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Het is september en alles begint weer! Dat is ieder jaar weer even wennen, maar  

dit jaar is het bijna een schok. De wekker was in geen maanden gebruikt, de familie- 

kalender lag ongebruikt in een kast. Maar vanaf de eerste dag dat de kinderen weer 

naar school gaan, loopt de agenda langzaam vol. Sport, muziek, vergaderingen en 

kringen, alles begint weer. Ik vind het heerlijk, en tegelijk zie ik er een beetje tegen 

op. Alle avonden druk, vaak niet samen eten, de logistieke vragen van brengen en 

halen. En zo komt vanzelf de vraag op: ‘Wat maakt het leven goed?’ De mogelijkheden 

om er op uit te gaan, jezelf te ontplooien, anderen te ontmoeten en samen te zijn? 

Of juist ook de keuze om van die mogelijkheden geen gebruik te maken, maar vrij  

te zijn. Rust en ruimte te ervaren om gewoon maar te bestaan?

De landelijke Protestantse kerk stelt voor om dit jaar 

na te denken over het thema ‘Het goede leven’. In 

Leusden hebben we dat voorstel in ieder geval voor 

de startzondag opgepakt. In een interactieve viering 

wordt op allerlei manieren op het thema ingegaan. 

Een team van enthousiaste gemeenteleden is er al 

maanden mee bezig. Met allerlei filmpjes en foto’s  

is een creatieve feestelijke viering samengesteld,  

die dankzij de ‘tas van verbinding’ ook tastbaar en 

voelbaar wordt iedere huiskamer. 

Ook in dit kerkblad pakken we het thema op. Peter sprak met Anneke Brons over 

wat het leven voor haar goed maakt. Rijk en Inge spraken erover met een priester  

in Moldavië. Voor Floor is haar inzet als ambassadeur onderdeel van een goed 

leven, voor Rik en Bert geldt dat voor het voorzitterschap van de kerkenraad. En 

tussen de artikelen door geven Ko, Rianne en Marjolein hun beeldend antwoord.  

Zo is het een rijk nummer geworden, vol van goed leven.

Neeltje
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Van de redactie 

Het goede leven

Heb je een vraag of een opmerking of 

een idee voor het kerkblad? 

Mail ons! kerkblad@pgleusden.nl

Colofon

Nieuwsbrief

Abonneer u op de (digitale) nieuwsbrief voor pastoraal nieuws, zondagse lezingen  

en collectes en actuele activiteiten. Abonneren kan via de aanmeldknop op  

www.pgleusden.nl of via een mail naar nieuwsbrief@pgleusden.nl.

In dit nummer kijken we niet ver vooruit. De kerkdiensten in de Dorpskerk gaan 

door, maar verder zijn alle plannen nog onder voorbehoud. We denken over een 

kring rond Prediker, avonden over grote geloofswoorden, het weer oppakken van de 

Groene theologie. Ook andere plannen voor ontmoetingen borrelen, maar hoe en 

wanneer deze plaats kunnen vinden is nog niet duidelijk. Houd daarom de website 

en de nieuwsbrief in de gaten! 
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Dan is het  
aardse  
leven goed

Aan U behoort, o Heer der heren,

de aarde met haar wel en wee:

de steile bergen, koele meren,

het vaste land, de onzeek're zee.

Van U getuigen dag en nacht.

Gij hebt ze heerlijk voortgebracht.

Gij roept het jonge leven wakker,

een tuin bloeit rond het open graf.

Er ruisen halmen op de akker

waar zich het zaad verloren gaf.

En vele korrels vormen saam

een kostbaar brood in uwe naam.

Gij hebt de bloemen op de velden

met koninklijke pracht bekleed.

De zorgeloze vogels melden

dat Gij uw schepping niet vergeet.

't Is alles een gelijkenis

van meer dan aards geheimenis.

Laat dan mijn hart U toebehoren

en laat mij door de wereld gaan

met open ogen, open oren

om al uw tekens te verstaan.

Dan is het aardse leven goed,

omdat de hemel mij begroet.

Jan Wit, Liedboek 978
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Wie is de  
mens dat U aan 
hem denkt? 

Over Psalm 8 en Matt. 6:25-34

In de aanloop naar de startzondag hebben 

veel mensen antwoord gegeven op de vraag: 

Wat maakt het leven goed? In de viering 

zal daar veel van te zien zijn en in dit 

kerkblad vindt u vast een paar prachtige 

foto’s. Veel antwoorden gaan over de 

natuur: een bij op een bloem, een vogel 

in de lucht, de paarse hei, koeien die 

verkoeling zoeken, een poes, een zwaan, 

een ooievaar. 

Zelf moest ik denken aan de zee. Als wij 

vroeger op vakantie gingen in Zeeland, 

gingen we zodra de spullen waren  

uitgepakt, het duin op. Even kijken of de 

zee er nog lag. Pas dan kon de vakantie 

beginnen. Zo werd de zee een teken van 

vertrouwen en vreugde. Want de zee is 

er altijd, wat er ook in het leven gebeurt. 

Groot en machtig, maar ook een plek om 

tot rust te komen en los te laten.

