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Onze “mondmaskerwereld” maakt het coronavirus zichtbaar en jaagt ons de stuipen 

op het lijf. We realiseren ons dat je van corona doodziek kan worden en erger. 

Corona beheerst en beperkt ons. Elkaar op een gewone vanzelfsprekende manier 

ontmoeten is er niet meer bij. Voor de veiligheid van anderen en jezelf raak je soms 

zelfs geïsoleerd. Onze kerkdiensten zijn compleet anders. Samen luisteren, zingen, 

bidden en koffie drinken, ’t gaat allemaal anders. Als we elkaar niet meer goed 

kunnen vinden, hoe vinden we dan met elkaar onze Heer?

In dit kerkblad verschillende artikelen die vertellen over alternatieve vormen van 

ontmoeten die inspireren. Hoe we elkaar tóch weten te vinden. Hoe je de Here God 

wandelend en luisterend naar een Bijbelverhaal vindt. Hoe je thuis je geloof kunt 

beleven en vieren. 

We mogen en kunnen zelfs hoop en troost vinden wanneer we op zondag 22 november 

in de eredienst niet alleen verbroken ontmoetingen gedenken, maar ook geloven 

dat de Here God verloren ontmoetingen weer hersteld. 

Er is hoop, er komt een einde aan deze verschrik-

kelijk coronatijd. Er is hoop dat we elkaar over een 

poosje weer aan kunnen aanraken, begroeten en 

omhelzen. Die hoop houdt ons op de been. In het 

nieuwe ontmoeten van nu houden we elkaar én 

houdt God ons vast.

 

Warme groet, Ds. Rob
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Van de redactie 

Hoop en troost

Heb je een vraag of een opmerking of 

een idee voor het kerkblad? 

Mail ons! kerkblad@pgleusden.nl

Colofon

God, schenk 

ons de kracht

God, schenk ons de kracht

dicht bij U te blijven,

dan zal ons geen macht

uit elkander drijven.

Zijn wij in U één,

samen op Uw wegen,

dan wordt ons tot zegen

lachen en geween.

Dieter Trautwein, Liedboek 418:1

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.
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Inhoud
Geloven thuis
Nu we maar met dertig mensen in de kerk 

mogen zijn, komt het er steeds meer op aan 

het geloof thuis te beleven en vorm te geven. 

Dat kan natuurlijk door op zondagmorgen aan 

te sluiten bij de onlineviering. Maar er zijn ook 

andere manieren.

Apps voor elke dag
Er zijn verschillende apps die je helpen om elke 

dag even tijd te maken voor de Bijbel, God en je 

geloof. Twee voorbeelden:

Eerst dit: gebaseerd op de tekst "zoek eerst 

het koninkrijk van God" brengt deze dagelijkse 

bijbelpodcast elke werkdag in zeven minuten 

een Bijbeltekst en een overdenking door één 

van de vijf sprekers.

Bidden onderweg: een dagelijks gebedspodcast, 

die je helpt om te bidden. Ook hier wordt uit de 

Bijbel gelezen, waarbij het accent niet ligt op 

uitleg, maar op stilte en gebed met behulp van 

gebedsvragen. In de tien minuten klinkt ook 

mooie religieuze muziek. 

Psalmen
Bidden met de psalmen is een eeuwenoude manier 

om je op God te richten. Door de psalmen één 

voor één te ‘bidden’ kom je andere dimensies 

van geloven tegen en leer je God kennen op een 

nieuwe manier. 

Blijf kalm met een psalm: een nieuwe podcast 

uitgegeven door Mijn Kerk. Elke dag wordt een 

(gedeelte van een) volgende psalm besproken. 

De eerdere afl everingen zijn ook nog te luisteren.

Klooster in the cloud
Om dagelijks aan te sluiten bij een kloostergebed 

hoef je niet af te reizen naar een klooster. Je 

kunt ook aansluiten bij een digitaal klooster.

Bid in de binnenkamer: elke dag kun je om 9.30 

en 21.30 aansluiten bij de getijdengebeden van 

deze gemeenschap, die live worden uitgezonden 

vanuit de kapel in van Nieuw Hydepark in Doorn. 

Een eeuwenoude traditie in een nieuwe jas.

Apps van Taizé: elke dag de lezing uit Taizé (één 

Bijbelvers) met een regel uitleg of wekelijks een 

Taizé viering, met muziek en gebeden.
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Ook in de Marcuskerk zijn weer vieringen, waar 30 

mensen welkom zijn. Deze vieringen kunnen wel  

vanuit huis worden beluisterd (via kerkomroep.nl), 

maar er is geen uitzending met beeld. Daarom een 

sfeer impressie van de dienst op zondag 1 november.

Naar de  
kerk - 
of toch 
maar 
thuis?
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Wat doen we? Naar de kerk, hoe beperkt 

de diensten ook zijn? Of kijken we thuis? 

Omdat we dat wel makkelijk vinden of 

omdat we toch liever zo min mogelijk 

naar buiten gaan? Het Leusder Kerkblad 

maakte een kleine rondgang door de 

gemeente. Per e-mail en telefoon.

Iemand die niet lang hoeft na te denken 

over al of niet naar de kerk gaan, is 

mevrouw R. van Gils-Verhoef. “Zeker wel. 

Nou en of”, zegt ze. Zo vanzelfsprekend 

was dat niet, want ze woont niet ver van 

de Marcuskerk en moest dus met haar 85 

jaren de eerste maanden helemaal naar 

de Dorpskerk. “De fiets gepakt. En met 

plezier”, zegt ze. Online kijken is voor haar 

geen optie (“Ik heb al dat spul niet”), maar 

ze zit ‘echt veel liever’ in de kerk. Jammer 

dat je niet kunt zingen, vindt ze, maar ‘je 

geniet toch van de dominees’. 

Vervreemdend

Niet iedereen is even enthousiast als 

mevrouw Van Gils. Wim Kurk, voorzitter van 

de diaconie, is daar heel eerlijk over. “Van 

trouwe kerkganger ben ik trouwe onlinekijker 

geworden en ik ben verbaasd hoe snel 

ik hieraan gewend ben geraakt. Ik luister 

online met meer aandacht en ik word 

minder afgeleid. Tegelijk mis ik de mensen 

met wie ik een verbinding heb en niet meer 

zie. Ik ben blij dat ik door diaken te zijn ik 

in beide kerken kom en mij daardoor in 

beide kerken vertrouwd voel. Een enkele 

keer heb ik dienst en blijf ik op die manier 

betrokken.

Nu de Marcuskerk ook weer diensten 

heeft, heb ik mij opgegeven om weer op 

zondag naar de kerk te gaan. De eerste 

keer gaf het een extra dimensie om met 

een aantal mensen die vertrouwd waren 

in de kerk te zitten, al had het ook iets 

vervreemdends om in een dikke jas in  

een koude kerkzaal met een kleine groep 

aanwezig te zijn. Toch ging ik met een  

blij gevoel naar huis en heb ik mij voor- 

genomen de draad van kerkganger weer  

op te pakken.” 

