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Het zal toch niet waar zijn dat ook dit jaar kerst wordt bepaald door de pandemie 

die over onze wereld raast. Ik had me zo verheugd op een aantal activiteiten die we 

met kerst hadden gepland: de oecumenische advent vespers, de kerstlichtjestocht, 

een klein kerstconcert met de Lisiduna Harmonie op de Biezenkamp en de kerst-

diensten in de kerk. Helaas zit dat er niet in. 

Opnieuw maakt het virus dat we afstand moeten houden en dat we kerst niet op de 

gewone manier kunnen vieren. Ik herinner me hoe raar ik het vond om afgelopen 

jaar de kerstnachtdienst alleen met de musici, een technicus en zonder gemeente-

leden te vieren. Want kerst heeft voor mij met verbinding te maken: met familie en 

vrienden, met mensen uit de kerk en met mensen in Leusden. Het zal ook dit jaar 

een vreemde kerst worden. Ik hoop dat ontmoetingen wel mogelijk zullen zijn, ook is 

het aantal beperkt. Misschien geniet u ook van de rust en de aandacht die je elkaar 

kunt geven.

Wat betekent onze huidige situatie als we naar het 

bekende kerstverhaal uit Lucas 2 luisteren? Mijn 

aandacht gaat uit naar de herders. “Wees niet bang, 

want ik kom jullie goed nieuws brengen!” horen ze een 

engel zeggen. 

Hoe doe je dat, leven zonder angst? Vertrouwen dat 

een kind in een voederbak een verschil kan maken 

in ons leven? Hoe leef je zonder angst als de wereld 

steeds ondersteboven wordt gekeerd? Als je je kwets-

baar voelt en als je zorgen hebt voor wie je lief zijn? 

Misschien kunnen de herders ons hierin voorgaan! Ze 

gingen op weg zonder te weten of ze ook werkelijk het 

kind van God zouden vinden. Ze gingen op hoop van zegen. Daarin lijken de herders 

op mensen in de bijbel zoals Abraham en Sara, Mozes en Miriam of Ruth. In hun 

voetspoor zijn mensen nog steeds op weg naar het licht. Want ergens brandt er een 

vuur in hen, een licht dat niet te doven is. Het is hun vertrouwen in Gods licht dat 

hen gaande houdt. De herders en allen die hen voorgingen, nodigen ook ons uit om 

mee te gaan. 

Gewoon ook dit jaar kerst vieren! Ook al is het opnieuw anders dan we hadden 

verwacht. Zullen we afspreken om in de avond van 24 december een kaars aan te 

steken en voor een raam in ons huis te zetten? In verbondenheid met elkaar en in 

het vertrouwen dat Gods licht ons in zijn kind tegemoet zal stralen!

In de nacht gekomen, kind dat met geduld,

eeuwenoude dromen, eindelijk vervult.

Kom in onze dagen, kom in onze nacht,

kom met uw gestage, milde overmacht. 

(Liedboek 505:2) 

Gezegende en hoopvolle kerstdagen wens ik u toe,

Ds. Anette Sprotte
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Van de redactie 

Opnieuw een vreemde kerst

Heb je een vraag of een opmerking of 

een idee voor het kerkblad? 

Mail ons! kerkblad@pgleusden.nl

Colofon
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Baby Koning

Jozef, o Jozef, ik ben toch zo blij.

God beloofde een kindje aan mij.

Niet zomaar een kindje,

echt niet gewoon;

Gods eigen baby,

Gods eigen zoon.

Baby koning, baby koning.

Welkom bij ons,

hier is je woning.

Hier is je huis, hier is je troon.

Misschien niet zo sjiek,

maar het is er wel schoon.

Maria, Maria, wat zeg je me nou?

Jij hoort toch bij mij?

Jij wordt toch mijn vrouw? 

Hoe kan ik geloven 

wat jij me nu zegt?

Is het Gods zoon wel,

is hij het echt?

Toen kwam er een engel bij Jozef en die zei:

Jozef, o Jozef, luister maar gauw:

ik heb een boodschap

van God voor jou:

Het kindje dat komt 

is echt buitengewoon,

want jij wordt zijn vader,

maar hij is Gods zoon.

 

Baby koning, baby koning.

Welkom bij ons,

hier is je woning.

Hier is je huis, hier is je troon.

Misschien niet zo sjiek,

maar het is er wel schoon.

Baby koning, baby koning.

Welkom op aarde,

hier in onze woning.

Liedje van Elly en Rikkert, 

uit Elly en de wiebelwagen
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Jozef en Maria, een onafscheidelijk paar. Vaste bestand-

delen in de kerststal. Jozef hoort er dan ook echt bij. En 

toch… een Bijbelse figurant. Want laten we wel wezen, 

Jozef is de schlemiel in dit verhaal. Zijn aanstaande 

bruid in verwachting en Jozef weet van niets. En dan die 

smoes waarmee ze komt aanzetten. Hoe verzin je het! 

Volgens de wet zou hij het overspel van Maria moeten 

aangeven en dan via de rechtbank of in bijzijn van twee 

getuigen van haar moeten scheiden. Maar nee. ‘Hij was 

een rechtschapen man’, zegt Mattheüs. Al voelt hij zich 

nog zo bedrogen, Jozef poogt zijn ondertrouwde vrouw 

uit haar netelige positie te redden. Terwijl Maria’s buikje 

langzaam opzwelt, verzint hij hoe hij kan voorkomen dat 

zij te schande wordt gemaakt. Hij kan haar nu ze hem  

ontrouw is geweest onmogelijk tot vrouw nemen. Maar 

als Jozef haar stilletjes verlaat, zal men denken dat 

hij haar zwanger heeft gemaakt en daarna heeft laten 

stikken. En dan zal de woede zich niet tegen Maria keren, 

maar tegen hem.

Maar dan grijpt God in. Want in een droom verschijnt 

aan Jozef een engel, die hem in vertrouwen neemt en 

in het geheim inwijdt. Er is nog zo’n dromer in de Bijbel 

geweest, ook een Jozef. Alleen deze droomde in eerste 

instantie ter meerdere eer en glorie van zichzelf. Jozef de 

timmerman uit Nazareth is uit ander hout gesneden. Een 

man van weinig aanzien – wij zouden hem laagopgeleid 

noemen – net als al die andere onmisbare ambachtslui 

die onze maatschappij draaiende houden: timmerlieden, 

metselaars, loodgieters, elektriciens… Nou ja, geen 

elektriciens in het jaar nul, maar u begrijpt waar ik heen 

wil. En al helemaal waar Jozef heen wil of liever heen 

moet: Bethlehem. Want aanzien of niet, er vloeit toevallig 

wel koninklijk bloed door de aderen van deze eenvoudige 

handwerksman. Dat leidt hem, dankzij een volkstelling 

van keizer Augustus, onontkoombaar naar de stad van 

David. Met zijn hoogzwangere vrouw aan zijn zij.