Als je denkt aan Gods goedheid denk je 

al snel aan natuur. Misschien omdat er 

in ons mensenleven ook veel is dat niet 

goed is. Zorgen van allerlei soort. Over je 

werk of de school van je kinderen, over je 

gezondheid of je huwelijk, over je vrienden 

of je eenzaamheid. Jezus' oproep om je 

geen zorgen te maken over de toekomst, 

wat je zult eten of hoe je er zult uitzien (je 

zou kunnen zeggen: over je gezondheid 

of over je status), het lijkt al te simpel nu 

door corona zowel de economie als je  

gezondheid in het gedrang zijn. En het was 

al nooit makkelijk. Wie houdt er niet zijn 

hart vast als hij in de krant leest? 

Kijk dan maar liever naar de natuur. Naar 

de vogels en bloemen. Weinig dingen zijn 

zo troostend als koolmezen die een nestje 

bouwen, de knoppen van de magnolia of 

een natuurfilm over pinguïns die voor hun 

jongen zorgen. 

Maar in Psalm 8 gaat het anders. Als de 

schrijver van Psalm 8 denkt aan de goed-

heid van God dan kijkt hij naar de mens. 

Juist naar de mens. Niet in de sterren of 

de bergen, maar in de mens ziet hij Gods 

glans en Gods glorie. 

 

Je weet niet wat je hoort. U heeft de mens 

bijna God gemaakt, staat er. Nou, een 

mooie god is dat. We mogen dan heersers 

zijn over geiten en schapen, over heel de 

Als goden stellen wij niet 

veel voor. Zelfs als mensen

vallen we vaak tegen.
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schepping, maar we bakken er niets van. 

De aarde is vervuild, de lucht zit vol stikstof 

en het ijs smelt. Als je kijkt naar de mens, 

dan word je niet vrolijk. Dan nemen je zorgen 

alleen maar toe. Schuilt daarin Gods glans 

en Gods glorie?

In ons handelen klinkt ons menselijk tekort. 

Als goden stellen wij niet veel voor. Zelfs 

als mensen vallen we vaak tegen. Je voelt 

je klein, te klein voor de taak die voor je 

ligt. Machteloos in je zorgen, hulpeloos, 

afhankelijk. 

Maar we zijn ook niet als goden bedoeld. 

Toen God ons schiep, maakte Hij ménsen, 

geen goden. We moesten wel op Hem 

lijken, maar we hoeven Hem niet te zijn. 

We krijgen een taak in Gods schepping, 

maar we hoeven die niet te dragen. God 

weet dat wij maar mensen zijn. Met kleine 

schouders en beperkte krachten. En juist 

daarin heeft Hij vreugde. In het gehuil van 

een baby en de wankele eerste stapjes 

van een peuter. Geen groter loflied dan  

de tekeningen van je kleuter, of de zelf-

bedachte liedjes van je kind. 

Want midden in alle pracht van de schepping 

is Gods oog gericht op ons. Op u, op jou, 

op mij. Wat God precies in ons ziet, weet 

ik niet, maar Hij kijkt met vreugde. Jullie 

zijn meer waard dan vogels en bloemen, 

zegt Jezus. Ondanks je falen en je zwakte 

en je schuld. God is blij met je. En Hij zegt: 

zo zeker als de zee is mijn liefde, zo zeker 

als de zon is mijn trouw. Ik laat je niet los, 

wat er ook gebeuren zal. Mijn glans zal jou 

altijd omringen. 

Wie dát weet, wie Gods oog op zich voelt 

en Gods hand onder zich, die kan vrolijk 

zijn weg gaan. Elke dag opnieuw. 

Tekst: Neeltje Rietveld, foto: Rianne Koskamp
Geen groter loflied dan de 

tekeningen van je kleuter.

Op zondag 13 september starten 

we het nieuwe seizoen met een 

feestelijke online startviering, met 

bijdragen van heel veel gemeente- 

leden, muziek van bijzondere  

locaties en een offline ‘tasje van 

verbondenheid’ zodat we toch 

sámen kunnen vieren. 
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Al meer dan zeven jaar heeft Anneke Brons 

uit Achterveld kanker. Maar ze laat zich 

niet uit het veld slaan. Haar twee klein-

zoons, dochter Saskia, schoonzoon Craig, 

zoon Maarten, haar mooie appartement, 

de goede zorg van haar buren en de zorg 

in Achterveld en het Meander maken haar 

leven goed. 

Anneke Brons heeft een appartement boven 

de supermarkt aan de Hessenweg in  

Achterveld met een geweldig uitzicht. Vanuit 

haar woonkamer ziet ze in de richting van 

Leusden groene weilanden met in de 

verte houtwallen. Onderaan het complex 

worden nieuwe huizen gebouwd. ‘Dat is 

natuurlijk jammer, maar precies voor mijn 

appartement blijft een stuk open, zodat 

mijn uitzicht blijft.’ 

Dat tekent haar: overal ziet ze de positieve 

kant van. Anneke is erg tevreden over haar 

plekje. ‘Ik wil hier nooit meer weg. Het huis 

is precies groot genoeg voor mij en ik heb 

hele goede buren.’ Ze woont hier al twintig 

jaar. ‘Toen ik hoorde dat hier appartementen 

gebouwd zouden worden heb ik er meteen 

een gekocht. Drie jaar daarvoor was mijn 

man Wim overleden, de kinderen waren de 

deur uit, ik wilde kleiner wonen. Ik heb het 

gebouwd zien worden.’ 

