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Het wordt wel het steen-in-het-water-effect genoemd: er gebeurt iets en daardoor 

komt alles in beweging. Vanaf de plons waarmee de steen het wateroppervlak 

raakt, ontstaat een golfbeweging naar buiten, die alles even optilt. 

Zo kan het in het leven gaan. Door één gebeurtenis staat alles in een ander licht. 

 In dit kerkblad verzamelden we persoonlijke verhalen 

van gemeenteleden die vertellen hoe iets in hun leven 

veranderde, waardoor ook andere dingen in beweging 

kwamen. Dat kunnen heel verdrietige dingen zijn, 

zoals de ziekte van Gerry of de zorg die Wim voor zijn 

vrouw heeft, die in een verpleeghuis woont. Maar het 

kan ook om andere, juist mooie gebeurtenissen gaan, 

zoals met pensioen gaan of de geboorte van een kind. 

Voor dominee Marleen was de geboorte van haar 

dochter zo’n gebeurtenis. Ze besloot pas op de plaats 

te maken en te stoppen als predikant van de PgL. 

Deze maand nemen we afscheid, in de dienst op 24 januari. In dit kerkblad leest u 

een afscheidsinterview.

Inmiddels zitten we opnieuw in een lockdown. Het virus lijkt een onafgebroken 

stroom van stenen in ons water te werpen. Ieder van ons weet wel hoe de kringen 

van corona door je leven trekken. Moeilijker is de vraag hoe je overeind blijft, hoe je 

balans houdt. 

In de kerk geloven we dat je dat niet alleen hoeft te doen. Dat je midden in de 

storm mag uitzien naar een nieuwe tijd. Een tijd zonder ziekte en dood, een tijd van 

hoop en nabijheid. Soms merk je daar even iets van, zie je iets van Gods wereld. 

Dat geeft hoop en vreugde. En ook dát is een steen die kringen in het water maakt. 

Missie begint met vreugde, stelt ds. Anette. 

Ik hoop dat het ons lukt deze dagen vast te houden aan die vreugde.

Neeltje

2

Van de redactie 

Kringen in het water

Heb je een vraag of een opmerking of 

een idee voor het kerkblad? 

Mail ons! kerkblad@pgleusden.nl

Colofon

Houd vol!

God is voor ons, 

God is naast ons, 

God is altijd om ons heen.

Laat maar komen 

wat hierna komt 

want Hij laat ons nooit alleen.

Houd vol!

Hij laat niet los.

Opwekking 798

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

Een bijzondere 
Kerkbalans

Als u dit stuk leest, heeft u waarschijnlijk 

de brief of e-mail van de Actie Kerkbalans al 

ontvangen. De lopers hebben hun pakketjes 

brieven op maandag 18 januari in onze kerken 

opgehaald. We gebruiken het coronaprotocol 

van de landelijke Kerkbalansorganisatie om de 

actie op een veilige manier uit te voeren. 

Als u dit jaar per e-mail meedoet, wilt u dan niet 

alleen uw inbox, maar ook uw folders voor spam

en junk e-mail goed in de gaten houden op 20 

januari en de volgende dagen? Het kan zijn dat 

uw fi lter de mail over Kerkbalans daarin plaatst.

Als u uw toezegging nog per brief doet, wilt u 

dan zorgen dat de antwoordenvelop met uw 

toezegging klaarligt als de loper die komt ophalen? 

Op die manier draagt u zelf ook bij aan een 

veilig verloop van de actie. 

Ook vanaf deze plaats wil ik u dringend vragen 

om, als het kan, uw bijdrage te verhogen. In 

de Kerkbalanskrant kunt u op de voorlaatste 

pagina zien dat we dit jaar bijna w 50.000 meer 

uitgeven dan we ontvangen. We teren dus in 

op onze reserves en als onze inkomsten niet 

stijgen, zullen we moeten gaan bezuinigen. 

Maar, gezien de manier waarop u vorig jaar hebt 

bijgedragen aan de actie, heb ik alle vertrouwen 

in uw hulp om dat te voorkomen.

Gerard van Houwelingen, 

ouderling-kerkrentmeester
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Ach, die Zacheüs. Veel weten we van hem 

niet. Twee dingen: hij was klein van gestalte 

– in een tijdperk dat toch al niet bekend 

stond om zijn reuzen – en tollenaar. Met 

andere woorden, als belastingambtenaar  

in Romeinse dienst een collaborateur.  

Uitgespuugd door zijn volk. Zacheüs, 

Zakkai in het Hebreeuws, betekent zuiver, 

rein. Nou, als er iemand was, zullen zijn 

tijdgenoten gedacht hebben, op wie die 

naam níét van toepassing was, dan dit 

kleine opdondertje.

Die het ondertussen wel tot oppertollenaar 

had geschopt in Jericho, een belangrijk 

verkeersknooppunt in Israël. Naar verluidt 

neigen sommige kleine mannen ernaar  

hun gebrek aan lengte te compenseren met 

een brandende ambitie. Neem Napoleon, 

ook een onderdeurtje, maar wel één die  

op enig moment half Europa in zijn zak 

had. Hoe dan ook, Zacheüs had het als 

overheidsdienaar ver gebracht en hij zat  

er bovendien warmpjes bij. Dat zal hem 

evenmin populair hebben gemaakt. Hij mocht 

dan tot de notabelen van Jericho horen,  

hij beleefde er weinig lol aan. Wat zijn  

stadgenoten betrof, kon hij de boom in.

De tollenaar 
van Jericho

Zacheüs

‘Ga niet voorbij, Heer, ga niet voorbij.

Denk in uw liefde toch ook aan mij.’

Zo bad Zacheüs, eenzaam en bang,

hoog in zijn boom boven al het gedrang.

En toen kwam U langs, Heer, en U ging niet voorbij.

U zei: ‘Kom naar beneden, Zacheüs, bij mij.’

Niet langer een paria, eindelijk vrij,

want, Heer, U kwam langs en ging niet voorbij.

Wiebren J. Tabak
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En dat is precies wat Zacheüs deed. Niet 

omdat hij zich niet tussen de menigte durfde 

wagen. Ze waren niet gek, zouden heus 

geen Romeinse hoofdontvanger molesteren. 

Maar omdat hij, klein als hij was, anders 

Jezus niet zou kunnen zien. En juist dát 

was Zacheüs’ brandende ambitie. Met al 

zijn rijkdom en status ontbrak er iets in 

zijn leven: zingeving. Daar kunnen ze op de 

Amsterdamse Zuidas over meepraten – en 

soms doen ze dat ook.

Zacheüs, die paria uit Jericho, vermoedde 

dat hij – ja, zélfs hij – daarvoor bij Jezus 

aan het juiste adres was. En als hij zichzelf 

daarvoor voor gek zou zetten door als een 

kwajongen in een boom te klauteren, dan 

moest dat maar. Ze zagen hem trouwens 

heus wel zitten en hij moet zich gevoeld 

hebben als een belastingambtenaar die 

door de parlementaire ondervragings-

commissie over de toeslagenaffaire aan 

de tand wordt gevoeld. Alleen maar 

afkeurende blikken.

