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De kathedraal van Oxford heeft zijn eigen tijd, die vijf minuten verschilt met de tijd 

die de klok aangeeft. De tijd van de kathedraal loopt vijf minuten achter op Greenwich 

Mean Time. Dat lijkt raar en je kunt schamperen dat de kerk op die manier achterloopt 

en niet van deze tijd is. Maar het is juist handig en het werkt ontspannend. Mensen 

die wat later komen, zijn toch nog op tijd.

Ik ontdekte het rijdverschil, toen ik met een bevriend muzikaal stel naar Oxford 

ging om een week lang evensongs bij te wonen. Bij de eerste evensong waren we 

ruim op tijd en we verbaasden ons erover dat de organist zo lang doorging met 

de inleidende muziek. Eindelijk kwam de stoet van koor en voorgangers plechtig 

binnenschrijden. Toen ontdekten we een zinnetje op het liturgieblad, waarop het 

tijdverschil werd uitgelegd.

Dat de kerk een eigen jaar heeft, vinden we 

dan weer helemaal niet raar. Het kerkelijk 

jaar begint eind november of begin december 

met advent. Toch heeft het wereldlijk jaar 

wel invloed op het kerkelijk jaar. We houden 

bijvoorbeeld op oudejaarsavond een dienst, 

terwijl we met eeuwigheidszondag allang de 

kerkelijke oudejaarsavond hebben gevierd.

Er is nog een derde soort jaar: het schooljaar. 

En ook dat heeft invloed op de kerk en niet 

zo’n beetje ook. Want als de scholen hun 

zomervakantie gaan vieren, leggen we de 

meeste kerkelijk activiteiten stil. En als de 

vakantie voorbij is, beginnen we uitgerust 

met een nieuw vergaderseizoen. We houden 

eerst een daverende startzondag en lanceren 

een jaarthema.

In de kerk waar ik mijn jeugd doorbracht, kenden we geen startzondag. Wel hadden 

we in juni een slotavond van het vergaderseizoen. Die werd verzorgd door de jongeren. 

Zij organiseerden een avond met een serieuze bijbelstudie en daarna een zelf- 

gemaakte musical die een vrolijk licht liet schijnen op het onderwerp van de bijbel-

studie. Na de zomervakantie gingen alle verenigingen, commissies, werkgroepen en 

clubs zonder poespas en zonder thema weer aan het werk.

De zomervakantie van 2022 is weer voorbij en ook wij in Leusden gaan weer aan 

het werk. Het Leusder Kerkblad begint met een nieuwe jaargang. En we vieren  

eerst de startzondag. Een flinke groep mensen is al druk aan het voorbereiden,  

ook tijdens de vakantie. 

Hopelijk hebben we met die drie verschillende jaren nog gelegenheid om ook eens 

even rust te nemen, al was het maar vijf Oxford-minuten. Of, zoals een mevrouw uit 

Suriname een keer zei: ‘Jullie hebben de klok, wij hebben de tijd.’

Peter Sneep
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Van de redactie 

Tijd

Heb je een vraag of een opmerking of 

een idee voor het kerkblad? 

Mail ons! kerkblad@pgleusden.nl

Colofon
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  Gerard doet twee dagen in de week  

vrijwilligerswerk in natuurgebieden en  
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Onze gemeente

6  Startzondag

  Heel protestants Leusden gaat op de 

Startzondag ontbijten in de Marcuskerk.

7 Platen poten

  Kinderen zetten planten in de grond tijdens 

de kindernevendienst XL.

9 De haan op de toren

  De torenhaan van de Dorpskerk is verguld, 

want hij kan weer jaren mee.

11 Kledingverkoop in het Trefpunt

  De opbrengst is voor kinderhospice in  

Barneveld en voor Moldavië.

14 Jeugd van Vroeger

  Ontmoeting in Dorpskerk en Marcuskerk
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   Wiebren denkt na over Noach en zijn ark. 

God laat hem wél varen.
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19  Overzicht diensten tot en met 13 november

Inhoud

3

Geniet Gods gave,  

eet en drink

Geniet Gods gave, eet en drink,

vindt vreugde bij de maaltijd:

plezier van werk is een geschenk,

wat God doet blijft voor altijd.

De Heer voorziet zo wijs en goed,

geen mens weet wat de toekomst doet.

Daarom, geniet de goede dag

die Hij bekleedt met bladgoud.

Aanvaard de dag van tegenslag,

dank God die steeds u vasthoudt.

De Heer voorziet zo wijs en goed,

geen mens weet wat de toekomst doet.

Ons dagelijks werk is telkens weer

gedragen in zijn liefde.

Ontregelt God ons plan, Hij leert

ons opzien in de diepte.

De Heer voorziet zo wijs en goed,

geen mens weet wat de toekomst doet.

Men doet niets af, men voegt niets toe

aan al Gods grote daden.

Het is voor eeuwig wat Hij doet,

Al is het ons een raadsel.

Vrees God, Hij houdt de mensen klein

om vol ontzag voor Hem te zijn.

Tekst: Ria Borkent

uit de bundel ‘Zing met de hemelboden’
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Stel, je heet Noach. En stel, je krijgt op 

een goede dag te horen dat het geduld 

van God met de mensen op is. Hij kan 

hun ongerechtigheden niet langer aanzien 

en besluit grote opruiming te houden; 

maar voor jou en de jouwen maakt Hij een 

uitzondering. Om aan de grote zondvloed 

die voor de deur staat te ontsnappen, 

moet je een joekel van een schip bouwen. 

Daarmee zul je het vege lijf redden. Het 

zou zomaar kunnen dat Noach nog heeft 

geprobeerd zijn tijdgenoten tot inkeer te 

brengen. Het kan toch niet waar zijn dat 

die allemaal het loodje leggen! “Kom op, 

jongens! Bekeer je!’’

“Van wie heb je dat gehoord, Noach?’’

“Van God.’’ 

“Tuurlijk Noach. Van welke god zei je ook 

al weer?’’

Wij moderne mensen hebben onze portie 

onheilsprofeten ook wel gehad. Ikzelf 

denk daarbij aan de man die ik, vele jaren 

geleden, bij station Hollands Spoor in Den 

Haag, op een plek waar meerdere tramlijnen 

samenkomen, met een groot bord zag 

rondlopen: ‘Het einde der wereld is nabij’. 

Met aan de andere kant in het Engels: 

‘The end of the world is at hand’. Opdat 

wij zijn boodschap vooral niet zouden 

misverstaan. Hoeveel sektes hebben ons 

inmiddels al niet de ondergang voorspeld? 

En je vraagt je altijd af: Zouden ze nu  

teleurgesteld of opgelucht zijn geweest, 

toen hun jobstijding niet uitkwam? Je kunt 

erom lachen, maar in deze tijd van klimaat- 

verandering is dat onderhand als een 

boer met kiespijn. Meer dan ooit klampen 

we ons vast aan de belofte dat God niet 

loslaat wat zijn hand begon. Want eerlijk 

gezegd, gaat die opwarming van de aarde 

toch wel erg hard. En wat moeten wij dan?

Maar goed, Noach slaat aan het bouwen. 