Haar huis hangt vol met prenten van 

oud-Amersfoort. ‘Kijk, daar aan de muur 

komt een schilderij dat ik pas heb gekocht 

bij de kringloop,’ wijst ze. ‘Er hangt nu nog 

een ander schilderij. Ik kwam een mooi 

stadsgezicht tegen in de Achterveldse 

kringloop, die komt op die plek te hangen. 

Ik koop van daar alles. Heel veel mooie 

oude spullen die hier in de kamer staan, 

heb ik daar gekocht,’ wijst ze in het rond.

Blij met
Achterveld,
Amerika en
Amersfoort

Ik woon hier nu twintig jaar

en ik kende de overige 

bewoners. Maar sinds ik

ziek ben, leer ik ze pas 

echt kennen.
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Een eigen weg gaan

‘Ik ben geboren en getogen in Amersfoort. 

Ik kom uit een niet kerkelijk gezin, mijn 

ouders stuurden mij naar een christelijke 

school, die was dichtbij. Al mijn klasgenoten 

gingen op zondag naar de kerk en hadden 

het daar over. Daarom wilde ik ook naar 

de kerk. Toen ik wat ouder was ging ik met 

een vriendin naar het kleine hervormde 

jeugdkerkje aan de Appelweg.’

Anneke was nog jong toen ze trouwde 

met Wim Brons. ‘Mijn moeder was een 

ontevreden vrouw. Ze vloekte en dat vond 

ik niet fijn. Ik leerde op school dat vloeken 

niet goed was. Ik zei dat ze het niet moest 

doen, maar dat hielp niet. Mijn vader 

was een zachtmoedige man, hij liet over 

zich lopen. Wim kwam ook uit een gezin 

met problemen, zijn moeder was ernstig 

ziek. Daarom zijn we jong getrouwd. De 

eerste tijd dacht ik vaak: nu hebben ze 

(moeder en oudere zus) niets meer over 

mij te zeggen. Van Wim heb ik veel liefde 

ontvangen.’

Al jong kochten ze een huis. ‘Het was erg 

duur, 35.000 gulden. Daarom ben ik gaan 

werken en heb avondstudies gevolgd,  

eerst mijn middenstandsdiploma, daarna 

praktijkdiploma boekhouden, moderne 

bedrijfsadministratie en een deelcertificaat 

SPD Belasting- en Privaatrecht. Ik heb 

altijd het midden gezocht tussen werk, 

studeren, gezin en kinderen.’

Spectaculair wonen

Wim was een fantastische man, zegt 

Anneke. ‘De eerste jaren van ons huwelijk 

waren het mooist, toen de kinderen klein 

waren. Toen ze ouder werden, verdroeg hij 

minder van ze. Hij had een drukke baan. 

Als hij thuiskwam, zag ik aan de manier 

waarop hij uit zijn auto stapte hoe zwaar 

de dag weer was geweest. Een vrouw voelt 

dat. Hij was volgens de kinderen dominant, 

dat heb ik niet zo ervaren. Wim is op zijn 

52e jaar overleden.

Een paar jaar nadat ze trouwden, gingen  

ze aan de Frederik van Blankenheymstraat 

in Amersfoort wonen. De kinderen gingen 

aan de overkant naar school. Na verloop 

van tijd verhuisden ze naar Leusden.  

‘We hebben aan de rand van het dorp 

gewoond met uitzicht op de Schoolsteeg-

bosjes, daarna hebben we een huis 

laten bouwen in de Schoolsteegbosjes. 

Vervolgens hebben we ook nog aan de 

Vieweg gewoond. Het was een spectaculair 

leven met veel verbouwingen en tijdelijk in 

caravans wonen.’

‘Het mooie is van mijn appartement nu  

is: ik woon hier nu twintig jaar en ik  

kende de overige bewoners. Maar sinds  

ik ziek ben, leer ik ze pas echt kennen, 

vooral één echtpaar. Ze zijn zorgzaam en  

brengen regelmatig eten, vaak heerlijke  

en gezonde soep.’

Kinderen en kleinkinderen

Anneke en Wim kregen een dochter en  

een zoon. Saskia is geboren in 1966, 

Maarten in 1967. Saskia woont in de  

Verenigde Staten. ‘We bellen elkaar 

bijna elke dag. We delen veel samen; 

belangrijke, grote maar ook kleine dingen. 

Saskia en Craig hebben twee zoons, mijn 

enige kleinkinderen. Ze zijn nu 20 en 22. 

Eén van hen haalde onlangs zijn bul in 

Financi�n en Accountency en een minor in 

History. Ik heb in Achterveld samen met 

Maarten de vlag uitgehangen met een 

schooltas eraan. Zulke dingen doen, daar 

word ik vrolijk van!’

Ze kent haar kleinzoons erg goed. ‘Dat 

komt omdat ik er lange tijd drie keer per 

jaar op bezoek ging en we de vakanties 

samen waren. Ik ben daar heel dankbaar 

voor. Ik heb daar veel fijne herinneringen 

aan en van de jongens genoten.’ Zoon 

Maarten heeft een eigen bedrijf. ‘Ik zie 

hem vaak. Hij woont vlakbij, in Amersfoort, 

en komt vaak op bezoek.’

