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‘Mam, hebben wij ook zo’n stok om afval te zoeken?’ Mijn dochter van acht komt 

rood en bezweet binnen. En vol enthousiasme. ‘We hebben héél de middag afval 

gezocht. Bij de sloot lag het helemaal vol, de baby meerkoetjes zwommen er bijna 

tegenaan. En we hebben ook een paar plastic flesjes gevonden. Die zijn we naar de 

winkel gaan brengen en toen hebben we van het geld gelijk een croissantje gekocht.’

Een stok om afval te zoeken. Ik moet even nadenken 

over wat ze bedoelt. Ze heeft op school een gastles 

gehad over zwerfafval en de gevaren ervan en blijkbaar 

heeft de juf of meester die boodschap goed over 

weten te brengen. Al kan het natuurlijk ook zo zijn dat 

het croissantje iets van het enthousiasme verklaart. 

Ik herinner me een studiedag waar ik net zo blij van 

thuis kwam. Het was een dag van een theologencursus, 

die draaide om groen: de crisis in het klimaat, de rol 

van de kerk en wat wij konden doen. Embert Messeling, 

directeur van de christelijke milieubeweging A Rocha, 

leidde die dag. Hij ontkende de crisis niet en sprak heel heldere taal. Hij spoorde 

ons aan de handen uit de mouwen te steken en het probleem serieus te nemen.

Dat dat niet vanzelfsprekend is in de kerk bewijst bijvoorbeeld een onderzoekje naar 

de liederen die we in de kerk zingen. Heel graag zingen we over Gods mooie schepping, 

maar liederen over de crisis zijn er amper.

Maar Messeling legde naast de crisis toch ook de vreugde. Hij raadde aan: Doe naast 

alle beperkende dingen (geen plastic, weinig papier, fair trade producten, minder 

energie etc.) ook iets positiefs. Iets wat de natuur versterkt. Plant bijvoorbeeld een 

siertuin om de insecten rond de kerk te helpen. Of hang nestkasten op voor vogels. 

Leg samen een moestuin aan, om duurzaam te kunnen eten. Zet een bijenkast 

neer en doe een imker cursus. Hij vertelde over een gemeente die zich drie jaar 

lang had ingezet in een natuurgebied om een bepaald vogeltje weer levensruimte 

te geven en die – toen het beestje inderdaad weer in de omgeving gezien werd – 

samen feest hadden gevierd. 

Ik werd er blij van. Van zulke praktische, vrolijke projecten. Waarin groen niet lastig 

en ingewikkeld is, maar een reden om elkaar te ontmoeten, nieuwe dingen te leren, 

het leven te vieren. 

In april 2021 verscheen een onderzoeksrapport van de CHE naar groene activiteiten 

van kerken. Gevraagd waar mensen trots op zijn, wees 1 op de 10 kerken naar hun tuin. 

Misschien kunnen wij ook de tuin in. Wordt het een moestuin of pluktuin, bijbelse 

tuin of siertuin, stiltetuin of insectenweide? We kunnen alle kanten op.  

Neeltje
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Van de redactie 

De tuin in!

Heb je een vraag of een opmerking of 

een idee voor het kerkblad? 

Mail ons! kerkblad@pgleusden.nl

Colofon
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Lichter leven
Het is precies twee jaar geleden dat ik samen 

met Ronald de West Highlandroute van Glasgow 

naar Fort William liep. Wandelen doe ik heel 

graag, maar nog nooit had ik dat zeven dagen 

achter elkaar gedaan. We begonnen enthousiast 

aan onze eerste etappe van ca. 20 km met  

‘untypical scottish weather’ van 25 graden in 

Milngavie. Aan het begin van de dag liepen  

we stoer met vaste tred door het schitterende 

groene heuvelachtige landschap langs Loch  

Lemond. Hoe meer de dag vorderde, hoe  

warmer het werd en hoe zwaarder mijn rugzak 

op mijn schouders drukte. De laatste twee 

kilometers, heuvel op en af, leken eindeloos 

laaaaa…ng te zijn. 

Eindelijk aangekomen bij ons eerste verblijf 

zakte de moed in mijn schoenen. Hoe houd ik 

de komende 136 km vol met zo’n zware rugzak 

op mijn rug? Het cliché beeld – zoals in de  

film ‘Wild’ van Cheryl Strayed waarin de hoofd-

persoon bezwijkt onder de last van haar veel te 

zwaar bepakte rugzak – zie je onmiddellijk voor 

je. Het was alsof de gastvrouw mijn gedachte 

kon raden, want ze zei: ‘Het is geen enkel  

probleem om uw bagage komende dagen te 

laten vervoeren naar uw toekomstige verblijven.’ 

Het was minder stoer dan ik van plan was, 

maar het perspectief om lichter te gaan lopen 

was een heerlijk vooruitzicht. Met een lichte 

tred hebben we de West Highlandroute kunnen 

voorzetten met meer oog voor het prachtige 

schotse landschap en bijzondere ontmoetingen 

met medewandelaars onderweg.

Lichter lopen, soms leert het je lichter leven.

Graag wijs ik op de mini-pelgrimage op zaterdag 

4 september 2021 met een muzikaal verhaal in 

de Dorpskerk. Zie p.19.

Ds. Anette Sprotte
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In dit artikel geen pleidooi voor zonnepanelen op uw dak. Ook niet om een tuintegel in 

te ruilen voor een vlinderplant. Geen oproep om samen zwerfvuil te verzamelen of de 

tijd dat je onder de douche staat te beperken. Niks van dat alles. Wél de vraag of je 

vanuit de Bijbel iets kunt zeggen over onze rol in en verantwoordelijkheid voor de ecologie 

van onze de wereld. Krijgt de mens iets van een opdracht mee? Worden wij mensen, 

of specifieker: worden wij christenen in de Bijbel verantwoordelijk gehouden voor de 

gezondheid van onze aarde? 

Kroon op de schepping

De Bijbel is geen propaganda boek voor 

milieu activisten. De hoofdlijn van de Bijbel 

is dat de Here God koste wat het kost met 

ons mensen wil optrekken. Daarvoor heeft 

Hij een heel arsenaal aan kwaliteiten en 

mogelijkheden beschikbaar om ons mensen 

met Zichzelf te verzoenen. Uiteindelijk 

krijgt Jezus Christus daarin de hoofdrol. 

Daarnaast is er in de Bijbel nog geen 

milieu probleem. Hoewel de wereld in de 

tijd van de Bijbel vanaf de tijd van Noach 

en Mozes tot en met de tijd van Petrus en 

Paulus best wel veranderde, was ze toch 

voor geen meter te vergelijken met onze 

wereld. Niemand in de Bijbel heeft zich 

zorgen gemaakt over vervuiling van zeeën, 

lucht en aarde. 

Het is dus niet vanzelfsprekend dat wij op 

onze moderne vragen, zoals de vraag naar 

de relatie tussen geloof en milieu, een 

pasklaar antwoord vinden in de Bijbel. Dat 

vereist leeswerk, dat vraagt om discussie 

en ook om inspiratie van Boven. 

Trees van Montfoort is met het Bijbellees-

werk begonnen. Zij is theologe en het 

resultaat van haar Bijbelleeswerk schreef 

zij op in een boek dat als titel meekreeg 

‘Groene Theologie’. In haar boek doet 

zij een moedige poging om onze zorg en 

verantwoordelijkheid voor de wereld, die wij 

delen met planten en dieren, een Bijbels 

fundament te geven. 

Ik heb het boek, dat beslist buitengewoon 

helder en zeker niet alleen voor theologen 

is, gelezen en ben onder de indruk. De 

mens moet een toontje lager zingen! 

Van oudsher heeft de mens zijn superioriteit 

als heerser over deze aarde ontleend 

aan de Bijbel. Trees van Montfoort legt 

overtuigend uit dat de opdracht van God 

de natuur ‘onder gezag brengen’ en ‘er 

over te heersen’ alles behalve een vrijbrief 

van God is om met de wereld te doen wat 

wij als mensen willen. Eén van de meest 

interessante stellingen van haar boek is: 

‘Niet de mens, maar de Sabbat is de kroon 

van de schepping.’ 

Grens aan de heerszucht

Wat mij betreft is het centrale motief in de 

scheppingsverhalen Gods uitdrukkelijke 

voornemen om mensen te scheppen en 

hen een plek en verantwoordelijkheid te 

geven in en over de tuin van wereld. De 

Sabbat heeft zeker een bijzondere (Heilige) 

prominente plaats. Ik denk dat zij zelfs een 

soort van criterium (een ethisch principe) is. 

