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Nieuwjaar. Alles begint opnieuw: je agenda, je kalender, je dagorde en ook jijzelf.

Dat gevoel van nieuw te zijn, van te veranderen en dat ook te willen, is een oergevoel 

van de mensheid. Mogelijk dat hierom velen het nieuwe jaar met goede voornemens 

beginnen. Soms zijn er gewoonten die je wilt veranderen. De bekendste zijn natuurlijk 

stoppen met roken en aan de lijn gaan doen. Misschien hebben sommige zich wel voor 

genomen dit jaar elke dag een stukje uit de Bijbel te gaan lezen. Stille tijd te houden. 

Leven betekent veranderen. Je uiterlijk, je relaties, je zekerheden, je inkomen en 

je geloof. Het verandert allemaal. En dat is goed. Toch, het klinkt u misschien wat 

filosofisch in de oren, er is ook een deel in ons dat altijd dezelfde blijft. Vergeleken 

met de foto’s uit mijn kinderjaren ben ik behoorlijk veranderd, maar toch weet ik: 

dat ben ik. Er is een constante, iets wat onveranderlijk is en wat ik zelf blijkbaar 

ben. Dat onveranderlijke is bijna niet te beschrijven. Misschien kun je zeggen: het is 

mijn kern, mijn naam. Iemands identiteit, iemands persoonlijkheid wordt in de Bijbel 

dikwijls “opgeborgen” in zijn of haar naam. De betekenis van iemands naam vertelt 

iets over zijn bestemming, karakter, zijn leven. 

Deze ervaring van een naam te hebben, die onver-

vreemdbaar blijft, ondanks alles, is het motief van 

elk nieuw begin. Volgens de joodse overlevering 

bestaat er in de hemel een boek, waarin de naam 

en de daden van de mens staan beschreven. Aan 

de ene kant de goede, aan de andere kant de 

slechte. Op Nieuwjaarsdag gaat de Eeuwige in dit 

boek kijken en bestudeert het gedrag van ieder 

afzonderlijk. God gedenkt. Dit gedenken wil niet 

direct zeggen dat God oordeelt, zoals de latere 

christelijke traditie dat nogal moralistisch heeft 

versmald, maar dat Hij “overziet” en toekomst schenkt. Onze naam is zorgvuldig 

genoteerd in een hemels boek van God. Onuitwisbaar. Geschreven met bloedrode 

inkt. Onveranderbaar. 

Maar God inspireert ons ook tot zelfanalyse en veranderingen. De toekomst is  

beïnvloedbaar. Je leven is veranderbaar. Vandaag - zo neem ik de joodse overlevering 

over - vandaag gedenkt God én Hij draait je om.

Denk maar aan Abraham, die onverwacht geroepen werd, op slag anders werd en 

een heel andere toekomst tegemoet ging. Wij zijn niet minder dan hij. Wij hebben 

een naam, die dezelfde blijft. Juist daardoor kunnen we veranderen, ons omkeren 

en opnieuw beginnen.

Ik weet niet precies wie ik ben, maar ik weet zeker dat ik verander. Hier, vandaag, 

wil ik kiezen voor die verandering, en bidden of wensen: ‘Doe maar, Gij die mij 

maakt, ga uw gang, wek uw kracht en kom mij bevrijden!’

Ds. Rob Doesburg
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Woorden van dank

Met grote dankbaarheid kijk ik terug op een 

fantastisch en overweldigend afscheid!

Ik zit nog steeds na te trillen van de mooie 

ontroerende viering in de Dorpskerk en in de 

Marcuskerk met prachtige muziek. Bij het lied 

’Zegen haar’ gezongen door Bijtje en Fabienne 

buiten voor de Dorpskerk hield ik het niet meer 

droog! Veel dank ook voor het afscheidsritueel 

van mijn geliefde collega’s, de zegen uit Moldavië 

en de vele goede woorden die zijn gesproken. 

Het zingen van de cantorij in de hal vormde een 

prachtige afsluiting. Ik was verbaasd dat er zo 

veel kinderen, jongeren en ouders buiten voor 

de Dorpskerk stonden. De rij mensen die buiten 

bij de Marcuskerk stonden om persoonlijk afscheid 

van mij te nemen, leek geen einde te hebben.

Heel veel dank aan de voorbereidingsgroep die 

mijn afscheid heeft georganiseerd. Ik had het 

niet voor mogelijk gehouden dat je in een tijd 

van corona zo’n hartverwarmend afscheid zou 

kunnen organiseren. Met Gods zegen, met  

ongelofelijk veel mooie, lieve kaarten van jullie, 

een kleurrijk bloemstuk en de vele geschenken, 

zoals het mooie vriendenboek, neem ik afscheid. 

Zo’n hartverwarmend afscheid geeft me vleugels 

en vertrouwen op weg naar Haarlem Schalkwijk. 

Het was een voorrecht om in de PG Leusden  

te werken!

Mijn intrede dienst zal op 6 februari 2022 om 

10.00 uur in de Ontmoetingskerk in Haarlem 

Schalkwijk plaatsvinden. U kunt deze feestelijke 

dienst digitaal mee vieren door te zoeken op 

Kerkomroep, Ontmoetingskerk te Haarlem.

Het ga jullie goed en we blijven met elkaar  

verbonden in het geloof van Jezus Christus die 

ons wil inspireren om water in wijn te veranderen!

Met een hartelijke groet ook namens Ronald,

Ds. Anette

P. S. Het gezamenlijke cadeau dat ik door jullie 

ontvang, is gemaakt door de Leusdense  

kunstenares Mirjam Woltman, die ook het  

Stirlingmonument heeft gemaakt.
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Zes jaar lang heeft ds. Anette met hart 

en ziel gewerkt binnen de PgL. Tot verdriet 

van veel Leusdenaren gaat zij ons verlaten. 

Het is tijd voor nog één keer iets nieuws. 

Zij heeft een beroep aangenomen naar de 

Protestantse Ontmoetingskerk Haarlem 

Schalkwijk. Op 23 januari hebben we 

tijdens een (online-) viering afscheid van 

elkaar genomen. 

Verbinding is voor ds. Anette niet alleen 

maar een woord. Ze is steeds op zoek 

naar wegen om het persoonlijke verhaal 

van mensen te verbinden met het grote 

verhaal van God. Wat is de betekenis van 

de geloofstraditie voor ons in deze tijd? 

Als kerk verbinding maken met mensen die 

niet kerkelijk of gelovig zijn opgevoed, loopt 

als een rode draad door haar leven. Dat is 

ook de drijfveer geweest om de tweejarige 

opleiding ‘Missionaire specialisatie’ te volgen. 

Het is haar missie, het zit in haar genen.

Waar komt die missionaire focus vandaan?

