een heuse hindernisbaan en een heerlijke 

barbecue. Het plezier spat van de foto's af. Dank jullie wel voor 

de gezellige avond en tot volgend jaar!
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Op zondag 21 juni heeft de Kerkenraad  

geproefd van (en geoefend met) de kerkdienst 

op 1,5 meter. Dat smaakt naar meer.

Zondag 21 juni 2020 was een bijzondere zondag in de recente geschiedenis van de PgL: 

voor het eerst in drie maanden was er weer een kerkdienst met echte kerkgangers. 

Leden van de kerkenraad waren uitgenodigd in de Dorpskerk om te kijken of het zou 

gaan: een dienst met de mensen op anderhalve meter van elkaar. Zonder te zingen. 

Zonder koffiedrinken na afloop. Ging het? Zeker wel. Een week later, 28 juni, was er  

de jaarlijkse Overstapdienst, opnieuw met kerkgangers. Ditmaal de ouders van de 

‘overstapkinderen’. De twee diensten vormden de opmaat tot ‘gewone’ kerkdiensten 

in juli en augustus. Natuurlijk met alle beperkingen die nog steeds gelden, maar toch. 

‘Elkaar ontmoeten is zo belangrijk’. 

Juli: maximaal 50

Voor veel kerkgangers zal het en vreugdevol 

moment zijn, om weer dat vertrouwde gebouw 

te betreden. Dat was het zeker voor de 

kerkenraadsleden op 21 juni. “We merkten 

allemaal hoeveel het met ons deed,” zegt 

Adri van Hoven. “Elkaar ontmoeten is zo 

belangrijk. Je zag ook hoe blij dominee 

Anette was. En Annemarie Houkes schoot 

ineens vol toen ze moest zingen.”

In juli houden we het, zegt Van Hoven, op 

40 à 50 kerkgangers. Er is met alle restricties 

in de Dorpskerk plaats voor 90 kerkgangers 

en dat aantal kan worden bereikt als na 

een paar weken blijkt dat het kán. 

Voor wie er geen plaats is of wie liever nog 

niet onder de mensen komt, blijven de video- 

uitzendingen gewoon doorgaan. Sterker nog: 

ook als straks alles weer normaal zal zijn, 

“We doen het voorlopig kalm aan, we willen 

eerst zien hoe het gaat,” zegt Adri van Hoven. 

Ze is voorzitter van het College van Kerkrent- 

meesters en in die functie verantwoordelijk 

voor de gebouwen van de PgL en het gebruik 

ervan. Zij, gebouwenbeheerder Machteld 

Beek en anderen zijn vorige maand druk in 

de weer geweest met bedenken en uitmeten 

hoe dat zou kunnen: kerkdiensten met  

alle regels die nog voor dit soort samen-

komsten gelden. 

Eind juni werd in de Nieuwsbrief een enquête 

opgenomen, om te kijken of er überhaupt 

wel belangstelling was om weer naar de 

kerk te gaan. Die was er natuurlijk, al waren 

er toch ook - vooral ouderen - die liever nog 

even thuisbleven. Bij het ter perse gaan 

van dit kerkblad waren Thomas Degen en 

Lia Meiring druk met het opzetten van een 

reserveringssysteem. We kunnen dus de 

bijzonderheden daarvan niet melden, maar 

het zal erop neerkomen dat u zich moet 

aanmelden voor een kerkdienst. Op vrijdag-

avond krijgt u dan bericht of ’t kan.

zullen de diensten per video worden uitge-

zonden. Omdat kijken toch meer betrokken 

maakt dan alleen luisteren zoals tot nog 

toe, via de kerkomroep, gebruikelijk was. 

En omdat er in Leusden relatief veel ouderen 

zijn die niet meer naar de kerk kunnen. 

Marcuskerk

De hele zomer blijven de diensten beperkt 

tot de Dorpskerk. In augustus wordt beslist 

of de Marcuskerk in september weer open-

gaat. “De plannen liggen klaar,” zegt Van 

Hoven. “Ook in de Marcuskerk is plaats 

voor 90 kerkgangers.” 

Vergaderingen zijn in beide kerken intussen 

alweer voorzichtig op gang gekomen. Volgens 

een vastgesteld protocol. Bijvoorbeeld met 

ontsmette handen via de desinfectiepalen 

die in beide gebouwen bij de ingang staan.