En toen was daar Jezus. Die zag hem 

ook. Voor het eerst voelde Zacheüs zich 

echt GEZIEN. Met hoofdletters, ja. Niet 

als tollenaar, welvarend en onaantastbaar, 

maar als mens: kwetsbaar en hunkerend 

naar liefde. Op Jezus’ uitnodiging klom 

hij haastig, maar met kloppend hart, naar 

beneden. En het werd nog mooier. Want 

voordat hij het wist, mocht hij gastheer 

spelen. Geen inwoner van Jericho die zelfs 

maar dood met hem gezien wilde worden, 

maar Jezus kwam bij hem binnen en brak 

het brood met hem. Overweldigd door die 

liefde begon er voor Zacheüs In neie deij 

(Een nieuwe dag), en gaf hij zich gewonnen: 

“Hjir is myn hân, hjir is myn hert / 'k Jou 

myn bestean oan dy.”*

Tekst: Wiebren J. Tabak

*  Hier is mijn hand, hier is mijn hart, 

ik geef mijn bestaan aan jou.

De tollenaar 
van Jericho

Veertigdagentijd 2021 
Thema: Ik ben er voor jou!

In de veertigdagentijd staan we stil bij het leven van Jezus. Hij inspireert ons. 

Als ultieme daad van goedheid gaf Hij Zijn leven en stond op uit de dood. De 

hoop die dát geeft, geven we door: door barmhartig te zijn en goed te doen, voor 

mensen dichtbij en ver weg. Samen zijn we de kerk in actie.

Barmhartigheid

Er zijn zóveel mensen die wachten op een beetje barmhartigheid, op een daad van 

goedheid. Jezus laat ons zien wat barmhartig is: hongerigen te eten geven, dorsti-

gen te drinken, naakten kleden, vreemdelingen onderdak bieden, zieken verzorgen, 

gevangenen bezoeken en doden begraven. Zeven werken van barmhartigheid.

Collectes

Voorgaande jaren was de uitgangscollecte van de diensten in de veertigdagentijd 

steeds bestemd voor een ZWO-project waarin naasten ver weg centraal stonden. 

Dit jaar zullen de werkgroepen van de Diaconie (Groene Kerk, Gemeentediaconaat, 

ABCD-commissie en het Vakantie-fonds) in de veertigdagentijd opstaan voor 

naasten dichtbij. Het collectedoel zal daarop worden afgestemd. Het ZWO-collecte-

doel (“ver weg”) is op Palmzondag. De collecte-opbrengst is dan bestemd voor het 

meerjarenproject in Moldavië.

Paasgroeten

In deze veertigdagentijd zal ook de traditionele Paasgroetenkaarten-actie voor 

gevangenen worden gehouden. Ontvangers realiseren zich dat er aan hen wordt 

gedacht en dat er mensen zijn die zich inleven in hun situatie. Het is goed om 

ieder jaar de boodschap van Pasen weer door te geven.

Jezus gaf Zijn leven voor ons als een daad van liefde. Niet het duister, maar de 

liefde overwint. Laten we het goede nieuws delen. Het goede nieuws van Gods 

liefde: ‘Ik ben er voor jou!’

Samen hopen we op weg te gaan 

naar het feest van Pasen.

Mogen we weer rekenen op uw 

betrokkenheid en steun?

Alvast hartelijk dank!

Diaconie en ZWO groep
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Wat doet het met je als je gezondheid  

je bijna van de ene op de andere dag  

volkomen in de steek laat? Als je je moet 

realiseren: ik word nooit meer beter? 

‘Heftig, heel heftig was het en is het nu 

nog wel,’ zegt Gerry Bruggink (64). Maar 

ook: ‘Zo geweldig, als er aan je gedacht 

wordt’ en ‘Ik tel mijn zegeningen’.

Alweer meer dan 37 jaar geleden is het 

dat ze in Leusden kwamen wonen, Gerry 

en Joop Bruggink met hun oudste kind. 

Rasechte Achterhoekers, uit Varsseveld. 

Joop, IT’er, had hier werk gevonden, vandaar 

de verhuizing. Ze settelden zich in Leusden, 

de jongste twee kinderen werden hier 

geboren en gaandeweg werd Gerry actief 

in de kerk. In hun geval de Dorpskerk. Ze 

bemoeide zich met de kindercantorij, gaf 

catechese, werkte mee aan de Kleding- 

beurs, schonk koffie na de dienst. In 2000 

werd ze voorzitter van het wijkteam Midden, 

een taak die ze naar eigen zeggen heel 

serieus opvatte. ”Je moet toch zorgen dat 

het allemaal goed loopt.”

Vermoeid

Het werd augustus 2018, alles was min of 

meer klaar voor het winterseizoen van de 

kerk, toen ze last kreeg van vermoeidheid. 

Zo erg, dat ze veel aan anderen moest 

overlaten. ‘Dick Vis heeft toen veel van 

me moeten overnemen.’ In januari 2019 

ging het echt mis. ‘Ik ben toen, zeg maar, 

een soort van ingestort,’ zegt ze nuchter. 

Het was meer dan dat. Met de ambulance 

naar het ziekenhuis, door naar de intensive 

care in Nieuwegein en daarna maanden 

van revalidatie in Birkhoven. Ze kon niets 

meer. Alles, maar dan ook alles, moest ze 

opnieuw leren. Gerry bleek een zeldzame 

chronische longaandoening te hebben. In 

heel Nederland zijn minder dan duizend 

mensen met dezelfde aandoening; een  

medicijn is er niet. Sindsdien is Gerry  

afhankelijk van de zuurstoftank. Ze krijgt 

nu een experimenteel medicijn, haar situatie 

is min of meer stabiel. Maar ze heeft niet 

veel energie meer. ‘Theezetten gaat nog 

net. Koken zal ik niet meer kunnen.’

Veel uit die eerste maanden van 2019 is 

aan Gerry voorbijgegaan. Vlak voordat ze 

instortte, overleed haar moeder. De uitvaart 

heeft ze niet kunnen meemaken. 

Veel post

Wat gebeurt er met een mens die zoiets 

overkomt? Wat voor impact heeft het op 

man en kinderen? Veel, zo wordt duidelijk. 

Toen Gerry eind mei 2019 weer thuis was, 

moest er van alles geregeld worden. Thuis-

zorg, een traplift. Maar belangrijker nog 

dan die praktische zaken was de steun van 

man en kinderen (alle drie inmiddels al het 

huis uit). ‘Dan voel je pas wat familie voor 

je betekent. Dat doet zóveel.’ 

‘Ik ben er nog’

‘Het is zo geweldig dat er 

aan je gedacht wordt’

Gerry Bruggink en haar kwetsbare leven
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Ze kreeg, vertelt ze, ongelofelijk veel post 

van mensen uit de kerk. ‘De tranen biggelden 

me soms over de wangen. Wat een lieve 

mensen. Het is zo geweldig dat er aan je 

gedacht wordt. Ik heb een hele doos vol 

kaarten. Die zal ik nooit weggooien.’

Onmacht en verdriet

Op een gegeven moment komt het besef: 

dit blijft zo; hier kom je niet meer vanaf.  

‘Ik heb daar wel moeite mee gehad. 