Paul Weijland, voorzitter van de pastorale 

werkgroep uit de kerkenraad, ziet dat ook, 

maar blijft optimistisch: “Ook al zijn we 

maar met dertig: we zijn er dan toch als 

gemeente”, zegt hij aan de telefoon. En 

via de mail licht hij toe: “Ik ben ervan over-

tuigd dat we met Gods woord, werk en kerk 

bezig zijn. We hoeven ons geen zorgen te 

maken, we hebben ons verstand en onze 

van elkaar. Het wordt hoog tijd dat we 

gaan nadenken over andere vormen van 

kerkzijn.”

Startdienst

Paul Weijland verwijst graag naar de start-

dienst in september. “Het PKN-thema ‘Het 

goede leven’ en de inspanning die bij de 

start van het nieuwe seizoen is geleverd 

talenten gekregen om ondanks (misschien 

zelfs dankzij) alles de coronacrisis positief 

aan te wenden.”

Als ouderling hoort hij verschillen: “Er zijn 

er die het wel makkelijk vinden. En aan de 

andere kant voel je een enorme behoefte 

van mensen die wat meer willen.”

Geen eenvoudig antwoord

Naar de kerk of niet, het is een simpele 

vraag, maar er is geen eenvoudig antwoord, 

meent Maarten de Vries. “Geen van onze 

kerkgebouwen is zo veilig dat we er onge- 

stoord een dienst mogen houden. De Dorps- 

kerk voldoet het best aan de eisen die er 

gesteld worden om coronabesmetting uit 

te sluiten. Maar voldoet daarom absoluut 

niet meer aan de eisen van een Groene 

Kerk. We stoken er voor de buitenlucht. 

Dat beseffen we allemaal. Het zijn ook 

deze alledaagse overwegingen die maken 

dat wij liever de kerkdienst volgen via het 

internet. Dat is stukken aangenamer dan 

in een kille kerk te zitten op grote afstand 

om iedereen het gevoel te geven ‘je hoort 

er nog steeds bij’ heeft in ieder geval zo’n 

beetje iedereen een ‘boost’ gegeven. Juist 

de persoonlijke geloofsovertuigingen die 

verwoord werden, hebben velen ontroerd 

en bemoedigd. Die ‘boost’ willen we graag 

vasthouden. We zoeken niet de grens op 

van ‘wat mag’ maar ‘wat is verstandig en 

verantwoord’.”

Er wordt nagedacht, al is het nog niet  

helemaal uitgewerkt, zegt Paul Weijland, 

aan het meer gericht benaderen van 

gemeenteleden. Per telefoon, en dan niet 

alleen ‘als er wat is’. Want: “We zoeken 

constant naar mogelijkheden van kerkzijn 

die het geloof versterken en corona- 

verantwoord zijn.”

Tekst: Willem Hekhuis, foto’s: Ko Groen

Mevrouw van Gils-Verhoef

‘Ik luister online met meer 

aandacht en ik word minder 

afgeleid’
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Elke zondag wordt de kerkdienst van de 

Dorpskerk uitgezonden. Hoe en hoe vaak 

kijken de gemeenteleden daarnaar?  

En wat zou beter kunnen? Het Leusder 

Kerkblad ging op onderzoek uit.

‘We kijken elke zondag,’ zegt Hans Vossebeld 

(82). ‘We zijn in een bevoorrechte positie, 

want we kunnen de dienst sinds kort op de 

televisie zien. Eerst keken we op de iPad, 

daarna op de computer, maar nu lekker 

groot op de tv en ook met prima geluid. 

Voordat de dienst begint, steekt mijn vrouw 

Janny een kaars aan. We houden van een 

beetje sfeer.’ Het echtpaar trekt niet speciaal 

mooie kleren aan, want ‘we zijn op zondag 

altijd netjes gekleed, maar zonder stropdas. 

Dat doe ik al lang niet meer, zo’n strak 

ding’. Meezingen met de liederen tijdens 

de uitzending doen ze niet. ‘We hebben 

het in het begin wel geprobeerd, maar we 

vonden het niet zo fijn. We bidden uiteraard 

wel mee.’ Janny vult aan: ‘We lezen mee in 

onze bijbel.’

Hans vindt het lastig dat niet van alle  

liederen de tekst wordt geprojecteerd. 

‘Vooral bij Engelse liederen zou ik graag 

altijd de tekst willen zien. Ik heb een  

gehoorapparaat en ik kan daardoor niet 

altijd de tekst verstaan.’

Als de online dienst is afgelopen, praten 

Hans en Janny nog na over de preek. ‘Voor 

de coronatijd deden we dat altijd in de 

auto, nu doen we het thuis. We proberen 

onder woorden te brengen wat de essentie 

van de preek was. Ik zou het best fijn vinden 

als de dominees dat zelf ook vertellen aan 

het einde van de dienst. Want soms denk 

ik wel eens onder de preek: dit is belangrijk, 

dat moet ik onthouden. Maar na een minuut 

ben ik dat alweer vergeten.’

Concentratie

Jan en Liesbeth de Jong schuiven een 

stoel bij ‘en dan kijken we samen naar de 

dienst op de laptop van mijn vrouw Liesbeth,’ 

vertelt Jan de Jong (80). Speciale rituelen 

hebben ze niet, maar ze zijn allebei blij dat 

ze met de online diensten het ritme van de 

zondag erin kunnen houden. ‘We wonen al 

twintig jaar in Leusden-Zuid en kerken altijd 

in de Dorpskerk. De online diensten geven 

dus een heel vertrouwd beeld. Dat is fijn, 

want het bevordert de concentratie.’ 

Het bekijken van de dienst is niet het enige 

geloofsmoment in huize De Jong. ‘We 

bidden bij elke warme maaltijd en we lezen 

iets uit de Bijbel, een lied uit het Liedboek 

of een artikeltje dat geestelijk voedsel 

biedt.’ Tijdens het bekijken van de online 

dienst zijn Jan en Liesbeth betrokken op 

alle onderdelen van de liturgie. ‘We lezen 

Jan en Liesbeth de Jong bij de online 

dienst. (foto: Ko Groen)

Online kerk: zegen 
én uitdaging

We zijn blij dat we het 

ritme van de zondag erin 

kunnen houden.

We kijken lekker groot op de 

tv en met prima geluid.
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Bram en Nelly van Uden en hun dochters.

mee en we bidden mee. Ik zing niet mee 

met de liederen, mijn vrouw doet dat wel, 

maar zachtjes om mij niet uit mijn concen-

tratie te halen.’

Liesbeth is al twee keer naar een dienst  

in de Dorpskerk geweest, maar toch lokt 

dat wat minder. ‘Mijn vrouw mist enorm  

het sociale aspect.’ Nabeschouwen doen 

ze graag. ‘Het napraten is er niet minder 

op geworden.’

