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Van de redactie

Nieuw
Het is een nieuwe tijd. Zo voelde het tenminste de afgelopen weken. De coronaregels
zijn voorbij en de zon schijnt alsof het zomer is. De bomen lopen uit en als je een
wandeling maakt, maken de lammetjes het beeld helemaal af. Een nieuwe tijd.
Zo’n gevoel heeft ieder voorjaar, maar dit jaar is krachtiger dan anders. We mogen weer!
Voor mij persoonlijk is het ook een nieuwe tijd. Na bijna 2 jaar vervangend predikantswerk en 8 jaar communicatie neem ik afscheid van Leusden, dit is mijn laatste
kerkblad. Het afscheid in de kerk was mooi, met veel jongeren en iets nieuws: een
preek met mentimeter.
Het was kenmerkend voor mijn tijd hier, steeds iets nieuws te (moeten) proberen.
Een studieavond via teams, een online bijbelgroep, wandelingen en bijzondere
diensten met mooie muziek en geweldige ondersteuning van het beamteam. Ook
in de communicatie hebben we vernieuwd. Een compleet nieuwe website en een
make-over van het kerkblad.
Dat vernieuwen deden we niet zomaar. Het was steeds een antwoord op een vraag.
Of de website nog wel functioneerde, het kerkblad nog de mensen bereikte voor
wie het geschreven werd, hoe we kerk konden zijn tijdens corona. Soms ging dat
vernieuwen heel soepel, werd iedereen na een brainstorm enthousiast. Soms kostte
het meer moeite om jezelf los te trekken van wat je gewend bent of gewild had.
Maar het lukte.
Voor mij is er nu een nieuw hoofdstuk. Eind
maart werd ik in Eemdijk bevestigd. In een
feestelijke dienst werd mij een stola omgehangen, een rode stola met daarop een duif
(Gods Geest) die neerdaalt op de mensen.
Zijn Geest is het die ons steeds weer wil
inspireren om nieuwe wegen van God te
gaan. (Die stola kreeg ik overigens van u!)
Ook in Leusden is er een nieuw hoofdstuk.
De kerk is weer open. Er zijn allerlei
plannen, voor heel de gemeente en de
jongeren. Een reis naar Taizé is daar één
van. Naast dominee Rob is dominee Udo
net begonnen. Ook Peter Sneep staat in
de startblokken. Hij zal de communicatie
van mij over nemen, en ik weet: het is bij
hem in goede handen.
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Komende maand vieren we Pasen, hét feest van de vernieuwing. Van een nieuw
begin dwars door de dood heen. Van wegen waar niemand die verwacht had, van
hoop en moed als alles verloren lijkt. Ik wens ons toe, in Leusden en elders, dat
de vreugde en hoop van Pasen ons leven steeds weer vernieuwd.
Neeltje
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Een lange rij
van mensen
Een lange rij van mensen,
bij duizenden gevlucht,
naar verre vreemde grenzen,
naar veiligheid en rust.
Een leeg gezicht gaat leven
van man en vrouw en kind
waar noodhulp wordt gegeven,
Gods lange adem wint.
Bij rampen en conflicten,
bij pijn een sprankje hoop
met tenten, dekens, voedsel,
als een infuus in nood.
Zal ooit fragiele vrede
bestaan door overleg?
Is ooit het leed geleden?
God, geef een nieuwe weg.
Geschiedenis van mensen –
zo vaak geschiedenis
van wreedheid en ellende,
Heer, mensenliefde is
geen optie maar een opdracht,
uw wereld is een dorp
waar via hulp en opvang
uzelf voor mensen zorgt.
Hun tranen zijn gestorven,
maar God heeft ze geteld,
al wat is omgezworven,
heeft hij te boek gesteld.
Ontheemden, vluchtelingen,
ze blijven nog bestaan.
We bidden om ontferming,
HEER God, blijf met ons gaan.
tekst: Ria Borkent
melodie: Liedboek 657
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Eerst geloven,
dan zien

Glas-in-lood raam in de
Sint Pieter Beneden,
gemaakt door Sjef
Hutschemakers in 2016
t.g.v. het afscheid van
pastoor F. Delahaije.
Foto van wikicommons.

Drie dagen lang zijn ze gebleven. Want ja, Paasfeest. Nou ja, feest…
er viel niets te vieren. De man van wie zij hoopten dat hij Israël
zou bevrijden, in wie zij hun verlossing zagen, was dezer dagen
nota bene op aandringen van hun eigen hogepriesters ter dood
veroordeeld en gekruisigd. Totaal ontgoocheld en in diepe rouw
rest hun niets anders dan naar huis te gaan. De droom voorbij.
De hoop vervlogen. Ja oké, die ochtend hadden enkele vrouwen
het gerucht verspreid dat de Heer was opgestaan en dat ze dit
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zelf bij het lege graf van een engel hadden vernomen, maar die
kunnen hun nog meer vertellen. Verdriet doet vreemde dingen met
een mens, toch? En op hallucinaties zit echt niemand te wachten.
Dus zijn ze nu van Jeruzalem op weg naar Emmaüs, een dorp
op zestig stadiën (11½ kilometer) afstand ten noordwesten van
de heilige stad. Terug naar af. Een flinke tippel, want per pedes
apostolorum oftewel met de benenwagen. Slechts van een van

Informatieavond
Hospice Leusden
hen weten we de naam: Kleopas. Kennelijk is hun identiteit niet
bijster belangrijk. Maar uit het slot van het verhaal blijkt dat
beiden wel tot de inner circle van Jezus behoren. Al pratende laten
ze de gebeurtenissen van de afgelopen dagen nog eens de revue
passeren. Zo diep zijn ze in gesprek gewikkeld, dat ze niet meteen
doorhebben, dat zich onderweg nog iemand bij voegt. Die iemand
stelt zich niet tevreden met het simpele feit dat hij hen mag
vergezellen, maar mengt zich in de conversatie. Tot hun verbazing
schijnt hij niet te weten wat er recentelijk in Jeruzalem is voorgevallen.
In enkele bondige zinnen brengen ze hem op de hoogte.
Als ze hadden verwacht dat de vreemdeling ondersteboven zou
zijn geweest van hun ach-en-wee-verhaal, komen ze bedrogen uit.
In plaats daarvan beticht hij hen er namelijk van weinig verstand
te hebben en traag van begrip te zijn. Daar is geen woord Spaans
bij. Gek genoeg zijn ze hierdoor niet op hun teentjes getrapt, noch
raken ze geïrriteerd wanneer deze betweter hun zelfs haarfijn uit
de doeken doet wat er in de Schriften over de Messias geschreven
staat. Gaandeweg raken ze zo begeesterd, dat de tijd vliegt.
Voor ze het weten, zijn ze in Emmaüs. Eenmaal daar, dringen ze
er bij hun reisgenoot op aan bij hen te overnachten. Want de dag
loopt ten einde en het is op het platteland niet veilig voor een
eenzame reiziger.
Jezus, want die is het, stemt toe. Nog altijd herkennen de
Emmaüsgangers hem niet. Ze zijn ziende blind. Maar, en dat is
het wonder, niet horende doof. Pas wanneer de Heer de maaltijd
met hen gebruikt, de zegen uitspreekt en het brood breekt, vallen
hun de schellen van de ogen. Dan, even abrupt als Jezus op hun
pad gekomen is, verdwijnt Hij weer. ‘Brandde ons hart niet toen
Hij onderweg met ons sprak en de Schriften voor ons ontsloot?’,
zeggen ze vol passie tegen elkaar. En spontaan besluiten ze de
gevaren van de nacht te trotseren en de hele wandeltocht op hun
Jeruzalem Nikes in omgekeerde richting af te leggen. Als een
lopend vuurtje…
‘Ze gingen naar de elf leerlingen, die daar bij elkaar waren met de
andere leerlingen.’ Daar werden ze enthousiast begroet met de
woorden: ‘... De Heer is werkelijk uit de dood opgewekt en hij is
aan Simon verschenen!’ De vrouwen konden op scepsis rekenen,
maar nu Petrus, een man, hun blijde nieuws bevestigt, nou moet
het wel waar zijn. En het wordt nog gekker. Want ineens staat Jezus
zelf in hun midden. Verbijsterd en door angst overmand, menen
ze een geestverschijning te zien. Pas nadat hij als proeve van
echtheid voor hun ogen een moot geroosterde vis genuttigd heeft,
raken ze ervan overtuigd dat Hij het is.