Allereerst voor de kwaliteit (duurzaamheid) 

van de relatie tussen God en mensen. 

Daarnaast stelt de Sabbatsrust grenzen aan 

het gezag en heerszucht van ons mensen. 

Het is niet goed dat jij je dag in dag uit 

uit de naad werkt. God zelf geeft ons de 

opdracht onszelf, maar óók onze omgeving 

(milieu) rust te gunnen (zie het Sabbats-

gebod in de Tien Geboden - Exodus 20). 

Dat God deze dag zegent, betekent dat 

de mens zich geen zorgen hoeft te maken 

over de continuïteit van het leven. God 

staat persoonlijk garant dat het leven 

onverminderd doorgaat, ook al investeren 

wij juist op deze dag in onze contacten met 

de Here God en met elkaar. 

De opdracht om op Sabbat terug te treden 

en het werk te laten voor wat het is, is 

een krachtig protest tegen onze 24 uurs 

economie. Doorwerken, geen rust geven 

aan onszelf en aan de wereld om ons heen 

is een regelrechte motie van wantrouwen 

tegenover God. 

Recht en herstel

In de Bijbel zie je dat als mensen in de 

breedste zin van het woord aan het ‘onder 

gezag brengen’ en ‘heersen’ zijn, dit gigan-

tisch uit de hand loopt. De consequenties 

daarvan zijn vandaag de dag te zien in de 

slechte en zorgwekkende staat van natuur 

en milieu. 

De Sabbatsopdracht presenteert ons een 

radicaal model van herstel. Elke zevende 

dag is om te rusten, elk zevende jaar is 

een Sabbatsjaar. Dan komt de agrarische 

wereld tot stilstand. Het land blijft braak 

liggen. Na zeven sabbatsjaren wordt het 

50ste jaar zelfs een Jubeljaar. In dat jaar 

keert alles terug naar de oorspronkelijke 

eigenaar. Land wordt teruggegeven en 

slaven krijgen hun vrijheid terug. 

Het jubeljaar is gebaseerd op drie belang- 

rijke Bijbelse principes. (1) De echte 

eigenaar van onze wereld is de Here God. 

(2) Bij aankoop van een stuk grond koop 

je in wezen geen grond, maar alleen het 

recht om het te gebruiken. (3) Het derde 

super belangrijke beginsel is: omdat 

menselijke en milieurelaties tenderen naar 

ongelijkheid krijgt Israël in het jubeljaar 

de opdracht dit weer recht te zetten. Met 

name dit laatste principe betekent dat 

alles de kans krijgt weer zijn oorspronkelijk 

bestemming te krijgen, ook het milieu, de 

planten en de dieren. 

Een groen appèl

In de tijd van de Bijbel is bezorgdheid over 

de natuur en ons leefmilieu niet aan de 

orde. Toch vinden we wél een oproep tot 

zelfbeheersing. ‘Onder gezag brengen’ en 

‘erover heersen’ is iets anders dan de aarde 

en alles wat daarop leeft beschadigen  

en uitputten. De Sabbat en het Sabbats- 

gebod zijn bedoeld om God te eren én  

zijn schepping. 

De schepping eren betekent haar rust en 

herstel te gunnen. Hoewel ze al lang geleden 

opgetekend zijn, zouden deze beginselen 

van de Sabbat en het Sabbatsgebod ons 

juist vandaag tot de orde moeten roepen. 

Geloof heeft een groene kleur. 

Ds. Rob Doesburg

‘De mens moet een toontje 

lager zingen.’ 

‘De sabbat is een radicaal 

model van herstel.’
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Leusden ligt midden in het groen, van de 

natuur (Den Treek), maar vooral van de 

wei- en bouwlanden van de vele boeren-

bedrijven. Kennen we die eigenlijk? Weten 

we wat daar gebeurt? Nou, daar weten 

we veel te weinig van. Lisanne Oskam en 

Annelieke Overgoor zijn wat dat betreft 

dezelfde mening toegedaan: boeren en 

burgers moeten meer belangstelling voor 

elkaar hebben. We spreken met deze twee 

boerinnen, die elk op hun manier – waarin 

het geloof zeker een rol speelt – duurzaam-

heid hoog in het vaandel hebben staan.

‘Gezonde koeien, die een goed product 

leveren.’ Dat is, zegt Lisanne Oskam-van de 

Vliert (47), de kern van het melkveebedrijf 

dat zij en haar man Jan (53) runnen aan 

de Heetvelderweg in Leusden. ‘Het liefst 

gecombineerd met natuurbeheer, en dat 

dan als verdienmodel.’ En dat laatste, zegt 

ze, is de spagaat waarin veel boeren 

verkeren: ze willen wel, maar ze kunnen 

niet. Lisanne Oskam: ‘Je kunt niet groen 

doen, als je rood staat.’

Ze vertelt over het kruidenrijke gras dat ze 

een paar keer hebben gezaaid. Een rijker 

bodemleven was het gevolg, maar ook: een 

mindere opbrengst. ‘Terwijl je elke meter 

nodig hebt als voer voor de koeien.’ Het 

bedrijf telt een kleine 100 koeien en zo’n 

50 stuks jongvee.

Contact met je omgeving

Lisanne Oskam is geen doorsnee-boerin. 

Ze heeft een hbo-opleiding Voeding & 

management afgerond, werkte in het 

bedrijfsleven, hield daar twaalf jaar geleden 

mee op en is sindsdien zzp’er. Werkt(e) als 

bestuurslid bij diverse landbouworganisaties, 

Een boerderij 

is meer dan 
CO2 en stikstof

Duurzaamheid staat hoog in het vaandel, maar...



is onder meer partner bij HollandDoor, een 

coöperatie die agrarische kennis exporteert 

en waarvoor ze Ethiopië bezocht. Momenteel 

traint ze scholen en boeren online in Sri 

Lanka. Ze zit in de Raad van Commissarissen 

van de Rabobank Gelderse Vallei. 

Gevraagd wat haar drijft, is het antwoord: 

‘Ik ben een verbinder.’ Zo staat het ook als 

eerste genoemd op haar LinkedIn-pagina.  

Uit die gedachte richtte ze twaalf jaar 

geleden ook FarmVisit op: rondleidingen 

door het bedrijf van haar en haar man, om 

te laten zien hoe het toegaat op een melk-

veeboerderij. Lisanne is net voorzitter-af 

van Boert Bewust, een organisatie die 

werkt aan verbindingen tussen boeren en 

tuinders en de samenleving. ‘Contact zoeken 

met je omgeving,’ zegt Lisanne, ‘Dan krijg je 

respect voor elkaar, word je je als consument 

ook wat meer bewust van het voedsel dat 

je eet. Het is belangrijk dat we als boeren 

en tuinders ook goed luisteren naar onze 

omgeving. Echt verbinden kun je pas als je 

gezamenlijk in gesprek komt.’

Transitie is nodig

Wie Lisannes Twitter-account bekijkt, ziet 

naast onder meer ‘enthousiaste, positieve 

boerin’ ook eenvoudig het woord ‘christen’. 

Het geloof beleeft het gezin in de chr.  

gereformeerde kerk De Open Hof in  

Scherpenzeel. Maar ook de Dorpskerk is 

geen onbekend terrein: zoon Daan volgde 

er catechisatie.

Lisanne ziet, ondanks haar positieve levens- 

houding, de toekomst niet heel zonnig in. 

‘Het wordt best zwaar. Transitie is nodig, 

dat weten we. Maar je moet wel een bedrijf 

kunnen runnen.’ Meer contact met de 

maatschappij, ze hamert erop. ‘Boer, kom 

van je erf af. Ga het gesprek aan.’

Grote moestuin

Aan de andere kant van Leusden, aan de 

Stoutenburgerlaan, is Annelieke Overgoor- 

Voorburg (46) het met haar eens. Meer 

kennis van elkaar leidt tot meer begrip, 

vindt ze en daarom ontvangt ze graag 

mensen op de boerderij. Annelieke en haar 

man Gerbrand (54) zijn eveneens melkvee-

houders. Ze hebben zo’n 60 koeien, die 

van mei tot oktober in de wei lopen. 

Daarnaast heeft Annelieke een grote 

moestuin waar ze onbespoten groente en 

fruit teelt, die ze graag wil verkopen. Ze 

maakt ook zelf jam (‘alleen die ik zelf lekker 

vind’). Zo was er ter gelegenheid van  

vaderdag pruimenjam met bier te koop. 

