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Ons nieuwe jaarthema, van U is de toekomst, nodigt ons uit de blik vooruit te
richten. Juist nu we weer aan de slag gaan, hier & nu, ook verder te kijken dan
vandaag. De toekomst in. En dan niet met het zweet in je handen en bonkend hart,
maar vrijmoedig. Met een open blik en open handen.
Dat is niet vanzelfsprekend, want we leven in een onzekere tijd. Het lijkt wel of alles
wankelt. De zorgen over corona, maar ook over politiek, over oorlog en geruchten
van oorlog en steeds grotere zorgen over het klimaat. Hoe moeten alle mensen die
door water of bosbranden of aardbeving of geweld op de vlucht slaan ooit weer een
thuis vinden?
Vooruit kijken in de kerk is ook spannend. Zit de kerk
nog in ons systeem? Hebben we elkaar nog nodig?
Ook vóór corona leefden die vragen. Hééft de kerk
wel toekomst?
De landelijke kerk roept ons met dit jaarthema op de
toekomst met hoop tegemoet te zien. ‘Ons voortbestaan,
als individu, als kerk, als samenleving, als aarde
hangt niet van onszelf af,’ schrijft René de Reuver,
landelijk scriba, ‘De toekomst is aan Hem die is, die
was en die komt.’ Dat perspectief op Gods toekomst
spreekt mij aan. Het geeft me moed en inspiratie,
juist voor vandaag. Want hoewel ik door alle onzekerheden maar heel beperkt
vooruit kan kijken, geloof ik dat ook achter mijn horizon Gods handen onder ons
zijn. En daarom laat ik me niet door zorgen verlammen, maar durf ik te dromen.
Bijvoorbeeld over de kerk.
Als ik over de kerk droom, dan zie ik meteen mensen.
Mensen die samen bidden en zingen. Ze zoeken God, in de Bijbel en elkaar. En ze
eten samen. Kinderen rennen tussen de tafels door. Hun ouders zitten rustig te
praten, omdat ze weten dat iedereen op de kinderen let. Een oudere heer met een
rollator wordt door een tiener geholpen. Ze hebben een gesprek over God en geloof
en dat je ook wel eens twijfelt en hoe de ander daarmee omgaat. Een vrouw brandt
een kaars en wordt in de stilte opgezocht door een ander, die een arm om haar
heen slaat. In de tuin zitten twee oude dames naar de vlinders te kijken, terwijl om
hen heen de groente geoogst wordt.
Als ik over de kerk droom, zie ik mensen.
Want daar begint het mee.
Deze maand worden vijf ambtsdragers bevestigd.
Vijf mensen die zich de komende jaren aan de kerk verbinden en zich in willen zetten.
Ik vind het een vreugde als er zulke mensen zijn. In hun ‘ja’ hoor ik vertrouwen. Dat
de kerk er nog wel even is, en dat we samen op weg zijn naar Gods toekomst.
Neeltje
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Mens: Onze Vader …
God: Ja, hier ben ik. Wat is er?
Mens: Hé, ik krijg antwoord. Wat is er aan de hand?
God: Ik antwoord altijd, maar je hoort me vaak niet
zo goed.
Mens: Maar, ik wil het Onze Vader bidden.
God: Ga je gang maar.
Mens: Die in de hemelen zijt
God: Hoe zie jij die hemelen?
Mens: Dat weet ik eigenlijk niet. Iets moois met
veel licht.
God: Ik begrijp wat je ermee wil zeggen.
Mens: Uw naam worde geheiligd
God: Wat bedoel je daarmee?
Mens: Wel... niet 'godverdomme' zeggen en zo
God: Nee inderdaad, dat kun je beter niet doen.
Maar er zit meer achter. Denk er maar eens over na.
Mens: Uw Rijk kome
God: Ja, dat rijk van liefde, rechtvaardigheid, vrede...
Dat is het beste wat de mens kan overkomen... Wat
doe jij ervoor?
Mens: Ik probeer eerlijk te leven, geen geweld te
gebruiken en zo...
God: Probeer evenveel van anderen te houden als
van jezelf. Anders duurt het nog een hele poos
voordat mijn rijk er is.
Mens: Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel
God: Als je dat doet, komt mijn rijk al heel wat
dichterbij. Weet je wel wat mijn wil is?
Mens: Eigenlijk niet.
God: Kijk maar naar mijn Zoon, hoe Hij geleefd
heeft en luister naar wat Hij gezegd heeft.
Mens: Geef ons heden ons dagelijks brood
God: Daar heb jij niet over te klagen. Jij hebt heel
wat meer dan je dagelijks brood. Maar ik zie dat
miljoenen anderen geen brood hebben, zelfs geen
goed water. Wie van hen geef jij van jouw eten?
Mens: En vergeef ons onze schulden
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren
God: Daar heb je je handen nog wel even vol aan...
Mens: En leid ons niet in verzoeking, maar verlos
ons van de boze
God: Jullie hoeven geen supermensen zijn om in mij
te geloven. Heb vertrouwen, want ik sta naast je.
Geloof in mij. Probeer steeds meer op mij te lijken.
Mens: Amen, het zij zo
God: Daar kan ik mee instemmen.
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Overgenomen van Bijbel in 1000 seconden, Adema N. 't Martinus Blad, Voorburg 1983.