Leuke liedjes

Sommige vaste bezoekers van de Dorps-

kerkdiensten buurten online bij andere 

kerken. ‘In het begin van de coronatijd  

hebben we de uitzendingen van de PgL 

trouw gevolgd,’ vertelt Carola Woltinge. 

Carola en haar man Frank hebben drie 

kinderen van respectievelijk 3, 5 en 8 jaar 

oud. ‘Maar we merkten dat al snel dat 

onze kinderen dat niet lang volhielden. 

Iemand tipte ons dat de kerk Mozaiek 033 

iedere zondagmorgen een heel leuk  

kinderprogramma heeft. Dat bleek inderdaad 

zo te zijn. 

Mozaiek Kids is een kinderkerkdienst voor 

kinderen die geleid wordt door twee jonge 

vrouwen, Ollie en Sophie. Samen leggen 

zij Bijbelse thema’s uit. ‘De eerste tijd dat 

we keken, ging het over de vruchten van de 

Heilige Geest. Onze kinderen pakten dat 

heel goed op. Ze hadden een keer ruzie, 

en toen hoorde ik ze tegen elkaar zeggen: 

,,Dat is niet de vrucht van de Heilige 

Geest.’’ Daarna ging de kinderkerkdienst 

een aantal weken over de geestelijke 

wapenrusting. We zijn het programma blijven 

volgen, ook vanwege de leuke liedjes 

die de kinderen gemakkelijk meezingen.’ 

Het programma begon om 10.00 uur, op 

hetzelfde tijdstip als de diensten van de 

Protestantse gemeente.

Toch zijn Frank en Carola sinds de zomer-

vakantie weer op zoek gegaan. ‘We missen 

heel erg onze eigen kerk en onze eigen 

mensen.’ 

Vernieuwing

Nelly en Bram van Uden proberen met 

hun twee dochters (7 en 4) naar de online 

diensten te kijken. Nelly: ‘Dat lukt niet 

altijd goed, want Bram is vaak in de kerk 

om de uitzending van de kerkdiensten te 

verzorgen. Langer dan twintig minuten kijken 

lukt niet. Daarna gaan we iets drinken en 

blijft de televisie met de kerkdienst op 

de achtergrond aanstaan. Onze dochters 

kijken met een half oog mee.’

‘Het is jammer dat we niet meer gewoon 

naar de kerk kunnen. Annemijn en Suze 

vonden het altijd leuk om mee naar de 

kerk te gaan en dus ook naar de Kinder-

nevendienst en het eten van koekjes na 

de kerkdienst. Ze zitten allebei op een 

christelijke school, maar daar is beperkt 

aandacht voor het christelijk geloof. Zij en 

wij missen de kerk.’ 

‘Het zou fijn zijn als er in de online diensten 

herkenbare liederen worden gezongen en 

dat er aandacht voor de kinderen is. Maar 

dan nog, we missen sinds er online diensten 

zijn de interactie met anderen. We hebben 

al eens geprobeerd om samen met een 

bevriend stel naar de online diensten te 

kijken. Zij hebben ook twee kinderen en 

daar zat dus ook meteen het probleem. 

Want die vier kinderen zorgden ook weer 

voor extra afleiding.’ 

‘Voor Nelly is het extra lastig,’ vult haar 

man Bram aan. ‘Ik ben in het beamteam 

volop met de diensten bezig en draai een 

dienst van te voren al wel vier keer in mijn 

hoofd af. Voor Nelly is het de vervanging 

van het echte. Ik ervaar de behoefte aan 

vernieuwing van de online diensten, dat is 

ook een uitdaging.’

Tekst: Peter Sneep

 We missen heel erg onze 

eigen kerk en onze eigen 

mensen.

Onze dochters vonden het 

altijd leuk om mee naar de 

kerk te gaan.
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Annie Schreuder (geboortejaar 1937) 

weet hoe ze aan de knoppen moet draaien 

om de kerkdiensten in de Dorpskerk op 

zondag digitaal te kunnen volgen. Ze 

viert de diensten met hart en ziel mee. 

Ze geeft ons ook een inkijkje in haar 

veelbewogen leven. 

Hoe beleef je de onlinediensten?

Op zondagmorgen staat Annie vroeg op om 

op tijd klaar te zitten voor de livestream 

van de kerkdienst. De voorbereiding is al 

eerder begonnen: ‘Ik neem de huisliturgie 

door en lees de bijbelgedeelten. Verder 

stel ik mij open voor wat komt door stil 

te zijn voor de dienst. Je moet je gewoon 

concentreren. Wel met een kop koffie erbij. 

Ik zing graag en van harte mee. Het is ook 

een feest naar de zangers te luisteren. 

Want gezongen geloofswoorden gaan ver 

uit boven gesproken geloofswoorden.’  

Terwijl ze dit vertelt, heeft ze haar  

smartphone in de hand. Dat is de trouwe 

metgezel geweest, die elke zondagmorgen 

de dienst tevoorschijn toverde. De tv 

is hiervoor nu ook klaargemaakt. Annie 

luistert graag naar de preken. Zij neemt 

de inhoud mee als bagage voor de week 

die komt. De basis van haar leven is het 

verzoenend werk van Christus. Dat hoort 

zij graag (subtiel) terug in de preek.

Kunt u iets over u zelf vertellen?

In 1977 kwam Annie met haar man en 

3 kinderen in Leusden-Zuid wonen. De 

Dorpskerk was liefde op het eerste gezicht. 

En die liefde is gebleven, ook nu zij de 

kerkdiensten online volgt. In 1988 overlijdt 

Annie’s man. Een diep verdriet. ‘De eerste 

jaren droeg ik alleen maar donkerblauwe 

en witte kleding. Ik kon geen kleuren  

verdragen. Na twee jaar trok ik een rode 

rok aan. Ik voelde me ineens blij. Mijn 

grootste drijfveer deze jaren waren mijn 

kinderen, voor hen moest en wilde ik 

zorgen. Nu zijn de rollen omgedraaid en 

zorgen de kinderen bij tijden voor mij. 

Psalm 116 heeft mij vaak geholpen: ‘En 

levenslang ben ik niet eenzaam meer.”

De draad weer opgepakt

Annie was in haar jonge jaren onderwijzeres. 

Zij is in Leusden 12,5 jaar voorzitter  

geweest van de NCVB (Nederlands Christe- 

lijke Vrouwenbond). Een functie, die haar 

op het lijf geschreven was. ‘Leiding geven 

ligt mij wel.’ Onlangs heeft Annie afscheid 

genomen van haar vrijwilligerswerk in de 

Lisidunahof. Vanaf 2000 heeft zij eenmaal 

in de 14 dagen op donderdagmiddag 

samen met het Lisdunakoor en bewoners 

geestelijke liederen gezongen. Zij kon hier 

haar talenten kwijt. Het liefst wil zij dit 

interview gebruiken om reclame te maken 

voor dit dankbare werk.

Wilt u iets meegeven aan uw leeftijd- 

genoten?