Eenmaal daar gaat het kerstverhaal uitsluitend over  

Maria en kind. Ja oké, er staat nog wel dat de herders 

Maria én Jozef aantroffen, maar daar houdt het wel zo’n 

beetje mee op. Nou goed dan, nog één keer mag Jozef 

een rol spelen. Wanneer Herodus (de Grote) het op  

Jezus voorzien heeft en hij in een droom gewaarschuwd 

wordt – daar heb je het weer – neemt hij met zijn gezin  

de wijk naar Egypte. Waar hij uiteindelijk, als Herodus is 

overleden, opnieuw via een droom het sein veilig krijgt en 

naar Israël terugkeert. 

Een koninklijk
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Exit Jozef. Vanaf nu valt hij onder het 

containerbegrip ouders, maar zijn naam 

kom je niet meer tegen. En niet alleen in 

de Bijbel niet. Google Jozef maar eens. 

De oudtestamentische versie komt 

in geuren en kleuren voorbij, maar de 

nieuwtestamentische blijkt nauwelijks 

een vermelding waard.

En toch. Herodus mag dan de Grote 

heten, als mens stelt deze vasalkoning 

onder de Romeinen vergeleken bij Jozef 

bitter weinig voor. En dat geldt ook 

voor machtswellustelingen als keizer 

Augustus. We weten hoe die aan zijn 

troon kwam: door het zwaard. Voor Jozef, 

afstammeling van koning David, geen 

troon. Deze timmerman zou er hooguit 

een kunnen maken, maar erop zitten, ho 

maar. En zo blijft hij uiteindelijk toch een 

randfi guur. Met Jezus als aangenomen 

zoon en hij in de rol van stiefvader. Maar 

nu komt het. In het geslachtsregister van 

Christus, waarmee Mattheüs zijn evangelie 

opent, staan bijna helemaal aan het 

eind deze zinnen: ‘Jacob verwekte Jozef, 

de man van Maria. Bij haar werd Jezus 

verwekt, die Christus genoemd wordt.’ 

En zo prijkt ook Jozef, de schlemiel, op 

de koninklijke rol. Hoezo fi gurant?

Wiebren J. Tabak

KERSTCOLLECTE 2021

Geef licht aan 

vluchtelingen-

kinderen!

Gammele tenten. Extreme kou of 

juist ondraaglijke hitte. Onveiligheid, 

gebrek aan schoon drinkwater, 

medicijnen, sanitaire voorzieningen. 

Maar misschien nog wel het ergste 

van alles: de uitzichtloosheid, het 

jarenlange, onzekere wachten. Het 

is de realiteit waarin duizenden 

kinderen in Griekse vluchtelingen-

kampen opgroeien. 

Wat gunnen we deze kwetsbare 

kinderen een beter leven!

Via partnerorganisaties ter plekke 

helpt Kerk in Actie vluchtelingen met 

voedsel, kleding, zorg en onderwijs.

Wat brengt onze steun?

•  Voor 17 euro krijgt een vluchte-

lingengezin een maandelijks 

voedselpakket.

•  Voor 30 euro krijgen 50 

vluchtelingen eten en drinken na 

aankomst op het Griekse eiland 

Lesbos.

•  Voor 250 euro per maand kunnen 

10 vluchtelingenkinderen lessen 

volgen.

Geef aan de kerstcollectes in onze 

beide kerken op eerste Kerstdag. 

U kunt ook een gift overmaken op 

rekening NL35 RABO 0335 9522 32 

t.n.v. Diaconie Protestantse 

gemeente Leusden o.v.v. “Geef 

Licht” Kerstcollecte 2021.

Helpt u mee? 

Hartelijk dank! 

De ZWO-groep

campagne

Foto: Getty Images

CO21-6820

kerkinactie.nl/geeflicht

Een beter leven voor vluchtelingen-

kinderen in Griekenland

Geef licht

Tegelpanelen in Torreciudad, een bedevaartsplek in de Spaanse Pyreneeën, over de 

zeven smarten en de zeven vreugden van Jozef, gemaakt door Palmira Laguéns. 

Zie www.torreciudad.org, met toestemming gebruikt.

oninklijke schlemiel
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“ Zingen over 
een os en  
een ezel? 
Schande!”

In een psalmboek uit 1180 is de functie van de kribbe heel 

duidelijk. KB 76 F13

In een getijdenbundel uit 1450 is de kribbe veranderd in een 

bijna koninkrijk bed, maar os en ezel horen bij het kerstverhaal. 

KB 76 F12
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Bij elke nieuwe liedbundel die verschijnt, is 

de inhoud van teksten een gewild  

onderwerp. Is het lied wel eerbiedig genoeg? 

Vertelt het wel de juiste geloofsleer of Bijbel- 

inhoud? Je kunt God toch niet zomaar met 

‘Jij’ aanspreken, want een hoofdletter hoor 

je niet als je zingt. Er zijn volop kritische 

noten te vinden in kerkbladen en ingezonden 

brieven in de christelijke kranten. Discussies 

over kerkliederen zijn echter van alle tijden. 

Liederen onderzocht

Vorig jaar mocht ik promoveren aan de 

Universiteit Utrecht op mijn onderzoek naar 

het thema ‘troost’ bij Luther en Bach. Een 

spannende zoektocht waaruit blijkt dat 

de omgang met de liederen van Luther in 

de tijd van Bach, 200 jaar later, leidde tot 

allerlei felle discussies. 

Sommigen wilden die oude liederen uit de 

tijd van de Reformatie liever laten vervallen. 

Er werden namelijk enorm veel nieuwe  

liederen geschreven en er was ruimte-

gebrek in nieuwe liedbundels per stad, 

met soms wel 2000 liederen. Die nieuwe 

teksten sloten bovendien beter aan bij de 

wensen in de tijd van de barok, zoals veel 

boeteliederen en mystiek verlangen naar 

de dood om één te worden met Christus. 

Andere theologen vonden juist dat de 

Lutherliederen moesten worden behouden 

vanwege hun grote troostende waarde. 

Als je de oude liederen niet meer goed 

begrijpt, vanwege te moeilijke woorden of 

te compacte poëzie, dan moet je ze niet 

weg doen, maar juist beter uitleggen. Dat 

was hun overtuiging en daar streden ze 

hard voor met discussies in vakbladen en 

honderden boeken om dat uit te leggen. 

Zo blijken ook Bachs cantates over kerk- 

liederen, de zogeheten koraalcantates, een 

educatieve rol te hebben gespeeld om de 

juiste betekenis beter uit te leggen. Van 

lastig te begrijpen poëzie in een lied naar 

een meer verhalend proza in de aria’s en 

recitatieven dus. En niet geheel toevallig 

precies 200 jaar later. In deze dagen rond 

kerst laat ik u meegenieten van een paar 

discussies over oude kerkliederen aan het 

begin van de 18e eeuw.