Inhoud

Onze Vader
Een gebed voor twee

Björn, pastoraal ouderling
Björn (53 jaar) is getrouwd met Gerda,
vader van 5 kinderen. In het dagelijks
leven werkt hij in de automatisering
bij Achmea. Hij is en blijft (voorlopig)
ouderling. Zijn kernwoorden zijn
‘persoonlijk contact’ en ‘een open kerk
voor iedereen’.

‘Je wilt niemand
laten vallen’
‘Ds. Rob Doesburg deed in een kerkdienst
een dringend beroep op de gemeenteleden. Ik vroeg hem naderhand of iemand
zich al gemeld had. Het antwoord was
‘nee’. En zo is het gekomen. Het is een
duobaan: ik deel mijn taak als pastoraal
ouderling voor wijk Zuid met Martin Meurs.
Wij werken allebei voltijds en door de taken
te verdelen houden we het behapbaar.’
Het pastoraat
‘Bij de start van mijn bezoekwerk heb ik
bij alle adressen een briefje door de bus
gegooid met mijn contactgegevens en zo
laten weten, dat ik er ben voor de mensen
die mij zijn toevertrouwd. Niemand heeft
hierop gereageerd. Ik heb verder ook actief
contact gezocht. Een deel van de wijk wil
niets te maken hebben met de kerk, maar
wil zich ook niet uit laten schrijven. Een
deel komt sporadisch in de kerk en zit niet
te wachten op bezoek. En een deel waardeert het, dat je op bezoek komt.
Tijdens de eerste lockdown heb ik een
belronde gehouden met de vraag of ik iets
kon doen. Het antwoord was steeds: ‘Wij
redden ons wel’. Ik denk nogal eens aan
de Goede Herder die op zoek ging naar
dat ene schaapje. Je wilt toch niemand
laten vallen.
Ik ga alle gesprekken open in. Soms slaat
de vonk over en gaat het over de inhoud,
over de kerk, het geloof en ook over twijfel.
Ik merk, dat muziek in de kerk mensen raakt.’
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Inspiratie
‘Een wekelijks vast mooi moment voor mij
is de zondagse kerkdienst. En dan één
met alles erop en eraan: samen zingen
en na afloop elkaar ontmoeten. Als ik
lector ben, verdiep ik mij van tevoren in
de Bijbelteksten. Ik ben dan altijd heel
benieuwd naar de preek: wat maakt de
dominee ervan. Ook in de oecumenische
diensten in de advent- en 40-dagen tijd
in de St Jozefkerk word ik even boven
mezelf uitgetild.’
Blik op de toekomst
‘Voor de nabije toekomst van de PgL is de
grote vraag: hoe krijg je de mensen weer
bij elkaar na corona? Hoe vormen we een
gemeenschap? Hoe kunnen we ons als
kerk profileren en zo onze bijdrage leveren
aan de maatschappij?’
‘Hoe de kerk er in mijn dromen uitziet?
Mijn ideaal was en is beschikbaar zijn voor

mensen in mijn wijk met een hulpvraag.
En in wat groter verband: laten we als kerk
laten zien, dat we er zijn. Dat kan heel
praktisch, bijvoorbeeld door met elkaar
een opruimactie van zwerfvuil te houden.
We moeten toegankelijkheid en gemeenschapszin uitstralen. Dan stappen mensen
misschien gemakkelijker de drempel
van de kerk over waar ze in een warme
gemeenschap terechtkomen.
In mijn droom hebben we ook een vorm
gevonden om de tieners van vandaag bij
de kerk te betrekken. Ik heb het antwoord
daarop niet en kan alleen erkennen, dat
de klassieke kerkdienst niet voor iedereen
aantrekkelijk is. Ik ben heel blij, dat er
weer enthousiaste mensen zijn die het
jeugdwerk gaan oppakken.’
Tekst: Tineke Overeem

Simone, diaken
Simone van Kuijzen (51) zei ja tegen de vraag of ze diaken wilde worden. ‘Ik ben
benieuwd wat ik kan doen en hoe ik van waarde kan zijn.’

‘Ik ben blij dat de
kerk bestaat’
Simone werd geboren in Amersfoort. Na
een studie economie in Rotterdam keerde
ze terug naar haar geboortestad en vond
werk in Hoevelaken bij het Bouwfonds.
Toen dat bedrijf overgenomen werd door de
ABN Amro bank, kwam ze in Amsterdam
terecht. Intussen werkt ze anderhalf jaar
thuis. ‘In het begin vond ik dat verschrikkelijk.
Je moet werkelijk alles plannen. Ik mis nog
steeds het informele contact met collega’s;
het praatje bij de koffieautomaat.’
Kerkelijk gezin
Het gezin Van Kuijzen was een kerkelijk gezin.
Simone is met de wekelijkse kerkgang
opgegroeid, al kwam er later wat de klad in.
In 1998 deed ze toch belijdenis, in de Brug
(in Amersfoort). Ruim twintig jaar geleden
kwam ze in Leusden wonen. Aanvankelijk
bleef ze kerkelijk betrokken bij Amersfoort,
gaandeweg kwamen Dorpskerk en Marcus-