‘Elk jaar probeer ik wel een nieuw recept 

uit, waaraan ik dan een eigen draai geef.’

Activiteiten

Annelieke probeert ook op die manier een 

inkijkje te geven in het leven op een boerderij. 

‘Een boerderij is meer dan CO2 en stikstof. 

Het is ook een manier van leven.’ Als dit 

nummer van het kerkblad bij u in de bus 

valt, is in de weide voor het woonhuis net 

het lange gras gemaaid. Op 10 juli was 

Lisanne Oskam-van de Vliert: ‘Ik ben een 

verbinder. Contact vind ik heel belangrijk.’

7

‘Je kunt niet groen doen als 

je rood staat.’

‘Boer, kom van je erf af.  

Ga het gesprek aan.’
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iedereen er welkom. De kinderen konden 

ravotten in het vers gemaaide gras, een 

oude ‘schudder’ (een machine die het 

gemaaide gras omschudt, waardoor het 

beter en sneller droogt) toonde volwassenen 

een aspect van het werk op de veeboerderij. 

Zo wil ze iedere paar maanden een  

activiteit organiseren om mensen kennis  

te laten maken met het werk op het  

boerenland. ‘Ik vind het leuk om mensen 

van alles te leren,’ zegt Annelieke, ‘en ik 

wil ook zelf inkomsten hebben, dat vind  

ik ook belangrijk.’ 

Zonneboiler

Annelieke is actief in de rooms-katholieke kerk, 

deed mee aan de Pow Wow-activiteit voor 

kinderen van de PgL en de Jozef-parochie. 

Ze speelt piano en begeleidt enkele koren, 

waaronder kinderkoor De Vlindertjes uit 

Achterveld.

‘Onbewust,’ zegt ze, ‘speelt je geloof mee 

bij wat je doet.’ En ze vertelt spontaan over 

een plek geven aan de vogels, die daar  

toch ook recht op hebben, en wijst naar 

de vruchtbomen langs de oprijlaan naar de 

boerderij. Allerlei soorten appels, peren, 

pruimen. ‘Zo hebben de vogels een plek. 

Zo geef je dat ook door aan de volgende 

generaties.’

De boerderij is een normaal, gangbaar 

boerdenbedrijf, wat niet wil zeggen dat 

Annelieke en Gerbrand niet nadenken over 

vergroening. Zonnepanelen op het dak 

bleken financieel niet haalbaar (de stroom-

kabel moest helemaal naar de Hessenweg 

worden doorgetrokken – op eigen kosten), 

maar wel ligt er een zonneboiler op de stal, 

die flink wat energie bespaart. Bij de stal 

plantte Annelieke een rij ‘voedingsboompjes’. 

Jonge bomen, waaraan de koeien naar 

hartenlust mogen knabbelen. De jonge 

scheuten zijn voeding en preventief  

geneesmiddel tegelijk. 

Eerlijk delen

Nog steeds geldt voor het boerenbedrijf 

dat groei nodig is. Hoe anders je het ook 

zou willen. Daarom zoekt Annelieke het in 

verbreding van de activiteiten. Ze is trots 

op de Nederlandse boer. ‘De kwaliteit is 

erg hoog. En dat met zoveel mensen op 

allemaal kleine stukjes grond.’ 

Daarom is ook voor haar een ommekeer  

in de gedachten van mensen nodig.  

Annelieke: ‘We moeten een eerlijke betaling 

ontvangen voor het werk dat we doen; de 

welvaart eerlijk verdelen. Die overtuiging 

heeft óók alles met mijn geloof te maken.’

De producten en activiteiten van  

Annelieke Overgoor worden aangekondigd 

via facebook.com/oogstvaneigenerf.

Willem Hekhuis, foto's: Ko Groen

‘Onbewust speelt je geloof 

mee bij wat je doet.’

Annelieke Overgoor: ‘Een boerderij is ook een manier van leven.’



We zingen over van alles in de kerk, vooral 

over God en over onze band met hem.  

We zingen soms over schuld en boete, 

maar meestal niet al te concreet. Zeker 

niet over ons handelen met de aarde. 

Maar wie weet komt daar verandering in.

Er zijn wel liederen die over de natuur gaan, 

maar die bezingen eigenlijk uitsluitend 

het natuurschoon. Her en der is een korte 

notie, die de ernstige situatie van de aarde 

serieus neemt. In lied 837 van het liedboek 

bijvoorbeeld staat deze zin: 

Als onze hand uw schepping schendt

wilt U ons dan nog vertrouwen?

In de liedbundel ‘Zingende gezegend’  

van dichter André Troost staan drie 

milieuliederen. Daarin staat een lied met 

een knipoog naar een bekend gezang van 

Willem Barnard:

De aarde is vervuild,

veroordeeld tot de dood,

de schepping schreeuwt, zij huilt,

zij kreunt in barensnood.

Dichteres Ria Borkent schreef ook een 

aantal liederen over milieu en de bedreigde 

schepping. Ze dichtte bijvoorbeeld het 

‘Lied voor de dode dieren’ naar aanleiding 

van de MKZ-crisis in 2001. 300.000  

eenhoevige dieren werden daarbij gedood. 

In 2009 werd dat lied opnieuw actueel toen 

de Q-koorts-epidemie uitbrak. Het werd 

afgedrukt in het Nederlands Dagblad en in 

de weken daarna in veel kerken gezongen.

Schuldeloze dieren lijden 

net als wij – door onze schuld.

Overigens heeft Extinction Rebellion wel 

(seculiere) klimaatliederen. Op de website 

van deze milieuactiegroep staan er tien, 

waaronder deze: 

Blub Holland Blub

Laat de leeuw niet koppie onder gaan

Blub Holland Blub

Trek ‘t beessie toch geen duikpak aan

Eind vorig jaar luidde Koos van Noppen uit 

Amersfoort samen met Paul Schenderling 

in een aantal kerkelijke bladen de noodklok. 

Van Noppen is amateur-kerkorganist, werkt 

als persvoorlichter bij de missionaire 

organisatie IZB, én hij is zeer actief voor 

het behoud van de schepping. Hij vindt het 

schrijnend dat er in de kerk vrijwel alleen 

maar over geborgenheid wordt gezongen 

en niet over milieu en klimaat. ‘Ik vind het 

vervreemdend dat je op zaterdagavond 

naar een actualiteitenprogramma kijkt over 

een VN-rapport dat de aarde kapot gaat, 

en dat je de volgende ochtend opgetogen 

in de kerk zingt: de zorgeloze vogels melden 

dat Gij uw schepping niet vergeet,’ vertelt 

Van Noppen desgevraagd. ‘Zo maak je de 

kloof tussen de kerk en het dagelijks leven 

heel erg groot.’

Hoe is het verder gegaan sinds hij vorig 

jaar zijn noodkreet slaakte? ‘Dichter André 

Troost maakte naar aanleiding van ons 

artikel een lied, dat vervolgens in heel veel 

kerken is gezongen (ook in de Marcuskerk 

en de Dorpskerk, red.). We ontdekten  

dat nog meer kerklieddichters, zoals Ria  

Borkent en Sytze de Vries, zich bezighouden 

met de schepping. Michiel van Heusden 

dichtte recent een lied voor Schrijvers  

voor Gerechtigheid:

Hoelang nog, Heer, zullen wij de bossen 

kappen?

Hoelang nog, Heer, vult ons vuil de  

oceaan?’

Van Noppen hoopt dat de PKN geld  

beschikbaar stelt om meer liederen te  

maken over milieu, natuur, schepping  

en duurzaamheid. ‘Samen met Embert 

Messelink, directeur van de christelijke  

natuurorganisatie A Rocha, zijn we daarover 

in gesprek. Het moeten liederen worden  

op bekende melodieën, want iedereen 

moet ze meteen kunnen meezingen.’

Peter Sneep

Zingen over 
vervuiling
Kerkliederen over klimaatcrisis zijn dringend nodig
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Leusdenaar Walter Broekema leeft al zijn 

hele leven milieubewust. Hij geeft tips hoe 

je dat goed kunt doen en hoe je het vol 

kunt houden. ‘Je moet ervoor zorgen dat 

je niet verzuurt als je ziet dat niet iedereen 

meedoet met milieubewust leven.’

Wanneer ben je groen geworden?