Ineke den Herder en Wim Kurk vertelden in het
kerkblad van afgelopen december over onze
plannen een hospice in Leusden te realiseren.
Dat is langdurig en geen gemakkelijk proces.
Ons enthousiasme is er niet minder om. Wij
weten uit ervaring hoe belangrijk een hospice
is. Als voormalig directeur van een hospice
heeft Ineke zich jarenlang met liefde ontfermt
over medemensen in de laatste fase van hun
leven. Zij zorgde ervoor dat er naast deskundige
medische zorg ook alle ruimte voor nabijheid en
betrokkenheid voor de naaste familie was. Als
dominee ben ik, Rob Doesburg, vele keren op
bezoek geweest in een hospice. Ik merkte keer
op keer de rust die er was. Rust bij de gast,
die volledig wist te vertrouwen op professionals
en vrijwilligers van het hospice, en rust bij de
familie omdat zij al hun aandacht en liefde konden
richten op degene van wie zij later afscheid
moesten nemen.
Wij willen u heel graag meenemen op onze weg
naar realisering van een Hospice in Leusden.
Daarom nodigen wij u uit voor een avond waarin
wij onze plannen met u willen delen. We staan
voor een geweldig mooie uitdaging, maar we
kunnen niet zonder uw adviezen en (financiële)
steun!
U bent van harte welkom op 10 mei 20.00 uur
Marcuskerk!
Ineke den Herder
Willem Eikelboom
Wim Kurk
Gert Jan van der Putten
Hendrik Jan Rinkel
Rob Doesburg

Eerst zien, dan geloven. God draait dat om. Eerst geloven, dan zien.
Maar dat leren de discipelen nog wel…
Wiebren J. Tabak

5

Marco en Ineke over
het jeugdwerk

Een huis met
veel ruimte

Het jeugdwerk is één van de pijlers van Protestantse gemeente Leusden. Voor de allerkleinsten tot de jongvolwassenen is er veel te doen. Onze jeugdambtsdragers Ineke van
de Berkt en Marco Oosterom kijken wat nodig is om alles draaiende te houden. Zij zijn
de schakel tussen jeugdwerk en kerkenraad.

Wie zijn Ineke en Marco
Jeugddiaken Ineke van de Berkt (31)
woont met haar man Gerben vlakbij het
Lockhorsterbos. In het dagelijks leven is
Ineke woonbegeleider bij Reinaerde, een
instelling die mensen met een beperking
begeleidt. ‘Naast de woonbegeleiding houd
ik mij als coach cliëntenparticipatie bezig
met de medezeggenschap en inspraak van
cliënten. Denk maar eens aan de gang
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naar de stembus. Hoe regel je het stemmen
voor deze groep? Er kan meer dan je
denkt. Ook begeleid ik beroepshalve een
jongere, die zijn eigen stoel heeft bij mij
thuis. Al langere tijd ben ik betrokken bij

In de kerk zitten is niet favoriet.
We zoeken dan naar andere
wegen voor geloofsoverdracht.

dat gezin. Verder ben ik een buitenmens,
ik houd van kanoën en van kerstbomen.’
Marco Oosterom (47) is onze jeugdouderling.
Hij is getrouwd met Petra. Samen hebben
ze drie zonen. De oudste is al uit huis.
Marco is senior inspecteur bij de Inspectie
Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Hij houdt
toezicht op de veiligheid en kwaliteit van
de jeugdhulp. ‘Ik ben vrijwel vanaf dat
ik in Leusden (1999) woon actief in het
kerkelijk jeugdwerk. Ik was begeleider bij
de jeugdclub 4U2! en Forever Friends, toen
nog op vrijdagavond in het Jeugdhonk.
Ook heb ik jarenlang meegedraaid als
leiding van de kindernevendienst.’ Als

Wie zijn ze? Wat willen ze? In de kerk zitten,
is niet favoriet. We zoeken dan naar andere
wegen voor de geloofsoverdracht. Samen
eten is bijvoorbeeld een mooie manier. We
zijn altijd op zoek naar de verbinding.’
Marco heeft zich het motto van het jeugdwerk eigen gemaakt: ‘Ga je eigenwijze weg
met God. Ik wil graag dat jongeren God
en Jezus leren kennen op een eigentijdse
manier en daarvoor wil ik mij inzetten.’
Zoals iedereen heeft ook het jeugdwerk
last gehad van de beperkingen die corona
met zich meebracht. Het goede nieuws is
dat alle activiteiten door konden gaan. En
dat de leiding creatief is geweest. Soms
moest dat wel online. Zo heeft de leiding
van de kindernevendienst filmpjes opgenomen en konden kinderen thuis meedoen.
Voor jongeren niet ideaal, omdat zij toch al
hele dagen achter hun scherm zaten. Toen
er toch een winterbarbecue georganiseerd
kon worden bij Jong & Kerk was dat echt een
hoogtepunt. Gelukkig kan er nu weer meer.
Stuiterbal
Ambtsdrager worden is weer een nieuwe
stap. Marco: ‘Dan is er een vacature en
komen ze vragen: Is dat niet wat voor jou?
Ik heb gezegd dat ik er open voor stond,
maar die kar niet in mijn eentje kan trekken.
Deze taak moet je samendoen. In de
eerste plaats met God, met de jongeren,
ouders, de gemeente, kerkenraad en met
een jeugddiaken.’ En zo is het gekomen.
Marco en Ineke hebben zelf een profiel
opgesteld. Ze verdelen de taken, vullen
elkaar aan en houden elkaar scherp. In
oktober zijn zij bevestigd als jeugdouderling
en jeugddiaken.
kerkgangers kregen we daar iets van mee
als Marco met enthousiasme de projecten
rond Kerst en Pasen op het podium in de
Dorpskerk toelichtte, terwijl de kinderen
om hem heen stonden.
Eigenwijze weg
Marco en Ineke zijn niet alleen beroepshalve
bij jongeren betrokken. Hun hart ligt daar
ook. Ineke: ‘Ik heb heel goede herinneringen
aan het jeugdwerk van de kerk toen ik zelf
tiener was. Ik wil dat graag overdragen.
Jeugdwerk en betrokkenheid bij deze groep
zijn erg belangrijk. Daarom blijven Marco en
ik actief in Jong & Kerk en in de 16+groep.
We hebben steeds in ons achterhoofd:
waar ligt de interesse van de jongeren?