De ark moet driehonderd el lang (133,5 

De scheeps-
bouwer
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meter), vijftig el breed (22,3 meter), dertig el 

hoog (13,4 meter) meten, drie verdiepingen 

tellen en van binnen en buiten met pek 

worden bestreken. Een gedetailleerde 

blauwdruk heeft hij niet, maar Noach timmert 

er vrolijk op los. Waarschijnlijk geholpen 

door zijn zonen Sem, Cham en Jafeth. 

Maar hij moet tijdens dat hele proces vast 

weleens getwijfeld hebben of hij niet toch 

de plank misslaat. Terwijl de ark steeds 

meer vorm begint te krijgen, zal hij gehoopt 

hebben dat gaandeweg ook de contouren 

van zijn God zichtbaarder zullen worden. 

Voor hem zowel als zijn omgeving. Want  

geloven is voor Noach vooralsnog een 

beetje pionieren. Anders dan wij nu heeft 

hij geen Bijbel om op terug te vallen.

Zullen ze zijn komen kijken uit de omliggende 

nederzettingen? Vraag aan een plaatsgenoot 

van Noach: “Wie is die vent?’’

“O, dat is Noach. Heeft ze niet allemaal op 

een rijtje, maar doet geen vlieg kwaad. Die 

hele familie is een beetje’’ – maakt met de 

wijsvinger een draaiende beweging bij de 

slaap – “je-weet-wel.’’

En de rotjochies uit het dorp klonteren 

rond het bouwproject samen en houden 

spottend hun hand bij het oor om te luisteren 

naar de naderende stortregen, die, weten 

zij, nooit zal komen. Intussen bouwt Noch 

stoïcijns verder, immuun voor alle spot. De 

flauwe grappen verdrinken in zijn gehamer.

Ten slotte komt de dag. Al heel vaak is die 

in verschillende rampenfilms ten tonele 

gevoerd. Een tsunami, een inslaande 

meteoriet… Met het alles overtreffende 

‘2012’ is het de aarde zelf die zich tegen 

ons keert. In die rolprent bouwt de mens 

technologisch hoogwaardige arken, waarmee 

een beperkt aantal aardbewoners kan 

worden gered. In deze arken echter, anders 

dan in die van Noach, is alleen plaats voor 

mensen, niet voor dieren. Geen hond die 

zich om de beesten bekommert. Bij de ark 

van Noach gaat het om heel de schepping, 

met alles erop en eraan. Al merkte een 

oude vriend van mij ooit op: “Had Noach 

nou niet die twee vliegen…’’ Maar ja, Noach 

deed geen vlieg kwaad, weet u nog?

God laat niet varen wat zijn hand begon, 

maar op de dag dat de ark gevuld is met 

mens en dier en het begint te plenzen, laat 

God Noach wél varen. Overgeleverd aan 

de woelige baren voelt hij zich niettemin 

wonderlijk geborgen. Niet zozeer in de 

houten omhelzing van zijn schip, als wel in 

de palm van Gods hand. Hij mag dan op 

geloofsgebied een beginneling zijn, hij weet 

met wie hij in zee gaat.

Wiebren J. Tabak, afbeelding Shutterstock

Vlak voor het begin van de zomer- 

vakantie, op 28 juni, sprak ds. Karin 

van den Broeke in de Marcuskerk. Zij 

is lid van de het dagelijks bestuur van 

de Wereldraad van Kerken en vertelde 

over de aanstaande Assemblee van 

de Wereldraad in Karlsruhe. Bijzonder 

aan die Assemblee is dat daar naar 

alle waarschijnlijkheid een ontmoeting 

zal plaatsvinden die elders niet snel 

zal voorkomen: een ontmoeting tussen 

vertegenwoordigers van de Russisch 

Orthodoxe kerk, van de Oekraïens 

Orthodoxe kerk en van verschillende 

westerse kerken. Zou de Wereldraad 

het podium kunnen zijn voor gesprek 

en wederzijdse toenadering?

Ook de Amersfoortse kerkjurist prof. 

dr. Leo Koffeman hoopt in Karlsruhe 

aanwezig te zijn. Op dinsdagavond 27 

september zal hij in de Fonteinkerk 

(foto) in Amersfoort terugblikken op 

de Assemblee en verslag doen van 

onder meer de spannende gesprekken 

met de Russische delegatie. Iedereen 

die geïnteresseerd is in oecumene in 

het algemeen en in ‘Karlsruhe’ in het 

bijzonder is van harte welkom om de 

avond met Koffeman bij te wonen.  

Aanvang 20.00 uur. Graag u tevoren 

even aanmelden op vormingdoor- 

ontmoeting@fonteinkerk-amersfoort.nl. 

Meer informatie:  

https://fonteinkerk-amersfoort.nl

Foto: Peter Sneep

De Assemblee 

en daarna



Hoewel de kerk nooit met vakantie gaat, 

zijn er in het kerkelijk jaar rustige en drukke 

perioden. De vakantietijd is uiteraard een 

rustige tijd, maar daarna, als de meeste 

vogels weer terug op het nest zijn, begint 

er een periode van grotere levendigheid. 

Het begin daarvan markeren we met een 

startdienst op zondag 11 september. Deze 

dienst is vormgegeven als een uitgebreide 

maaltijd. Dat is geen frivoliteit, maar een 

manier om het onderwerp te introduceren 

dat dit jaar in de Protestantse gemeente 

Leusden en in de landelijke kerk tot jaar-

thema is uitgeroepen: de maaltijd.

 

Dat de maaltijd, liever gezegd: de maaltijd 

van de Heer, tot het hart van het gemeente- 

leven hoort, weet iedereen die een beetje 

aan kerk en geloof geroken heeft. Alles 

waarover we ons in de kerk druk maken, 

komt tijdens de maaltijdviering voorbij: 

de geestelijke en lichamelijke honger van 

de mensheid, Gods belofte van de goede 

schepping, het offer van Jezus en de Geest 

die met dat offer de mensheid geestelijk 

en lichamelijk voedt. Aan de maaltijd zien 

wij gemeenschap ontstaan en leren we wat 

diaconaat betekent. We kunnen dan ook 

zeggen dat de identiteit van de christelijke 

kerk in het symbool van de maaltijd is 

samengevat. 

Het lastige is echter dat ons dat vaak ontgaat 

op de momenten dat wij avondmaal vieren. 

Avondmaal is voor de meesten van ons de 

plechtige bevestiging van ons geloof en 

ons kerklidmaatschap en veel minder de 

gelegenheid waarop ons christen-zijn op 

een bijzondere manier wordt gevoed. Het is 

de vraag of je dat kunt voorkomen en hoe 

erg het eigenlijk is, maar aan de andere kant 

zou het mooi zijn als onze avondmaals- 

praktijk levendiger en ons dagelijkse leven 

avondmaalsachtiger werd. Om die reden 

leek het ons als voorgangers goed om het 

komende winterseizoen extra aandacht te 

geven aan het thema ‘de maaltijd’.

We willen dit doen door tijdens de start- 

zondagontbijt een aantal diensten maaltijd- 

verhalen te lezen. Bekende verhalen, zoals 

dat over Abrahams ontvangst van drie gasten 

(Genesis 19), maar ook onbekendere, zoals 

het verhaal over de maaltijd van David en 

Abner (2 Samuël 3) of over de maaltijden 

van de kinderen van Job (Job 1). 