Opstandig, boos? Nee, dat niet, dat ben ik 

niet geweest. Wel erg verdrietig. Gevoelens 

van onmacht en verdriet hebben een grote 

rol gespeeld. Doen dat nog wel, af en  

toe. Heftig vind ik de afhankelijkheid. Zo 

langzamerhand kan ik het wel wat over me 

heen laten komen; ben ik berustender  

geworden. Joop doet veel, terwijl hij toch 

ook vijf dagen werkt. Ik heb zo’n fantastische 

man. Ik ben nu redelijk stabiel, maar ik 

blijf uiterst kwetsbaar. Niemand weet hoe 

lang ik er nog ben. Dertig procent van de 

mensen met mijn ziekte overlijdt binnen vijf 

jaar, de rest binnen tien jaar, een enkeling 

leeft langer. Mijn longarts heeft één patiënt 

gehad die veertien jaar haalde. Ik heb met 

hem afgesproken dat ik daar ook voor ga. 

Ik tel mijn zegeningen. Ik ben er nog! En ik 

geniet ervan.’

Stukje rijden 

Wat ze mist, is het informele contact met 

vrienden en bekenden. Buiten komt ze niet 

meer. ‘Oudejaarsdag 2019 ben ik nog naar 

de kerk geweest. En in februari nog een 

keer. Maar dat gaat eigenlijk niet meer, dat 

is zo’n enorme organisatie. Af en toe een 

stukje rijden met de auto, dat is nu alles. 

Wat is de telefoon dan toch een heerlijk 

ding. Gesprekken, appjes. Contacten moet 

je koesteren. Ik vind het altijd fijn om te 

horen wat er reilt en zeilt.’

De online-kerkdiensten sinds maart van 

dit jaar vindt ze geweldig. Wat dat betreft 

is de corona-pandemie een geluk bij een 

ongeluk. ‘Met beeld erbij beleef je toch 

meer dan alleen via de radio.’

Gerry Bruggink heeft twee heftige jaren 

achter de rug. ‘Nee,’ zegt ze, terugkijkend, 

‘het leven is niet goed. Maar ik heb het 

lief.’ Ze heeft, zegt ze, vrede met de situatie 

zoals die nu is. Het kan altijd erger, weet 

ze: ‘Er zijn mensen die er net zo beroerd 

aan toe zijn en die óók nog eenzaam zijn...’

Tekst: Willem Hekhuis, foto: Ko Groen

‘Contacten moet je  

koesteren’

‘Wat is de telefoon toch een 

heerlijk ding’
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Mark en Mandi Hujigen-Ouendag wonen al 

drie jaar in Leusden en zijn sinds kort lid 

van de Protestantse gemeente. Ze komen 

allebei uit Amersfoort en ze zijn een half 

jaar geleden de vader en moeder geworden 

van dochter Noé. Wat voor impact heeft 

de corana-crisis op hen?

‘Het klinkt misschien een beetje gek, 

maar wij genieten van de lockdown. We 

leven graag een beetje teruggetrokken 

en we vinden het fijn om samen te zijn,’ 

vertelt Mandi. ‘Mark en ik hebben elkaar 

leren kennen in het gemeenteleven van de 

protestantse Emmaüskerk in Amersfoort. 

Daar hadden we het erg naar ons zin en 

we waren allebei actief in het kerkenwerk. 

Mark heeft bijvoorbeeld een poos in de 

kerkenraad gezeten. Na onze trouwdag 

zijn we in Leusden gaan wonen, maar we 

bleven helemaal op Amersfoort gericht. 

Voor alles gingen we daar naartoe, van de 

bakker tot de opticien en dus ook de kerk.’

Uiteindelijk hebben ze toch de overstap 

naar de Dorpskerk in Leusden gemaakt. 

‘Dat heeft te maken met het feit dat Noé 

er is. We hadden al af en toe een dienst in 

de Dorpskerk meegemaakt en we voelden 

ons er thuis. Toen we er weer een keer in 

kerk zaten – ik was al zwanger van Noé 

– zeiden we tegen elkaar: ‘Misschien is 

het nu tijd om ons op Leusden te richten’. 

De gemeente van de Emmaüskerk werd 

steeds kleiner, de vertrouwde dominee was 

met emeritaat gegaan en met de nieuwe 

predikanten misten we de klik. En ook was 

er een vriendin overleden die daar ook 

naar de kerk ging en die we erg misten.’

We hadden best onze vragen over het 

geloof en daardoor gingen we wat minder 

naar de kerk. Wij geloven niet in een oude 

man met een baard, maar wel in de liefde 

van God. Dominee Anette is bij ons op 

bezoek geweest en die zei dat dat precies 

is wat zij ook gelooft. We hadden toen het 

fijne gevoel dat het klopte. We verwachten 

dat de Dorpskerk een veilige en goede 

plek voor Noé is, waar ze kan leren over 

het geloof. Er zijn veel kinderen in de ge-

meente en dat vinden we ook fijn.’

Noé is op 8 november gedoopt in de 

Dorpskerk. De doopdienst verliep vanwege 

de coronamaatregelen heel anders dan ze 

zich hadden voorgesteld. ‘We hadden veel 

mensen willen uitnodigen: vrienden, familie 

en bekenden uit de Emmaüskerk, maar 

dat kon helaas niet.’ Mark: ‘Het was leuk 

om te horen dat er heel erg veel mensen 

naar de livestream hadden gekeken. Veel 

kennissen van ons zijn niet gelovig en die 

konden zo toch zien van ons geloof.’

Mark en Mandi wonen in een eengezins- 

woning in ’t Vliet. Door corona gaat  

inburgeren in de kerk langzaam, maar er 

gebeurde iets bijzonders. ‘Na de doopdienst 

kregen we een kaartje van mensen die in 

de flat naast ons huis wonen. Ze hadden 

ons gezien op de livestream van de doop-

dienst. We weten nog niet hoe die mensen 

eruit zien, maar we vinden het erg leuk dat 

er zo wordt meegeleefd. We hopen dat we 

gauw weer naar de kerk kunnen, want we 

missen het zingen en de beleving.’

Tekst: Peter Sneep, foto: Ko Groen

Dopen in een 

lege kerk

‘We zijn blij dat er veel mensen naar de doopdienst  

hebben gekeken.’



Joop van Ree heeft afscheid genomen als 

organist van de Protestantse gemeente in 

Leusden. Dat gebeurde in de onlinedienst 

van 4 oktober, waaraan ook Joops vrouw 

meewerkte met pianospel en zang. 

Wat voor impact heeft dat afscheid op je? 

‘Aan de ene kant is het jammer. Ik vind het 

prachtig om diensten te begeleiden. Maar 

het is goed om het stokje door te geven. 

En ik ben natuurlijk niet opgehouden met 

spelen, mijn orgellessen gaan door.’

Ik ben in 1975 begonnen in de Marcuskerk. 

In die tijd waren er elke zondagochtend 

twee diensten: om negen uur en om half 

elf. Het gebeurde soms dat ik die allebei 

speelde. En er was ook elke zondag een 

avonddienst, later werden dat vespers.’

Joop komt uit een muzikaal nest in Utrecht. 

In die stad speelde hij zijn eerste kerk- 

diensten. ‘Mijn grootvader was arrangeur 

en dirigent. Mijn vader speelde trombone. 