Het begon al in haar kinderjaren. ‘Mijn ouders 

– in het Duitse Wesel – gingen nauwelijks 

naar de kerk. Ik ben wel gedoopt in de 

Evangelische Kirche en deed daar mijn 

Konfirmation. Wij woonden in een flatgebouw. 

Onze bovenbuurvrouw nam alle kinderen 

die daar woonden mee naar de kinder- 

nevendienst. Dat sprak mij aan. Ook toen 

ik ouder werd. Zo werd ik op mijn veertiende 

al leidster van de kindernevendienst. Die 

betrokkenheid is nooit meer weggegaan.

Het mooie van deze jeugd is, dat ik niet 

belast ben met dogma’s uit het verleden. 

Ik sta open voor tradities, ook uit andere 

culturen. Zo heb ik een jaar colleges  

vergelijkende religiewetenschappen gevolgd. 

Het Boeddhisme was daar een onderdeel 

van. Mijn studie theologie ben ik in Marburg 

begonnen. In 1986 ben ik in Amsterdam 

verder gaan studeren. Daar maakte ik kennis 

met de Amsterdamse School en hun omgang 

met de joods-christelijke traditie. Ik leerde 

de Bijbel als één geheel te lezen. We kregen 

instrumenten aangereikt hoe de Bijbel-

verhalen in elkaar zitten. Voor mij zijn de 

verhalen als een muziekstuk. Jezus en zijn 

omgang met mensen sprong eruit, en dat is 

nog steeds zo. Dat raakt me ten diepste.’

Je bent beroepen op het vrijzinnige profiel. 

Hoe ben je erin geslaagd dominee van ons 

allemaal te zijn?

‘Zo ben ik hier inderdaad binnengekomen. 

Ik sta er ook helemaal achter. Vrijzinnigheid 

heeft een teruglopend imago. Ik pas ook 

niet zo goed in een hokje. In wezen ben 

ik gewoon een hele gelovige vrouw. De 

afgelopen jaren hebben laten zien, dat 

verschillende stromingen heel goed naast 

elkaar kunnen bestaan. Je moet elkaar de 

ruimte geven.’

Wat vind je waardevol binnen de PgL? 

De startzondagen

‘De organisatie was steeds om door een 

ringetje te halen. Het terrein van de YMCA 

was een prachtige plek om het begin van 

het kerkelijk seizoen met elkaar te vieren. 

Er was ruimte de kerkdienst op een andere 

manier in te vullen. Ook het middag- 

programma met activiteiten variërend van 

fietstochten tot bibliodrama zorgde ervoor 

dat we ons met elkaar verbonden voelden.’

De openlucht Pinksterdiensten 

‘Door samen met de St. Jozefkerk, de 

Evangelische Gemeente Leusden en de  

Koningshof het Pinksterfeest te vieren 

maakten we ruim baan voor de Heilige Geest. 

De samenwerking met de vrijgemaakte 

kerk en de evangelische gemeente is 

trouwens uniek in den lande en heeft mijn 

zicht op de oecumene verruimd.’

Omzien naar elkaar

‘Dit is echt een kernkwaliteit van onze kerk. 

De contactpersonen zijn hierin onmisbaar. 

Zij zijn onze oren en ogen. Dat geldt voor alle 

vrijwilligers. Zonder hen is de kerk nergens.

Onlinediensten hebben we, omdat het niet 

anders kan. Het brengt soms ook iets 

moois. Ik raakte via een contactpersoon in 

gesprek met iemand, die de band met kerk 

was kwijt geraakt. Ook omdat zij fysiek niet 

in staat was om 10.00 uur in de kerk te 

zitten. Online lukt dat wel. Zij doet nu weer 

van harte mee.

Na het overlijden van mijn broer Ulli (Ulbricht) 

heb ik zelf ervaren hoe de gemeente naar 

mij omzag. Dat doet goed.’

Collega’s

‘De samenwerking met de collega’s is hart-

verwarmend. Wij zijn het niet altijd eens. 

We benoemen onze verschillen en gunnen 

elkaar iets. We leren ook van elkaar. Zo 

zochten we samen naar nieuwe werkvormen 

om de kerk bij de mensen te brengen.’

Wat geef je ons mee?

Natuurlijk had ds. Anette sommige dingen 

graag anders gezien. Zij vindt het jammer, 

dat de kerkenraad naar aanleiding van 

de Nashvilleverklaring geen stelling heeft 

genomen door de regenboogvlag te hijsen. 

Iets meer besluitvaardigheid zou de kerk 

sieren. En zeg anders waarom je iets niet 

doet of wilt: neem stelling.

Het voornaamste voor ds. Anette is: ’Vergeet 

de mensen niet voor wie de kerk niet  

vanzelfsprekend is. Staar je niet blind op 

teruglopende ledenaantallen. We hebben 

als kerk een schat te bieden. De beeld-

vorming van de kerk verandert ten goede. 

Zorg dat je kerk bent in het dorp.’ 

Tekst: Tineke Overeem, foto's: Ko Groen

Een portret van een bijzondere vrouw, die bekend staat om haar zorgvuldig taalgebruik. 

‘ Als kerk verbinding maken met 

mensen die niet kerkelijk of 

gelovig zijn opgevoed loopt als 

een rode draad door haar leven.'

‘ Missionair is meedoen in de 

dans van God aan de wereld’



6

Dominee Anette is in onze gemeente op vele manieren actief 

geweest. Vrijwel vanaf het begin was ze betrokken bij Zincafé, 

een activiteit op de rand van de kerk. Afgelopen jaar leidde 

ze een online-kring over het boek Vertellers en vertalers (van 

gemeentelid Bas van Os), een heel andere benadering van het 

Nieuwe Testament.

Zincafé

Anette trad in januari 2017 toe tot de Commissie Zincafé via een 

RK commissielid. In het eerste seizoen functioneerde ze meteen 

als gespreksleider. Dat was bij een behoorlijk pittig fi losofi sch 

onderwerp, ingeleid door prof. Theo Witvliet. Groter contrast dan 

met de één-na-laatste keer dat ze een Zincafé leidde is er nauwelijks.

Toen hield zij een gesprek met de 31-jarige auteur/ singer/ 

songwriter Aafke Romein. Die ontlokte ze uitspraken als ‘Saaiheid 

kan fantastisch zijn’. Dat was dan wel in het kader van haar 

depressies. ‘Wat geeft jouw leven betekenis,’ vroeg Anette. Aafkes 

antwoord: ‘Gemeenschapszin, hoe je je verhoudt tot de wereld’. 

Ze illustreerde dit met de manier waarop een groep oudere en jonge 

mensen in een groot fl atgebouw in Utrecht met elkaar omgaan. 

Zo’n gesprek leiden eist talent. Zincafé profi teerde daarvan, net 

als van haar zinvolle inbreng op de voorbereidende vergaderingen. 