kerk in beeld. Ze deed afgelopen winter
mee aan de online-sessies over het boek
‘Vertellers en Vertalers’ van Bas van Os,
maar was tot nog toe verder niet actief in
de PgL. En nu wordt ze diaken. Hoe kwam
dat zo?
‘Iemand moet mijn naam genoemd hebben.
Ik wandelde langs het Valleikanaal toen ik
aangesproken werd door Wim Kurk (voorzitter van de diaconie - red.), die daar ook
aan het wandelen was. We hebben een paar
gesprekken gehad, ook met Rijk van Laar.
Eerlijk gezegd weet ik eigenlijk nog niet wat
er van me verwacht wordt. Waarom ik dan
toch ja heb gezegd? Misschien omdat ik
niets kon bedenken om nee te zeggen.’
Klaas
Nog veel meer dan op het werk heeft de
coronapandemie invloed gehad op Simones
privéleven. Deze maand een jaar geleden

overleed haar partner aan de gevolgen van
covid 19. Ze schiet vol (‘Ik had met nog zo
voorgenomen dat niet te doen’) als ze erover
vertelt. ‘We kenden elkaar twintig jaar.
Ontmoetten elkaar als deelnemers aan een
culturele rondreis - In de voetsporen van
Paulus - door Turkije. We hebben elkaar na
die reis niet meer losgelaten.’
Ze hebben nooit samengewoond. Simone
bleef in Leusden wonen en Klaas in Waalwijk.
Weekeinden, vakanties en ook wel door de
week waren ze bij elkaar. Vorige zomer ging
Klaas het ziekenhuis in voor een heupoperatie. Daar sloeg het noodlot toe. Ze bleef
een paar maanden thuis, heeft inmiddels
het leven weer opgepakt, al valt het nog
steeds zwaar. Haar hobby (het was beider
hobby) is de tuin. Ze vindt er soelaas.
Van de weg af
Het was Klaas die haar tot regelmatig
kerkganger maakte. ‘Door de week ben je
druk, zaterdags heb je ook vaak het een
en ander te doen en dan wil je op zondag
wel eens uitslapen. Dan ging Klaas in z’n
eentje naar de Marcuskerk. Al gauw ging ik
toch met hem mee.’
Niet dat de kerk haar onverschillig liet. ‘Ik
ben blij dat de kerk bestaat,’ zegt Simone,
‘Het is misschien een gekke vergelijking,
maar in een auto zit je zelf aan het stuur,
je rijdt waarheen je wilt, maar toch moet je
af en toe even van de weg af om te tanken.
Zo ervaar ik de kerk. Het is een oase in
je bestaan.’
Tekst: Willem Hekhuis
Foto: Ko Groen
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Abigaël, ouderling communicatie
Abigaël van Koerten-Blootens (44), getrouwd met Albert Jan en moeder van Gijs, neemt
afscheid als ouderling met communicatie als aandachtsgebied. ‘Ik zal het best missen,
maar het is goed zo. Met gezin en werk en ook nog een studie heb ik voorlopig genoeg
te doen.’

‘De betrokkenheid
zal ik wel missen’
We woonden nog niet zolang in Leusden,
toen ik me aanmeldde voor de werkgroep
die de startzondag organiseert. Het leek
me een leuke taak en een goede manier
om mensen te leren kennen. Zo kwam ik
er een beetje in. En als je eenmaal een
taak hebt, word je al gauw gespot voor een
andere. Blijkbaar had iemand doorgegeven
dat ik in de communicatie werkte, want al
snel werd ik gevraagd als communicatie
ouderling.
Ik moest er wel even over nadenken. Bij
ouderling zijn had ik een bepaald beeld
voor ogen. Ik ben opgegroeid in een kerk
waar ouderlingen jaarlijks op huisbezoek
kwamen. Ook als tieners waren we daarbij.
Het waren geen bezoeken waar ik erg positief
op terugkijk door het plichtmatige en – in
mijn herinnering – wat zware karakter.
Daarnaast is mijn vader meerdere keren
diaken geweest. Een goed voorbeeld, maar
niet zoals ik het zou kunnen. Bovendien
had ik vragen over de praktische haalbaarheid, van bezoekwerk én communicatie.
Daarom werd besloten dat ik me alleen op
de communicatie zou richten.
Communicatie
Er was aardig wat te doen. Zowel de website
als het kerkblad waren aan vernieuwing toe,
maar eerst hebben we gekeken naar het
geheel. Op welke manieren communiceren
we en wie willen we bereiken? Vanuit die
algemene visie bepaalden we vervolgens
de doelgroep en doelstelling van ieder
communicatiemiddel en toen konden we aan
de slag. In september 2016 verscheen
het eerste kerkblad nieuwe stijl, een jaar
later ging de nieuwe website in de lucht. Ik
heb meegedacht over de actie kerkbalans
en we hebben een nieuwe lijn van folders
ontwikkeld in 2019.
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Naast de communicatie die zichtbaar is,
is er ook veel minder zichtbare, interne
communicatie: over het nieuwe beleidsplan, allerlei beslissingen van de kerkenraad, en de laatste periode ook veel over
de corona maatregelen.
Beleid en bestuur
Vanaf het begin was ik ook actief in de
kleine kerkenraad (eerder het Moderamen),
eigenlijk het dagelijks bestuur. In de maandelijkse vergaderingen komen alle aspecten
van het kerkzijn voorbij. Het is boeiend en
leerzaam om zo op bestuurlijk en beleidsmatig niveau mee te denken.
Je voelt je ook meer betrokken, omdat je
weet wat erbij komt kijken. Ook als ik geen
dienst heb Bijvoorbeeld voel ik me verantwoordelijk in een kerkdienst. Als er soms

