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Juf Vreugdenhil vroeg of ik mijn opstel hardop wilde voorlezen. Het was een lieve 

juf. Ik was 9 en zat bij haar in de derde klas van de gereformeerde basisschool in 

Rotterdam. Maar hoe aardig ze ook was, ik durfde mijn schrijfsel echt niet voor te 

lezen. Alle andere kinderen durfden het wel. Uiteindelijk heeft de juf het verhaaltje 

zelf voorgelezen. Eigenlijk was het best een leuk verhaal geworden.

Zeventien was ik toen ik voor het eerst in een kerkdienst speelde. Ik was van tevoren 

zo zenuwachtig, dat ik de trap naar het orgel in de GKv van Rotterdam-Delfshaven 

niet op durfde. Toen ik uiteindelijk toch bij het orgel was aangekomen, durfde ik niet 

te gaan spelen. Zo raar, want ik wilde altijd al organist worden. Ik ging pas spelen 

toen mijn vader naar boven kwam. ,,Zou je niet eens beginnen? De dienst begint 

over drie minuten.’’ Uiteindelijk ben ik toen toch gaan spelen. Toen de dienst voorbij 

was, was ik in de wolken. Het was gelukt.

Schrijven werd steeds leuker. Op de middel-

bare school kreeg ik hoge cijfers voor mijn 

opstellen. Ik ging gekke stukjes schrijven 

in ‘Het Spuigat’, onze schoolkrant. Met het 

orgelspelen in de kerk ging het ook goed. 

Ik werd organist in Rotterdam, Weesp, 

Amersfoort. En ik werd journalist en werkte 

vele jaren bij het Nederlands Dagblad als 

binnenlandverslaggever, muziekredacteur en 

medewerker van de eindredactie.

Met ingang van deze maand komen mijn 

twee liefhebberijen bij elkaar in de  

Protestantse kerk van Leusden. Sinds 2019 

ben ik organist van de PgL, nu ben ik er ook 

communicatiemens geworden. Ik heb er  

zin in.

In mijn hoofd zit trouwens niet zoveel verschil tussen schrijven en muziek maken. 

Ze werken op dezelfde creatieve manier. Er is wel verschil: teksten stollen op 

papier, maar muziek is vluchtig en stolt nooit. Muziek is het moment, teksten zijn 

de eeuwigheid. Maar de overeenkomst is, dat je met woorden en muziek mensen 

van dienst bent. Je kunt hun horizon verbreden, het Godsbesef verdiepen en je kunt 

mensen opvrolijken.

De afgelopen weken heeft Neeltje Rietveld me ingewijd in de geheimen van het 

Leusder Kerkblad en nog veel meer wat te maken heeft met de communicatie in 

onze kerkgemeenschap. Samen maakten we dit kerkblad. Routine is het voor  

mij nog niet, maar met ieder volgend kerkblad neemt de ervaring toe. U zult het 

merken.

Peter
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Van de redactie 

Nieuw

Heb je een vraag of een opmerking of 

een idee voor het kerkblad? 

Mail ons! kerkblad@pgleusden.nl

Colofon
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Nieuws uit en 

over Brandenburg

Leusden Geeft Warmte

Tweede Pinksterdag, 6 juni, was een feestelijke 

dag voor de Evangelisch-Reformierte Kirchen-

gemeinde im Havelland, zoals onze partner-

gemeente Brandenburg na een fusie tegenwoordig 

heet. In de plaats Hohenbruch, die ook tot de 

fusiegemeente behoort, werd een mooi nieuw 

Gemeentecentrum in gebruik genomen (foto). 

Vanuit Leusden is een hartelijke gelukwens naar 

Brandenburg gestuurd.

Nu er, door de fusie, een heel nieuwe gemeente 

daar is ontstaan, en er überhaupt een heel andere 

situatie bestaat dan veertig jaar geleden, zijn

we met de Brandenburgers in gesprek over het 

beëindigen van het partnerschap. Daar zal wellicht 

nog wat tijd overheen gaan. Zodra er meer over 

bekend is, krijgt u dat te horen.

De kerken in Leusden zijn de actie ‘Leusden 

Geeft Warmte’ begonnen om mensen met een 

minimuminkomen fi nanciële ondersteuning te 

bieden bij het betalen van hun energienota. 

De energielasten zijn gestegen van 8 naar 16 

procent of meer van netto-inkomen. De overheid 

geeft iedereen een energie-

compensatie van ongeveer 

vierhonderd euro. Voor de 

echte minima in Leusden 

is dat lang niet genoeg. 

Mensen met hogere 

inkomens hebben deze 

compensatie niet per se 

nodig. Daarom vragen de 

kerken met een beroep 

op onderlinge solidariteit: 

geef een (deel) van uw 

energiecompensatie aan de minimuminkomens. 

U kunt uw hulp in de vorm van een gift overmaken 

op NL35 RABO 0335 9522 32 t.n.v. Diaconie 

Protestantse Gemeente Leusden, onder vermelding 

van: ‘Gift Energiecompensatie’. De projectgroep 

verdeelt alle giften over de mensen met een 

minimuminkomen, in samenwerking met de 

voedselbank, Lariks en de gemeente Leusden. 

Zie ook: www.leusdengeeftwarmte.nl.
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Het eerste wat opvalt aan het verhaal van Nicodemus is dat alleen 

Johannes over hem schrijft. Geen van de andere evangelisten maakt 

gewag van hem. Terwijl hij toch een belangrijk man is: schriftgeleerde, 

rijk en overste der joden. Lid van het sanhedrin, het joodse gerechts- 

hof. Kan zijn dat hij juist vanwege die hoge status niet in het 

openbaar met Jezus wil worden gezien en hem daarom ’s nachts 

benadert (Joh. 3). Maar die suggestie, dat hij bang zou zijn voor 

wat zijn collega’s wel niet van zijn bezoek aan Jezus zullen zeggen, 

hem van collaboratie zullen betichten, rust op wankele pijlers. 

Want vier hoofdstukken verderop durft Nicodemus staande de 

vergadering uit zijn comfortzone te komen en de andere farizeeërs 

tegen te spreken als die Jezus belasteren. Misschien heeft hij dus 

gewoon een rustig moment gezocht om buiten het continue gewoel 

van de massa te kunnen praten met deze wonderlijke figuur, die 

heel Israël in beroering weet te brengen. Wat een kerel! Jesus 

Christ Superstar. 

Die avond laat sluipt Nicodemus door de donkere straten van  

Jeruzalem op zoek naar het correcte huisnummer. Wellicht heeft 

hij zich af en toe in een steegje teruggetrokken om een patrouille 

van Romeinse soldaten, tuk op het arresteren van een joodse 

dissident, te ontwijken. Want hoe zou hij zijn brandende verlangen 

naar een persoonlijk onderhoud met die rabbi uit Galilea, die beweert 

de zoon van God te zijn, aan deze ruwe klanten moeten uitleggen? 

Ze zien hem aankomen. En juist dat probeert hij te vermijden.  

Uiteindelijk bereikt hij na de nodige vijven en zessen zijn bestemming. 

En hij mag naar binnen. Bij Jezus is hij aan het goede adres. Aan 

het begin van hun gesprek zet Nicodemus meteen de toon en 

spreekt zijn geloofsbelijdenis uit. ‘Wij weten dat U een leraar bent 

die van God gekomen is, want alleen met Gods hulp kan iemand 

de wondertekenen doen die U verricht.’ En dat uit de mond van 

iemand die zelf door Jezus ‘een leraar van Israël’ wordt genoemd.

Het is uit de conversatie met Nicodemus dat die beroemde en 

troostvolle uitspraak van Jezus stamt, die ook de kern van het 

christendom vormt: “Want God had de wereld zo lief dat Hij zijn 

enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in Hem gelooft niet 

verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.’ In het holst van de nacht 

neemt Jezus, die toch ook zijn slaap nodig zal hebben gehad, 

de tijd om een zoekende Nicodemus het licht te laten zien. ‘Wie 

oprecht handelt, zoekt het licht op, zodat zichtbaar wordt dat God 

werkzaam is in alles wat hij doet.’