De kerkdiensten tijdens het komende seizoen 

waarin deze verhalen worden besproken, 

worden met een groep gemeenteleden 

Alles waarover we ons in de kerk druk 

maken, komt tijdens de maaltijdviering 

voorbij. Foto van de maaltijd tijdens de 

startzondag van 2019.

Klaar voor de start

Startzondag en 

jaarthema 2022
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voorbereid. Daarnaast denken we aan 

enkele gespreksavonden waarop we ons 

verdiepen in de visie op het avondmaal 

van onder meer Jacob van Beelen, Stanley 

Hauerwas en Klaus Berger. 

In een iets losser verband met het thema 

staat de kring rond de encycliek Laudato 

si’ van paus Franciscus. Franciscus 

schreef deze tekst om aandacht te vragen 

voor het klimaatvraagstuk in samenhang 

met heel onze houding tegenover Gods 

schepping. Een rode draad door zijn betoog 

vormt de gedachte dat een eucharistische, 

dat wil zeggen: een in de geest van de 

maaltijd levende samenleving, een recht-

vaardige samenleving is zonder honger en 

uitbuiting van mens, plant en dier.

Het startsein voor het maaltijd-jaar is het 

meergangen-kerkontbijt op de startzondag 

van 11 september. Dit ontbijt vindt plaats 

in de Marcuskerk en is bestemd voor alle 

gemeenteleden en wie er nog meer wil 

aanschuiven. Tijdens het ontbijt vieren we 

de Maaltijd van de Heer, maar deze viering 

is ingebed in een reeks van bijdragen 

die steeds een aspect van de maaltijd 

(zoals de relatie met Jezus, het delen, de 

gemeenschap, de vreugde, de verbonden-

heid met de schepping) uitvergroten. Ook 

voor de kinderen en de jongeren zijn er 

maaltijd-activiteiten. 

Speciale aandacht is er voor het vormings- 

en toerustingsaanbod in het komende seizoen. 

De muzikale omlijsting wordt verzorgd door 

de zangers en de zangeressen die in corona- 

tijd de streamdiensten opluisterden en 

door Peter Sneep op piano en orgel. 

Hopelijk kunt u allemaal komen op 11 

september en bent u ook in het nieuwe 

seizoen van de partij als gast aan de tafel 

van de Heer en in het verlengde daarvan 

als actief gemeentelid van de Protestantse 

gemeente in Leusden.

Tekst: ds. Rob Doesburg en ds. Udo Doedens, 

foto: Ko Groen

Een rechtvaardige samenleving 

zonder honger en uitbuiting van 

mens, plant en dier.



Wie zaait, zal oogsten. Nou, niet altijd. Op 

zondag 29 mei hebben de kinderen van 

de kindernevendienst bloemen gezaaid bij 

de Dorpskerk. De zaadjes waren geregeld 

door de werkgroep Groene Kerk. 

De kinderen kregen eerst te horen waarom 

het belangrijk is om bloemen te zaaien. 

Het gaat niet goed met Gods schepping. 

God wilde dat het op aarde krioelde van 

de dieren, maar in Nederland wordt het 

steeds stiller. In de afgelopen eeuw is het 

aantal vlinders met 80 procent afgenomen. 

In West-Europa zijn ook veel vliegende 

insecten verdwenen. Vroeger moest je de 

autoruit geregeld schoonmaken omdat die 

vol zat met uit elkaar gespatte insecten, 

nu blijft de ruit schoon. Handig, maar ook 

een teken dat het heel slecht gaat met  

de natuur.

De tuin van de Dorpskerk iets bloemrijker 

maken, leek de kinderen een mooi stapje 

om te zetten. Zo is er weer iets meer 

nectar voor vinders, wilde bijen en andere 

insecten. Enthousiast gingen ze aan het 

werk: zaaien, wat aarde erop, begieten.

Helaas kwam er bijna geen bloem op. Heel 

jammer. Waar het aan lag, begrijpen we 

niet helemaal. Was de grond te droog, te 

voedselarm, te zonnig of juist te schaduwrijk? 

De ingezaaide hoekjes waren in elk geval 

heel erg klein. Misschien halen we volgend 

voorjaar wat graszoden weg, om een goed 

bloembed te maken. We laten ons niet uit 

het veld slaan.

Tekst: Petra Noordhuis, foto's: Ko Groen

Kindernevendienst 

planten

7
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Op zondag 11 september trappen we als Protestantse gemeente Leusden het nieuwe 

seizoen af! We zijn blij en (om in Bijbelse taal te spreken) heel verheugd dat we dat weer 

met een grote groep samen mogen doen. 

We willen u en jou van harte uitnodigen om deze  

startzondag mee te maken! 

Het jaarthema van de Protestantse Kerk Nederland is ‘Aan Tafel’. Ook in Leusden gaan 

we samen met deze woorden met elkaar aan de slag. Dat doen we tijdens een speciale 

maaltijdviering, die plaatsvindt in en om de Marcuskerk. We zullen samen aan tafel zitten, 

een viering meemaken en tussendoor ontbijten/brunchen. 

 

De kinderen en jongeren wonen het eerste gedeelte van de maaltijd bij in de Marcuskerk 

en hebben daarna hun eigen programma in de school tegenover de kerk. Voor het eind 

van de viering komen ze weer terug in de kerk. Bij voldoende belangstelling is er ’s middags 

ook nog een barbecue. Ook daarbij bent u en jij van harte welkom! 

Foto: Ko Groen

Een activiteit tijdens de startzondag van 2019.

Startzondag: 

Aan Tafel!
Praktisch:

•  We zouden het fijn vinden als u/jij 

ons laat weten of en met hoeveel 

personen u/jij de maaltijdviering 

bij wilt wonen (dit in verband 

met de catering). Dat kan bij 

voorkeur per mail (startzondag@

pgleusden.nl) of eventueel 

telefonisch bij Adri van Hoven 

(033-4942948, bij geen gehoor 

voicemail inspreken). Bij voorkeur 

voor 7 september.

•  Voor de barbecue kunt u/jij zich 

ook opgeven op dezelfde manier.

•  Er is oppas aanwezig voor de 

jongste kinderen in de school 

tegenover de Marcuskerk.

•  We realiseren ons dat corona nog 

onder ons is. Dus bij klachten 

vragen we u en jou thuis te blijven 

en de viering online mee te maken. 

De viering is namelijk ook gewoon 

te bekijken en beluisteren via 

pgleusden.nl/live.



De vergulde haan 

op de Dorpskerk
Als je nu voor de Dorpskerk staat en omhoog 

kijkt, dan zie je de haan en de bol op de toren 

stralen. Dat was niet zo. Meesterschilder 

Jaap van Herk heeft de haan en de bol  

opnieuw verguld met een laagje bladgoud. 

Hij is gespecialiseerd in die techniek en 

heeft een waar kunstwerk verricht.

Het proces

‘De Dorpskerk is een rijksmonument. Een 

medewerker van de Monumentenwacht 

Utrecht (onze onafhankelijke adviseur) 

houdt jaarlijks een inspectieronde. Zo kwam 

aan het licht, dat windhaan en bol dringend 

aan een opknapbeurt toe waren. De PgL 

kan elke zes jaar een subsidieaanvraag 

doen voor het onderhoud van de kerk. De 

Monumentenwacht maakt de begroting  

van de onderhoudswerkzaamheden en vraagt 

namens de Kerk de subsidie aan bij Rijks-

monumenten. Deze subsidie (50 procent van 

de begroting) is toegekend, de resterende 

50 procent komt uit eigen middelen’.  