iets niet helemaal gaat zoals zou moeten,
kijk je elkaar meteen even aan: hoe gaan
we hier mee om? Die betrokkenheid zal ik
wel missen, en ook dat je niet meer overal
van op de hoogte bent.
Blik op de toekomst
Als ik over de kerk droom, kijk ik natuurlijk
eerst naar corona. Ik ben benieuwd hoe
het zal gaan. Of de mensen weer komen,
of we elkaar weer op durven zoeken.
Ik hoop dat de kerk een plek kan zijn van
echte ontmoeting. Dat je niet alleen die
paar mensen uit je eigen groepje ontmoet,
maar dat er ook openheid is voor anderen.
Echte ontmoeting gaat verder dan een praatje,
een laagje dieper. Het heeft te maken met
oprechte aandacht, met je gezien voelen,
erkend worden in wat je bezig houdt, zodat
je echt contact met elkaar maakt. Zo’n
ontmoeting kan ook met gemeenteleden
die niet je vrienden zijn. Mijn mooiste kerkervaringen zijn zulke momenten.
Tekst: Neeltje Rietveld

Adri, ouderling-kerkrentmeester
Adri van Hoven neemt na vijf jaar afscheid als ouderling-kerkrentmeester. ‘Ik wil niet
mijn stempel op deze functie drukken.’

‘Het gaat over het geld
van de hele gemeente’
Na de verbouwing van Het Trefpunt, ruim
zes jaar geleden, had Adri commentaar
op het kleurgebruik in de hal. ‘Pieter Nap,
die toen voorzitter van het college van
kerkrentmeesters was, zei dat ik dan zelf
maar tot het college moest toetreden. Dat
vond ik eigenlijk wel een goed idee en ik
heb de uitdaging aangenomen.’
Adri was toen net acht jaar diaken geweest,
na slechts een half jaar pauze werd ze
ouderling-kerkrentmeester en voorzitter
van het college. ‘Nu vind ik het tijd om
te stoppen. Ik vind het nog steeds een
verantwoordelijke én leuke taak, maar ik
vind dat ik niet mijn stempel erop moet
drukken. Renze Knol volgt mij op en die
doet het vast weer anders dan ik. Het
college van kerkrentmeesters is een fijne
groep mensen om mee te werken.’
Meer dan financiën
Een kerkrentmeester heeft een verantwoordelijke taak, vindt ze, ‘want het gaat
om het geld van de hele gemeente. Als
voorzitter was ik ook meteen ouderling,
dat schrijven de landelijk regels van de
Protestantse Kerk voor. De taken van de
kerkrentmeester gaan over alles wat met
financiën, gebouwen en personeel van de
PgL te maken heeft.’
De kerkrentmeesters hadden het vanwege
de corona-uitbraak opeens extra druk. ‘De
kerkdiensten moesten worden gestreamd
en daar moesten dure materialen voor
worden gekocht, eerst voor de Dorpskerk,
later ook voor de Marcuskerk. Er waren
ook desinfectievloeistof, mondkapjes en
informatiebordjes nodig voor het handhaven
van de coronaregels. Daarbij kwam ook
nog het registreren en uitnodigen van de
bezoekers. Er is nauw samengewerkt met
Machteld Beek, onze beheerder.’

Adri mist het koffiedrinken na kerktijd.
‘Naast het gezellig ontmoeten van mensen
kon je informeel netwerken, mensen even
aanschieten en ze iets vragen. Nu we
elkaar bijna niet zien, kosten regeldingen
opeens veel meer tijd.’
Nieuwe mensen
Er moeten veel nieuwe ouderlingen en
diakenen komen. Diakenen vinden lukt nog
wel. Bij ouderlingen is dat moeilijker. ‘Er
zijn heel wat belemmeringen. Het is een
beperkte groep van mensen die kerkelijke
taken willen uitvoeren. Daar loop je tegenaan
als je gemeenteleden gaat vragen om
ouderling te worden. Ze hebben soms net
even rust genomen van andere taken.
Bovendien willen mensen wel iets doen, maar
dan op projectbasis en niet iets voor de
langere termijn. Jongeren zien dat vaak niet
zitten. Complicerende factor is dat we twee
gebouwen hebben, waardoor veel dingen
dubbel bemenst moeten worden, commissie
van ontvangst, makers van de zondagsbrief,
ambtsdragers, organisten, koffieschenkers.’