Veel van wat kan of (nog) niet hangt af 

van het al of niet versoepelen van de over-

heidsmaatregelen. De in de PgL geldende 

regels zullen eventueel worden aangepast. 

Dat wordt steeds bekendgemaakt via de 

Nieuwsbrief, Facebook en de website. 

Tekst: Willem Hekhuis

Videouitzendingen worden

een blijvertje

We mogen weer - maar 

voorzichtig, en kalm aan

Kerkdiensten met publiek in de Dorpskerk;  

Marcuskerk wacht tot september
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Op zondag 28 juni maakten de kinderen 

uit groep 8 hun overstap naar de Jeugd-

kerk in de welbekende ‘Overstapdienst’. 

De dienst was met ds. Marleen en de 

ouders voorbereid via Zoom (videobellen). 

Tijdens deze ‘ontmoeting’ werd er samen 

nagedacht over de vorm van de dienst, 

want er was enige aanpassing nodig 

i.v.m. de Corona-maatregelen. Er mochten 

gelukkig wel 30 mensen aanwezig zijn 

tijdens de dienst en zo kon er toch een 

aantal gezinsleden bij de dienst komen. 

De ochtend begon voor de kinderen met 

een ontbijt in de kerk. Tijdens de dienst 

mochten de kinderen zichzelf voorstellen 

aan de gemeente middels een fi lmpje. Na 

de fi lmpjes kwamen zij per gezin op het 

podium, spraken hun ouders een persoonlijke 

wens uit en staken hun doopkaars aan. 

Daarna bleven de kinderen achter bij 

ds. Marleen op het podium. Daar sprak 

zij een zegen uit over hen allen. 

De groep 8’ers werden verwelkomd en 

toegesproken door de leden van de 

jeugdkerk via een fi lmpje. De dienst werd 

opgevrolijkt met persoonlijke liederen, 

zang door Geranne Groeneveld en Petra 

Oosterom, Willem Eikelboom op piano en 

Marnix Reijmerink op viool. Na de dienst 

was er koffi e en gebak voor alle aanwezigen. 

Uiteraard met inachtneming van 1,5 meter 

afstand. Het was een prachtige en 

emotionele dienst.

Ellen Jumelet 

In de voorbereiding op de dienst hebben 

de kinderen een schilderij gemaakt hij 

Psalm 1. Dominee Marleen gebruikte er 

twee in de preek. 

Je gaat op weg en je ouders geven je een 

zegen, en dat doet God ook. 

Maar ook als je straks op de middelbare 

school zit, zijn je ouders (en alles waar ze 

je bij helpen, dat zie je in die handen) nog 

altijd dichtbij. Net als de hand van God.

Overstapdienst 
28 juni 2020 Psalm 1 

(vrij vertaald door Karel Eykman) 

Je rijdt de straat uit 

tegen het ochtendlicht in. 

Je recht je rug 

om de rugzak aan je schouders. 

Je kijkt niet om 

je richt je blik recht vooruit. 

Zo fi ets je naar school. 

Als ik je zo zie 

ben ik zo trots op jou. 

Ik zou je mee willen geven: 

blijf nieuwsgierig en blijf overeind. 

Ga met open ogen de wereld tegemoet. 

Blijf niet hangen bij de slappe hap van 

vlotte babbels. 

Maar ga de weg van moedige eerlijkheid 

dan ben je op de goede weg. 

Ga zonder vrees tegen beterweters in. 

Wat je ook doet, doe er goed aan. 

Waar het ook met je heengaat, je komt er 

wel. 

Zo fi er als je nu bent, moet je blijven. 

Zo zal ik je altijd onthouden. 

Je moet je houden aan het lef, dat je al 

hebt. 

Zie ik je zo wegfi etsen 

dan heb je mijn zegen. 

Daar moet je het mee doen. 

Maar kijk je wel goed uit bij dat kruispunt?
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Ik heb

er zin in

Vanaf 24 augustus tot eind van het jaar 

hebben we in Leusden een nieuwe dominee. 

