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Op de voorkant van dit kerkblad staat een afbeelding van Simon van Cyrene. Het is 

een gedeelte van een glas-in-lood raam, ergens in Duitsland in een Jezuïetenkapel 

op een begraafplaats. In de ramen is de laatste gang van Jezus te zien. Hoe hij wordt 

veroordeeld, geslagen en bespot, hoe hij het kruis draagt en daar verscheidene keren 

bij valt. En ergens op die weg zie je Simon, een vreemdeling uit Afrika (Cyrene lag in het 

huidige Libië) die door een soldaat gedwongen wordt het kruis van Jezus over te nemen.

Dat het om een vreemdeling gaat, heb ik me nooit zo gerealiseerd. Maar in de twee 

afbeeldingen in dit nummer (zie ook p.9) speelt het zeker een rol. Sieger Köder, de 

priester die de ramen maakte, schildert hem als gastarbeider.

In onze wereld zijn het vaak vreemdelingen die een kruis dragen. Mensen die om 

wat voor reden dan ook hun vertrouwde omgeving achterlaten. Vaak worden ze 

weggezet als gelukzoekers, maar veel geluk vinden ze niet. Slechte banen, geen 

voorzieningen en veel discriminatie en uitbuiting. 

Deze maand keek ik naar Americanos, een documentaire 

serie uit 2016 over de grootste migrantenstroom ter 

wereld, van Quatemala naar de VS. In vijf afleveringen 

reist de presentator mee. In een interview vertelt hij: 

“Voordat ik deze serie maakte, snapte ik niet waarom 

mensen de grens over willen. Ik zag wel veel armoede 

om me heen, maar ik… ik snapte nooit wat het met je 

doet. Wat het betekent om in een huis van golfplaten te 

wonen. Of dat de helft van je familie geen werk heeft. 

Dat kon ik alleen maar snappen doordat ik zag hoe 

veel ze voor die reis over hebben.” 

De reis is vrijwel onmogelijk. Mensen trotseren honger en uitputting, riskeren voort-

durend hun leven, overnachten op een begraafplaats, lopen dagen door de woestijn, 

om uiteindelijk aan te komen (als ze aankomen) in een land waar ze wél belasting 

betalen, maar geen rechten hebben. Het is een schrijnende tocht, waarin ook 

steeds iets doorschemert van het leven dat ze achterlieten. Ze lijken voor het kruis 

geboren, ze dragen het alle dagen.

In die serie kom je ook de werken van barmhartigheid tegen. Niet in geestelijke zin, 

zoals wij ze vaak uitleggen, maar heel letterlijk. Een dorp waar je veilig kunt over-

nachten, mensen die met voedsel langs de weg staan. Er is een vrouw, die het als 

haar levenstaak ziet de voeten van deze mensen te behandelen. Onderweg worden 

schoenen uitgedeeld (zonder schoenen red je het niet) en water. Net over de grens is 

een groep actief die de woestijn afspeurt en doden herbergt, hun identiteit probeert 

te achterhalen, zodat ergens in Latijns Amerika een moeder kan beginnen te rouwen.

Barmhartigheid. Dat is het kruis van een ander helpen dragen. Zonder vragen, zonder 

oordeel, zonder er iets voor terug te hoeven of er iets mee te willen bereiken. Ik bid 

dat God ons mensen maakt vol barmhartigheid.

Neeltje

Americanos, door Stef Biemans (2016), te zien via NPO start.

Cover: Simon van Cyrene, raam van Sieger Köder in Pullach; foto: shutterstock.
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Inhoud De zeven werken 

van barmhartigheid 

Hij hing op straat rond. Ik had geen idee 

wat hij daar deed. Beleefd vroeg ik hem mee 

en bij het eten kwam hij langzaam los 

en nam hij ook het woord. Dat hebben we geweten.

 

Vooral bij een paar glazen mooie wijn: 

toen hij een aantal diepe dingen zei 

vielen alle gesprekken op hun plaats 

en zagen we de dwarsverbanden. Eindelijk.

Ik wilde iets terugdoen en ik had een jas 

die ik niet nodig had en die hem iets te groot was, 

maar ik heb aangedrongen en hij was zo vriendelijk

om net te doen alsof het ding hem paste. 

En het werd laat. Ik zei, blijf hier logeren, 

en neem de tijd met ons. We kijken morgen weer 

met nieuwe ogen naar alle verhalen: 

er valt nog zoveel van elkaar te leren 

Hij had het zwaar. Wat stuk was, greep hem aan: 

hij is er vrijwel helemaal aan onderdoor gegaan, 

geen ziekte is hem onbekend gebleven 

maar wat wij voor hem konden doen, dat is gedaan.

Zijn hart was vast te groot, want de regering, 

het geld, de macht en andere groeperingen

hebben hem opgepakt en ergens opgesloten

waar wij dan weer geschrokken op bezoek gingen. 

En toen we later weer iets van hem hoorden 

toen bleek hij afgevoerd, gemarteld en vermoord; 

wat konden wij nog doen? We zijn het lijk gaan halen 

en hebben hem begraven. Daar zijn vrienden voor. 

En later kwam er een bericht,  

via de tuinman, dacht ik: 

dat iemand zei, doe dit voor iedereen -  

doe het voor mij. 

Menno van der Beek
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vooral een soort samenvatting is van de 

daden van God (wat God doet). Hij bevrijdt, 

vergeeft, draagt zorg; dat komt allemaal 

samen in het woord ‘barmhartigheid’. 

Israël heeft barmhartig opgevat als een 

plicht van mens naar mens. Ook mensen 

moeten bevrijden, vergeven en zorgen. 

Maar dan wel met een zekere restrictie. Je 

bent vooral barmhartig voor je familie, je 

kennissenkring, je dorps- of stadgenoten. 

Je zou - enigszins generaliserend - kunnen 

zeggen dat Israël de beoefening van barm-

hartigheid wat exclusief toepaste. 

Ontferming

In het Nieuwe Testament is het vooral Jezus 

die laat zien wat barmhartigheid betekent. 

Laat ik u eerst een kort verhaal vertellen 

uit de Joodse traditie wanneer het gaat om 

de betekenis van barmhartigheid.

   Het verhaal gaat over een joodse 

rabbi, die elke vrijdagavond vlak  

voor de Sabbat begon (wanneer  

de zon onder is) ineens spoorloos 

verdween. Dat vonden de mensen 

verdacht. Ze dachten dat de rabbi 

een soort geheime ontmoeting met 

God had. Daarom besloot men de 

rabbi te schaduwen. Er werd een 

soort van spion aangesteld. Deze 

ontdekte dat de rabbi zich  

op vrijdagmiddag omkleedde en 

vermomd als boerenknecht een 

verlamde vrouw op de boerderij ging 

helpen. Zo maakte hij haar huis 

schoon en zorgde voor het avond-

eten. ‘En,’ vroegen de bewoners van 

het dorp toen de spion terugkwam, 

‘wat heb je ontdekt? Steeg hij op 

naar de hemel?’ ‘Nee,’ antwoorde de 

spion, ‘hij ging nog hoger.’ 

Het is misschien wel een ouderwets woord, 

‘barmhartigheid’, maar in de Bijbel is het 

heel belangrijk. Je komt het tegen zowel in 

het Oude als in het Nieuwe Testament. En 

niet alleen van de Here God wordt verteld 

dat Hij barmhartig is, of liever gezegd dat 

Hij barmhartig doet, maar barmhartigheid 

wordt ook van ons mensen gevraagd. 

Moederschoot

Het Hebreeuwse woord barmhartigheid is 

afgeleid het van het woord moederschoot. 