Iets van dat licht moet Nicodemus hebben opgevangen en hem 

zijn bijgebleven. Want behalve dat hij het tegenover zijn collega’s 

voor Jezus opneemt, laat hij Hem ook in de dood niet in de steek. 

De wind waait 
waarheen hij wil
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Waar Marcus en Lucas de vrouwen rond Jezus op paasmorgen 

naar het graf laten komen om diens lichaam te balsemen, vertelt 

Johannes dat dit al de avond van Goede Vrijdag is gebeurd, namelijk 

door Jozef van Arimatea en Nicodemus. Een verstokte atheïst ziet 

hierin mogelijk zijn gelijk bevestigd. “Zei ik het niet! Die verhalen 

wijken allemaal van elkaar af. Totale onzin.” Maar bij de politie kijkt 

men daar anders tegenaan. Daar neigt de recherche ernaar oog-

getuigen van een incident die achteraf allemaal exact hetzelfde 

relaas opdissen, als verdachten te beschouwen. Juist getuigenissen 

die in essentie hetzelfde zijn, maar op details afwijken, zijn het 

meest geloofwaardig. En in Bijbels perspectief geloof-waardig.

‘De wind waait waarheen hij wil’, zegt Jezus tegen Nicodemus. ‘Je 

hoort zijn geluid, maar je weet niet waar hij vandaan komt en waar 

hij heengaat. Zo is het ook met iedereen die uit de Geest geboren 

is.’ Die wind kun je voelen en hij produceert geluid, maar je kunt 

hem niet zien. Tenzij in het opwaaien van een rok, een rimpeling 

op het water, heen en weer zwaaiende takken, een fietser diep 

gebogen over zijn stuur. Zo wordt ook God zichtbaar in de mensen 

om ons heen. En hopelijk in onszelf, wanneer wij uit de Geest 

geboren zijn.

Wiebren J. Tabak, foto: Shutterstock

Soms kom je tijdens de vakantie op een plek 

die je een bijzonder ontroerende of inspirerende 

ervaring geeft. Die je altijd is bijgebleven 

Bijvoorbeeld in of bij een kerk, een klooster, 

een tuin, een stad of dorp. Dichtbij of ver weg. 

Lezers van het Leusder Kerkblad vertellen 

erover, zodat je erheen kunt gaan, mocht je in 

de buurt zijn.

Die keer dat de Belgische pastoor aan mij vroeg 

of ik ook wat in de dienst kon doen in het kleine 

kerkje van La Breole (Zuid-Frankrijk). Tijdens de 

dienst werd ik naar voren geroepen en mocht 

ik de schriftlezing doen, tja, in het Frans… De 

toeristen vonden het heel mooi klinken, maar 

ik ben bang dat de lokale bevolking nog steeds 

op zoek is, waar het door mij gelezen stuk in 

de Bijbel staat. De misdienaartjes werden ook 

ter plekke gekozen uit de kinderen uit het dorp 

en van de camping. En toch was het een mooie 

dienst, met verbondenheid. 

Of die keer in Spanje, toen we niet goed opgelet 

hadden en in de Spaanse dienst zaten in plaats 

van in de Internationale dienst. Via het bord met 

de liederen probeerden we te volgen waar we in 

de liturgie waren, maar het was niet te volgen. 

Totdat de Geloofsbelijdenis kwam, die herkenden 

we, en het leek toen net of we van bovenaf 

aangeraakt werden. 

Deze foto is gemaakt in Tenerife. De kerk is 

altijd dichtbij, ook als je naar de supermarkt 

gaat. Wie weet zien we binnenkort ook zoiets op 

het Maximaplein.

Een goede vakantietijd gewenst, dichtbij of ver 

weg, zorg dat er plek in de koffer is voor drie 

woorden: ‘Vaya con Dios’ (Ga met God). 

Tineke van Dis

Inspirerende plek



De moestuin van het echtpaar Kampes aan de Schoolsteeg levert zo 

veel op, dat ze bijna nooit naar de winkel hoeven.

‘Het telen van groente is ons met de paplepel ingegoten. Onze 

ouders teelden ook. We komen allebei van de boerderij, uit de om-

geving van Westervoort, op de plaats waar Rijn en IJssel scheiden, 

zegt Ton Kampes (bijna 80). Hij lacht erbij.

De variatie aan groenten in de tuin is enorm. Bonen, snijbonen, 

Oostenrijkse bonen. Rode bieten.

Als sinds 1981 wonen Ton en Willy (76) Kampes aan de School-

steeg in Leusden. ‘We zochten een huis. Het was een oud 

boerenbedoeninkje dat hier te koop stond. Mijn vrouw is er een 

keer langsgefi etst om te kijken of het wat was. Ik heb fl ink lager 

geboden en toch kreeg ik het. Er was voor zulke huizen in die tijd 

heel weinig belangstelling.’

‘Je hebt hier de ruimte’, zegt zijn vrouw. En op die ruimte begonnen 

ze met het telen van groente. Zoveel zelfs, dat ze tachtig procent 

van hun benodigde voedsel uit de tuin halen. ‘We besteden veel 

tijd aan de tuin, hoewel mijn man ook veel tijd besteedt aan de 

Jozefkerk. Hij is daar koster. Dinsdag was hij weer van half tien tot 

drie uur in de kerk.’

Aardappels (‘niet genoeg voor allemaal’), rode bessen, witte bessen, 

blauwe bessen, kruisbessen. Bramen, frambozen.

Zij wijst naar het dak van hun huis. ‘Kijk, zonnepanelen. Ik houd 

altijd rekening met de zon. Als de zon schijnt, bak ik brood en zet 

ik de wasmachine aan. Dan hebben we kosteloos energie.’

Naast het huis is de moestuin. Daar wijst ze met kennersblikken 

aan wat er allemaal is ingezaaid en al uit de grond tevoorschijn 

komt. ‘Ik weet precies waar alles staat, maar ik houd ook een lijstje 

bij. Aardappels mogen maar drie jaar achter elkaar in hetzelfde 

vak staan. Anders ontstaat er aardappelmoeheid.’

Knofl ook, broccoli, rode kool, prei, courgette, spinazie, schorseneren, 

pastinaak, witlof.

‘We gebruiken zo min mogelijk bestrijdingsmiddelen. Alleen tegen 

slakken gebruiken we gif, voor de rest doen we het met natuurlijke 

middelen. Luizen op de rozen bestrijden we bijvoorbeeld met 

zeepsop en spiritus.’

Als de zon schijnt, 

bakken we brood

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 de moestuin van Ton en Willy Kampes.

Groene gezichten
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Soms kom je tijdens de vakantie op een plek 

die je een bijzonder ontroerende of inspirerende 

ervaring geeft. Die je altijd is bijgebleven 

Bijvoorbeeld in of bij een kerk, een klooster, 

een tuin, een stad of dorp. Dichtbij of ver weg. 

Lezers van het Leusder Kerkblad vertellen 

erover, zodat je erheen kunt gaan, mocht je in 

de buurt zijn.

Ooit bezocht ik de kerk van het Groot Meteora 

klooster te Kalambaka in Griekenland. In 

Kalambaka staan sinds de Middeleeuwen wel 

twintig kloosters, elk op de top van een hoge, 

steile berg. Ze lijken te zweven tussen hemel en 

aarde. Tot 1923 kon je alleen via touwladders 

of opgehesen in een net of mand zo’n klooster 

bereiken. Een goed toevluchtsoord in tijden van 

vervolging, dichtbij de hemel. In het voorportaal 

van de kerk zijn de muren van onder tot boven 

beschilderd met de folteringen van martelaren. 

Het is een waarschuwing: Weet wat je riskeert 

als je gaat geloven en de kerk binnengaat. Maar, 

daar zie ik aan weerszijden van de deur grote  

afbeeldingen van de engelen Michaël en Gabriël. 

Niet in lieve witte jurken, maar strijdbaar in  

volle wapenrusting. Zij lijken de kerkganger  

bemoedigend toe te knikken: ‘Wees gerust, wij 

zijn er ook, in dienst van de Vorst des Levens.’

