
Magazine van 

de Protestantse 

gemeente 

te Leusden

Jaargang 47 (mei 2021)

#05



Leusder Kerkblad 

Jaargang 47, #05 (19 mei 2021) 

Het kerkblad verschijnt 6x per seizoen. 

Het volgende nummer van deze 

jaargang verschijnt op 14 juli.

Redactie

Neeltje Rietveld - eindredacteur

Tineke Overeem - redacteur

Willem Hekhuis - redacteur

Abigaël van Koerten-Blootens - redacteur

Peter Sneep - redacteur

Petra Noordhuis - redacteur

Ds. Anette Sprotte - gastredacteur 

Reacties en inzendingen

Bij de eindredacteur: 

kerkblad@pgleusden.nl,  

 (06) 20 93 61 21. Als u iets wilt 

bijdragen, neem dan even contact 

op om te overleggen over lengte en 

moment van plaatsing. Artikelen 

worden automatisch op de website 

van de PgL geplaatst.

Administratie en bezorging

Het kerkblad wordt tussen de 

woensdag van verschijnen en de 

daaropvolgende zondag verspreid. 

Voor vragen over administratie, 

adreswijzigingen en bezorging:  

Kerkelijk Bureau, Asschatterweg 1, 

3831 JJ Leusden,  (06) 15 54 54 32, 

kerkbur.adm@pgleusden.nl

Afbeeldingen

Cover en achterkant: shutterstock

Opmaak

Ivar van Loen, ivarontwerpt

Drukwerk

ESED Grafimedia specialist 

 (035) 609 16 90

Sluitingsdatum kopij jaargang  

47 #06: 30 juni 2021

‘Mama, kom eens kijken.’ Vorige week werd 

ik door onze jongste naar beneden geroepen 

voor een vondst van haar vader. Een heel jong 

musje, dunne veertjes op een doorschijnende 

huid, helemaal slap en koud. ‘Het lag naast 

de auto, ik wilde het niet voor de katten achterlaten.’ 

We legden het in een kartonnen doos met wat zaagsel en boven de doos een  

bureaulamp met warm licht. Het musje bracht in ons allemaal tederheid naar boven. 

We wilden het met rust laten, maar tegelijk gingen we er steeds weer bij kijken. Na 

een uurtje begon het weer te leven. Het begon erg te piepen en we hoorden het 

fladderen. Wat als het toch zou kunnen vliegen?

Nog even later haalde de dierenambulance het vogeltje op. Ik zocht het na op internet. 

Zo’n musje kan waarschijnlijk nog niet vliegen. Het wordt door de ouders op de 

grond verzorgd, tot het de vleugels uit durft te slaan. Het beste laat je zo’n vogeltje 

gewoon waar het is, maar, verzekerde de ambulance ons, als het op een gevaarlijke 

plek ligt of slap is van de kou kun je het beter meenemen.

Het vogeltje zette me aan het denken. 

De Geest van God wordt vergeleken met een vogel. 

De uitstorting van Gods Geest – wat we vieren op Pinksteren – gaat met grote tekenen 

gepaard: een hevige wind, vlammen van vuur op de hoofden, mensen die spontaan 

in vreemde talen beginnen te spreken. Ook in andere verhalen heeft de vervulling 

met de Geest krachtige effecten. Profeteren, dansen in extase, wonderen verrichten.

En toch wordt de Geest vergeleken met een vogel.

In dat beeld zit vrijheid, een vogel is niet gebonden aan de aarde. Denk maar aan 

de vogels die ‘vliegen van Oost naar West Berlijn’. Gods Geest zit niet vast aan een 

bepaald gedeelte van de aarde, aan bepaalde mensen of culturen. De Geest zweeft 

daarboven en daalt neer waar zij wil. In dat beeld zit ook verwachting, want wie aan 

een vogel denkt, denkt vrijwel gelijk aan een nest. De belofte van nieuw leven.

In het begin zweefde de Geest boven het water, vertelt Genesis. Zoals lied 701 zingt:

Zij zit als een vogel broedend op het water, 

onder haar de chaos van de eerste dag. 

Zij zucht en zij zingt, moeder van de schepping, 

wachtend op het Woord totdat zij baren mag.

Maar in dat beeld zit ook kwetsbaarheid. Want de Geest wordt niet vergeleken met 

een adelaar, of een machtige steenuil, maar met een duif. Een nietig vogeltje.

Misschien betekent dat dat we ons niet blind moeten staren op de machtige tekenen. 

Misschien komt de Geest nog het meest als ‘het zachte suizen van de stilte’.

Ik wens u een mooie Pinksteren.

Neeltje
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Van de redactie 

Als een vogel

Heb je een vraag of een opmerking of 

een idee voor het kerkblad? 

Mail ons! kerkblad@pgleusden.nl
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Pinkstercollecte 
op zondag 16 mei 2021

Voor kinderen in Egypte is lezen een luxe! Boeken 

zijn schaars en daardoor lezen mensen nauwelijks. 

Het Egyptische Bijbelgenootschap schrijft elk jaar 

een Bijbelcompetitie uit voor kinderen van 6 tot 

12 jaar. Dit is een groot succes in de Egyptische 

kerken. Elke kerk komt met een kindergroep 

naar de wedstrijd over wat de kinderen thuis 

hebben geleerd. De winnaars krijgen een prijs.

Kinderen, maar ook hun ouders bestuderen 

het Bijbelboek, dat in de wedstrijd centraal 

staat. Voor alle deelnemers is er een 

competitie-Bijbel-stripboekje en kinderen van 

12 jaar krijgen een Bijbel: hun eerste eigen 

boek. Zo kan de hele familie Bijbel lezen.

Wat kan Kerk in Actie met uw bijdrage doen?

•  Voor 10 euro krijgen 20 kinderen een 

competitie-Bijbel-stripboekje

•  Voor 50 euro krijgen 10 kinderen een 

geïllustreerde Bijbel

De collecte-opbrengst op zondag 16 mei is 

bestemd voor dit werk van het Egyptische 

Bijbelgenootschap, partner-organisatie van 

Kerk in Actie. U kunt een gift overmaken op 

rekening NL35 RABO 0335 9522 32 t.n.v.

Diaconie Protestantse gemeente Leusden 

o.v.v. PINKSTERCOLLECTE 2021- Bijbellezen 

in Egypte. 

Mogen we weer op u rekenen? 

Hartelijk dank!

De ZWO-groep
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Vol van Gods
Geest in een
lege kerk
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Al langer dan een jaar was onze kerk 

dicht. Iedere zondag stond één van ons, 

predikanten, met een ouderling van 

dienst, organist, zangeressen, zangers 

en een technicus voor een kerk met lege 

stoelen. Ik herinner me nog goed de eerste 

digitale dienst eind maart 2020, waarin 

Rob en ik samen voorgingen. Onze oud 

voorzitter Rik Gierman heette ons welkom 

met de woorden: ‘We staan hier voor 

een lege kerk. Moge Gods Geest deze 

ruimte vullen!’ Niemand had toen kunnen 

vermoeden dat de kerkdiensten zo lang 

zonder kerkgangers zouden plaatsvinden.