Daarmee heeft de Here God een vrouwelijk 

eigenschap die verbonden is met gevoelens 

van genegenheid, sympathie en mee-lijden. 

Daarbij moet je altijd bedenken dat 

het woord niet zo zeer een eigenschap 

verwoordt (iets dat God is), maar dat het 

Een daad van Bar

Wees barmhartig, zoals jullie 

Vader barmhartig is
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Dikwijls vind je in de evangelieverhalen 

de opmerking dat Jezus met ontferming 

bewogen was. Ontferming is één van de 

nieuwtestamentische varianten van het 

begrip barmhartigheid. Met zijn ontferming 

laat Jezus zien dat hij zich identificeert met 

mensen die honger hebben, ziek zijn of in 

de war. En dan niet exclusief voor geloofs-

genoten, maar zeker ook daarbuiten. Dus 

niet langer exclusief, maar inclusief.

 

Meerdere keren doet Jezus een oproep om 

zijn voorbeeld te volgen. Hij roept op: Wees 

barmhartig net zoals de Here God voor 

jullie barmhartig is. In Mattheus 25 laat 

Jezus precies zien wat hij bedoelt. In die 

verzen noemt Jezus zes voorbeelden:

   ‘Want ik had honger en jullie gaven 

mij te eten, 

   ik had dorst en jullie gaven mij te 

drinken. 

De zeven werken van barmhartigheid door ‘de Meester van Alkmaar’, 1504, te zien in het Rijksmuseum.

   Ik was een vreemdeling, en jullie 

namen mij op, 

   ik was naakt, en jullie kleedden mij. 

   Ik was ziek en jullie bezochten mij, 

   ik zat gevangen en jullie kwamen 

naar mij toe.’

Geïnspireerd door deze woorden ontstond 

in de kerk de traditie van de ‘Werken van 

Barmhartigheid’. Ergens in de middeleeuwen 

werden die uitgebreid met een zevende: de 

niet onbelangrijke zorg voor de doden werd 

eraan toegevoegd. 

In het Rijksmuseum hangt een zevenluik 

van een onbekende schilder, die de Meester 

van Alkmaar genoemd wordt, waar de zeven 

werken van barmhartigheid op te zien zijn. 

Ook het zevende werk van barmhartigheid 

staat er op, opmerkelijk genoeg in het 

midden: de zorg voor de doden. 

Verzoening

De allerbelangrijkste daad van barmhartig-

heid van de Here God is dat Hij zichzelf in 

Jezus Christus naar onze wereld verplaatst. 

Net als in het Oude Testament laat God in 

Jezus zien dat hij nog steeds actief betrokken 

is bij ieder mens individueel. In Jezus redt, 

bevrijdt en zorgt Hij voor mensen. Met 

als doel herstel van het uitgangspunt: de 

mens in een open en vrije relatie naar de 

Here God en naar elkaar. Daarvoor stierf 

Jezus, daarvoor werd het Pasen. In de 

opstanding van Jezus is de mens weer 

teruggebracht bij het Begin. Het gaat om 

verZOENing, God geeft de mens zijn goddelijk 

kus. Ik hou van jou. Een ongekende en niet 

herhaalbare daad van barmhartigheid. 

Ds. Rob Doesburg 

 Barmhartigheid

God geeft de mens zijn  

goddelijke kus
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Het begint mei, met de raapstelen en 

eindigt, liefst nog voor 1 december, met 

de boerenkool. Daartussenin zit een 

rijkdom aan boontjes, sla, kool en noem 

maar op. Verse groenten, bestemd voor 

de Voedselbank in Leusden. En dat alles 

dankzij de historische moestuin van 

hoeve Groot Zandbrink en de inzet van 

het Leusdense echtpaar Etha en Henk 

Hoff. Het ritme van hun - gepensioneerde 

– leven wordt bepaald door de seizoenen 

van de groentetuin. “Maar een opoffering 

is dat allerminst”, benadrukt Henk. 

Want: ”Het is fi jn dat de Voedselbank 

ervan profi teert, maar het is niet van ‘kijk 

ons eens goed doen voor anderen’.” Etha: 

“Het is vooral een fi jne hobby. Ik heb 

altijd van een groentetuin gehouden”.

Het is begonnen nadat Etha in 2009 met 

emeritaat ging na 17 jaar predikant in 

Nunspeet te zijn geweest. Henk had een 

jaar eerder na 37 jaar afscheid genomen 

van zijn tandartspraktijk. Etha meldde zich 

onmiddellijk toen er vrijwilligers werden 

gezocht voor de historische groentetuin 

op Groot Zandbrink. In mei 2012 kwam de 

eerste oogst: raapstelen. Een bestemming 

was er niet voor en Etha kreeg het idee de 

voedselbank te benaderen. Daar keken ze 

wel even op van zo’n onverwacht voorstel, 

maar het werd toch in dank aanvaard. 

Inmiddels is het een geoliede organisatie, 

die wekelijks verse groenten afl evert bij 

de voedselbank in De Koningshof. De tuin 

wordt verzorgd door een zestal vrijwilligers. 

Elke vrijdagmorgen wordt er geoogst. Ook 

de Leusdense volkstuinders van het complex 

De Punt werken mee: elke donderdag zet 

Henk er een aantal kratten neer die gevuld 

worden met wat de volkstuinders over 

hebben. Henk haalt ze later weer op en 

met de eigen oogst van vrijdag gaat alles 

naar de Voedselbank. “We proberen het zo 

te doen dat de Voedselbank zelf niets bij 

hoeft te kopen”, zegt Etha. “Meestal gaat 

dat goed,” vult Henk aan.

Geen onbekende

Het echtpaar Hoff is geen onbekende 

in de Protestantse gemeente Leusden. 

Sinds ze in 1971 hier kwamen wonen was 

vooral Etha actief. Ze was – in willekeurige 

volgorde – onder meer ouderling, lid van 

het IKV, voerde actie tegen ‘besmette’ 

Zuid-Afrikaanse sinaasappelen, voerde 

actie voor het behoud van de Marcuskerk. 

Henk zette zijn muzikale begaafdheid 

onder meer in achter de piano bij de Oecu-

menische Avondgebeden in de Marcuskerk 

en begeleidde diensten in de Lisidunahof. 

Beiden zetten ze zich in voor de opvang 

van vluchtelingen. “Het is mooi dat we ons 

nuttig kunnen maken voor de samenleving”, 

zeggen ze.

Moestuinwinterslaap

Als dit kerkblad verschijnt is voor Etha 

en Henk de moestuinwinterslaap alweer 

voorbij. In maart begint het inplanten. De 

plantjes worden ook van de volkstuinders

betrokken. Het is een fl inke tuin: 28 bedden 

van 7 meter lang en 1.20 m breed. Het 

is altijd weer een hele puzzel om het 

zo te doen dat er elke week geoogst 

kan worden. Etha stelt er een eer in, de 

groenten ook aantrekkelijk aan te leveren. 

“Dat is ook belangrijk. Het ergst is als het 

’s nachts fl ink geregend heeft. Dan zit de 

modder tot bovenin de sla, en gaat na het 

oogsten eerst de tuinslang erop.”

En heeft de coronapandemie nog roet in 

het eten gegooid? Een beetje maar: het 

uitdeelschema van de voedselbank is fl ink 

veranderd, begint nu veel vroeger. “Dat is 

dus vroeg opstaan op vrijdag”, zegt Henk 

monter. 