‘Ga met je tijd mee! Zorg dat je digitaal 

dat oppikt wat je nodig hebt. App met je 

(klein)kinderen. Die online kerkdiensten 

zijn een zegen. Iedereen wil je wel helpen 

dit voor elkaar te krijgen! Ik had mijn 

eerste computer in 1998. Ik heb direct 

mijn belastingaangifte digitaal ingediend. 

Internetbankieren kan ik nu ook.’

Levenskunst

Die rode rok staat voor meer dan het 

kledingstuk. Het tekende en tekent Annie. 

De oude dag brengt beperkingen met zich 

mee, maar Annie geniet van de dingen,  

die nog wel kunnen, zoals met de kleine 

scootmobiel even naar de Hamershof 

gaan. Dat is Levenskunst.

Tekst: Tineke Overeem, foto: Ko Groen

Het leven zelf is 

goed om geleefd 
te worden!



Het afgelopen half jaar hebben we veel 

meer vanuit huis gewerkt. Dat was eigenlijk

best mooi, ook onze oudste kinderen 

vonden het fi jn om hun online lessen hier 

vanuit huis te volgen. We probeerden ook

gezonder te eten, meer te fi etsen en bewuster 

te leven. Met de werkplek binnen werd 

buiten de plek om te bezinnen. Mediteren 

in de tuin en wandelen met God. 

Juist tussen de werkzaamheden door, dus 

om de paar uur, een stukje wandelen is 

goud waard voor de thuiswerker. Goed voor 

je hersens, je ogen en je rug. En wat me er 

helemaal uithaalt is de bijbel-app. Ik begon 

met ‘Eerst dit’, een podcast van 7 minuten 

Bijbel lezen en overdenking. De rest van 

je wandeling heb je dan om wat te mijmeren 

over wat je gehoord hebt. God wandelt 

dan mee. 

Maar van de zomer ben ik overgestapt op 

de ‘Mijn Bijbel’-app van het Nederlands 

Bijbelgenootschap. Karaktervolle stemmen 

die hele Bijbelboeken voorlezen. Dat ging 

sneller dan ik dacht. Drie wandelpauzes en 

je hebt Marcus gehoord. En je ervaart zo’n 

evangelie echt anders als je lange stukken 

luistert. Het gaat dan meer om je gevoel. 

De brief aan de Romeinen luisterde ik aan 

het strand op vakantie. Toen bleek dat 

Paulus hele andere zorgen had dan Luther. 

De grootste indruk maakte de Openbaring 

van Johannes. Dat moet je beluisteren met 

je ogen en ik ben er echt voor gaan zitten, 

op een stoel aan de beek. Al die boosheid 

en pijn kwamen voorbij. Ik vond het echt 

zwaar om te voelen hoe een balling op een 

Grieks eiland klaagt over de verwoestingen 

van de oorlog en het onrecht in de wereld. 

Maar het licht brak door, telkens als 

Johannes me het Lam liet zien en zijn 

stralende bruid, het Nieuwe Jeruzalem, 

afdaalde op de Heiligenbergerbeek.

Bas van Os

Binnenshuis werken 
en buitenshuis de bijbel

Zonnegroet 
en bidden in 
de ochtend

9

Drie wandelpauzes en je hebt 

Marcus gehoord

Iedere ochtend na het douchen rol ik mijn

yoga mat uit in mijn studeerkamer en begin

met een kleine warming-up om vervolgens 

zeven keer achter elkaar de zonnegroet 

te doen. Het is de bekendste yogaserie in 

de Hatha yoga. Ik ben hiermee als tiener 

begonnen, toen yoga nog helemaal niet zo 

bekend en hip was zoals nu. Op mijn 17e 

kreeg ik ontstekingsreuma in mijn knieën 

en mijn huisarts adviseerde om een cursus 

yoga op de volksuniversiteit te doen. Mijn 

knieën en mijn hele lichaam hadden er veel 

baat bij. Sindsdien is het een vast ochtend-

ritueel geworden. 

Vele jaren later breidde ik het ritueel uit 

met bidden. Ik volgde toen een cursus over 

leiding geven bij Anselm Grün. Hij legde uit 

dat hoe drukker je dag is hoe meer het van 

belang is om tijd te nemen voor stilte en 

gebed. Deze zin is bij mij blijven hangen. 

Sindsdien sluit ik mijn oefeningen af met 

een gebed. Ik bid voor mensen die in mijn 

gedachten zijn. Ik vraag God iedere dag 

om zijn geestkracht om beter naar God en 

naar mensen te luisteren én te doen wat in 

mijn vermogen ligt. 

Door dit ochtendritueel voel ik me lichamelijk 

en geestelijk gesterkt. Het lukt niet iedere 

dag en het is ook geen heilig moeten. 

Maar juist nu in deze tijd van corona waarin 

het leven zo onvoorspelbaar is, geeft het 

dagelijks ochtendritueel houvast! 

Anette Sprotte 

In deze tijd van corona waarin 

het leven onvoorspelbaar is, 

geeft het ochtendritueel houvast.
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Maar het verlies is niet zonder perspectief. 

Daarom heb ik op de achtergrond een 

afbeelding gezet van het Hemels Jeruzalem, 

de nieuwe aarde die eens komt. De 

kleuren sluiten aan bij de herfst, maar ze 

schilderen een hoopvolle toekomst. 

Kies een tekst die jou bemoedigt. Bijvoor-

beeld Openbaring 21:4 ‘Hij zal alle tranen 

uit de ogen wissen. Er zal geen dood meer 

zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen 

pijn want wat er eerst was, is voorbij.’ Ik 

koos een fragment uit een kinderliedje. 

Geef het een plek op je kijktafel. 

Maak de kijktafel samen met je kinderen, 

Voor deze kijktafel gaan herfst en eeuwig-

heid samen op. De ondergrond bestaat 

uit gevallen bladeren en er staat een kale 

boom op de achtergrond. De herfst kan 

prachtig zijn, dat zie je in de mooie kleuren 

en de schittering. Maar verlies kan ook 

pijn doen. Daarom liggen er koude stenen 

en stekelige bolsters op de grond. 

Verlies, kou en pijn mogen ruimte krijgen, 

juist in deze maand. Neem kleine stenen 

voor de mensen die je mist, schrijf hun 

namen er op en leg ze tussen de blade-

ren. Of zet een foto neer van iemand die 

gestorven is. Steek de kaars aan en praat 

samen over deze mensen.

dan kun je gelijk uitleggen waar het over 

gaat. Als ze daar te klein voor zijn, kun je 

de kijktafel samen bekijken. Wijs op details 

en vraag ze of ze iets willen toevoegen. 

Mooie herfstbladeren of een koude steen 

bijvoorbeeld. Lees de tekst voor en praat 

er samen over. 

Zet de kijktafel in een hoekje van je kamer 

en laat hem een poosje staan. Steeds als 

je ogen er op vallen, zullen ze je herinneren 

aan Gods belofte van een nieuwe aarde. 