Kribbe

Een middeleeuws lied Puer natus in  

Bethlehem werd in het Duits vertaald en 

had als derde strofe de tekst: “Das Oechslein 

und das Eselein, erkannten Gott den Herren 

sein. Halle-Halleujah” (in ons Liedboek 

lied 515, maar zonder deze strofe). Luther 

schreef iets vergelijkbaars. Het lied Von 

Himmel hoch, da komm ich her is een 

vertellied voor kinderen, bedoeld om 

thuis uit te voeren als een kerstspel, een 

soort kerstmusical dus. De tekst is een 

uitwerking van het kerstverhaal uit Lucas 

2 met verschillende rollen. In de eerste vijf 

strofen vertelt de engel over de gebeurte-

nissen aan de herders, en daarmee aan 

alle gelovigen. De volgende strofen sporen 

aan om met de herders naar de kribbe te 

gaan en de nieuw geboren Heiland te eren. 

Dat alles volgens de oude Saksische  

gewoonte van het ‘kindje wiegen’. Ook Luther 

voert de os en de ezel op: “Ach, Herr, du 

Schöpfer aller Ding, wie bist du worden so 

gering, daß du da liegst auf dürrem Gras, 

davon ein Rind und Esel aß!”. (In Liedboek 

lied 469 dichtte Jan Wit: “in’t hooi dat os 

en ezel voedt”.)

De critici vonden het schandalig om zo’n 

os en ezel op te voeren bij de allerheiligste 

Heer. Maar de verdedigers stelden dat 

de Bijbel immers vertelt dat Jezus in een 

kribbe (of voerbak) werd gelegd. En ‘dat is 

nu eenmaal het ding waar een os en een 

ezel uit plegen te eten’.

Koningen op bezoek

Het lied Puer natus in Bethlehem spreekt 

ook van de koningen, die met goud, wierook 

en mirre bij Christus kwamen. In de  

17e en 18e eeuw kreeg men meer vat op 

de wereld. Kaartenmakers gaven steeds 

meer inzicht in de ligging van landen en 

continenten. Dus rees de vraag waar die 

koningen nou precies vandaan kwamen.  

In ons Liedboek komen zij redelijk neutraal 

uit ‘het Oostenland’, maar in de oorspron-

kelijke tekst kwamen zij uit Saba. Onmogelijk, 

volgens de critici, want Saba lag niet ten 

oosten van Jeruzalem. De verdediging 

verwees hiervoor echter naar Psalm 72:10, 

waar al stond dat de koningen uit het  

Arabische rijk en Saba geschenken  

zullen brengen.

Twee naturen

De felste discussies gingen over de twee 

naturen van Christus, waarlijk God en 

waarlijk mens, waar lutheranen en calvinisten 

het niet over eens werden. Bach zet in 

zijn muziek zijn lutherse handtekening 

onder deze discussie. Op plekken waar het 

over Christus’ natuur gaat, drukt Bach de 

ondeelbare eenheid uit in de muziek. In 

de cantate Nun komm der Heiden Heiland 

(BWV 62) horen we dat bijvoorbeeld in het 

afsluitende koraal. Alle extra versierende 

en dus gedeelde noten vallen precies 

weg als het woord ‘ein’gen Sohn’ wordt 

gezongen. 

Meneer Donker

Naast de kritiek wemelde het in de tijd van 

Bach ook van grappige anekdotes, zoals 

deze over Hans Dunckel. Hij kwam nooit in 

de kerk. Toen hem gevraagd werd waarom 

niet, verwees hij naar het allereerste lied 

in de liedbundels, Nun komm, der Heiden 

Heiland. Daar staat het immers, in vers 7: 

“Dunckel muß nicht kommen drein” (Dunckel 

moet niet binnenkomen). 

Vooruitblik

Zoals gezegd componeerde Bach zijn jaar-

gang koraalcantates niet geheel toevallig 

in 1724/1725. Het was namelijk precies 

200 jaar nadat Luther in 1524/1525 zijn 

meeste liederen schreef en de eerste drie 

liedboeken publiceerde. Ik ben nog wel 

even zoet met mijn vervolgonderzoek naar 

alle 40 koraalcantates, maar ook met een 

groot plan voor een fraaie herdenking van 

500 jaar Lutherliederen en 300 jaar koraal-

cantates in 2024/2025. Wordt vervolgd.

Lydia Vroegindeweij

Bachs koraalcantates: van moeilijke (Lutherse) poëzie naar een 

verhaal dat beter te begrijpen is.
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Paul de Leeuw zingt het. Jan Smit zingt 

het. Het kerstlied ‘Midden in de winter-

nacht’ is populair binnen en buiten de 

kerk. Het is dan ook een lied dat zingt als 

een trein. 

Een vrolijke herkomst

De melodie komt uit de achttiende-eeuw. 

De Franse componist Claude Balbastre 

(1724-1799) schreef variaties op bekende 

liederen. Eén van die muziekstukken gaat 

over de melodie ‘Quand Jésus naquit à 

Noël’, die is bijna helemaal hetzelfde als 

‘Midden in de winternacht’. De wijs komt 

oorspronkelijk uit Catalonië (de streek rond 

Barcelona) en heeft als tekst ‘El Desembre 

Congelat’. De melodie zoals wij die kennen 

is daarvan een bewerking door de  

Haarlemse kerkmuziekcomponist Jan Mul 

(1911-1971).

De Nederlandse tekst, zoals afgedrukt in 

ons Liedboek (486), is vrij nieuw. Harry 

Prenen (1915-1992) uit Haarlem maakte 

die in 1943, tijdens de Tweede Wereldoorlog 

dus. Prenen was geen ernstige dichter. Hij 

vormde vanaf 1930 samen met Godfried 

Bomans (1913-1971) het schertsgenoot-

schap de ‘Rijnlandse Academie’. Beiden 

waren bevriend met componist Jan Mul.  

De drie katholieke Haarlemse jongemannen 

waren ook nog eens muziekrecensent bij 

de Volkskrant.

Onbeholpen

De tekst van het lied is eenvoudig, tegen 

het onbeholpene aan, soms taalkundig 

krom, zoals de eerste vier regels.

Midden in de winternacht / ging de hemel 

open;

die ons heil ter wereld bracht, / antwoord 

op ons hopen.

De beelden zijn ook wel heel romantisch. 

Mogelijk was het helemaal geen winter 

toen Jezus werd geboren. Niks winter, 

sneeuw en ijs. Niks wilde dieren die 

kwamen kijken bij de schapen in de stal. 

Maar misschien is juist dat wel de charme 

ervan; misschien is dat zelfs de reden dat 

het zo populair is. Dichter Harry Prenen 

vertaalde het oorspronkelijke lied niet, maar 

volgde wel het idee van woordherhalingen 

die naadloos passen op herhaalde motiefjes 

in de melodie. Zing maar mee:

Laat de citers slaan, blaas de fluiten aan

Laat de bel, laat de trom, laat de beltrom 

horen

Kere om

Met dat refrein is iets vreemds. Als je het 

evangelie volgens Lucas leest, komt er een 

engel uit de hemel, die de geschrokken 

herders vertelt dat de redder is geboren. 