Maria H. Bikker-van Neuren

Inspirerende plek
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‘Hier staat het kippenhok. Ze eten afval van groente.’ Schuin 

tegenover het kippenhok staat een schuur. Aan de muur hangen 

een paar nestkastjes waar vogels in en uit vliegen. Tegen de muur 

groeien een abrikozenstruik, een vijg en perzikenstruik. Ook een 

wijnrank klimt langs de muur. ‘De muur staat pal op het zuiden, 

dat is ideaal voor druiven. Overdag heeft de druif volop zon, ’s avonds 

heeft ze nog lang profijt van de warmte uit de muur.’ Tegen de 

muur staat een groot reservoir waarin Ton Kampes tweehonderd 

liter water kan opvangen.

Uien en rode uien. Zomerwortels, snijbiet, zilveruitjes (de stengels 

daarvan vindt de kat van Bijtje van Garderen lekker), rucola 

raapstelen.

De Schoolsteegbosjes horen vanouds tot landgoed De Boom. De 

huiseigenaren gebruikten dit voor hakhout. Ruim vijftig jaar geleden, 

toen Hamersveld groeikern werd, werd dit gebied bestemd voor 

woningbouw. Waar de Schoolsteeg doodloopt bij de Grebbliniedijk 

zou het gemeentehuis van Leusden komen. PvdA-wethouder Corri 

Verduin verzette zich er fel tegen en met succes. In 2007 liet Ton 

Kampes zijn oude boerderijtje afbreken en op dezelfde plek een 

nieuw huis bouwen. ‘In de spouwmuur zit een tien centimeter 

dikke laag isolerend materiaal.’ Hij maakt een gebaar met zijn had 

om de dikte aan te geven. Het huis is zo gemaakt dat het in de 

zomer koel is en in de winter warm.’ 

‘Daar staan onze fruitbomen: peren, pruimen, kersen en verschillende 

soorten appels, zoals Cox Orange, goudrenetten en zoete appels. 

En daar staat onze notenboom. In het jaar voor corona gaf de boom 

zoveel noten dat we niet meer wisten wat we ermee moesten. Het 

overschot hebben we toen weggegeven aan de voedselbank.’

Tomaten – zelf gezaaid, gestekt en uitgepoot. Komkommer, rabarber, 

veldsla, paprika, aubergines, basilicum, munt tijm, artisjok, salie.

Aan de andere kant van het huis kweekt Ton bloemen. ‘Kijk de  

ooievaar eens vliegen’, wijst hij in de richting van de Hamersveldse- 

weg. ‘Ze weten precies hoe ze de thermiek moeten zoeken.’ Achter 

de bloementuin staat een grote composthoop. ‘Ik laat het drie jaar 

composteren en dan gebruik ik het als compost in de tuin.’

‘Naar de winkel gaan we voor kaas en koffie. We krijgen ook wel 

eens een halve koe die een boer over heeft, daar vriezen we veel 

van in en we doen er anderhalf jaar mee. Het is vaak ook nog veel 

betere kwaliteit vlees dan in de winkel. Ook veel groenten vriezen 

we in. Van vruchten maken we jam. 

Het leven op deze plek in de natuur kent ook zijn mindere kanten. 

Elk jaar is er schade door vossen, reeën, dassen en buizerd. Maar 

de vreugde dat die zo dichtbij zijn en hier in vrijheid kunnen leven, 

is veel meer waard dan dat beetje overlast.

Of God iets met deze tuin te maken heeft? We geloven dat er iets 

is dat helpt. Ik merk dat heel vaak als ik in onze tuin aan het werk 

ben. Ik merk het als we in de Jozefkerk zitten, elke zondag.’

Tekst: Peter Sneep, foto: Peter Sneep.
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Het liep zo mooi allemaal in Moldavië met het project ‘jongeren 

voor ouderen’. Eerst belemmerde COVID-19 de voortgang en 

nu maakt de oorlog in Oekraïne, dat heel andere hulpverlening 

nodig is.

Hoe zat het ook alweer en hoe is het nu?

Aan het woord is Rijk van Laar. Hij is met zijn vrouw Inge via het 

secretariaat van de ZWO-groep vanaf het begin betrokken bij het 

project Moldavië. ‘De startzondag in september 2018 was de 

aftrap. Als PgL zochten we een diaconaal project niet te ver weg, 

waar we echt iets konden betekenen. Moldavië is een arm land. 

De werkende bevolking was noodgedwongen vertrokken. Eenzame 

ouderen en jongeren zonder toekomstperspectief bleven achter. 

Kerk in Actie bood via Moldovan Christian Aid (MCA) programma’s 

aan om ouderen uit hun isolement te halen en jongeren een zinvolle 

tijdsbesteding te geven. Die jongeren werden vervolgens aan ouderen 

gekoppeld. Ook de thuiszorgorganisatie Homecare kon goed werk 

doen onder de ouderen. En het werkte. COVID-19 gooide roet in 

het eten, omdat het bezoeken van ouderen niet kon. Ook de zomer-

kampen voor jongeren zaten er niet in. Het uitdelen van voedsel-

pakketten bleef. Verder loopt er een computerproject in drie dorpen. 

Dit is een specifi ek project van de PgL. Van de benodigde 6400 

euro is al 4300 euro binnen. Ook dit project loopt via Kerk in Actie. 

Op zondag 19 juni wordt hiervoor weer gecollecteerd.’

Betrokkenheid PgL

Een groep gemeenteleden is in 2019 op bezoek geweest in Moldavië. 

Dat was een bijzondere ervaring, zegt Rijk, alleen al door de hartelijke 

ontvangst. ‘Het ging niet alleen om het bieden van hulp. We 

bezochten ook Oosters Orthodoxe kerkdiensten. Er was interesse 

in elkaars geloofsbeleving. Wij waren onder de indruk van de 

devotie van de mensen daar. Dat is een leerpunt voor ons.’

Tijdens de afscheidsdienst van ds. Anette Sprotte heeft priester 

Ghennadi Dascal uit Varatic met een groep vrijwilligers een zegen-

wens uitgesproken. Dat tekent de verbondenheid, al moest het 

wel digitaal.

Rijk is onder de indruk van de priesters binnen de Oosters-Orthodoxe 

kerk. Zij waren gewend binnen de kerkmuren te opereren. ‘Zij zijn 

nu net frontsoldaten. De nood buiten de kerk heeft hen aangegrepen.

Zij zijn daarmee aan de slag gegaan. Inge en ik hebben nog 

steeds contact met de priester. De communicatie verloopt wel via 

zoon Sergio, omdat de priester geen Engels spreekt.’

De oorlog in buurland Oekraïne

Op 24 februari vielen de Russen Oekraïne binnen. Sinds die datum 

is Moldavië overspoeld door vluchtelingen uit het buurland: meer 

dan 400.000. Daarvan is ongeveer een kwart in Moldavië gebleven. 

Er is een aantal centrale grote opvangcentra. Particulieren en 

kerken zorgen voor het leeuwendeel van de opvang. Rijk: ‘In een 

interview vertelde de burgemeester van Parcova, dat de kerk 

daar, de gemeentelijke overheid en MCA de handen ineen hebben 

geslagen om de vluchtelingen onderdak te bieden. Kerk in Actie 

heeft het budget voor Moldovan Christian Aid sterk verhoogd. MCA 

heeft alles op alles gezet om vraag en aanbod voor de opvang van 

vluchtelingen te coördineren. Zij zorgen ook voor warme maaltijden 

Projecten in Moldavië 
gaan door! 



Na ons tandartsbezoek aan de Biezenkamp 

liepen we de zon weer in. Op de Hamersveldse-

weg passeerden we de Sint-Jozefkerk waarvan 

de deuren open stonden. Tegen mijn moeder 

zei ik: ‘hier is een mooi plekje, kom, we gaan 

er even heen’. Even later liepen we de kerk 

binnen. Onze ogen moesten even wennen aan 

de schemering in de kleine kapel terzijde van 

de voordeur. Mijn moeder stak een kaarsje 

aan en vertelde erbij wat kleine Lowi dan zegt: 

‘voor opa’. Opa’s kaarsje brandde even later 

tussen elf andere kaarsjes. Aangestoken door 

allerlei mensen die hier vandaag even de rust 

en stilte hebben opgezocht. Gebeden hebben 

gefluisterd? Misschien zelfs voor een paar 

minuten knielden op de roodfluwelen knielbank. 