Tekst: Willem Hekhuis, foto: Ko Groen

Verse groente voor 

de Voedselbank

Ik had honger en jij hebt mij eten gegeven

Het is altijd weer een hele 

puzzel om het zo te doen 

dat er elke week geoogst 

kan worden.



In de 40dagentijd wordt elke zondag voor 

de diaconie gecollecteerd. Aansluitend bij

de zeven werken van barmhartigheid wordt 

elke weer een doel gezocht dat aansluit 

bij één van die werken. Tijdens de vieringen 

vertellen diakenen en vrijwilligers over 

hun werk in de diaconie. Akky Tadema 

is één van hen. Zij is als diaken onder 

andere betrokken bij het vakantiefonds 

van de gemeente. 

‘Het vakantiefonds biedt mensen die in 

een situatie verkeren waarin er geen of 

weinig geld is om op vakantie te gaan een 

mogelijkheid voor een vakantie op maat. 

Een gezin of persoon wordt voorgedragen 

door één van de predikanten of iemand uit 

het bezoekteam. Vervolgens ga ik aan de 

slag. Samen met de betrokken personen 

kijken we naar de behoefte en naar een 

gepaste vergoeding. Gezinnen zijn vaak 

blij met een week op een park of camping. 

Voor ouderen is een pension of een hotel 

vaak fi jn. Er wordt dus geen standaard 

vakantie aangeboden. 

Op deze manier hebben we de afgelopen 

jaren al verschillende gezinnen en personen 

blij kunnen maken met een vakantieweek 

aan zee, aan de Friese meren of bijvoor-

beeld op de Veluwe. Het is hartverwarmend 

om te ervaren hoe de vakantie de mensen 

weer hernieuwde energie geeft. Regelmatig 

krijgen we een mooie kaart met tekeningen 

van de kinderen, of een doosje schelpen, 

mooie foto’s, als dank voor een heerlijke 

week vakantie.’ 

Aandacht

Het plaatselijke vakantiefonds van de PgL 

maakt soms gebruik van de diensten van 

het landelijke ‘vakantiebureau’ van de 

PKN. Dit bureau organiseert al bijna 60 

jaar ‘vakantieweken met aandacht’ in heel 

Nederland voor circa 2500 vakantiegasten 

en zijn gespecialiseerd op het gebied van 

zorgvakanties en seniorenvakanties. De 

zorgvakanties zijn begeleide vakanties voor 

mensen die in het dagelijks leven zorg of 

begeleiding nodig hebben. De vakanties 

staan bekend om hun goede sfeer, de ruimte 

die men als individu binnen de groep krijgt 

en het bijzondere contact tussen gast 

en vrijwilliger. De vakantie wordt door de 

aanvrager zelf betaald. Voor minder draag-

krachtige personen kan er een beroep op 

het vakantiefonds worden gedaan. 

Vreugde

Akky is inmiddels al acht jaar bij het vakantie-

fonds betrokken en ze doet het werk nog 

steeds met vreugde. ‘Wat word ik blij als 

ik contact mag leggen met gezinnen en 

personen die er broodnodig even tussenuit 

moeten. Zo mooi om er voor de betrokken 

mensen te kunnen zijn. Met name dat we 

samen een mooie vakantieweek kunnen 

uitzoeken, die toegespitst is op de situatie. 

En blije, soms ontroerende verhalen na de 

vakantie te horen. Wat is het fi jn om zo de 

verbinding met mensen te mogen hebben. 

En dat vanuit mijn vertrouwen, dat de Heer 

naar ons omziet.’ 

Akky Tadema

Barmhartigheid bestaat ook 

uit vakantie en aandacht

Ik had dorst en jij hebt mij drinken gegeven

Het is hartverwarmend om 

te ervaren hoe de vakantie 

de mensen weer hernieuwde 

energie geeft.

7



Ondanks de coronacrisis gaat het heel 

goed met de voedselbank van Amersfoort,

vertelt Cieka Galenkamp. Zij geeft leiding 

aan afdeling intake Voedselfocus Amersfoort 

en is verantwoordelijk voor de externe 

contacten. ‘We krijgen veel meer giften 

en de leveringen van winkeliers aan de 

voedselbank gaan nog steeds door.' Het 

uitdeelproces is door corona wel heel 

ingewikkeld geworden. ‘We hebben 160 

vrijwilligers, maar een fl ink aantal daarvan 

zijn al wat ouder en maken deel uit van de 

risicogroep. Veel van die oudere vrijwilligers, 

sommigen zijn de tachtig al gepasseerd, 

krijgen daarom van hun kinderen te horen 

dat ze tijdelijk moeten stoppen.’

Nieuwe instroom

Het aantal nieuwe klanten van de voedsel-

bank is het afgelopen jaar wel fl ink toege-

nomen, vertelt Galenkamp. ‘In 2019 hadden

we 280 klanten, in 2020 waren dat er 458.

In die nieuwe groep zitten veel mensen die 

het altijd al krap hebben, maar die door 

corona verder in de problemen zijn gekomen. 

Dat gebeurde bijvoorbeeld doordat er veel 

goedkope producten werden gehamsterd. 

Daardoor moesten zij duurdere producten 

kopen dan ze gewend waren. Nu zitten onder 

de corona-aanmeldingen veel taxichauffeurs, 

mensen die in schoonheidssalons of andere 

contactberoepen werken, of mensen in de 

horeca. Het gaat daarnaast ook vaak om 

jongeren, die hooguit voor dertien weken 

een uitkering kunnen krijgen. Het advies 

aan hen is soms om weer bij hun ouders 

te gaan wonen. Door de steunmaatregelen 

van de overheid zullen de meeste mensen 

nog niet armoede terecht komen, maar ik 

vermoed dat na de crisis nog meer groepen 

worden getroffen.’

Gelukkig is er ook een grote uitstroom van 

klanten. ‘Dat betekent dat er veel mensen 

zijn die niet meer afhankelijk zijn van de 

voedselbank en zelf weer met hun eigen 

geld boodschappen kunnen doen. Dat 

heeft er onder andere mee te maken dat 

de gemeente Amersfoort de zogenoemde 

leenbijstand niet meer terugvordert, waar-

door de mensen 88 euro per maand meer 

te besteden hebben. Daar ben ik blij mee.’ 

Ook is van groot belang dat de gemeente 

samenwerking zoekt met alle particuliere

organisaties die armoedebestrijding 

nastreven waardoor er veel fi nanciële nood 

bij mensen opgelost wordt. Kerken spelen 

hierbij een belangrijke rol.

Geen kledingbank

Bij de kledingbank is de situatie nijpender, 

vertelt Galenkamp. ‘Ze puilen uit, maar het 

probleem is dat het ze niet lukt om de kleding 

coronaproof uit te reiken. Ze hadden er 

tijdens de koude week afgelopen februari 

een bak vol met sjaals, handschoenen 

en mutsen. Maar hoe laat je de klanten 

daarin zoeken met inachtneming van de 

anderhalve meter afstand? Daardoor staat 

de standaarduitgifte bij de kledingbank 

momenteel stil.’

Cieka Galenkamp hoopt dat christenen, 

ook in Leusden, goed om zich heen kijken 

en oog krijgen voor de armoede en ook 

daadwerkelijk gaan helpen. ‘Want er is veel 

armoede, ook in Leusden, maar die is vaak 

verborgen. Mensen die van de bijstand leven, 

krijgen een uitkering van duizend euro 

per maand, maar daarvan gaat minstens 

680 euro al op aan de huur van een huis. 

Mark Rutte heeft aan het begin van zijn 

premierschap vaak gezegd: ‘alles kan, als 

je maar wil’. Maar in deze tijd moet ook hij 

toegeven dat veel mensen ongewild in de 

problemen komen.’