‘Ik ben al heel lang groen en milieubewust,’ 

zegt Walter Broekema (67), ‘eigenlijk 

mijn hele leven al. Mijn moeder heeft ons 

opgevoed met eerbied voor de natuur. Dat 

ik nu ook milieubewust leef, is het logische 

vervolg. Zij was bijvoorbeeld al heel lang lid 

van de KNNV (Koninklijke Nederlandse 

Natuurhistorische Vereniging) en de 

Nederlandse Mycologische Vereniging 

(een organisatie die zich bezighoudt met 

zwammen en paddenstoelen) en van de 

IVN, Natuurmonumenten, Wakker Dier en 

Bond tegen Bont.’ Van een heleboel van 

dergelijke verenigingen ben ik ook lid.

Was dat gangbaar in de tijd waarin  

je opgroeide?

‘In de jaren vijftig en zestig was het nog 

helemaal niet zo gebruikelijk om met 

natuur en milieu bezig te zijn. Maar mijn 

moeder had dat dus wel. Ze was er altijd 

mee bezig. Mijn vader was meer door de 

techniek gedreven. Mijn moeder werd niet 

aangekeken op haar leefwijze. Ze had 

veel contact met mensen die op dezelfde 

manier dachten en leefden als zij.

Mijn vrouw is hoofd geweest van het 

Milieucentrum 'De Schoolsteeg' (nu: De 

Groene Belevenis). Dat stimuleerde ook.’

Wat doe je er zelf aan om milieubewust  

te leven?

‘Ik probeer mijn ecologische voetafdruk zo 

klein mogelijk te houden. Ik vlieg niet, ik 

fiets zo veel mogelijk. Ik heb wel een auto, 

maar die gebruik ik zo weinig mogelijk. Ik 

eet van het seizoen, zodat er voor mij geen 

groente uit verre landen hoeft te komen. 

Ik koop mijn eten bij De Nieuwe Graanschuur 

in Amersfoort, een biologische supermarkt 

die seizoensgebonden groenten verkoopt 

‘Al doet iedereen 

maar een beetje’

‘Ik heb wel een sterke  

zendingsdrang gehad.  

Maar ik zie dat dat helemaal 

niet werkt.’
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die in onze regio is geteeld. Als ik er bood-

schappen doe, neem ik netjes en zakjes 

mee, want bijna alle spullen kun je verpak-

kingsvrij kopen. Bij etenswaren in glazen 

potten en flessen zit er statiegeld op de 

verpakking. Dat betekent dat ik ook heel 

erg weinig afval heb. Verder koop ik veel in 

bulk. Dat scheelt ook veel verpakking.’

Is zo’n manier van leven moeilijk om vol  

te houden?

‘Door de coronacrisis is het moeilijker  

geworden, omdat onverpakte voedings- 

middelen wellicht sneller besmet raken. 

Maar dat is hopelijk voorbij. Mijn vrouw 

Annemarie is ziek geweest en is twee 

maanden geleden overleden. Tijdens haar 

ziekte was het ook moeilijk vol te houden 

door in plastic verpakte speciale voeding.’

Je bent gepensioneerd ziekenhuis- 

apotheker. Hoe milieubewust kon jij zijn  

in je werk?

‘Dat was zeer moeilijk. Er is veel strenge 

wetgeving. Dat is natuurlijk terecht en 

logisch vanwege hygiëne die besmetting 

en vervuiling moet voorkomen en de houd-

baarheid te garanderen. Veranderingen 

gaan uiterst langzaam. De medicijnwereld 

is conservatief, dus verandert er weinig. 

En de farmaceutische sector is toch al 

zo verspillend. Er worden veel nog goede 

medicijnen weggegooid.’

Heb jij zendingsdrang? Probeer je mensen 

over te halen om groen en milieubewust 

te leven?

‘Ik heb wel een sterke zendingsdrang 

gehad. Maar ik zie dat dat helemaal niet 

werkt. Het werkt veel beter om het goede 

voorbeeld te geven.’

Wat je doet, is een druppel op een  

gloeiende plaat.

‘Dat klopt. Ik vind dan ook dat de overheid 

veel sterker dan nu normen moet stellen. 

Er moet veel veranderen. Neem het vliegen. 

Dat is heel erg slecht voor het milieu.  

Maar de overheid laat toe dat de vlieg-

maatschappijen in Nederland geen btw 

hoeven te betalen en ook geen accijnzen. 

Tijdens de coronacrisis kregen ze miljar-

densteun. Dat moet allemaal stoppen en 

in plaats daarvan moet true pricing worden 

ingevoerd. Ofwel: de consument moet de 

echte prijs betalen van zijn vliegreis. Dat 

zou veel mensen afschrikken om te vliegen.

Verder moet er een verschuiving komen 

van bezit naar service. Dat is een idee dat 

is uitgewerkt door de Duitse architect en 

vernieuwer Thomas Rau. Hij kwam met de 

universele verklaring voor materialen, in 

combinatie met de universele verklaring 

van de rechten van de mens. Hij vindt dat 

we onnodig veel materialen gebruiken. 

In 1924 hebben een aantal technische 

bedrijven het Phoebus-kartel in Lausanne 

opgericht. Daar werd afgesproken dat een 

gloeilamp maar circa duizend uur mag  

branden. Terwijl heel goed een lamp te maken 

is die meer dan een eeuw meegaat. Maar 

dan hebben de gloeilampfabrieken niet 

genoeg te doen. Het idee van Rau is dat  

je geen lampen koopt, maar licht huurt. 

Dan liggen de kosten van de lamp bij de 

fabriek en die zal ervoor zorgen dat een 

lamp zo lang mogelijk mee gaat, want dat 

scheelt kosten.’

Dat is een hele andere manier van denken.

‘Dat klopt. Je moet ‘out of the box’ kunnen 

denken. Als je in de achttiende eeuw aan 

iemand zou vragen hoe hij sneller kan reizen, 

zou hij vragen om een sneller paard, want 

hij had natuurlijk nog nooit van een auto 

gehoord. Als je in onze tijd aan iemand 

zou vragen hoe vervoer zuiniger moet, zal 

hij zeggen: koop allemaal een elektrische 

auto. Maar een veel effectievere oplossing 

is om het openbaar vervoer te verbeteren 

in een totaalconcept, zodat er veel minder 

auto’s nodig zijn.’

Dat krijg je toch nooit voor elkaar?

‘Je moet niet denken dat dat niet kan. Dat 

zeiden werkgevers voor de coronatijd ook 

over thuiswerken. Maar toen de corona- 

crisis uitbrak, kon iedereen bijna van de 

ene op de andere dag thuiswerken. De 

mens is enorm flexibel door zijn intellect. 

Dus zijn we ook uitermate geschikt om het 

milieuprobleem aan te pakken. 

Het is niet sexy om energie te besparen, 

bijvoorbeeld door de thermostaat lager te 

zetten en je huis te isoleren. Toch win je 

daar veel meer mee dan door zonnepanelen 

op je dak te leggen. Als je de verwarming 

lager zet, kun je jezelf isoleren door een of 

twee extra truien aan te trekken.

En daarbij moet je oppassen dat je niet 

verzuurt. De kans daarop is best groot als je 

merkt dat niet iedereen meteen gaat mee-

doen. Het zou al veel schelen als iedereen 

een beetje doet. Iedereen een beetje levert 

veel meer op dan een paar heel veel.’

Tekst en foto: Peter Sneep

‘Je moet niet denken dat dat 

niet kan. De mens is enorm 

flexibel door zijn intellect. 

Dus zijn we ook uitermate 

geschikt om het milieu- 

probleem aan te pakken.’
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De Marcuskerk en de Dorpskerk zijn  

Groene Kerken. De werkgroep Groene 

Kerk is zoekend. Hoe krijgen we de 

gemeenschap in beweging om samen 

groene stappen te zetten?

Het begin

In januari 2013 diende een jongere uit de 

Protestantse Gemeente Leusden een duur-

zaamheidsplan in bij de kerkenraad. Zij deed 

mee aan het programma ‘Jongeren geloven 

in Duurzaamheid’ van Togetthere, het inter-

nationale jongerenprogramma van ICCO en 

Kerk in Actie. Het plan werd goedgekeurd. 

Daarin stond een aantal stappen die de 

kerk op het gebied van duurzaamheid kon 

zetten zoals:

-  Een energiemeting om het stookbeleid 

in de Marcuskerk efficiënter te maken. 

Na de meting is er een nieuwe thermo-

staat aangeschaft. 