Het hoofd gebogen of juist omhoog gericht. 

Bijzonder hoor, zo’n stil plekje in het hart van 

Leusden. De kapel is elke dag open.

Fleur de Velde Harsenhorst 

Mijn inspirerende en rustgevende vakantieplek, 

ligt in De Marken, Italië. Het is een eindje weg, 

maar dan heb je ook wat! In juli van dit jaar 

hoop ik er voor de vijfde keer naar toe te gaan.

Het agriturismo (boerderij) ‘Ca'Beto’ is een 

logeerhuis op het platteland. Het ligt op een 

heuvel met omringend glooiend landschap. Zoek 

je rust, dan zijn er in de grote tuin plekjes waar 

je heerlijk in alle rust kunt zitten, met of zonder 

boek. In de directe omgeving kun je mooie 

wandelingen maken. Verder zijn er in De Marken 

vele bezienswaardigheden. Inge en Rolf Smit,  

de Nederlandse eigenaren, organiseren ook  

excursies en andere activiteiten, waaraan je 

kunt meedoen als je dat wilt.

Hun website www.marchevakanties.nl geeft 

verdere informatie. 

Ina Roodzant

Inspirerende plek
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en toiletartikelen aan de grens met Oekraïne.

Op dit moment neemt de vluchtelingenstroom af, omdat de oorlog 

zich nu vooral afspeelt in de oostelijke regio Donbas. De grote angst 

van Moldaviërs is een mogelijke inval van de Russen in Odessa. 

Die stad ligt vijftig kilometer van de grens met Moldavië. En dan 

komt de oorlog wel heel dichtbij. Gelukkig stelt Transnistrië, het 

de facto onafhankelijke gebied binnen de republiek Moldavië, 

waar veel Russen wonen en een Russische eenheid gelegerd is, 

zich gematigd op, ook als er aanslagen gepleegd worden, zoals 

onlangs op zendmasten.

Moldavië zoekt aansluiting bij de Europese Unie. Voor een mo-

gelijk lidmaatschap liften ze mee met Oekraïne. Sinds de oorlog 

krijgt de hoofdstad Chisinau regelmatig Europese politici op 

bezoek. Geldstromen zijn toegezegd. 

De toekomst

Hoe dit allemaal af gaat lopen, weet niemand. Rijk merkt, dat Moldavië 

leeft binnen de PgL. ‘Bedelacties zijn niet nodig. Mensen geven 

graag: de drie collectes voor de vluchtelingen hebben 20.000 

euro opgebracht. Als mensen een jubileum te vieren hebben, is de 

cadeautip soms ‘‘gift Moldavië’’.’

De kleine kerkenraad heeft de werkgroep gevraagd een advies te 

schrijven over de vorm waarin het project kan worden voortgezet.

Tekst: Tineke Overeem; foto: Ko Groen
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Zes jongeren uit Moldavië brengen van 

18 tot 28 juni een bezoek aan Leusden. 

Eén scholier, vijf studenten. De jongste 

18, de oudste 21. Drie spreken behoorlijk 

Engels, de andere drie wat minder. Alle 

komen ze uit een ander dorp. Eigenlijk 

is het een tegenbezoek, want drie jaar 

geleden waren we uit Leusden op bezoek 

in Moldavië.

Het begint allemaal in 2018, toen de ZWO-

groep van de PgL koos voor een meerjaren-

project om als gemeente te steunen. Het 

werd, in overleg met Kerk in Actie, Home 

Care van de Moldavische hulporganisatie 

Moldavan Christian Aid. Er kwam contact 

met vijf (intussen tien) dorpen in het noord-

westen van Moldavië. Doel: ongeveer vijftig 

jongeren en enkele volwassenen opleiden 

voor eigenlijk heel eenvoudige zaken: huis-

houdelijk werk bij iemand die dat niet meer 

zelf kan of ‘gewoon’ een bezoekje brengen 

voor een gesprek. Niet vanzelfsprekend  

in Moldavië.

Roet in het eten

In 2019 bracht een groep gemeenteleden 

uit Leusden een bezoek aan Moldavië en de 

dorpen waarmee contact bestond. Tijdens 

die reis al werd gesproken over een tegen- 

bezoek – en vervolgens gooide de covid- 

pandemie roet in het eten. Vorig najaar 

werden de plannen weer opgepakt en werden

datums in juni 2022 afgesproken - en 

vervolgens brak er een oorlog uit in buurland 

Oekraïne. Voorshands gaat de geplande 

reis gewoon door, maar de situatie wordt 

goed in de gaten gehouden. Het zou kunnen 

zijn dat de reis op het laatste moment 

wordt afgeblazen.

Vliegen vanuit Moldavië gaat niet, juist 

vanwege de oorlog. De groep reist daarom 

per trein naar Roemenië, vliegt dan naar 

Eindhoven, waar ze opgehaald worden. Om 

even tot rust te komen verblijft de groep 

de eerste nacht, van zaterdag op zondag, 

in B&B Mon Chouette. Ze worden daar 

begeleid door Annemarie Hoogland, die 

samen met Rijk en Inge van Laar de kar 

van dit bezoek trekt. De volgende morgen 

presenteren ze zich in de kerkdienst, waar 

ze bij het koffiedrinken worden opgewacht 

door de gastgezinnen waar ze, in tweetallen, 

tijdens hun bezoek verblijven. Kerk in 

Actie betaalt de reiskosten en de nodige 

verzekeringen.

Kerkelijk randje

Natuurlijk zijn er toeristische uitstapjes, 

zo mogelijk met een kerkelijk randje. Een 

bezoek aan Amsterdam met een door de 

Protestantse gemeente aldaar uitgezette 

wandeling; een bezoek aan Haarlem waar 

ds. Anette Sprotte ze opwacht; een bezoek 

aan de Floriade inclusief de ‘Tiny church’, 

het kerkje dat daar is gebouwd; natuurlijk 

is er een bezoek aan Amersfoort. 

Maar ook serieuze onderwerpen komen 

aan de orde. Een van de deelnemers reist 

een dag naar Friesland, waar ook een 

‘Moldavisch’project loopt, om te vertellen 

en vragen te beantwoorden. Twee van de 

bezoekers studeren medicijnen, dus is er 

ook een ziekenhuisbezoek gepland.  

Rode draad tijdens het bezoek zijn tien  

‘Levensthema’s’ (zie kader) losjes gebaseerd 

op de Tien Geboden. De afgelopen tijd  

is daar - online - al flink over doorgepraat. 

In Leusden zullen die gesprekken zeker 

doorgaan. 

Willem Hekhuis

Zes jongeren op ‘tegenbezoek’

Bezoek uit Moldavië

Tien thema’s

Rode draad in de gesprekken met 

de Moldaviërs zijn tien thema’s 

die in onderling overleg zijn vast-

gesteld. Het zijn: Vrijheid – Heilige 

plekken – Zingeving – Werk en 

vrije tijd – Jong en oud – Afscheid 

– Relaties en vriendschappen – 

Diefstal en eigendom – Vrijheid 

van meningsuiting – Samen leven. 

Meer over het bezoek en over de 

bezoekende jongeren wekelijks in 

de Nieuwsbrief en op de website,  

www.pgleusden.nl.

Stefanida

Sergiu Adrian

Monica

Pavel



Als de diaconie zich ergens van haar praktische kant kan laten 

zien is het wel bij de opvang van Oekraïense vluchtelingen. 

Kerken weten van de Bijbelse opdracht omtrent ‘de vreemdeling 

in uw midden’. En er waren al lang vluchtelingen in Leusden, 

maar sinds de komst van een bus vol Oekraïense moeders en 

kinderen in maart van dit jaar is de zaak in een stroomversnel-

ling geraakt.

