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Van de redactie

Kies!
Verschillende serieuze problemen houden ons bezig. De opvang van vluchtelingen,
het gebrek aan woningen (vooral voor jonge mensen), enorm te kort aan arbeidskrachten (of het ontbreken van een uitnodigend salaris), betaalbaarheid van gas
en elektra, het beheersen en terugdringen van de stikstofuitstoot en natuurlijk de
zorgen over het klimaat. De zoektocht om deze problemen aan te pakken vragen
om onderzoek, deskundigheid en discussie. Er lijkt geen einde te komen aan deze
zoektocht. We blijven onderzoeken, we blijven discussiëren, we nuanceren en
compliceren naar gelang het uitkomt. Er worden geen echte keuzes gemaakt, geen
noodzakelijke beslissingen genomen. De crisis blijft voortduren.
Ook onze gemeente staat voor verschillende keuzes.
De invulling van het predikantenteam. Hoe gaan
wij onze kerk en kerkenwerk de komende jaren
inrichten? Welke rol willen we in Leusden spelen
als het gaat om vluchtelingen, asielzoeker en
statushouders? Hoe gaan we ons gasverbruik in
de kerkgebouwen beheersbaar houden? Durven
we keuzes te maken? Iedereen in onze kerk is
erbij betrokken. Kies je ervoor om mee te denken,
of blijf je op afstand? Doe je op een of andere
manier mee met het kerkenwerk of blijf je thuis
zitten. Op een ieder van ons wordt een appel gedaan. De kerkrentmeesters hebben
hard mensen nodig!
In dit nummer van ons kerkblad vind je een keur van Bijbelkringen, gespreks- en
discussieavonden. Op deze manier houden we met elkaar het geloofsgesprek gaande.
Bijna zou ik zeggen zonder geloofsgesprek, geen geloof. Anders gezegd, zonder
geloofsgesprek wordt geloven eenzaam. Ook dit vraagt om een keuze, hieraan
meedoen of niet.
In het boek Deuteronomium 30 wordt ons eveneens een keuze voorgehouden.
De auteur, Mozes, kijkt terug en houdt de lezer twee keuzes voor. Het leven en het
goede, dat is de Here God liefhebben en in zijn wegen te wandelen en anderzijds de
dood, dat is verdwalen in de chaos en verwarring van eigenbelang en kortzichtigheid.
Mozes wist het wel. Hij had een leidraad waarlangs hij tot een afweging en keuze
kwam. Hij koos. Nu wij nog!
Ds. Rob
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Laten wij God danken voor de prachtige wereld
waarin wij leven.
Voor zuster maan, broederzon, zuster water, broeder
vuur.
Voor alles wat boven en onder, tussen en in ons leeft.
Voor de planten, van het kleinste kruid tot de
grootste woudreus.
Bescheiden groeiend, uitbundig bloeiend.
Voor de dieren, alles wat kruipt en krioelt,
galoppeert en rent, zwemt en zweeft.
Voor ons mensen, zo verschillend als wij zijn.
Geschapen om gelukkig te zijn,
verantwoordelijk voor onze aarde.
Laten wij God danken, dat hij de wereld
zo wonderlijk en prachtig maakte.
Dat hij de aarde liefheeft met alles wat er op leeft,
een liefde die blijft door alle tijden heen.
Laten wij bidden
voor wie wanhoopt en denkt dat het niet goed komt
met de aarde, de mensen, dieren en planten.
Die zich zorgen maken over de toekomst
van de mensen die na ons komen.
Dat er mensen zijn die moedig blijven,
die anderen om hen heen kracht geven
die blijven geloven in en hopen op verandering ten
goede.
Dat wij die mensen zijn.
Laten wij bidden
voor wie lijden onder de klimaatcrisis,
onder droogte of extreem weer
onder tegenvallende oogsten
en conflicten over water en schone lucht.
Dat er mensen zijn die opkomen voor gerechtigheid.
Maak dat wij die mensen zijn.
Laten wij bidden
voor de toekomst van onze aarde
die zucht en steunt
onder vervuiling en opwarming.
Dat er mensen zijn die de moed niet opgeven
en zich blijven inzetten voor duurzaamheid.
Dat wij die mensen zijn.
God van liefde,
die niet loslaat wat u ooit begon,
verhoor onze gebeden.
Doe ons de weldaad en het wonder
van uw liefde ervaren.
Maak uw liefde tot een kracht
in ons en in heel de wereld,
zodat de wereld een plaats wordt
waar u wonen wilt.
Uit: “Geloof en een hoop
zonnepanelen” van
Kees Posthumus
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Achter de Johannes de Doperkerk in
Hoofddorp bevindt zich de Bijbelse
Tuin met beelden over Bijbelse
verhalen. Op de foto staat het beeld
van Ruth op de akker, gemaakt door
beeldhouwer Karel Gomes.
foto Shutterstock / Erik Laan