Assepoester

En Gods Geest? Kon zij de lege ruimte vullen? 

Volgens mij heeft Gods Geest overuren 

gedraaid in het afgelopen jaar. De theoloog 

Alister Mc Grath noemt de Heilige Geest 

de Assepoester van de Drievuldigheid.  

Terwijl Assepoester het huishouden doet, 

gaat de eer naar haar opdringerige zusters 

die lui achterover leunen. Iets vergelijkbaars 

geldt voor de Geest die vaak het echte 

werk heeft moeten doen. Dat geldt niet 

alleen in de corona tijd!

Het begint al met de allereerste woorden 

in de bijbel. In het boek Genesis lezen we 

dat ‘de aarde nog woest en leeg was en 

duisternis over de oervloed lag, maar dat 

Gods Geest over de wateren zweefde’. 

Het Hebreeuwse vrouwelijke woord ‘ruach’ 

staat zowel voor ‘geest‘ als voor ‘adem’ 

en ‘wind’. Gods Geest is onzichtbaar, maar 

van het begin af aan al krachtig aanwezig. 

De Geest is de adem van God, oftewel de 

wind die helpt bij de schepping van hemel 

en aarde. 

In het laatste boek van de bijbel – Open-

baring – komen we de Geest in één van de 

laatste verzen opnieuw tegen: ‘De Geest 

en de bruid zeggen: Kom! Laat wie dorst 

heeft komen: Wie wil, neme het water, dat 

leven geeft, voor niets.’ (Openbaring 22: 17) 

Tussen de eerste en laatste woorden van 

de Bijbel, tussen alpha en omega (zoals  

te zien in de ramen van de Dorpskerk),  

lezen we over de geschiedenis van God 

met mensen. Daar is de Geest van God 

zowat overal aanwezig. 

Creatief

Een bijzonder verhaal over de aanwezigheid 

van Gods Geest is het Pinksterverhaal uit 

Handelingen 2. Met Pinksteren waait er 

een frisse wind. God komt als een wind-

vlaag en zet de verlamde leerlingen weer 

op de been. Ze worden in beweging gezet 

met de wind in de rug naar de mensen 

toe om Gods visioen van liefde en recht 

opnieuw tot leven te brengen. Deze wind-

kracht is creatief en maakt dingen nieuw!

 

Die creativiteit werd ook in onze gemeente 

zichtbaar toen we vrij snel overschakelden 

naar digitale diensten met een team van 

uitstekende technici en musici. Ook de 

kindernevendienst wist op een vrolijke en 

vindingrijke manier hierop in te spelen. 

Voor velen van u was het nieuw dat we 

ineens via een scherm op zondagochtend 

met elkaar verbonden zijn. De één gaat 

er om 10.00 uur echt voor zitten met het 

aansteken van een kaars, de bijbel en het 

liedboek binnen handbereik. De ander kijkt 

op een verloren moment, bijvoorbeeld tijdens 

het strijken van de was. Gelukkig dat velen 

van u de live stream kerkdiensten waarderen. 

Maar voelt u dan ook iets van de kracht 

van Gods Geest?

Gods vogel

Een gemeentelid beschrijft het als volgt: 

‘Aan het begin van de dienst bij de groet, 

concentreer ik mij op de predikant maar in 

die concentratie gaat ook een lijntje naar 

'Boven'. Ik verplaats me onbewust naar  

mijn plekje in de volle Dorpskerk. Ik heb 

daar immers 40 jaar elke zondagmorgen 

gezeten. Zo gaat het eigenlijk de gehele 

dienst: Geconcentreerd op de voorgaande 

predikant is het Gods Geest (de Vogel Gods) 

die ons hoe dan ook (rondvliegend!) met 

God en elkaar verbindt. Zo ervaar ik dat!’

Het is prachtig hoe zij Gods Geest beschrijft 

als vogel Gods, die vliegend en fladderend 

voor de verbinding zorgt en blijkbaar in staat 

is de lege ruimte te vullen. Als predikant 

ervaar ik dat anders. De Geestkracht van 

God ervaar ik het meest als u fysiek in de 

kerk aanwezig bent. Dan gebeurt er iets 

in de ruimte tussen u, mij en Gods Geest. 

Een lege kerk en via het oog van de camera 

tot u spreken went nooit!

Wel heb ik creativiteit kunnen ontwikkelen in 

het leren omgaan van digitale ontmoetingen 

via Teams en in het maken van korte filmpjes 

met gemeenteleden. Ik ben benieuwd wat 

onze digitale verbondenheid betekent voor 

de toekomst van de kerk. Ik maak me 

ook zorgen: komen we straks nog wel in 

beweging om met elkaar gemeente te zijn? 

Want hoe goed ook om nu vanuit je bank 

naar de kerkdienst te kijken, het versterkt 

een passief consumerende houding! 

Moeten we straks alleen maar analoge 

kerkdiensten houden om mensen weer 

naar de kerk te laten gaan? En laten we 

dan de mensen die nu digitaal met ons 

verbonden zijn in de steek? Kunnen we als 

gemeente oude manieren koesteren en 

nieuwe vormen ontdekken?

Hoe dan ook we staan aan het begin van een 

nieuwe communicatie! Daarin vertrouw ik op 

de kracht van Gods communicatiemiddel:

Kom, Heilige Geest, Gij vogel Gods,

daal neder waar Gij wordt verwacht …

(Liedboek der kerken 680)

Ds. Anette Sprotte

‘Een lege kerk en via het 

oog van de camera tot u 

spreken went nooit!’

‘Tussen de alpha en de 

omega is de Geest van God 

zowat overal aanwezig.’ 
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Toen in mei 1940 de Tweede Wereldoorlog 

uitbrak, was Kees van de Bunt (nu 87, hij 

is van januari 1934) een klein jongetje. 

Toen vijf jaar later de bevrijding kwam, 

was hij nog steeds een kind. Maar een 

kind met oorlogsherinneringen, indrukken 

die hem nooit meer zouden verlaten. We 

praten erover in zijn fraai gelegen woning 

aan de Arnhemseweg. ‘Vroeger zat hier 

een schoenlapper.’

Leusden heeft, gelegen aan de Grebbelinie, 

zowel in 1940 als in 1944/45 meer dan 

zijn deel gekregen van de oorlogshandelingen. 

In 1940 lagen hier Nederlandse militairen; 

tegen het eind van de oorlog richtten de 

Duitsers de Grebbelinie opnieuw in om de 

geallieerde opmars te vertragen. In het 

gebied tussen ruwweg Leusden, Barneveld, 

Scherpenzeel en Woudenberg werd de 

bevolking meermalen geëvacueerd en ging 

menige boerderij in vlammen op. In dat 

gebied, in een boerderij aan de Lapeerseweg, 

bracht Kees van de Bunt een groot deel 

van zijn jeugd door. 