De herders rennen - na een spreekkoor 

door nog veel meer engelen - naar  

Bethlehem, waar ze inderdaad baby Jezus 

vinden. Ze verbazen zich nog meer en 

gaan weer terug ‘terwijl ze God loofden en 

prezen om alles wat ze gehoord en gezien 

hadden’ (Lucas 2:20). Maar wat staat er 

in het lied: ‘Herders, waarom zingt, (speelt, 

danst) gij niet?’ Het is nogal een contrast 

met dat andere kerstlied, ‘Prijs de Heer die 

herders prijzen’. 

Is het katholieke luimigheid, dat Harry Prenen 

opzettelijk de intenties van de herders in 

twijfel trekt? Dat kan, al vermoed ik van 

niet. In het vierde vers onthult Prenen zijn 

bedoeling. Het gaat om de morgenster. 

Zie, reeds staat de morgenster / stralend 

in het duister,

want de dag is niet meer ver, / bode van 

de luister

die ons weldra op zal gaan

Wij zijn de herders, die vergeten enthousiast 

over het goede nieuws te zingen. Kere om, 

kere om. Het is een bijna reformatorische 

oproep tot bekering. Maar dan vrolijk. Laat 

alles vallen en ga Jezus achterna.

Peter Sneep

Een bekeringslied

dat lekker
wegzingt



Heer, herinner U de namen
De laatste zondag van het kerkelijk jaar, 21 november, noemden wij de namen van gemeenteleden die het afgelopen jaar gestorven zijn. 

Wij moesten hen loslaten, maar ze zijn in de eeuwige handen van God.

20 mei 2021 Johanna Brons - Pol, 76 jaar

21 mei 2021 Renate Spriensma - Glüer, 67 jaar

29 mei 2021 Adriaan Knook, 87 jaar

7 juni 2021  Catharina Johanna Maria Schipper - 

van Valkengoed, 55 jaar

19 juni 2021 Neeltje Laura Fris, 79 jaar

30 juni 2021  Gerritje Duinsbergen - van Lunteren, 

92 jaar

23 juli 2021 Cornelia Thijs - Prins, 93 jaar

3 augustus 2021 Lijda de Kruijf - Kuijt, 74 jaar

5 augustus 2021 Marjolein Louwerse - van de Poll, 71 jaar

19 augustus 2021 Johannes Zijlstra, 92 jaar

28 augustus 2021 Aplonia Huibertje Maria Ramp, 52 jaar

29 augustus 2021  Elodie Albertine Wolff Schoemaker - 

Stam, 90 jaar

4 september 2021 Johannes Gerardus Daams, 86 jaar

10 september 2021  Johanna Adriana Ankerman - Lazonder, 

83 jaar

28 september 2021  Johannes Marius Voorsteegh, 69 jaar

6 oktober 2021 Leni van Meggelen - Veerman, 86 jaar

10 oktober 2021 Dirk Johannes Hus, 83 jaar

11 oktober 2021 Klaasje Heijting - de Graaf, 83 jaar

12 oktober 2021 Gijs van Woudenberg, 95 jaar

19 oktober 2021 Johan Herman Markerink, 92 jaar

2 november 2020 Frits Arien Braaf, 70 jaar

23 november 2020 Jacob Marinus Ravenhorst, 85 jaar

7 december 2020 Grietje Millenaar - Rozendal, 87 jaar

9 december 2020  Adriana Maria Cornelia la Fleur - Hofl and, 

78 jaar

16 december 2020 Jacob Boon, 74 jaar

19 december 2020 Enah Haneveld - Oetja, 88 jaar

22 december 2020 Riemke Tadema - Attema, 93 jaar

28 december 2020 Marinus Leendert Sluimer, 64 jaar

29 december 2020 Aris Anne Haalboom, 74 jaar

3 januari 2021 Arend Dirk Pasman, 93 jaar

20 januari 2021  Geertruida Petronella de Vries - Eikenaar, 

86 jaar

26 januari 2021 Jan Meinten, 76 jaar

7 februari 2021 Willem Tijmen Brethouwer, 63 jaar

13 februari 2021 Kunje te Winkel - Fokkens, 84 jaar

22 februari 2021 Hendrika den Hartog, 86 jaar

23 februari 2021 Adriaan Cornelis de Geus, 93 jaar

17 maart 2021 Hendrik Diddo van der Kamp, 78 jaar

21 maart 2021 Liesbeth de Bruin - Gunderson, 92 jaar

23 maart 2021 Antje Dekker - Rutgers, 75 jaar

25 maart 2021 Diederik Johannes Bastmeijer, 84 jaar

19 april 2021 Harmina de Haan - Bobbink, 85 jaar

18 mei 2021 Dingena Alida Eker - Streefkerk, 79 jaar
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Terwijl jij weg bent en ons enkel leegte laat 

vermoeden wij onverwoord dat je nog steeds bestaat;

dat wij je nog horen en met je kunnen spreken,

want alle liefde die er was, kan zelfs de dood niet breken. 

Wij hebben jouw naam in het zand geschreven, 

maar de golven hebben die uitgeveegd. 

We hebben jouw naam in een boom gekerfd, 

maar de schors is afgevallen. 

We hebben jouw naam in het marmer gegrift, 

maar de steen is gebroken. 

We hebben jouw naam in ons hart geborgen, 

en de tijd zal die bewaren. 

Wij zijn geborgen en beschermd in het Licht. 

(Augustinus)



Moldavische wijn op tafel 
met Kerst?

Wijn, honing, walnoten, pruimen en 

walnotenjam. Alles uit Moldavië. En 

alles te bestellen via Facebook, website 

of Nieuwsbrief. De opbrengst komt ten 

goede aan de Moldavische gemeenten 

waarmee onze ZWO-groep sinds enkele 

jaren contact onderhoudt.

Het was de bedoeling eind november een 

wijnproefavond te organiseren in de  

Marcuskerk waar u de wijnen had kunnen 

proeven, en die geopend zou worden door 

de Moldavische ambassadeur in Nederland, 

mevr. Tatiana Pârvu. De aangescherpte  

coronamaatregelen gooiden roet in het 

eten. Het internet moet nu uitkomst bieden 

- zie het kader op deze pagina. 

In de aanloop naar de wijnproefavond sprak 

het Leusder Kerkblad met de ambassadeur 

over haar land, de producten die het  

voortbrengt en over de plaats die de  

kerken innemen.

Echt wijnland

“Moldavië is een echt wijnland,” zegt 

mevrouw Pârvu in haar kantoor op de 

ambassade in Den Haag. Haar land heeft 

de hoogste ‘wijngaarddichtheid’ ter wereld: 

zo’n 10% van het land is bedekt met wijn-

stokken en die leveren jaarlijks gemiddeld 

1,9 miljoen hectoliter wijn. Veel wordt 

geëxporteerd, tot aan China toe.