We hadden thuis een harmonium en daar 

is mijn liefde voor het spelen begonnen. 

Ik had de muziek in gewild, maar op  

advies van mijn ouders heb ik dat niet 

gedaan. Tijdens mijn militaire diensttijd 

was ik lid van het trompetterkorps der 

cavalerie. Dat betekende elke dag spelen. 

Toen heb ik nogmaals overwogen om als 

beroeps bij de Koninklijke Militaire kapel 

te gaan. In plaats daarvan heb ik een 

economische opleiding gedaan en daarna 

een marketingopleiding. In 1972 kreeg ik 

een baan bij Pon en ben in Leusden gaan 

wonen. Na tien jaar ben ik een eigen  

verzekeringskantoor begonnen in Soest.’

Sinds Wout van Andel organist werd 

in Leusden, is Joop bij hem op les. ‘Ik 

studeer bij hem alleen maar Bach. Ik heb 

voor die componist een grote voorliefde 

vanwege de polyfonie. Dat is de manier 

waarop de verschillende stemmen van 

een muziekstuk in elkaar zijn geweven. 

Momenteel ben ik met de triosonates 

bezig. Die vind ik buitenaards mooi. Elke 

week studeer ik twee uur op het orgel van 

de Grote Kerk in Apeldoorn, waar Wout tot 

voor kort organist was. Elke maandag heb 

ik les in de Marcuskerk.’

In de 45 jaar dat hij organist was, heeft 

hij veel zien veranderen. ‘Het orgel van de 

Marcuskerk heeft op drie plaatsen in het 

gebouw gestaan: achterin, links voor, en nu 

rechts voor. Ik heb twee keer de verschijning 

van een nieuw liedboek meegemaakt. 

Sinds het nieuwste Liedboek blijkt er toch 

behoefte te zijn aan nog meer liederen, 

uit bundels als Hemelhoog en Opwekking. 

Dan kom je voor de begeleiding op piano 

met drumstel terecht. Ik heb daar niks 

tegen, maar ik ben er minder geschikt voor 

Joop in 2011 op het orgel in de kathedraal van Jakarta.

om zulke liederen te begeleiden.’

De voorbereiding voor het spelen in de 

kerkdienst heeft Joop altijd belangrijk 

gevonden. ‘Hoe langer ik les heb, hoe 

serieuzer ik dat aanpakte. Hoe langer ik 

Bach studeer, hoe minder lef ik had om te 

improviseren.’

Heb je nog plannen? 

‘Ik zou nog best een keertje willen invallen 

in de Dorpskerk of de Marcuskerk. Ik wil 

nog lang les hebben. Ik ben dan wel 75, 

maar op die leeftijd kun je nog gewoon 

veel leren. Echt, ik ontdek nog steeds 

nieuwe dingen. Muziek is een slijpsteen 

voor de geest. Verder hoop ik dat we zo 

snel mogelijk terug kunnen naar normaal, 

want er is niks mooiers dan een kerk die 

uit volle borst zingt.’

Tekst: Peter Sneep

Bach blijft
Joop van Ree boeien

9

Ik ben dan wel 75, maar op die 

leeftijd kun je nog gewoon veel 

leren. 
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leidde ineens afgebroken werd. Wel is hij 

met haar nog een keer een week naar 

het zorghotel IJsselvliedt geweest. Daar 

word je in de watten gelegd. En dat is voor 

herhaling vatbaar.

Tien jaar geleden is de oudste zoon Jelle 

op 51-jarige leeftijd plotseling overleden. 

Jelle kwam elke avond eten en riep die dag 

ook: ‘Tot morgen’. Dat was het laatste. 

Jelle was chauffeur bij de vuilnisophaal-

dienst Sita. Hij was bij wijze van spreken 

getrouwd met Sita. Bij zijn begrafenis  

was er een erehaag van vuilniswagens. 

Indrukwekkend.

Zoon Huug heeft een advocatenkantoor 

in Amsterdam. Wim verheugt zich op zijn 

bezoekjes, zoals met de Kerstdagen.  

Kleinkinderen zijn er niet gekomen.

De Lisidunahof 

Drie jaar geleden begon Rita te sukkelen. 

Het lopen wilde niet meer. En met de rollator 

kon ze niet uit de voeten, zodat ze aan 

huis gebonden raakte. Een traplift bood 

We schrijven 1944. In de hongerwinter  

verbleef de 11-jarige Wim Loth met zijn broer 

en een vriend zeven maanden in Akkrum in 

Friesland. De reis alleen al was om nooit 

te vergeten. Onderweg werden ze beschoten. 

‘In de greppel gaan liggen,’ sprak de  

chauffeur. Zonder kleerscheuren vervolgden 

ze hun reis. De boer en boerin die de jongens 

onderdak boden, waren heel aardig. Het 

eten was wel even wennen: veel vetter dan 

zij gewend waren, waardoor maag en darmen 

van slag raakten. Ze gingen gewoon naar 

school. Wim ziet nog voor zich hoe NSB- 

meisjes en -vrouwen na de bevrijding hard-

handig werden opgepakt bij het schooltje. 

Beelden die hem niet meer loslaten. Met 

zijn broer en die vriend houden zij nog  

regelmatig een reünie. Ze hebben dan 

maar één gespreksonderwerp.

Leusden-Zuid

In 1969 kwamen Wim en Rita met hun 

twee jongens in Leusden-Zuid wonen. Het 

was hun droomhuis met een open trap in 

de kamer. Wim was cartograaf van beroep. 

Hij maakte kaarten voor Shell, Rijkswater-

staat, gemeenten en het kadaster. Precies 

op tijd is hij gestopt, vlak voor dat alles 

digitaal moest. Van beeldschermen moet 

hij niet veel hebben.

Wim en Rita hebben veel gereisd. Zij hadden 

een voorliefde voor Engeland. Hij is bedroefd, 

dat het mooie leven dat hij met zijn Rita 

tijdelijk uitkomst, tot Rita een onderzoek 

naar dementie kreeg. Daar kwam Alzheimer 

uit. Die diagnose was wel even schrikken, 

helemaal toen bleek, dat opname in een 

verpleegtehuis noodzakelijk was.

Rita woont nu in de Lisidunahof. Zij is 

positief ingesteld, heeft een groot gevoel 

voor humor en klaagt nooit. Allemaal eigen-

schappen die haar hielpen zich snel thuis 

te voelen in haar nieuwe woonomgeving. 

Zij heeft een goede band met de mensen, 

die voor haar zorgen. 

Bijna elke morgen gaat Wim bij zijn vrouw 

op bezoek. Rita is altijd blij als hij komt. 

Wim vertelt Rita over zijn dagelijks leven 

en wat hem bezighoudt. Hij ziet aan haar 

reactie wel of een gespreksonderwerp bij 

haar landt of niet. Hij leest haar ook vaak 

Rita is altijd blij als hij komt. 

Het moment en de vertrouwde 

stem zijn goud waard.

Als we de afspraak voor het interview  

maken, zegt Wim Loth (87 jaar) dat hij 

niet zo veel schokkends te vertellen heeft. 