  Hoe zat het, wilde de redactie van het 

Leusder Kerkblad wel eens weten, met 

de houding van de plaatselijke kerken 

in oorlogstijd. Steunden ze actief het 

verzet? Zorgden ze mede voor de 

onderduikers die in dit gebied in zo 

groten getale onderdak werd verleend? 

Eigenlijk weet niemand dat. Over de 

geschiedenis van Leusden is veel 

bekend, ook over de Tweede Wereldoorlog, 

maar naar de rol van kerk en geestelijk-

heid is nooit onderzoek gedaan. We 

moeten het doen met de verhalen van 

hen die het nog kunnen vertellen. Zoals 

Kees van de Bunt.

‘ Een kind kan 
beter niet 

alles weten’

Kees van de Bunt over de oorlogsjaren



‘We gingen naar de Hervormde School  

aan de Schoolsteeg,’ vertelt Van de Bunt.  

‘’s Zomers kwam de dominee daar catechi-

satie geven, maar als het weer slechter 

werd, had hij daar geen zin in en moesten 

we naar Leusden-Zuid. Achter de pastorie 

lag een grote tuin met appel- en peren-

bomen. Met een vriendje gingen we op 

een keer wat peren stelen. Ik klom in de 

boom en hij ving ze op. We werden betrapt. 

Dat heb ik je niet zo geleerd, Kees, zei 

de dominee. Voor straf moesten we in de 

consistorie de Tien Geboden opschrijven 

en uit het hoofd leren.’

De dominee in kwestie was ds. P. Hofstede, 

die van 1930-1955 verbonden was aan 

de Dorpskerk, toen de enige protestantse 

kerk in Leusden. We zullen de dominee  

later in dit verhaal nog een keer tegenkomen.

Wapens, munitie en bonkaarten

Vader Mees van de Bunt zat in het verzet. 

Met onder meer zijn buren, Wim Vrijhoef en 

Reinier Roest (die verraden werd en een groot 

deel van de oorlog in Duitse gevangenschap 

doorbracht). Karel van Ginkel zat er ook 

bij. De meesten in de Lapeerseweg waren 

rooms-katholiek, alleen het gezin Van de 

Bunt was protestants. En allemaal hadden 

ze onderduikers in huis. Bij Van de Bunt 

een Joods echtpaar uit Drenthe. Af en toe 

trok vader Van de Bunt er – met een aantal 

kameraden – midden in de nacht op uit. 

Werden er wapens en munitie gedropt op 

een veld in de buurtschap Moorst. Kees: 

‘Ik wilde mee met m’n vader. Maar die  

weigerde dat. Nee jongen, ga jij maar 

slapen, zei hij.’

‘Elke zaterdagmorgen,’ vervolgt Kees van 

de Bunt zijn verhaal, ‘kwam er een man die 

op het gemeentehuis werkte bij ons langs. 

Dan werden wij naar buiten gestuurd. Op 

vragen wat hij kwam doen kregen wij geen 

antwoord. Ik was nieuwsgierig en heb me 

een keer op zolder verstopt. Hij kwam, zo 

zag ik toen door een roostertje in het  

plafond, bonkaarten brengen. Bestemd 

voor de onderduikers. Mijn vader verdeelde 

ze verder. Illegaal natuurlijk.’

‘Ik wist eigenlijk te veel,’ zegt Van de Bunt. 

‘Een kind kan maar beter niet alles weten. 

Ik werd ook wel gewaarschuwd om op 

school mijn mond te houden. Gelukkig kon 

ik dat wel. Te veel praten was in die tijd 

levensgevaarlijk.’

Alles weg

Het eind van de oorlog bracht nieuwe  

ellende. De Duitsers verdedigden de 

Grebbelinie; de Canadezen zaten al in 

Barneveld. Het gebied lag opnieuw in 

de vuurlinie en de boerderijen zouden 

kapotgeschoten worden. De bevolking 

werd geëvacueerd en in de woelingen van 

die periode raakte moeder Van de Bunt in 

een schuilkelder het kistje kwijt met alle 

waardepapieren, inclusief alle spaargeld. 

‘De papieren, verzekeringspolissen en zo, 

hebben we later teruggestuurd gekregen 

uit Oosterbeek. Maar het geld was weg.’ 

Teruggekeerd – hun boerderij was wonderlijk 

genoeg gespaard gebleven – had het  

gezin niets meer. De hele boerderij was 

leeggeroofd. ‘Er hing nog één schilderijtje.’ 

Bij het bedrijf van Van den Berg (hoek 

Hamersveldseweg-Noorderinslag, waar nu 

nieuwbouw verrijst) had het Rode Kruis 

een depot ingericht waar goederen werden 

opgeslagen in het kader van een hulpactie 

voor wie in de oorlog veel verloren had. 

Mees van de Bunt ging erheen en kwam 

thuis met een prachtig eikenhouten bankje. 

Zo’n ding waarop je met z’n tweeën elk 

een andere kant op kijkt. Hij vond dat 

eigenlijk maar niets, zaagde de bank door-

midden en hield zodoende één mooie stoel 

over. Kwam ds. Hofstede op bezoek en zag 

wat er was gebeurd. Het bleek zíjn bank, 

die hij aan het Rode Kruis had afgestaan 

en die hij hier dwars door zag gezaagd. Hij 

was woedend.

Het muisje kreeg nog een staartje toen 

Mees van de Bunt, omdat het water hem 

na het verlies van al zijn geld tot de lippen 

stond, beleefd om een lening aan de kerk 

vroeg. Om weer te kunnen beginnen. De 

kerkenraad wees het verzoek af... Vader 

Van de Bunt heeft zijn hele verdere leven 

nooit meer één voet in de Dorpskerk gezet. 

Moeder en de kinderen Van de Bunt bleven 

wel komen en tot op de dag van vandaag 

is Kees een trouw kerkganger. ‘Nou ja, nu 

even niet natuurlijk.’

Willem Hekhuis, foto: Ko Groen
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‘Voor straf moesten we de 

Tien Geboden opschrijven en 

uit het hoofd leren’

‘Ik wilde mee met m’n  

vader. Nee jongen, ga jij 

maar slapen, zei hij’



‘Ik doe al vijf jaar mee aan de kinder-

nevendiensten in de Dorpskerk,’ vertelt 

Alieke Degen. ‘Onze zoon Tobias was nog 

klein en we waren net lid geworden van 

de Protestantse gemeente in Leusden. Ik 

ben toen door Petra Oosterom gevraagd 

om als leiding mee te draaien. Omdat ik 

graag een steentje bij wil dragen aan de 

gemeente en het kinderwerk heb ik dat 

gedaan en draaide ik al snel mee.’