Op zoek naar een meerjarig project voor 

de diaconie kwam de PgL in contact met 

de kerk in dit land dat tot de armste van 

Europa behoort. In september 2018 ging 

het meerjarenproject ‘Jongeren helpen 

ouderen’ in vijf dorpen in Noordwest- 

Moldavië van start. In juli 2019 brachten 

18 gemeenteleden uit Leusden een 

bezoek aan dit onbekende land ‘ergens 

achter Roemenië’. Zij kwamen enthousiast 

terug; vol verhalen en onder de indruk van 

de grote gastvrijheid. Het project loopt nog 

steeds en heeft zich inmiddels tot tien 

dorpen uitgebreid. 

Veel vertrouwen

Moldavië is een kerkelijk land: meer dan 

90% noemt zich christen; vooral oosters- 

orthodox. “De kerk geniet veel vertrouwen,” 

zegt ambassadeur Pârvu. “Bij de laatste 

meting gaf 70% van de bevolking aan 

vertrouwen te hebben in de kerk. Die komt 

daarmee op de eerste plaats, nog boven 

de overheid. Dat bewijst wel de rol die kerk 

speelt en die de priesters spelen. Soms is 

de priester belangrijker dan de burgemeester.”

De ambassadeur is blij met de betrokken-

heid van Leusden bij de dorpen in haar 

land. “Elk contact, hoe klein ook, doet 

ertoe. We hebben veel geleerd van jullie 

aanpak van de sociale problemen, het 
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Ambassadeur: ‘De kerk geniet veel vertrouwen’

Ambassadeur Tatiana Pârvu Wijnen uit Moldavië

‘ Moldavië is een kerkelijk  

land: meer dan 90% noemt  

zich christen’



omzien naar kwetsbare mensen. Kennis en 

ervaring uitwisselen is heel belangrijk.”

Veelkleurig

Tatiana Pârvu (1962) is sinds 2018 

ambassadeur in Den Haag, behalve in 

Nederland ook bij de OPWC (de organisatie 

voor het verbod op chemische wapens die 

in Den Haag is gevestigd). Ze is juriste. 

Ooit werd ze als studente gearresteerd toen 

ze demonstreerde voor de onafhankelijkheid 

van haar land (toen nog deel van de Sovjet-

Unie). Een jaar na de onafhankelijkheid, 

die in 1991 kwam, trad ze in diplomatieke 

dienst. 

Ze is vol lof over Nederland. “Hoogontwikkeld, 

goed georganiseerd, mensen geven om 

hun omgeving en om de natuur. En je mag 

het hier met elkaar oneens zijn: men heeft 

respect voor andere meningen.” Geen wonder, 

vindt ze, dat veel Moldavische jongeren 

naar Nederland komen om te studeren. 

Mist ze haar land? “Wat ik mis zijn de 

heuvels, de bossen. Moldavië is zo groen. 

En zo veelkleurig in de herfst.” Lachend: 

“Je vindt je eigen land toch altijd het beste.” 

Europese droom

Naast wijn exporteert Moldavië andere 

agrarische producten: groenten, zuivel, 

vlees, graan. “Naar Nederland minder dan 

we zouden willen. Maar concurrentie met 

jullie ligt natuurlijk moeilijk.” Het land gaat 

economisch vooruit, al heeft de pandemie 

ook daar toegeslagen. De ambassadeur 

noemt de corruptie als één van de grote 

problemen in haar land. Daarnaast het 

vertrek van talent naar het buitenland 

(“een uitdaging om dat te stoppen”) en de 

opstandige provincie Transnistrië, die zich 

onafhankelijk heeft verklaard. 

Het land kijkt graag naar Europa. “Omdat 

recht, democratie en stabiliteit er veel 

toe doen.” Ze weet dat er nog veel moet 

gebeuren voordat Moldavië lid zou kunnen 

worden van de Europese Unie. “Maar het 

gaat gebeuren. Het is onze droom.”

Willem Hekhuis

Bestellen!

Welke producten te bestellen zijn en 

tegen welke prijs, leest u op het 

‘Bestelformulier Moldavische wijn, 

honing, walnoten en pruimen’ dat 

de komende tijd aan te klikken is 

facebook en website van de PgL en in 

de donderdagse nieuwsbrief. Wie nog 

vóór de Kerst zijn bestelling in huis 

wil hebben, moet snel zijn: uiterlijk 

21 december moet u dan het bestel-

formulier hebben ingevuld en 

ingestuurd. Wie minder haast heeft, 

krijgt wat meer tijd: de website blijft 

open tot en met 31 december. 

De ZWO-groep overweegt, de afgelaste 

wijnproefavond van november volgend 

voorjaar alsnog te houden.
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Jam van groene walnoten, iets speciaals 

voor Nederland

Wijn en honing, klaar voor verzending‘ Elk contact, hoe klein ook, 

doet ertoe’



Annemarie Houkes las in 2017 op vakantie een boek, dat bij haar 

tot een ‘klassiek bekeringsverhaal’ leidde. ‘Ik las A Fine Balance 

van Rohinton Mistry. Dat is een verhaal over twee kleermakers in 

India in de jaren zeventig die afglijden in bittere armoede door de 

kledingindustrie. Het is een verschrikkelijk verhaal. Mijn man zei: 

Waarom lees je dit boek op de camping? Ik dacht: Waarom niet? 

Waarom zou ik mijn ogen ervoor sluiten? Dit is de realiteit. Ik ben 

het aan de mensen die in de kledingindustrie werken verplicht om 

te leren onder welke omstandigheden zij werken.’ Ze besloot om 

voortaan eerlijke kleding te kopen. Dat is net zoiets als beginnen 

met een dieet, zegt ze terugblikkend. ‘Het lukt niet in één keer 

goed. Het moet stapje voor stapje.’

Annemarie Houkes is gastlid van de Protestantse Gemeente Leusden, 

lid van de Fonteinkerk in Amersfoort en voorzitter van Fairtrade 

Leusden. Dat is de werkgroep die ervoor heeft gezorgd dat Leusden 

zich een Fairtrade Gemeente mag noemen. De landelijke campagne 

Fairtrade Gemeente geeft deze titel aan gemeenten die fairtrade 

inkopen. Er zijn meer criteria. Zo moeten er in de gemeente winkels 

en horeca zijn waar fairtrade producten verkrijgbaar zijn.

De werkgroep Fairtrade Leusden (waarin ook PgL-lid Chieni Wassink 

zit) houdt in de gaten of de gemeente Leusden fairtrade blijft inkopen. 

Dat is het geval, is de indruk van Houkes. ‘Zo zijn de stenen die in 

de straten en op het plein van winkelcentrum De Hamershof zijn 

gebruikt fairtrade. Een gespecialiseerd bureau heeft in opdracht 

van de gemeente in Portugal gekeken of de werkomstandigheden 

goed waren van de arbeiders die het graniet delven en de steen 

verwerken.’

Duurzame kleding

De werkgroep organiseert activiteiten om Leusdenaren aan te 

moedigen producten te kopen die onder eerlijke omstandigheden 

Een kast 
vol eerlijke 
kleding

In deze 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 fashionista Annemarie Houkes.