Aan het woord is Hans van der Valk. Hij is 

acht jaar lid van het College van Kerkrent-

meesters (CvK) en heeft net voor vier jaar 

bijgetekend. Hij heeft een bouwkundige 

achtergrond en was manager in de bouw-

wereld. Hij heeft beide kerkgebouwen in 

portefeuille. Het gaat hem niet alleen om de 

‘stenen’, de gebouwen zitten ook in zijn hart. 

De vergulde haan is de kroon op zijn werk.

Hoe gaat het vergulden in het werk?

Jaap van Herk is decoratie- en restauratie- 

schilder. Het vergulden is niet zo maar 

werk, het is een ambacht. Het kan niet 

even tussendoor. Je moet er rustig de tijd 

voor nemen. Werk en hobby vallen voor 

Jaap samen. ‘Ik heb de haan en de bol van 

de toren gehaald en mee naar mijn werk-

plaats genomen. Daar moesten eerst alle 

lagen eraf. De ondergrond is van koper. Die 

moest vlak geplamuurd worden. Er bleef 

een kale, niet zo gladde haan over. De haan  

is in lagen weer opgebouwd en van een gele 

verflaag voorzien. Uiteindelijk heb ik een 

soort hechtlaag gebruikt en daar het blad- 

goud op aangebracht. Dat moet dan natuurlijk 

rusten, drogen en worden opgepoetst.’

Op de hoogwerker staat de haan op een 

standaard. Je moet beslist geen hoogte-

vrees hebben. ‘Ik heb een zachte trui aan 

en handschoenen om vingerafdrukken te 

voorkomen. En dan nog is het oppoetsen 

het laatste wat ik doe.’ Jaap is ook interieur- 

specialist. In die hoedanigheid heeft hij  

het predikantenbord in de Dorpskerk  

geactualiseerd.

Waarom staat er een windhaan op  

kerktorens?

Het praktische antwoord is om de windrichting 

af te lezen. De haan heeft de kop in de wind. 

De haan verwijst ook naar Petrus, die Jezus 

driemaal verloochende. De derde keer kraaide 

er een haan. Jezus had dit al aangekondigd. 

De haan staat vooral op protestantse kerken. 

Op katholieke kerken zie je vaak een kruis 

op de torenspits. Op lutherse kerken staat 

meestal een zwaan. Johannes Hus - voorloper 

van de hervorming - werd in 1415 op de 

brandstapel gedood vanwege zijn ‘ketterijen’. 

Hij moet geroepen hebben: ‘Jullie verbranden 

een gans, maar er zal een zwaan uit zijn 

as herrijzen.’ Meer dan een eeuw later 

hebben de volgelingen van Maarten Luther 

de zwaan als symbool gekozen.

De glans van de bol - van oorsprong een 

heidens symbool net als veel andere  

christelijke symbolen zoals de kerstboom 

- verjoeg kwade geesten. Boze geesten 

zouden bang zijn voor spiegels. De bol 

wordt ook wel geassocieerd met de vrucht, 

die Eva en Adam aten in het paradijs. 

Blik omhoog

Als u naar de Dorpskerk gaat of er langs 

rijdt of loopt, stop dan even en kijk 

omhoog. Of kijk even naar de foto op de 

voorkant van dit kerkblad.

Tekst: Tineke Overeem, foto’s: Hans van der Valk

‘Ik heb een zachte trui aan en 

handschoenen om vingerafdrukken 

te voorkomen’

9
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Elk jaar op de eerste zondag van oktober 

houdt de Protestantse Kerk Israëlzondag. 

Daarmee geeft de kerk uiting aan de liefde 

voor het volk Israël, bezint ze zich op 

haar relatie met Israël én bidt ze voor het 

volk Israël. Jenny Jansma ging afgelopen 

voorjaar naar Israël en geeft hier een 

impressie van haar reis.

Toen ik 23 jaar was, reisde ik in de zomer-

vakantie met mijn zus een paar weken 

door Israël. Om voor het eerst in Jeruzalem 

te lopen, bij het open graf te staan, te 

kamperen aan het meer van Galilea, de 

Massada te beklimmen, maakte toen veel 

indruk op mij. 

Eind april van dit jaar vloog ik weer naar 

Israël voor een elfdaagse groepsreis vol 

inspiratie over dit indrukwekkende land. 

Als kind heb ik me een beeld gevormd bij 

de vele Bijbelverhalen die ik thuis en op 

school hoorde en later zelf vertelde. Die 

beelden houd ik graag vast, want als toerist 

beleef ik het land - waar Jezus rondliep - 

toch wel heel anders. Maar het doet niets 

af aan de plaatjes die ik ooit zelf in mijn 

hoofd heb gemaakt. Deze keer loop ik op 

de berg Karmel, wandel ik door Tabgha, 

Caesarea Philippi en van dichtbij zie ik  

de spelonken bij Ein Gedi. Ik sta op de 

berg Gerizim en kijk uit op Sichem, het 

huidige Nablus. 

Met je blote voeten in de Jordaan staan, 

is een bijzondere ervaring. Hier ontmoet ik 

een groep Amerikaanse jongeren die zich 

door onderdompeling in de rivier laten dopen, 

terwijl in wit geklede vrouwen vrolijke en 

bekende liederen zingen. Natuurlijk blijf 

ik in gedachten stilstaan tot mij gevraagd 

wordt of ik me ook wil laten dopen. 

Van de grens met Libanon tot de Dode Zee, 

we leggen per bus vele kilometers af, maar 

het rustpunt voor mij is toch wel Jeruzalem.  

Wandelen over de Olijfberg en je blik richten 

op de stad, in gedachten terug naar de tijd 

dat Jezus hier rondliep met zijn leerlingen. 

Ik probeer de drukte van de stad, de 

mensen om me heen, te negeren en me 

in te leven in de Bijbelse tijd. Het weer is 

prachtig, de bougainville bloeit volop, de 

vogels in de oude olijfbomen in Getsemane 

fluiten het hoogste lied. Ik geniet. Soms 

hebben we als groep het verlangen om 

te zingen en verbreken onze liederen de 

serene stilte.

Onze gids is een 72-jarige Joodse vrouw 

die al veertig jaar in Israël woont, maar 

geboren is in Eibergen. Vol energie en met 

humor vertelt ze ons de geschiedenis van 

de plaatsen die we bezoeken en leest ze 

de bijbehorende Bijbelteksten. Ze is onver-

moeibaar. Zelfs in de bus praat ze maar 

door: ‘Willen jullie nog iets weten over het 

leger? Over de kleding van de Orthodoxe 

Joden? Over Naftali Bennett of onze regering? 

Over de Palestijnen?’

In Bethlehem bezoeken we de enige  

christelijke pastor, die daar wekelijks kerk-

diensten houdt. De kerk is al drie keer  

verwoest door raketten, maar toch blijft 

deze gemeente groeien. Het is een indringend 

getuigenis dat we horen van Pastor Khoury. 