Tekst: Peter Sneep, foto van Cieka Galenkamp

Armoede is vaak 

verborgen

Ik was naakt en jij hebt mij kleren gegeven

Kleding coronaproof uitdelen 

gaat niet, daarom staat de 

kledingbank stil
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Veel aandacht is er voor hem niet. Mattheüs, 

Marcus en Lucas wijden er slechts één 

regel aan. Een Bijbelse randfiguur dus, een 

van de velen, niets bijzonders. Maar dat 

zowaar drie van de vier evangelisten Simon 

van Cyrene nóémen, is wél bijzonder. 

Algemeen wordt aangenomen dat de 

kruisdood van Christus zes uur in beslag 

nam, van negen uur ’s ochtends tot drie 

uur ’s middags, en de Romeinse soldaten 

onderschepten Simon toen hij van het veld 

kwam. Hij was er die dag dus al vroeg bij. 

Het is goed mogelijk dat hij buiten Jeruzalem 

had overnacht en zich nu naar de tempel 

spoedde. Wat we in elk geval zeker weten, 

is dat hij uit Cyrene kwam, de belangrijkste 

Griekse stad in Libië, die behoorde tot de 

Romeinse provincie Cyrenaica. Wellicht was 

Simon in verband met het komend paas-

feest vanuit de diaspora afgereisd naar de 

heilige stad. Hij kan ook zijn geremigreerd 

naar Israël – zijn grondbezit zou hierop 

wijzen – om daar eventueel begraven te 

kunnen worden.

Hoe dan ook, de vraag rijst of hij wist welke 

taferelen zich daags tevoren in de stad van 

David hadden afgespeeld. Was hij, zoals 

de Emmaüsgangers aan Jezus vroegen 

‘een vreemdeling in Jeruzalem’ of liet het 

hem domweg onverschillig? Een ding is 

zeker, of hij het wilde of niet, toen Simon 

op de stoet met Jezus bij – naar verluidt – 

een wegkruising buiten de Vispoort stuitte, 

werd hij deel van de geschiedenis. Terwijl 

hij aan de kant ging om de processie door 

te laten en probeerde vooral niet op te val-

len, grepen Romeinse soldaten hem in zijn 

kladden en presten hem tot zijn verrassing 

het kruis over te nemen. Anders dan vaak 

afgebeeld, betrof dit overigens alleen de 

dwarsbalk. (Die werd dan met de veroor-

deelde omhoog gehesen en in de gleuf van 

de permanent rechtopstaande paal gelegd.) 

Zou Simon geprotesteerd hebben? 

Gezegd hebben dat hij zo te laat in de 

tempel, de kerk kwam? Of heeft hij zich 

mokkend in zijn lot geschikt, onderwijl 

denkend: ‘Heb ik weer.’ Hoe dan ook, op 

dat moment werd hij nolens volens een 

volgeling van Jezus. Letterlijk. 

Zou hij zich al zwoegende beklaagd hebben 

om zijn eigen domme pech of om het lot 

Kruisweg van Sint Wulfrans, Simon van Cyrene helpt Jezus het kruis te dragen

dat Jezus wachtte? Wie zal het zeggen. 

Wie weet überhaupt iets van Simon, anders 

dan waar hij vandaan kwam en – o ja – van 

wie hij de vader was: Alexander en Rufus. 

En hier licht de Bijbel een tipje van de sluier 

op, wat het vermoeden doet reizen dat de 

kruistocht van Simon er ook een van  

bekering is geweest. De hint komt van Paulus, 

die in Rom. 16:13 schrijft: ‘Groet Rufus, 

de uitverkorene in de Heer, en zijn moeder 

en de mijne.’ Alom wordt aangenomen 

 dat het hier de zoon van Simon betreft. En 

zo is er die dag iets, een zaadje van geloof, 

in Simon van Cyrene ontkiemd. Onder de 

toehoorders van de discipelen op Pinksteren 

bevonden zich, zo lezen we in Handelingen 

2, ook joden uit ‘de streken van Libië bij 

Cyrene’. Het zou me niets verbazen als 

een van hen Simon heette. 

Wiebren J. Tabak

Marcus 15:21 En zij dwongen een 

voorbijganger, een zekere Simon 

van Cyrene die van het veld kwam, 

de vader van Alexander en Rufus, 

om zijn kruis te dragen.

Hij werd nolens volens 

een volgeling van Jezus.

Letterlijk
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Wie bij een zieke op bezoek gaat met de 

gedachte ‘nu zal ik eens even troost gaan 

bieden’ is verkeerd bezig. “Eerst maar eens 

luisteren. Zien langszij te komen. Nooit 

bagatelliseren. Onder ogen zien wat er aan

de hand is.” Aldus Carola van den Heuvel. 

De Leusdense is geestelijk verzorger in het 

Meander Medisch Centrum in Amersfoort. 

‘In een ziekenhuis liggen mensen die vaak 

erg geschrokken zijn,’ zegt Carola. ‘Plotseling 

ben je ziek, je leven ziet er ineens heel anders 

uit. Zeker als het ernstig is. Je moet een 

nieuwe verhouding vinden tot je leven, tot 

wat het is om ziek te zijn.’ Praten helpt. 

Met familie die op bezoek komt, bekenden. 

Maar vaak ook met een onbekende: de 

geestelijk verzorger. Die komt trouwens 

niet in de eerste plaats om te praten. Die 

luistert vooral.

‘Het is opvallend,’ zegt Carola van den 

Heuvel (55), ‘hoe open mensen zijn als je 

wilt luisteren. Als je ruimte maakt voor hun 

verhaal. Vaak zijn ze heel verbaasd als ze 

merken dat je de tijd voor iemand neemt, 

dat je naast iemand staat, met een open 

oor. ‘Moet je nog niet weg?’ vragen ze dan. 

Nee, natuurlijk niet, geestelijk verzorgers 

doen niet aan tienminutengesprekjes.’

Menselijke maat

Carola van den Heuvel had een carrière 

als juridisch medewerker en organisatie-

deskundige bij de gemeente Leusden toen 

ze het roer omgooide. Ze besloot op haar 

vijftigste een studie op te pakken aan de 

Universiteit voor Humanistiek in Utrecht. 

Tijdens die studie kwam de wens op om 

geestelijk verzorger worden. Dat betekende 

een masterstudie (ze is er bijna mee 

klaar). Ze liep stage in het Meander en nu 

is ze er in tijdelijke dienst om een zieke 

collega te vervangen. 

Ze was en is lid van de Jozefparochie, was 

daar jarenlang actief op allerlei terreinen, 

maar stopte ermee toen onder kardinaal 

Eijk de regels wel erg strak werden aange-

trokken. In het Meander maakt ze namens 

het Humanistisch Verbond deel uit van een

team van vier geestelijk verzorgers en een

ethicus, dat er is voor patiënten én personeel. 

Ze liep er stage toen de coronapandemie 

uitbrak. Ineens was alles anders. Geen 

bezoek meer, helemaal inpakken. Intussen 

is het wat rustiger geworden dan bij de eerste 

uitbraak, toen meer mensen stierven. 

Maar inpakken om naar een patiënt op de 

IC te gaan, geldt nog steeds. 

Ik en jij

Carola: ‘Ik ben erg van het ‘Ik en jij’ van de 

Oostenrijkse, joodse fi losoof Martin Buber. 

Dat gaat onder meer over de verhouding 

tussen mens en wereld, tussen mens en 

God. In de tussenruimte tussen die begrippen 

kun je iets vinden van gezamenlijkheid, van 

barmhartigheid ook.’ 