Groene gezichten
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zijn geproduceerd, dus met respect voor mens, dier en natuur. Dat 

gebeurt bijvoorbeeld in de Fairtrade Weken. ‘Vorig jaar was het 

thema kleding. Ik heb een lezing gemaakt, waarin ik uitleg hoe je 

in vier stappen je kledingkast kunt verduurzamen,’ vertelt Houkes. 

Die lezing gaf ze dit jaar weer in de bibliotheek Leusden. Wie het 

gemist heeft, kan op fairtradeleusden.nl/kleding ontdekken hoe je 

je kledingkast verduurzaamt.

De online zoekmachine projectcece.nl vindt ze een handig hulpmiddel 

bij het kopen van duurzame kleding. Op deze zoekmachine kun je 

kiezen uit vijf duurzaamheidsfilters: milieuvriendelijk, eerlijke handel, 

veganistisch, lokaal geproduceerd en goed doel. Het is ook mogelijk 

te filteren op keurmerk en materiaal. ‘Voor mij is het loon van de 

mensen die de kleding maken heel belangrijk en gezonde arbeids-

omstandigheden,’ vertelt Houkes. ‘Sommige mensen kopen geen 

dierlijke producten. Anderen willen alleen kleding die geproduceerd 

is in Europa. Of kleding van natuurlijke materialen, omdat 35 

procent van de microplastics in de oceaan uit onze wasmachine 

komt. Als je kleding van kunststoffen zoals nylon en acryl in de 

was doet, laten kleine stukjes plastic los.’

Ze waarschuwt dat tweedehandskleding niet per se duurzaam en 

eerlijk is. ‘In veel tweedehands kledingwinkels wordt kleding verkocht 

die in de Verenigde Staten is opgekocht en die daarna naar Pakistan 

is gestuurd waar mensen het sorteren. In Europa wordt het dan 

als ‘vintage’ verkocht.’

Minder kopen is het beste. Dat zorgt ook voor minder milieubelasting. 

Houkes heeft eens met een styliste de inhoud van haar kledingkast 

bekeken. ‘Soms weet je niet eens wat je hebt, of kun kledingstukken 

heel anders combineren. Je kunt kijken wat je nog mist, zodat je 

heel gericht kunt winkelen.’

Bijdragen aan de oplossing

Ze vindt zichzelf wel een beetje een evangelist. ‘Ik vind het belangrijk 

dat bij iedereen bekend is dat miljoenen mensen in de kleding- 

industrie worden uitgebuit en wat voor invloed dit heeft op de 

kinderen die zij grootbrengen. De kleding die je draagt, is mogelijk 

door de handen van iemand gegaan die in moderne slavernij 

werkt. In kleding van Zara zijn briefjes genaaid van arbeiders, die 

vertelden dat ze niet betaald werden voor hun werk. 

Mensen in Leusden zijn over het algemeen rijk. We zijn een midden- 

klassegemeente. Van mensen met financiële problemen of van 

mensen met zorgen over hun gezondheid verwacht ik niet dat ze 

zich gaan bezighouden met eerlijke kleding. Maar als je de middelen 

hebt en de hersenen om verder te kijken dan je neus lang is, moet 

je het ook doen. Elke keuze die je maakt, heeft impact. Als je 

kiest voor een product waarvoor eerlijk is betaald, dan is dat jouw 

bijdrage aan de oplossing.’ 

Tekst: Petra Noordhuis, foto: eigen bezit

Kent of bent u iemand die duurzaam door het leven gaat?  

Petra Noordhuis ontvangt graag tips voor interviewkandidaten 

voor deze rubriek. Mail naar pgnoordhuis@hotmail.com
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‘Als je de middelen hebt en de hersenen om 

verder te kijken dan je neus lang is, moet je het 

ook doen.’

Kerst 

In januari, februari en maart 2022 zijn er – onder voor-

behoud van corona – drie ontmoetingsmiddagen in de 

Marcuskerk.

•  Dinsdag 11 januari: Dhr. Bert de Velde Harsenhorst, 

Leusden 

  Meditatie en “Het ontstaan van de kerken in  

Amersfoort/Leusden”.        

 Jaarverslag Ontmoetingsmiddagen 2020 en 2021.

•  Dinsdag 8 februari: Mw. José Huurdeman, Leusden 

  Zij komt vertellen over het dagelijks leven van vrouwen 

uit het dorp Hamersveld (nu Leusden) in de twintig-

ste eeuw. Het geeft ons een helder beeld van de 

eeuw die nog maar net achter ons ligt.

  Het zal gaan over huwelijksrecht, het onderwijs (of 

gebrek daaraan), de rol van de kerk en de kracht 

van de vrouwen.

•  Dinsdag 8 maart: Dhr. Abe Maaijen, Stolwijk 

  Hij komt prachtige foto’s en een film vertonen, met 

geluid, over zijn kanotocht op de Zambesi rivier in Afrika.

 

De middagen zijn van 14.30 uur tot 16.30 uur.

U bent allen van harte welkom!

 

Het Team: Renske Burgers, Annemorien Kok, Corrie Kruithof, 

Gerrit Roseboom, Diana Saaltink en Iemeke Ketel  

(tel. 4343500)

Ontmoetingsmiddagen begin 

2022

Jeugd van Vroeger

Nu corona ons in zijn greep blijft houden, hebben we 

besloten dat de Adventsmaaltijden en vieringen in beide 

kerken geen doorgang kunnen vinden. 

Er zal wel een online viering worden uitgezonden, op 

woensdag 15 december om 15.00 uur vanuit de Dorps-

kerk. Deze viering kunt u (ook naderhand) volgen via de 

kerktelefoon en de streaming.

Medewerking wordt verleend door ds. Rob Doesburg; 

de Muzikale leiding is in handen van Astrid Sparreboom 

en Teun van Dalen. Verder werken verschillende  

gemeenteleden mee.

Als samenwerkende seniorengroepen hopen wij u zo toch 

een mooie opmaat te kunnen bieden richting het Grote 

Feest, de geboorte van Jezus, Gods Zoon in een stal.

Met een vriendelijke groet,

ook als bemoediging namens de beide seniorengroepen:

Iemeke Ketel     Marcuskerk

Aart van Ruler   Dorpskerk
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Er wordt al drie jaar gewerkt aan het 

opzetten van een hospice in Leusden.  

Een hospice is een voorziening voor 

ongeneeslijk zieken met een beperkte 

levensverwachting. 

Ineke den Herder, voormalig directeur 

van een hospice in Ermelo, en Wim Kurk, 

voorzitter van de diaconie, informeren u 

graag over de plannen. Samen met Rob 

Doesburg vormen zij het dagelijks bestuur 

van de inmiddels opgerichte Stichting  

Hospice Leusden e.o. 