Op vrijdag houden we in het Hineni-Centrum 

een sjabbatmaaltijd en krijgen hier uitleg 

Ik voel me heel even  

Maria Magdala



van een rabbijn over de traditionele sabbats- 

gebruiken. Later ontmoeten we deze rabbijn 

nogmaals en vertelt hij over de Thora, de 

Talmoed en zijn visie op de terugkeer van 

het Joodse volk naar Israël. Er volgt een 

interessante ‘discussie’ waarin we elkaars 

visie en geloof respecteren. Natuurlijk gaan 

we op sabbat naar de synagoge, mannen 

en vrouwen gescheiden en zien we de 

boekrollen met eigen ogen.

Aan het einde van de reis komen we bij 

de graftuin en wanneer ik als eerste van 

de groep naar het lege graf loop, voel ik 

me heel even Maria Magdala. Het graf 

is open, ik kijk om het hoekje, het graf is 

leeg! Ik voel tranen opkomen, want hier 

is werkelijkheid geworden dat de dood 

niet het laatste woord heeft. Wanneer ik 

op Rusthof bij het graf van mijn man sta, 

denk ik ook vaak aan Maria, aan wat zij als 

eerste zag: Jezus leeft!

Even drijven in de Dode Zee staat in schril 

contrast met wat we zien in Yad Vashem, 

het herinneringscentrum aan de Holocaust. 

Yad Vashem betekent ‘gedenkteken’ en is 

ontleend aan Jesaja 56 vers 6: ‘Ik zal hen 

in Mijn huis een eeuwige naam geven’.

Wat ik hier zie en voel, valt niet te beschrijven, 

ook al ben ik hier eerder geweest, het 

maakt diepe indruk wat mensen elkaar 

kunnen aandoen en de veerkracht van 

velen die de vernedering en vernietiging 

hebben overleefd. Vooral het childmemorial- 

centrum met flonkerende sterren waar je 

in het pikkedonker doorheen loopt terwijl 

de namen van anderhalf miljoen kinderen 

doorlopend worden genoemd, bezorgt 

ons kippenvel. Gelukkig kunnen we in de 

bus terug naar het hotel weer op verhaal 

komen en onze gedachten delen.

We brengen ook een bezoek aan Yad 

Lakashish. Hier werken ouderen uit onder 

andere Ethiopië, Rusland, Jemen, Oekraïne. 

Zij hebben de Holocaust overleefd en 

zijn teruggekeerd naar Israël, maar 

ontvangen geen pensioen. Tegen een 

kleine vergoeding maken ze hier sieraden, 

kaarten, schilderen of borduren ze allerlei 

producten die weer worden verkocht. De 

indrukwekkende overlevingsverhalen staan 

in hun gezichten gegroefd.

Nu ik weer thuis ben, krijgen alle gesprekken, 

beelden en ervaringen zo langzamerhand 

een plek in mijn hoofd en wie weet maak ik 

nog een herinneringsfotoboek.

Tekst en foto's: Jenny Jansma
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Op woensdag 14 september van 14.00 

uur tot 16.30 uur is er weer een najaars- 

kledingbeurs in het Trefpunt naast de 

Dorpskerk, Arnhemseweg 75. 

De opbrengst van de beurs gaat naar 

twee goede doelen. Het eerste is 

Kinderhospice Binnenveld in Barneveld. 

Daar worden ernstig en ongeneeslijk 

zieke kinderen in een huiselijke en 

kleinschalige omgeving verzorgd. 

Kinderen verblijven er een aantal dagen 

of soms langere tijd. Dit ontlast ouders 

en verlicht hun thuissituatie. Dit is een 

verschil met een volwassen hospice 

waarin mensen in hun laatste levens- 

fase verblijven. 

Het tweede project is Moldavië, gekozen 

door de Protestantse gemeente  

Leusden. Een groep gemeenteleden 

zijn naar Moldavië geweest. Ze hebben 

daar de mensen geholpen en ze 

hebben gezien hoe er lokaal wordt 

samengewerkt en hoe het geld vanuit 

onze gemeente wordt besteed. Het 

land is ontzettend arm, er is geen werk 

en daarom vertrekken de mensen naar 

Roemenië om geld te verdienen. De 

ouderen en de jongeren blijven achter 

in de dorpen. Jongeren gaan nu de 

ouderen helpen, dit betekent veel voor 

beide partijen. 

Dit jaar zijn er ook jongeren uit Modavië 

in Leusden geweest. Dit waren goede 

ontmoetingen.

U kunt uw kleding en goede schoenen 

inleveren op maandag 12 september 

van 19.00 uur tot 20.00 uur en op 

dinsdag 13 september van 14.00 uur 

tot 15.00 uur in het Trefpunt; bij de 

Marcuskerk inleveren kan op dinsdag-

morgen 13 september van 10.30 uur 

tot 11.30 uur. Kunt u uw kleding echt 

niet zelf brengen of aan iemand mee- 

geven, bel dan  4947330, dan halen 

we het op bij u op maandagmiddag  

12 september.

Gerrie Slotboom-Bagerman & Betsy van 

der Hoeven-Vermeer

14 september: 

kledingbeurs  

in Trefpunt



‘Ik was verrast door de rijk

van Nederland’

Zes jongeren uit Moldavië blikken terug op hun bezoek aan Leusden
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Het meest emotionele moment… Tijdens 

het bezoek aan Nederland beleefde ik 

veel mooie momenten. Maar het meest 

indrukwekkende moment was toen ik in 

Amsterdam mensen ontmoette die dakloos 

waren en problemen hebben in hun leven. 

Het feit dat ze zongen en blij waren heeft 

bij mij een diepe indruk achtergelaten. De 

oude man op de foto danste en ik zag het 

verdriet in zijn ogen, ik huilde, het was een 

uniek en emotioneel moment.

Mijn reis naar Nederland was het meest 

indrukkende avontuur van deze zomer. Het 

was een voorrecht voor mij dat ik de kans 

kreeg om Nederland te bezoeken en jullie 

cultuur van nabij mee te maken. Daarnaast 

heb ik een heleboel nieuwe vrienden 

gemaakt met wie ik verbazingwekkende 

momenten heb doorgebracht. Ik hoop dat 

deze vriendschappen standhouden en dat 

de uitwisseling van ervaringen doorgaat. 

Tijdens mijn verblijf in Nederland werd 

Zwier als een broer voor mij. De tijd die 

wij samen doorbrachten was onvergetelijk. 

We hadden veel plezier in Amersfoort en 

hadden geen notie van de tijd. 

Ik was aangenaam verrast door de rijke 

historie van Nederland en de gastvrije en 

aardige mensen. Ik heb erg genoten van 

deze ervaring en kom graag weer terug.

Een moment dat altijd in mijn hart zal blijven, 

was toen ik Amsterdam bezocht. Waar ik 

met alle jongeren een kerk bezocht: Wat 

het meeste indruk op mij maakte, was 

dat mensen van de straat naar deze kerk 

komen en zingen. Door deze ontmoeting 

met hen realiseerde ik me dat rijk bent als 

je een dak boven je hoofd hebt. Ik zal altijd 

de momenten in mijn hart bewaren dat ik 

samen met hen verschillende liedjes zong, 

waardoor ik een goed humeur, veel liefde 

en vreugde uitstraal. 

Op 18 juni begon het bezoek van zes 

Moldavische jongeren aan Leusden. Ze 

kwamen uit verschillende dorpen en kenden 

elkaar nauwelijks. En voor sommigen was het 

hun eerste (vlieg) reis naar het buitenland.