kan. ‘Het is wel even wennen, net als met
de kerkdienst waar we nu weer elke week
naar toe kunnen. Dat moet weer in je
systeem gaan zitten. We maken als jeugdwerkers even pas op de plaats. Waar zijn
we nu mee bezig? Even terug naar de
basis. Wat is er nodig om verder te kunnen?
Hebben onze jeugdwerkers bij de oppasdienst, in de kindernevendienst en bij Jong
& Kerk voldoende energie en inspiratie om
hun taak weer met plezier op te pakken?
Zijn er trainingen die aansluiten? Raakt
niemand overbelast?’
Ineke mist Neeltje Rietveld nu al. ‘Neeltje
had het jeugdwerk in haar pakket. Ik hoop
dat een nieuwe predikant het jeugdwerk
met evenveel enthousiasme oppakt.’
Huiskamer voor iedereen
Marco en Ineke zien de kerk als een
gemeenschap waar je elkaar nodig hebt.
Kinderen en jongeren zitten dan niet in
hun eigen bubbel, maar zijn verbonden met
hun ouders en met de andere generaties
in de kerk.
Tijdens een training pikte Marco op, dat de
kerk net een huis is. Iedereen heeft zijn
eigen kamer, maar komt bij elkaar in de
huiskamer (de kerkdienst) om het geloof
te delen. ‘Laten we ruimte aan elkaar
geven. Bij de afscheidsdienst van Neeltje
konden we via WhatsApp suggesties voor
de voorbeden aanleveren. Dat is een mooi
voorbeeld van de manier waarop je met
elkaar de gebeden vorm kunt geven, waarbij
jong en oud kunnen meedoen. Zo zijn we
een intergenerationele kerk.’
Marco en Ineke vinden dat het jeugdwerk
er hoort te zijn voor iedereen van 0 tot 25
jaar, inclusief belijdeniscatechisatie.

De kerk is net een huis. Iedereen heeft zijn eigen
kamer, maar komt bij elkaar in de huiskamer om het
geloof te delen.
De ontvangst in de kerkenraad is heel
hartelijk. Het is even zoeken naar de rol.
Marco voelt zich daarin vrij. ‘Ik hou van
beleidsmatige thema’s en heb oog voor
processen.’ Ineke is creatief, praktisch
en denkt ‘out of the box’. Ze voelt zich
wel eens een stuiterbal. En dat kan, ook
binnen de kerkenraad.
Vergezicht
Marco is heel blij dat fysiek contact weer

Dat is toekomstmuziek. Dromen mag. Hoe
je jongeren die studeren en vaak niet meer
thuis wonen kunt bereiken, is een vraag
voor een andere keer.
Tekst: Tineke Overeem, foto: Ko Groen
De contactgegevens van Marco en Ineke
staan vanaf nu in elke editie van het Leusder
Kerkblad (zie p.16).
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Annemarie Hoogland bezocht enkele malen Taizé

‘Hier
begon het pas echt’
Als je iemand eens enthousiast wilt horen praten, moet je Annemarie
Hoogland vragen naar Taizé. Dat kleine dorpje in de Franse
Bourgogne, dat zijn bekendheid dankt aan de oecumenische
broederschap die daar is gevestigd en die jaarlijks duizenden
jongeren uit heel de wereld trekt. Annemarie was één van hen,
in 2010 en nog een keer in 2011. ‘Ik vond er mijn geloof.’
Annemarie Hoogland (26) is geboren en getogen in Leusden en werkt
als lerares Spaans op het Farel College. Ze was in 2010 leerling
op het Corderius College toen er een busreis voor leerlingen werd
georganiseerd naar Taizé. Annemarie ging mee. Waarom? Nieuwsgierigheid,’ zegt ze. ‘Eigenlijk wist er niets van. Het was ook wel
spannend, want het was de eerste keer dat ik zonder mijn ouders
op reis ging.’
Annemarie had het geloof van haar ouders meegekregen. Het roomskatholieke van haar vader (‘Ik heb nog eerste communie gedaan’),
het hervormde van haar moeder. Dat ze uiteindelijk geland is bij de
PgL was omdat er wat meer jongeren waren dan in de Jozefparochie.
Heel veel waren het er toen ook al niet meer en wat dat betreft
was de reis naar Taizé een ontdekking. Tussen honderden andere
jongeren kon ze in die week ervaren dat ze, anders dan in Leusden,
niet één van de weinigen was, maar één van de velen.
Sober, rijk en warm
Wat heeft Annemarie beleefd die eerste reis? Het antwoord is
eenvoudig en helder: ‘Ik vond er mijn geloof. Ook al was ik 15
en ging ik al mijn hele leven met mijn ouders naar de kerk. Hier
begon het pas echt.’
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Het dagritme van een verblijf in Taizé is sober en strak (‘Zeker in
deze tijd best een aantrekkelijk idee,’ zegt Annemarie). Het verblijf
is eenvoudig: niet veel meer dan een tent en een slaapmatje. Delen
met anderen. Een paar keer per dag bidden (‘Eigenlijk betekent dat
tien minuten stilte. Dat maakt indruk, als zoveel mensen stil zijn’).
Het is een sobere, maar toch rijke en warme omgeving, gaat
Annemarie verder, ‘dat komt ook door de muziek’. (Over de muziek
van Taizé: zie het verhaal op bladzijde 10 van dit nummer).
Internationaliteit is er belangrijk en alle talen komen aan bod. De
deelnemers zijn tussen de 15 en de 35 jaar. Annemarie: ‘Dat is
een goede leeftijd om kennis te maken met andere culturen. Alles
zit er tussen. Je beleeft er een universeel christendom. Niet je
eigen kerkje. Dat is wat iedereen bindt.’
Heimwee
Na die eerste keer had ze echt heimwee naar Taizé. Ze ging daarom
een tweede keer, een jaar later, en daar bleef het niet bij. Elk jaar,
rond de jaarwisseling, organiseert de Taizé-broederschap een
grote Europese jongerenontmoeting, telkens in een andere stad.
Rond de jaarwisseling 2015/16 was dat in Valencia en omdat
Annemarie intussen Spaans studeerde, ging ze erheen. Deed nieuwe
ervaringen op en beleefde daar weer het mooie dagritme van
Taizé. ‘Je wordt er ontvangen in een gastgezin, gaat naar een gastkerk. Ik heb er altijd contact mee gehouden en ik kon zelfs een
poos in Valencia studeren. Daar ging ik weer naar dezelfde kerk.’
Later was er nog zo’n ontmoeting, in Madrid, en ook daar was
Annemarie van de partij. In Leusden werd ze actief in het jongerenwerk. Want ‘als je Taizé-ganger bent, ben je actief met je geloof bezig.’