Ze vervangt ds. Marleen Kemink, die met 

zwangerschapsverlof is. Onze nieuwe  

predikant heet Neeltje Rietveld, woont 

met man en kinderen in Amersfoort en 

kent Leusden als haar broekzak. En velen 

van ons kennen haar: ze is al zeven jaar 

aan de PgL verbonden als communicatie- 

medewerkster en eindredacteur van het 

Leusder Kerkblad. Een redacteur die 

dominee wordt. Hoe zit dat?

Neeltje Johanna de Jong (zo heet ze) werd 

geboren op 19 december 1975 in de  

pastorie in Laar in Duitsland, waar haar 

vader, hervormd predikant, toen werkzaam 

was. Jaren later woonden ze in Rotterdam 

toen ze eindexamen deed. 

Ze wilde psychiater worden, begon welge-

moed aan de studie geneeskunde, begon 

te twijfelen en stopte. Twijfelde vervolgens 

tussen theologie en Nederlands. Het werd 

dat laatste en na de studie (cum laude  

afgerond) werkte (en werkt) ze als redacteur 

van verschillende bladen en bij verschillende 

organisaties. Schreef veel, redigeerde veel, 

trouwde en kreeg kinderen. 

Tot haar werk behoort het eindredacteur- 

schap van Drieluik (het blad van de  

Amersfoortse protestantse gemeente) 

en sinds zeven jaar alweer dat van het 

Leusder Kerkblad als onderdeel van haar 

functie als communicatie-medewerkster 

van de PgL.

Zeven jaar studeren

Zonder dat ze het zich heel erg bewust 

was, bleef de theologie in haar hoofd zitten. 

Zozeer dat ze een keer in een gesprek 

tegen iemand zomaar ineens zei: “Ik denk 

elke dag wel een keer dat ik dominee 

wil worden.” En toen ze haar voornemen 

besprak met een vriendin zei deze: “Dat 

wilde je toch altijd al.” Gesteund door haar 

man en na wat financieel rekenwerk bleek 

het te kunnen. 

En deze zomer, na zeven jaar studeren, 

hoopt ze klaar te zijn. Als u dit blad leest, 

is ze net klaar met (of legt ze de laatste 

hand aan) haar eindscriptie.

In Leusden wisten we natuurlijk van haar 

studie en de voortgang daarvan. En toen 

Nieuwe, tijdelijke 

dominee

Neeltje Rietveld:



Alina Postalaci (links op de foto), vrouw van priester Adrian, met een aantal 

jonge cursisten van borduuratelier “Wings of Life” schakelde naadloos over 

van kleding naar mondkapjes, maar wel .... geborduurd.

Vijf wordt tien
Meerjarenproject Moldavië groot succes!
  

Het meerjarenproject Moldavië is gestart in september 2018 en de bedoeling 

was om het vijf dorpenproject in noordwest Moldavië tot einde 2020 te onder-

steunen. Veel activiteiten hebben plaatsgevonden, met als voorlopig hoogtepunt 

de gemeentereis naar Moldavië in juli 2019.

Inmiddels heeft de Covid-19 pandemie de wereld op z’n kop gezet. 

De ZWO-groep heeft daarom in overleg met de Diaconie besloten de projectduur 

te verlengen t/m 31 december 2021 en alle evenementen naar volgend jaar 

uit te stellen. Hopelijk is er dan een vaccin en kunnen we een concert, een 

wijnproeverij, een sponsorloop in een gezellige sfeer beleven. En … op 27-8-2021 

is Moldavië 30 jaar onafhankelijk.

Covid-19 in Moldavië?
De projectdorpen Vâratic en Rotunda zijn nog Coronavrij. Maar bijna alle  

activiteiten staan er op een laag pitje; wel worden er voedselpakketten bij 

ouderen (op de stoep) afgeleverd.

Het virus heeft harder toegeslagen in enkele grotere steden zoals de hoofdstad 

Chisinau en in Balti. Ook de afvallige regio Transnistrië (Tiraspol) telt verhoudings- 

gewijs veel besmettingen. Eind juni zijn er in Moldavië 400 besmettingen per dag.

Kerk in Actie heeft begin dit jaar een nieuw contract voor drie jaar gesloten met 

MCA (Moldovan Christian Aid), haar Moldavische partner. Het project is inmiddels 

zo succesvol dat het van vijf naar tien dorpen wordt uitgebreid.

In Rotunda wordt het al lopende borduuratelier “Wings of Life” ondersteund en 

in Vâratic komt binnenkort een sociale bakkerij.