-  Het overstappen op Fairtrade koffie  

en thee en ecologische schoonmaak-

producten. Ook dat is gebeurd.

In de veertigdagentijd was er in 2013 in de 

diensten aandacht voor duurzaamheid. Elke 

dienst vertelde een jongere of gemeentelid 

over duurzaamheidsprojecten ver weg  

en dichtbij.

In 2015 werd de Marcuskerk gerenoveerd, 

een goed moment om dat zo duurzaam 

mogelijk te doen met zonnepanelen, goede 

isolatie en ramen. Bij de Dorpskerk werd 

het bijgebouw bij een renovatie energie- 

zuiniger gemaakt.

Op 9 november 2016 werd er een Groene 

Avond in de Marcuskerk gehouden met als 

spreker meteoroloog Reinier van den Berg 

over de gevolgen van de klimaatverandering 

voor de schepping. Er is zich een klimaat- 

ramp aan het voltrekken. Om het tij te 

keren noemde hij vijf oplossingsrichtingen:

1.  Bomen planten, je tuin vergroenen.

2.  Energie besparen

3.  Energietransitie (duurzame energie- 

voorziening)

4.  Zuinig met grondstoffen (recycling)

5.   Producten van de eerlijke handel  

(fairtrade) gebruiken.

De werkgroep heeft toen over elk van 

deze vijf pijlers een artikel in het kerkblad 

gepubliceerd.

Groen, de kleur van hoop

Een kerk mag zich groen noemen als zij actief 

aan de slag wil gaan met duurzaamheid, 

sociale rechtvaardigheid en het vergroenen 

van de eigen gemeenschap. De actie Groene- 

Kerken is een initiatief van Kerk in Actie, 

Tearfund en Maatschappij van Welstand.

Van een Groene Kerk wordt verwacht dat 

zij met haar leden elk jaar minimaal één 

duurzame stap zet. Dit kunnen stappen 

zijn op het gebied van inkopen, omgaan 

met geld, geloof en inspiratie, beleid, 

energiebesparing, energieopwekking en 

omgang met natuur. Een Groene Kerk geeft 

hiermee invulling aan de Bijbelse opdracht 

van goed en recht doen omwille van de 

naaste en de God die alles schiep. Ons 

handelen en onze houding ten opzichte 

van de schepping hebben veel invloed op 

milieu en klimaat, op de schepping waar 

Een Groene Kerk 

moet in beweging blijven
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‘Groen is de kleur van hoop. Groen is schepping, groen is 

klimaat, groen is duurzaam en groen is goed en recht doen.’



we onderdeel van én afhankelijk van zijn.

Groene Kerken willen zoeken naar een 

manier van leven die recht doet aan het 

besef dat de aarde van God is en er hoop 

is voor de schepping. Als volgers van Jezus 

Christus willen we zijn voorbeeld naleven, in 

verbondenheid met God, onze medemensen 

en de hele schepping. Groen is de kleur 

van hoop. Groen is schepping, groen is 

klimaat, groen is duurzaam en groen is 

goed en recht doen.

Begin 2017 meldde de werkgroep Groene 

Kerk onze kerk aan bij de Groenekerkenactie. 

In mei 2017 was het zover. De Dorpskerk 

en de Marcuskerk mochten zich Groene 

Kerken noemen. Na afl oop van feestelijke 

diensten in beide kerken rond het thema 

duurzaamheid schroefden kinderen bordjes 

met het logo Groene Kerk op de gevel van 

beide kerken. Diakenen trakteerden op 

heerlijke groene drankjes. We stelden een 

plan op. Een kleine greep uit de activiteiten 

in 2018 en 2019:

-  Een fi lm- en discussieavond met de 

fi lm van Leonardo DiCaprio ‘Before 

the fl ood’.

-  Acties voor de voedselbank en het 

daklozenproject.

-  Onderzoek naar technische bezuinigingen 

voor verlichting en verwarming en naar 

de mogelijkheden voor uitbreiding van 

de zonnepanelen. We houden een over-

zicht bij van het stroom- en gasverbruik 

van de beide kerken. In de nieuwsbrief 

wordt daarover bericht. In 2019 waren 

de panelen goed voor 67 procent van 

het eigen gebruik. In 2020 was dat 

door beperkt gebruik van de gebouwen 

door corona 95 procent.

-  In gesprek gaan met de Commissie van 

Kerkrentmeesters over het gebruik van 

groene energie.

Waar willen we naartoe?

Wij willen graag dat mensen in onze 

gemeente geïnspireerd raken en steeds meer 

persoonlijk groene stappen gaan zetten. 

Wij, als mens, onderdeel van de aarde, 

moeten zorgen dat de aarde bewoonbaar 

blijft. De gevolgen van de klimaatverandering 

kun je niet meer negeren.

Wij hopen dat jij jezelf vragen stelt als: Kan 

ik mijn tuin vergroenen? Zal ik overgaan op 

een wasmiddel met de beste natuurlijke 

ingrediënten? Maak ik van mijn voortuin 

een moestuin? Zal ik met een klimaatmars 

meedoen? Zal ik de fi ets vaker pakken? 

Ga ik minder vlees eten? Zijn er grenzen 

aan de economische groei? Kan ik op 

vakantie met het vliegtuig? Zal ik voor streek-

producten kiezen? Ga ik zonnepanelen 

aanschaffen? Ga ik een regenton kopen? 

Kunnen we met elkaar steeds meer groene 

stappen zetten? Een stap die bij jou 

persoonlijk past.

Wij, de werkgroep Groene Kerk, zijn zoekend. 

Hoe krijg je onze kerkelijke gemeenschap 

in beweging, zodat het ‘wij vormen SAMEN 

een Groene Kerk’ wordt? In deze corona-

tijd stond onze werkgroep op een lager 

pitje. Eén van de plannen voor het komend 

kerkelijk jaar is om gemeenteleden die actief 

zijn in groene projecten te interviewen, zodat 

we onze ervaringen met elkaar kunnen delen.
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De werkgroep bestaat uit: Sybe Keegstra, 

Hennie Maat, Petra Noordhuis en Ben en 

Chieni Wassink. In elk kerkblad vind je een 

duurzaam artikel van ons en verder op 

facebook en regelmatig in de nieuwsbrief. 

Meer weten? Kijk op www.pgleusden.nl 

onder het kopje ‘Zorgen’.

Werkgroep groene kerk

‘Wij hopen dat jij jezelf vragen 

stelt. Kan ik een groene stap 

zetten? Een stap die bij jou 

persoonlijk past.’
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Geen schuldgevoel
Geen zin om een schuldgevoel aangepraat 

te krijgen? Lees dan het boek ‘Een beter 

milieu begint niet bij jezelf’ van Jaap Tielbeke,

redacteur van De Groene Amsterdammer. 

We leven in een vervuilend systeem, 

waarin het onmogelijk is schone handen 

te houden. De pijlen moeten worden 

gericht op vervuilende bedrijven en lakse 

overheden in plaats van op mensen die een hamburger of goedkope 

vliegvakantie zouden moeten weerstaan, betoogt Tielbeke. Door 

alle aandacht voor duurzaam leven bestaat volgens hem het gevaar 

dat we geen oog hebben voor de onderliggende structuren die 

moeten veranderen. ‘Het is geen toeval dat ook oliemaatschappijen 

ExxonMobil en BP in publiekscampagnes de bal bij de consument 

neerleggen. Het is een afl eidingsmanoeuvre.’

Kinderboek
‘Het geheime dagboek van eco-girl Christi’ 

is een verhaal voor 8- tot 12-jarigen met 

weetjes over dieren, klimaat en de zorg 

voor Gods aarde. Hoofdpersoon Christi 

heeft een grote passie voor de schepping 

en het klimaat en vraagt zich dingen af 

als: Hoe erg is de klimaatcrisis? Wat zegt 

de Bijbel over zorgen voor de schepping? 

Wat kunnen wij er zelf aan doen? Niet iedereen is blij met haar 

groene blogs en als de meester een vliegreis boekt voor de expeditie 

naar Ecuador wil Christi met de boot. Bij het boek verscheen een 

lespakket, zie www.lespakketchristi.nl

Moed inpraten
De Amerikaanse meteoroloog Eric Holthaus 

schreef zijn boek ‘De toekomstige aarde’ 

voor mensen die angstig zijn of rouw-

gevoelens ervaren door de klimaatcrisis. 