We spreken af dat we gewoon thee gaan 

drinken en dat we wel zien. Als ik aankom, 

zet hij vanwege de regen mijn fiets in het 

schuurtje. Ik mag door de artiesteningang 

(lees keuken) naar binnen en Wim begint 

te vertellen over wat hem heeft geraakt 

in het leven. Na afloop kijk ik terug op 

een bijzonder gesprek. ‘Als Evert en ik in 

een soortgelijke situatie terechtkomen, 

dan bent u mijn voorbeeld.’

Een cartograaf  

en zijn coördinaten



 

Groene Kerk

Tijdens de Veertigdagentijd zal er – in het kader van de werken van barmhartig- 

heid, zie p.5 – op twee zondagen een bijdrage worden geleverd door de werk-

groep Groene Kerk.

Op zondag 21 februari is aandacht voor de stichting Micha Nederland, die opkomt 

voor gerechtigheid. De organisatie verbindt, inspireert en activeert kerken en 

organisaties om actief christen te zijn in deze wereld. Dichtbij én ver weg. Met 

oog voor mens en natuur. Geïnspireerd en gedreven door de profeet Micha. 

 

“Er is jou, mens, gezegd wat goed is, je weet wat de HEER van je wil: niets 

anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van 

je God.” (Micha 6:8) In deze tekst noemt de profeet in één adem trouw zijn, 

recht doen én leven in gehoorzame en liefdevolle omgang met God. Deze drie 

elementen horen onlosmakelijk bij elkaar en worden zichtbaar in het leven van 

Jezus, die ons dit heeft voorgeleefd. 

Op zondag 14 maart is aandacht voor een project van Kerk in Actie: Veilig  

koken en meer inkomen voor vrouwen. Het gaat bij dit project om het leveren 

van ingenieuze kooktoestellen in Bangladesh. Er is 

minder hout nodig dan bij het maken van een normaal 

vuur om te koken. Bovendien kan de houtskool die 

overblijft gebruikt worden gemengd met mest voor een 

vruchtbare grond. Dus meer opbrengst.

Werkgroep Groene Kerk

‘Alternatieve kerk’ in Brandenburg

Vlak buiten Brandenburg, eigenlijk tegen de stad aan, ligt Wilhelmsdorf. Wie uit 

Leusden naar onze partnergemeente rijdt, komt erdoor. Het is een klein dorp, 

met een groot bejaardencentrum en met een eigen kerk- annex schoolgebouw, 

dat alleen af en toe voor begrafenissen gebruikt wordt. Nu wil het geval dat 

relatief veel leden van onze partnergemeente in de aangrenzende wijk van 

Brandenburg, ‘auf der Scholle’, wonen. En daar rees het idee dit uit 1906 

stammende Jugendstilkerkje af en toe weer eens op zondag te gebruiken, 

voor de diensten. Zo gezegd, zo gedaan. Sinds oktober houdt de Reformierrte 

Gemeinde elke tweede zondag van de maand er een dienst. Tot Pasen, zo is 

de bedoeling. Voordeel één: een groot deel van de kerkgangers woont dichtbij. 

Voordeel twee: de kerk is meer dan 3 meter hoog, wat betekent dat volgens de 

Duitse coronavoorschriften de voorganger niet alleen mag spreken, maar ook 

mag zingen. In het Gemeindezentrum waar normaal de diensten plaatsvinden, 

is zelfs dat niet mogelijk. 

Willem Hekhuis
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voor. Zo smulde zij van de dagboeken van 

Hendrik Groen. Je moet dan niet de volgende 

dag vragen: “Wat heb ik je gisteren voor-

gelezen?” Maar het moment zelf en de 

vertrouwde stem die Rita hoort zijn goud 

waard. Het alleen thuiskomen en alleen 

thuis zijn went nooit.

Dorpskerk

Wim en Rita bezochten regelmatig de kerk-

diensten in de Dorpskerk. Nu er geen of 

weinig kerkgangers mogen komen en die 

bovendien niet mogen zingen, bezoekt Wim 

op zondagmorgen liever zijn vrouw. Online- 

diensten zijn niet zo aan hem besteed. Hij 

komt zelf uit de Lutherse kerk en is met 

Rita meegegaan naar de Hervormde Kerk. 

Hij ziet zichzelf als een zij-instromer. Wat 

het geloof voor hem betekent, kan hij niet 

zo goed in kaart brengen, maar hij weet 

dat er Leiding is in zijn leven en dat niets 

bij toeval gebeurt. 

Tekst: Tineke Overeem, foto: Ko Groen
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Genieten van de ruimte

Terugkijken

Als ik aan de PgL denk, wat de gemeente 

in Leusden betekent, dan denk ik vooral 

aan de gemeenschap. In Leusden is nog 

een gemeenschap die zorg draagt voor  

elkaar, die het leven wil delen met elkaar, 

die geloof wil delen – hoe lastig het soms 

ook is om dat onder woorden te brengen. 

Als je bij voorbeeld in zo’n coronacrisis 

terecht komt, dan mag je wel blij zijn dat  

je in zo’n kerkgemeenschap hoort, waar 

nog allerlei lijntjes zijn om met elkaar  

verbonden te blijven. Dat dat er is, blijft  

in deze tijd heel bijzonder en goed.

We zijn heel blij met Lotte. Elke keer als ik 

naar haar kijk, vind ik het weer een wonder 

dat ze er is. Het is echt een heel groot 

iets. Ik ben voor het eerst in mijn leven 

moeder geworden. Heel bijzonder, want 

daardoor krijg je een nieuwe rol, ook samen. 

Je bent niet meer alleen partners, maar 

ook ouders. Ik realiseer me ook: het blijft 

altijd. Voor altijd ben je met elkaar verbonden, 

dat vind ik een mooi toekomstbeeld.

We ervaren Lotte als een groot geschenk, 

dat aan ons is toevertrouwd. Dat je voor 

haar mag zorgen, dat je haar mag groot 

zien worden. Daarbij brengt ze ook veel 

vrolijkheid. Ze lacht veel en we moeten 

heel vaak om haar lachen. Ook mensen 

op straat, die me even aanspreken, of de 

familie. Iedereen die Lotte ziet wordt een 

beetje blij. 

Voor mezelf was het een nieuwe periode. 

Ik was in Amsterdam wel een soort missio- 

nair predikant geweest, maar in Leusden 

ben ik echt gemeentepredikant geworden, 

met alles wat daar bij komt. Begrafenissen, 

huwelijken; dat je bij de hoogte- en diep-

tepunten van mensen betrokken mag zijn. 

Ik was onder de indruk van het vertrouwen 

dat je geschonken wordt. Als er vertrouwen 

is, dan kan er echt iets gebeuren. Dat 

mensen zich openen, dat is bijzonder. Dan 

kan er ook iets van God gebeuren. 

Wat hoop je voor 2021? 

In ieder geval: Lotte verder te zien groeien, 

ontdekken wat voor karakter ze heeft. 

Verder: even genieten van de ruimte die er 

nu is, nu ik niet werk. Er te zijn voor mijn 

gezin, Edwin en de meiden, mensen om 

me heen.

Als er vertrouwen is, kan er echt 

iets gebeuren. Dan kan er ook 

iets van God gebeuren.