Adri vindt dat een ouderling een gelovig
iemand moet zijn. ‘Want je hebt het als
ouderling niet alleen over zakelijke dingen,
maar je gaat ook bij mensen op pastoraal
bezoek om over geloofszaken te praten.
Als het goed is neem je dan je eigen
geloofsovertuiging mee.’
Blik op de toekomst
Ze weet niet precies hoe de toekomst van
onze gemeente eruit ziet. ‘We hebben
vastgesteld dat we de komende vijf jaar
nog op deze voet door kunnen gaan. Naast
de begroting voor een komend jaar wordt
ook elke keer een meerjarenbegroting
gemaakt, zo kunnen we op tijd inspelen
op veranderingen. Maar in de toekomst
kijken is extra lastig door corona. Als de
crisis voorbij is, komt iedereen dan weer
naar de kerk en de andere activiteiten die
we organiseren?’
Tekst: Peter Sneep
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Jacob en Esau,
wie krijgt
de zegen?
Wie kent niet het verhaal van Jacob, de
bedrieger. Hoe hij zijn broer het eerstgeboorterecht ontfutselt en vervolgens
berooft van de zegen van vader Isaak.
Wat een dwaas, die Esau. Want wees nou
eerlijk, welke idioot verkwanselt nu zijn
erfdeel voor een bord soep? Is die Esau
zo’n simpele ziel, laat deze ruige jager
en natuurmens zich inpakken door die
gladakker Jacob? Volgens de Bijbel boeit
het hem gewoon niet.
Anders wordt het als Jacob, op aandringen
van moeder Rebekka, zijn blinde vader Isaak
bedriegt. Deze meent op sterven te liggen
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en wil voordat hij de laatste adem uitblaast
zijn oudste zoon Esau de traditionele zegen
meegeven. Maar eerst zou een lekker hapje
er wel ingaan. Jacob vermomt zich prompt
als zijn broer, zet Isaak zogenaamd het
wildbraad voor dat Esau hoopte met de jacht
te verschalken, en leidt zo zijn vader om de
tuin. Gek genoeg is Esau, die niet maalde
om het eerstgeboorterecht, de wanhoop
nabij als hem de zegen wordt ontstolen. Hij
barst in tranen uit en besluit zijn broer na
het verscheiden van Isaak te doden. Maar
Rebekka krijgt er lucht van en zendt Jacob
naar haar broer Laban in Paddan-Aram.

En dan gaat de firma list en bedrog in
overdrive. Want oom Laban kan er ook wat
van. Jacob heeft het oog laten vallen op
diens bekoorlijke dochter Rachel, maar
in de huwelijksnacht verwisselt Laban
haar met de saaie zus Lea. Pas daarna
krijgt Jacob ook Rachel, op voorwaarde
dat hij andermaal zeven jaar voor Laban
blijft werken. En wanneer die veertien jaar
voorbij zijn, maakt hij er nog eens zes extra
vol als betaling voor al het vee dat Laban
hem heeft trachten te onthouden, maar
dat Jacob dankzij allerlei listen toch heeft
verworven. Wanneer Laban en diens zonen

zend hij allerlei boden vooruit met een
hele veestapel om zijn broer gunstig te
stemmen. Als hij verneemt dat Esau hem
met vierhonderd man tegemoet trekt, zakt
de moed hem in de schoenen en als Esau
in beeld komt, verdeelt Jacob zijn gezin
over Lea, Rachel en zijn bijvrouwen, die het
spits mogen afbijten; het hemd is nader
dan de rok. Maar Jacob verschuilt zich
daar niet achter, want helemaal voorop
loopt hijzelf.
En dan volgt niet de door hem gevreesde
confrontatie, maar een vreugdevolle
reünie. Esau sluit zijn broer huilend in de
armen. Wat blijkt, die Esau is zo dom nog
niet, want zelfs zonder eerstgeboorterecht
heeft ook hij heel aardig geboerd.
Wie van die twee heeft nu door Jacobs
bedrog het meest geleden? Zeker, Esau
is ernstig tekortgedaan. Maar Jacob heeft
twintig jaar lang in ballingschap doorgebracht. Moeder Rebekka is inmiddels
overleden en – o ironie – vader Isaak,
bij wie de ellende pas echt begon, leeft
nog. Wat heeft dat hele geboorterecht
uiteindelijk opgeleverd? Jacob mag zich
dan stamvader van het volk Israël noemen,
maar Esau die van Edom. En zo zijn
beiden begunstigd.
Misschien is de voornaamste boodschap
van dit Bijbelse verhaal wel deze: dat Jacob
ondanks al zijn slinkse streken vergeving
vindt, bij Esau en bij God. En zelfs gezégend
wordt. Als dat geen hoop biedt!

afgunstig op zijn succes worden, besluit hij
naar huis terug te keren.

Wiebren J. Tabak
Afbeelding: De verzoening van Jacob en
Ezau, Peter Paul Rubens 1628 (te zien in
het Rijksmuseum)

We spoelen even door naar de rivier de
Jabbok, waar Jacob zijn hele familie, have
en goed over de rivier heeft gezet en dan
slaags raakt met… ja, met wie eigenlijk?
Op die vraag krijgt hij geen antwoord, maar
wel wordt zijn naam omgedoopt in Israël en
ontvangt hij de door hem gevraagde zegen.
Je zou denken dat Jacob na dit epische
gevecht voor de duvel niet bang meer is.
En misschien is dat ook wel zo. Maar voor
Esau doet hij het in zijn broek. En dus

Nalezen?
Je vindt het verhaal in de Bijbel
in Genesis 25-28, 32-33.

Collecte 19 september
Bouw de kerk in Syrië
weer op
In Syrië leeft meer dan 90% van de
mensen onder de armoedegrens, voor
meer dan de helft dreigt honger. De oorlog
heeft een nieuw gezicht gekregen: van
militair geweld naar een dramatische
economische crisis. Er is nauwelijks
aan eerste levensbehoeften te komen.
Herstel van kerken biedt perspectief.
Als de kerk weer aanwezig is, kan zij
haar onmisbare taak in de samenleving
hervatten: hulp bieden aan mensen,
ongeacht hun afkomst of geloof, die
zijn getroffen door geweld of moesten
vluchten.
Met een speciaal herstelfonds helpt Kerk
in Actie de kerk in Syrië op te bouwen.
In regio’s waar mensen voorzichtig terugkeren, worden tientallen gebouwen
opgeknapt: kerken, scholen, bejaardenhuizen en gemeenschapscentra. Het
herstel gaat veel langzamer dan gehoopt,
omdat door de economische situatie
bouwmaterialen schaars en duur zijn.
Geef voor de kerk in Syrië op zondag
19 september via de collecte bij de
uitgang van onze beide kerken of maak
uw bijdrage over op bankrekening
NL35 RABO 0335 9522 32 van de
Diaconie Protestantse gemeente
Leusden o.v.v. Kerk in Actie, Bouw de
kerk in Syrië weer op.
Helpt u mee om deze
collecte tot een succes
te maken?
Hartelijk dank!
De ZWO-groep
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Groene gezichten
In deze nieuwe rubriek brengt de Groene Kerk gemeenteleden in beeld die op een of
andere manier ‘groen’ leven. Want liefde is persoonlijk, ook de liefde voor de natuur.
Deze maand hobby-imker Teun van Dalen.