Hartelijke groet,

De ZWO-groep

Wat heeft de PgL in Moldavië ondersteund?
• Opleiding jongeren i.v.m. ouderenproject in Rotunda en Vâratic.

• Thuiszorgorganisatie Home Care met voedselpakketten/medicijndozen.

• Het zomerkamp van 2019 voor ca. 50 jongeren.

• Voedselpakketten in de dorpen.

Tenslotte:

Met veel enthousiasme gaan we verder met het Moldaviëproject en hopen dat 

u/jullie ons willen blijven steunen!

De ZWO-groep en de reizigersgroep Moldaviëgangers.
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ds. Marleen meldde dat ze zwanger was en 

dus een paar maanden met verlof zou zijn, 

viel bij al snel het kwartje. Kerkenraads-

voorzitter Rik Gierman belde Neeltje, er 

volgden enkele gesprekken en Neeltje  

zei ja. “Ik ken de gemeente. Ik ken de  

dominees goed. Er is geen betere plek 

waar je kunt beginnen.”

Studie als vrije tijd

Een universitaire studie als je al een gezin 

hebt, vergt het nodige van dat gezin. De 

vier kinderen (nu 17, 15, 11 en 7) vragen 

de nodige aandacht. Echtgenoot Sander 

Rietveld werkt voltijds als televisiejournalist 

bij BNNVARA. “Ik ben veel thuis,” zegt 

Neeltje, “dat scheelt. Soms vraagt Sanders 

werk wat van mij, soms vraagt mijn studie 

wat van hem. Ik heb wel gemerkt dat het 

voor de kinderen goed is dat je er af en toe 

een avond alleen voor hen bent.”

“Maar,” voegt ze eraan toe, “het is ook wel 

andersom. Dan ervaar ik mijn studie als 

vrije tijd: even geen andere beslommeringen.”

Startzondag

Op 24 augustus begint Neeltje haar dienst 

als dominee in Leusden - daarnaast blijft 

ze voor de communicatie zorgen zoals 

tot nog toe. Zondag 30 augustus hoopt 

ze voor het eerst hier voor te gaan in een 

dienst. “Iets van een bevestiging, niet al  

te officieel, ik ben er maar kort tenslotte,” 

zal er wel komen, waarschijnlijk op de 

Startzondag, 13 september. 

Ze neemt het takenpakket waar van  

ds. Marleen (jeugd- en jongerenwerk) en 

hoopt dat als ze eind augustus begint onze 

samenleving weer zover open is dat er 

plannen gemaakt kunnen worden voor de 

komende winter. De Sint Maartensviering 

is de eerste grote klus die eraan komt. Of 

die net zo zal zijn als vorige jaren of heel 

anders, is voorlopig nog de vraag.

Tekst: Willem Hekhuis, foto: Ko Groen

Er is geen betere plek

waar je kunt beginnen



De Jeugd van vroeger 

 Marcuskerk
 De Ontmoetingsmiddag op dinsdag 14 juli kan in verband 

met de corona-crisis helaas niet doorgaan.

Van de Ontmoetingsmiddag op dinsdag 11 augustus is nu 

nog niet zeker of deze gehouden zal worden.

Dinsdag 8 september is de jaarlijkse busreis, maar het is 

nu nog zeer twijfelachtig of deze wel doorgang kan vinden.

Wij houden u natuurlijk op de hoogte en wensen u veel 

sterkte toe in deze bijzondere tijd!

Voor meer informatie kunt u ons altijd bellen.

Namens het Team,

Iemeke Ketel

Dorpskerk 

In deze vreemde en zorgelijke zomer proberen we weer iets 

vooruit te kijken. Uiteraard onder voor behoud hebben wij 

twee middagen gepland in ons Trefpunt.

Woensdag 23 september wordt onze middag verzorgd door 

ds. Anette Sprotte.

Op 4 november zal Teun van Dalen onze spreker zijn over 

geneeskrachtige kruiden.

Beiden zijn ons goed bekend, wat het makkelijker maakt, 

mocht het nodig zijn om de middagen op het laatste moment 

af te blazen - wat we natuurlijk niet hopen, maar op dit 

moment ook niet kunnen weten.