Neeltje Rietveld

Wil je meer inspiratie? Kijk op geloventhuis.nl. 

Op deze website staan veel voorbeelden 

van kijktafels, over de herfst, maar bijvoor-

beeld ook over Advent en Kerst.

November is een maand van verlies. De bomen verliezen hun blad, de natuur zijn kleur 

en in de kerk gedenken we de mensen die we verloren. In de kerk doen we dat door 

de namen van mensen te noemen en kaarsen aan te steken. Maar je kunt ook thuis 

aandacht aan deze thema’s besteden. Bijvoorbeeld door een kijktafel te maken, samen 

met je (klein)kinderen.

Het geloof vieren, thuis met je gezin. Hoe doe je dat? Een nieuwe rubriek met aandacht 

voor ideeën, inspiratie en werkvormen om thuis mee aan de slag te gaan. 

Vieren thuis

Kijktafel over herfst 

en eeuwigheid



Heer, herinner U de namen
De laatste zondag van het kerkelijk jaar, 22 november, noemen wij de namen van gemeenteleden die het afgelopen jaar gestorven zijn. 

Wij moesten hen loslaten, maar ze zijn in de eeuwige handen van God.

18 maart 2020  Albertus Reemst, 76 jaar

27 mei 2020  Bertha Lier - Kamp, 70 jaar

4 juni 2020   Jacoba Dijkstra - van Hulzen, 64 jaar

24 juni 2020   Albertine Gijsberta Griffi oen - Aartsen, 

84 jaar

11 juli 2020   Dirk Antonisse, 91 jaar

12 juli 2020  Elisabeth van Polen - Tromp, 95 jaar

1 augustus 2020  Cornelia van Nijkerk - Doppenberg, 

64 jaar

14 augustus 2020 Johannes Dirk de Ruiter, 74 jaar

24 augustus 2020 Zeger Woudenberg, 81 jaar

3 september 2020  Wilhelmina Schonewille - Ouwejan, 

80 jaar

12 september 2020 Age Andries Tjalma, 94 jaar

15 september 2020 John Graham Warmenhoven, 89 jaar

19 september 2020 Cornelis Johannes Geitenbeek, 74 jaar

20 september 2020 Carel Nicolaas Fredriksz, 91 jaar

25 september 2020 Antje Janna Schuuring, 62 jaar

24 oktober 2020   Alida Jacoba Vaartjes - van Delden, 

91 jaar

28 oktober 2020   Wimpje Johanna Jacoba Frieling - 

Visser, 85 jaar

2 november 2019 Dirk Arnoldus van der Weijden, 84 jaar

3 december 2019 Gerrit Timmerman, 70 jaar

17 december 2019 Jannetje van Tiel - Schreuder, 81 jaar

17 december 2019 Adrianus Martinus Kras, 91 jaar

5 januari 2020   Marijke Wilhelmina Veenendaal - 

Osnabrugge, 62 jaar

15 januari 2020  Stijntje Wassink, 73 jaar

16 januari 2020   Jozefi na Catharina van Wageningen - 

van Jeveren, 90 jaar

22 januari 2020   Anneke Hermine de Joode - Schroten, 

74 jaar

2 februari 2020   Josina op ’t Hof - Slavenburg, 93 jaar

10 februari 2020  Elisabeth Wilhelmina Post - Venhorst, 

75 jaar

11 februari 2020 Pieter van der Wel, 78 jaar

23 februari 2020 Bridget Mary Reems - Fox, 90 jaar

26 februari 2020 Jacob Schreuder, 52 jaar

1 maart 2020  Maartje Maria van der Hucht, 68 jaar

5 maart 2020   Gijsbertha de Kruif - Schoonhoven, 

76 jaar 

7 maart 2020   Nelly Leuntje Nieuwenhuize - 

Verkamman, 80 jaar

14 maart 2020   Janna Willemina Weeber - Nijenhuis, 

84 jaar

Zij raken niet vergeten

die over zijn gegaan

tot U, want in uw heden

bewaart Gij hun bestaan.

Hun namen zijn verzekerd

in uw gedachtenis,

Gij zult ze blijven spreken

tot die dag aan zal breken

waarop het wachten is.

Willem Barnard, Liedboek 731:2

11

In de middag van 22 november is er gelegenheid om persoonlijk te 

gedenken door een kaars aan te steken in de stiltekapel in de Marcus-

kerk. Zie daarvoor het uitgebreidere bericht op p.18.
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De dochter van Fanuël
van de lofzang. Met als een soort voetnoot 

in dit hoofdstuk Hanna, ook wel Anna 

genoemd. Een profetes en de dochter van 

Fanuël, van wie wij enkel weten dat zijn 

naam ‘Aangezicht van God’ betekent.

Ze was hoogbejaard, zegt Lucas. Vanaf 

haar huwbare leeftijd had ze zeven jaar 

met een man geleefd en nu was ze al 84 

Veel horen we niet over haar. In de nasleep 

van Kerst is onze blik meestal gericht 

op de toekomst, het nieuwe jaar dat ons 

wacht. Minder op het verleden. Komt bij 

dat Simeon, ‘een rechtvaardig en vroom 

man’, lezen we, eigenlijk de show steelt in 

het verhaal over Jezus’ besnijdenis. Hem 

was door de heilige Geest geopenbaard 

dat hij niet zou sterven eer hij de Messias 

had gezien. ‘Gedreven door de Geest’, 

vertelt Lucas ons, ‘kwam hij naar de 

tempel, en toen Jezus’ ouders hun kind 

daar binnenbrachten om met hem te doen 

wat volgens de wet gebruikelijk was, nam 

hij het in zijn armen en loofde hij God met 

de woorden: Nu laat u, Heer, uw dienaar 

in vrede heengaan…’ en dan volgt de rest 

jaar weduwe. Denk je dat eens in. Geen 

nabestaandenuitkering, geen pensioen, 

geen AOW, geen kinderen om haar bij te 

staan; althans de tekst maakt daar geen 

gewag van. Levenslang alleen en levend 

van aalmoezen. En dan ook nog afkomstig 

uit de obscure stam Aser. De mannen van 

Aser (een zoon van Jakob en Lea’s dienst-

maagd Zilpa) staan in 1 Kronieken 7:40 

Lucas 2:22-39

Hanna

Haar oude ogen zagen visioenen

en keken over tijd en toekomst heen.

Ze droomde van een kind dat kwam verzoenen

wat eeuwenlang al onverzoenlijk scheen.

Doordat zij aan haar hoop was trouw gebleven

– al vonden anderen dit ongerijmd –

werden de scherven van haar jong gebroken leven

in één ondeelbaar ogenblik gelijmd.