Burgerlijke gemeenten zijn in eerste instantie verantwoordelijk 

voor de opvang van vluchtelingen. Daarnaast zijn er de vrijwilligers, 

van onder meer de stichting Gastvrij Leusden, de Ronde Tafel, 

Rotary, Kiwanis, de Koningshof en de protestantse gemeente. 

De organisatie moest in december vorig jaar plotseling worden 

opgeschaald toen een groep minderjarige asielzoekers in het 

ISVW-hotel aan de Dodeweg werd ondergebracht. Die vertrokken 

weer in januari, maar nog geen twee maanden later kwamen 

de eerste Oekraïense vluchtelingen. Het zijn er inmiddels zo’n 

honderd, ondergebracht in opnieuw het ISVW, een gebouw aan de 

Arnhemseweg en in Achterveld in Sine Cura. Ook enkele particulieren 

bieden onderdak.

Vliegende start

Fleur de Velde Harsenhorst is actief in Gastvrij Leusden en vertelt 

over de vliegende start die moest worden gemaakt toen de groep 

van dertig vanuit Warschau naar Leusden kwam. ‘Alles moest 

binnen twee, drie dagen worden geregeld: kleding, laptops voor 

het onderwijs voor de kinderen. De gemeente Leusden nodigde 

allerlei organisaties uit Leusden voor een spoedoverleg. Er werd 

een crisisteam opgezet.’

Intussen staat de loopt organisatie goed. ‘Na de snelle start’, zegt 

Fleur, ‘begint nu de marathon. We stellen ons in op de komende 

drie jaar. Of dat lang genoeg is, moet blijken.’

Leusdense kerken

Veel leden van Leusdense kerken zijn betrokken bij de opvang van 

de Oekraïners. ’s Zondags zijn de vluchtelingen hier en daar al 

bekende gezichten in de kerken. Mede dankzij vrijwilligers die voor 

vervoer zorgen, bezoeken ze diensten van – voor zover bekend – 

de Rafaëlgemeente en de Russisch-Orthodoxe Parochie in Amersfoort 

en de Koningshof.

Dominee Pieter van den Berg van de Koningshof is betrokken bij 

een werkgroep waarin de kerken van Leusden inventariseren wat 

ze te bieden hebben. Hij vertelt dat naar schatting enkele tientallen 

Oekraïense vluchtelingen uit de hele omgeving de zondagse 

diensten in de verschillende kerken bezoeken. ‘In Woudenberg is 

er bovendien elke zondagmiddag een Oekraïense dienst. Met als 

voorganger een baptistenpredikant die ook is gevlucht.’

De werkgroep van de kerken is nog in een opstartfase, zegt Van 

den Berg. ‘De kerken willen hun aanbod afstemmen op de behoefte. 

We willen in ieder geval informatie bieden. En bekijken of er ook 

in Leusden diensten mogelijk zijn. Als ze dat zelf kunnen en willen 

organiseren, zullen wij ze zeker ondersteunen en faciliteren.’

Geen concurrentie

Namens de PgL zit Piet Renkema in de werkgroep. ‘Alle kerken in 

Leusden doen mee’, zegt Renkema, ‘en we zijn allemaal bereid 

om onze gebouwen ter beschikking te stellen. Dagopvang bijvoorbeeld 

is er nu al in de Koningshof’. Wat Renkema betreft worden er 

Oekraïense diensten georganiseerd in Leusden zodra daar behoefte 

aan is.

Per 1 juni is intussen het gebouw aan de Storkstraat deels in gebruik 

genomen. Alle ‘Leusdense’ Oekraïners zullen daar, direct (uit het ISVW) 

of op termijn (uit Achterveld) worden ondergebracht. Uiteindelijk is 

er plaats voor 240 mensen. Onder wie een heel jong vluchtelingetje: 

in Leusden is de eerste Oekraïense baby geboren.

Tekst Willem Hekhuis, foto: Shutterstock

Na de snelle start begint nu de marathon’
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Leusden zorgt voor Oekraïeners



Oecumene met 

de Russen?

Avond met ds. Karin van den Broeke 

op 28 juni in de Marcuskerk

12

De internationale contacten van de diverse 

nationale en regionale kerken baren meestal 

geen opzien. Bisschoppen, synodebestuurders, 

een enkele prof of kerkelijke ambtenaar 

treffen elkaar in conferentieoorden, voeren 

daar besprekingen en verdwijnen weer naar 

hun eigen kerk en hun eigen land. ‘Gewone’ 

kerkleden kunnen van het besprokene 

kennis nemen in rapporten of lezen er 

misschien twee regels over in de krant. 

Alleen een enkele ingewijde weet dat het in 

de oecumene (= de wereldwijde kerk) heet 

kan toegaan en dat er in de saaie zalen 

van motels of voormalige kloosters soms 

heel wat op het spel staat.

Neem de aanstaande Assemblee van de 

Wereldraad van Kerken die plaatsvindt van 

31 augustus tot 8 september 2022 in het 

Duitse Karlsruhe. Het zal voor de elfde 

maal zijn sinds zijn oprichting in 1948 dat 

de Wereldraad zo’n grootscheepse  

vergadering houdt. Het thema van de vergade- 

ring is ‘De liefde van Christus beweegt de 

wereld naar verzoening en eenheid’. Een 

revolutionair thema, als je het letterlijk neemt, 

maar als je je de synodepresidenten, priesters 

en superintendenten voor de geest haalt die 

straks met hun rolkoffers over de parkeer- 

plaats van een riant kerkelijk centrum zullen 

wandelen, verflauwt de belangstelling al snel. 

Of toch niet? Want onder de deelnemers 

aan deze Assemblee wordt Patriarch Kyrill 

van de Russisch Orthodoxe Kerk verwacht 

en ook zijn collega’s uit Kiev en Constanti-

nopel zijn uitgenodigd.

Opeens staat er iets op het spel. Wij menen 

allemaal door de liefde van Christus te zijn 

aangeraakt, maar ondertussen steunen in 

ieder geval de Russische en de Oekraïense 

Orthodoxe Kerk legers die elkaar te vuur 

en te zwaard bestrijden. Hoe kan dat? In 

West-Europa en de Verenigde Staten is het 

vrij duidelijk: dat kan niet. Wij hebben de 

Russen zoveel mogelijk uit alle overleg- 

organen, besturen, ja zelfs uit operahuizen 

en concertzalen geweerd. Maar dat is in 

de Wereldraad vooralsnog niet gebeurd. 

Karlsruhe zal dus een van de weinige 

plaatsen ter wereld zijn waar het Westen 

de vertegenwoordigers van Rusland nog 

op gelijkwaardige wijze ontmoet. Om te 

spreken over verzoening en eenheid! 

De Assemblee van de Wereldraad is niet 

voor publiek toegankelijk. Als vertegen-

woordiger van de Protestantse Kerken in 

Nederland neemt ds. Karin van den Broeke 

aan de besprekingen deel. Zij is ook lid 

van het Central Committee, het bestuur 

van de Wereldraad en maakt zelfs deel uit 

van het dagelijks bestuur, het Executive 

Committee. Op 28 juni, net na haar laatste 

voorbereidende vergadering in Genève, 

komt zij naar Leusden om te vertellen over 

wat er in Karlsruhe te gebeuren staat. 

Hoe realistisch is het volgens haar om te 

spreken over ‘verzoening en eenheid’? 

Maakt het iets uit om daar de liefde van 

Christus bij te halen? Moet de Wereldraad 

de Russische kerken niet liever de wacht 

aanzeggen? Wat betekent oecumene in 

een tijd van nationalisme en morele onver-

draagzaamheid? Deze en andere vragen 

zullen op 28 juni aan de orde komen. U 

bent van harte welkom om daarbij aanwezig 

te zijn.

Tekst: Udo Doedens, foto: Shutterstock

Wanneer? 28 juni 2022 vanaf 20.00 uur

Waar? Marcuskerk te Leusden 

Meer informatie bij Jan Slomp (033-4944553) 

of Udo Doedens (073-7859066)



Boekentips voor een groene zomer
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De zee, het bos, de bergen. In de vakantie genieten veel mensen van de natuur.  