‘Ik verwonder
mij constant’
Heel rustig tilt Teun van Dalen (72) uit één van zijn bijenkasten
een raam op. Bijen krioelen eroverheen. Hij draagt een kap op
zijn gezicht. Zijn handen zijn onbeschermd tegen bijensteken. Er
loopt af en toe een bij over, maar daar lijkt hij zich niet druk over
te maken. De bijen vullen de ramen in de bijenkast met bijenraat:
zeshoekige cellen van bijenwas. Met de groei van het bijenvolk
ijkt het wel goed te gaan. In de raat zijn aardig wat cellen afgesloten
met een bruin dekseltje. Dat betekent dat de larven zich aan het
verpoppen zijn.
De honing heeft Teun in het voorjaar al geoogst. ‘Ik haal niet alle
honing eruit. Ik respecteer de bijen. Ze hebben er hard voor gewerkt.
Ik probeer een bijenvolk in zijn waarde te houden. Je moet zo
vriendelijk mogelijk met de natuur omgaan als in je vermogen ligt,’
vindt hij. Met de honing die overblijft, voeden de bijen zich in de
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winter. Die is rijk aan vitaminen en mineralen en houdt de diertjes
gezond. Ze worden bijgevoerd met suikerwater.
In de trein
Teun is al vijftig jaar hobby-imker. Zijn eerste bijenvolkje kreeg hij
van een collega. ‘Hij gaf mij een boek over bijenhouden en zei:
als je het leuk lijkt, krijg je over drie maanden een volkje van mij.’
Na het lezen van het boek, zag Teun het wel zitten. Hij was al
geïnteresseerd in de natuur. Hij had een kruidentuin en verdiepte
zich in geneeskrachtige kruiden. ‘Ik wilde wel eens iets nieuws
proberen. Het leek me ook niet zo moeilijk.’
De enthousiaste collega bond een bijenkastje dicht en reisde
met het openbaar vervoer van Lemelerveld naar Zwolle, waar
Teun toen woonde bij zijn ouders. ‘Hij zette die bijenkast in het

bagagerek van de trein, maar vlak voor hij bij station Zwolle was,
verschoof het dak en ontsnapten tientallen bijen. Mensen in de
coupé raakten in paniek en ze werden waarschijnlijk ook gestoken.
Die collega is maar gauw uitgestapt en ervandoor gegaan.’
Teun heeft zijn bijenkasten tegenwoordig staan in de Vlindertuin
in Leusden. Hij heeft daar een ‘stal’, een afdakje met bijenkasten
en alle toebehoren. ‘Meestal heb ik vijf honingvolken. Elk volk kan
ongeveer 30 tot 50 kilo honing per jaar geven.’ Hij oogst ook bijenwas
waarvan hij kaarsen maakt en ‘propolis’, een geneeskrachtig
goedje dat bijen maken door te kauwen op boomharsen.
Communicatie
Bijen staan voortdurend met elkaar in contact, vertelt Teun. ‘De
koningin stuurt het bijenvolk aan door voortdurend allerlei stoffen
uit te scheiden. Als de koningin doodgaat, worden de bijen meteen
onrustig. Bijen informeren elkaar over voedsel dat ze vinden.
Als ze terugkomen in de kast, delen ze aan acht tot tien bijen
monstertjes uit van het lekkers dat ze hebben gevonden, zodat de
andere bijen weten hoe het ruikt en smaakt. Is het lekkers in een
straal van honderd meter te vinden, dan dansen ze een cirkeltje.
Is het verder dan honderd meter, dan dansen ze een achtje. Aan
de snelheid van het dansen en aan het kwispelen van het achterlijf,
komen de bijen te weten hoeveel er is te vinden. De bij kan ook
overbrengen in welke richting de andere bijen moeten zoeken.’
Herkent Teun God in de natuur, als hij met de bijen aan het werk
is? Hij vindt het een moeilijke vraag. ‘Ieder mens heeft een beeld
van God geschapen. Als iedereen een eigen beeld van God heeft,
wie is God dan? Bestaat hij wel?’ De bijen roepen bij hem vooral
verwondering op. ‘Hoe kan zo’n complex diertje - dat onderdeel is
van een ecosysteem - in miljoenen jaren door evolutie zijn ontstaan?
Ik verwonder mij constant.’
Tekst: Petra Noordhuis
Foto’s: Ko Groen