Wiebren J. Tabak
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weliswaar omschreven als ‘uitgelezenen, 

dappere krijgshelden, de voornaamste der 

vorsten’, maar gaandeweg de geschiedenis 

was hun blazoen verbleekt. Mede doordat 

ze er niet in slaagden de kuststeden op de 

Feniciërs te veroveren en zo de hun door 

Jozua toegewezen strook van het Beloofde 

Land volledig in bezit te nemen. Van de 

latere Richteren of helden van Israël 

stamde ook nog eens niemand van Aser 

af. Kortom, niets om trots op te zijn dus, 

profetes of geen profetes.

Simeon kwam naar de tempel vanwege 

een hemelse belofte en gedreven door 

de Geest. Kunst, zouden wij misschien 

zeggen. Waar was zijn eigen inbreng? Nee, 

dan Hanna. Die moest het helemaal uit 

zichzelf halen. ‘Ze was altijd in de tempel, 

waar ze God dag en nacht diende met 

vasten en bidden’, weet Lucas te melden. 

Wat als ze die ene dag verstek had laten 

gaan? Moe van alle inspanningen, 

vergeefse moeite, ja, van het leven zelf? 

Je moet er toch niet aan denken! Maar 

Hanna wás er. En hoe! ‘Op dat moment’, 

schrijft Lucas, ‘kwam ze naar hen toe, 

bracht hulde aan God en sprak over 

het kind met allen die uitzagen naar de 

bevrijding van Jeruzalem.’

Van verschillende kanten is via de media 

de vrees uitgesproken dat het kerkelijk 

leven na Corona nooit meer hetzelfde zal 

worden. Dat de gelovigen, zo gewend aan 

het gemak van virtuele kerkdiensten, niet 

zullen terugverlangen en dus terugkeren 

naar de oude situatie van samen onder 

één dak. Ik denk niet dat het zo’n vaart zal 

lopen. Maar mocht u toch die aanvechting 

voelen, herinner u dan de dochter van 

Fanuël. En bedenk wat of wie je op een 

onbewaakt moment door weg te blijven 

zomaar kunt mislopen! Het Aangezicht 

van God…

Wiebren J. Tabak

Profeten in 2020

David Attenborough houdt zich niet langer 

in. Na een leven lang de pracht en praal 

van Moeder Natuur te hebben laten zien, 

is de documentairemaker in de late herfst 

van zijn leven klimaatalarmist geworden. 

Zijn uiterst persoonlijke nieuwe fi lm A Life 

On Our Planet ziet Attenborough (inmiddels 

94) als zijn ultieme getuigenverklaring. Op 

indringende wijze toont de fi lm hoe door 

onze levenswijze in minder dan 50 jaar het 

menselijk leven op aarde in groot gevaar 

is gekomen. De biodiversiteit neemt in hoog tempo af en de aarde warmt 

op door de alsmaar toenemende CO2 in de atmosfeer, veroorzaakt door ons 

gebruik van fossiele brandstoffen. Gletsjers en poolijs smelten in recordtempo 

en er zijn enorme bosbranden in Australië, Californië en zelfs in Siberië boven 

de poolcirkel. Regenwoud verdwijnt voor palmolie-plantages en productie van 

soja. We zien hoe de wereldbevolking groeit en groeit en hoe bijna niemand 

erover piekert om zijn verworven recht op een dagelijks stuk vlees op te offeren, 

met een enorme belasting op het milieu tot gevolg.

‘De natuur zal wel weer opkrabbelen. Van de mensheid kan ik dat nog niet zeggen,’

waarschuwt Attenborough.

Greta Thunberg sprak in 2019 op de VN-Klimaatconferentie: ‘Mensen lijden, 

mensen gaan dood, hele ecosystemen storten in. We staan aan het begin van 

een massale uitstervingsgolf en jullie praten over geld en sprookjes van oneindige 

groei. Hoe durven jullie!’ 

Wees eerlijk, wij worden onrustig bij zulke scherpe woorden. We kijken

de andere kant op en steken onze kop in ’t zand. Soms is er iemand die eigenlijk 

hetzelfde zegt, maar naar wie we liever luisteren.

Jan Terlouw schreef in zijn boek ‘Natuurlijk’: ‘Het grootste gevaar dat ons 

bedreigt is wat we de natuur aandoen. De oceanen. De tropische regenwouden. 

De in het wild levende zoogdieren. De bijen. De vlinders. Als we dat inzien, 

komt het nog wel goed. Want het kan best anders. We hebben de natuur 

nodig; om te ademen, om te eten. Om er deel van uit te maken. Als we dat 

inzien, komt het nog wel goed.’

De fi lm ‘A Life On Our Planet’ is te zien op Netfl ix, 

of lees het boek van Attenborough ‘Een leven op 

onze planeet’ waarin hij terugblikt op zijn leven en 

zijn toekomstvisie geeft.

Reacties: groenekerk@pgleusden.nl

Drie profeten van deze tijd roepen: 

‘Mensen, let toch op, zo gaat het 

niet goed. Pas je manier van 

leven aan en wacht daar niet te 

lang mee!’

Wat als ze die ene dag verstek 

had laten gaan?
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Allerlei

10 december is de internationale dag van de rechten van 

de mens. Amnesty International besteedt altijd ruimschoots 

aandacht aan deze dag en wij ondersteunen hen daarin graag. 

Rond die datum zijn de vrijwilligers van Amnesty International 

- afdeling Leusden altijd aanwezig in onze beide kerken 

met Amnesty-kaarsen en (kerst-)kaarten. Dit was steeds 

een groot succes. Ook was er de mogelijkheid om deel te 

nemen aan de jaarlijkse schrijfacties, de grootste schrijf-

acties ter wereld. Dit jaar zullen de vrijwilligers er niet zijn, 

maar u kunt toch meedoen!

In 2019 was de grote schrijfactie voor Yasaman Aryani en 

haar moeder. Deze 24-jarige Iraanse actrice deed op Inter-

nationale Vrouwendag 2019 iets heel moedigs. Ze deelde 

bloemen uit aan vrouwelijke treinpassagiers en droeg daar-

bij geen hoofddoek. Yasaman vecht voor een wereld waarin 

vrouwen zelf kunnen kiezen welke kleren ze dragen. In Iran 

kan dat niet. Yasaman kreeg hiervoor 16 jaar cel, waarvan 

ze er minstens 10 moet uitzitten. Haar moeder, die ook 

meedeed aan de actie in de trein, kreeg dezelfde straf.  

De grote schrijfactie heeft tot nu toe geresulteerd in een 

strafvermindering van 16 naar 5 jaar cel. Schrijven helpt!

Daarom onze oproep om vooral thuis door te gaan met de 

schrijfacties online. Meer informatie hierover is te lezen op 

www.amnesty.nl en leusden.amnesty.nl.

Verkoop van Amnesty-producten na de dienst is dit jaar niet 

mogelijk. Daarom is op zondag 6 december de collecte  

bestemd voor het werk van Amnesty International. U kunt ook 

een gift overmaken op rekening NL35RABO00335952232 

t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente Leusden o.v.v.  

Amnesty International 2020.

Mogen we weer op u rekenen? Hartelijk dank!