Die gezamenlijkheid valt niet altijd mee. 

Soms is het verdriet te groot, zijn er geen 

woorden voor te vinden. ‘Dan moet je maar 

aan de zijlijn blijven staan en toekijken.’ 

Positief eindigde haar bemoeienis met een 

dakloze die in het ziekenhuis terechtkwam. 

‘Hij was heel wantrouwig. Door zijn leven 

op straat kon hij niet meer geloven dat 

mensen goed voor je kunnen zijn. Dan doe 

je wel extra je best om te laten merken dat 

het je interesseert.’ Bang werd hij opnieuw 

toen hij, net gewend in het ziekenhuis, 

naar een hospice ging. ‘Ik zei dat ik hem 

zou uitzwaaien als hij het ziekenhuis 

verliet. Dat heb ik ook gedaan.’ En stelde 

hij dat op prijs? ‘Hij heeft me een fl es rum 

beloofd.’

Tekst: Willem Hekhuis, foto: Ko Groen

Naast iemand staan, 

met een open oor

Geestelijk verzorger Carola van den Heuvel:

Ik was ziek en jij hebt voor me gezorgd

‘Geestelijk verzorgers 

doen niet aan tienminuten-

gesprekjes’
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Epafras geeft geestelijke zorg aan 

Nederlandse gedetineerden in het buiten-

land. De stichting, opgericht in 1984, is 

genoemd naar Paulus’ medegevangene in 

Efeze (Filemon 23). Door een wereldwijd 

netwerk van vrijwilligers worden jaarlijks 

in niet minder dan 75 landen honderden 

pastorale bezoeken gebracht. Naast de 

geregelde bezoeken onderhoudt Epafras ook

schriftelijk contact, door correspondentie 

en de uitgave van een magazine. Het werk 

van Epafras wordt fi nancieel gesteund 

door zowel de overheid als kerken en met 

giften van derden.

Dubbel gestraft

Gedetineerd-zijn in het buitenland betekent 

in feite dubbel gestraft worden. Het gaat 

bijna zonder uitzondering om jongere mensen 

die veroordeeld zijn voor een delict dat te 

maken heeft met het bezit van of handel 

in drugs. De straffen daarvoor zijn in veel 

landen streng en de omstandigheden waar-

onder de straf moet worden uitgezeten niet 

best. Daarbij komt het isolement, door de 

andere taal en cultuur, en vooral ook vanwege 

de vaak heel beperkte mogelijkheden van 

contact met de buitenwereld: nauwelijks 

telefoon, geen internet, misschien een 

sporadische brief. 

Namens Epafras heb ik Nederlandse 

gedetineerden, mannen en vrouwen, bezocht 

in São Paulo, de stad waar ik predikant 

was van een Nederlandstalige migranten-

kerk. Ook in de jaren die we in Hong Kong 

woonden en werkten, leerden we buiten-

landse gedetineerden kennen. Het aantal 

Nederlandssprekenden onder hen was 

beperkt, het ging vooral om mannen uit 

Latijns-Amerikaanse en Afrikaanse landen, 

en ook uit Suriname. Onze bezoeken en 

gesprekken, meestal dus in het Engels, 

Spaans en Portugees, waren individueel, 

achter glas, of in groepsverband. 

Perspectief

Het gevangenispastoraat in Hongkong is 

ondergebracht bij missionaire organisaties. 

Ik deed mee met het vrijwilligerswerk van 

de Hong Kong Christian Kun Sun Association

- Kun Sun betekent Nieuw Leven. Altijd 

weer bijzonder waren de bijeenkomsten, in 

de ene gevangenis in een offi ciële gebeds-

ruimte, in een andere in de eetzaal. 

Afhankelijk van het tijdstip en het gevangenis-

regiem kwamen tien of twintig of meer 

mannen in hun gevangenistenue samen om

te bidden en te zingen. Om naar een over-

denking te luisteren of naar het getuigenis 

van een ex-gedetineerde. Om Kerst te vieren 

en Pasen. Of gewoon om het hart in de 

moedertaal te kunnen luchten, iets te 

vertellen over de dagelijkse routine en het 

gebrek aan perspectief. In Hongkong geldt 

een directe relatie tussen de hoeveelheid 

drugs waarmee iemand betrapt wordt en 

de lengte van de straf. Dat betekent dat 

veel buitenlandse gedetineerden al meer 

dan tien jaar vastzitten en nog tien jaar te 

gaan hebben. 

Voor ieder die in detentie leeft, ver van 

huis en familie, is het ontvangen van 

bezoek en het kunnen spreken in de eigen 

taal een groot goed. Iedere gedetineerde, 

hoe en waar ook ter wereld, heeft recht 

op zorg en aandacht, want ieder mens, 

benadrukt Epafras, is waardevol.

Tjeerd de Boer

We laten

niemand zitten

Ik zat gevangen en jij hebt me opgezocht

Het ontvangen van bezoek 

en het kunnen spreken in de 

eigen taal is een groot goed
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Tot het jaar 1207 kende de kerk zes werken 

van barmhartigheid. Het was paus 

Innocentius III die er in dat jaar een zevende 

werk toevoegde. Hij onderbouwde dat 

met een passage uit het apocriefe bijbel-

boek Tobit. Daarin begraaft Tobit - tijdens 

de ballingschap afgevoerd naar Ninevé - 

met gevaar voor eigen leven dode Israelieten 

die buiten de stad zijn geworpen.

Hans Meijerink is uitvaartondernemer in 

Amersfoort en heeft zich in die stad een 

aantal jaren ingezet voor de zogenoemde 

maatschappelijke uitvaarten. Hij snapt de 

motieven van Innocentius goed. ‘Dat paus 

Innocentius dat zevende werk toevoegde, 

heeft te maken met de vele pestepidemieën

die in die tijd in Europa rondgingen. 

Mensen die aan de pest waren overleden 

waren besmettelijk en de mensen die deze 

doden toch durfden te begraven, waren 

helden. Zij kregen op deze manier van de 

paus een steuntje in de rug.’

Het begraven van mensen is al negen jaar 

Meijerinks beroep. ‘Ik vind het daarbij 

eigenlijk best lastig om te bepalen voor wie 

ik dit werk doe. Doe ik het voor de doden 

of voor de nabestaanden. En als je je het 

voor de doden doet, wat doe je dan precies 

voor hen? Ik ben christen en mijn diepste 

drijfveer is om Gods liefde te laten zien. Ik 

wil iets doen wat er toe doet. Een dode is 

een schepsel van God, ook al is hij of zij 

dood. Meestal zorgt de familie heel goed 

voor de overledene. Het handige van een 

uitvaartondernemer is dan, dat hij alle 

regels kent en de weg daarin weet, zodat 

de familie dat niet allemaal hoeft uit te zoe-

ken. Ik ben er voor mijn gevoel dus vooral 

voor het faciliteren van de nabestaanden.’

Bijzondere mensen

Maar als er niemand is die dat wil of kan 

doen, dan kom je terecht bij de burgerlijke 

gemeente. Die zorgt dan voor een 

zogenoemde maatschappelijke uitvaart. 

‘Bij zo’n gemeentelijke uitvaart is er met 

de overledene altijd iets aan de hand, zoals 

een verslaving of een iets met psychiatrie. 

Tot een paar jaar geleden gaf de gemeente 

Amersfoort bij zo’n sterfgeval mij de opdracht 

voor de uitvaart te zorgen. Tegenwoordig 

doet de gemeente dat meestal zelf, maar 

dat gebeurt dan helaas zo sober mogelijk. 