Hij wil mensen moed inpraten. Zelf heeft 

de meteoroloog leren leven met zijn 

angst. ‘Ik heb me erbij neergelegd dat we 

aan de vooravond staan van een angst-

aanjagende tijd met verregaande veranderingen.’ Klimaatscenario’s

gaan vaak over de vraag wat er gebeurt als de wereldwijde CO2-

uitstoot niet snel naar beneden wordt gebracht. Holthaus beschrijft 

hoe het verder gaat als er de komende dertig jaar wel wereldwijde, 

gecoördineerde maatregelen worden genomen om de aarde te laten

opbloeien. Het plaatje is dan nog niet rooskleurig, maar de mensheid 

en een groot deel van het planten- en dierenrijk kan dan overleven.

Geen apocalyps
Journalist Jelmer Mommers van De 

Correspondent wil het gesprek over klimaat-

verandering verder brengen met zijn 

boek ‘Hoe gaan we dit uitleggen’. Het 

is volgens hem haalbaar om de uitstoot 

van CO2 snel terug te dringen. Hij stelt 

dat er geen apocalyps komt, zoals veel 

mensen denken. ‘In Hollywood is het nog 

steeds een favoriete sport om te bedenken wat de spectaculairste 

manier is om de wereld kapot te laten gaan. Wij zijn via dit format 

in extremen gaan denken: of alles blijft ongeveer zoals het is, of 

het gaat mis en dan ook helemaal mis. Maar het verhaal dat we 

onze kinderen vertellen, schrijven we zelf. Het is geen keuze voor 

a of b. Het is niet zwart-wit. We zullen ergens tussen die extremen 

uitkomen. Als we klimaatverandering laten toenemen, worden de 

gevolgen steeds iets erger. Steeds meer mensen migreren en 

steeds meer stukken land worden prijsgegeven aan de zee.’

Petra Noordhuis

Groene leestips voor 
de zomer
In de zomer genieten veel mensen van de zee, het bos of de bergen. Het is daarom een geschikt 

moment om een boek te lezen over het behoud van de natuur. Vier leestips.
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In de afgelopen maanden konden we elkaar niet in de kerk ontmoeten. 

We beleefden de dienst mee achter ons scherm. Zo raakten we meer 

op onszelf, terwijl geloven nu juist iets is om samen te doen. Daarom 

werd er ook gewandeld. In tweetallen tijdens de Emmaüs wandelingen 

en in kleine groepjes met Pinksteren. Mooie ontmoetingen, onverwachte 

verbondenheid en warme gesprekken in Gods goede schepping.

Samen wandelen

verbindt!

Cor, Joke en Ina Theo en Hennie en Anke en Foppe

Lia en Klazina

Agnes en Nel

Netty, Floor en Inge

Teun en Agnes

Wil en Andre

Liesbeth en Inge



Ze kwam er in het verleden vaak maar  

bekaaid vanaf, Marta. Ook al was ze nog 

zo gastvrij en liet ze het de Heer en zijn 

entourage aan niets ontbreken. Terwijl de 

rest van het gezel-schap, inclusief haar 

zuster Maria, geboeid aan Jezus’ lippen 

hing, redderde zij heel wat af. Ze deed  

het met liefde, Marta. Maar gaandeweg 

nam toch haar ergernis toe. Allemaal leuk 

en aardig, maar zij had ook wel aan de 

voeten van de rabbi willen zitten, ademloos 

luiste-rend naar zijn helende woorden.  

Kijk die Maria nou. In plaats van ook de 

handen uit de mouwen te steken, zat ze 

daar als een zoutzak. En Marta maar  

sjouwen. Niemand die er wat van zei. 

Straks was de Heer weg en had zij alles 

gemist. Was dat nu fair?

Ik moet bekennen dat ik als kind meer met 

Marta sympathiseerde, dan met Maria, 

ook al schroomde menig predikant niet om 

duidelijk partij voor die laatste te kiezen. 

Als volwasse-ne (en leek) heb ik nog immer 

een zwak voor haar. Zeker, niet bij brood  

alleen. Maar zonder evenmin. Met een lege 

maag is het verdraaid moeilijk je aandacht 

bij een college te houden. En wie heeft er 

niet eens in een vergelijkbare situatie als 

Marta verkeert? Dat jij je uit de naad werkt 

om het iedereen naar de zin te maken,  

terwijl een ander de kantjes er vanaf loopt 

en nog krediet voor jouw inspanningen 

krijgt ook. Om uit je vel te springen.

Op een gegeven moment werd het Marta 

dan ook te machtig. Ze trok de stoute 

schoenen aan en waagde het om Jezus te 

enkele dagen later in Bethanië arriveerde, 

terwijl Maria thuis rouwde. Dit was haar 

kans om een wit voetje te halen en de 

Heer voor zichzelf op te eisen. Maar Marta 

legde geen claim op Jezus. Terug bij Maria 

zei ze tegen haar: ‘De meester is er en Hij 

vraagt naar je.’ Beide zussen lieten Jezus 

weten dat als Hij op tijd was geweest, hun 

broer niet zou zijn gestorven. Marta voegde 

daar echter aan toe: ‘Maar zelfs nu weet ik 

dat God U alles zal geven wat U vraagt.’ En 

zo geschiedde.

onderbreken. Of Hij haar zuster niet eens 

terecht kon wijzen. Het antwoord kwam 

als een koude douche: ‘Marta, Marta, je 

je bent zo bezorgd en je maakt je veel te 

druk. Er is maar één ding noodzakelijk. 

Maria heeft het beste deel gekozen, en  

dat zal haar niet worden ontnomen.’ (Lucas 

10:38-42) Daar kon ze het mee doen. Veel 

mensen zouden na zo’n reprimande bezeerd 

zijn afgehaakt. Zo niet Marta. Sterker nog, 

na het overlijden van haar broer Lazarus, 

was zij het die Jezus verwelkomde toen Hij 
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Graag willen we u nog een laatste keer in de gelegenheid stellen 

om namen op te geven van predikanten die u geschikt acht 

voor onze gemeente. Deze opgaven dienen voorzien te zijn  

van een motivatie en de naam van degene die de opgave  

doet. U kunt tot met 31 juli 2021 een mail sturen naar  

beroepingscommissie@pgleusden.nl of per brief naar de scriba 

van de beroepingscommissie, dhr. Jan de Jong, Hagenstein 

52, 3834 BZ, Leusden. De profielschets is in te zien op de 

website (pgleusden.nl/profielschets) of op te vragen bij de 

scriba van de beroepingscommissie. Mocht u naar aanleiding 

van het bovenstaande nog vragen of opmerkingen hebben aan 

de beroepingscommissie, dan kunt u contact opnemen met de 

voorzitter, dhr. Piet Renkema (06 13 95 99 63).

De beroepingscommissie

Piet Renkema (voorzitter)

Jan de Jong (scriba)

Wil Brethouwer 

Titia Doorn 

Annemarie Hoogland 

Agnes van de Kamp 

Herbert/ Marion Luiten

Petra Oosterom 

Gerrit Rosenboom 

Ds. Rob Doesburg (consulent)

Vorig jaar is Neeltje Rietveld als tijdelijk predikant begonnen 

in onze gemeente, vanwege het zwangerschapsverlof van 

Marleen Kemink. Toen Marleen besloot om haar werk neer te 

leggen, is Neeltje langer in onze gemeente gebleven. Nu de  

beroepingscommissie begonnen is, ligt het voor de hand  

daarbij ook aan Neeltje te denken. Ze heeft echter aangegeven 

niet met de procedure mee te doen.

‘Dat heeft vooral te maken met het takenpakket. Daarin ligt 

het accent op het jeugd- en jongerenwerk, waardoor er minder 

nadruk ligt op voorgaan en er weinig uren beschikbaar zijn voor 

pastoraat. Ik houd van het jeugdwerk en ik geloof dat kinderen 

en tieners een heel belangrijke plaats in de kerk hebben,  

maar ik sta als dominee nog aan het begin. Ik wil me de  

komende jaren juist ook ontwikkelen in pastoraat, het leiden 

van begrafenissen en andere soortgelijke taken. Daarom ga 

ik op zoek naar een plek waar een meer ‘algemene’ dominee 

wordt gezocht.’

Onze gemeente en Neeltje zijn dus beiden op zoek.  

Gedurende deze zoektocht is afgesproken dat Neeltje nog tot 

eind december in de PgL blijft, tenzij er eerder een nieuwe 

dominee gevonden wordt.