Hoe kunnen we beter zorgen voor al het leven op aarde? Drie boekentips voor een 

groene zomer. 

Wat is IJsland nog zonder ijs? 

Hoe kan het dat we weten waar we waren 

toen de Twin Towers instortten en dat we 

niet weten waar we waren toen de doods-

vonnissen van de koraalriffen en gletsjers 

werden getekend? Wat blijft er van IJsland 

over zonder ijs? Het zijn vragen die de 

IJslandse schrijver Andri Snær Magnason 

behandelt in zijn boek Over tijd en water. 

Magnason is een internationaal bekende 

IJslandse schrijver, die zich geregeld laat 

horen over de klimaat- en natuurcrisis. In 

de zomer van 2019 haalde hij wereldwijd 

de media, toen hij met wetenschappers en 

omwonenden een monument onthulde voor 

de eerste IJslandse gletsjer die sneuvelde 

als gevolg van klimaatverandering.

Wolfgang Lucht, directeur van het Instituut 

voor Klimaatonderzoek in Potsdam, zette 

Magnason aan tot het schrijven van Over 

tijd en water. Wetenschappelijke rapporten 

zijn volgens Lucht aan dovemansoren 

gericht, omdat wetenschappers niet gespe-

cialiseerd zijn in communicatie. Misschien 

lukt het goede prozaschrijvers wel de 

woorden te vinden die mensen de juiste 

kant op doen bewegen.

Magnason doet zijn best het onbevattelijke 

tot zijn lezers te laten doordringen. 

Interviews met wetenschappers verweeft 

hij met mythologie en zijn eigen familie- 

geschiedenis. Wil je echt tot je laten  

doordringen wat er met het klimaat aan  

de hand is, dan kan dit boek je helpen.

‘Klimaat kan een verenigend thema zijn’

Tom Middendorp staat bekend als de 

groene generaal. Klimaatverandering is het 

grootste thema van deze eeuw, vertelt hij 

op internationale veiligheidsconferenties 

aan defensiedeskundigen, wetenschappers 

en beleidsmakers. In zijn boek Klimaat- 

generaal richt hij zich tot een breed publiek. 

Hij legt uit hoe weersomstandigheden  

nu al tot conflicten en oorlogen leiden.

Middendorp was veertig jaar militair.  

Tijdens missies was hij vaak met symptoom- 

bestrijding bezig. Zo worden piraten in  

Somalië aangepakt, maar niet de droogte 

die ervoor zorgt dat mensen niet meer op 

een normale manier in hun levensonder-

houd kunnen voorzien.

Van 2012 tot 2017 bekleedde hij de hoogste 

functie in het leger. Als commandant 

der strijdkrachten dacht hij na over de 

toekomst van de krijgsmacht en begon hij 

te beseffen dat de ontwrichting van het 

klimaat niet alleen een milieuprobleem 

is, maar ook een veiligheidsprobleem. 

De opwarming leidt tot meer extremisme, 

conflicten, oorlogen en vluchtelingenstromen. 

Toch kan klimaatverandering volgens hem 

ook een verenigend thema zijn: ‘Het maakt 

niet uit wat voor politieke agenda je hebt, 

we hebben allemaal last van dezelfde  

natuurrampen en de zeespiegelstijging.  

Op een gegeven moment voelt iedereen  

de noodzaak er wat aan te doen.’

 

We zijn afhankelijk van de jungle

In zijn boek Jungle laat archeoloog Patrick 

Roberts zien dat het idee dat tropische 

bossen niets met ons leven hier te maken 

hebben niet klopt. De relatie tussen mens 

en jungle is diepgeworteld. Veel van wat 

we eten werd voor het eerst in de jungle 

gekweekt: niet alleen bananen, ananassen 

en cacao, maar ook aardappelen, tomaten 

en ‘Spaanse’ pepers. Veeteelt vond ook al 

in het bos plaats. De Maya’s hielden herten 

en kalkoenen tussen omheiningen om ze 

vet te mesten. De kip, een landbouwhuis-

dier dat heel Europees aanvoelt, komt uit 

de Aziatische tropen.

Roberts beschrijft hoe we nog altijd  

afhankelijk zijn van tropische bossen. Ze 

zorgen onder andere voor verdamping en 

regenbuien. Daarom is het zo gevaarlijk 

dat de Amazone aan het verdrogen is. De 

fossiele brandstoffen die we verstoken,  

zijn de resten van tropische bossen die 

ooit heel veel CO2 in hun bladeren en  

takken vastlegden, zodat er een aange-

naam klimaat op aarde ontstond voor  

dier en mens. Deze kracht hebben bossen 

nog steeds.

Interesse in een van deze boeken? Ik heb 

ze uit en geef ze graag weg. Mail naar 

pgnoordhuis@hotmail.com

Tekst: Petra Noordhuis
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In gesprek met de  

beroepingscommissie

De komende tijd gaan we u meer vertellen over de beroepingscommissie en het werk dat 

zij doen om voor onze gemeente een nieuwe predikant te vinden. Dat doen we door korte 

interviews met leden van de beroepingscommissie. Zo bent u goed op de hoogte en kan 

de commissie de gemeente verder informeren. Deze keer zijn we in gesprek gegaan met 

Piet Renkema, die samen met Titia Doorn, voorzitter van de beroepingscommissie is.

en wat daar allemaal bij komt kijken. 

Vanuit de landelijke PKN hebben we een 

cursus gevolgd die verder op dit soort 

onderwerpen aansloot. Hoe pak je het 

aan, waar moet je opletten, hoe ga je een 

gesprek met een kandidaat aan etc.

Wat is de huidige stand van zaken?

‘Omdat we er uiteindelijk met de laatste 

kandidaat niet uitkwamen, moesten we 

opnieuw beginnen. Via het mobiliteitsbureau 

van de PKN krijgen we een lijst met namen 

van mogelijk geschikte kandidaten op 

basis van het opgestelde profiel en de  

beleidsnota van de PGL, en wordt er mee 

gedacht. En natuurlijk zijn er gemeenteleden 

die namen hebben doorgeven. 

Dat is erg fijn, en dat kan nog steeds en 

is echt welkom. Dus hierbij opnieuw de 

oproep om goede kandidaten door te 

geven. Maar het is echt geen makkelijke 

zoektocht, want de vijver is niet zo groot. 

Veel oudere predikanten gaan met emeri-

taat, er is weinig nieuwe, jonge aanwas en 

predikanten stellen zich niet zo makkelijk 

beroepbaar. Maar we gaan gewoon vol 

goede moed verder.’

De beroepingscommissie is nu een jaar 

aan de slag. Hoe gaat het vormen van 

deze commissie in zijn werk?

Piet Renkema: ‘De kerkenraad stelt 

de commissie samen en doet ook een 

oproep aan mensen die het interessant 

zouden vinden om deel te nemen. Bij de 

samenstelling is het belangrijk dat de 

commissie een goede afspiegeling is van 

de gemeente. Dus qua leeftijd, man of 

vrouw, maar ook qua stijl geloof. Dat is de 

PgL natuurlijk gevarieerd. En gezien het 

profiel en de rol daarin voor kinderen en 

jongeren, is ook belangrijk dat er mensen 

in zitten die met hen aan de slag zijn. Een 

gemêleerd gezelschap dus. Rob Doesburg 

ondersteunt en adviseert de commissie 

door consulent te zijn. Vanuit zijn ervaring 

natuurlijk waardevol.’

Hoe zijn jullie aan de slag gegaan?

‘We moesten elkaar natuurlijk eerst wat 

leren kennen en dat hebben we gedaan  

tijdens de kennismakingsavond aan de 

hand van een spel. Rob heeft ons het een 

en ander verteld over het beroepingsproces 

Wat vind jij zelf een leuk onderdeel van 

dit werk?

‘Dat is toch wel het contact met een  

mogelijke kandidaat. Het contact leggen, 

met elkaar als commissie gaan luisteren, 

je in die persoon verdiepen, op bezoek 

gaan. Dat is echt leuk en boeiend om te 

doen. Over dat deel en over wie er benaderd 

wordt, kunnen we weinig tot niets vertellen. 