Als alles doorgaat krijgt u uiteraard nog een uitnodiging in 

de bus.

Ondanks alles wens ik u mede namens ons seniorenteam 

een goede zomer en we hopen echt op een spoedig weerzien.

Met een vriendelijke groet namens ons allen,

Aart van Ruler

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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Door corona kwam ons leven ineens piepend en krakend tot 

stilstand. Er werden pijnlijke besluiten genomen: verzorgings- 

huizen en scholen gingen dicht, grenzen werden gesloten, 

samenkomsten verboden. We moesten anderhalve meter 

afstand houden van elkaar. Met corona kwamen verdriet en 

angst vanuit onverwachte hoek ons leven binnen.

Blijf vooral volhouden in dat wat je al doet voor een ander en 

voor de schepping, want dat is en blijft waardevol. We willen 

je juist op deze plek stimuleren om dit te blijven doen. 

Veel van het onrecht waar je eerder door bent geraakt en 

dat je toen in beweging heeft gezet, is er nog steeds. Door 

alles wat er is gebeurd, is het begrijpelijk dat onze inzet en 

activiteiten wat naar de achtergrond verschoven, Corona 

heeft ons stilgezet, maar we mogen weer verder en moed 

verzamelen om door te gaan.

Denk bijvoorbeeld aan stappen die je doet om effecten van 

klimaatverandering te verminderen, keuzes die je maakt 

om misstanden in de kledingindustrie tegen te gaan of het 

oprapen van zwerfafval wanneer je een wandeling maakt. 

De coronacrisis zet Nederlanders aan tot denken over wat 

echt van waarde is.

In het rapport van I&O research “Coronacrisis en klimaat” 

staat het volgende: 62% van de Nederlanders ervaart de 

coronacrisis als een moment van bewustwording. De crisis 

zet hen aan het denken over de samenleving en economie 

en hoe we die in de toekomst inrichten. De helft is pessi-

mistisch over de mate waarin dat na de crisis daadwerkelijk 

verbeterd zal worden. Iets meer dan helft vraagt om een ‘pas 

op de plaats’; 43% om het klimaatbeleid niet op te schorten.

Er is verdeeldheid over waar de prioriteit moet liggen. 

13% zegt dat alle aandacht nu naar de bestrijding van het 

coronavirus moet gaan en het klimaatbeleid moet wachten. 

38% stelt dat het klimaatbeleid weer aan bod kan komen 

nadat het coronavirus is bestreden en de economie hersteld. 

28% ziet de coronacrisis als een kans om Nederland  

duurzamer op te bouwen. Door op  

duurzaamheid in te zetten kunnen  

klimaatbeleid en de aanpak van de  

coronacrisis samen gaan.

Werkgroep Groene kerk

groenekerk@pgleusden.nl

Stil gezet! En hoe nu verder? 



 

De Protestantse gemeente Leusden voert 

door de jaren heen een zorgvuldig financieel 

beheer, waarbij er naast voldoende middelen 

voor de korte termijn ook steeds gelet 

wordt op de financiële behoeften op 

langere termijn. Het verstandig omgaan 

met onze (geld-)middelen blijft vereist om 

kerk te kunnen blijven. Een kerk waarin 

Vieren met elkaar, Ontmoeten van elkaar 

en Verdieping in Gods boodschap aan ons 

centraal staan. Want zo zien wij dat!

Door structureel lage rentes is in 2016 

door de Kerkenraad in samenspraak met 

het College van Kerkrentmeesters besloten 

om gelden die niet op korte termijn nodig 

zijn te gaan beleggen. Hiervoor is een  

beleggingsstatuut opgesteld; simpel  

gezegd, er zijn afspraken gemaakt m.b.t. 

de keuze en criteria van de beleggingen. 

Het ligt in de bedoeling dat vanaf 2021 

ook de beleggingen van het College van 

Diakenen onder de bepalingen van het 

beleggingsstatuut gaan vallen. 

Afgezien van spaartegoeden bij banken 

bedraagt het door de kerkrentmeesters  

te beleggen bedrag in 2020 maximaal  

w 875.000. Hiervan is w 150.000 recht-

streeks belegd in participaties Oikocredit 

en Triodos Fair Share Fund en w 725.000 

in aandelen en obligaties via Rabobank. 