Alieke is docent aan een middelbare 

school. Om precies te zijn: ze geeft Engels 

aan het Corderius College in Amersfoort. 

‘Als leiding van de kindernevendienst zie ik 

nu de jongere kinderen, wat ook een hele 

leuke leeftijdsgroep is om mee te werken. 

De overeenkomst is dat ik graag voor een 

groep sta, met kinderen werk en ik het 

overdragen van kennis leuk vind.’

Is het moeilijk om de kindernevendienst 

te leiden?

‘Nee, zeker niet. We werken met een fi jne 

methode, ‘Bible Basics’. Die heeft een 

duidelijke handleiding met een tekst en 

verwerking (zoals knutsels en spelletjes). 

Daarmee kun je de kinderen een hele 

leuke ochtend bezorgen. Een half uurtje 

voorbereiding is al genoeg, al kun je er 

uiteraard meer tijd in kwijt als je dat leuk 

vindt. Dat is ook fi jn als je op het laatste 

moment moet invallen als de leider of 

leidster die op het rooster stond onverwacht 

is verhinderd. Uiteraard gaat er in de online 

kindernevendienst meer voorbereidingstijd 

zitten.’

Er is een tekort aan leiders en leidsters.

‘Ja, dat klopt. Er is eigenlijk altijd een tekort 

en veel werkgroepen in de kerk hebben 

daarmee te maken. Wat de kindernevendienst 

betreft, denken veel mensen dat het wellicht 

veel werk is, dat het wenselijk is dat je zelf 

kinderen hebt en/of dat je veel kennis van 

de bijbel moet hebben. Maar dat is allemaal 

Een leuke
ochtend voor
de kinderen

De kindernevendienst gaat ook in coronatijd door, 

online. Dat vraagt wel wat van de leiding. Ze kunnen 

best wat meer mensen gebruiken. 

Over het geloof praten en 

denken met kinderen maakt 

het voor mij zo leuk om mee 

te werken
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Na bijna 20 jaar neemt Petra Oosterom 

deze zomer afscheid van het kinder- en 

jeugdwerk in de kerk. In al die jaren is 

ze actief geweest op vele manieren. 

Ouders en kinderen kennen haar als 

het vaste gezicht en aanspreekpunt 

van de kindernevendienst, maar ze 

was ook betrokken bij tal van andere 

activiteiten. Oppasdienst, Kids Sing-in, 

Kerst- en Paasvieringen en de kinder- 

nevendienst XL. 

Al die jaren gaf ze haar liefde,  

enthousiasme, energie en visie voor  

de kinderen. Ze genoot van het contact 

met de kinderen, het zingen en het 

creatief bezig zijn.

Vorig jaar vertelde ze in een interview 

in het Leusder Kerkblad waarom.  

‘Het allerbelangrijkste vind ik het om de 

kinderen over Gods liefde te vertellen, 

de liefde die God voor hen heeft.’

Als voorzitter van de kindernevendienst 

nam ze een actieve houding aan. Ze 

mailde en organiseerde, hield deadlines 

in de gaten en onderhield contact met 

het jeugdberaad en de predikanten.  

De laatste jaren deed ze ook het kerst- 

project. Een viering die nog velen zich 

zullen herinneren was toen er een theater 

langs kwam, dat allerlei proefjes deed 

waar de kinderen versteld van stonden.

Het is een vreemd jaar om afscheid te 

nemen, nu de kindernevendienst online 

is gegaan. Maar het is tijd voor iets 

nieuws. Petra gaat binnen haar werk 

aan een studie beginnen en – hoewel 

ze nog niet weet wat – ook binnen de 

kerk zal er snel genoeg weer iets op 

haar pad komen. 

Ook Ishry Valkengoed, die dit jaar eind- 

examen doet en volgend jaar een nieuwe 

fase ingaat, neemt deze zomer afscheid. 

Afscheid

Elke online kindernevendienst is er ook een rubriek rond ‘delen’ waarin kinderen iets  

kunnen vertellen of laten zien. 

niet zo. Het kost niet veel tijd, want we 

hebben een mooie en gebruiksvriendelijke 

methode en het is erg leuk om met de 

kinderen bezig te zijn. Ik word er zelf altijd 

erg enthousiast van. Juist over het geloof 

praten en denken met kinderen maakt het 

voor mij zo leuk om mee te werken aan de 

kindernevendienst.’

Hoe is het gegaan in de coronatijd? In de 

kerk, maar ook bij jullie thuis?

‘De kindernevendienst is nu al een hele 

tijd online. Prachtig dat het zo kan, maar 

wanneer het weer mogelijk is, zitten we 

natuurlijk liever weer echt in de kerk. We 

missen de interactie met de kinderen en 

daardoor haal ik er zelf minder energie 

uit, ook al doe ik het zoals de rest van de 

leiding uiteraard met liefde.

Mijn baan is sinds het uitbreken van de 

coronacrisis gewoon doorgegaan, alleen 

via Teams in plaats van in een lokaal. Dat 

kostte natuurlijk wél meer tijd, zeker met 

kinderen die ook thuis zitten. Thomas, 

mijn man, heeft ook doorgewerkt en is 

daarnaast erg druk met het opzetten 

en streamen van de kerkdiensten in de 

Dorpskerk (en nu ook de Marcuskerk) en 

dus hadden we het allebei drukker. Helaas 

zijn daardoor in ons gezin de zaken die 

met geloof te maken hebben, op een iets 

lager pitje komen te staan. Zoals vast veel 

gezinnen in deze drukke periode zullen 

ervaren is het niet altijd makkelijk tijd te 

vinden om echt met het geloof bezig te 

zijn, maar we proberen waar mogelijk toch 

even de prentenbijbel erbij te pakken, met 

de jongens een verhaal te lezen of een 

leuke christelijke CD op te zetten'.

Hoeveel mensen zijn er nodig om het kinder- 

nevendienst-team compleet te hebben?

‘Dat is moeilijk te zeggen. We draaien nu 

met ongeveer acht mensen de kinderneven- 

dienst. Er zijn normaal gesproken elke zondag 

twee groepen, dus zijn er twee mensen  

nodig. Dat betekent dat iedere leider nu 

zo'n beetje één keer per maand aan de 

beurt is, wat meer dan wenselijk is. 

We hebben een leuk team, maar omdat er 

leiding gaat stoppen zijn we nóg harder op 

zoek naar mensen om ons team mee te 

versterken. Ik begrijp goed dat het nu  

digitaal lastig inbeelden is wat kinderneven- 

dienst draaien inhoudt, maar hopelijk kunnen 

we (bijvoorbeeld na de zomer) weer in de 

kerk met de kinderen aan de slag. 

We kunnen alle hulp gebruiken. Het is ook 

fijn als iemand één keer per kwartaal wil 

meedraaien, of alleen de groep met de 

kleinste of de oudste kinderen wil leiden. 