Dankzij goed tijdmanagement was zij bijna altijd aanwezig. Hoe deed 

zij dat toch allemaal?

Zincafé sluit zich aan bij de lange rij van individuen en groepen die 

haar erg zullen missen. Zijn er al gemeenteleden die naar Haarlem 

gaan verhuizen?

Dick van Norren

Vertellers en vertalers

Per avond behandelden we 1 hoofdstuk van het boek. Bas (van Os)

was bij de inleiding, halverwege een keer en aan het eind aanwezig. 

Elke avond lazen we vooraf het hoofdstuk, en we beluisterden 

of lazen de daarbij behorende Bijbelboeken. Tijdens de avonden 

liepen we dan het hoofdstuk door, bespraken onze ervaringen, 

bevindingen en vragen en Anette lichtte vanuit haar theologische 

achtergrond dingen toe.

Ik vond het geweldig. Om op een heel andere wijze kennis te 

maken met het Nieuwe Testament, door de Bijbelboeken te lezen 

in de volgorde waarin ze (waarschijnlijk) geschreven zijn; en door 

vooraf achtergronden te lezen over de schrijvers – de vertellers en 

vertalers van die boeken – en de maatschappelijke situatie waarin 

ze geschreven zijn. Zo krijgen bepaalde teksten meer diepgang, ga 

je teksten ineens in een ander licht lezen en soms begrijp je beter 

hoe de tekst bedoeld is of wat je er vandaag nog van kan leren. 

Ook vond ik het heel waardevol om een Bijbelboek in zijn geheel 

te luisteren. 

Doordat in het boek verbanden tussen de Bijbelboeken worden 

gelegd, ga je de tekst anders interpreteren. Je ontdekt bijvoorbeeld 

een andere dimensie in het leven van Jezus, of je begrijpt waarom 

bepaalde onderwerpen in de verschillende boeken wel of niet 

besproken worden. Vooral met de extra uitleg/achtergrondinformatie

die Anette toevoegde en door er met andere gemeenteleden over 

te spreken is het Nieuwe Testament voor mij meer gaan leven.

Agnes van de Kamp

De diepte in!
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‘Iedereen weet wel dat we een verschillend 

‘theologisch jasje’ dragen, maar dat neemt 

niet weg dat we ontzettend fijn en goed 

hebben samen gewerkt. En daar ben ik 

best wel trots op. We zijn collega’s, met 

serieuze zaken bezig, maar we hebben 

ook veel plezier en lol gemaakt. Zoals we 

samen, voor de afgelopen startzondag, 

op een bankje zaten in De Treek, dat is 

echt een goed beeld van onze samen-

werking. Voor mij was werken samen met 

twee andere predikanten ook echt nieuw, 

maar wat een meerwaarde is het om een 

team te zijn,’ vertelt Rob. ‘En gezond, 

met tegenspraak, discussie, nadenken 

over wat goed gaat en wat minder. In een 

goede sfeer, zonder elkaars concurrenten 

te zijn. We waren blij voor elkaar als mooie 

ideeën slaagden. Ik zou het een natuurlijke 

samenwerking noemen.’ 

Wat heb jij van Anette geleerd? 

‘Anette heeft mij op het pad van de  

oecumene gezet. Om anders te kijken naar 

onze geloofsgenoten in de Rooms-katholieke 

kerk. Daar ruimte voor te maken. Dat heeft 

ze onder meer gedaan doordat ik ook mee 

ging doen in de vespers. Met onuitwisbare 

herinneringen aan het gebruik van het 

wierookvat,’ voegt Rob lachend toe. ‘Zo 

heeft ze me ook laten zien hoe belangrijk 

het is dat we als christenen een eenheid 

zijn. Daarin is ze echt een voorbeeld voor 

me geweest, waarbij ze mij altijd in waarde 

heeft gelaten en rekening hield met mijn 

grenzen. Anette kent de mooie kunst van 

het verleiden om je mee te laten doen aan 

dingen die je niet direct bekend zijn.’

Waar kijk je met plezier op terug? 

‘Dat zijn veel dingen. De mooie diensten die 

we gezamenlijk deden voor de startzondagen. 

Of de themadiensten, zoals over Romeinen, 

waarbij je samen aan de slag gaat met 

hetzelfde Bijbelgedeelte; weliswaar op 

een andere manier, maar vaak zaten we 

wel op één lijn. En ook als dat soms niet 

zo was, dan konden we het daar goed 

over hebben. De wandelkilometers die we 

samen afgelegd hebben en waar van alles 

ter sprake kwam. Maar ook in het werk 

met de kerkenraad en de heidagen die 

jaarlijks worden georganiseerd konden we 

goed schakelen om bijvoorbeeld tot een 

inspirerend programma te komen. En juist 

nu in deze tijd wil je dat graag.’ 

Wat ga je het meeste missen? 

‘Een collega die ook mijn vertrouwenspersoon 

was. Dominee zijn is soms ook best wel 

eens een eenzaam beroep. Bij Anette 

kan je zonder belemmering dingen kwijt. 

Vanuit wat we meemaken in ons werk, 

maar ook persoonlijke dingen. Als je een 

goed team of collega’s bent, en dat is vast 

herkenbaar, gaat het ook vaak wel verder 

dan alleen werk. Die verbinding hadden wij 

zeker. Want in ons werk in de gemeente 

gaan er weleens dingen minder goed, heb 

je een lastig gesprek gehad, of kritiek, dan 

is het fijn om ook dan elkaar te ondersteunen, 

naar elkaar te luisteren, te adviseren. En 

natuurlijk Anette haar creatieve geest. Dat 

is echt iets wat haar typeert en waar we 

veel aan gehad hebben in Leusden.’ 

Wat wens je Anette toe?

‘Het is een grote stap die Anette gaat zetten 

naar een gemeente waar alles anders is, 

en die in nood verkeert. Echt een uitdaging. 

Ik heb er veel bewondering voor dat ze 

deze stap zet. God gaat met haar mee, 

gedragen door onze gebeden.’ 

Tekst: Abigaël van Koerten - Blootens,  

beeld: still uit de startzondagviering 2021

' Anette heeft mij op het pad 

van de oecumene gezet.'

' Wat een meerwaarde is het 

om deel van een team te zijn.'

Met het vertrek van Anette verandert ook het predikantenteam. Rob Doesburg blikt 

terug op de afgelopen zes jaar. 

Een collega, maar ook 

meer dan dat
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De oudejaarsdienst van 2019 was tot in de puntjes voorbereid. 

Dominee Anette had gezocht naar een oudejaarslied, zonder platitudes 

en zonder vals sentiment. We hadden zo’n lied gevonden en ik zou 

het voor het begin van de dienst in de Dorpskerk met de aanwezigen 

instuderen. We zagen er allebei naar uit om er een goede dienst 

van te maken.