Toen ik het nog regelmatig zelf deed, voelde 

ik me altijd barmhartigheidswerker. 

Er was bijvoorbeeld een man overleden die 

als een kluizenaar had geleefd. Volgens de 

gemeente had hij geen familie, maar ik ga 

dan in de buurt waar de overledene woonde 

de huizen langs. Ik bel aan en vraag of ze 

de overledene hebben gekend. Zo ben ik 

wel vaker op zoek gegaan naar het netwerk 

van een overledene. En meestal is er wel 

een buurtbewoner die een bekende of een 

familielid kent. Maar het is dan wel vaak 

moeilijk. Want stel dat je te horen krijgt dat 

je je vader die je al twintig jaar niet hebt 

gezien op 57-jarige leeftijd is overleden. 

Hoe voel je je dan? Zulke kinderen zijn ook 

vaak bijzondere mensen, waar ook vaak 

iets mee aan de hand is. Meestal zorg 

ik bij zo’n uitvaart voor iemand die een 

toespraak houdt waarin hij vertelt hoe je 

daarmee om kunt gaan. Op die manier kun 

je de nabestaanden nog troost bieden.’

Tekst: Peter Sneep, foto: Saskia Berdenis 

van Berlekom

Een dode is ook een 

schepsel van God

Zo stierf Mozes en de Heer begroef hem (Deut. 34:6)

Het is best lastig te bepalen: 

doe ik het voor de doden of 

voor de nabestaanden?
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Het gaat vaak over de zeven werken van 

barmhartigheid, maar er is nog een achtste: 

de zorg voor de schepping.

Paus Franciscus heeft deze toevoeging 

gedaan op 1 september 2016 tijdens de 

jaarlijkse gebedsdag voor het behoud van 

de schepping. Het was de tweede keer in 

de geschiedenis dat de Rooms-Katholieke

Kerk een ‘werk van barmhartigheid’ 

toevoegde aan de zes die in hoofdstuk 25 

van het evangelie van Mattheüs staan. In 

het jaar 1207 voegde paus Innocentius III 

het zevende werk toe: de doden begraven. 

Dat deed hij vanwege de pest en andere 

epidemieën die het begraven van doden 

gevaarlijk maakten. 

Ook paus Franciscus speelt in op de 

actualiteit. De ecologische nood vraagt 

volgens hem de inzet van ieder mens. 

‘2015 was het warmste jaar ooit en 2016 

wordt waarschijnlijk nog warmer,’ schreef 

hij op 1 september 2016. Hij kreeg gelijk: 

2016 werd opnieuw het wereldwijd warmste 

jaar ooit gemeten. De wereldwijde top vijf 

van heetste jaren bestaat tegenwoordig 

volledig uit de afgelopen vijf jaar. De paus 

wees erop dat de klimaatcrisis bijdraagt 

aan de groeiende stromen vluchtelingen. 

‘De armen van de aarde – hoewel ze 

het minst verantwoordelijk zijn voor de 

opwarming van de aarde – zijn het 

kwetsbaarst en merken er nu reeds de 

gevolgen van.’

In de protestantse kerken krijgt de zorg voor 

de schepping de laatste jaren ook meer 

aandacht. Afgelopen zondag (14 maart) is 

in veel kerken in Nederland ‘klimaatalarm’ 

geslagen door de klokken te luiden, door 

stil te zijn voor mensen en dieren die nu al 

lijden onder het grilliger klimaat en door te 

bidden voor de politici die de klimaatcrisis 

moeten aanpakken.

Lange tijd ging het in de kerk vooral over 

mensen en niet over alle andere schepselen. 

Ik sprak er onlangs over met Arie Trouwborst, 

milieu-jurist en christen. Dat het in de 

Bijbel nauwelijks over natuurbescherming 

gaat, heeft volgens hem met de context 

van die tijd te maken. ‘De mens had al een 

behoorlijke impact gehad op de natuur, 

maar de natuur werd nog niet ervaren als 

iets kwetsbaars, eerder als een bedreiging. 

Er liepen nog leeuwen rond in Israël. Je 

zou denken dat je als christen meegroeit 

met de ontwikkelingen. Tegenwoordig is 

de biodiversiteitscrisis één van de grote 

problemen. Dan moet je je bijbelse 

opdracht daar op toepassen en niet bij de 

mens blijven hangen.’ 

Het uitsterven van soorten, de opwarming 

van de aarde en milieuvervuiling zijn 

wereldwijde problemen waar je als individu 

weinig invloed op hebt. Dat kan geen 

reden zijn je ogen ervoor te sluiten en de 

problemen niet in je hart toe te laten. 

Je kunt doen wat je kan. Zo gaan we ook 

om met die zeven andere werken van 

barmhartigheid. We kunnen niet iedereen 

uit de armoede helpen, maar ieder mens 

die wordt geholpen is er één. Zo is elke 

stap die je zet om wat aan de ecologische 

nood te doen er ook één. 

Petra Noordhuis, 

namens de werkgroep Groene kerk

reageren? groenekerk@pgleusden.nl

Foto: Leerlingen van het Grotius College in 

Delft bij een klimaatactie

Je kunt doen wat je kan. 

Zo gaan we ook om met 

de andere werken van 

barmhartigheid
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De ecologische nood 

vraagt de inzet van iedereen
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Maak je klaar voor de Stille Week met de online Stille 

Week challenge. Een online uitdaging voor iedereen: jonge 

mensen en oude mensen, mensen met kinderen of tieners, 

stellen, vrienden, buren. Je kunt vanuit huis mee doen. 

Daarvoor heb je een computer of tablet nodig en een mobiel 

met whatsapp. 

Het is op vrijdag 26 maart om 19.00 uur. We beginnen 

met een online ontmoeting. Daarna krijg je een lijst met 20 

opdrachten via de mail, die je in 1,5 uur in en rond het huis 

kunt uitvoeren. Van elke opdracht die je doet stuur je een 

foto of filmpje per whatsapp naar de jury. 

Welk team haalt de meeste punten en gaat goed voorbereid 

de Stille Week in?

Doe mee als duo, gezin, jongerenteam of wat je maar  

bedenkt en geef je op. Dat kan tot 24 maart (via  

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

Vermeld je teamnaam, emailadres en 06-nummer.

Elke dinsdagavond om 20.00 uur gaan we online met 

elkaar in gesprek over de Bijbeltekst die op zondag in de 

dienst centraal zal staan. ‘Het geeft verdieping en ik luister 

intenser naar de diensten’ hoor ik een deelnemer zeggen 

die in de adventsweken heeft deelgenomen aan deze 

gesprekskring. 

De komende zondagen staan de bekende gedeelten centraal. 

23 maart: De intocht in Jeruzalem, en 30 maart: De graf-

legging van Jezus en de opstanding. Stuur een mailtje naar 

ds. Anette om mee te doen.

Bijbelgespreksgroep

Hoe vier jij Pasen in je gezin? Met gekleurde eieren en 

versierde paastakken of hebben jullie nog andere manieren 

om aandacht aan Pasen te geven? En hoe vier je de week 

vóór Pasen? Is het verhaal over het sterven van Jezus niet 

te zwaar voor kinderen? Nog even los van de vraag hoe je 

in je drukke bestaan tijd en ruimte vindt. 

Op donderdag 18 maart is er om 20.00 uur een online 

ontmoeting voor ouders om hierover door te praten en 

ideeën op te doen. Doe inspiratie op en bemoedig elkaar. 