Twee jaar geleden werd Marleen Kemink predikant in onze gemeente. Vol enthousiasme 

zette ze zich in binnen én buiten de kerkmuren. Maar nu haar dochter Lotte is geboren 

liggen de kaarten anders op tafel en besloot ze fulltime voor het moederschap te gaan. 

Ik spreek haar op een maandagmorgen, tussen thuisschool en voedingen door, wandelend 

met Lotte in de kinderwagen.
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Iets om naar uit te zien is verder ons 

huwelijk. Dat was eigenlijk gepland in de 

zomer van 2020, maar ging door corona 

niet door. Nu wachten we tot het weer kan, 

een coronavrije bruiloft waar we kunnen 

knuffelen wie we willen. In de verdere 

toekomst komt er vast weer een baan, 

maar ik weet nog niet welke kant ik dan op 

ga. Ik blijf beroepbaar als predikant. Ik zou 

dat echt nog wel een keer willen zijn, het 

kan maar zo dat ik dat weer ga doen. Maar 

misschien denk ik tegen die tijd ook aan 

iets anders. Het ligt nog open. 

Tekst: Neeltje Rietveld, foto’s: Ko Groen

Collecte 31 januari - Kerk in Actie 

Water staat Bengalen aan de lippen! 

In Bangladesh is het water zowel vriend als vijand. Cyclonen maken het 

land zeer vruchtbaar, maar vormen ook een gevaar voor de inwoners. 

Door klimaatverandering nemen cyclonen in kracht en aantal toe. De 

overstromingen spoelen de oogst van de toch al zeer arme bevolking 

weg. Dit heeft directe gevolgen voor hun levensonderhoud. CODEC, 

partner-organisatie van Kerk in Actie, helpt de inwoners van Bangladesh

na een ramp, maar ook bij hoe ze zich zo goed mogelijk op een 

overstroming kunnen voorbereiden. Dit kan bijvoorbeeld door gewassen 

te kiezen die beter bestand zijn tegen storm en regen.

Sakine (35 jaar) vertelt: ‘Drie jaar geleden overleed mijn man, die visser 

was. Sinds zijn dood vis ik zelf om mijn drie kinderen te onderhouden. 

Door de cycloon verloor ik mijn huis, kippen, kleren, pannen, vissersboot 

en netten. We leven nog, maar mijn bron van inkomsten is weg.’ 

Sakine kreeg noodhulp in de vorm van geld om voedsel te kopen. Daar-

naast nieuw landbouwgereedschap en landbouwzaden en een training 

in klimaatbestendig landbouwen.

De collecte-opbrengst op zondag 31 januari is bestemd voor het 

belangrijke werk van CODEC. U kunt een gift overmaken op rekening 

NL35 RABO 0335 9522 32 t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente 

Leusden o.v.v. Werelddiaconaat Bangladesh.

Wat brengt uw steun?

w 23: zaden en landbouwgereedschap voor een gezin.

w 902: landbouwtraining.

w 1170: rampenoefening met Bengaalse organisaties.

Mogen we weer op u rekenen? Hartelijk dank!

De ZWO-groep

Humanitaire stichting Serafi m 
In 1993 is de vrijwilligersorganisatie Serafi m gestart in Amersfoort met 

hulptransporten naar landen in het voormalig Oostblok. Sinds 2016 is 

Serafi m gevestigd in Leusden en bestaat nog steeds voor honderd procent 

uit vrijwilligers. Serafi m richt zich op de allerarmsten en kansarme jongeren 

in de wereld door kleinschalige goede doelen te ondersteunen. De lage 

overheadkosten van de stichting maken dat de gedoneerde gelden 

direct bij de projecten terecht komen.

Ook in 2021 gaat Serafi m weer door met het sturen van rolstoelen, 

scootmobiels, ontsmettingsmiddelen, kleding en al wat zinvol is naar 

hulpbehoevenden. Tevens worden er projecten fi nancieel ondersteund, 

zoals ons ‘laptop’-project t.b.v. straatkinderen. Zie voor meer informatie 

over onze projecten: www.serafi m.nl. Naast fi nanciële steun is Serafi m op 

zoek naar meer opslagruimte, chauffeurs voor vrachtwagens en vrijwilligers 

die willen helpen met het inpakken en laden van vrachtwagens.

Wilt u Serafi m ondersteunen met 

hulpgoederen, als vrijwilliger of 

met een donatie, neemt u dan 

contact met ons op via tel. 

06 - 51 39 77 59. Ons bankrek.

nr. is NL56INGB0001303468.

Iedereen die Lotte ziet wordt een 

beetje blij.



14

reflectie op mijn werk en persoon als 

predikant. Al deze aspecten maken deze 

opleiding voor mij boeiend en verrijkend.

Missionair zijn is niet …

Nieuwgierig begon ik er aan en tegelijk 

ook aarzelend. Want tegenover het begrip 

‘missionair’ stond ik niet onverdeeld 

positief. Bepaalde opvattingen over geloof 

en missionair zijn roepen bij mij weerstand 

op. Als je bijvoorbeeld denkt aan de oneliner: 

“Wie niet bekeerd is, gaat verloren.” Zo’n 

opvatting kan hoogmoedig klinken en weinig 

ruimte bieden voor een dialoog. 

Tijdens de opleiding heb ik kennisgemaakt 

met verschillende kerk- en ontmoetings-

plekken. Het bezoek in London, waar op 

diverse manieren invulling wordt gegeven 

Dat is een uitspraak van de Britse theoloog 

en missioloog Lesslie Newbigin (1909-1998) 

die vele jaren in Zuid-India heeft gewerkt: 

‘Mission starts with a kind of joy’.  

Missionair zijn begint met onbevangenheid, 

vreugde en humor.

Zo heb ik terugkijkend de opleiding van de 

‘missionaire specialisatie’ ervaren. In juni 

2020 zou ik deze afronden, maar vanaf 

maart zette corona de planning in de war. 

Deze maand vindt alsnog een afsluitende 

bijeenkomst plaats met alle deelnemers 

en hun kerkenraadsleden via Zoom. Dank-

baar kijk ik terug op anderhalf jaar inten-

sieve opleiding, waarin ik de gelegenheid 

heb gekregen om missionaire vaardigheden 

te ontwikkelen. De theologische verdieping 

en het verkennen van verschillende  

contexten met de praktijkbezoeken in London 

en ook diverse plekken in Nederland, zoals 

de pioniersplek in Den Haag ‘Geloven in 

Moerwijk’, hebben mij zeer geïnspireerd. 

Ook het verdiepen van mijn geloof en  

spiritualiteit stond centraal, naast de 

aan de vraag hoe Gods werkelijkheid aan 

onze werkelijkheid raakt, heeft veel indruk 

op mij gemaakt. 

Om meer zicht te krijgen wat missionair 

betekent, helpt het om eerst te formuleren 

wat missionair niet is. Bij missionair 

denken we al snel aan het brengen van 

een boodschap en verkondigen en aan de 

vraag: hoe krijgen we mensen weer naar 

binnen? In het boekje ”Per Missie” is een 

boekenlegger bij gesloten en daarop staan 

een aantal punten genoemd wat missionair 

zijn niet is. Er staat:

•  op een zeepkist iets roepen waar  

niemand naar luistert

•  opdringerig langs deuren gaan met 

folders

• de kerk weer vol krijgen

• op alle vragen antwoord hebben

•  denken dat je de waarheid in pacht hebt

•  oordelen over mensen die niet geloven

Dat is treffend geformuleerd. De vraag 

blijft: hoe breng je onder woorden wat 

missionair zijn dan wél betekent? 