Gelukkig bereikte de oorlog tussen Rusland 

en Oekraïne het land Moldavië niet. Wel kreeg 

het arme land een groot aantal vluchtelingen

binnen op zoek naar veiligheid en rust. 

‘Onze’ zes jongeren kwamen met de 

vrijwilligersgroepen van de kerken uit de 

verschillende dorpen in actie. Onder de 

paraplu van Moldovan Christian Aid (de 

Moldavische partner van Kerk in Actie) 

werden er maaltijden en hygiënepakketten 

aan de grens uitgereikt. In de dorpen vonden 

vluchtelingen een veilig onderkomen, ook 

daar ontvingen zij ondersteuning op velerlei 

gebied. U gaf gul en met een groot hart 

voor deze hulp!

Wij vroegen de jongeren of zij aan de hand 

van één foto met tekst hun meest betekenis- 

volle ervaring met ons wilde delen. Het resul- 

taat ziet en leest u op deze twee pagina’s.

De Moldavische jongeren bij de tiny church 

op de Floriade in Almere.

Alexandra Pavel Stefanida



rast door de rijke historie 
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Toen ik hoorde over onze reis naar Nederland, 

was ik zo ontzettend gelukkig. Ik wist al 

vrij veel over jullie cultuur en de manier 

van leven en ik wist dat ik er erg van zou 

genieten. Mijn verwachtingen kwamen uit, 

sterker nog, ze werden ver overtroffen door 

de werkelijkheid. Ik heb altijd het beste 

uit alle werelden willen combineren. Ik 

heb veel geleerd van jullie en hoop in de 

toekomst nog meer te kunnen leren. Ik had 

een magische vakantie in Nederland.

Ik zag een rijke geschiedenis, een geweldig 

organisatievermogen en aardige en 

gastvrije mensen. Na deze reis was ik 

veranderd. Ik ben een completer mens 

geworden. Ik zal jullie nooit vergeten en 

hoop jullie nog eens terug te zien.

De reis naar Nederland was er één om nooit 

te vergeten. Ik heb er zoveel fi jne mensen 

ontmoet; die zal ik me altijd blijven herin-

neren. Ik heb historische plaatsen bezocht 

die indruk op me hebben gemaakt. 

Mensen die mij in het goede hebben doen 

geloven, me hebben laten lachen, huilen 

en dankbaar te zijn voor wat ik heb. Ik heb 

vrienden voor het leven gemaakt en veel 

van hen geleerd. Het is moeilijk om een 

moment te kiezen , want elke dag was 

als een droom die zich nooit zal herhalen. 

Maar de momenten die ik mij herinner met 

een lach en tranen van geluk zijn degene 

die ik doorbracht in het gezin Meurs dat 

ons verwelkomde als hun eigen kinderen. 

De wandelingen, het uitstapje naar de zee 

en de avonden die ik met hen doorbracht 

lieten mij liefde en warmte voelen, ook al 

was ik ver van huis. Ik bezocht de zee en 

het strand, verzamelde schelpen en ging 

toen met iedereen op deze foto.

Ik had nooit gedacht dat ik zoiets bijzonders 

zou meemaken.

Het is de enige plaats die ik mij voor de 

rest van mijn leven zal herinneren. Bij dit 

meertje en de huizen eromheen, kwamen 

al mijn gedachten samen en ik had daar 

nog heel lang kunnen staan...

Ik heb mezelf beloofd dat ik zo snel 

mogelijk zal terugkeren naar deze plaats. 

Spoedig Leusden! 

Sergiu Monica Adrian

Slotwoord

Wat valt er verder nog te zeggen als je deze vaak persoonlijke 

ervaringen leest? Het bezoek aan Nederland en het verblijf bij 

drie gastvrije gezinnen in Leusden heeft grote indruk 

gemaakt op deze Moldavische jongeren. Fijn dat we dit, als Pro-

testantse gemeente Leusden; in het bijzonder met de belang-

rijke morele en fi nanciële steun van onze Diaconie, en samen 

met Kerk in Actie en Moldovan Christian Aid hebben kunnen 

doen. Iedereen die op één of andere wijze heeft bijgedragen 

aan dit succesvolle bezoek: onze hartelijke dank!

De ZWO-groep



‘Vandaag heb ik gewerkt op landgoed  

Rhijnestein in Cothen, bij Wijk bij Duurstede 

om het rosarium op te knappen en Japanse 

Duizendknoop te bestrijden’, vertelt Gerard 

Hoekstra. ‘Onze ploeg werkt ook veel op 

het terrein van Kasteel Amerongen. Dat is 

allemaal vooral tuinierswerk.’

Hoekstra werkt twee dagen in de week  

bij Landschapsbeheerploegen Utrecht.  

Bij deze organisatie werken ruim honderd 

vrijwilligers in ploegen in de natuur. Elke 

ploeg heeft een betaalde ploegleider op 

ongeveer zes vrijwilligers. ‘Opdrachtgevers 

betalen voor ons werk, maar met de 

vrijwilligers zijn de beheerders relatief 

goedkoop uit. Ik krijg er als vrijwilliger als 

onkostenvergoeding vier euro per dag 

voor’. Hoekstra is er ruim tien jaar geleden 

begonnen als vrijwilliger. ‘Ik was toen 

62. In dat jaar ging ik met prepensioen. 

Daarvoor was ik mijn hele werkzame leven 

Gerard Hoekstra egaliseert een plantgat, nadat hij en zijn team een aantal laanbomen 

hebben geplant bij een zorgboerderij bij Soest.

docent biologie en decaan geweest aan 

de gereformeerde scholengemeenschap 

Guido in Amersfoort.’

Het jaar waarin Hoekstra begon met het 

vrijwilligerswerk, was het “Jaar van de 

historische buitenplaatsen”. ‘De overheid gaf 

subsidie om zogenoemde buitenplaatsen- 

ploegen op te starten. Deze ploegen waren 

bedoeld om op landgoederen in de provincie 

Utrecht onderhoud aan het groen te doen’, 

vertelt hij. ‘Daar is de huidige vrijdagploeg 

uit voortgekomen. Ik ben ook lid van een 

woensdagploeg. Ligt het zwaartepunt van de 

vrijdagploeg nog steeds meer in het tuinier-

werk, de woensdagploeg doet gemiddeld 

meer ander werk, zoals het bestrijden van 

invasieve exoten als Japanse Duizendknoop, 

Reuze Berenklauw, Amerikaanse Vogelkers, 

knotten, planten en maaien en afharken. 

Dat werk vindt vooral plaats in natuur- 

gebieden.’

Wat doe je zelf aan een groen leven?

‘Ik vind het lastig om te bepalen hoe ver 

je hierin moet gaan en verleidingen van 

milieubelastend gedrag te weerstaan. We 

hebben net 250 liter benzine gebruikt 

door in Frankrijk met onze caravan rond te 

toeren. Aan de andere kant: we hebben 

nog maar één keer gevlogen, naar Israël. 

Verder doen we het meeste op de fiets. 

Toen ik nog werkte, ging ik door weer en 

wind op de fiets naar Amersfoort en we 

nemen de fietsen altijd mee op vakantie. 