Er waren complicerende factoren, dat wist ik op voorhand. Om 

mijn longen te sparen (ik heb een soort copd) zou ik met de auto 

naar de Dorpskerk gaan. Want met al dat fijnstof van afgestoken 

vuurwerk in de lucht was de luchtkwaliteit zo slecht, dat ik eigenlijk 

binnen moest blijven. Dat zou me waarschijnlijk meteen ook  

beschermen tegen rondvliegende vuurpijlen.

De dienst zou om half 8 beginnen. Toen ik om kwart voor zeven 

in de auto stapte, mistte het hevig. Ik kon nauwelijks iets zien. 

Zou ik toch niet de fiets pakken? Maar dat zou vragen zijn om ziek 

worden. Dan toch maar in de auto. Alles in de auto was klam, 

voelde ik toen ik instapte. Ik zette de blower op maximaal en de 

kachel op z’n hoogste stand. Langzamer dan stapvoets reed ik de 

wijk uit. 

Nog geen vijfhonderd meter verder, waar ik vanaf de Alandsdam de 

Middenweg zou opdraaien, zag ik echt helemaal niets meer, zelfs 

de stoeprand niet. Het zicht was minder dan een meter. Ik werd 

bang. Voorzichtig heb ik de auto gekeerd. Ik zag echt niet waar ik 

reed. Er had best vanuit het niets een auto tegen me op kunnen 

botsen. En ik ben terug naar huis gereden.

Met een beschroomd hart heb ik thuis meteen Anette gebeld en 

haar uitgelegd wat er aan de hand was. Ze reageerde verbaasd. 

‘Wij zijn al onderweg. Ronald rijdt. Het is hier helder, er is geen 

sprake van mist.’ Anette oefende enige druk uit. ‘Kom maar naar 

de kerk, het kan makkelijk en we kunnen niet zonder je.’ Ik zat met 

een knoop in mijn maag. Er rekenden mensen op mij. Maar ik had 

ook het gevoel dat ik niet anders kon.

Kerkganger André Jansen herinnert zich die bewuste Oudejaars-

dienst nog goed. ‘Ik was in de kerk omdat ik dienst had als 

diaken. Er waren niet heel veel mensen in de kerk. Vlak voor de 

dienst werd duidelijk dat je niet zou komen en werd ik gevraagd 

om op de piano de toon aan te geven en elk lied in te zetten. Dat 

heb ik gedaan. Het ging goed.’ 

Op 2 januari heb ik Anette gebeld om te vragen hoe het was gegaan. 

Ze was razend enthousiast. ‘Het is heel erg goed gegaan,’ jubelde 

ze door de telefoon. ‘Het was net alsof alle liederen nieuw waren. 

En doordat het vanzelfsprekende orgel er niet was, leek het alsof 

iedereen met het zingen extra zijn best deed. Het was even onwennig, 

maar al gauw klonk het prachtig en het gaf een groot gevoel van 

saamhorigheid. Het lied dat jij had aangedragen hebben we over-

geslagen, want dat kende niemand.’ 

Ik voelde me even overbodig, maar ik was ook blij dat het zo goed 

was gegaan. Het was Anettes mooiste dienst in Leusden.

Tekst: Peter Sneep (naast redactielid ook organist van de PgL)

De veelkleurigheid van de gemeente

De dienst begint in de Dorpskerk

Amber leest woorden van vreugde uit Psalm 66

Thomas leest over de bruiloft in Kana

Anettes mooiste dienst Het afscheid in beeld

Bijtje en Fabienne zingen 'Zegen haar'
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Kaarten van heel de gemeenteAfscheid van veel (jonge) mensen op het plein

Hartelijke woorden van de burgemeesterAnette heeft ook in de oecumene veel betekend

Veel mensen in de uitzwaai rij'Soms grenst collega's zijn aan vriendschap'

Anette neemt 'water' mee naar Haarlem, in het geloof dat God 

ook daar van water wijn kan maken

Terugkijken? De dienst is nog even te vinden via YouTube.

Anette krijgt de zegen mee



Bijbels  

buitenbeentje

Ooit wel eens het Bijbelboek Esther doorgenomen? Dat leest  

als een filmscenario, met als ingrediënten trots, intriges, humor, 

een moordcomplot en boontje die om zijn loontje komt. Een 

korte synopsis.

De Perzische koning Ahasveros (Hebreeuws voor Xerxes), heerser 

over een onmetelijk rijk, hield eens een gigantisch feest aan het 

einde waarvan hij koningin Vashti ontbood zodat hij met haar 

schoonheid kon pronken. Vashti weigerde en kon inrukken. 

Uit het hele rijk werden de mooiste maagden opgetrommeld om 

Ahasveros een nieuwe gemalin te bezorgen. Onder hen de joodse 

Esther, pleegdochter van Mordechai. Zij slaagde erin het hart van 

de koning te veroveren. En raakte nog meer in diens gunst nadat 

Mordechai een geplande aanslag tegen Ahasveros ontdekte en 

deze via Esther wist te verijdelen. 

Maar toen verscheen Haman ten tonele, een nazaat van Agag, 

koning der Amalekieten. Na het tot grootvizier te hebben geschopt, 

zeg maar eerste minister, verwachtte hij dat elk als een knipmes 

voor hem zou buigen, maar Mordechai vertikte dat; in het joden-

dom gold dit namelijk als afgoderij. Dat dreef Haman tot razernij, 

zozeer dat hij alle joden in het rijk wilde uitroeien – de genocide- 

datum liet hij via het lot (poer) bepalen – en de koning daarin 

meekreeg. Onwetend van Esthers afkomst, had hij echter buiten 

de waard gerekend. En niet zo’n beetje ook.

10

Poerim, het joodse feest waarop het boek 

Esther wordt gelezen, is dit jaar van woensdag-

avond 16 maart tot en met donderdagavond  

17 maart. In de aanloop daarnaartoe duikt  

Wiebren in het boek. Het blijkt verrassend  

actueel en vol humor.

' Gods naam hoeft niet per se in je mond  

bestorven te liggen, om zich toch in en door jou 

te openbaren.'
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We maken een uitstapje naar begin 1991, de Golfoorlog. Israël 

leed onder een rakettenregen van Saddam Hoessein, waarmee de 

Iraakse dictator hoopte het land tot actie te dwingen en zo de  

coalitie tegen hem te splijten. Naast Amerika stuurde ook Nederland 

Patriot luchtafweersystemen … en mij, defensiejournalist. 

Meteen de eerste nacht twee Scud-aanvallen, waardoor het  

slaapritme zodanig verstoord raakte dat kinderen de volgende dag 

vrij van school kregen. Vooral voor hen vormden de luchtaanvallen 

een traumatische ervaring. Maar met het Poerimfeest voor de 

deur voerden ze toneelstukjes op waarin Saddam de rol van 

Haman kreeg toebedeeld. Dat hield de belofte in van een goede 

afloop, met lekkere koekjes, Hamans oren geheten, tot besluit.