Missie begint met vreugde 

Ik begon nieuwsgierig en  

aarzelend, want ik stond niet 

onverdeeld positief tegenover  

het begrip 'missionair'.
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Gesprekskring:  

Met Jezus aan  

tafel: de evangeliën 

over samen eten.

Wie er oog voor krijgt, gaat het 

opvallen: hoe vaak het – nog vaker 

dan je al vermoedde! – in de evan-

geliën gaat over eten en alles wat 

ermee samenhangt. Zoals honger, 

armoede, ziekte, uitsluiting, en de 

keerzijde: welkom zijn, op krachten 

komen, luxe ervaren, een volle dis, 

het goede leven. 

We gaan ons oog hiervoor trainen 

en stellen o.a. de vraag: hoe past 

ons samen-eten daarbij, inclusief 

avondmaal en eucharistie? We gaan 

bijbellezen, maken af en toe een 

uitstapje naar kunst en actualiteit 

en krijgen zo in vier bijeenkomsten 

een indruk van tafelen met Jezus. 

Voorkennis wordt niet verondersteld, 

wel dat je je bijbel en pen & papier 

meeneemt.

Begeleiding door:

Ds. Willem Klamer (tot 2019 predi-

kant in Hoogland-Amersfoort-Noord) 

en ds. Anette Sprotte.

Praktisch:

1.  Het is op donderdagmorgen 4, 

11, 18 en 25 maart van 10.00 

tot 12.00 uur in de Marcuskerk

2.  We organiseren coronaproof: 

a) een vaste groep van 6-8 

deelnemers, die zich van tevoren 

aanmelden (en afzeggen als je 

je ziek voelt of anderszins risico 

meebrengt); b) we komen bijeen 

in een grote, goed geventileerde 

ruimte; c) we houden 1,5 meter 

afstand, doen mondkapje alleen 

af als we zitten en nemen zelf 

een flesje water mee.

3.  Aanmelden is nodig, bij ds. Willem 

Klamer (06 - 37 28 05 76, 

wtklamer@xmsnet.nl) of bij ds. 

Anette Sprotte (06 - 22 31 48 90, 

sprotteanette@gmail.com)

Het begint met vreugde 

Missionair verlangen komt voort uit de 

vraag: ‘Wie zijn we als kerk en voor wie 

willen we kerk zijn?’ Als we antwoord geven 

op die vraag, kom je ook bij de vraag waar 

je als kerk voor staat en wat je gelooft en 

wat je daarvan uitstraalt in Leusden. 

Missionair zijn begint met vreugde. Dat is 

een sterk uitgangspunt. 

De vreugde dat ons leven verbonden is 

met God die zich in Jezus Christus opbaart 

als een bron van hoop. Erik Borgman 

verwoordt die vreugde in zijn boek “Alle 

dingen nieuw” (2020) geïnspireerd door 

Paus Franciscus als volgt: “Het gaat er bij 

missie om te getuigen van Gods blijvende, 

telkens nieuwe en radicaal, vernieuwende 

betrokkenheid bij de schepping, bij de 

geschiedenis en bij het bestaan van ieder 

schepsel afzonderlijk, die in Jezus Christus 

zichtbaar werd en in de Geest onder ons 

werkzaam is.”(p.42) Hoe kunnen we die 

vreugde op een steeds vernieuwende en 

eigentijdse manier vertalen naar onze 

eigen kerk in Leusden?

Luisterend op weg 

Missionair zijn begint met luisteren!  

Luisteren naar God, dat is één. Luisteren 

naar God is stil worden en bidden. Het is 

lezen over de verhalen van Gods omgang 

met mensen zoals ze in de bijbel staan. 

Even belangrijk is het luisteren naar wat er 

speelt bij mensen in onze straat en wijk. 

Daarbij gaat het om de volgende vragen: 

Hoe krijgen we mensen van de kerk in 

beweging om erop uit te trekken en hoe 

kunnen we dienend aanwezig zijn? Dit jaar 

zullen we - zodra de lockdown is opgeheven 

- als predikanten en gemeenteleden nog 

meer erop uitgaan. We zullen in onze 

netwerken en buiten de kerk luisteren naar 

wat er leeft en wat nodig is en tegelijk óók 

durven spreken over geloof en kerk. 

Missionair zijn is wel …

Tenslotte nog een aantal kernwoorden over 

wat missie dan wél is. De boekenlegger 

die ik aan het begin noemde, is aan de 

achterkant leeg. Voor Nynke Dijkstra,  

initiator van de Missionaire Specialisatie, 

was dat een uitdaging om te benoemen 

wat missionair zijn wel is:

• luisteren naar mensen

• luisteren naar God

• leren van anderen

• leren van God

• relaties leggen en onderhouden

• mensen dienen en liefhebben

• weten wie je bent en wat je gelooft

• eerlijk zijn over je vragen

Nu is er door corona veel stil komen te 

liggen. De vreugde is op dit moment  

overschaduwd door de bezorgdheid over 

mensen die getroffen zijn door corona of 

die existentieel met de gevolgen van dit  

virus te maken krijgen, zoals het verlies 

van een baan. Wat we op dit moment 

kunnen doen, is onze dienst verlenen aan 

mensen uit ons dorp door voor hen te 

bidden dat God moed en vertrouwen moge 

geven in deze onzekere tijden! 

Met een hartelijke groet, ds Anette Sprotte

Afbeelding: Christianity Today

Hoe kunnen we die vreugde op 

een steeds vernieuwende en 

eigentijdse manier vertalen naar 

onze eigen kerk in Leusden?



 

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. 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. W. Kurk,  (033) 494 51 52,  

diaconie@pgleusden.nl. Giften zijn welkom op 

NL35 RABO 0335 9522 32 t.n.v. Diaconie PgL.

Vertrouwenspersonen

Inge van Os,  (06) 41 16 23 75, vanosinge2@gmail.com en 

Rob de Peuter,  (06) 51 23 36 28, robdepeuter@outlook.com

Taakgroep pastoraat
Voorzitter: Paul Weijland, pweijland@gmail.com

Team Noord: Jos de Bruin (vz), j.m.de.bruin@kpnmail.nl 

en Wout Niezen, w.niezen@xmsnet.nl

Team Midden: Guus Doorn (vz), guusdoorn@hotmail.com 

Team Zuid: Martin Meurs (vz), martinmeurs@hotmail.com 

en Björn van der Poel, bjornvanderpoel@pgleusden.nl 

Onze gemeente
Gemeentediaconaat
Voorzitter: Teun van Dalen,  (033) 494 01 84, 

teunvandalen@gmail.com 

Secretaris: Jenny Meijlink,  (033) 494 00 90,  

jennymeijlink@online.nl 

Penningmeester: Teus Blanken, teunisblanken@gmail.com

Lid Dorpskerk: Hans van Geet,  (033) 494 82 30,  

j.van.geet@kpnmail.nl

Lid Marcuskerk: Diana Saaltink,  (06) 13 93 01 14, 

dianasaaltink@hotmail.com

Archief 
Heeft u stukken voor het archief van de PgL? Stuur die dan 

naar archief@pgleusden.nl of stuur een mail om te overleggen. 