Vooruit kijken

7,5 jaar geleden werd Anneke borstkanker 

geconstateerd. ‘De eerste tijd was daar 

goed mee te leven. Twee jaar geleden werd 

de ziekte ernstiger, maar ik heb veel geluk. 

Tot nu toe slaan alle kuren aan. Ik ben zo 

dankbaar voor elke dag die ik krijg.’

Ze heeft een zware tijd achter de rug. ‘Het 

leek er even op dat de ziekte slecht afliep. 

Maar ik heb andere kuren toegediend 

gekregen en sinds kort gaat het weer 

heel goed met mij. Ik wil weer van alles 

doen, alleen mijn hoofd wil meer dan mijn 

lichaam aan kan. Ik maak veel plannen. 

Mijn lijf stribbelt dan wel tegen, daarom 

moet ik mijn energie goed verdelen.  

Vanmiddag ga ik bridgen met vriendinnen, 

ik word opgehaald, maar voordat ik er  

naar toe ga, ga ik eerst nog even rusten.’

‘Ik durf vooruit te kijken. Ik had alweer 

een vlucht geboekt naar Amerika, maar 

vanwege de coronacrisis is die helaas 

geannuleerd.’

Rust en liefde

Wat betekent God voor jou? ‘God is voor 

mij het rustpunt. Hij is soms dichtbij en 

soms ver weg. Dominee Anette komt vaak 

langs en met haar kan ik heel goed praten. 

‘Wat de toekomst brengen moge, mij geleidt 

des Heren hand. Leer mij volgen zonder 

vragen.’ Dat is echt mijn gebed. Elke dag 

zeg ik dat zinnetje wel een paar keer.’

‘Wat is voor mij geluk? En ik kan genieten 

van alle mooie dingen, bijvoorbeeld vogels 

op mijn balkon, mooie bloemen en planten, 

de bijen en vlinders op de bloemen en 

buiten zijn. Ik ben dankbaar voor alle lieve 

mensen, zoals Anette Sprotte, de zorg 

in Achterveld en het Meander, alle lieve 

vrienden en vooral voor Saskia, haar gezin 

en Maarten.’

Tekst: Peter Sneep

Ik durf vooruit te kijken. 

Ik had alweer een vlucht

geboekt naar Amerika.
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Wij vroegen het Ghennadi Dascal, orthodox priester van de  

St. Nicolaas-kerk in Vâratic, een dorpje 10 kilometer van de grens 

met Roemenië. Vorig jaar gastheer van onze reisgroep. Hij is 47 

jaar oud, getrouwd met Rodica, samen hebben zij vier kinderen: 

drie jongens en een meisje. Omdat Ghennadi geen Engels spreekt, 

hebben wij de vragen via de mail gesteld aan zijn 18-jarige zoon 

Sergiu. Al een aantal malen heeft hij ons goed geholpen met 

filmpjes en foto’s.

Wat maakt het leven goed in het dorp? Er bestaat geen kleding 

die de ziel verwarmt. En ook goede infrastructuur en mooie gebouwen 

kunnen daar niets aan bijdragen. Een ziel wordt verwarmd door 

andere zielen. Dat ervaar ik in het dorp, dat maakt voor mij het 

leven goed. We zijn trots op ons dorp en blij met zoveel goede en 

aardige mensen om ons heen. We proberen nauwe contacten met 

iedereen te onderhouden, ongeacht leeftijd en status. Zoals Rodica 

zegt: “Heb de ander lief zoals jezelf.” We proberen dat als gezin in 

praktijk te brengen en anderen te stimuleren hetzelfde te doen.

Wij vroegen ons af of het dorp (de gemeente) de priester en 

zijn gezin onderhoudt. Ghennadi legt uit dat zijn inkomsten uit 

verschillende bronnen komen. Gemeenteleden betalen voor een 

doop, huwelijksvoltrekking of begrafenis een kleine bijdrage aan 

hem. Is er weinig of geen geld, dan wordt de bijdrage kleiner of 

vraagt hij niets. Verder doet hij betaald constructiewerk en heeft 

het gezin een grote moestuin met wat kleinvee. 

Heeft hij voor komend jaar een persoonlijk doel? Ja, twee zelfs. 

Als priester wil ik graag nóg betere contacten met mijn gemeente-

leden ontwikkelen. Daarnaast wil ik me verder verdiepen in de heilige 

schriften om mijn persoonlijke geloof te verdiepen en mensen 

daarin te onderwijzen.

Ook Sergiu, de jongste zoon die nog thuis woont, heeft plannen. 

‘Ik hoop volgend jaar te slagen voor mijn middelbare school examen. 

Daarna wil ik gaan studeren aan een technische hogeschool in de 

hoofdstad Chisinau. Daar ga ik dan ook wonen. We hopen dat het 

allemaal financieel haalbaar zal zijn.’ Hoewel zijn ouders achter 

zijn studieplannen staan, merkt hij dat ze het er toch emotioneel 

moeilijk mee hebben. Hij is de laatste die het ouderlijk huis verlaat, 

voor zijn ouders is het een grote stap, met zijn tweetjes thuis, 

zonder kinderen. Ze beginnen zich “oud” te voelen, zegt hij.