Het is vast niet zomaar, dat Haman in het verhaal van Esther 

als Amalekiet wordt neergezet. Een telg van Agag nota bene. De 

Amalekieten staan in de Bijbel symbool voor het ultieme kwaad. 

Het volk dat Israël in de rug aanviel tijdens zijn uittocht uit Egypte. 

Op het joodse holocaustmonument ‘Davidsster’ in Den Haag prijkt 

niet voor niets deze tekst uit Deuteronomium 25:17,19:

‘Gedenk wat Amalek u gedaan heeft …

… vergeet het niet.'

https://www.shalomvoorisrael.nl/Hamantaschen-(gevulde- 

koekjes-die-speciaal-met-Purim-/-Poeriem-gegeten-worden)

Het wonderlijke aan de geschiedenis van Esther is dat de naam 

van God er niet één keer in voorkomt, zodat theologen weleens 

hebben getwijfeld of het boek wel in de Bijbel thuishoort. Ook dit 

literaire buitenbeentje is echter een verhaal van Gods verbond 

met zijn volk. 

Met daarin een vleugje van die typisch joodse humor: Haman die, 

in de veronderstelling dat hijzelf het feestvarken zal zijn, tot zijn af-

schuw publiekelijk eer moet bewijzen aan de man die hij verfoeit. 

En die, als Esther haar identiteit onthult, wordt opgeknoopt aan 

de paal die hij voor Mordechai heeft opgericht. Amalek, Israëls 

aartsvijand, trekt aan het kortste eind.

Conclusie: Gods naam hoeft niet per se in je mond bestorven te 

liggen, om zich toch in en door jou te openbaren. Zo schemert Hij ook 

door het verhaal van Esther heen. En óf dit in de Bijbel thuishoort.

Tekst: Wiebren J. Tabak, afbeelding Hamansoren: shutterstock,  

monument: Stichting Joods monument Den Haag

Het monument aan de Gedemptegracht werd in 1967 geplaatst  

ter nagedachtenis aan de Joodse slachtoffers: een grote Davidsster 

met daarop wanhopige mensen. De zes ovale stenen ervoor  

symboliseren de zes miljoen vermoorde Joden. 



Janny Jochemsen heeft de Vlindertuin- en Bijentuin in Leusden 

zien groeien van een ruig terrein naar een veelzijdige plek voor mens 

en dier. ‘Er is een bijenbos, een vlindertuin, een bloemenakker en 

een voedselbos. Op een paar hectare grond heb je heel veel.’ 

Janny Jochemsen is coördinator van de Vlinder- en Bijentuin.  

‘Het belangrijkste doel van de vlindertuin is het leefmilieu voor de 

vlinders te verbeteren en heel Leusden te inspireren om de eigen 

omgeving, tuinen en balkons ook vlinder- en bijvriendelijk in te 

richten,’ vertelt ze.

Ze is van jongs af aan vertrouwd met dieren en planten, omdat ze 

opgroeide op een boerderij. Na het afronden van haar opleiding 

Maatschappelijk Werk vroeg een vriendin haar mee naar een 

bijencursus. ‘Ik wist niet meer van bijen dan dat ze steken en 

honing geven, maar ik vond het leuk om wat anders te doen dan 

mijn dagelijks werk. Ik kreeg mijn eerste bijenvolkje en vond het zo 

boeiend dat ik bleef imkeren.’

Van bijen naar vlinders

Toen ze in de jaren negentig in Leusden kwam wonen, kon ze haar 

bijenkasten kwijt op de plek waar nu de Vlinder- en Bijentuin is. 

Dit was toen nog een ruig terrein, een overgeschoten stukje grond 

waar de gemeente misschien nog eens wilde bouwen. 

Ongeveer twintig jaar geleden werd er een ‘vlinderbaan’ opgericht, 

vertelt Janny. ‘Een werkgroep wilde in het gebied tussen Utrecht 

en Leusden allerlei vlindertuinen aanleggen om verdere achteruit-

gang van de vlinderstand tegen te gaan. De werkgroep kwam bij 

de imkers in Leusden. Ze vroegen of ze een stukje van het terrein 

konden krijgen, om daar struiken te planten en bloemen te zaaien 

die geschikt zijn voor vlinders. Wij vonden het prima. Het was een 

groot terrein en wij hadden geen tijd om het te onderhouden. De 

gemeente Leusden wilde de aanleg van de tuin subsidiëren, maar 

vond dat die dan wel open moest zijn voor publiek.’

Genieten op een 
paar hectare

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 imker en vlinderliefhebber Janny Jochemsen.

Groene gezichten
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Er kwam een vrijwilligersgroep die de tuin ging onder-

houden en verder ontwikkelen. Janny werd de coördinator 

van de Vlinder- en Bijentuin. Ze onderhoudt contact met 

vrijwilligers,  

bezoekers, de gemeente Leusden en sponsors en werkt 

elke woensdagochtend in de tuin. ‘Elke vrijwilliger heeft een 

beetje een eigen taak. De één zorgt dat de heg er netjes 

bij ligt, de ander richt de aandacht op een composthoop of 

doet klusjes, weer een ander zorgt dat er altijd koffie is.’

Eén vrijwilliger kweekt plantjes voor de verkoop. Wil je de 

natuur helpen, dan is het een goed idee om deze gifvrije 

plantjes te kopen, zegt Janny. ‘Elke kwekerij verkoopt de 

laatste jaren vlinder- en bijenplanten. In het tv-programma 

Keuringsdienst van Waarde was onlangs te zien dat er vaak 

gif is gebruikt bij het kweken ervan. Vlinders en bijen die 

op deze planten vliegen, krijgen kleine beetjes gif binnen. 

Ze gaan niet in één keer dood, maar het verzwakt ze.’

Meer mensen, meer actie

Dankzij de plantenverkoop, komt er een beetje geld binnen 

voor planten, gereedschap en het onderhoud van de tuin, 

vertelt Janny. Voor grotere projecten, zoekt ze sponsors. 

Twee jaar geleden is de tuin gerenoveerd. Er werd toen 

ook een rolstoelpad aangelegd, waaraan de diaconie van 

de PgL meebetaalde. Dit rolstoelpad loopt alleen door de 

Vlinder- en Bijentuin. Om bij de bloemenakker en het  

voedselbos te komen, moet je nog wel over zandpaadjes.