Thuis ging Annemarie een paar keer naar het vrijdagavondgebed dat
destijds wekelijks in de Marcuskerk werd gehouden. ‘Je wilt het weer
beleven. Maar het is toch een illusie om dat gevoel thuis blijvend
te ervaren.’ Wel heeft ze nog steeds contact met enkele deelnemers
die ze in Spanje tegenkwam. In Leusden wordt deze zomer bij
genoeg belangstelling een nieuwe reis naar Taizé georganiseerd.
Gaat Annmarie mee? ‘Ik denk het wel!’
Tekst: Willem Hekhuis, grote foto: Ko Groen, andere foto’s gemaakt
door Annemarie

Taizé
De Gemeenschap van Taizé is een internationale christelijke
oecumenische kloostergemeenschap. De geschiedenis begon
in 1940 toen Roger Schutz in het plaatsje Taizé een huis
kocht waar hij mensen opving die het oorlogsgeweld trachtten
te ontvluchten, voornamelijk Joden. Gaandeweg sloten anderen
zich aan en ontstond een oecumenische gemeenschap.
Sinds 1949 wijden de broeders van Taizé zich aan een leven
in celibaat, gemeenschapsleven en eenvoud.
Elke week komen duizenden jongeren uit heel Europa naar
Taizé voor een week van ontmoeting en bezinning. Elke
dag geven de broeders bijbelinleidingen. Driemaal per dag
komen alle bezoekers bijeen voor het gemeenschappelijk
gebed met veel zingen en een tijd van stilte. Tussen deze
diensten is er tijd voor bezinning, discussie, gebed en stilte,
al dan niet in een groepje van jongeren met verschillende
nationaliteiten. Op veel plaatsen in België en Nederland
worden regelmatig bijeenkomsten georganiseerd in
de stijl van de gemeenschap
van Taizé.
(Bron: Wikipedia)

Een 'luchtfoto' van een deel van de samenkomst op de Europese
jongerenontmoeting in Madrid (2018)

Op de trap van een kerk een ontmoeting met alle Nederlandse
jongeren op de Europese jongerenontmoeting in Valencia (2015)

Taizé-jongerenreis vanuit Leusden
Ga jij mee met andere jongeren naar Taizé? Elk jaar komen
hier vele duizenden jongeren voor ontmoeting en bezinning.
Taizé staat voor internationale ontmoetingen, muziek, Bijbelstudie en gebed. Dit willen we graag een week meemaken
als groep jongeren, vanuit verschillende kerken in Leusden.

Een proost met het gastgezin (links) dat ons als drie Nederlandse
'pelgrims' (rechts) ontving in hun huis in Madrid (2018)

Het voorstel is om van zondag 14 augustus tot zondag 21
augustus 2022 te gaan. Ben je tussen de 16 en 30 jaar?
Heb je interesse om mee te gaan? Geef dat bij ons aan,
zodat we met elkaar kunnen kijken naar de mogelijkheden!
• Ineke van de Berkt (PgL):
inekevandeberkt@pgleusden.nl; (06) 29 56 77 71
• Pieter van den Berg (GKv):
pvdberg.vdm@solcon.nl; (06) 53 66 22 54
• Diana Mol (RKK-Leusden):
leusden@stlucas.nu; (033) 494 12 61
• Pieter Struyk (RKK-Achterveld):
pieterstruyk@gmail.com; (06) 45 40 22 60

Het uitzicht en de bankjes en tenten die Taizé typeren (2010)
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Gezongen
iconen
De liederen van Taizé. Elke kerkganger zal
wel een idee hebben hoe ze klinken. ‘The
kingdom of God is justice and peace’, ‘In de
Heer vind ik al mijn sterkte’, ‘Als alles duister
is’, ‘Blijf met uw genade bij ons’. Het zijn
korte liederen, van soms twee, maximaal
vier regels. Meestal zijn de woorden een
Bijbeltekst. In de protestantse traditie zingen
we meestal liederen met coupletten. In Taizé
heeft elk lied maar één couplet, dat vele
malen herhaald moet worden. Waarom
doen ze dat op deze manier?
Componisten met talent
Je zingt de melodieën van Taizé makkelijk
mee. Dat is vooral de verdienste van
componist Jacques Berthier (1923-1994).
De muziek die hij voor de broederschap
componeerde, klinkt kloosterachtig. Je
zou daardoor kunnen denken dat hij zelf
ook een broeder van Taizé was, maar dat
is niet zo. Hij werd geboren in de stad
Auxerre, dat net als Taizé in de Bourgogne
ligt. Zijn ouders waren allebei muzikaal,
zijn vader Paul was organist en koordirigent
van de kathedraal van Auxerre. Na zijn
muziekstudie aan de École César Franck in
Parijs volgde Jacques Berthier in 1953 zijn
vader op als kathedraalorganist. Daarna
was hij vanaf 1961 tot zijn overlijden organist
van de Sint-Ignatius, de Jezuïetenkerk in
Parijs. In 1955 componeerde hij een reeks
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liederen voor de nog jonge kloostergemeenschap in Taizé. In 1975 schreef hij op
verzoek van Taizé nog meer liederen in
dezelfde stijl.

Wat wél nieuw is, is dat deze
korte liederen niet vervelen,
hoe vaak je ze ook herhaalt.
Berthier had een goed voorbeeld: componist
Joseph Gelineau (1920-2008). Deze Gelineau
was ook nog Jezuiet en theoloog. Hij had
eerder al op verzoek van abt frère Roger
voor Taizé muziek geschreven. Hij leverde
een klein aantal liederen voor de kloostergemeenschap, maar zette daarmee wel de
toon. Berthier sloot er naadloos bij aan.
Overigens reikt Gelineaus invloed verder
dan Taizé. Ook Bernard Huijbers, die
componeerde voor Huub Oosterhuis, deelde
de idealen van Gelineau. Onmiskenbaar
is bij Gelineau en Berthier de invloed van
het gregoriaans. Gelineau en Oosterhuis
hebben gemeenschappelijk dat ze zich
onvermoeibaar inzetten voor de liturgie in
de volkstaal.
Kracht van herhaling
De liederen van Taizé zijn kort en ze zijn
zo gecomponeerd dat iedereen ze snel
kan meezingen. Desondanks zijn het

geen simpele wijsjes. De broeders van
Taizé wilden (en willen) dat de liederen
vaak worden herhaald. Dat is opmerkelijk,
maar niet nieuw in de geschiedenis van
de (kerk)muziek. Wat wél nieuw is, is dat
deze korte liederen niet vervelen hoe vaak
je ze ook herhaalt. Ook het gegeven dat
deze kernteksten uit de Bijbel tegelijkertijd
kunnen worden gezongen door verschillende
nationaliteiten, talen en denominaties
is kenmerkend.
Nadrukkelijk zeggen de monniken van Taizé
dat van tevoren niet mag worden gezegd
hoe vaak een lied mag worden herhaald.
De zingende gemeenschap moet zich
onderdompelen in de eenvoudige, maar
diepe harmonieën en zich laten meevoeren.
Zo stelt de zanger zich open om dichter bij
God te komen. De liederen van Taizé zijn
dus een soort gezongen iconen, of mantra’s,
wat wordt versterkt door hun rustige en
bezonken sfeer.
De Taizé-liederen leven volop, ook in
Nederland en worden nog steeds gezongen,
ook in Protestants Leusden. In het nieuwe
Liedboek (bidden en zingen in huis en
kerk) uit 2013 zijn dertien liederen uit
Taizé zijn opgenomen.
Tekst: Peter Sneep, foto: Shutterstock