Tieners, ouders of juist oudere gemeente-

leden, met of zonder kinderen, iedereen 

kan een steentje bijdragen. Het leuke is 

dat iedereen een andere invalshoek heeft 

en eigen ideeën meebrengt, en dat is 

heel waardevol. Dus of iemand wel of niet 

ervaring heeft met jeugdwerk, iedereen is 

welkom om een keer mee te doen om te 

zien of dit iets voor jou is.'

Peter Sneep, foto: Alieke Degen

Het is ook fijn als iemand 

één keer per kwartaal wil 

meedraaien
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Op Goede Vrijdag 2 april kwamen 

jongeren uit Leusden en Amersfoort in 

actie tegen eenzaamheid. Onder het 

motto Standby & Standup stonden ze 

op voor mensen en boden ze hulp aan. 

Daarbij werd het Paasevangelie als 

inspiratiebron gebruikt. Overdag werden 

tientallen mensen bezocht die eenzaam 

zijn; van een ‘vergeten oudere’ tot een 

‘geïsoleerde jongere’. Iedereen had iets 

persoonlijks gemaakt dat daarbij werd 

uitgedeeld. Hier werd live verslag van 

gedaan op radio/televisieprogramma 

(EVA). Ook lokale artiesten traden live 

op en met gasten werd gesproken over 

het ‘eenzame corona-jaar’. Burgemeester 

Lucas Bolsius opende het programma dat 

tot middernacht (Stille Zaterdag) duurde 

en afgesloten werd door de burgemeester 

van Leusden, Gerolf Bouwmeester. 

#ikbenervoorjou 

Tijdens de uitzending konden mensen liedjes 

aanvragen door geld te doneren, bestemd 

voor Sociale Gasten, een organisatie die 

jongeren koppelt aan hulpvragen van mensen 

in Amersfoort (zie socialegasten.nl).  

Daarbij werden verhalen over eenzaamheid 

gedeeld. Diverse artiesten werkten  

belangeloos mee: dichter/zanger Twan Vet, 

zangeres Annemarie Houkes en organist 

Henk Veldman. 

De jongeren stelden iedereen de vraag: 

‘Tegen wie wil jij zeggen: Ik ben er voor jou!’ 

Ze hoopten dat door de uitzending in de 

aanloop naar Pasen mensen zich verbonden 

zouden voelen met elkaar; dat ze elkaar 

bij de hand nemen en op weg gaan naar 

het licht aan het eind van tunnel. En ze 

hopen dat anderen ook na de uitzending 

aandacht zullen geven aan mensen die 

zich alleen voelen. Want eenzaamheid is 

voor té veel mensen een groot probleem 

geworden. 

De uitzending werd georganiseerd door 

jongeren uit de Fonteinkerk (Amersfoort) 

en de PgL en is terug te zien via  

www.facebook.com/standby.standup/.

Waarom meedoen?

Twee jongeren geven antwoord. 

Maura: Ik doe mee omdat ik het erg zielig 

vind voor de mensen die alleen zijn en ik 

daar probeer een steentje bij te leggen. 

Bas: Ik doe mee omdat veel mensen in 

deze tijd eenzaam zijn en ik hoop dat we 

die mensen wat steun kunnen geven.

Annemarie Hoogland

Tieners maken radio/tv 
tegen eenzaamheid 
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De organisatie van de tienerclub Forever 

Friends en die van de Jeugdkerk zijn vorig 

jaar samengevoegd tot één team: organi-

satie Jong & Kerk. Ook tijdens corona is 

er maandelijks tienerclub op vrijdagavond 

en Jeugdkerk op zondagmorgen. De meeste 

activiteiten gaan digitaal via teams en 

de opkomst is goed. Voor de jeugdwerkers 

is het wel een uitdaging om een leuk en 

goed digitaal programma neer te zetten, 

waarbij ook echt een gevoel is van 

ontmoeting. Sinds januari is gestart met 

een dubbele Jeugdkerk: de jongere tieners 

(11-14) en de oudere (15+) hebben nu 

ieder een eigen programma om aan deel 

te nemen.

Wisseling van de wacht 

In 2020 namen Rob de Peuter en Inge de 

Kruijf afscheid van hun taak binnen het 

kerkelijk jeugdwerk. Beiden waren actief 

voor de Jeugdkerk en namen daarnaast 

deel aan extra projecten. Rob was jaren de 

trekker van de succesvolle Startweekend 

kampen op het YMCA-terrein. Inge draaide 

onder andere mee als begeleider bij 

Standup & Standby. Alsnog bedankt Rob 

en Inge!

Begin 2021 heeft ook de 24-jarige Peter 

Hoogland aangegeven ermee te stoppen 

(wegens drukke werkzaamheden). Al ruim 

6 jaar zet Peter zich enthousiast in voor de 

jeugd in onze gemeente. Door zijn leeftijd, 

humor en betrokkenheid vindt hij makkelijk 

aansluiting bij de leefwereld van tieners. 

Naast de organisatie van de Jeugdkerk 

was hij er altijd bij tijdens het Startweekend

kamp. En hij ontpopte zich als de kartrekker 

in de samenwerking met de Fonteinkerk 

rond de Paasactiviteit ‘Standup & Standby’. 

Peter wist daarnaast (samen met Jan en 

Annemarie Hoogland) een brug te slaan 

tussen ZWO en de jeugd. 

In 2015 maakten ze met Kerk in Actie een 

reis naar Rwanda waar ze in Nederland 

uitgebreid verslag van hebben gedaan. Vanaf 

2018 namen Peter en Annemarie samen 

met enkele tieners deel aan het ZWO-project 

voor Moldavië. En natuurlijk gingen ze in 

2019 mee op reis naar Moldavië. Geweldig,

want als jeugdwerkers ontfermden zij zich 

over de jongeren in de groep tijdens het 

driedaagse jeugdprogramma. 

In de zomer staat er nog een afscheid 

gepland. Dan zal ook Marlous Huijgen 

haar taak neerleggen. Marlous is al zeker 

tien jaar bij Jong & Kerk betrokken. Vanaf 

het eerst begin was ze erbij, zowel bij de 

Jeugdkerk als Forover Friends. Ook was ze 

heel actief bij de organisatie van het start-

weekend en zorgde dan voor activiteiten 

als lasergamen of levend stratego. 

Peter en Marlous, we danken jullie 

voor jullie geweldige bijdrage en we gaan 

jullie missen!

Meedoen?

In de zomer zal het team nog uit vier mensen 

bestaan: Ineke van de Berkt, Annemarie 

Hoogland, Marco Oosterom en Martin de 

Pater. Vier enthousiaste mensen die veel 

vreugde en plezier aan hun contact met de 

tieners beleven. Maar het team kan wel 

uitbreiding gebruiken, zeker nu de groep in 

tweeën is gedeeld. 