Dat lijkt misschien geheimzinnig, maar 

het is ook wel logisch. Want je wilt op 

voorhand geen onrust creëren bij de huidige 

gemeente van een kandidaat. Een predikant 

moet ruimte krijgen zijn eigen keuzes  

te maken. 

De beroepingscommissie bestaat uit: 

• Wil Brethouwer

• Titia Doorn

• Annemarie Hoogland

• Agnes van de Kamp

• Mathilde Larink

• Petra Oosterom

• Marion Veltkamp

• Herbert Luiten

• Piet Renkema 

• Gerrit Roseboom

• ds. Rob Doesburg - consulent 

Het mailadres: 

beroepingscommissie@pgleusden.nl

Tekst: Abigaël van Koerten-Blootens,  

foto: Ko Groen
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Jong in de kerk

Afgelopen periode hebben de tieners van Jong & Kerk elkaar 

gelukkig weer live kunnen ontmoeten in de jeugdkerk! We 

hebben onder andere The Passion gekeken en de jeugd-

dienst tijdens het afscheid van Neeltje was een hoogtepunt! 

Binnenkort gaan we naar de EO-jongerendag en we krijgen 

een spectaculaire seizoens-afsluiting. Kortom, veel energie 

en leuke activiteiten! 

Wil je meer informatie en zit je nog niet in de appgroep? 

Laat het even weten aan Ineke van de Berkt (06-29567771). 

Jong & kerk 

YESS! We hebben een groepje enthousiaste jongeren uit 

verschillende kerken uit Leusden, die graag meegaan op 

reis naar Taizé van 14 t/m 21 augustus. 

De organisatie is in volle gang. Er is nog een unieke kans 

voor iedereen met een rijbewijs en het lef om een busje of 

auto te rijden naar Taizé. Er zijn namelijk nog stoelen vrij. 

Maak jij deze reis voor ons mogelijk? Dit is dé kans voor 

mensen die altijd al naar Taizé hebben gewild, maar daar 

nog nooit de gelegenheid voor hebben gehad. 

Neem contact op met: Ineke van de Berkt (06-29567771, 

inekevandeberkt@pgleusen.nl ) 

Een leuke en enthousiaste club 18+ers ontmoet elkaar 

1 keer in de maand, tijdens de avondmaaltijd. Samen 

met Bas van Os bespreken ze actuele onderwerpen en 

geloofservaringen. Uiteraard heeft dit raakvlakken met 

christen-zijn in 2022. Ontmoeting staat voorop. Het liefste 

doen zij dat bij gemeenteleden uit de kerk, zodat ze naast 

elkaar ook ándere gemeenteleden ontmoeten. Zijn ze ook 

bij u welkom? Wat koken betreft hoeft er geen bezwaar te 

zijn, ze koken graag voor u! 

Als u hen wilt ontmoeten, geef dit dan even door aan Bas 

van Os, Ineke van de Berkt of één van de jongeren. 

18+ zoekt plek om te eten

Taizé reis

Woensdagmiddag Dorpskerk

In juni, juli, augustus en september 2022 zijn er de volgende 

Ontmoetingsmiddagen in de Marcuskerk.

Dinsdag 14 juni: De jaarlijkse busreis vertrekt om 09.30 uur 

vanaf de Marcuskerk met de touringcar (geschikt voor 

rolstoelen). We gaan naar de Strand Hoeve in Baarlo, 

Noordoostpolder. Daar wordt een spectaculaire demonstratie 

gegeven door de valkenier. Te zien zijn kerkuilen, woestijn-

buizerds, de oehoe, de valken en de zeearend. Na de lunch 

keren wij terug naar Leusden en om ongeveer 15.30 uur 

sluiten wij de dag af in de Marcuskerk. Graag even bellen 

of er nog plaats is om mee te gaan.

Er is dan géén ontmoetingsmiddag in de Marcuskerk!

Dinsdag 12 juli: Dr. Yvonne Reimerink is specialist ouderen- 

geneeskunde. Zij komt spreken over: ‘Wat is passende 

zorg in welke levensfase?’ Wanneer de gezondheid minder 

wordt, moeten er soms moeilijke medische keuzes gemaakt 

worden. Wat is palliatieve zorg en wat is het verschil met 

de normale zorg? We denken er samen over na. Zij heeft 

een Mountainbike-tocht gemaakt in de zomer van 2019 

door Tanzania en daar zal zij ook over vertellen.

Dinsdag 9 augustus: Ds. Marieke Meiring-Snijder is predikant 

op Vliegveld Schiphol. Zij komt vertellen over haar werk.

Dinsdag 13 september: Muziekmiddag met Gerry van 

Dam, Astrid Sparreboom en Emmy Lagerweij. Na de pauze 

wordt er een prachtige natuurfilm getoond.

De middagen zijn van 14.30 uur tot 16.30 uur.

U bent allen van harte welkom!

Namens het Team

Iemeke Ketel, tel. 4343500

Dinsdagmiddag Marcuskerk

Jeugd van Vroeger

Als u dit Kerkblad onder ogen krijgt is ons reisje alweer achter 

de rug en mogen wij hopen dat het na twee jaar Corona een 

geslaagde dag was. Voor we in september weer beginnen 

met de reguliere middagen, zij er eerst zoals gebruikelijk 

twee koffieochtenden. U bent welkom op woensdag 6 juli 

vanaf 10.00 uur voor koffie met iets lekkers.

De tweede morgen is op woensdag 3 augustus, ook vanaf 

10.00 uur. Er is geen programma, gewoon ontmoeting 

en gesprekken met elkaar. Maar mocht u iets leuks te 

vertellen hebben, een belevenis of een gedicht, dan horen 

wij dat graag!

Voor vervoer kunt u ook voor deze ochtenden bellen met de 

u bekende adressen. Wij hopen evenals vorige zomer weer 

velen van u te ontmoeten! 

Met een hartelijke groet, mede namens het team,

Aart van Ruler, tel. 8890305



 

Gebouwen
Dorpskerk, Arnhemseweg 75,  (033) 494 10 40

Marcuskerk, Asschatterweg 1,  (033) 494 45 15

Coördinerend beheerder: Machteld Beek. Bij voorkeur mailen: 

beheerder@pgleusden.nl. Op ma/di/woe/vrij tussen 09.00 - 

12.00 uur bereikbaar op  (06) 28 44 78 24.

Predikanten
ds. Rob Doesburg

Breezand 16, 1274 TD Huizen,  

 (06) 22 04 74 86, dsdoesburg@kpnmail.nl

Secties: Leusden-Zuid (m.u.v. Tabaksteeg), buitengebied

Leusden-Zuid, Alandsbeek, Akkerhoeve, Noordwijck,

Langenbeek, Claverenblad Wildenburg

ds. 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 

Onze gemeente
Gemeentediaconaat
Voorzitter: vacature, tijdelijk vervuld door Hans van Geet  

Secretaris: Jenny Meijlink,  (033) 494 00 90,  

jennymeijlink@online.nl 

Penningmeester: Teus Blanken, teunisblanken@gmail.com

Lid Dorpskerk: Hans van Geet,  (033) 494 82 30,  

j.van.geet@kpnmail.nl

Lid Marcuskerk: Diana Saaltink,  (06) 13 93 01 14, 

dianasaaltink@hotmail.com

Archief 
Heeft u stukken voor het archief van de PgL? Stuur die dan 

naar archief@pgleusden.nl of stuur een mail om te overleggen. 

Kerkelijk bureau
Bij de medewerkers van het kerkelijk bureau kunt u terecht 

voor informatie over o.a. leden- en financiële administratie, 

kerkwinkel en kerkelijke bijdragen. Het kerkelijk bureau is 

gevestigd in de Marcuskerk. Telefonisch bereikbaar op maandag 

van 10.00 - 12.00 uur en van 19.30 - 20.30 uur en op woensdag 

en donderdag van 10.00 - 12.00 uur via  (06) 15 54 54 32. Op 

dinsdag en vrijdag van 10.00 - 12.00 uur via  (06) 15 36 53 50. 