Droom

Binnen de PgL speelde men met de 

gedachte ook in Leusden een hospice 

op te richten. Ineke werd benaderd om 

vanuit haar expertise en werkervaring deel 

te nemen aan de initiatiefgroep, Wim als 

diaken. Inmiddels is deze uitgegroeid tot 

de werkgroep Hospice Leusden.

Hospice Leusden wil een veilige omgeving 

bieden waar mensen in een huiselijke 

sfeer de laatste fase van hun leven kunnen 

doorbrengen en waardig kunnen sterven. 

In het hospice is elke zieke met zijn of 

haar dierbaren van harte welkom, ongeacht 

levensbeschouwing, geaardheid of gender- 

identiteit. Ook financiële draagkracht is 

niet van belang. 

Waarom een hospice?

Elk mens sterft zoals hij geleefd heeft. 

Het levenseinde verschilt van mens tot 

mens. Daarom is hospicezorg afgestemd 

op de individuele behoefte van elk uniek 

mens. Daarnaast neemt de vergrijzing 

toe. Mensen leven steeds langer door met 

een ongeneeslijke ziekte. Mantelzorgers 

raken overbelast of zijn niet voortdurend 

beschikbaar. De laatste fase van het leven 

kan complex verlopen. Er zijn steeds meer 

eenpersoonshuishoudens. Tevens willen 

mensen graag in hun eigen woonomgeving 

sterven. Dat betekent dat ook in Leusden 

liefdevolle, deskundige terminale zorg 

nodig is.

Als de verzorging thuis niet (meer) kan en 

het ziekenhuis niet meer hoeft, dan biedt 

het hospice in een huiselijke sfeer de zorg 

die op dat moment gewenst is. De naasten, 

die vaak overbelast geraakt zijn door de 

thuis geboden zorg, worden ontzorgd en 

Een hospice  
in Leusden?
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hebben samen met de zieke tijd om in 

deze verdrietige fase van het leven zich 

voor te bereiden op het naderend afscheid. 

De naasten kunnen desgewenst 24 uur 

per dag bij hun dierbare zijn.

Deskundigen én vrijwilligers

Er is voortdurend medische en verpleeg-

kundige zorg aanwezig, van gespecialiseerde

verpleegkundigen. Daarnaast zijn er 

getrainde vrijwilligers die de hulpverleners 

ondersteunen in zorg en andere werkzaam-

heden zoals in de tuin, de keuken, gast-

vrouw/heer, administratie en technische 

klussen. Ongeacht de werkzaamheden wordt 

van alle vrijwilligers een groot invoelend 

vermogen gevraagd.

Hospicezorg gaat om totaalzorg, dat 

behelst lichamelijk, psychisch, sociaal 

en spiritueel welbevinden. De wensen en 

behoeften van de zieken zijn leidend. Ook 

als de vraag om euthanasie zich voordoet, 

is dat in Hospice Leusden binnen de 

wettelijke kaders mogelijk. Hiermee onder-

scheidt Hospice Leusden zich van de ons 

omringende hospices.

Daarnaast biedt het hospice respijtzorg, 

dat wil zeggen: de mogelijkheid van een 

tijdelijke opname om enerzijds de mantel-

zorgers te ontlasten en anderzijds zicht 

te krijgen op thuis moeilijk te behandelen 

symptomen zoals pijn of benauwdheid.

Kosten

De verpleegkundige zorg wordt betaald 

door de ziektekostenverzekeraars. De 

eigen huisarts blijft (indien mogelijk) ook 

in het hospice de behandelend arts. De 

kosten voor verblijf, voeding e.d. worden 

slechts gedeeltelijk vergoed door subsidies 

van de overheid. Daardoor blijft het 

noodzakelijk om een eigen bijdrage van 

circa w 30 per dag te vragen. De meeste 

aanvullende ziektekostenverzekeringen 

vergoeden deze bijdrage. Indien de 

kosten niet vergoed worden, is dit geen 

belemmering voor opname in het hospice.

Stand van zaken

De Stichting Hospice Leusden e.o. is opge-

richt. Daarnaast is er een werkgroep Hospice 

Leusden bestaande uit zes personen met 

verschillende disciplines, zoals een makelaar, 

een fi nancieel expert en een palliatief arts 

en het genoemde dagelijks bestuur. Het 

initiatief voor het hospice is genomen door 

de PgL, het hospice is echter niet van de 

de PgL. Wel is het een prachtige kans om 

als kerk missionair aanwezig te zijn in de 

samenleving van Leusden. 

Ook is een groep ‘Vrienden van Hospice 

Leusden’ geformeerd die zich gaat bezig-

houden met het zoeken naar sponsors, 

donateurs en fondsen. Want er is nog veel 

geld nodig voor de aankoop van een pand. 

Ook uw gift is daarbij belangrijk!

Meer informatie?

Kijk op de website: www.hospiceleusden.nl. 

Wij willen graag een gemeenteavond 

organiseren, maar dit moet helaas door 

de corona maatregelen uitgesteld worden. 

De uitnodiging daarvoor zal hopelijk begin 

volgend jaar in het kerkblad en de digitale 

nieuwsbrief verschijnen.

Mocht u vast een gift willen overmaken, 

dan kan dat tijdelijk via de diaconie: 

NL 35 RABO 0335952232 t.n.v. Diaconie 

PgL o.v.v. ‘Hospice Leusden’.

Ineke den Herder en Wim Kurk, 

foto’s: Ko Groen

Ik kan me voorstellen dat uw hoofd nog 

helemaal niet naar de Actie Kerkbalans 

staat, want dat is bij mij precies hetzelfde. 

Maar het moet wel gebeuren, want 

de bijdragen waar we met Kerkbalans 

uw toezegging voor vragen, vormen 

de basis van de begroting. Hierdoor 

kunnen we onze predikantsplaatsen en 

gebouwen in stand houden.

Dit is het laatste kerkblad voordat de 

lopers hun pakketjes brieven op maandag 

17 januari in onze kerken ophalen. In 

de week van 17 januari wordt ook de 

e-mail verstuurd als u digitaal meedoet. 

Wilt u dan niet alleen uw inbox, maar 

ook de mappen voor spam en junk 

e-mail goed in de gaten houden? Het 

kan zijn dat uw fi lter de mail over Kerk-

balans daarin plaatst.

Als u uw toezegging op papier doet, wilt 

u dan zorgen dat de antwoordenvelop 

met uw toezegging klaarligt als de 

loper die komt ophalen? Op die manier 

draagt u bij aan een vlot verloop van de 

actie Kerkbalans. Nog gemakkelijker 

voor u en de kerk is natuurlijk om in 

de toekomst digitaal mee te doen. Als 

u uw e-mailadres op het toezeggings-

formulier zet, sturen wij u in 2023 

een e-mail in plaats van een papieren 

toezeggingsformulier.