In overleg met een beleggingsadviseur 

van de bank is een beleggingsportefeuille 

opgebouwd met als uitgangspunten een 

defensief (voorzichtig) risicoprofiel en duur-

zaamheid van de beleggingen. Er wordt 

een netto rendement nagestreefd van 

gemiddeld 2,5% per jaar op basis van een 

beleggingshorizon van 10 jaar.

Omdat beleggen specifieke vaardigheden 

vraagt is een Commissie Toezicht Beleggingen 

(CTB) ingesteld. Deze bestaat uit Gerrit 

Bloemink, voorzitter; Pieter Nap, secretaris 

en Jos Korver algemeen lid. Allen hebben 

ervaring met beleggen. Jos Korver neemt 

als niet kerkelijk lid, een neutrale positie 

in. De Commissie vergadert 4 maal per 

jaar om de beleggingsportefeuille door te 

spreken met penningmeester Aat Mosterd. 

Door de commissie worden ook checks 

uitgevoerd op duurzaamheid van fondsen 

en wordt gekeken of de portefeuille blijft 

voldoen aan de criteria die zijn genoemd in 

het beleggingsstatuut.

Hoe is het nu verlopen met die beleggingen 

zult u zich misschien afvragen? Begin 2020 

sloeg Corona toe. Aandelenmarkten kregen 

te maken met enorme verliezen. Dat was 

schrikken, ook voor de beleggingsporte- 

feuille van de PgL. Gelukkig is daarna enig 

herstel opgetreden. Per einde juni 2020 is 

er nog altijd een positief netto rendement 

van gemiddeld 2,5 % per jaar over de 

gehele beleggingsperiode, gelijk aan de 

langjarige rendement doelstelling. De 

PgL-portefeuille is zeer goed gespreid en 

daarnaast defensief ingesteld en bleek  

tot heden goed bestand tegen neerwaartse 

bewegingen op de beurzen.

Mocht u vragen hebben na het lezen van 

dit verhaal, neem dan gerust contact op 

met Aat Mosterd, penningmeester van het 

College van Kerkrentmeester of met één 

van de leden van de Commissie Toezicht 

Beleggingen.

Aat Mosterd en Pieter Nap

Van de kerkenraad
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Het financiële effect 

van corona

Onze PgL en haar beleggingen

Begin 2020 sloeg Corona

 toe. Aandelenmarkten 

kregen te maken met 

enorme verliezen. 

Dat was schrikken.

De PgL-portefeuille is zeer

goed gespreid en bleek tot

heden goed bestand tegen

de crisis.



 

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 18 mei via het  

kerkelijk bureau w 26 voor de bloemendienst. Op 9 juni 

eveneens via het kerkelijk bureau w 66 voor de kerk. Op de 

rekening-courant van de Diaconie zijn in de afgelopen periode 

(28 april t/m 16 juni) de volgende bedragen binnengekomen: 

w 35 voor Vluchtelingen op Lesbos; w 35 voor Het Rode Kruis; 

w 257,50 voor het netwerk DAK; w 1212,90 voor SOFAK;  

w 585,50 voor De Rustplek; w 10 voor de zending; w 1451 

voor het Leger des Heils; w 1376 voor Corona hulp via Kerk in 

Actie; w 129,50 voor het project in Moldavië; w 360 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.

4 juni 2020:  

Mw. C. Dijksta-van Hulzen (Coby)

5 juni 2020:  

Dhr. G.J. Bothof (Gerrit) 

24 juni 2020:  

Mw. A.G. Griffioen-Aartsen (Berty)

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.

 

Legaat

Uit de nalatenschap van mevr. C. van Petegem - Miedema 

heeft onze kerk een legaat van w 4.550 ontvangen. Het College 

van Kerkrentmeesters en de Kerkenraad hebben dit legaat 

in dank aanvaard. Het bedrag zal worden toegevoegd aan de 

voorziening "Instandhouding pastoraat en 2 vierplekken PgL".

Kledingbeurs september gaat niet door!

Het is heel jammer, maar de kledingbeurs van september 

gaat niet door. We kunnen de 1,5 meter niet garanderen, 

dit is heel moeilijk in het Trefpunt. We gaan er maar van 

uit dat het volgend jaar weer beter gaat en dan gaan we 

op 14 april 2021 hopelijk weer een goede en gezellige 

kledingbeurs houden.