Amnesty International 2020 - 

Schrijven helpt! 

De rustplek is een organisatie die tijdelijk onderkomen 

biedt aan mensen die dat nodig hebben. Voor een nieuw 

op te zetten rustplek in Leusden zoekt zij naar gastgezinnen 

die ruimte willen bieden. Ben je graag gastvrij en heb je 

al een keer over nagedacht hoe het is om iemand tijdelijk 

in huis te hebben/nemen? Waarschijnlijk zit je dan met 

vragen zoals: Wat voor mensen zouden bij me wonen? 

Waarop moet ik letten, wat moet ik regelen? Wat zijn de 

consequenties voor mijn gezin? Waar vind ik ondersteuning 

als het misgaat? Hoe bewaak ik mijn eigen grenzen en 

privacy?

Stuur een mail naar leusden@derustplek.nl om meer 

informatie te krijgen en een afspraak te maken om door te 

spreken. We helpen je graag te zoeken naar mogelijkheden 

die bij je passen.

Wil je meer weten? Kijk naar het filmpje ‘Een rustplek voor 

Sara’ (https://www.youtube.com/watch?v=2xwMtClbza8). 

Meer info vind je ook op onze website derustplek.nl.

Rustplek zoekt gastgezinnen 
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Natte tenten, onvoldoende sanitair en te weinig eten. Zo 

wachten duizenden vluchtelingen, waaronder veel kinderen, 

in Griekse vluchtelingenkampen. Op zoek naar warmte, 

veiligheid en een betere toekomst. Kerk in Actie helpt met 

voedsel, kleding en onderwijs en probeert deze kinderen 

op een betere plek te krijgen. Door het organiseren van 

een landelijke huis-aan-huiscollecte hoopt Kerk in Actie dat 

meer mensen betrokken raken bij haar werk. U kunt ook 

in Leusden meedoen als collectant tijdens de landelijke 

collecteweek van 29 november - 5 december.

Wilt u zich ook inzetten voor kwetsbare vluchtelingenkinderen? 

Meld u dan aan als collectant. We kunnen allemaal iets 

doen! Geef een uurtje van uw tijd en doe mee! Aanmelden 

kan bij Reina Dijksterhuis, collecte-coördinator in Leusden, 

via reina.dijksterhuis@gmail.com of (06) 12 31 77 11.

Kerk in Actie 

zoekt collectanten 

De dagen worden korter en misschien begint u zo langzamer-

hand te verlangen naar Kerst. Nou, de kerkrentmeesters zijn  

u voor geweest! Ze hebben een Kerstmarkt samengesteld  

van heerlijke 

producten, waar-

mee u uw kasten 

kunt vullen en 

tegelijkertijd  

de kerk kunt  

steunen. Want 

de opbrengst 

van al die  

producten gaat 

naar de kerk.

Door corona 

zijn ook in de 

PgL dalende inkomsten, omdat de zalen niet worden verhuurd, 

collectes niet worden gehouden en fondsenwervende activiteiten 

niet door kunnen gaan. Maar het werk in de kerk gaat wél 

door. Om de financiën weer in balans te brengen,  

bedachten de kerkrentmeesters daarom deze Kerstmarkt.

En die is goedgevuld: kaarsen en kerststukjes, honing en 

chocola, sap en pannenkoekenmix, kazen, nootjes, Utrechtse 

worst, bubbels en advocaat of wijn uit Moldavië; voor ieder is 

er wel iets te vinden om vrolijk van te worden. 

Ga dus snel naar de webwinkel via pgleusden.nl/kerstmarkt 

en bestel! 

Als u geen internet heeft, kunt u voor een bestellijst bellen 

met Adri van Hoven (033 - 494 29 48). Bestellen kan tot  

1 december, ophalen in de Marcuskerk op 15 december  

tussen 10.00 - 12.00 uur en tussen 19.00 - 21.00 uur. 

Kerstmarkt Online 



 

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 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 6 aug. 2020 via Jos Stekelenburg w 50 voor de bloemen-

dienst. 
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al is het maar per telefoon of middels een kaartje. Geloof ons: 

wij vergeten u absoluut niet en blijven met Gods hulp hopen op 

een zo spoedig mogelijk herstel van uw en onze activiteiten. 

Vergeet niet de wekelijkse Nieuwsbrief te lezen, de situatie kan 

zo weer veranderen.

Met een vriendelijke groet namens beide seniorenteams,

Marcuskerk, Iemeke Ketel (434 35 00)

Dorpskerk, Aart van Ruler (889 03 05)

Ontmoetingsmiddagen Senioren Marcuskerk en Dorpskerk

Nu het er op lijkt dat het Coronavirus ons voorlopig in zijn 

greep blijft houden, hebben wij als ouderenteams van beide 

kerken besloten ook alle activiteiten rond de Kersttijd te  

annuleren.

Wij vinden dit met U een verdrietige en trieste zaak!

Maar het is nu eenmaal niet anders en als we nu met zijn 

allen pas op de plaats maken, kunnen we elkaar misschien 

weer op niet al te lange termijn ontmoeten. Ook willen wij u 

oproepen moed te houden en proberen er voor elkaar te zijn, 

Jeugd van Vroeger
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Begrotingen 2021 

Op de website van onze kerk staan vanaf 25 november 

samenvattingen van de begrotingen 2021 van het College 

van Kerkrentmeesters en van het College van Diakenen. 

Voor het (digitaal) ontvangen van de volledige begrotingen 

kunt u contact opnemen met het Kerkelijk Bureau, bij voor-

keur per telefoon of email.

Aat Mosterd, penningmeester College van Kerkrentmeesters

André Jansen, penningmeester College van Diakenen

Op de rekening-courant van de Diaconie zijn in de periode 25 

augustus tot en met 21 oktober de volgende bedragen binnen-

gekomen: voor Stichting Het vergeten kind w 30; Ramp Libanon 

Beirut w 130; noodopvang Raad van Kerken w 974; Actie 

sprinkhanen w 1.450; Steun kerk in Syrië w 965 en kledingbank 

Amersfoort w 519.

Alle gevers hartelijke bedankt!

Bedankje

Lieve mensen,

Wij willen graag iedereen heel hartelijk bedanken voor alle 

kaarten, telefoontjes, bezoekjes en prachtige bloemen 

die wij voor ons 60-jarig huwelijk mochten ontvangen. Het 

was enorm en echt hartverwarmend. We hadden een groot 

feest gepland, maar dat kon door de corona natuurlijk

niet doorgaan. Maar we zijn wel 's avonds in kleine kring 

(corona-proof) uit eten geweest. Heel feestelijk.

Hartelijke groeten en tot ziens,

Ad en Ali van Wessem 

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.



18

Kerk thuis
U kunt de diensten op verschillende manieren mee beleven.

•  Meeluisteren: via kerkomroep.nl zijn diensten uit beide kerken 

te beluisteren.