Uw volk is mijn
volk en uw God
is mijn God

Het is niet best in Juda. Klimaatverandering speelt nog geen rol,
maar de natuur laat al wel haar tanden zien. Er heerst namelijk
grote droogte en er rest Naomi niets anders dan om met man en
kinderen de wijk te nemen naar de vlakte van Moab. Daar hebben
ze wél te eten. Naomi en haar gezin zijn zogezegd klimaatvluchtelingen.
Ze worden gastvrij opgenomen in het heidense Moab en integreren
vlot. De beide zonen, Machlon en Kiljon, trouwen zelfs met een
Moabitische. Maar dan slaat het noodlot toe – en hoe! Niet alleen
sterft Elimelech, de man van Naomi, ook haar twee zoons overlijden.
Naomi zit in zak en as. Er blijft niets anders over voor deze zwaar
getroffen vrouw dan om naar Juda terug te keren, waar, heeft ze
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gehoord, de hongersnood inmiddels voorbij is. Ze pakt haar boeltje
en gaat op weg.
Op haar tocht wordt ze in eerste instantie nog vergezeld door
haar schoondochters. Maar gaandeweg voelt Naomi zich steeds
meer bezwaard. Wat moeten deze jonge weduwen in Juda? Zullen
zij als heidense vrouwen wel geaccepteerd worden? Doen ze er
niet beter aan bij hun eigen volk te blijven om daar een nieuwe
echtgenoot te vinden? Ze wendt zich tot Orpa en Ruth en dringt er
bij hen op aan om naar huis en haard terug te keren. Uiteindelijk
laat Orpa zich overhalen; in tranen, dat wel. Maar Ruth, haar naam
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betekent vriendin, piekert er niet over. En dan volgt die
ontroerende belijdenis: ,,Uw volk is mijn volk en uw God
is mijn God. (…) Alleen de dood zal mij van u scheiden!’’
Als er niet snel brood op de plank komt, zou dat moment
wel eens eerder kunnen aanbreken dan hun lief is. Eenmaal in Bethlehem besluit Ruth dan ook volgens Bijbels
gebruik (Deuteronomium 24:19-21) aren te gaan lezen
– dat wil zeggen: halmen rapen – op een graanakker. Ze
loopt achter de maaiers aan en verzamelt wat die hebben
laten liggen. En wat blijkt? Ruth heeft uitgerekend de
akker uitgekozen van Boaz, een verwante van Elimelech!
Als deze een kijkje komt nemen en van zijn landarbeiders
hoort wie die vlijtige jonge vrouw is, bindt hij haar op het
hart om vooral niet naar een ander bouwland te gaan.
”Ik zal zorgen dat mijn mannen je niet lastig vallen.
Mocht je dorst krijgen, drink dan gerust uit onze kruiken.’’
Ook prijst Boaz haar om wat zij voor Naomi heeft gedaan.
Ze mag zelfs de lunch met hem gebruiken. Als klap op
de vuurpijl instrueert hij zijn werknemers wat extra aren
voor haar te laten liggen. Hij zou haar de hele bups in
een keer kunnen geven, maar dan zal ze het wellicht
als liefdadigheid zien. Nu scharrelt ze zelf haar kostje
bijeen en behoudt zo haar zelfrespect.
Eenmaal weer thuis vertelt zij in geuren en kleuren wat
haar is overkomen. ”Da’s ook toevallig’’, reageert Naomi.
”Laat die man nou familie van ons zijn!’’ En wat meer
is, hij kan als losser optreden. Wat zeggen wil, dat hij
het stuk land dat Elimelech uit geldgebrek van de hand
heeft moeten doen, kan terugkopen en in het Jubeljaar
(eens per halve eeuw) aan diens nabestaanden retourneren. Naomi is niet te beroerd om het lot een duwtje in
de goede richting te geven. Als er enige tijd verstreken
is, maakt Ruth zich op haar aansporing mooi en vleit
zich neer aan het voeteneinde van Boaz, die na een
goede maaltijd en een glaasje of wat in slaap is gesukkeld
op de dorsvloer. Als hij bij zijn positieven komt, vertelt
Ruth hem wat er van hem verwacht wordt en nadat een
andere mogelijke gegadigde voor de functie van losser
afhaakt, steekt Boaz netjes zijn vinger op. En neemt
daarmee ook Ruth tot vrouw. En ja, ze wordt zwanger.
Eind goed, al goed.
Een mooi verhaal. Over een heidense vrouw die tot
geloof komt, en over haar onwankelbare trouw. Die in
haar belijdenis doet denken aan wat een andere jonge
vrouw heel veel later met een zelfde overgave zal zeggen:
”Zie, de dienstmaagd des Heren; mij geschiedde naar
uw woord.’’ Maar ze heeft nog iets met Maria gemeen.
Ook zij, nota bene Moabitische, staat op de koninklijke
rol, als een van de slechts vijf vrouwen die door Mattheüs
in het geslachtsregister van Jezus worden genoemd,
van wie vier bij name. ‘Boaz verwekte Obed bij Ruth.
Obed verwekte Isaï, Isaï verwekte David, de koning.’
Wat een vriendin!