We stoken niet veel en ik ga een keer per 

week onder de douche. We eten weinig 

vlees, wel vleesvervangers. Je moet daarbij 

goed op de etiketten kijken, want er zitten 

steeds minder eiwitten in en die moet je 

wel binnen krijgen. Verder eet ik geen kaas 

en geen vleeswaren. We hebben zonne- 

panelen op ons dak. We kopen steeds 

meer biologische producten.

Met een groep uit onze kerk doen we al jaren 

bijbelstudie, al voordat onze kerkelijke 

gemeente in Leusden werd gesticht. In de 

beginjaren was het in deze groep vrij lastig 

serieus aandacht te krijgen voor vraagstukken 

in de omgang met de schepping van God. 

Nu ligt dat anders en staan we open voor 

een gesprek, wat God van ons op het 

gebied van natuur en milieu zou willen. We 

zijn het erover eens dat we op een manier 

bezig zijn die niet klopt. Ons consumptie-

patroon is nog steeds niet circulair, we zijn 

nog steeds de aarde aan het leeghalen. 

Wat kun je als individu en als gelovigen samen 

bijdragen om patronen om te buigen? Zou 

het niet goed zijn met geloofsgenoten 

groepjes te vormen om praktische invullingen 

van verantwoord leven uit te wisselen en te 

bedenken en elkaar hierin mee te nemen, 

te stimuleren?

De fossielen in de aardlagen en de dateringen 

Bomen snoeien  

op een landgoed

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: Gerard Hoekstra, kerk-

ganger in De Koningshof, die vrijwilligerswerk doet bij de Landschapsbeheerploegen Utrecht.

Groene gezichten
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daarvan vertonen het beeld van veel 

diersoorten die op aarde zijn verschenen, 

maar ook weer uitgestorven, voordat de 

mens op aarde verscheen. Er zijn in de 

geschiedenis van de aarde waarschijnlijk 

zelfs vijf grote uitstervingsgolven geweest. 

Bij elk daarvan zijn heel veel diersoorten in 

relatief korte tijd verdwenen of misschien 

moet je zeggen: vernietigd. Er is dus altijd 

veel lijden van dieren geweest, tenminste 

wanneer je veronderstelt dat dieren pijn 

kunnen voelen. En dat is zeer aannemelijk. 

Als God de maker van alles is, wat ik ge-

loof, dan roept dat veel vragen op over zijn 

bestuur. Het geeft ons echter niet het recht 

om achteloos met zijn scheppingswerk om 

te gaan en bij te dragen aan het uitsterven 

van veel plant- en diersoorten.’

Heb je veel geleerd in die tien jaar  

vrijwilligerswerk?

‘Ja, ik heb veel geleerd. Misschien niet 

zozeer over biologie, mijn vakgebied, maar 

wel op andere vlakken. Bijvoorbeeld hoe 

je met een bosmaaier moet werken en ik 

heb het certificaat behaald van de cursus 

motorkettingzaag. Een kettingzaag is een 

gevaarlijk ding, zo’n cursus is echt nodig. 

Ze maken heel erg veel lawaai en gebruiken 

benzine. Daarom is het goed dat er ook 

elektrische kettingzagen zijn. Die maken 

veel minder geluid, maar hebben nog minder 

kracht. Dus voor dikke bomen moet je toch 

nog de benzinezaag gebruiken. 

Hetzelfde geldt voor bladblazers. Je zou 

kunnen zeggen: doe het zaag- en blaaswerk 

met de hand. Maar het levert wel een groot 

verschil in tempo op. Ambachtelijk hand-

werk kost veel tijd. En de opdrachtgever 

betaalt voor de klus en wil dus resultaten 

zien. In dat dilemma zit je nu eenmaal ’

Zijn er nog meer vrijwilligers nodig?

‘We hebben altijd nieuwe mensen nodig. 

De beheerder van kasteel Amerongen wil 

bijvoorbeeld het hele groeiseizoen door 

elke week een ploeg hebben. Nieuwe 

vrijwilligers worden geworven via adver-

tenties. Daarna hebben ze een gesprek 

en draaien een paar keer op proef mee. 

Eigenlijk iedereen die zich meldt, wordt 

aangenomen. Er is werk zat. Alleen in het 

broedseizoen is het wat luwer, omdat je je 

dan aan veel regels moet houden om de 

natuur niet te verstoren. ’

Tekst: Peter Sneep, foto: Wolbertie Ruiter.
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Jeugd van Vroeger

Graag nodigen wij u uit voor onze eerste middag in het nieuwe seizoen. Op 

woensdag 7 september staan de deuren van ons Trefpunt naast de Dorpskerk 

vanaf 14.00 uur weer open. Er is dan koffie of thee met iets lekkers.

Om 14.30 uur zal ds. Doedens de middag openen met een Meditatie. Wij zijn 

blij met zijn toezegging. Dan is het tijd voor de gastspreker van deze middag. 

Het is de Oud Leusdenaar Evert Ipenburg, nu woonachtig in Oss. Hij heeft aan 

de hand van foto’s  

en filmpjes een mooi verhaal over Leusden in vroeger tijd! Een middag die u 

dus niet mag missen.

Wij hopen op de komst van velen, ook ouderen die Evert nog van vroeger kennen, 

en zo hopen wij een bijzondere middag te hebben met elkaar!

Voor vervoer kunt u bellen met Gerrie Slotboom, tel: 4947330 of Betsy van 

der Hoeven, tel: 4940181, of met ondergetekende. Graag bellen voor dinsdag 

12.00 uur.

Met een hartelijke groet, mede namens ons Seniorenteam:

Aart van Ruler, tel. 8890305

Woensdagmiddag Dorpskerk

In september, oktober, november en december 2022 zijn er de volgende  

Ontmoetingsmiddagen in de Marcuskerk.

Dinsdag 13 september: Een gezellige muzikale middag met Gerry van Dam, 

Astrid Sparreboom en Jan Schuring met zingen en spelen op piano en dwarsfluit.

Na de pauze wordt er een prachtige natuurfilm getoond door Jan van Amerongen  

uit Rhenen.

Dinsdag 11 oktober: Op deze middag komt mw. Kathleen Ferrier uit Leusden, 

voorzitter Nederlandse Unesco Commissie, spreken over uitdagingen waar we 

in Nederland en wereldwijd voor staan. Zij doet dit mede op basis van haar 

Anton de Kom-Lezing die later bij Balans werd uitgegeven onder de titel ‘Hoe 

wij hier ook samen kwamen’. Zij zal haar inzichten actualiseren naar aanleiding 

van internationale en nationale ontwikkelingen de afgelopen periode. Ook gaat 

zij graag met de aanwezigen in gesprek over het komend jaar, 2023, als Neder-

land 160 jaar afschaffing slavernij herdenkt.

Meditatie: Ds. Tjeerd de Boer

 

Dinsdag 8 november: Mw. Timothy Bottema-van den Haak, Bilthoven - ‘Kerst-

stallen’. De presentatie zal gaan over de verhalen, de geschiedenis en tradities 

van de kerststal. Nog steeds zijn er mensen wereldwijd geïnspireerd om het 

geboorteverhaal uit te beelden. Er zal ook een kleine tentoonstelling te zien 

zijn van een aantal kerstgroepen.