Waardoor wordt het goede leven in Vâratic bedreigd? Door het 

grote gemis aan goed betaalde arbeidsplaatsen, zelfs in de grotere 

steden. Mensen zijn daardoor gedwongen om in het buitenland te 

gaan werken. In eerste instantie tijdelijk, maar steeds vaker keren 

ze niet meer terug. Ook mijn eigen dochter is getrouwd en werkt 

samen met haar man in Duitsland. Mijn grootste wens is dat de 

economie gaat aantrekken, zodat mensen op een goede manier in 

Moldavië geld kunnen verdienen en niet langer hun familie hoeven 

achter te laten.

Tekst: Inge en Rijk van Laar

Wat maakt het leven goed in 
Vâratic, Moldavië?

Priester Ghennadi leidt de plechtigheid ter nagedachtenis aan 

priester George die tijdens WOII 48 joden het leven redde.

Constructeur Ghennadi monteert een radiator, er moet tenslotte 

“brood op de plank” komen.
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Sparen voor

iets meer luxe

in het ziekenhuis
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Als je heel ziek bent, zijn er nog lichtpuntjes in je leven, ontdekte Floor Bosdijk (23)  

tijdens de chemokuren die zij onderging. Als ambassadeur van de stichting  

Vrienden van Meander probeert zij nu mensen enthousiast te maken om het leven  

van ziekenhuispatiënten te veraangenamen.

Collecte

Ze is inmiddels zelf een van de ambassa-

deurs van de stichting. ‘We zijn de brug 

tussen de sponsoren en het ziekenhuis,’ 

legt ze uit. ‘We zorgen ervoor dat de  

sponsoren weten wat er met hun geld  

gebeurt en we laten zien dat het meerwaarde 

heeft.’ In een filmpje dat tijdens een dienst 

van de PgL werd uitgezonden, vertelde ze 

onlangs over de stichting, die het doel was 

van de collecte. Ze is blij met de collecte- 

opbrengst van ruim 1200 euro. 

Het geld wordt onder andere uitgegeven 

aan ‘relaxstoelen’ voor patiënten. Tijdens 

haar verblijf in het ziekenhuis, miste ze 

een luie stoel. ‘De bedbank zit goed, maar 

wel rechtop. Als je erg verzwakt bent, is 

het fijn om wat onderuit te zitten.’ De relax-

stoelen kun je helemaal naar je behoeften 

instellen: zo kun je de rugleuning laten 

zakken en een voetensteuntje omhoog 

laten komen.

Bewegen

Rust doet zieke mensen goed, maar in de 

benen komen, kan ook gezond zijn. Op de 

afdeling oncologie wordt momenteel een 

fysiotherapieruimte ingericht gesponsord 

door Vrienden van Meander. ‘Toen ik was 

opgenomen stonden er een paar fietsen 

verspreid over de afdeling, nu is er een 

ruimte waar allerlei fitnessapparaten bij 

elkaar staan,’ vertelt Floor. ‘Ik denk dat 

het voor de patiënten heel fijn is dat ze 

nu naar een aparte fysiotherapieruimte 

kunnen om met de hulp van een fysio- 

therapeut te bewegen. Dat is al een uitje, 

als je bijna 24 uur per dag op een kamer 

van drie bij drie verblijft. Het ziekenhuis 

heeft tegenwoordig ook een spelcomputer 

die naar de kamer gereden kan worden, 

waarmee mensen een beweegspel kunnen 

doen. De Vrienden van Meander zijn  

nog aan het sparen voor mobiele sport- 

apparaten zoals ligfietsen, die je vanuit je 

bed kunt gebruiken.’

Tekst: Petra Noordhuis

Meer informatie over de stichting vind je op 

www.vriendenvanmeander.nl.

Foto: Frank Noordanus, Meander Medisch 

Centrum

Floor kreeg op haar 19e de diagnose 

leukemie. Ze onderging drie chemokuren 

in het Meander Medisch Centrum. ‘Die 

duurden alledrie een week,’ vertelt ze.  

’De kuren kunnen je genezen van leukemie, 

maar ze maken ook je immuunsysteem 

kapot. Daarom moest ik na elke kuur een 

maand in het ziekenhuis blijven. Tussen-

door ging ik 1 à 2 weken naar huis. Dat 

voelde als vakantie.’ Op haar 21e keer 

kwam de ziekte terug en moest ze nog 

twee chemokuren ondergaan.

‘Ik ben nu van de leukemie af, maar bij 

deze ziekte zeggen ze nooit dat je genezen 

bent. Ik ben nog onder controle. Ze houden 

mijn bloed in de gaten.’ Ze ondervindt nog 

de gevolgen van de zware behandeling. 

Zes weken geleden kreeg ze een nieuwe 

heup, een operatie die je meestal pas op 

latere leeftijd krijgt. ‘Door de vele chemo’s 

is de toevoer van bloed naar mijn botten 

verstoord, waardoor botten afsterven. Ook 

mijn andere heup is slecht, net als één van 

mijn schouders.’

Naar buiten

In de vele maanden die ze in het ziekenhuis 

doorbracht, deed bezoek van familie en 

vrienden haar goed, net als een gezellig 

praatje met een verpleegkundige. Soms 

waren het spullen die haar het leven wat 

makkelijker maakten, zoals een bedbank 

of een luie stoel. 