Om een fi nancieel gezonde kerk te 

houden vragen wij u uw bijdrage minimaal 

met de infl atie (2,7 %) de verhogen. In 

de Kerkbalanskrant kunt u op de voor-

laatste pagina zien dat we verwachten 

dat we in 2022 w 50.000 meer zullen 

uitgeven dan we ontvangen. We teren 

in op onze reserves. Als onze inkomsten 

niet stijgen, zal de kerk in de toekomst 

moeten bezuinigen. Wij danken u voor 

uw bijdragen de afgelopen jaren en ook 

voor 2022 rekenen wij op uw steun. Uw 

bijdrage is dan ook meer dan nodig.

Gerard van Houwelingen, 

ouderling-kerkrentmeester

Kerkbalans? 

Het is nog niet 

eens Kerst!

Hospice Leusden wil een veilige omgeving bieden waar mensen in 

een huiselijke sfeer de laatste fase van hun leven kunnen 

doorbrengen en waardig kunnen sterven.



 

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  

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 o.v.v. 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 8 november via Stina Huijgen w 25; op 9 november via 

Betsy van der Hoeven w 20 beide voor de bloemendienst. 

Op de rekening van de Diaconie zijn tussen 30 september en 

27 november de volgende bedragen binnengekomen:  

Voor de voedselbank w 1.100,00; voor groene habitat India  

w 1.200,00; voor de Diaconie w 653,00; voor het computer- 

lokaal Moldavië w 1.272,50. Genoemde bedragen zijn  

exclusief de collectes in de kerken. 

Alle gevers hartelijk dank.
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Kerst

moge het Kerstkind

als woord van licht

in ons wonen en bewegen;

dat wij

op reis door het nieuwe jaar

adem over houden

en ook handen

voor wie zoeken naar de weg

Bestuur gemeentediaconaat Leusden

Jenny Meijlink, Diana Saaltink, Teus Blanken, Hans van Geet

Kerstgroet Gemeentediaconaat

Aan alle coördinatoren en vrijwilligers, 

Het jaar 2021 loopt alweer ten einde. Het was voor een ieder 

van ons een heel bijzonder jaar. Onvergelijkbaar met alle 

voorgaande jaren. Dat gold ook voor de vrijwilligers van het 

Gemeentediaconaat. De meeste activiteiten lagen plat, een 

klein aantal werd kortstondig opgestart, maar recent toch weer 

gedwongen tot stoppen. 

Eén van de gevolgen van het niet actief kunnen bezig zijn, is 

dat we elkaar veel minder of helemaal niet ontmoeten. Een 

geplande vergadering op maandag 15 november 2021 moest 

zelfs twee dagen ervoor toch worden afgelast. En in de  

ontmoetingen zit nou net de meerwaarde van al onze activiteiten. 

Zowel voor de mensen waarvoor we het allemaal doen, als 

voor de vrijwilligers zelf. 

Op het moment van schrijven is niet bekend hoe het verdere 

verloop van de corona-maatregelen zal zijn, maar dat het rondom 

het kerstfeest anders zal zijn dan in het verleden, staat wel 

vast. We hopen van ganser harte dat we volgend jaar weer min 

of meer terug kunnen naar het oude, normale leven en dus 

ook naar het “gewone” kerkleven. Dit alles met het doel om 

elkaar weer echt te kunnen ontmoeten. 

Het bestuur van het Gemeentediaconaat wenst alle vrijwilligers 

gezegende kerstdagen, een fijne jaarwisseling en een  

ontmoetingsvol 2022.

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.

KOM JE NAAR  
DE KINDERNEVEN- 
DIENST?

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 TAXI Wilt u gebruik maken van de Kerktaxi? Neem dan contact op met Renze Steringa  

(06) 41 16 14 30. Mailen kan ook: r.steringa@kpnmail.nl.



Afscheid 

dominee Anette
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In november heeft ds. Anette Sprotte een beroep ontvangen van de gemeente 

Haarlem Schalkwijk. Zij heeft dit beroep van harte aanvaard. Dat betekent dat zij ons 

helaas gaat verlaten. Wij verliezen in haar een zeer bezielde en geliefde predikant! 

Maar natuurlijk wensen wij haar veel zegen op de weg die voor haar ligt. 

Op zondag 16 januari 2022 nemen we afscheid van haar. Houd de nieuwsbrief in 

de gaten voor de details en wat u aan het afscheid bij kunt dragen!

Foto’s: Ko Groen



15 december tot 9 februari 2022
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Kerkdiensten

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 liturgiedk@pgleusden.nl of liturgiemk@pgleusden.nl.

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

Zondag 2 januari 2022 - Nieuwjaar 

Dorpskerk 10.00 uur ds. R.P. Doesburg

Marcuskerk 10.00 uur ds. A. Sprotte

Zondag 19 december 

Dorpskerk 10.00 uur ds. A. Sprotte

Marcuskerk 10.00 uur ds. R.P. Doesburg

Zaterdag 25 december - Kerst 

Dorpskerk 10.00 uur ds. A. Sprotte

Marcuskerk 10.00 uur ds. R.P. Doesburg, m.m.v. een deel van de cantorij

Vrijdag 24 december - Kerstavond

Dorpskerk 16.00 uur mw. N.J. Rietveld

Marcuskerk 16.00 uur  ds. R.P. Doesburg

Zondag 26 december

Marcuskerk 10.00 uur ds. A. Sprotte (gezamenlijke dienst)

Zondag 16 januari - Afscheid ds. Anette Sprotte

Dorpskerk 10.00 uur afscheidsviering in twee kerken, 

Marcuskerk 11.00 uur waar de drie dominees en vele anderen aan meewerken

Vrijdag 31 december - Oudjaar - nog onzeker vanwege corona

Dorpskerk ? ds. R.P. Doesburg (gezamenlijke dienst) 

Zondag 9 januari 

Dorpskerk 10.00 uur ds. A. Sprotte

Marcuskerk 10.00 uur mw. N.J. Rietveld

Woensdag 19 januari

Koningshof 19.30 uur oecumenische viering in de Week van Gebed 

Zondag 23 januari

Dorpskerk 10.00 uur ds. R.P. Doesburg

Marcuskerk 10.00 uur geen viering i.v.m. de oecumenische viering

Jozefkerk 10.00 uur oecumenische viering in de Week van Gebed, m.m.v. mw. N.J. Rietveld

Zondag 6 februari

Dorpskerk 10.00 uur mw. N.J. Rietveld

Marcuskerk 10.00 uur ds. R.P. Doesburg

Zondag 30 januari

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

Marcuskerk 10.00 uur ds. Tj. de Boer



In een droom verscheen een 

engel van de Heer aan Jozef, 

die zei: Maak je gereed en 

vlucht met het kind en zijn 

moeder naar Egypte. Blijf 

daar tot ik je weer roep, want 

Herodes is naar het kind op 

zoek en wil het ombrengen. En 

Jozef maakte zich gereed en 

vluchtte nog diezelfde nacht 

met het kind en zijn moeder.

Matt. 2: 13-14

Afghaanse vluchteling komt aan op een vliegveld in India, 22-8-2021. 

Foto gemaakt door Arun Sharma, fi nalist bij het Indian Photo Festival 

Portrait Prize 2021. Met toestemming gebruikt.