Heb je zin om met deze energieke groep 

actief aan de slag te gaan en mee te 

helpen Jong & Kerk verder te ontwikkelen 

en mee te doen? We kunnen je heel goed 

gebruiken!

Interesse? Mail naar: 

jeugdkerkpgl@gmail.com

Jong & Kerk
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Eén keer in de maand is er in de Marcus-

kerk basiscatechese voor kinderen in 

groep 7 en 8. Voor de kinderen is het in 

dit coronajaar de enige mogelijkheid om 

in de kerk te komen. Het is wel wennen 

in het lege gebouw, maar we maken er 

ook dankbaar gebruik van. Stil zijn is niet 

nodig en verstoppertje in de hele kerk, 

wie wil dat niet? Om toch een beetje een 

kerk-gevoel te hebben, beginnen we elke 

keer met het aansteken van de tafelkaars 

uit de kerkzaal en we zeggen samen wat 

we altijd horen. “Onze hulp is in de naam 

van de Heer, die hemel en aarde gemaakt 

heeft, die trouw blijft voor altijd en die 

nooit loslaat waar Hij aan begonnen is.”

De eerste keer begonnen we bij het begin 

en maakten we een eigen ‘aarde’. De keer 

daarop doken we in de Bijbel. Dat blijkt 

eigenlijk een hele bibliotheek te zijn! Wat 

voor soort boeken er in staan, ontdekten 

we vooral in de ‘ren-je-rot-quiz’. De derde 

keer verdiepten we ons in de profeet Jesaja 

en probeerden we zijn boodschap ook in 

de kranten van vandaag terug te vinden. 

Dat viel nog niet mee. 

Door corona moesten we een paar  

maanden overslaan, maar gelukkig konden 

we, tegelijk met de scholen, weer beginnen. 

We verdiepten ons in de werken van barm-

hartigheid en beeldden die uit met playmobil. 

De laatste keer ging het over Petrus, die 

vanwege zijn geloof in de gevangenis terecht 

komt. Om daar iets van te ervaren gingen 

de kinderen een escaperoom in, waar ze 

alleen samen uit konden ontsnappen. In 

de komende maanden staat er nog één 

ontmoeting en – hopelijk – een uitje naar 

Amsterdam op het programma. 

Samen denken en praten over God en 

geloof en daar dan creatief of actief mee 

aan de slag gaan. Het is iedere keer een 

uur genieten. Voor volgend jaar moeten we 

nog bedenken hoe we de catechese gaan 

vormgeven. Heeft u een idee of heeft u er 

gewoon veel zin in gekregen? Stuur even 

een berichtje!

Neeltje Rietveld

Iedere keer een 
uur genieten

Verstoppertje in de hele 

kerk, wie wil dat niet?
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Annly is 21 jaar en het middelste kind in het 

gezin van Gerrie en Cornel van Valkengoed. 

Haar passie is stedenbouwkunde en ze 

hoopt van haar hobby haar beroep te maken. 

Dwarsfluit spelen bij de showband en met 

elkaar zingen doet zij ook graag. Die hobby’s 

wachten nu even op betere tijden.

Nieuw en oud 

Twee grote interesses heeft Annly: steden 

en geschiedenis. Zij wilde eerst architect 

worden, maar dat was haar toch te 

kleinschalig met te weinig aandacht voor 

de openbare ruimte. Daarom is het dus 

stedenbouwkunde geworden. 

Gaandeweg ontdekte Annly dat zij hierin 

haar belangstelling voor geschiedenis ook 

goed kwijt kan. Als een oud fabriekspand 

bijvoorbeeld plaats moet maken voor  

woningbouw, is de gangbare reactie: slopen. 

Annly begint met de vraag: moet zo’n 

gebouw wel tegen de vlakte? Zij kijkt of de 

historie van die plek iets kan toevoegen 

aan de nieuwbouwplannen. 

Zo werkt ze ook in haar afstudeerproject, 

rond de woningnood onder jongeren. In 

opdracht van de gemeente Deventer zoekt 

Annly in de dorpskernen rond die stad naar 

mogelijkheden voor nieuwbouw. Daarbij zoekt 

ze verbinding tussen de historie van de 

dorpen en de behoefte van de jongeren.

Haar motto ‘Laten we er wat van maken!’ 

neemt ze mee naar haar werkzame  

leven straks.

Geloven en corona 

Annly legt haar hart ook in muziek. In het 

samen zingen in de kerk ontmoette ze 

God, vooral in opwekkingsliederen. Nu dat 

niet kan door corona is dat voor haar echt 

een gemis. Voor de onlinediensten mist 

ze de concentratie, omdat je niet echt 

mee kunt doen. Je kunt alleen kijken. De 

geloofsgesprekken in de 17+ groep waren 

voor Annly heel waardevol. Helaas is ook 

dit fysieke contact nu niet mogelijk. Via  

Microsoft Teams je geloof delen werkt gewoon 

niet. Er staat wel een groepswandeling op 

het programma. 

Annly ziet God in de ‘kleine’ dingen: in 

de natuur, de geboorte van een kind en 

de bomen die weer in bloei staan. In het 

gewone dagelijkse leven heeft ze niet zo 

de behoefte om over haar geloof te praten. 

Als je zegt dat je gelooft, loop je vaak tegen 

vooroordelen op: je bent dan gauw een 

die-hard-gelovige, er mag niks en je bent 

tegen homo’s. Dat is geen basis voor een 

openhartig gesprek.

Waar het op aan komt

Annly wil niet in de overtreffende trap 

spreken over haar ouders, broer, zussen en 

oma. En overdrijven wil ze al helemaal niet. 

Toch kan ze er niet omheen: ‘Een hecht 

gezin met mensen die echt om je geven is 

de basis.’ En als die basis goed is, kun je 

zo’n pandemie wel aan. Sterker nog, het is 

een voorwaarde.

Eenzaamheid kent ze niet: er is altijd wel 

iemand thuis om even mee te sparren. 

Ook heeft zij een hartsvriendin, die zij 

gewoon ontmoet en waar zij veel mee 

deelt. Ze zit wel veel thuis, maar ‘klagen 

helpt niet, je moet er zelf iets van maken.’ 

Annly gaat daarom één dag in de week 

naar school. Daar ontmoet zij haar studie-

vrienden. ‘Het is qua studie niet de meest 

productieve dag, maar sociaal gezien wel.’

Tineke Overeem, foto: Ko Groen

Via Teams je geloof delen 

werkt gewoon niet
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Die Gideon. Maakt er een mooie bende 

van. Geen mens die dat ooit van hem 

zou hebben verwacht, tenzij in negatieve 

zin. Oké, Gideon is weliswaar van het 

geslacht van Abiëzer, van de stam van 

Manasse en dus een nazaat van diens 

vader Jozef, maar zijn familie is naar eigen 

zeggen een stelletje armoedzaaiers en 

in het huis van zijn vader Joas staat hij 

onderaan in de pikorde. De Bijbel schotelt 

ons overigens vaker zulke verhalen voor 

van onaanzienlijke mensen die uiteindelijk 

boven zichzelf uitstijgen.