Tijdens haar verblijf in het Meander  

ontdekte ze dat de stichting Vrienden van 

Meander een aantal extra’s in het  

ziekenhuis sponsort. Zo stond er op haar 

kamer een bedbank die het mogelijk  

maakte dat haar ouders zo nu en dan 

konden blijven logeren. 

Ze genoot van de momenten in de  

ziekenhuistuin. Door haar ziekte verbleef 

ze bijna 24 uur per dag in haar kleine 

ziekenhuiskamer. Een enkele keer liet haar 

gezondheid het toe om even een rondje in 

de tuin te wandelen of op een bankje bij 

het water te zitten. ‘Het is echt een mooie 

tuin, je hebt helemaal niet het idee dat je 

bij het ziekenhuis bent. Er zijn beelden,  

foto’s en gedichtjes waar je langs kunt  

lopen er is een speeltuin voor de kinderen.’

We zijn de brug 

tussen de sponsoren 

en het ziekenhuis.
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Acht vragen bij het 

doorgeven van de hamer

Op zondag 4 oktober wordt in de dienst afscheid genomen van 

een aantal ambtsdragers. Eén van hen is Rik Gierman, voorzitter 

van de kerkenraad. In dezelfde dienst wordt Bert de Velde  

Harsenhorst als voorzitter bevestigd. Het Leusder Kerkblad 

sprak met beide mannen, over de PgL, het voorzitterschap en 

wat voor hen het leven goed maakt. 

In de kerkenraad moet ook  
gelachen worden

Wie ben je?

Rik Gierman, al 48 jaar getrouwd met Hermien, we hebben twee 

zonen en vier kleinkinderen. Na mijn studie (Chemische Technologie) 

heb ik drie jaar bij een ontwikkelingshulpproject gewerkt aan een 

universiteit in Nigeria. Eind 70-er jaren bij terugkomst in Nederland 

ben ik bij Shell gaan werken en gingen we in Leusden wonen.  

We zijn toen actief lid geworden van de PgL (met name in het  

leerhuis). Later zijn de kerk en ik uit elkaar gegroeid en ben ik 

jaren passief lid geweest, tot ik na mijn pensioen gevraagd werd 

deel te nemen aan de werkgroep Gemeenteopbouw als een  

betrokken buitenstaander. 

Hoe drink je je koffie?

Zwart

Welk boek heb je in de vakantie gelezen?

Historische romans van Jan van Arkel, die spelen in de periode 

500 - 1000. Fascinerend te lezen hoe men toen omging met  

immigratie, pandemieën en diplomatieke relaties.

Waarom ben je voorzitter geworden? 

Tien jaar geleden waren er grote problemen op allerlei gebied in 

de PgL. Dus toen ik eind 2011 werd gevraagd om voorzitter te 

worden was de eerste reactie: waar begin ik aan? Toen hoorde 

ik het gedicht 'Weg van de hoop' dat Vaclav Havel schreef toen 

hij gevangenis zat. Kernboodschap: Hoop is ergens voor werken 

omdat het goed is, niet alleen omdat het kans van slagen heeft. 

Hoop is niet hetzelfde als optimisme, evenmin de overtuiging dat 

iets goed zal aflopen. Wel de zekerheid dat iets zinvol is afgezien 

van de afloop, het resultaat.

Toen wist ik het dus en werd het gedicht uitgesproken door  

ds. Maria Berends bij mijn bevestiging als ambtsdrager

Waar heb je als voorzitter het meest van genoten? 

Dat er na enige tijd er weer hoop en enthousiasme in de PgL kwam, 

dat er geen kerk gesloten werd, dat de kerkenraad constructief 

ging werken, er ook weer in de kerkenraad gelachen werd, dat er 

ook jongere vrijwilligers kwamen die ambtsdrager wilden worden, 

dat er uitstekende predikanten bij ons wilden werken.

Waar denk je nog steeds met buikpijn aan terug? 

In de afgelopen jaren heb ik inderdaad ook buikpijn gehad van 

sommige mensen en sommige zaken. Met een nadere omschrijving 

komt de vertrouwelijkheid, die een ambtsdrager moet respecteren, 

in het gedrang 

Waar geniet je van als je vrij bent? 

Met familie en vrienden samen zijn, de natuur en met name  

op het water, nieuwe gebieden of landen ontdekken (Aanrader: 

Oezbekistan!)

Wat maakt het leven goed? 

Heel veel dingen en sommige ontdek je pas als het een tijdje 

niet zo goed gaat. Ik ervaar dat uiteindelijk het leven goed wordt 

gemaakt door wat je mag betekenen voor anderen.

Toen ik werd gevraagd, was mijn eerste  

reactie: Waar begin in aan?
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Waarom wordt je voorzitter?

Eigenlijk heel simpel: omdat ik ben gevraagd. Ik ben al een paar 

jaar voorzitter van de diaconie geweest en de kerkenraad vindt 

dat voorzitter zijn past bij mijn kwaliteiten. Daarnaast ben ik van 

mening dat wanneer de kerk een beroep op je doet je niet weg 

moet lopen.

Waar heb je de meeste zin in?