De bezoekuren in de Marcuskerk zijn op maandag van 19.30 - 

20.30 uur en op donderdag van 10.00 - 12.00 uur. Op dinsdag 

kunt u terecht in de Dorpskerk van 10.00 - 12.00 uur. 

Mailen kan natuurlijk ook: voor declaraties en collectemunten 

naar Evert Jan van de Lagemaat (kerkbur.fin@pgleusden.nl), voor 

overige zaken naar Diana Saaltink (kerkbur.adm@pgleusden.nl). 

Kerkelijke bijdragen kunnen worden overgemaakt op  

NL38 INGB 0002 8684 99 o.v.v. Kerkelijke bijdragen PgL.

Kerkwinkel

In de kerkwinkel zijn collectemunten, Liedboeken en de Bijbel in 

Gewone Taal te koop. Collectemunten zijn er in drie varianten: 

w 0,70 (groen), w 1,10 (violet) en w 2,50 (geel). De munten 

gaan per 20 stuks. De verkoop in de kerkwinkel is efficiënter 

en makkelijker dan via de bank. De kerkwinkel is te vinden op 

de website (www.pgleusden.nl) rechtsboven onder de knop 

Geven, daarna: Naar de kerkwinkel.

Beschikt u niet over internet? Bestel de munten of bonnen dan 

door geld over te maken op NL82 RABO 0335 9157 87 t.n.v. 

Collecterekening PgL, met vermelding van het bezorgadres. 

Giften

We ontvingen weer verscheidene giften. 

Op 17 december via het Kerkelijk bureau w 17,60 voor de 

voedselbank; op 13 januari via het Kerkelijk bureau w 50 voor 

de diaconie en w 50 voor de kerk; op 17 februari via Conny 

den Heijer w 10 voor de kerk; op 24 februari via Gerrie Wijntjes 

w 50 voor de kerk; op 14 maart via Henny van Dijk w 10 voor 

de bloemendienst; op 21 maart via Jos Stekelenburg w 10 

voor de bloemendienst; op 29 maart via Betsy van der Hoeven 

w 25 voor de kerk en op 21 april via het Kerkelijk bureau  

w 23,80 voor de diaconie. 
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In de afgelopen maanden hebben we gemeenteleden moeten 

loslaten. Zij zijn in de handen van God.

14 maart 2022 dhr. A.K. Waagenaar (Arnold)

7 april 2022 mw. J. Ham-Kerkhoven (Anneke)

9 april 2022 dhr. C. Landzaat (Cor)

25 april 2022 dhr. A.J. Buisman (Albert)

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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Na de ouderenmiddag op 9 maart was de inhoud van het 

‘KEU’ w 75,50 en na de middag van 20 april w 83. Daarnaast 

is er via Gerrie Slotboom een gift ontvangen van w 40 voor het 

ouderenwerk.

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.
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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 startzondag vindt plaats op 9 september. Het thema is: 

‘Wie mag er bij jou komen eten?’ Het is afgeleid van het 

jaarthema van de landelijke PKN voor het seizoen 2022-2023, 

dat onlangs is gelanceerd. Het luidt: ‘Aan Tafel!! Van de 

Maaltijd van de Heer naar de tafel van verbinding.’ De locatie 

van de startzondag is nog niet bekend. Meer informatie 

volgt via de nieuwsbrief en in het volgende kerkblad.

Startzondag op 9 september

Op zondag 26 juni is er in de Dorpskerk een bijzondere 

dienst met en voor de kinderen die nu nog in groep 8 

zitten (en hun ouders). Aan het eind van dit school jaar 

maken zij een grote stap, naar de middelbare school en 

in de kerk naar het tienerwerk. Een moment om bij stil te 

staan. Dat doen we in de ochtenddienst, met bijzondere 

muziek, aandacht voor de verhalen van de kinderen en een 

speciaal symbolisch overstap-moment. Ds. Neeltje zal de 

dienst leiden.

Zit je ook in groep 8 en heb je niet meegedaan met de 

basiscatechese? Dan kun je toch overstappen! Stuur even 

een mailtje naar neeltjerietveld@pgleusden.nl.

In juli en augustus is de zomerkerksluiting weer van kracht. 

De Marcuskerk is gesloten op de zondagen 17, 24 en 

31 juli. Op 7, 14 en 21 augustus zijn er op zondag geen 

diensten in de Dorpskerk. Alle diensten worden tijdens de 

zomerkerksluiting gestreamd.

Zomerkerksluiting van 17 juli 

tot en met 21 augustus

Overstapdienst

Omdat we nieuwe leiding hebben gevonden, kunnen we 

na de zomervakantie weer iedere week kindernevendienst 

geven. In de zomervakantie zelf liggen we even stil, maar 

vanaf 28 augustus zijn we er dus weer elke week om 

10.00 uur in de Dorpskerk.

Verder is er op 3 juli een extra ingelaste KND XL, om het 

seizoen feestelijk af te sluiten. Noteer deze datum vooral 

vast in je agenda. Voor de duidelijkheid: de andere data 

voor de zomervakantie dat er nog KND is zijn 

• 29 mei (Groene zondag), 

• 12 juni, 

• 26 juni (overstapdienst) en 

• 10 juli (eerste zondag van de zomervakantie).

Kinderneven-

dienst: XL op 

3-7 en na de 

zomer weer 

iedere week! 



12 juni tot 11 september

19

Kerkdiensten

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.

Zondag 12 juni

Dorpskerk 10.00 uur ds. R.P. Doesburg m.m.v. koor Relation

Marcuskerk 10.00 uur ds. M.C.A. Korpel

Zondag 26 juni

Dorpskerk 10.00 uur N.J. Rietveld - Overstapdienst

Marcuskerk 10.00 uur ds. U.G.M. Doedens m.m.v. Cantorij 

Zondag 19 juni

Dorpskerk 10.00 uur ds. U.G.M. Doedens - viering Heilig Avondmaal

Marcuskerk 10.00 uur ds. L.J. Smedema

Zondag 3 juli 

Dorpskerk 10.00 uur ds. E. Overeem 

Marcuskerk 10.00 uur voorganger nog niet bekend

Zondag 17 juli

Dorpskerk 10.00 uur ds. R.P. Doesburg

Marcuskerk 10.00 uur geen dienst

Zondag 31 juli

Dorpskerk 10.00 uur ds. R.P. Doesburg

Marcuskerk 10.00 uur geen dienst

Zondag 14 augustus

Dorpskerk 10.00 uur geen dienst

Marcuskerk 10.00 uur ds. R.P. Doesburg

Zondag 28 augustus 

Dorpskerk 10.00 uur ds. R.P. Doesburg

Marcuskerk 10.00 uur ds. E. Overeen (onder voorbehoud)

Zondag 11 september - startzondag

Om 10.00 uur is er een gezamenlijke viering op een alternatieve locatie met medewerking van beide predikanten.  

Zie p. 18 en houd de nieuwsbrief in de gaten.

Zondag 24 juli

Dorpskerk 10.00 uur ds. U.G.M. Doedens

Marcuskerk 10.00 uur geen dienst

Zondag 7 augustus

Dorpskerk 10.00 uur geen dienst

Marcuskerk 10.00 uur voorganger nog niet bekend

Zondag 21 augustus

Dorpskerk 10.00 uur geen dienst

Marcuskerk 10.00 uur ds. R.P. Doesburg

Zondag 4 september

Dorpskerk 10.00 uur ds. U.G.M. Doedens

Marcuskerk 10.00 uur ds. R.P. Doesburg

Zondag 10 juli

Dorpskerk 10.00 uur ds. U.G.M. Doedens

Marcuskerk 10.00 uur E. Renkema



Loof God om zijn uitbundigheid 

waarmee hij vrolijk wijd en zijd 

de mensen wil beminnen. 

O Pinkstergeest, taal van de wind, 

vuur van de zon, woon bij ons in, 

breng Christus ons te binnen.

Tekst: Ria Borkent, beeld: Shutterstock