Zo ook nu. Maar laten we eerlijk zijn, het 

komt als een totale verrassing. Die Gideon 

is nou niet echt het type held. Toch 

begroet de engel hem, terwijl hij zich bij 

het dorsen van tarwe in een perskuip 

verbergt voor de roofzuchtige Midjanieten, 

met: “De Heer is met je, dappere krijgsman.”

“Wie? Ik?” Gideon staat meteen op scherp, 

want in deze groet hoort hij impliciet een 

appèl. Dat hij uit zijn perskuip en uit zijn 

schulp zal moeten kruipen. "Toon je moed 

en bevrijd Israël, dat is mijn opdracht”, 

zegt God. 

Al snel weet Gideon 32.000 man te 

rekruteren om de binnengevallen Midjanieten 

en Amalekieten te weerstaan. Maar opdat 

de Israëlieten zich bij een zege niet op de 

borst zullen slaan, in plaats van God te 

roemen, gebiedt Jahweh hem om zijn strijd-

macht uit te dunnen. Wie bang is, mag 

inrukken: 22.000 man kiezen het hazenpad. 

Wat resteert, is nog steeds te veel van het 

goede. Dus volgt er een tweede selectie-

ronde. Gideon moet de mannen naar het 

water laten gaan. “Degenen die het water 

met hun tong oplikken zoals honden doen, 

Held tegen wil en dank

Gideon en de engel, in ‘Kinderbijbel’, D.A. Cramer-Schaap, geïllustreerd door Annemarie van Haeringen
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die moet je apart zetten van degenen die 

knielen om te drinken.” Driehonderd slurpen 

het water op. Dan zegt de Heer: “Met die 

driehonderd man die het water met hun 

tong oplikten, zal Ik jullie bevrijden.”

Het is dus niet bepaald een keurtroep 

waarmee Gideon de strijd moet voeren. 

Geen commando’s avant la lettre. Ook 

beslist niet de fine fleur van de natie. 

Eerder ongelikte beren. Maar wat dan nog. 

Bepalen in vredestijd dikwijls scholing en 

afkomst iemands plaats in de samenleving, 

de bezetting heeft ons geleerd dat in 

oorlogstijd andere (natuur)wetten gelden. 

In ‘Het verzet 1940-1945’ van Richter 

Roegholt en Jacob Zwaan staat het zo: 

‘Het verzet stuwde vaak de moedigsten, 

intelligentsten en bekwaamsten naar boven.’ 

Waar de overheid het onder druk van de 

bezetters dikwijls liet afweten, namen 

gewone burgers uit allerlei geledingen het 

voortouw. En waar de kerken zich niet altijd 

even duidelijk uitspraken, liet menige kerk- 

en voorganger in daad en woord niets aan 

duidelijkheid te wensen over. In een tijd 

waarin complotdenken en antisemitisme 

andermaal salonfähig dreigen te worden,  

is het goed ons dat te herinneren en  

waakzaam te blijven. Om het met de joodse 

filosofe Hanna Arendt te zeggen: “Het ideale 

subject voor het totalitaire bewind is niet 

de overtuigde nazi of communist, maar 

mensen voor wie het onderscheid tussen 

feit en fictie niet langer bestaat.”

Uiteindelijk komt Gideon in actie. We weten 

hoe dat afloopt. Met een krijgslist krijgt hij 

de vijand zover dat die zichzelf te lijf gaat. 

En daarna bindt Gideon met de restanten 

de strijd aan. Maar hoe dapper op het 

slagveld ook, hij is uiteindelijk toch vooral 

een geloofsheld. In die traditie staan 

mannen als ds. F. Slomp (Frits de Zwerver) 

en Johannes Post en vrouwen als Helena 

Kuipers-Rietberg (Tante Riek), behorend tot 

die andere, 20ste eeuwse Gideonsbende. 

Wier nagedachtenis wij deze maand eren 

en aan wie wij allen schatplichtig zijn.

Wiebren J. Tabak

Waarom?

Steeds vaker hebben we te maken met 

extreme weersomstandigheden in ons 

land. In een snel tempo verdwijnen veel 

plant- en diersoorten en raken de levende 

systemen verstoord. Uit diverse weten- 

schappelijke onderzoeken blijkt dat vooral 

de toename van verharding negatieve 

effecten heeft op het welbevinden van 

mens, dier en natuur. Door tegels en 

bestrating kunnen riolen forse regen- 

buien niet altijd verwerken. Als de riolen 

overlopen, kan het rioolwater op straat 

terechtkomen. Of het stroomt naar sloten 

en kanalen en veroorzaakt daar vissterfte. 

Akkers kunnen vervuild raken.

Elke vierkante meter steen die wordt 

vervangen door groen helpt. Het water 

kan weer in de bodem zakken, de  

temperatuur in de stad wordt getemperd, 

fijnstof wordt afgevangen, insecten,  

amfibieën, vogels en kleine dieren vinden 

weer een leefgebied, het bodemleven 

verbetert en mensen voelen zich prettiger 

en gezonder. 

Ook kun je de regenpijpen van je huis 

afkoppelen van het riool, zodat het 

regenwater niet via de pijp wegloopt in 

het riool. Hiermee ontlast je niet alleen 

het rioleringssysteem, je bespaart ook 

energie! Dit water zou anders via het 

rioleringssysteem gezuiverd worden tot 

drinkwater. Dat hoeft nu niet meer. Het 

opgevangen regenwater in bijvoorbeeld 

een regenton kun je weer hergebruiken 

voor planten in je tuin of kamer. 

Wanneer?

Iedereen kan meedoen door tegels 

te wippen vanaf 30 maart tot 30 

september. Ga je ook aan de slag met 

de tegels in je tuin? De gemeente 

met de hoogste TPI (gewipte Tegels 

per Inwoner) wint de prestigieuze 

Gouden Tegel! Zie verdere informatie 

op NK-tegelwippen.nl. Op deze website 

geef je via een formulier aan hoeveel 

tegels je gewipt hebt, plus je voegt een 

bewijsfoto toe en ze worden opgeteld 

bij de tegelstand van Leusden en  

heel Nederland.

Het lijkt ons als Groene Kerk heel  

leuk als je een bewijsfoto van je  

gewipte tegels ook opstuurt naar  

groenekerk@pgleusden.nl, zodat we 

deze actie kunnen delen met elkaar! 

Werkgroep Groene Kerk

Tegels wippen en winnen
Help Nederland vergroenen en wip ook wat tegels uit je tuin

Het verzet stuwde vaak de 

moedigsten naar boven



 

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. Wim 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: vacature, tijdelijk vervuld door Hans van Geet  

(zie onder)

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. In feb. via het Kerkelijk 

bureau w 40 en op 25-3 via Jannie van Ravenhorst w 40, beide 

voor de kerk. Op 8 april via Betsy van der Hoeven w 30 en op 

11-4 via het Kerkelijk bureau w 25, beide voor de bloemendienst.  