Als gemeente staan we op een kruispunt. We hebben er voor 

gekozen om een missionaire gemeente te zijn. Kunnen we (samen 

met de andere kerken) een rol van betekenis gaan spelen in Leusden? 

Dat is ons gelukt met de noodopvang voor vluchtelingen in Leusden 

en ik hoop dat het ons in de toekomst weer gaat lukken. Als het 

aan mij ligt zal dat te maken hebben met ‘groene kerk’ zijn.  

Missionair kerk zijn heeft te maken met een heldere boodschap, 

een heldere spiritualiteit en maatschappelijke relevantie. Geloof 

staat ergens voor in deze wereld.

Waar zie je tegen op?

Iedereen wacht er op dat we weer teruggaan naar de toestand 

gaan van voor Covid 19. Als dat het geval is, zou ik dat jammer 

vinden. Dan hebben we niets geleerd van de Corona crisis.  

De kunst is dat we de kansen halen uit wat ons is overkomen. 

Online diensten zullen blijven en die kun je ook met een aantal 

mensen in de straat gaan bekijken. Via deze diensten kunnen we 

in contact komen met mensen die niet (meer) naar de kerk gaan. 

Op sommige plekken hebben we hulp op straatniveau kunnen 

organiseren, het zou prachtig zijn wanneer dat bleef. Deze zomer 

hebben we geprobeerd de kerk vaker open te doen, dat lijkt me 

een prachtig initiatief om mee door te gaan. Bijvoorbeeld door 

iedere dag een avondgebed te hebben, met mooie muziek en een 

goede liturgie. Kortom: wat zijn de kansen door Corona?

Waar geniet je van als je vrij bent?

Het bekijken van Scandinavische detectives. Misschien als  

compensatie voor alle vreedzame dingen die ik doe.

Wat maakt het leven goed?

Als je kunt bidden en beminnen. Kun je veel beminnen, dan is  

er veel om voor te bidden en te danken. Gezondheid, gelukkige  

en gezonde kinderen, het wel en wee van mensen waar ik op  

betrokken ben, lekker eten, mooie Hollandse luchten, leuk en 

zinvol vrijwilligerswerk in de kerk en schaken.

Bidden en beminnen

Wie ben je?

Bert de Velde Harsenhorst, 62 jaar. Twee en twintig jaar getrouwd 

met Fleur. Samen hebben we twee kinderen, Maartje en Zwier. De 

meeste mensen in de Dorpskerk kennen ze wel. Tot aan Corona 

werkte Maartje mee in de Kindernevendienst en was ze in gesprek 

met Marleen om te kijken wat er nog meer te beleven valt in de 

kerk. Zwier is Forever Friends ontgroeid en neemt met plezier 

deel aan de Jeugdkerk. Hij is altijd te porren voor activiteiten die 

met Moldavië te maken hebben. Samen met Fleur en een aantal 

gemeenteleden is hij daar geweest en dat heeft veel indruk op 

hem gemaakt. Uit een eerdere relatie heb ik een dochter. Ze heet 

Hadassa en ze wordt dit jaar dertig. Zij werkt als fysiotherapeut in 

Utrecht. Omdat Maartje en Zwier groter werden en we hen meer 

ruimte en minder beton wilden bieden zijn we 15 jaar geleden naar 

Leusden verhuisd. Het was niet moeilijk om aansluiting te vinden 

bij de PgL. Uit mijn studietijd ken ik twee van de drie predikanten. 

Ina de Boon werkte vanuit de IZB in de wijk waar ik naar de Kerk 

ging en Albert Jan Stam en ik zijn dispuutgenoten. 

Hoe drink je de koffie?

Zwart, maar ik ben niet zo’n koffiedrinker. De meeste vergaderingen 

sla ik het obligate kopje koffie over.

Welke boek heb je in de vakantie gelezen?

Met veel plezier heb ik een biografie op Brutus gelezen. Brutus is 

de bekendste moordenaar ter wereld. Hij vermoorde zijn stiefvader 

Julius Caesar. Vanaf dat moment ontstond er een discussie of 

Brutus nu een held was (hij had geprobeerd de dictator Julius Caesar 

te stoppen) of een ondankbare schurk die een burgeroorlog  

veroorzaakte waarin meer dan 100.000 mensen het leven lieten.

Als we straks teruggaan naar de toestand 

van voor Covid 19 vind ik dat jammer.
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De Jeugd

van vroeger 

Aan de bezoekers van de Jeugd van 

vroeger in de Dorpskerk en de  

Ontmoetingsmiddagen in de Marcus-

kerk. Deze keer een gezamenlijk  

artikel over de stand van zaken  

m.b.t de seniorenmiddagen in de 

Dorpskerk en de Marcuskerk.

Nu het Coronavirus de kop weer 

opsteekt, moeten wij er van uitgaan 

dat onze Senioren activiteiten dit 

najaar niet kunnen doorgaan. Dat is 

ontzettend jammer, maar wij denken 

dat het niet verantwoord is en de 

vraag is natuurlijk ook of u eventuele 

middagen zou willen bijwonen. 

Misschien kunnen we nog een keer 

een muziekuurtje organiseren en 

rond de Kerstdagen een digitale 

online Viering. Verder is het zaak 

met dit onberekenbare virus goed de 

wekelijkse Nieuwsbrief in de gaten te 

houden, de situatie kan immers zo 

weer veranderen.