Gerrie Slotboom- Bagerman



Bij de diensten

Online vieren en toch niet alleen: de zussen Akky en Tineke kijken altijd samen,  

gewoon op zondagmorgen om 10 uur. (De zondag dat de foto genomen werd, werd  

Tineke overvallen door een bui, net of je ‘echt’ naar de kerk fietst.)

Vieren thuis 

Het duurt nog even, maar we zijn al weer bezig met de 

startzondag in September. Geen tent bij de YMCA dit jaar, 

maar een heel ander programma!

Ben jij een film- en montagetalent? Dan zoeken we jou!

In de voorbereiding zijn we nog op zoek naar mensen die 

bij het filmen en monteren van filmpjes kunnen helpen. 

Dus: kan je filmpjes maken (bijvoorbeeld met je telefoon) 

en/of ze monteren, laat het ons vooral weten. Dat kan via 

guusdoorn@hotmail.com. Ook als je nog vragen hebt, mail 

ons gerust! Alle extra handjes kunnen helpen!

13 september Startzondag

Vanaf 12 juli lezen we acht zondagen uit de brief van Paulus 

aan de Romeinen. Geen gemakkelijke kost in de zomer, 

maar wel boeiend. Het is langste en laatste brief van  

Paulus, geschreven ca. 55 naar onze jaartelling. In deze 

brief schrijft hij gepassioneerd over de nieuwe wijze waarop 

God zich in Jezus Christus tot mensen richt tot een goed 

leven voor allen.

• 12 juli: Romeinen 1: 16-17

• 19 juli: Romeinen 5: 1-18

• 26 juli: Romeinen 7: 7-25

• 02 aug: Romeinen 8: 28, 30

• 09 aug: Romeinen 9: 1-18

• 16 aug: Romeinen 11: 1-15 en 25-27

• 23 aug: Romeinen 13: 8-14

• 30 aug: Romeinen 15:1-13

Elke dinsdag voorafgaand aan de dienst is er gelegenheid 

om het stuk vast samen met de dienstdoende dominee te 

lezen. De ervaring leert dat het samen lezen veel oplevert 

voor de dienst en er tegelijk voor zorgt dat je heel anders 

luistert. Welkom!

Dinsdag 7 juli t/m 25 augustus, 20.00 uur in  

de Marcuskerk

Zomer met Romeinen
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Uit

Het is jaren geleden dat onze kleinzoon Bas - toen 7 jaar - 

bij ons kwam eten.

Gebruikelijk las ik daarna uit de Bijbel.

Bas vroeg: ‘Oma, heb je dat boek nog niet uit?’

Nu zeg ik: Het is nooit uitgelezen.

Nel Berkhof



Er zijn alleen vieringen in de Dorpskerk, waarbij een beperkt aantal 

bezoekers in de kerk kan zijn. Aanmelden voor de vieringen kan 

via de website. Zie het artikel op p.10 voor meer informatie.

De vieringen zijn altijd online mee te beleven. 

8 juli tot 2 september
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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. 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 toegestuurd.  

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

Zondag 2 augustus

Dorpskerk 10.00 uur ds. R.P. Doesburg

Zondag 16 augustus

Dorpskerk 10.00 uur ds. R.P. Doesburg

Zondag 26 juli

Dorpskerk 10.00 uur ds. A. Sprotte

Zondag 9 augustus

Dorpskerk 10.00 uur ds. A. Sprotte

Zondag 23 augustus 

Dorpskerk 10.00 uur ds. R.P. Doesburg

Zondag 19 juli

Dorpskerk 10.00 uur ds. A. Sprotte

Zondag 30 augustus

Dorpskerk 10.00 uur mw. N.J. Rietveld

Zondag 12 juli

Dorpskerk 10.00 uur ds. M. Kemink

IN DE KERK ZITTEN? 
Kijk op p.10 en meld je aan!



Kerkomroep

Ze kon er

niet meer bij zijn.

Maar van

een afstand

luisterde ze toe.

Wanneer die woorden klonken:

neem, eet, gedenk, geloof…

deed ze

haar trommel open

en at genadebrood.

Profaan,

vond een gemeentelid.

Gelukkig

wist de dominee

wel beter.

Wiebren J. Tabak