De bloemenakker en het voedselbos zijn aangelegd op 

een akker die de gemeente Leusden enkele jaren geleden 

heeft gekocht van een boer. ‘De gemeente liet de akker 

braak liggen. Toen is het idee ontstaan om die akker in te 

zaaien met veldbloemen of wilde bloemen. We geven een 

bloemenbon uit. Voor 12 euro mag je het hele seizoen 

elke week een bos bloemen plukken. Van de opbrengst 

kan de akker elk jaar weer ingezaaid worden. Ik merk dat 

veel mensen – ook kinderen – ontzettend genieten van het 

bloemen plukken.’

Het voedselbos is op de andere helft van de akker aangelegd. 

In 2020 zijn er 1800 bomen en struiken geplant die steeds 

meer vruchten en noten zullen geven. Janny is blij met alle 

toevoegingen 

aan de tuin. In de natuur is alles afhankelijk van elkaar, 

valt haar telkens weer op. ‘Vlinders zijn heel kwetsbaar. 

Ze zijn vooral prooi voor andere dieren. De meeste rupsen 

worden opgegeten door vogels. Als jonge vogels uit het ei 

komen en er zijn nog geen rupsjes, dan verhongeren ze. 

In de natuur is alles afhankelijk van elkaar. Alles zit heel 

bijzonder in elkaar.’ 

Het voedselbos is te bereiken via de Vlindertuin op de 

hoek van de Heiligenbergerweg en de Groene Zoom (adres: 

Vlinderpad 1).

Tekst: Petra Noordhuis, beeld: Ko Groen

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

Petra Noordhuis ontvangt graag tips voor interview- 

kandidaten voor deze rubriek. 

Mail naar pgnoordhuis@hotmail.com. 
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Woensdagmiddag Dorpskerk 

In maart, april en mei 2022 zijn er – onder het bekende 

voorbehoud van corona – drie ontmoetingsmiddagen in de 

Marcuskerk.

 

Dinsdag 8 maart: Dhr. Abe Maaijen, Stolwijk - Kanotocht 

op de Zambesi rivier.

Een prachtige film, met geluid over de tocht per kano over 

de Zambesi in Afrika.

Dinsdag 12 april: Viering in de stille week, m.m.v. Vocaal 

Ensemble Céleste

Dinsdag 10 mei: Dhr. Marinus van Santen, Leusden -  

De Wederopbouw na de bevrijding 

Na de bevrijding in 1945 waren er eerst volop de bevrijdings- 

feesten, maar daarna was het tijd voor herstel. Nederland 

lag in puin, veel steden en dorpen waren ernstig beschadigd. 

Bruggen, wegen en woningen moesten gerepareerd. De 

voedselvoorziening was van groot belang.

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)

Dinsdagmiddag Marcuskerk

Jeugd van Vroeger

Beste mensen,

We gaan het gewoon weer proberen en plannen. 

Dus op woensdag 9 maart is er weer een ontmoetingsmiddag 

in het Trefpunt. Deze middag is onze gast onze kerkfotograaf, 

de heer Ko Groen. Hij zal deze middag voor ons verzorgen 

met een voorstelling van zijn mooiste foto’s. Hem en zijn 

werk kennende zal het een indrukwekkende middag worden. 

De meditatie wordt verzorgd door Neeltje Rietveld.

Zoals vanouds beginnen we om 14.30 uur met ons  

programma. Inloop met koffie, thee en iets lekkers is er 

vanaf 14.00 uur. Wij hopen echt op uw aller komst, want 

we nemen ruim tijd voor ontmoeting. Uiteraard met in acht 

neming van de op dat moment geldende coronaregels.

Voor vervoer kunt u bellen met Gerrie Slotboom (4947330) 

of Betsy van der Hoeven (4940181). Graag voor dinsdag 

12.00 uur. Namens ons gehele team hoop ik dat wij elkaar 

op woensdag 9 maart weer kunnen ontmoeten!

Met een vriendelijke groet,

Aart van Ruler
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In ruim zestig pagina’s, volgetikt in corona- 

tijd, legde Rik Gierman de geschiedenis 

vast van de Protestantse gemeente 

Leusden. Wie wil, kan gratis een digitaal 

exemplaar toegemaild krijgen. En als er 

genoeg belangstelling is, wordt het boekje 

binnenkort ook gedrukt (zie het kader bij 

dit artikel). 

Er bestond al een boekje over de Dorpskerk, 

in 1978 verschenen, geschreven door Wim 

Bos, destijds directeur van basisschool 

Loysder Hoek en zeer actief lid van de  

Historische Kring Leusden. PgL-lid Gouke 

van der Meulen legde de basis voor een 

vervolg, waarin ook de Marcuskerk (anno 

1963) zou worden betrokken. Hij verzamelde 

een schat aan materiaal, maar zag op tegen 

de klus om het allemaal te verwerken.

Rik Gierman, net na negen jaar afgetreden 

als voorzitter van de kerkenraad (‘en dan 

is je agenda ineens leeg’) nam een jaar of 

twee geleden het stokje van hem over. En 

begon. Niet met schrijven, maar met praten.

Dertig gesprekken

‘Ik realiseerde me dat er nu nog mensen 

leven die de afgelopen periode hebben 

meegemaakt, en die samen over een  

heleboel informatie zouden beschikken,’ 

zegt Gierman, 72, chemisch technoloog/

bedrijfskundige, na een langjarige binnen- en 

buitenlandse loopbaan bij Shell gepensio- 

neerd, ‘dus ben ik mensen gaan bellen, 

afspraken gaan maken. Het hielp dat het 

in coronatijd was: iedereen was thuis.’ 

Het werden een stuk of dertig gesprekken, 

elk van een paar uur. Rik Gierman: ‘De eerste 

reactie was vaak: ik weet niet zoveel. Maar 

na een poosje praten bleken ze toch best 

veel te weten.’ Zonder de anderen te kort 

te willen doen, noemt hij de namen van 

PgL-geschiedenis  
te boek gesteld
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Gijs Apeldoorn en Jan Simon Ridderbos, 

die héél veel konden vertellen. En die van

Henk Slotboom die via de Historische Kring 

prachtig illustratiemateriaal aandroeg.

Waarom was Rik Gierman zo geïnteresseerd 

in de geschiedenis? Waarom nam hij de 

toch niet makkelijke taak op zich om vier 

eeuwen historie samen te vatten in een 

handzaam boekje? ‘Toen in 1990 mijn 

vader overleed,’ zegt hij, ‘realiseerde ik me 

plotseling dat ik eigenlijk heel weinig van 

zijn jeugd wist. Niemand van de familie 

wist daar eigenlijk iets van. Mijn vader was 

18 toen de oorlog uitbrak en moet dus het 

een en ander hebben meegemaakt. Nu 

was het te laat om het hem te vragen. En 

van mijn grootouders wist ik nog minder.’ 

Het deed hem het belang inzien van het 

vastleggen van geschiedenis. 