Lopend predikant
In de tijd dat de beroepingscommissie van
de Protestantse Gemeente te Leusden op
zoek is naar een nieuwe predikant loop ik
in uw gemeente rond om een deel van hun
werkzaamheden over te nemen. Het woord
rondlopen koos ik expres. De officiële
benaming van mijn functie is ‘ambulant
predikant’. Dat klinkt actiever dan ‘waarnemend predikant’ maar komt op hetzelfde
neer. Met de kerkenraad is afgesproken
dat ik mij vooral bezig zal houden met het
pastoraat in de wijken van de vertrokken
predikanten en met het leiden van kerkdiensten.
Ik hoop u in de komende tijd her en der
persoonlijk te ontmoeten, maar bij wijze
van eerste kennismaking leest u nu dit
stukje in het Leusder Kerkblad. Wat zal
ik van mezelf vertellen? Mijn naam is
Udo Doedens, ik ben 53 jaar en woon in
Vught. Daar ben ik drie jaar geleden als
predikant neergestreken, nadat ik eerder
had gestaan in Gouda en Zuid-Beijerland.
In Vught bleek het moeilijk te zijn om het

de hele gemeente naar de zin te maken.
Daarom ben ik nu, na een roerig half jaar,
op zoek naar een andere gemeente. In de
tussentijd werk ik als ‘lopend predikant’.
Door Rusthof al verbonden
Hoewel ik geboren ben in Delft en opgegroeid
in Doetinchem, gestudeerd heb in Leiden
en als predikant heb gewoond in Zuid-Holland
en Brabant, en dus als het ware om de
provincie Utrecht heen heb geleefd, heb
ik toch enige affiniteit met Leusden. Dat
komt doordat mijn grootvader op 11 mei
1940 op de Heiligenberg is gesneuveld en
begraven is op Rusthof. Met mijn ouders
namen wij jaarlijks deel aan de stille tocht
op 4 mei. Deze traditie heb ik met mijn
gezin (echtgenote en kinderen van 12 en
14 jaar) voortgezet. Ze heeft nog aan belang
gewonnen doordat inmiddels ook mijn
grootmoeder en haar zus en mijn ouders
op Rusthof zijn begraven.
Dat Leusden veel meer is dan een, overigens
prachtige, begraafplaats, heb ik altijd

voetstoots aangenomen, maar nu ontdek
ik het ook, telkens als ik één van u spreek
of alleen maar met de auto door Leusdens
dreven rijd. De Protestantse Gemeente
maakt op mij een erg prettige indruk. Ik
begrijp dat de twee kerkgebouwen door
verschillende ‘typen’ van gelovigen worden
bezocht, maar de roulatie van de predikanten
over Dorps- en Marcuskerk laat zien dat de
verschillen niet het laatste woord hebben.
Een wijde blik
Ik voel me thuis in het midden van de
kerk. Eén van mijn theologische helden,
K.H. Miskotte, had als lijfspreuk ‘De kern
ziet wijd’. Hij bedoelde daarmee dat het
specifieke van het geloof, laten we zeggen:
wat er met Jezus gebeurt op Goede Vrijdag
en Pasen, iets universeels heeft. Het
relativeert het lokale en tijdgebondene.
Wij kunnen het geloof vaak niet anders
verwoorden en verbeelden dan in de taal
van nu, maar de kern van de zaak gaat
daarbovenuit. Dat laat ruimte voor evangelische liederen en psalmen op hele noten,
voor liturgisch bloemschikken en voor de
kliederkerk.
Ik ben blij dat ik in de komende tijd aan
de slag kan in uw gemeente. Ik heb een
aanstelling voor 32 uur per week en moet
de komende tijd gaan ontdekken of ik
daarin ruimschoots kan doen wat van mij
gevraagd wordt of dat ik mijn uren moet
bewaken. Naast mijn werk in Leusden heb
ik nog een klein baantje bij een instelling
voor schriftelijk onderwijs als auteur van
een cursus ‘Inleiding in de theologie’. Mijn
vrije tijd besteed ik graag aan lezen, schrijven,
wandelen en muziek maken.
Mocht u in de wijken wonen die voorheen
onder ds. Kemink of ds. Sprotte vielen, dan
kunt u voor een pastoraal of andersoortig
gesprek altijd bij mij terecht. Mijn adresgegevens staan hieronder.
Udo Doedens
Vughterhage 68
5263 BR Vught
ugmdoedens@freeler.nl
(073) 785 90 66
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MarcusPass
Jozefkerk
Op maandagavond 11 april 2022 om 19:30 uur is er een bijzonder
evenement in de Jozefkerk in Leusden: de MarcusPassie van
John Kuiper en Peter Sneep. Het concept is eenvoudig: John Kuiper
leest de tekst van het lijdensevangelie uit het Bijbelboek Marcus
voor, de aanwezigen zingen bijpassende liederen, begeleid door
Peter Sneep op het orgel. Die liederen zijn vooral psalmen. De
Psalmen, de liederen van de joden, werden gemaakt duizend jaar
voordat Jezus werd geboren.
Wie zijn jullie?
Peter Sneep: ‘Voorlezer John Kuiper is docent drama op een
aantal middelbare scholen in de provincie Groningen. Ik ben sinds
2019 organist in Leusden. We bedachten de MarcusPassie in
2001. Sindsdien hebben we al ongeveer honderd uitvoeringen
gedaan door heel Nederland. Sommige liederen hebben we in de
loop van de tijd vervangen, omdat er betere teksten beschikbaar
werden door het verschijnen van het nieuwe Liedboek 2013 en
De Nieuwe Psalmberijming.’
Waarom nu juist Psalmen?
‘Die oude psalmen vertellen duizend jaar van te voren al bijna
alles was Jezus in de laatste uren voor zijn dood is overkomen.
Toen Jezus werd geboren, zongen de engelen ‘Vrede op aarde’.
Maar de vrede die Jezus zou brengen, lijkt met de oorlog in
Oekraïne verder weg dan ooit. Het klinkt gek, maar ook daar gaan
de psalmen over: over oorlog, leugen en bedrog, valse aanklachten,
verraad, spot, doodsangst, moord. En een God die zwijgt. Jezus
roept: Waarom hebt U mij verlaten? En toch gaat hij redden. Daar
geloof ik in.’
Hoe zit de Marcuspassie in elkaar?
‘De MarcusPassie is opgebouwd volgens een oud en beproefd
concept. Al in de vijfde eeuw werd in de kerk het lijdensevangelie
voorgelezen in een rolverdeling: elke persoon in het verhaal met
een eigen stem. Na de middeleeuwen ontstond in Zuid-Duitsland
de gewoonte om de lezing te onderbreken met toepasselijk
kerkliederen. Weer later werden er virtuoze aria’s toegevoegd met
commentariërende teksten, gezongen door bekwame zangsolisten.
Hoogtepunt daarvan zijn de muzikale kunstwerken die Johann
Sebastian Bach schiep met zijn beroemde Passionen.’
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Beroepingscommissie:
dapper voorwaarts

sie in de
Maar Bach is toch veel te ingewikkeld voor mensen die
komen meezingen?
‘In de MarcusPassie doen we een stap terug. We doen
geen aria’s en zo. Het verhaal wordt door één persoon
voorgelezen. De aanwezigen zingen de liederen waarvan ze
de melodie kennen. Op die manier wordt het een liturgisch
evenement, waarbij de aanwezigen tegelijkertijd toeschouwer
en deelnemer zijn.’
Waarom met een orgel? Dat is toch een ouderwets
instrument?
‘Dat dacht je. Het gebruik van het orgel is een belangrijk
aspect van de Marcuspassie. Het wordt gebruikt om de
sfeer van het moment te benadrukken, om onbekende
melodieën duidelijk te laten horen en om de teksten van
de liederen uit te beelden en te onderstrepen. Met orgel in
de Jozefkerk kan dat heel goed. Als je denkt dat een orgel
saai is, moet je zeker komen luisteren.’
De toegang is vrij. Er is een collecte na afloop.