Kerkelijk bureau
Bij de medewerkers van het kerkelijk bureau kunt u terecht 

voor informatie over o.a. leden- en financiële administratie, 

kerkwinkel en kerkelijke bijdragen. Het kerkelijk bureau is 

gevestigd in de Marcuskerk. Telefonisch bereikbaar op maandag 

van 10.00 - 12.00 uur en van 19.30 - 20.30 uur en op woensdag 

en donderdag van 10.00 - 12.00 uur via  (06) 15 54 54 32. Op 

dinsdag en vrijdag van 10.00 - 12.00 uur via  (06) 15 36 53 50. 

De bezoekuren in de Marcuskerk zijn op maandag van 19.30 - 

20.30 uur en op donderdag van 10.00 - 12.00 uur. Op dinsdag 

kunt u terecht in de Dorpskerk van 10.00 - 12.00 uur. 

Mailen kan natuurlijk ook: voor declaraties en collectemunten 

naar Evert Jan van de Lagemaat (kerkbur.fin@pgleusden.nl), voor 

overige zaken naar 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 16-11-2020 via het kerkelijk bureau w 10 voor de bloemen-

dienst. Op 22-11-2020 tijdens de Gedachtenisdienst w 38,45 

voor de diaconie. Op 23-11-2020 via Betsy van der Hoeven 

w 20 voor de bloemendienst; w 30 voor de kerk; w 5 en w 50 

voor de diaconie; w 25 voor de headsets. Op 1-12-2020 via 

Betsy van der Hoeven w 10 voor pastoraat. Op 4-12-2020 via 

Neeltje Rietveld w 10 voor de kerk. Op 14-12-2020 via Jannie 
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In de afgelopen maanden hebben we een aantal gemeente- 

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

23 nov. 2020: Mw. J.M. Ravenhorst (Jaap)

Op de website van de gemeente is over hem 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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met de volgende bedragen binnengekomen: voor de kleding-

bank w 100; voor Papoea sterke vrouwen w 959; voor Home 

Care Moldavië w 1638; voor het kinderhospice Barneveld  

w 732,5; voor Amnesty International w 984; voor Stichting De 

Vrolijkheid w 932 en voor Vluchtelingenkinderen in Griekenland 

w 2739. Alle gevers hartelijke bedankt!

Ravenhorst w 10 voor de kerk. Op 18-12-2020 via Alie Hakze-Bos 

w 20 voor de bloemendienst. Op 19-12-2020 via Betsy van der 

Hoeven 2x w 10 voor bloemendienst. Op 21-12-2020 via Jos 

Stekelenburg w 5 voor de bloemendienst. Op 21-12-2020 via 

Wim Couwenberg w 30 voor de kerk. 

Op de rekening van de Diaconie zijn in de periode van tot en 

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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Bij de kerkdiensten

Zie p.13. 

Collecte 31 januari

Op woensdag 17 februari, Aswoensdag, begint de periode 

voor Pasen. Tijdens deze 40-dagentijd is er traditiegetrouw 

elke woensdag een vesper. Dit jaar zullen we samen met 

de katholieke Sint Jozefparochie en de Koningshof van de 

gereformeerd vrijgemaakten uitzien naar het feest van de 

opstanding. De vespers zijn te volgen via de livestream. 

Over het thema leest u meer in de nieuwsbrief.

Woensdag 17 feb. tot 31 mrt. om 19.00 uur

Ook dit jaar vieren we als kerken in Leusden de week van 

gebed voor de eenheid van christenen. Aan deze jaarlijkse 

Week van gebed doen wereldwijd miljoenen christenen 

mee. Door samen te bidden ervaren wij onderlinge 

verwantschap. Tegelijkertijd tonen we verantwoordelijkheid 

voor anderen door de problemen van de samenleving in de 

voorbeden een plek te geven. 

Het thema is dit jaar #blijfi nmijnliefde! rond het bijbel-

gedeelte Joh. 15:5-9. Zusters uit de oecumenische 

kloostergemeenschap in Grandchamp, Zwitserland, 

hebben het materiaal voor de viering samengesteld. 

Het is bijzonder dat een aantal vrouwen uit onze gemeente 

met de zusters uit Grandchamp verbonden zijn.

Dit jaar zal de viering op woensdag 20 januari 2021 om 

19.00 uur vanuit de Koningshof worden uitgezonden. 

U kunt deze dienst volgen of terug kijken via: pgleusden.nl. 

Aan deze dienst werken mee: Peter Hommes (GKV), 

Anette Sprotte (PGL), Fred Kok (RK) en Gerard van 

Amerongen (EGL).

Gebed voor de eenheid

Oecumenische vespers in de 

40-dagentijd

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, 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.



20 januari tot 17 maart 2021

In januari en februari zijn er alleen online diensten vanuit de Dorpskerk. Hopelijk kunnen we in maart weer mensen verwelkomen.
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Kerkdiensten

Zondag 31 januari

Dorpskerk 10.00 uur mw. N.J. Rietveld

Zondag 24 januari - Afscheid ds. Marleen Kemink

Dorpskerk 10.00 uur ds. M. Kemink

Woensdag 17 februari - Aswoensdag 

Vesper  19.00 uur oecumenische vesper, zie p.18

Zondag 14 februari

Dorpskerk 10.00 uur ds. R.P. Doesburg

Zondag 21 februari

Dorpskerk 10.00 uur mw. N.J. Rietveld 

Zondag 28 februari

Dorpskerk 10.00 uur ds. A. Sprotte

Woensdag 3 maart

Vesper 10.00 uur oecumenische vesper, zie p.18

Woensdag 10 maart

Vesper 10.00 uur oecumenische vesper, zie p.18

Woensdag 17 maart

Vesper 10.00 uur oecumenische vesper, zie p.18

Woensdag 24 februari

Vesper 10.00 uur oecumenische vesper, zie p.18 

Zondag 7 maart

Dorpskerk 10.00 uur ds. A. Sprotte

Marcuskerk 10.00 uur dr. M.C.A. Korpel

Zondag 14 maart

Dorpskerk 10.00 uur ds. R.P. Doesburg

Marcuskerk 10.00 uur mw. N.J. Rietveld

Zondag 21 maart

Dorpskerk 10.00 uur ds. A. Sprotte

Marcuskerk 10.00 uur ds. R.P. Doesburg

Woensdag 20 januari

Vesper 10.00 uur oecumenische gebedsdienst, zie p.18

Zondag 7 februari

Dorpskerk 10.00 uur ds. A. Sprotte

IN DE KERK ZITTEN? 
Op de website kun je vinden wanneer dat weer kan.
Meld je aan via de website. 



Serenity prayer

God, geef me de kalmte 

om te aanvaarden wat ik niet kan veranderen; 

geef me de moed 

om te veranderen wat ik kan veranderen; 

en geef me de wijsheid 

om tussen deze twee te onderscheiden.