Rustige historie

De historie van de Dorpskerk was vele jaren 

lang een rustige geweest. Met de groei 

van de gemeente en de bouw van de 

Marcuskerk (toen nog Hervormd Centrum 

geheten) veranderde dat. Van één predikant 

ging Leusden naar vier (begin jaren tachtig 

en inmiddels ook alweer verleden tijd). Het 

verschil in karakter tussen Dorpskerk en 

Marcuskerk zorgde af en toe voor wrijving, 

merkte Gierman. ‘Je kreeg vanaf het 

begin van de jaren zestig een heel andere 

dynamiek. Er blijken in het verleden dingen 

te zijn gebeurd, vaak stevige verschillen in 

opvattingen tussen personen, die nog heel 

gevoelig liggen.’ Ze werden wat het boekje 

betreft met de mantel der liefde bedekt.

Daar wil de ex-kerkenraadsvoorzitter trouwens

wel even wat over kwijt, over die gevoelig-

heden tussen mensen. ‘Wat nodig is, is 

de ander te vertrouwen, en vertrouwen te 

krijgen van een ander. De ruimte te hebben 

om je veilig te kunnen voelen in de kerk; 

vrijuit te kunnen praten over je geloof zonder 

direct te worden tegengesproken.’ 

Hij vertelt over een gebeurtenis in zijn 

werk, toen zijn directeur hem een moeilijke 

opdracht, met nogal wat afbreukrisico, liet 

uitvoeren zonder hem ook maar één moment 

op de vingers te kijken. ‘Dat ik vertrouwd 

werd, gaf me zelfvertrouwen, deed me goed.

Ik heb ervan geleerd dat je altijd moet 

beginnen met een ander vertrouwen te 

schenken.’ 

Tienduizend woorden

Maar terug naar het boekje. Het bevat een 

vlot geschreven, uitgebreide en gedegen 

geschiedenis van het hervormde en 

gereformeerde protestantisme in Leusden, 

met veel foto’s. Van het eerste begin in 

1585 tot en met 2021, met de nadruk op 

de laatste tientallen jaren. Een royale tien-

duizend woorden heeft Rik Gierman er aan 

besteed. ‘Het was toch wel een heel werk, 

het viel best tegen,’ zegt hij eerlijk. In april 

van dit jaar dreigde hij het bijltje erbij neer 

te leggen. ‘Ik liep helemaal vast, er waren 

te veel losse einden.’ Maar één voor één 

werden die losse eindjes toch weer vast-

geknoopt en kreeg Gierman er weer zin in. 

En zo zag de “Historie van de Protestantse 

Gemeente te Leusden 1585-2021” eind 

vorig jaar toch het licht. Een waardevolle

en interessante beschrijving van het 

kerkelijk leven in Leusden door ruim vier 

eeuwen heen. Na het eerste bericht in de 

Nieuwsbrief is de digitale versie van het 

boekje aan enkele tientallen belangstel-

lenden toegestuurd. En de reacties waren, 

kon Rik Gierman tevreden constateren, 

zonder uitzondering positief.

Tekst: Willem Hekhuis, foto Rik Gierman: 

Ko Groen 

De omslag van het boekje

 De zondagschool in Asschat, rond 1961 

verbouwd tot woonhuis Asschatterweg 213

Interieur Dorpskerk voor 1900.

De oudst bekende afbeelding van de kerk 

van Oud-Leusden, anno 1727

Boekje bestellen
Belangstellenden kunnen de 

digitale versie van dit boekje 

aanvragen (gratis) door een e-mail 

te sturen aan gierman@casema.

nl. U ontvangt dan een PDF. Met 

daarbij de vraag of u geïnteresseerd 

bent in een gedrukt boekje. 

Deze ‘voorinschrijving’ loopt tot 

eind februari; daarna wordt het 

boekje geprint. Mensen zonder 

computer kunnen bellen met het 

Kerkelijk Bureau (06-15545432) 

en voorinschrijven voor het 

gedrukte boekje.

' De historie van de Dorpskerk was vele jaren lang een rustige 

geweest. Met de groei van de gemeente en de bouw van de 

Marcuskerk veranderde dat.'



 

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

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 

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. 

Onze gemeente
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 2 december via Betsy van der Hoeven w 50 voor de kerk; 

op 12 december via Martien Wolters w 50 voor de kerk; op 14 

december via Wim Kurk w 30 voor het Hospice Leusden; op 

20 december via Betsy van der Hoeven w 10 voor de kerk; op 

20 december via Jannie van Ravenhorst w 20 voor de kerk; 

op 22 december via Hans van Geet w 50 voor het Hospice 

Leusden; na 25 december via Gerrie Slotboom w 10 voor het 

ouderenwerk. 

Op de bankrekening van de Diaconie zijn tussen 27 november 

en 7 januari de volgende totaalbedragen binnengekomen:  

Voor het straatpastoraat w 830,00; voor Amnesty International 

w 610,50; voor de vluchtelingenkinderen Griekenland w 2.275,99; 

voor de voedselbank w 170,00 en voor de Diaconie w 572,50. 

Genoemde bedragen zijn exclusief de collectes in de kerken. 

Alle gevers hartelijk dank.

Geen kledingbeurs

Het is jammer maar de kledingbeurs van 6 april gaat niet door! 

We weten nu nog niet hoe alles gaat lopen en afstand houden 

is moeilijk in het Trefpunt. Maar we hopen dat de beurs in  

september door kan gaan, dat wachten we rustig af. Allemaal 
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In de afgelopen maanden hebben we een gemeentelid moeten 

loslaten. Hij is in de handen van God.

16 dec. 2021: dhr. G. van den Hoek (Bert)

Op de website van de gemeente is over hen een in memoriam  

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

Heer,

er valt geen blad van een boom buiten U om. 

U bent aanwezig in alle leven en in de loop der dingen. 

U weet van mijn vreugden, van mijn beproevingen en van 

mijn tranen. 

Laat die gedachte mijn troost zijn. 

U raapt op wat is gevallen en maakt het nieuw.

Toon Hermans

In Memoriam
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goed ons best doen dan komen we misschien van de corona af.

Gerrie Slotboom-Bagerman

Beroep Neeltje

Op zaterdag 15 januari heeft de Vaartkerk, PKN gemeente 

in Eemdijk, een beroep uitgebracht op Neeltje Rietveld. 

Inmiddels heeft Neeltje dat beroep aangenomen. Wij 

feliciteren haar en de Vaartkerk van harte. 

Voor onze gemeente betekent 

het dat Neeltje haar werk hier 

neerlegt. Zowel de predikantstaken 

die ze tijdelijk uitvoerde, als  

haar werk als communicatie- 

medewerker en eindredacteur 

van het kerkblad. Haar afscheid 

is gepland op zondag 13 maart.