Loop mee met
oecumenische
klimaat
pelgrimstocht
naar Glasgow
De oecumenische klimaat pelgrimstocht start in
augustus in Polen. Ongeveer 30 pelgrims gaan dan
op weg naar de 26ste Wereld klimaatconferentie in
Glasgow in november. Onderweg vragen ze aandacht
voor het klimaat.
Van 30 september tot 11 oktober komt de tocht door
Nederland. Nederlandse kerken zorgen voor onderdak
en eten voor de pelgrims. Ook kunnen er mensen met
de pelgrims meelopen.
De pelgrimstocht wordt in Nederland georganiseerd
door Groene Kerken en Vastenactie, in samenwerking
met plaatselijke kerken, om aandacht te vragen voor
klimaatverandering en onze rol daarin. De gevolgen zijn
wereldwijd te zien, waarbij de allerarmsten het meest
te lijden hebben. Klimaatgerechtigdheid is voor ons
daarom van groot belang.
Meelopen
We kunnen ons aansluiten bij de pelgrimstocht.
Je kunt dan een deel van de route meelopen met de
pelgrims. Elke dag lopen ze ongeveer 25 km. Zie
hieronder de route. Om mee te lopen moet je je
opgeven. Dit kan vanaf 1 september via
www.groenekerken.nl/klimaatpelgrimstocht.
1 oktober
2 oktober
3 oktober
4 oktober
5 oktober
6 oktober
7 oktober
8 oktober
9 oktober
10 oktober
11 oktober

Borne-Goor
Goor-Colmschate
Colmschate-Apeldoorn
Apeldoorn-Voorthuizen
Voorthuizen-Amersfoort
Actiedag in Amersfoort
Amersfoort-Zeist
Zeist-Maarssen
Maarssen-Amsterdam Zuidoost
Amsterdam Zuidoost-Hoofddorp
Hoofddorp-IJmuiden

Per dag kunnen er max. 60 personen meelopen,
behalve op 10 oktober. Dan is de landelijke klimaatmars en kunnen er 300 personen meelopen. Via de
website kun je ook de petitie tekenen die zal worden
aangeboden op de klimaattop.
Op 6 oktober wordt er niet gewandeld. Er wordt gewerkt
aan een actiedag in Amersfoort.
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Onze gemeente
Gebouwen

Gemeentediaconaat

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.

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

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
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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 11 juli via het Kerkelijk bureau w 10 voor de diaconie; op
12 juli via Conny den Heijer w 10 voor de kerk; op 20 juli via
het Kerkelijk bureau w 25 voor de diaconie en w 25 voor de kerk.
Op de rekening van de Diaconie zijn tussen 28 juni en 21
augustus de volgende bedragen binnengekomen: voor de diaconie
zelf w 861,70; voor de noodopvang moeder en kind w 1.180,60;
voor vrienden van het Meander w 826,35; voor Kerk in Actie

Pakistan w 1.070,50, deze laatste nog exclusief de in de kerk
gehouden collecte.
Alle gevers hartelijk dank.

De Jeugd
van vroeger

Kledingbeurs - Jammer!
Ja, het is echt jammer, maar de kledingbeurs van 29 september
kan niet doorgaan. Zolang we de afstand van anderhalve meter
moeten volgen kan het gewoon niet. Hopelijk gaan we goed
de winter door en dan kijken we weer in april 2022. Iedereen
spaart natuurlijk gewoon door met kleding en schoenen. Dat
gaat dan een gigantische beurs worden in april.
Gerrie Slotboom

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.

Ontmoeting in
de Dorpskerk
De maatregelen en zorgen rond corona
maken de activiteiten voor de senioren van
onze gemeente onzeker. We houden de
ontwikkelingen steeds goed in de gaten en
passen ons daarop aan. Helaas zijn er
daarom vaak wijzigingen op het laatste
moment. We wijzen u daarom op de nieuwsbrief. Deze verschijnt wekelijks en daarom
kunnen we u daarin steeds op de hoogte
houden van het laatste nieuws.

Ontmoetingsmiddagen
Marcuskerk
De Ontmoetingsmiddag van dinsdag 14
september hebben wij helaas moeten
annuleren! Mw. José Huurdeman uit Leusden
zou komen spreken over ‘Hamersveldse
Vrouwen’. Zij zal heel graag in 2022 op één
van onze middagen over dit interessante
onderwerp komen vertellen.
Onder voorbehoud hopen wij wel in oktober
te starten.
12 oktober

Muziekmiddag - De juf,
de bakker en de dominee.

9 november

Presentatie van de politie
en de 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!

13

Bij de kerkdiensten
Onze Vader

Ambtsdragers

Het thema van de startzondag is ‘Van U is de toekomst’,
een zin uit het Onze Vader. In de viering zal dit bekende
gebed van Jezus centraal staan. Als Jezus ons leert bidden, dan doet Hij dat met zijn ogen gericht op de toekomst.
Daarom beginnen we bij het eind: ‘Van U is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid’.
De zondagen daarop gaan we dieper op het gebed in,
door steeds een volgend stukje aan de orde te stellen.
We zullen ontdekken dat elke keer zowel het heden als de
toekomst in het spel zijn.

Op 19 september nemen we afscheid van een heel aantal
ambtsdragers. Dit zijn:

12 september
19 september
26 september
3 oktober
10 oktober
17 oktober
24 oktober

Van U is het koninkrijk …
Onze Vader in de hemel
Uw naam worde geheiligd
Uw koninkrijk kome, Uw wil geschiede
Geef ons heden ons dagelijks brood
Vergeef ons onze schulden
Leid ons niet in verzoeking

Groene zondag
Op zondag 3 oktober staan de diensten in beide kerken in
het teken van de Groene Kerk. In onze tijd is voortdurende
aandacht voor klimaat en duurzaamheid, groen leven maar
ook groen bidden van het grootste belang. Daarom sluiten
we in oktober graag bij de Micha beweging aan en kiezen
voor een ‘groene zondag’.