Stuur een berichtje naar Neeltje voor een uitnodigingslink 

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

Klaar voor Pasen? Ontmoeting 

voor ouders 

Stille-Week-challenge 

Activiteiten en vieringen in de tijd voor Pasen

Iedere woensdag is er een oecumenische vesper, samen 

met onze katholieke en vrijgemaakte broeders en zusters. 

Elke vesper staat één van de werken van barmhartigheid 

centraal, waarbij een hedendaags (kranten)bericht  

wordt gekoppeld aan een Bijbeltekst. Voorgangers uit de 

verschillende gemeenschappen gaan voor.

Elke woensdag om 19.00 uur online vanuit de Jozefkerk. 

Zie www.stlucas.nu of YouTube (zoek op Jozefkerk Achterveld).

Vespers
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Natuurlijk vieren de kinderen ook Palmpasen. Daarvoor wordt 

de online kindernevendienst omgebouwd tot een interactieve 

digitale ontmoeting, waarbij kinderen live kunnen meedoen. 

Van te voren worden thuis de palmpaasstokken versierd, 

die in de viering een rol spelen. Ds. Anette zal het verhaal 

vertellen, er is een digitale optocht en een online-quiz. 

Meedoen? Gebruik zondag 28 maart om 9.45 uur de zoom- 

link https://us02web.zoom.us/j/84151974326 of stuur 

een mailtje naar kindernevendienst@pgleusden.nl voor de 

folder en uitleg over de palmpaasstok.

In de week voor Pasen is er ook 

het Kinderpaasfeest. Een feeste- 

lijke viering voor en door de 

kinderen, waarin we stilstaan 

bij het sterven van Jezus, maar 

vooral bij het feest van de 

opstanding. We gaan zingen 

en bidden, kijken naar opgenomen filmpjes, luisteren naar 

het verhaal en steken kaarsen aan. De viering zal op Paas-

zondag, 4 april, online te vinden zijn, maar is ook later mee 

te beleven. Mee helpen? Dat kan! Maak een bloem!

We willen de kerk mooi versieren met zelfgemaakte bloemen, 

als teken van nieuw leven dat in het donker begint. Daarvoor 

hebben we heel de gemeente nodig. Als iedereen 1 of 2 

mooie bloemen maakt (getekend, gebreit, gehaakt, geverfd, 

of wat ook) dan wordt de kerk een feest om te zien.  

Zichtbaar teken van onze gemeenschap en onze vreugde 

over de opstanding. 

Omdat Corona nog steeds van geen wijken weet, blijven wij 

beperkt in onze mogelijkheden. Bijzonder blij ben ik daarom 

dat wij u opnieuw als gezamenlijke Seniorengroepen van de 

Marcuskerk en de Dorpskerk weer een digitaal Muziek uur 

aan kunnen bieden vanuit de Dorpskerk.

Deze middag zullen opnieuw - ik zou bijna zeggen onze 

huissolisten - Astrid Sparreboom en Teun van Dalen zingen. 

Jan Schuring van het Koor Celeste tekent voor de Muzikale 

begeleiding en ds. Sprotte zal mooie iconen laten zien en 

er uitleg bij geven.

Onze onvermoeibare Thomas Degen zorgt ervoor dat u alles 

te zien en te horen krijgt.

De uitzending vindt plaats op dinsdag 30 maart om 14.30 uur.  

Ik dacht een prachtige opmaat  in de Stille Week voor Pasen.

Hoe verlangen we allemaal naar meer versoepelingen en 

vrijheid, maar voorlopig zit dat er niet in. Toch heeft corona 

m.i. iets positiefs gebracht: de samenwerking tussen 

beide seniorengroepen van onze kerk. En dan mag ik toch 

wel de naam van Iemeke Ketel noemen, die namens haar 

team strak met mij samenwerkte. Het is dan ook namens 

haar en onze beide teams dat ik u allen van harte Gezegende 

en vrolijke Paasdagen mag toewensen.

Namens de Marcuskerk: Iemeke Ketel (434 35 00) 

Namens de Dorpskerk: Aart van Ruler (889 03 05)

Dinsdag 30 maart, 14.30 uur. Te volgen via www.kerkomroep.nl, 

www.pgleusden.nl of YouTube (zoek op Protestantste  

gemeente Leusden).

Palmpasen met kinderen

Senioren passie- en paasmiddag

De zondag voor Pasen, 28 maart, is de opmaat van de Stille 

Week. In het verhaal over de intocht in Jeruzalem is de 

vreugde van Pasen al voelbaar, maar tegelijk is er de onder-

huidse spanning van de week vol lijden die daaraan vooraf 

gaat. Normaal gesproken vieren we deze zondag samen 

met de kinderen, die met hun feestelijke optocht van Palm-

paasstokken de dienst gezicht geven.

Dit jaar vieren we Palmpasen zonder kinderen in de dienst, 

en zonder volwassenen. Maar het wordt tóch een feestelijke 

viering waarin een muziekgroep veel liederen zal begeleiden. 

Liederen van Sela, uit ons vertrouwde liedboek en uit andere 

bundels als Opwekking en Psalmen voor Nu.

Hoe vieren we de bijzondere diensten van de Stille Week nu 

we ook dit jaar niet naar de kerk kunnen komen? Daar hebben 

de predikanten iets op bedacht: een klein paaspakket. 

Voor iedere viering een symbool dat u thuis kunt gebruiken, 

zodat alle zintuigen kunnen meedoen. Voel het water aan uw 

handen, proef brood en wijn, ruik de olie op uw voorhoofd.

Op woensdag staat dit tasje voor u klaar. U kunt het ophalen 

van de avondmaalstafel in de kerken. 

Wilt u ook een tasje? Geef u op via scriba@pgleusden.nl. 

Dit kan tot uiterlijk 28 maart. Ophalen kan op woensdag 

31 maart van 9.30 tot 11.30 uur in de Marcuskerk; van 

17.00 tot 19.00 uur in de Dorpskerk en op donderdag  

1 april van 9.30 tot 11.30 uur in de Dorpskerk.

Palmpasen

Stille Week thuispakket

Kinderpaasfeest



 

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,  

wimkurk@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 1-2-2021 via Jos Stekelenburg w 40 voor de bloemendienst, 

op 1-2-2021 via het Kerkelijk bureau w 16,50 voor de bloemen- 

dienst en op 22-2-2021 via Conny den Heijer w 10 voor de kerk. 

Op de rekening van de Diaconie zijn in de periode van 31 dec. 

t/m 26 febr. de volgende totalen aan giften op de bankrekening 

van de Diaconie binnengekomen: w 220,00 voor stichting 

Epafras; w 2.795,50 voor de Diaconie; w 647,50 voor stichting 
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In de afgelopen maanden hebben we een aantal gemeente- 

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

7 feb. 2021: Willem Tijmen Brethouwer

13 feb. 2021: Kunje te Winkel - Fokkens

23 feb. 2021: Adriaan Cornelis de Geus (Ad)

Op de website van de gemeente is over hen een in  

memoriam te lezen. www.pgleusden.nl/zorgen/in-memoriam.

Hoe kostbaar is Uw liefde, God!

In de schaduw van uw vleugels schuilen de mensen.

Zij laven zich aan de overvloed van Uw huis.

U lest hun dorst met een stroom van vreugden.

Want bij U is de bron van leven,

door Uw licht zien wij licht. 

Psalm 36:8-10

In Memoriam 
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Timon; w 1.249,50 voor Bangladesh; w 1.432,50 voor kook-

toestellen project en w 45,00 voor nat. fonds kinderhulp.

Alle gevers hartelijk dank.

Bedankt uit Franiker
Aan de kaartenschrijvers uit Leusden.