Meditatie: Ds. Eugeen Baljet

 

Dinsdag 13 december: Kerstviering

 

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



 

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

Oude Vischmarkt 14, 5301 CZ Zaltbommel

 (0418) 64 56 51, 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 het kerkelijk bureau kunt u terecht voor informatie 

over onder andere de ledenadministratie en financiële 

administratie, kerkwinkel en kerkelijke bijdragen. Het kerkelijk 

bureau is gevestigd in de Marcuskerk. Vrije inloop op 

maandag- en donderdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur en 

maandagavond van 19.30 tot 20.30 uur. In de Dorpskerk is 

iedere dinsdagochtend van 10.00 - 12.00 uur inloop mogelijk.

Telefonisch is het kerkelijk bureau bereikbaar van maandag 

t/m donderdag 10.00 tot 12.00 uur en maandagavond van 

19.30 - 20.30 uur via  (06) 15 54 54 32. Mailen kan 

natuurlijk ook: voor declaraties en collectemunten graag naar 

financieel@pgleusden.nl en voor overige zaken graag naar 

kerkelijkbureau@pgleusden.nl t.a.v. Marjolein Zweverink.

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

Op de bankrekening van de Diaconie zijn tussen 18 maart en 

30 juli de volgende bijdragen binnengekomen: Voor de opvang 

van Oekraïnse vluchtelingen in Moldavië w 14.735,00; voor het 

Leger des Heils (hulp aan vluchtelingen in Moldavië) w 1.290,00; 

voor Kerk in Actie (jonge boeren Bolivia) w 383,00; voor de 

Diaconie w 450,00; voor Stichting Mensenkinderen in Nood  

w 1.370,00; voor Pinkstercollecte KiA Zuid-Afrika w 230,00; voor 

Computerbus Moldavië w 812,50; voor Time Out vluchtelingen 

Raad van Kerken w 342,50. Genoemde bedragen zijn exclusief 

de in de kerken gehouden collectes. Alle gevers hartelijk dank.
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In de afgelopen maanden hebben we gemeenteleden moeten 

loslaten. Zij zijn in de handen van God.

28 mei 2022: mw. W. van Boven (Wil)

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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Dank

Eenieder wil ik bedanken voor de ontvangen kaartjes, bloemen 

en bemoedigende woorden. Daarbij denk ik ook aan diegenen 

die voor je bidden en aan je denken.

Al deze blijken van belangstelling en medeleven hebben mij 

goed gedaan in deze voor mij spannende periode.

Nogmaals heel veel dank,

Rina Boom-van der Velde

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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Bij de kerkdiensten

In de diensten van 

2 oktober (Marcuskerk) 

en 6 november 

(Dorpskerk) ondersteunt 

de cantorij onder leiding 

van Jan Tornij de 

gemeentezang.

Bij de opening van dienst op 2 oktober in de Marcuskerk 

zingt de cantorij samen met de gemeente Lied 212: ‘Laten 

wij zingend deze dag beginnen’. Hoe fi jn is het om elke dag 

zingend te beginnen!

De melodie is van Johann Crüger en verscheen in 1653 

in druk – zie de afbeelding. Paul Gerhardt (1607-1676) 

schreef de (Duitse) tekst. Het oorspronkelijke lied kende 

tien coupletten: vijf om God te loven en te danken en vijf 

om tot God te bidden om ons leven bij dag en bij nacht te 

bewaren en om ons het goede te geven. 

De samenstellers van het Liedboek hebben dichter Sytze 

de Vries gevraagd een vertaling van de oorspronkelijke 

coupletten 1, 2, 3, 6 en 7 te maken. De Vries leverde een 

aanmerkelijke en waardevolle bijdrage aan ons Liedboek: 

meer dan honderd liederen. Wat bijzonder dat ook deze 

prachtige melodie zo lang bewaard bleef en in ons Liedboek 

terecht is gekomen!

Diensten met 

de cantorij

Op zondag 25 september is er in de Marcuskerk twee keer 

een ‘Kerk- en schooldienst’. De dienst is een initiatief van 

de Sint-Jozefkerk, De Koningshof, de Dorpskerk en de 

Marcuskerk en wordt altijd aan het begin van het schooljaar 

gehouden. Kinderen van alle Leusder basisscholen worden 

uitgenodigd om te komen, met hun ouders en broertjes en 

zusjes. Ze mogen de liederen meezingen, luisteren naar 

een korte preek van dominee Udo Doedens. 

Willem Eikelboom speelt piano en Geranne Groeneveld 

zingt. Aanvang 9.00 en 10.30 uur.

Kerk- en schooldienst

Israëlzondag op 2 oktober sluit aan bij het jaarthema ‘Aan 

tafel!’ van de landelijk Protestantse kerk en ook van de 

Protestantse gemeente Leusden. Centraal op Israëlzondag 

staan de bijbelgedeelten Jesaja 25:6-12 (De Heer richt 

voor alle volken een feestmaal aan) en Lucas 14:12-24 

(Als je een feestmaal geeft, nodig dan armen, kreupelen, 

verlamden en blinden uit). Een thematische keuze, niet 

vanuit het oecumenisch leesrooster. Verhalen over samen 

eten komen in de Tenach, de joodse Bijbel, vaker voor. Ze 

hebben vaak te maken met het verbond tussen God en het 

Joodse volk. Maar een maaltijd voor alle volkeren samen, 

zoals in Jesaja 25:6 wordt beschreven, is echt uniek.

De Protestantse Kerk houdt elk jaar op de eerste zondag 

in oktober Israëlzondag, met als doel gestalte te geven aan 

de liefde voor het volk Israël, bezinning op de relatie van 

de Kerk met Israël, gebed voor het volk Israël.

Ook Israëlzondag gaat 

over maaltijd



11 september tot 13 november 
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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 11 september - Startzondag

Om 10.00 uur is er een gezamenlijke kerkdienst in de Marcuskerk in de vorm van een maaltijd, met medewerking van onze 

predikanten Udo Doedens en Rob Doesburg.

Zondag 25 september

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

Marcuskerk 9.00 en 10.30 uur ds. U.G.M. Doedens - Kerk & Schooldienst

Zondag 18 september

Dorpskerk 10.00 uur ds. E. Idema

Marcuskerk 10.00 uur ds. J.E. Schelling

Zondag 2 oktober – Israëlzondag

Dorpskerk 10.00 uur ds. T.C. Kraan

Marcuskerk 10.00 uur ds. R.P. Doesburg - m.m.v. cantorij

Zondag 16 oktober

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

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

Zondag 30 oktober

Dorpskerk 10.00 uur ds. R.P. Doesburg

Marcuskerk 10.00 uur gastpredikant

Zondag 13 november

Dorpskerk 10.00 uur ds. B. de Velde Harsenhorst

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

Zondag 23 oktober

Dorpskerk 10.00 uur ds. E. Overeem

Marcuskerk 10.00 uur ds. B. van Os

Zondag 6 november

Dorpskerk 10.00 uur ds. N.J. Rietveld - m.m.v. cantorij

Marcuskerk 10.00 uur ds. R.P. Doesburg

Zondag 9 oktober

Dorpskerk 10.00 uur ds. R.P. Doesburg - Duurzaamheid, Groene Kerk

Marcuskerk 10.00 uur ds. T. de Boer

U kunt de diensten op verschillende manieren meebeleven.

•  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.