Oefensessie
Omdat de melodieën niet voor iedereen bekend zijn,
is er op zaterdagmiddag 9 april 2022 vanaf 14.00 uur
tot uiterlijk 16.00 uur (inclusief pauze) een oefensessie in de Marcuskerk in Leusden. Die vindt plaats
onder leiding van Peter Sneep. Hij zal bij de liederen
en de muziek toelichting geven. Toegang vrij.
Verder zingen over de opstanding
Op Eerste Paasdag is er een vervolg op de Marcuspassie in de Koningshof. Jezus bleef niet in het graf,
maar stond op uit de dood. Om 16.30 uur is er in
De Koningshof een Paaszangmiddag met dominee
Pieter van den Berg en organist Peter Sneep. Het
evenement duurt ongeveer een uur. De toegang is vrij.

Foto: Petra Noordhuis

Onze beroepingscommissie heeft het afgelopen jaar hard
gewerkt om een geschikte kandidaat voor een toekomstige
predikant aan de kerkenraad voor te stellen. Van zes
kandidaten bleven er drie over en van deze drie uiteindelijk
één. Na een kennismakingsgesprek met Rob, Neeltje en
ondergetekende leek het beide partijen niet wijs om met
elkaar verder te gaan. Toen wij dit de gemeente hebben
meegedeeld, is er gebruik gemaakt van de formulering dat
de kandidaat ‘wel geschikt maar niet passend’ is. Sommige
gemeenteleden, vragen zich af wat daar mee bedoeld wordt.
De beroepscommissie werkt aan de hand van een profielschets die door de kerkenraad is vastgesteld. In deze schetst
wordt geformuleerd wat de taak van de toekomstig predikant
is en welke vaardigheden wij van haar of hem verwachten,
zodat zij of hij past bij de ‘smaak, geur en kleur’ van onze
gemeente. De kandidaat die aan het einde van de vorige
procedure overbleef voldeed prima aan de eisen / wensen
zoals die in de profielschets zijn verwoord. In die zin was
deze kandidaat prima geschikt. In het kennismakingsgesprek
werd echter duidelijk dat de smaak en kleur van de PgL en
de stijl en verwachtingen van de kandidaat niet op elkaar
aansloten. In die zin paste het niet.
Hoe verder?
Een jaar terug zochten we een nieuwe predikant naast
Anette en Rob. Anette is inmiddels vertrokken. We zoeken
dus niet meer naar aanvulling op een team van twee, maar
gaan nu aan de slag om weer een team van twee te bouwen.
Daarom heeft de kerkenraad een nieuwe profielschets
gemaakt. U kunt die vinden op de website.
Met dit profiel in de hand gaat de beroepingscommissie
weer aan de slag. Daar zijn we als kerkenraad heel blij mee.
In de vorige ronde is de commissie gedegen en zorgvuldig
te werk gegaan. Jammer is dat dit niet heeft geleid tot het
gewenste resultaat, maar dat zegt niets over de inspanning
en kwaliteit van het werk van de commissieleden. Gelukkig
gaan de meeste commissieleden door voor de tweede
ronde. Jan de Jong heeft te kennen gegeven dat hij de
commissie gaat verlaten. In de afgelopen procedure is Jan
de secretaris van de commissie geweest. Dat is veel werk.
We hebben er alle begrip voor dat hij er nu voor kiest om
deze rol niet meer te vervullen. Als kerkenraad willen we
hem bedanken voor alle inspanningen die hij heeft verricht.
In de tussentijd zit de commissie niet stil. Samen met
een professional van de landelijke kerk volgen ze een
training, zodat ze straks fris weer aan de nieuwe uitdaging
kunnen beginnen. Omdat we opnieuw beginnen bent u
als gemeenteleden weer van harte uitgenodigd om namen
van geschikte kandidaten aan te reiken. Dat kan via
beroepingscommissie@pgleusden.nl.
Namens de kerkenraad met vriendelijke groeten,
Bert de Velde Harsenhorst
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Groene gezichten
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 wereldwinkel-vrijwilliger Henny van Dijk.

Een smal winkeltje
met breed assortiment
De Wereldwinkel is waarschijnlijk het smalste winkeltje van Leusden,
maar heeft een breed assortiment met producten van over de hele
wereld. Henny van Dijk (73) is er vrijwilliger.
Henny van Dijk hielp als kind vaak mee in een winkel en sinds ze
met pensioen is, doet ze dat weer. 'Mijn ouders hadden een een
bloemenzaak in Zeist. Ik bracht na schooltijd vaak bestellingen
rond,' vertelt ze. Ze kreeg zelf een heel ander beroep. ‘Ik heb bij
de Lisidunahof gewerkt als verzorgende.' Na haar pensionering
hoorde ze dat de Wereldwinkel Leusden vrijwilligers zocht. ‘Het leek
me mooi een handje te helpen, vooral vanwege het winkelgebeuren'.
Fair trade
In de winkel komt ze geregeld mensen uit de kerk tegen. Sommigen
kopen er een cadeau of iets voor zichzelf, anderen werken er net
als Henny als vrijwilliger. De wereldwinkel in Leusden is opgericht
door Chieni en Ben Wassink die vanuit huis fair trade producten
als koffie en thee gingen verkopen. Met fair trade wordt bedoeld
dat de producten eerlijk (‘fair’) zijn geproduceerd, ofwel met respect
voor mensen, dieren en milieu.
In het begin werd in de winkel ook veel fair trade eten en drinken
verkocht, maar dat gebeurt steeds minder, vertelt Henny, terwijl
ze in het piepkleine kantoortje achterin de winkel twee (fair trade)
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kopjes koffie zet. Hier is ook het magazijn: een grote kast met
open vakken waarin nog wat dozen staan met pakken koffie en
flessen wijn. Er zijn vaste klanten voor, maar fair trade eten en
drinken zoals koffie, thee, wijn, rijst en chocolade wordt niet veel
meer verkocht, zegt Henny. Daar is een mooie reden voor: ‘Supermarkten verkopen het nu ook.’
Handgemaakte cadeaus
Wereldwinkel is nu vooral een cadeauwinkel. Er is voor elk wat
wils. Je vindt er bijvoorbeeld sjaals en vilten knuffeldiertjes die
door vrouwen uit Nepal zijn gemaakt. Zij krijgen een eerlijk loon
voor hun handgemaakte producten, in tegenstelling tot vrouwen
die in de kledingindustrie werken.
In de winkel zijn telkens andere spullen te vinden. Zo zijn er nu
piepkleine, decoratieve fietsjes te koop die in Madagascar zijn
gemaakt van gebruikte drankblikjes. Je kunt er ook pluchen dieren
van het Wereld Natuur Fonds kopen, gelukspoppetjes, sleutel- en
tashangers, slingers van stof, drinkflessen, sieraden, kaarten en
Tony Chocolonely-chocolade repen in – bijna – alle smaken.
Wereldwinkel Leusden koopt onder andere spullen in bij Eerlijk &
Bijzonder in Culemborg. Dit is het inkoopcentrum van The Twinning
Company, een importeur en groothandel van handgemaakte en
duurzame producten. De spullen worden vaak gemaakt door mensen

die in armoede leven. Voor hen wordt werk gecreëerd,
zodat ze het beter krijgen.
Gezien worden
Henny geniet van het contact met klanten. Jong en oud
komt in de winkel, valt haar op. ‘Zomers komen er vaak
toeristen binnen lopen. Ik loop zelf ook graag in een andere
stad even de Wereldwinkel binnen om te kijken hoe die eruit
ziet.’ Sommige mensen hebben de tijd en behoefte aan
een praatje, anderen willen liever rustig rondkijken, merkt
ze. ‘Ik vraag wel altijd: “Kan ik u helpen of wilt u rondkijken?”
Mensen willen worden gezien, ook als ze alleen even
willen kijken.’