Beroepingswerk

Namen indienen voor predikant

Contract Neeltje

Zes dagen voor Pesach ging Jezus nog 

eenmaal op bezoek in Bethanië. En opnieuw 

wist Maria, met een daad van liefde, de 

schijnwerper op zich gevestigd. Johannes 

12:3 beschrijft hoe zij met een kruikje 

kostbare nardusolie de voeten van de Heer 

zalfde en die met haar haren droogde. En 

Marta? Liep die zich nu weer te ergeren? 

Zat ze in een hoekje te kniezen? Verliet 

zij met slaande deuren de bijeenkomst? 

Het antwoord vinden we in de voorgaande 

zin. ‘Daar (in Bethanië) hield men ter ere 

van Hem een maaltijd; Marta bediende…’ 

Maar veel meer dan dat: Marta diende. 

En in haar eren wij alle Marta’s (m/v) die 

met hun hand- en spandiensten door de 

eeuwen heen de kerk hebben gediend: 

onopvallend, bescheiden en trouw.

Wiebren Tabak

Afbeelding: Christus in het huis van Maria 

en Martha, door Cornelis Engebrechtsz rond 

1515/1520, Rijksmuseum.
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Jeugd van vroeger Activiteiten

Graag willen we – als corona het toestaat – deze zomer 

nog een koffiemorgen organiseren, op woensdag 4 augustus 

in het Trefpunt bij de Dorpskerk. Ontmoeting, gezelligheid 

en natuurlijk koffie of thee met iets lekkers. 

Inloop is er vanaf 10.00 uur en om ongeveer 11.30 uur 

zetten we de punt. Misschien kunnen we dan wat meer  

vertellen over de activiteiten in de rest van 2021. Wij hopen 

op uw aller komst en voor vervoer kunt u bellen met Betsy 

(4940181) of Gerrie (4947330). Heel graag tot ziens op 

woensdag 4 augustus!

Met een vriendelijke groet namens ons team,

Aart van Ruler (8890305).

Gelukkig zijn er nu versoepelingen van de maatregelen tegen 

het corona-virus. We hebben daarom besloten om dinsdag 

14 september weer te beginnen met onze ontmoetings- 

middagen. Dat is natuurlijk wel onder voorbehoud. Dit is 

ons programma.

 

14 september  Mw. José Huurdeman,  

Leusden - Hamersveldse Vrouwen.

12 oktober  Muziekmiddag – De juf, de bakker en  

de dominee.

9 november  Presentatie van de politie en wijkagent: 

Wat betekent een wijkagent voor u?

14 december  Kerstviering met Vocaal Ensemble Céleste.

 

De middagen zijn van 14.30 uur tot 16.30 uur. U bent allen 

van harte welkom!

Namens het team (Renske Burgers, Annemorien Kok,  

Corrie Kruithof, Gerrit Roseboom en Diana Saaltink),

Iemeke Ketel (4343500).

Lectio Divina is een manier van Bijbellezen die in 

de kloosters is ontwikkeld. Het is een meditatieve 

manier van omgaan met een Bijbeltekst. Je luistert 

naar de tekst die een paar keer hardop wordt 

voorgelezen. Je probeert in stilte de woorden te 

laten klinken en te horen. Pas daarna overweeg je 

de tekst. Je stelt je open voor wat de tekst je te 

zeggen heeft en hoe God je daarin aan wil spreken. 

Het ‘ontvangen’ staat bij deze wijze van luisteren 

centraal. Daarna is er de gelegenheid om met elkaar 

uit te wisselen wat de tekst bij jou oproept.

Iedere donderdagochtend van 9.30 - 10.00 uur in 

de stiltekapel van de Marcuskerk

Vanaf juli kan er weer wekelijks koffie gedronken worden in 

de Marcuskerk. Op dinsdagmorgen is er ‘Open Marcuskerk’: 

de deuren staan open van 10.00 tot 12.00 uur. Aansluitend 

aan de markt of juist daaraan vooraf even naar de kerk 

voor koffie en ontmoeting. Ook op zondagmiddag is de 

kerk open van 14.30 tot 17.00 uur. Dan is er naast 

koffie, thee en ontmoeting vaak ook gelegenheid voor een 

spelletje. Van harte welkom! Aanmelden is niet nodig. We 

houden nog wel 1,5 meter afstand, daarom vragen we u de 

aanwijzingen van de gastheren en dames te volgen.

Gerhard te Winkel is in de 

PgL geen onbekende. Als 

journalist schreef hij jaren 

voor de plaatselijke kranten, 

als lid van onze gemeente 

was hij een aantal jaren 

onderdeel van de kerkblad 

redactie en als Stadsdichter 

van Leusden kreeg ook zijn 

poëtische loopbaan de aandacht. Na vier gedichten-

bundels schreef hij nu een roman: De Kloof.

“Wat we in de politieke arena zien op landelijk niveau 

speelt misschien nog wel sterker op gemeentelijk niveau. 

Groepen worden tegen elkaar opgezet, carrières gemaakt 

en gebroken. Zelfs de liefde wordt een instrument bij 

de verkiezingen. In ‘De Kloof’ is de stad Amersfoort 

metafoor voor heel Nederland. Bij de laatste landelijke 

verkiezingen noemden Amersfoorters hun stad immers 

de meest gemiddelde stad van het land. Pijnlijk wordt 

zichtbaar hoe verhalen worden misbruikt om een 

groep mensen in een hoek te dwingen, af te zonderen 

of zelfs de dood in te jagen. Als het in hun voordeel 

is, geloven mensen elk verhaal, hoe onzinnig ook.” 

Senioren rond de Dorpskerk

Ontmoetingsmiddagen  

Marcuskerk

Lectio Divina 

Koffie in de Marcuskerk

De Kloof
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Op zoek naar verdieping 

ben ik vorig jaar uit 

eigen beweging in het 

leven en de biografi e 

van Dietrich Bonhoeffer 

gedoken. De Duitse 

theoloog was een paar 

keer tijdens een preek 

genoemd door onze 

voorgangers, waardoor 

mijn interesse was 

gewekt. De mooie 

dingen die Bonhoeffer 

geschreven heeft over 

het geloof, God, de 

bijbel en de kerk 

inspireerden mij om 

zelf ook eens na te gaan denken over deze onderwerpen. Ik 

wilde verdieping van mijn geloof en meer kennis van de bijbel. 

Maar hoe doe je dat? En waar kan je “goede” informatie 

vinden? Internet staat vol, maar ik zocht iets persoonlijkers.

Op advies van ds Rob kwam ik terecht bij TVG: Theologische 

Vorming voor Gemeenteleden of Geïnteresseerden. Dat bleek 

een laagdrempelige cursus te zijn, zonder toetsen en examens: 

geen huiswerk, wel leeswerk, vooral om zo het meeste uit de 

lessen te halen.

Ik heb me in de zomer van 2020 aangemeld en ben in september 

gestart. De cursus duurt 3 jaar, waarbij elk jaar de volgende 

6 basisvakken aan bod komen: Oude Testament, Nieuwe 

Testament, Kerkgeschiedenis, Dogmatiek (geloofsvragen), 

Ethiek (gelovig handelen) en Praktische Theologie (liturgiek, 

diaconaat en pastoraat). Dit jaar kwam daar het extra vak 

Missiologie (zendingswetenschap) en Oecumene nog bij.

Ik heb om de week op zaterdagochtend de cursus gevolgd: 

deels in Harderwijk, deels online vanwege de lockdown. Elke 

ochtend bestond uit 3 lessen. We zijn gestart met een groep 

van 20 mensen. De jongste was 28 jaar, de oudste 83. 

Er waren echtparen bij of ‘eenlingen’ zoals ik. Er was veel 

diversiteit in achtergrond, opleiding, kerkgenootschap en 

interesse, waardoor de ochtenden heel boeiend waren. 

De lessen worden gegeven door bevlogen predikanten, die 

open staan voor vragen, en je uitdagen verder te kijken dan 

je eigen kennis of traditie.

Zoek je verdieping, wil je meer weten over God, geloof, de bijbel 

en de kerk? Dan kan ik je deze cursus van harte aanraden. 

Dit jaar waren de lessen in Harderwijk, volgend jaar gaan we 

verder in Putten. Voor meer informatie zie www.cursustvg.nl. 

Maar je mag mij ook altijd bellen of mailen!

Agnes van de Kamp

“De mini-pelgrimage en de vertelvoorstelling bieden 

ruimte om je eigen levensverhaal te bezien in het licht 

van de thema’s van een pelgrimsreis.”