Het was een grote verrassing dat er zoveel kaarten uit Leusden 

naar het revalidatiecentrum in Leeuwarden kwamen om mij 

moed in te spreken, na mijn val. De broeder, ook verbaasd over 

de hoeveelheid, vroeg me of ik soms een contactadvertentie 

had geplaatst. Alle schrijvers en schrijfsters, hartelijk dank! 

Het heeft me heel veel goed gedaan.

Groet,

Lenie van der Tang

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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Van de kerkenraad

Wanneer u dit leest is ds. Marleen Kemink alweer twee 

en halve maand uit dienst. In de tussentijd is er heel wat 

gebeurd om de vacature die door haar vertrek is ontstaan 

op te vullen. In de januari vergadering van de kerkenraad 

hebben we formeel de vacature gesteld. Dat wil zeggen dat 

wij tot 2025 er vanuit gaan dat we 2,75 fte aan formatie 

voor predikanten beschikbaar hebben. Dat klinkt technisch; 

het wil zeggen dat we de komende jaren niet terug gaan 

in hoeveelheid uren waar het gaat om de predikanten. De 

kerkrentmeesters hebben al een paar jaren geleden een solide 

meerjarenbegroting neergelegd en zij zien geen aanleiding 

om daarvan af te wijken. Aan de Dienstenorganisatie van 

de PKN hebben we gemeld dat we willen beroepen en hebben 

we een solvabiliteitsverklaring gevraagd.

Daarnaast wil een nieuwe predikant weten waar de PgL 

voor staat. Dat kan hij of zij vinden in de beleidsvisie van 

de PgL. In maart wordt deze visie door de kerkenraad vast-

gesteld. De predikanten (ds. Anette en ds. Rob) hebben 

in een profielschets aangegeven wat voor aanvulling een 

nieuwe collega moet vormen op hun team. Aangezien de 

ontwikkelingen in de PgL de afgelopen jaren niet hebben 

stil gestaan, nemen we de profielschets die we hebben 

gebruikt bij ds. Marleen niet één op één overgenomen. De 

profielschets is door de kerkenraad in februari vastgesteld.

Wanneer u dit bericht leest, hebben we inmiddels ook een 

beroepingscommissie. We hebben er voor gekozen om  

een brede commissie te formeren, waarin de diverse en 

veelkleurige gemeente - die de PgL - is te herkennen is.  

In één van de nieuwsbrieven zullen we u de samenstelling 

laten weten. Zij gaan aan de slag met de namen van 

potentiële kandidaten. Vroeger heette dat ‘horen’. Hoe dat 

in de wereld van de online kerkdiensten gaat moeten we 

nog uitzoeken. Via de nieuwsbrief of na een kerkdienst in 

de livestream houden we u op de hoogte. Mocht u vragen 

hebben of een kandidaat willen aandragen, dan kunt u dat 

mailen naar scriba@pgleusden.nl.

 

Bert de Velde Harsenhorst

Voorzitter van de kerkenraad

Als ik op 2 maart dit stukje voor het Leusder Kerkblad schrijf 

hebben we voor bijna w 333.000 aan toezeggingen voor 

kerkelijke bijdragen ontvangen. Daarmee zijn we nog niet aan 

het begrote bedrag van w 336.700, maar als u dit stukje 

leest zullen we dat bedrag ongetwijfeld al gehaald hebben.

Het is zelfs mogelijk dat we meer dan w 340.000 halen en 

dus dicht in de buurt van de w 343.510 van 2020 komen. 

Opnieuw is de terugloop in de kerkelijke bijdragen daarmee 

kleiner dan waarmee we in de meerjarenbegroting rekening 

hebben gehouden. Dat geeft ons als gemeente de mogelijk- 

heid om de dingen te doen die we belangrijk vinden en het 

is tegelijk een belangrijke graadmeter voor de mate waarin 

we ons als gemeenteleden betrokken voelen.

Er is daarom alle reden tot dankbaarheid aan iedereen die 

heeft geholpen om dit resultaat te bereiken: Diana en Evert 

Jan van het kerkelijk bureau, de commissieleden, degenen 

die de Kerkbalanskrant hebben gemaakt, de lopers, alle 

vrijwilligers die hebben geholpen bij het vullen van de  

enveloppen en het tellen van het resultaat en natuurlijk alle 

gemeenteleden die hebben toegezegd om te gaan bijdragen.

Namens de Kerkrentmeesters: heel hartelijk bedankt!

Gerard van Houwelingen

De kledingbeurs van 14 april kan niet doorgaan. Zolang we 

niet in groepen samen mogen komen en anderhalve meter 

afstand moeten houden, kunnen we geen beurs organiseren 

in het Trefpunt. Het is heel jammer, maar we hopen toch 

dat we ooit weer een kledingbeurs kunnen houden. Misschien 

in september en anders volgend jaar. We hopen dat u  

allemaal de kleding kan bewaren voor ons.

Gerrie Slotboom-Bagerman

Kerkbalans: weer een goed 

resultaat!

Kledingbeurs gaat niet door

Beroepingswerk



17 maart tot 2 mei

We hopen dat we na Pasen weer vieringen in de Marcuskerk kunnen houden. De vieringen en voorgangers zijn daarom onder voorbehoud. 

Houd de nieuwsbrief in de gaten voor de laatste besluitvorming.
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Kerkdiensten

Donderdag 1 april - Witte donderdag 

Dorpskerk 19.30 uur ds. A. Sprotte, accent op de voetwassing m.b.v. thuispakket (zie p.15)

Zondag 28 maart - Palmpasen

Dorpskerk 10.00 uur mw. N.J. Rietveld (zie p.15)

Zondag 4 april - Pasen!

Dorpskerk 10.00 uur ds. R.P. Doesburg m.b.v. thuispakket (zie p.15)

Zaterdag 3 april - Stille zaterdag 

Dorpskerk 21.00 uur ds. A. Sprotte, accent op de doopvernieuwing m.b.v. thuispakket (zie p.15)

Zondag 21 maart

Dorpskerk 10.00 uur ds. A. Sprotte

Vrijdag 2 april - Goede vrijdag 

Dorpskerk 19.30 uur ds. R.P. Doesburg, viering avondmaal m.b.v. thuispakket (zie p.15)

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

Meld je aan via de website. 

Zondag 11 april

Dorpskerk 10.00 uur mw. N.J. Rietveld

Marcuskerk 10.00  ds. A. Sprotte

Zondag 25 april

Dorpskerk 10.00 uur ds. R.P. Doesburg

Marcuskerk 10.00 uur ds. A. Sprotte

Zondag 2 mei

Dorpskerk 10.00 uur ds. A. Sprotte

Marcuskerk 10.00 uur ds. R.P. Doesburg

Zondag 18 april

Dorpskerk 10.00 uur ds. A. Sprotte

Marcuskerk 10.00 uur mw. N.J. Rietveld

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. Zoek op Protestantse gemeente 

Leusden.

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.



Herrijzenis

Langzaam ontrukt de dag zich aan de nacht.

En in de hof, die ogenschijnlijk was verlaten,

onthult de dageraad een troep soldaten,

verlangend naar het einde van de wacht.

Hun silhouetten in het vroege ochtendlicht

– dat dra het kille duister zal verteren – 

mogen nog even de historie domineren.

Daarna verdwijnen zij voorgoed uit het gezicht.

De schepping wacht als op haar Genesis.

En in de ademloze stilte van de morgen

ligt het mysterie van Gods plan verborgen.

Dit is de stonde der herrijzenis.

Wiebren J. Tabak