Veel spullen worden gemaakt door mensen
die in armoede leven.
In de supermarkt koopt ze zelf ook wel producten met een
duurzaamheidskeurmerk zoals fairtrade of biologisch, maar
ze geeft eerlijk toe dat ze nog wel eens valt voor producten
zonder keurmerk die in de aanbieding zijn. 'Ik kijk naar de
portemonnee, als het erop aankomt. Zo zijn we als ouderen
opgegroeid. Ik denk dat de jongere generatie er meer
bewust mee bezig is.’
Jonge(re) mensen gezocht!
Het zijn dan wel weer de ouderen die de Wereldwinkel
Leusden draaiende houden. Er zijn zo'n twintig vrijwilligers,
schat Henny. Ze staat eens in de twee weken een halve
dag in de winkel. Dat gaat nog goed, maar ze voelt de
verantwoordelijkheid wel drukken. ‘Je merkt dat je wat
ouder bent en meer behoefte hebt aan rust.’ Ze moet altijd
rekening houden met haar vrijwilligerswerk, ook als ze
bijvoorbeeld vakantieplannen maakt. Een dienst afzeggen
doet ze liever niet, want ze weet dat de winkel soms dicht
blijft als er een vrijwilliger afhaakt. Er kan niet altijd een
vervanger gevonden worden.
De meeste vrijwilligers zijn zeventig plus en er zijn ook
tachtigplussers bij. Wat jongere vrijwilligers zouden heel
welkom zijn voor taken die je tachtigplussers eigenlijk niet
meer op kunt leggen, vertelt Henny. ‘Kun je aan hen nog
vragen om op een trapje te gaan staan om de bovenste
planken van de kasten af te stoffen?’ legt ze uit. ‘Dat is
niet veilig. Maar de winkel moet wel schoon blijven.’
Wereldwinkel Leusden is van maandag tot en met vrijdag
van 13.00 tot 17.00 uur open en op zaterdag van 10.00
tot 17.00 uur. Het adres is Komenij 14 in winkelcentrum
De Hamershof. Meer informatie op leusden.wereldwinkels.nl.
Wil je vrijwilliger worden? Neem dan contact op met
Kees van der Hoek, tel. (0342) 45 18 18.

Jeugd van Vroeger
Woensdagmiddag Dorpskerk
Midden in de lente bent u weer welkom in Het Trefpunt.
Op woensdag 20 april hopen wij u weer een gezellige
middag te kunnen aanbieden. Voor de meditatie ontvangen
we ds. Rob Doesburg.
Afgelopen november hielden we naast een partijtje Bingo
een zanguurtje met Liederen van Johannes de Heer. Het is
daarom fijn dat Nico Rasch uit Bussum deze middag onze
gast is. Hij weet namelijk alles over leven en werken van
Johannes de Heer en dat laat hij zien door middel van een
boeiende documentaire. Wij verheugen ons op zijn komst
en hopen dat u ook allemaal weer aanwezig bent.
Voor vervoer kunt u bellen met de u bekende dames en
ondergetekende.
Vooraf is er koffie en thee en er is ruim tijd voor de
onderlinge ontmoeting.
Met een vriendelijke groet,
Aart van Ruler, tel. 8890305

Dinsdagmiddag Marcuskerk
In april, mei en juni 2022 zijn er de volgende Ontmoetingsmiddagen in de Marcuskerk.
Dinsdag 12 april: Viering in de Stille Week
Er is een liturgie en het thema is: ‘Van verdriet naar
blijdschap’. Ds. Rob Doesburg zal deze viering leiden en
muzikale medewerking wordt verzorgd door het Vocaal
Ensemble Céleste o.l.v. Jan Schuring.
Er is in de Dorpskerk geen viering voor de senioren, maar
u kunt deze volgen via www.kerkomroep.nl of via
www.pgleusden.nl/live of via https://pgleusden.nl/youtube
of later via Kerkdienst Gemist (Video).
Dinsdag 10 mei: Marinus van Santen, Leusden – ‘De wederopbouw na de bevrijding’
Er was na de oorlog heel veel woningnood, dus er moesten
huizen gebouwd worden, wegen en bruggen hersteld. Maar
er was een groot gebrek aan bouwmateriaal. Veel landbouwgronden moesten opgeruimd worden van munitie en
onontplofte bommen. Vanaf 1948 kwam er de Amerikaanse
Marshallhulp en toen werd het gemakkelijker om aan
grondstoffen te komen en de voedselsituatie werd ook een
stuk beter. Ds. Jan Simon Ridderbos verzorgt de meditatie.
De middagen zijn van 14.30 uur tot 16.30 uur.
Dinsdag 14 juni: Busreis, waar de reis naar toe gaat is nog
een verrassing!

Tekst: Petra Noordhuis, beeld: Ko Groen
U bent allen van harte welkom!
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.

Namens het team
Iemeke Ketel (tel. 4343500)
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Onze gemeente
Gebouwen

Gemeentediaconaat

Dorpskerk, Arnhemseweg 75,  (033) 494 10 40
Marcuskerk, Asschatterweg 1,  (033) 494 45 15
Coördinerend beheerder: Machteld Beek. Bij voorkeur mailen:
beheerder@pgleusden.nl. Op ma/di/woe/vrij tussen 09.00 12.00 uur bereikbaar op  (06) 28 44 78 24.

Voorzitter: vacature, tijdelijk vervuld door Hans van Geet
Secretaris: Jenny Meijlink,  (033) 494 00 90,
jennymeijlink@online.nl
Penningmeester: Teus Blanken, teunisblanken@gmail.com
Lid Dorpskerk: Hans van Geet,  (033) 494 82 30,
j.van.geet@kpnmail.nl
Lid Marcuskerk: Diana Saaltink,  (06) 13 93 01 14,
dianasaaltink@hotmail.com

Predikanten
ds. Rob Doesburg
Breezand 16, 1274 TD Huizen,
 (06) 22 04 74 86, dsdoesburg@kpnmail.nl
Secties: Leusden-Zuid (m.u.v. Tabaksteeg), buitengebied
Leusden-Zuid, Alandsbeek, Akkerhoeve, Noordwijck,
Langenbeek, Claverenblad Wildenburg

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
ds. Udo Doedens
Vughterhage 68, 5263 BR Vught
 (073) 785 90 66, ugmdoedens@freeler.nl
Secties: Groenhouten, Hamershof, Bosveld, Zwanenburg,
Munnikhove, Hamersveld/Rossenberg, ‘t Hamersveld,
De Biezenkamp, Rozenboom/Rozendaal, buitengebied
Leusden Centrum.