Gedoopt!
Na een jaar van corona, thuis kerken en geloven op
afstand mogen we weer als gemeente samen komen. Wat
een zegen dat we niet alleen hoeven te geloven, maar deel
zijn van een gemeenschap. En wat een vreugde als er weer
kinderen zijn die gedoopt worden in het midden van de
gemeente. Een feest voor heel de gemeente.
In deze maanden worden er drie kinderen gedoopt.
• Op 5 sept. Lizz Jolie Heimensen, geboren op
27-8-2020, dochter van Marcel en Mandy Heimensen
en kleindochter van Cornel en Gerrie Valkengoed.
• Op 24 okt. Hanna Elise Burgers, geboren op
28-12-2020, dochter van Roland en Barbara Burgers en
kleindochter van Hanneke en Albert Buisman.
• Op 31 okt. Melle Ties Doorn, geboren op
18-9-2020, zoon van Guus en Titia Doorn en broertje
van SIlke en Sybren.
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•
•
•
•
•

Adri van Hoven (ouderling/voorzitter CvK)
Rijk van Laar (diaken)
Stina en Louw Huijgen (ouderling)
Abigaël van Koerten (ouderling communicatie)
Marcel Hellinghuizen (jeugdouderling).

U snapt dat dat een flinke aderlating is voor de kerkenraad.
Daarom zijn wij zo ontzettend blij dat we ook nieuwe mensen
bereid hebben gevonden om het ambt van ouderling of
diaken op zich te nemen. In dezelfde dienst worden drie
van hen bevestigd. Wij stellen ze even aan u voor:
• Simone van Kuijzen (diaken)
• Jeanette Stekelenburg (diaken)
• Renze Krol (ouderling/voorzitter CvK, volgt Adri op)
Met het vertrek van Marcel Hellinghuizen wordt de jeugd
niet vergeten. Er zijn zelfs twee mensen die dit werk van
hem overnemen. Zij worden 10 oktober in een speciale
dienst met kinderen en tieners bevestigd. Dit zijn:
• Ineke van de Berkt (jeugddiaken)
• Marco Oosterom (jeugdouderling)
Een aantal ambtsdragers zijn in dit kerkblad terug te
vinden, in het volgende nummer zullen we een foto van alle
nieuwe ambtsdragers publiceren, zodat iedereen weet hoe
ze eruitzien.

Kerkdiensten

12 september tot 27 oktober

Zondag 12 september - Startzondag, zie achterzijde
Dorpskerk
10.00 uur
feestelijk begin van het nieuwe seizoen
Marcuskerk
10.00 uur
feestelijk begin van het nieuwe seizoen

Zondag 19 september
Dorpskerk
Marcuskerk

10.00 uur
10.00 uur

ds. A. Sprotte, bevestiging nieuwe ambtsdragers
mw. N.J. Rietveld

Zondag 26 september
Dorpskerk
Marcuskerk

10.00 uur
10.00 uur

ds. A. Sprotte
mw. N.J. Rietveld

Zondag 3 oktober - aandacht Groene Kerk
Dorpskerk
10.00 uur
ds. R.P. Doesburg
Marcuskerk
10.00 uur
ds. A. Sprotte

Zondag 10 oktober
Dorpskerk
Marcuskerk

10.00 uur
10.00 uur

ds. R.P. Doesburg, bevestiging jeugdambtsdragers
mw. N.J. Rietveld

Zondag 17 oktober
Dorpskerk
Marcuskerk

10.00 uur
10.00 uur

ds. C.A. de Boon
mw. N.J. Rietveld

Zondag 24 oktober
Dorpskerk
Marcuskerk

10.00 uur
10.00 uur

ds. R.P. Doesburg, dienst waarin gedoopt wordt
ds. A. Sprotte

IN DE KERK ZITTEN?

Dat kan! Meld je aan via de website.

KOM JE NAAR DE KINDERNEVENDIENST?
Er is weer kindernevendienst in de Dorpskerk! Alle kinderen vanaf 4 jaar zijn welkom, ook als je ouders niet in de
kerk kunnen zitten. Aan het begin van de dienst beginnen we gelijk in het Trefpunt, bij de zegen zijn we ook even in
de kerk. Voor meer informatie én om je op te geven mail je naar kindernevendienst@pgleusden.nl.

Kerk thuis
U kunt de diensten op verschillende manieren mee beleven.
• Meeluisteren: via kerkomroep.nl zijn diensten uit beide kerken
te beluisteren.
• Meekijken: één van beide diensten wordt live gestreamd. In
het schema te herkennen aan
. U kunt deze vinden op
YouTube (zoek op Protestantse gemeente Leusden). Op de
website is eventueel ook een link te vinden. De dienst blijft
één week te zien.

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.
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Weet je nog?
De kerk?
Op zondag 12 september
vieren we de start van
een nieuw seizoen.
Ben jij er ook bij?

•
•
•
•
•

Viering
Koffie
Lunch
Workshops
Barbeque

Geen uitnodiging gehad?
Kijk op pgleusden.nl
voor het programma en
geef je snel op via
startzondag@pgleusden.nl.