•  Meekijken: via onze website is de dienst in de Dorpskerk met 

beeld te volgen en gedurende een week terug te zien. Als u live 

wil mee doen via pgleusden.nl/live; als u op een later tijdstip 

wilt meedoen via pgleusden.nl/gemist. De dienst kan ook via 

YouTube worden gevolgd (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 of heeft u geen 

computer, maar wilt u toch graag de dienst meebeleven, 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. 

Hij helpt u graag een passende oplossing te vinden.

Bij de kerkdiensten

Advent is een tijd van hoop en verwachting, van uitzien en 

verlangen. Ieder jaar een bijzondere tijd, maar dit corona- 

jaar hebben we meer dan ooit behoefte aan hoop en licht. 

Daarom is er deze weken naast de vieringen op zondag 

een vesper op woensdag. Een half uur van Adventsmuziek, 

woorden uit de Bijbel, stilte en gebed. 

Bij de vieringen kunnen 30 mensen aanwezig zijn, daarnaast 

zijn de vieringen natuurlijk online te volgen. Vier extra kansen 

om weer eens in de kerk te zijn, vier momenten om ook 

door te week stil te staan bij Advent.

Woensdag, 19.30 uur, inschrijven via de website en online.

Vespers voor 

Advent

Woensdag 

2/9/16/23 

december

Ook voor de kinderen is 

deze Advent bijzondere 

aandacht. Veel kinderen 

zijn al heel lang niet in 

de kerk geweest en de online diensten zijn voor hen best 

moeilijk. Daarom maken we veel werk van het Adventsproject. 

Er komt een online kindernevendienst, waarin wordt verteld 

en gezongen en wordt uitgelegd hoe je verder met het 

thema aan de slag kunt. Zo kun je in de maand december 

elke week actief met de kerk aan de slag. Natuurlijk is 

er ook kindernevendienst in de kerk (op zondag 6 en 20 

december en op Kerstmorgen).

Op de avond voor Kerst is er een speciale kinderkerstviering 

in en vanuit de Dorpskerk. We gaan veel zingen, alleen 

Kerstliederen die de kinderen kennen, en we horen het 

Kerstverhaal. Het wordt een vrolijke, herkenbare viering, 

geschikt om thuis met je (klein)kinderen te kijken en zo 

samen Kerst te vieren.

Online kindernevendienst: elke zondag vanaf 29 november, 

houd de nieuwsbrief in de gaten om te weten waar je ons 

vindt.

Kinderkerst: donderdag 24 december, 19 uur, inschrijven 

via de website en online.

De maand november is een maand van het gedenken 

van onze dierbaren overledenen. Op zondag 22 november 

2020 worden in beide diensten de namen genoemd van de 

gemeenteleden die we het afgelopen jaar hebben moeten 

loslaten. Hun namen zijn ook te vinden op p.11. 

In de middag is er een inloop in de stiltekapel van de Marcus- 

kerk van 15.00 en 17.00 uur. Iedereen die een dierbare 

aan de dood heeft verloren, onlangs of langer geleden, en 

het fijn vindt om daar bij stil te staan, is van harte welkom 

om een kaarsje aan te steken. Er zal instrumentele muziek 

worden gespeeld en er is de mogelijkheid voor een gesprek, 

met inachtneming van 1,5 m.

Zondag 22 november, 15.00 - 17.00 uur, inloop Marcuskerk.

Eeuwigheids-

zondag 

Zondag 22  

november

Adventsproject  

en Kinderkerst 



11 november 2020 tot 20 januari 2021
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Kerkdiensten

Zondag 29 november - 1e Advent

Dorpskerk 10.00 uur ds. A. Sprotte

Marcuskerk 10.00 uur mw. N.J. Rietveld

Zondag 22 november - Eeuwigheidszondag (zie p.18)

Dorpskerk 10.00 uur ds. R.P. Doesburg

Marcuskerk 10.00 uur ds. A. Sprotte

Woensdag 9 december

Dorpskerk 19.30 uur vesper voor Advent

Zondag 6 december - 2e Advent

Dorpskerk 10.00 uur ds. E. Overeem

Marcuskerk 10.00 uur ds. R.P. Doesburg

Zondag 13 december - 3e Advent

Dorpskerk 10.00 uur ds. R.P. Doesburg

Marcuskerk 10.00 uur ds. A. Sprotte

Zondag 20 december - 4e Advent

Dorpskerk 10.00 uur mw. N.J. Rietveld

Marcuskerk 10.00 uur ds. P.P. van der Harst

Donderdag 24 december - Kerstavond 

Dorpskerk 19.00 uur Kinderkerstviering (zie p.18)

Dorpskerk 21.00 uur ds. A. Sprotte

Marcuskerk 21.00 uur ds. R.P. Doesburg

Zondag 27 december

Dorpskerk 10.00 uur mw. N.J. Rietveld

Zondag 3 januari 2021

Dorpskerk 10.00 uur ds. A. Sprotte

Marcuskerk 10.00 uur ds. M. Kemink

Zondag 17 januari

Dorpskerk 10.00 uur ds. R.P. Doesburg

Marcuskerk 10.00 uur ds. M. Kemink

Woensdag 16 december

Dorpskerk 19.30 uur vesper voor Advent

Woensdag 23 december

Dorpskerk 19.30 uur vesper voor Advent

Vrijdag 25 december - Kerst

Dorpskerk 10.00 uur mw. N.J. Rietveld

Marcuskerk 10.00 uur ds. A. Sprotte

Donderdag 31 december - Oudjaar 

Dorpskerk 10.00 uur ds. R.P. Doesburg

Zondag 10 januari 

Dorpskerk 10.00 uur ds. A. Sprotte

Marcuskerk 10.00 uur ds. R.P. Doesburg

Zondag 15 november

Dorpskerk 10.00 uur mw. N.J. Rietveld

Marcuskerk 10.00 uur ds. R.P. Doesburg

Woensdag 2 december

Dorpskerk 19.30 uur vesper voor Advent (zie p.18)

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



Mijn God,

nu ik mij klaarmaak 

om de wereld in te gaan,

help mij om dit mondkapje te zien 

als een vorm van liefde 

voor mijn naaste, 

die ik liefheb als mij zelf.

Christus, 

open mijn hart nu mijn lippen bedekt zijn,

zodat mijn glimlach herkenbaar is 

in de rimpeltjes rond mijn ogen.

Nu mijn stem gedempt wordt, 

help mij om duidelijk te praten, 

niet alleen in mijn woorden, 

maar ook door mijn daden.

Heilige Geest, 

nu het elastiek aan mijn oren trekt,

herinner me eraan 

dat ik goed moet luisteren, 

zorgzaam voor ieder die op mijn pad komt.

Moge dit mondkapje 

beschermend en sprekend zijn,

en laat iedere adem erdoorheen 

gevuld zijn met uw liefde.

Dat is wat ik u bid in uw naam, 

die liefde is,

Amen. Naar het gebed van Richard Bott van de United Church of Canada