De Protestantse gemeente Leusden biedt wij u het winterprogramma
2022/23 aan. Het is een gevarieerd aanbod, waarvan we uiteraard
hopen dat u aan een of wellicht aan meerder gesprek- en/of
Bijbelkringen deelneemt. Moge het u tot inspiratie en verdieping
leiden.

Preekvoorbereiding
Komend jaar willen we een aantal maal preken over maaltijd-verhalen
in de Bijbel. Het zou leuk zijn om die diensten met een groepje
gemeenteleden voor te bereiden. U kunt zich per avond opgeven
bij de betreffende predikant. Dit zijn de avonden in 2022:
• dinsdag 11 oktober 19.30 uur Marcuskerk (dienst 16 oktober)
ds. Udo;
• dinsdag 1 november 19.30 uur Marcus kerk (dienst 6 november)
ds. Rob
• dinsdag 29 november 19.30 uur Marcuskerk (dienst 4 december)
ds. Udo

Basiscatechese
Over kerk, geloof en Bijbel valt een hoop te vertellen. Nog veel
meer dan gebeurt in de kerk of in de kindernevendienst. Daarom
is er dit jaar weer basiscatechese: op een aansprekende manier
leren over God, Jezus, de schepping en de kerk. Basiscatechese
is bestemd voor leerlingen van groep 7 en 8 van de basisschool.
We komen bijeen op zondagmorgen om 11.30 uur in de Dorpskerk.
Dit zijn de data in 2022:
16 oktober • 6 november • 13 november • 20 november
• 27 november
Opgave bij ds. Rob of ds. Udo

Belijdeniscatechese
De oude geloofsbelijdenissen beginnen met ‘ik geloof’, maar wat
geloof ik eigenlijk? Dat bespreken we tijdens een aantal catecheseavonden. Wie wil, kan na afloop belijdenis doen, maar het is ook
mogelijk om mee te doen zonder dat belijdenis volgt.
Start woensdag 5 oktober 20.00 uur Dorpskerk
Opgave bij ds. Rob

Bewust bezoek
Pastoraat is God ter sprake brengen en op die manier de verbinding
zoeken tussen geloof en het alledaagse leven. Maar… dat is
makkelijker gezegd dan gedaan. Rond pastoraat heerst grote
verlegenheid. Dat is begrijpelijk, maar ook heel jammer. Het geloofsgesprek is zuurstof voor het gemeenteleven. Voor deze kring zoeken
we mensen die willen oefenen in het voeren van pastorale gesprekken om op een later tijdstip pastoraal werk te kunnen doen in de
gemeente. We bespreken een aantal ‘lastige kwesties’ in geloofsgesprekken en staan stil bij de vraag welk gedrag bijdraagt aan
een goede gesprekssfeer. Ons motto is: je kunt met elkaar meer
bespreken dan je denkt!
Start woensdag 19 oktober 20.00 uur Marcuskerk
Opgave bij ds. Rob of ds. Udo
Meer op pagina 7