In verband met de privacyregels volgens de  

Algemene Verordening Gegegevensbeschereming 

(AVG) is het niet mogelijk dit deel van het  

Leusder Kerkblad via de website na te lezen.
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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.

Bij de kerkdiensten

De kindernevendienst is weer begonnen, op zondagmorgen 

tijdens de kerkdienst in de Dorpskerk. Helaas is er op het 

moment een groot gebrek aan leiding (Kun je meedoen? 

Laat het weten!), daarom is de kindernevendienst voorlopig 

om de week (in het rooster wordt vermeld wanneer). 

Kinderen gaan gelijk naar het Trefpunt en worden daar  

na de dienst weer opgehaald. Ook als (groot)ouders niet  

zelf in de kerk kunnen zitten, zijn kinderen van harte  

welkom. Het is fijn als ze worden aangemeld, via  

kindernevendienst@pgleusden.nl. 

Let op: Kinderen vanaf groep 6 gebruiken mondkapjes en 

bij klachten en quarantaine blijven ze natuurlijk thuis. We 

hopen dat veel kinderen de weg naar de kerk weer weten 

te vinden! 

Kindernevendienst
Vanaf zondag 30 januari zal de oppas weer gaan draaien. 

Tijdens de kerkdienst kunnen kinderen van 0-4 jaar bij 

de oppas worden gebracht. In een zaal van de Dorpskerk 

wordt goed voor hen gezorgd, terwijl (groot)ouders in de 

kerk zitten.

De oppas is er iedere week. Het is fijn als je van tevoren 

even een mailtje stuurt, dan hebben we een idee op  

hoeveel kinderen we kunnen rekenen. Dat kan naar  

oppas@pgleusden.nl. 

Oppas

In de tijd voor Pasen zijn er ook dit jaar oecumenische vespers 

op woensdagavond. Waarschijnlijk kunnen we elkaar daarbij 

fysiek ontmoeten!

We werken dit jaar samen met de katholieke Jozefkerk én 

met de vrijgemaakte Koningshof. In korte vieringen van 

max. 45 minuten worden we stil om samen na te denken 

over het geloof dat ons bindt.

Het thema is dit jaar heel actueel: Zijn onze voetsporen 

groen? In de Jozefkerk hangt weer een hongerdoek, een 

kunstwerk dat speciaal voor de 40-dagentijd gemaakt 

wordt. Het is gemaakt door Lilian Moreno Sánchez, van 

beddenlakens, ingewreven met stof van het Plein van de 

Waardigheid in Chili, waar protesten tegen maatschappelijke 

onrechtvaardigheid door de politiemacht werden neergeslagen. 

Het verbeeldt de röntgenfoto van een gebroken voet. De 

gebruikte materialen, houtskool, stof en lijnolie verwijzen 

naar het sterven van Christus en het lijden van de mensen. 

De bloemen van bladgoud symboliseren de kracht en 

schoonheid van het - nieuwe - leven. 

Wij verbinden deze thematiek met de klimaatproblematiek 

en de gebrokenheid van de wereld en de mensheid. In 

zeven weken staan we stil bij: vergroening – verloochening 

– verontwaardiging – verbijstering – verantwoording –  

verwondering – verandering. 

De vespers zijn iedere woensdag om 19 uur in de Jozefkerk. 

Voorgangers uit de verschillende gemeenschappen gaan 

voor. Hartelijk welkom!

Op woensdag 2 maart begint de 40-dagentijd, de tijd waarin 

we toeleven naar Pasen. In deze periode sluiten we aan bij 

het thema van de PKN ‘De toekomst tegemoet’. 

Dit thema past ook goed bij het 40-dagenproject van de 

kindernevendienst, Beloofd land in zicht. In dat project 

gaan we op reis met het volk Israël. Na de bevrijding uit 

Egypte volgt een lange tocht door de woestijn, op weg naar 

het Beloofde land. 

40-dagentijd

Vespers op woensdag 



13 februari tot 3 april 
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Kerkdiensten

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

Zondag 13 februari

Dorpskerk 10.00 uur ds. R.P. Doesburg, viering Heilig Avondmaal (kindernevendienst)

Marcuskerk 10.00 uur ds. E. Overeem (jeugdkerk)

Zaterdag 25 december - Kerst 

Dorpskerk 10.00 uur ds. E.H. Egberts

Marcuskerk 10.00 uur mw. N.J. Rietveld

Zondag 20 februari

Dorpskerk 16.00 uur mw. N.J. Rietveld

Marcuskerk 16.00 uur  ds. R.P. Doesburg

Zondag 27 februari

Dorpskerk 10.00 uur ds. A. Verbaan (kindernevendienst)

Marcuskerk 10.00 uur ds. P.P. van der Harst

Zondag 6 maart

Dorpskerk 10.00 uur prop. Th. Kraan

Marcuskerk 10.00 uur ds. R.P. Doesburg, viering Heilig Avondmaal

Woensdag 2 maart

Jozefkerk 19.00 uur oecumenische vesper - vergroening 

Woensdag 9 maart

Jozefkerk 19.00 uur oecumenische vesper - verloochening

Woensdag 16 maart

Jozefkerk 19.00 uur oecumenische vesper - verontwaardiging

Woensdag 30 maart

Jozefkerk 19.00 uur oecumenische vesper - verantwoording

Woensdag 23 maart

Jozefkerk 19.00 uur oecumenische vesper - verbijstering

Zondag 13 maart

Dorpskerk 10.00 uur afscheidsdienst Neeltje Rietveld (zie p.17) (kindernevendienst)

Marcuskerk 10.00 uur geen dienst, gezamenlijk vanuit de Dorpskerk 

Zondag 20 maart

Dorpskerk 10.00 uur dhr. R. Renkema, m.m.v. de cantorij

Marcuskerk 10.00 uur ds. R.P. Doesburg

Zondag 27 maart

Dorpskerk 10.00 uur ds. R.P. Doesburg (kindernevendienst)

Marcuskerk 10.00 uur ds. R. Rosmolen

Zondag 3 april

Dorpskerk 10.00 uur dhr. B. de Velde Harsenhorst

Marcuskerk 10.00 uur ds. A.J. Stam

KINDERNEVENDIENST EN OPPAS

Kinderen kunnen weer naar de kerk komen. Kijk op p.18 voor 

meer informatie.

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.



Je fi etst

zo dapper

naast me voort.

En op mijn vraag:

hoe gaat het?

Zeg je: best.

Maar af ten toe

bij tegenwind

ben je toch blij

als jij 

me naast je vindt,

de extra stuwkracht

van mijn hand ervaart.

Er komt een tijd

dat jij alleen

je tocht vervolgt.

Toch voel je soms

bij tegenwind

een hand.

God geeft je dan

een duwtje

in de rug.

Tegenwind

Wiebren J. Tabak