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

Jeugdambtsdragers
Jeugdouderling: Marco Oosterom, marcooosterom@pgleusden.nl
Jeugddiaken: Ineke van de Berkt, inekevandeberkt@pgleusden.nl
Telefonisch te bereiken via Ineke: (06) 29 56 77 71
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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 de bankrekening van de Diaconie zijn tussen 7 januari en
17 maart de volgende totaalbedragen binnengekomen: voor
de Diaconie w 737,50; voor Home Care Moldavië w 2.767,00;
voor het werelddiaconaat (boeren Uganda) w 572,50; voor
Stichting Timon (de Wissel Amersfoort) w 470,00; voor Oekraïense
vluchtelingen in Moldavië w 10.890,00; voor Serafim w 465,00.
Alle gevers hartelijk dank.

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.

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 de afgelopen maanden hebben we gemeenteleden moeten
loslaten. Zij zijn in de handen van God.

13 feb. 2022: mw. N. van der Gaast - den Ouden (Nel)
8 mrt. 2022: mw. A. Bloemendal - van Engelenhoven
(Anna)
Op de website van de gemeente is over hen een in memoriam
te lezen. www.pgleusden.nl/zorgen/in-memoriam.
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Bij de kerkdiensten

Marcuspassie
Palmpasen en Pasen vier je bij
de Kindernevendienst!
Ook dit jaar hebben we bij de kindernevendienst uitgebreid
stilgestaan bij de 40dagentijd. Dat deden we om de week
in de Dorpskerk en de andere weken thuis. We volgden
de verhalen over Pasen als feest van bevrijding en als
beginpunt van de reis naar de nieuwe wereld, die God ons
beloofd heeft.
Ook op de Feesten vieren we samen:
Op zondag 10 april is het Palmpasen!
Op zondag 17 april is het Pasen!
Voel je vrij en vooral welkom om er vanaf 10.00 uur bij te
zijn! Het is fijn (maar niet verplicht) als je je van te voren
opgeeft via kindernevendienst@pgleusden.nl. Zeker voor
Palmpasen is dat fijn, want dan gaan we weer volgens
traditie Palmpasen-stokken versieren en dan helpt het om
te kunnen inschatten wat we nodig hebben.
Ook na Pasen is er niet elke week kindernevendienst in
de kerk, omdat we op het moment weinig leiding hebben.
In het rooster kun je zien wanneer het wel is.
En als je je opgeeft voor de wekelijkse mail (via
kindernevendienst@pgleusden.nl) heb je altijd de meest
actuele informatie. Hopelijk zien we elkaar de komende tijd
weer bij de kindernevendienst!

Op de maandag voor Pasen is er een bijzondere avond van
tekst en muziek. Het verhaal over het sterven van Jezus
wordt gelezen uit Marcus, afgewisseld en aangevuld met
muziek en samenzang. Zie p.12 voor een uitgebreid artikel.

Boeteviering
Op de woensdag voor Pasen is de laatste oecumenische
vesper in de Jozefkerk. Dit is een viering van boete en
vergeving. Binnen het thema ‘Zijn onze voetstappen groen?’
staat nu het woord vernieuwing centraal.
We lezen bekende woorden uit Joël: “Keer terug tot de
Heer, jullie God, want Hij is genadig en liefdevol, geduldig
en trouw en tot vergeving bereid.” In deze viering is er een
moment van inkeer, waarbij we nadenken over ons leven
en heel bewust vragen om vergeving. Hierbij kan wie dat
wil naar voren komen om te knielen (een gebaar om de
vraag om vergeving vorm te geven) en de handen opgelegd
te krijgen als gebaar van vergeving. Zoals op Aswoensdag
het berouw op je voorhoofd wordt getekend, wordt je deze
week vergeven.
Jozefkerk, 19.00 uur. In de vesper gaan pastoraal werker
Fred Kok en ds. Pieter van de Berg samen voor.

Kerk thuis

Oppas
Tijdens de kerkdienst in de Dorpskerk kunnen kinderen
van 0-4 jaar bij de oppas worden gebracht. In een zaal
van ’t Trefpunt 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.

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.
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Kerkdiensten

8 april tot 8 juni

Zondag 10 april - Palmzondag
Dorpskerk
10.00 uur
Marcuskerk
10.00 uur

ds. R.P. Doesburg, feestelijk viering met kinderen (kindernevendienst, zie p.18)
ds. R.H. Riezen

Woensdag 13 april
Jozefkerk

oecumenische vesper - boeteviering (zie p.18)

19.00 uur

Donderdag 14 april - Witte Donderdag
Marcuskerk
19.30 uur

lijdenscyclus m.m.v. de cantorij, ds. R.P. Doesburg, viering Heilig Avondmaal

Vrijdag 15 april - Goede Vrijdag
Dorpskerk
19.30 uur
Marcuskerk
19.30 uur

ds. R.P. Doesburg, viering Heilig Avondmaal
lijdenscyclus m.m.v. de cantorij, ds. M. Berends

Zaterdag 16 april - Stille Zaterdag
Marcuskerk
21.00 uur

lijdenscyclus m.m.v. de cantorij, ds. R.P. Doesburg

Zondag 17 april - Paaszondag
Dorpskerk
10.00 uur
Marcuskerk
10.00 uur

ds. R.P. Doesburg (kindernevendienst, zie p.18)
ds. R. Rosmolen

Zondag 24 april
Dorpskerk
Marcuskerk

10.00 uur
10.00 uur

ds. U.G.M. Doedens
ds. M. Berends

Zondag 1 mei
Dorpskerk
Marcuskerk

10.00 uur
10.00 uur

ds. E. Overeem
ds. L. Terlouw

Zondag 8 mei
Dorpskerk
Marcuskerk

10.00 uur
10.00 uur

voorganger nog niet bekend (kindernevendienst)
ds. U.G.M. Doedens

Zondag 15 mei
Dorpskerk
Marcuskerk

10.00 uur
10.00 uur

ds. Tj. de Boer
ds. R.P. Doesburg, viering Heilig Avondmaal

Zondag 22 mei
Dorpskerk
Marcuskerk

10.00 uur
10.00 uur

ds. R.P. Doesburg (kindernevendienst)
ds. U.G.M. Doedens

Donderdag 26 mei - Hemelvaart
Dorpskerk
10.00 uur
Marcuskerk
10.00 uur

geen viering, gezamenlijk vanuit de Marcuskerk
ds. U.G.M. Doedens

Zondag 29 mei
Dorpskerk
Marcuskerk

dr. Bas van Os, m.m.v. de cantorij
ds. R.P. Doesburg

10.00 uur
10.00 uur

Zondag 5 juni - Pinksteren
Dorpskerk
9.00 uur
’t Plein
10.30 uur

KERK TAXI

ds. U.G.M. Doedens
oecumenische viering op ’t Plein, met de RK parochie en de Koningshof,
met o.a. ds. R.P. Doesburg

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.
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Stralend is Hij verrezen:
lachend als morgenrood.
Al zou ik niet genezen,
voorvoelde ik de dood,
woedden de stormen hevig,
bekroop de angst mij sterk –
zijn jawoord is voor eeuwig,
mijn doop zijn watermerk.

Tekst (fragment): André Troost
Beeld: Lelieveld in Oekraïne (shutterstock)

Nu is de Zon verrezen,
de lange nacht voorbij,
geen duivel meer te vrezen:
een engel staat mij bij.
En wordt het toch weer donker,
diep donker zwart misschien –
dan nog wacht mij een wonder:
ik zal het licht weer zien!