Op 29-4 via Betsy van der Hoeven w 25 voor de kerk. Voor het 

ouderenwerk is via Gerrie Slotboom een gift ontvangen van w 20. 

Op de rekening van de Diaconie zijn in de periode van 27 feb. 

t/m 1 mei de volgende totalen aan giften binnengekomen: 
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In de afgelopen maanden hebben we een aantal gemeente- 

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

17 maart 2021: Hendrik Diddo van der Kamp (Henk)

25 maart 2021: Diederick Johannes Bastmeijer (Dick) 

19 april 2021: Harmina de Haan - Bobbink (Harmien) 

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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Op 23 februari overleed mijn man, onze vader en (over-) 

grootvader. Hij voelde zich thuis in de Dorpskerk. Vol vertrouwen 

in zijn Koning is hij heengegaan. De blijken van medeleven en 

deelneming die wij hierna kregen, hebben ons enorm gesteund 

en doen dat nog. Wat een warme woorden, mooie kaarten en 

bloemen! Heerlijk, ál die berichtjes op de website, via de app, 

de mail en bij de post. Samen geven die boodschappen een 

levendig portret van Ad en wat hij voor zo veel mensen heeft 

betekend. Voor ons is dat troostrijk en bemoedigend. Leven 

doe je niet alleen, en het is een groot geluk als je merkt en 

voelt dat er mensen om je heen staan.

Roelie Schaapman, kinderen en kleinkinderen van Ad en Roelie

voor het Nationaal fonds Kinderhulp w 1627,20; voor het 

Straatpastoraat w 1403,80; voor Vluchtelingenwerk Nederland 

w 1090,20; voor de plaatselijke Zonnebloem w 1372,20; voor 

de voedselpakketten voor Moldavië w 3373,00.

Alle gevers hartelijk dank.

Bedankt
Graag willen wij onze hartelijke dank uitbrengen voor het 

ontvangen van een prachtige bos bloemen i.v.m. ons 40 jarig 

huwelijk. 

Juan en Ria Nicolina

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

Pinksteren is het feest van de Geest en de geboorte van 

de kerk. Een prachtige zondag om de deuren van de kerk 

weer open te zetten. 

Vanaf zondag 30 mei is het weer mogelijk om de kerkdienst 

in de kerk mee te beleven. Zowel in de Dorpskerk als in 

de Marcuskerk kunnen 30 mensen worden verwelkomd, 

om – natuurlijk op afstand – samen te zijn, te horen en 

te bidden. Een feestelijk moment, want hoe goed het ook 

gaat met de online dienst, in de kerk beleef je de dienst 

toch anders. 

Opgeven kan via de website. Misschien bent u niet gelijk 

de eerste zondag aan de beurt, maar dan de tweede of 

derde zondag. We hopen u eindelijk weer eens te zien!

Theo Maat maakte deze foto van een wel heel toepasselijke 

straat in Middelburg. 

De kerk is weer open!

Als team waren we deze week voor het eerst in 14 maanden 

weer bijeen!

Eigenlijk weten we nog niet zo goed hoe het verder moet 

op termijn. Corona houdt ons in de greep, maar we willen 

zo graag weer wat vrijheid en ontmoeting met elkaar. Zo 

vonden we dat je toch ergens moet beginnen. 

Daarom organiseren we deze zomer 2 koffiemorgens en 

wel op woensdag 7 juli en op woensdag 4 augustus, vanaf 

10.00 uur. U krijgt hier zo half juni een uitnodiging voor. 

Ook voor vervoer wordt gezorgd.

We willen deze morgens benutten om van u te horen hoe 

u het ziet. ook na de zomer. Voor ons zeer belangrijk en 

we zullen dan ook proberen als team zoveel als mogelijk 

aanwezig te zijn. Maar voel u vrij. Ziet u het toch niet zitten, 

dan begrijpen we dit heel goed!

Gewoon iets om te proberen. Pas half juni nemen we de 

definitieve beslissing. We moeten blijven hopen en moed 

houden toch?

Als team wensen wij u zo een warm en zonnig voorjaar,

met een vriendelijke groet,

Ellie, Krijna, Gerrie, Henny, Francien, Jannie, Betsy

en ondergetekende Aart (889 03 05).

Seniorenwerk rond de Dorpskerk

Sinds een aantal jaren verzorg ik de planning voor de  

oppasdienst in de Dorpskerk. Omdat onze jongste  

inmiddels vier jaar geworden is, zal zij niet meer naar de 

oppas gaan en draag ik het stokje graag over. Wie neemt 

dit van mij over? 

Met vriendelijke groet,

Carola Woltinge (06 - 45 39 16 41)

Oppascoordinator gezocht



19 mei tot 14 juli 
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Kerkdiensten

Zondag 6 juni 

Dorpskerk 10.00 uur dhr. R. van Riezen

Marcuskerk 10.00 uur mw. N.J. Rietveld

Zondag 30 mei

Dorpskerk 10.00 uur mw. N.J. Rietveld, m.m.v. de muziekgroep

Marcuskerk 10.00 uur  ds. R.P. Doesburg

Zondag 27 juni

Dorpskerk 10.00 uur ds. A. Sprotte

Marcuskerk 10.00 uur mw. N.J. Rietveld

Zondag 20 juni

Dorpskerk 10.00 uur drs. J.B. Mulder

Marcuskerk 10.00 uur ds. A.B. Liebich

Zondag 23 mei - Pinksteren 

Dorpskerk 10.00 uur  Oecumenische Pinksterviering, samen met de RK Jozefkerk en de GKV De 

Koningshof, o.l.v. ds. A. Sprotte, mw. N.J. Rietveld, pw. F. Kok. Ds. P. Hommes en 

met muzikale medewerking van cantores uit de Jozefkerk.

Zondag 13 juni

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

Marcuskerk 10.00 uur mw. N.J. Rietveld

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

Zondag 4 juli

Dorpskerk 10.00 uur ds. R.P. Doesburg

Marcuskerk 10.00 uur ds. A. Sprotte

Zondag 18 juli

Marcuskerk 10.00 uur ds. A. Sprotte

Zondag 11 juli

Dorpskerk 10.00 uur mw. N.J. Rietveld

Marcuskerk 10.00 uur ds. R.P. Doesburg

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 een van de diensten 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 ‘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.



Stille tocht (1990)

Het dundoek

wappert in de wind,

halfstok.

En zwijgend

trekt

de lange stoet

voorbij,

op de cadans

van zwart omfl oerste

trommen,

die steeds

hetzelfde ritme slaan:

Nooit meer!

Maar in de schaduw

loert al weer

het Beest.

Wiebren J. TabakA
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