Geloof ons, wij vergeten U absoluut 

niet en blijven hopen op een zo  

spoedig mogelijk herstel van uw en 

onze activiteiten.

Voor nu een hartelijke groet namens 

beide teams,

Iemeke Ketel (tel: 434 35 00)

Aart van Ruler (tel: 889 03 05)

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)

Stuur je reactie aan groenekerk@pgleusden.nl

Website: pgleusden.nl/zorgen/groenekerk

Facebook: Protestantse Gemeente Leusden

Bron: https://www.dvhn.nl/meningen/Opinie/Eetgewoontes-bepalend-voor- 

waterverbruik-25935046.html

GOED BEZIG!?

Er zijn 50 badkuipen water nodig voor  

de productie van één biefstuk.

Voor de productie van een hamburger  

is 2.500 liter water nodig = twee  

maanden douchen.

Voor 450 gram rundvlees 

is 9.500 liter water nodig.

Voor 450 gram kip 

is 1.800 liter water nodig.

Voor 450 gram kaas 

is 3.400 liter water nodig.

Wat leg jij op je barbecue?
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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

Zwangerschapsverlof. Pastorale wijken worden overgenomen 

door ds. Rob en ds. Anette.

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.

mw. Neeltje Rietveld de Jong 

Van Oudijckerf 8, 3813 CX Amersfoort

 (06) 20 93 61 21, neeltjerietveld@pgleusden.nl

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

Onze gemeente 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 

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 de rekening-courant 

van de Diaconie zijn in de afgelopen periode (17 juni t/m 24 aug) 

de volgende bedragen binnengekomen: voor voedselpakketten 
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In de afgelopen maanden hebben we een aantal gemeente- 

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

1 aug 2020:  

Mw. C. van Nijkerk-Doppenberg (Corine)

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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Huwelijk 

Op 11 september zal het huwelijk van Ilse Konijnebelt & 

Robert Boulange in de sfeervolle Sint-Lambertuskerk in 

Buren worden ingezegend. In Buren heeft Robert vele jaren 

gewoond voordat hij naar Leusden is verhuisd vanwege de 

liefde voor Ilse om samen 

met haar en haar kinderen 

Robin en Ivar te wonen. We 

wensen het huwelijksstel een 

feestelijke dag toe, heel veel 

geluk en Gods zegen voor 

hun gezamenlijk toekomst. 

Ds. Anette Sprotte

Moldavië w 2.145; voor voedselpakketten St. Maarten e.a. 

w 1.250; voor Stichting Vergeten kind w 645; voor Beirut, 

Libanon w 3.465; voor het project Moldavië w 80; voor een 

bloemengroet w 20.

Alle gevers hartelijke bedankt!

Bedankje

Graag willen wij iedereen bedanken voor de vele leuke en 

spontane reacties die wij kregen o.a. telefoontjes, appjes, 

kaarten en natuurlijk de bloemen die wij kregen voor ons 

50-jarig huwelijksjubileum. Dat heeft ons geweldig goed 

gedaan. Wij hebben het samen gevierd met een dagje uit. 

Wat wij ook lange tijd niet konden doen.

Hartelijke groeten,

Ad en Ina van den Berg

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.
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Er zijn voorlopig alleen vieringen in de Dorpskerk. Deze vieringen 

zijn online mee te beleven, maar er zijn ook bezoekers in de kerk 

welkom. Graag aanmelden via de website. 

Afhankelijk van de ontwikkelingen en mogelijkheden zullen er op 

termijn ook weer vieringen in de Marcuskerk zijn. Houd de website 

en nieuwsbrief in de gaten voor de meest actuele informatie.

13 september tot 15 november
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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 27 september

Dorpskerk 10.00 uur ds. R.P. Doesburg

Zondag 20 september

Dorpskerk 10.00 uur ds. A. Sprotte

Zondag 18 oktober

Dorpskerk 10.00 uur ds. A. Sprotte

Zondag 11 oktober

Dorpskerk 10.00 uur mw. N.J. Rietveld

Zondag 25 oktober 

Dorpskerk 10.00 uur ds. R.P. Doesburg

Zondag 8 november

Dorpskerk 10.00 uur ds. A. Sprotte

Zondag 1 november

Dorpskerk 10.00 uur ds. R.P. Doesburg

Zondag 15 november

Dorpskerk 10.00 uur mw. N.J. Rietveld

Zondag 13 september - Startzondag 

Online 10.00 uur Samengestelde filmviering m.m.v. alle predikanten en veel gemeenteleden

IN DE KERK ZITTEN? 
Dat kan! Meld je aan via de website.

Zondag 4 oktober

Dorpskerk 10.00 uur ds. R.P. Doesburg

  Bevestiging ambtsdragers, ds. R.P. Doesburg en ds. A. Sprotte, zie ook p.12.



Hoe heerlijk is uw naam!

Ruik een bloem, ruik een vrucht,

ruik de geuren in de lucht.

Geuren ontelbaar zweven af en aan,

onvoorstelbaar wonderlijk gedaan.

Heer, hoe heerlijk is uw naam!

Tekst: Rikkert Zuiderveld, 

Liedboek 8b:3;

Beeld: Ko Groen