Tijdens de mini-pelgrimage verken je in stilte en 

verhalend een aantal pelgrimsthema’s. De wandeling 

wordt begeleid door Cocky Fortuin-van der Spek en 

Anette Sprotte. Een bijzondere halteplaats tijdens deze 

tocht is de vertelvoorstelling “Ontmoetingen onderweg” 

van Aat van der Harst met muzikale omlijsting door 

Marianne van der Post. Wij vervolgen de mini-pelgrimage 

waarin je vertellend, luisterend en wandelend ontdekt op 

welke wijze de pelgrimstocht raakt aan jouw levensweg.

Start: 13.00 uur bij Restaurant Bavoort (Treekerweg 28)

Voorstelling in de Dorpskerk: 14.30 - 15.30 uur

Afsluiting: 17.00 uur 

Kosten: w 25 voor minipelgrimage en voorstelling 

(alleen voorstelling is ook mogelijk: w 15)

Opgave: Anette Sprotte, sprotteanette@gmail.com

4 september 2021 

Mini-pelgrimage met een muzi-

kaal verhaal in de Dorpskerk
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> > > > > > > > Voor meer informatie, ga naar: www.cursustvg.nl > > > > > > > >

cursuslocatie naar keuze om een inschrijf
formulier te ontvangen:

1 — Locatie Middelharnis
Cursusleider: ds. A.L. Molenaar
Secretaris: Teun Griswis, tel. 0187-681980
E-mail: gmiddelharnis@gmail.com

2 — Locatie Gouda
Cursusleider: dr. M.A. van den Berg
Secretaris: Ineke Brugmans, tel. 079-5932906
E-mail: gg hotmail.com

3 — Locatie Harderwijk
Cursusleider: ds. W.C. Polinder
Secretaris: Esther ter Maaten, tel.0342-842337
E-mail: gharderwijk@gmail.com

4 — Locatie Rijssen
Cursusleider: ds. K.A. Hazeleger
Secretaris: Ria Harbers, tel. 0548-515929
E-mail: riaharbers@gmail.com

Het is een 

praktische,verrijkende

cursus met boeiende

vakken. Na iedere

lesochtend ga ik weer

met nieuwe inzichten

naar huis.

Het is een 

praktische,verrijkende

cursus met boeiende

vakken. Na iedere

lesochtend ga ik weer

met nieuwe inzichten

naar huis.

cursus theologische vorming gemeenteleden

U bent van

harte welkom!

Cursusinformatie

Wat cursisten zeggen:

Verdieping en kennis op 

een persoonlijke manier 



 

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. 

Op 18 juni via het Kerkelijk bureau w 11 voor de bloemen-

dienst; op 25 juni via Neeltje Rietveld w 40 voor de diaconie; 

op 28 juni via Jos Stekelenburg 2x w 10 voor de bloemendienst. 

Op de rekening van de Diaconie zijn in de periode van 2 mei 

t/m 28 juni de volgende totalen aan giften binnengekomen: 

voor de Pinkstercollecte (Bijbelproject jongeren) w 689,20; 

voor Kerk in Actie (giro 555) w 2139,95; voor het computer-
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In de afgelopen maanden hebben we een aantal gemeente- 

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

20 mei 2021: Anneke Brons - Pol 

21 mei 2021: Renate Spriensma - Glüer 

30 juni 2021: Gerritje Duinsbergen - van Lunteren (Ger)

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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lokaal in Moldavië w 1.651,00; voor hulp aan vluchtelingen in 

Griekenland w 1.016,50; voor de Diaconie zelf w 436,20.

Alle gevers hartelijk dank.

Bedankt
Op 20 mei waren we 45 jaar getrouwd. Verrast werden we 

met veel mooie bloemen waaronder die van de Protestantse 

gemeente Leusden. Hartelijk dank daarvoor.

Corry en Evert van Ginkel

Langs deze weg wil ik iedereen hartelijk bedanken voor de 

gelukwensen en bloemen die ik heb ontvangen voor mijn  

90e verjaardag.

Ad Veen

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.



22

Bij de kerkdiensten

In de zomer hebben we zes weken lang één gezamenlijke 

dienst. Dit jaar uitsluitend in de Marcuskerk. Na veel voor-

bereidingen is het nu mogelijk ook vanuit de Marcuskerk 

de dienst te streamen, zodat die thuis mee te beleven valt. 

Daar zijn we heel blij mee! Veel kerkgangers hebben de 

Marcuskerk gemist, daarom deze zomer de kans het hart 

op te halen.

Tijdens de vieringen lezen we deze zomer uit de eerste 

brief aan Korinthe. Samen duiken we in deze brief van Paulus. 

Onder welke omstandigheden werd die geschreven? Welke 

problemen speelden in Korinthe en hoe gaat Paulus daarmee 

om? En hoe kunnen we zijn woorden ‘vertalen’ naar onze 

situatie in Leusden?

Een brief op zo’n manier in zijn geheel lezen geeft nieuwe 

inzichten en inspiratie. Toen we ons eerder samen in 

Romeinen hebben verdiept, kregen we veel mooie reacties. 

Daar hopen we ook deze zomer op.

De lezingen zullen in de nieuwsbrief bekend worden gemaakt.

Anette, Neeltje en Rob

Korinthe in de zomer

Wat we het afgelopen jaar in de 

kerk misschien wel het meest 

gemist hebben is het samen 

zingen. Je geloof uitzingen in 

psalmen en gezangen, liederen 

van Huub Oosterhuis of van 

Opwekking, Taize of Iona. 

Het bemoedigt en inspireert. 

Samen zingen geeft daarbij 

ook nog een gevoel van verbondenheid en gemeenschap.

Daarom is er deze zomer Heel Leusden Zingt.

Vijf donderdagavonden om een uur lang gewoon lekker te 

zingen. Er zit een musicus achter het orgel of de piano en 

we zingen er op los. Verzoeknummers aanvragen kan, 

stuur een mailtje naar ds. Anette (sprotteanette@gmail.com). 

Liedboeken zijn er sowieso in de kerk, voor andere 

nummers moeten we even kijken wat mogelijk is. 

Donderdag 22 / 29 juli / 5 / 12 / 19 augustus, 

20.00 - 21.00 uur, Dorpskerk

Heel Leusden Zingt 

Op 12 september vieren we als 

Protestantse gemeente Leusden 

samen feest! Want dan starten 

we het nieuwe seizoen weer met 

de traditionele Startzondag!

We beginnen de ochtend in en 

rond de Marcuskerk met een 

feestelijke viering. Voor de jongeren en kinderen organiseren 

we op dat moment een eigen programma. Daarna kunnen 

we natuurlijk allemaal uitgebreid bijpraten tijdens de koffi e 

(of iets anders) mét iets lekkers.

Tijdens de lunch en de activiteiten erna gaan we elkaar 

ontmoeten in de tuinen van PgL’ers. We gaan op 

verschillende plekken in het dorp (in kleine groepjes) 

samen eten en sportieve, creatieve en/of verdiepende

workshops doen. Hiervoor zijn we nog op zoek naar 

gemeenteleden die hun tuin beschikbaar willen stellen 

of zo’n workshop willen voorbereiden! Meld je aan via 

startzondag@pgleusden.nl.

Startzondag 



14 juli tot 12 september
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Kerkdiensten

Zondag 1 augustus

Marcuskerk 10.00 uur  ds. A. Sprotte

Zondag 25 juli 

Marcuskerk 10.00 uur  ds. R.P. Doesburg

Zondag 22 augustus

Marcuskerk 10.00 uur  mw. N.J. Rietveld

Zondag 15 augustus

Marcuskerk 10.00 uur  ds. R.P. Doesburg

Zondag 18 juli

Marcuskerk 10.00 uur  ds. A. Sprotte

Zondag 8 augustus 

Marcuskerk 10.00 uur  ds. A. Sprotte

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

Zondag 29 augustus

Dorpskerk 10.00 uur ds. R.P. Doesburg 

Marcuskerk 10.00 uur  ds. A. Sprotte

Zondag 5 september

Dorpskerk 10.00 uur ds. A. Sprotte

Marcuskerk 10.00 uur  dhr. Tj. de Boer

Zondag 12 september - Startzondag

Marcuskerk 10.00 uur feestelijke startviering voor jong en oud, zie p.22.

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.

In de zomer vieren we zes weken samen in één kerkgebouw, dit jaar de Marcuskerk. Zie p.22.