Tekst Wiebren J. Tabak, beeld: Shutterstock
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Afscheid van het
kerkelijk bureau
Evert Jan van de Lagemaat trok op 10 september de deur van
het kerkelijk bureau achter zich dicht. Hij gaat met welverdiend
pensioen. Stil zitten gaat hij zeker niet. Hij neemt ons mee in wat
hem beweegt.
Een echte Leusdenaar
Evert Jan van de Lagemaat is geboren op de boerderij Wildenburg
aan de Hamersveldseweg in Leusden. Je kunt je haast niet
voorstellen dat Leusden – afgezien van de boerderijen – in de
eerste decennia na de Tweede Wereldoorlog nog bestond uit een
woonkern Leusbroek (nu Leusden-Zuid) en bebouwing rond de
Jozefkerk, Hamersveld. Frans, de vader van Evert Jan, had destijds
goede contacten met wethouder Wagenaar. De verkoop van zijn grond
voor de toekomstige wijk Claverenblad/Wildenburg was al afgerond.
De wethouder tekende op de achterkant van zijn onafscheidelijke
doos Hofnar-sigaren een weg langs de Schoolsteegse Bosjes, die
kon aansluiten op de Zuiderinslag. Verderop zou de weg dan uitkomen
op de Burgemeester Van der Postlaan. Toen hij de gefronste wenkbrauwen van Frans van de Lagemaat zag, wist hij dat dit visioen
een brug te ver was. Hij zei: ”Vergeet het maar.’’ Uiteindelijk is die
weg er wel gekomen. Ook autobedrijf Pon had grond van Frans
nodig voor de oprijlaan. En kreeg die.
De boerderij is nog steeds in handen van de familie, alleen nu
aan de overkant van de weg. Het is de enige boerderij aan de
Hamersveldseweg die nog in bedrijf is (veeteelt).
Evert Jan: ”Ik heb Leusden zien groeien. In mijn tienerjaren
bezorgde ik op de fiets weekbladen zoals Libelle, Donald Duck
en Panorama. Elke keer kwam er weer een wijk bij en ik raakte er
thuis. En thuis voel ik mij ook in de Tabaksteeg, waar ik met mijn
vrouw Gerda woon. Onze dochter Rohila woont met haar man en
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de tweeling Jayleisha en Dylano ook in Leusden. Dat is gezellig,
maar komt praktisch gezien ook mooi uit, omdat wij mantelzorgers
zijn in dat gezin.’’
Het werkzame leven
Het afscheid van Evert Jan van het kerkelijk bureau vanwege zijn
pensionering is de aanleiding van het interview. Het cv van Evert
Jan bevat heel wat meer.
”Ik werkte 33 jaar bij een verzekeringsmaatschappij. Daar werd
ik omgeschoold tot programmeur. Ik was gespecialiseerd in het
oplossen van incidenten. Geef mij maar zo’n klus. Het duurt even,
maar ik vind altijd een oplossing.
Je weet hoe het uiteindelijk kan gaan: een nieuwe manager met
andere werkopvattingen. Het gevolg was, dat ik kon gaan. Wel met
een mooie regeling. Zo’n ontslag doet pijn. Gelukkig had ik net
een training persoonlijkheidsontwikkeling gevolgd. Ik kwam beter
voor mijzelf op en daar heb ik nog altijd profijt van.
In het kader van re-integratie ben ik uiteindelijk chauffeur geworden
in het leerlingenvervoer. Dat betekende een extra rijbewijs halen
inclusief dat voor een rolstoelbus. Voor die laatste lessen moest
ik in een rolstoel in de bus zitten. De chauffeur kreeg de opdracht
flink hard over verkeersdrempels te rijden. Dan weet je direct hoe
het niet moet. Cursussen reanimatie en omgaan met doelgroepen
hoorden er ook bij. Mijn hart lag en ligt bij het leerlingenvervoer,
daarom blijf ik twee dagen per week kinderen met een beperking
naar school brengen en weer ophalen. Mijn broer Co had het
syndroom van Down. Hij is overleden. Ik weet van dichtbij wat een
handicap kan betekenen en voel me verbonden met de hele doelgroep.
In het verleden ging ik bij bijzondere gelegenheden patat eten met
de kinderen of een ijsje halen. Hoogtepunten, maar nu alles zakelijker
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is geworden, mag dat niet meer. Dit werk is echt mijn
passie en als je dan ook nog van auto’s houdt…’’
Het kerkelijk bureau
Toen Carla en Ko Groen op het kerkelijk bureau de
scepter zwaaiden, werkte Evert Jan er op woensdag al
als vrijwilliger. ”Vervolgens heb ik zes jaar lang – eerst
met Ingrid de Jong en later met Diana Saaltink – het
kerkelijk bureau gerund. Het betekende wel, dat ik mijn
tweede termijn als diaken niet af kon maken.
Met veel plezier heb ik administratieve werkzaamheden
verricht, zoals het regelen van de collectebonnen, later
collectemunten. De actie Kerkbalans, altijd in januari,
blijft me bij. Dan zit er druk op de ketel, omdat het enorme
organisatie is, die in september al begint. Steeds
meer gemeenteleden maken hun kerkelijke bijdrage
digitaal over. Daar is het wel een stuk gemakkelijker van
geworden. Ik denk overigens met plezier terug aan het
papieren tijdperk, toen de lopers hun enveloppen met
begeleidende brief, kerkbalanskrant en antwoordkaart
in een van de kerken ophaalden. Dat waren mooie avonden.
En vergeet niet: de lopers moesten de enveloppen eerst
bij de mensen thuis brengen en later de antwoordkaart
weer ophalen. Nog steeds is het mogelijk de kerkelijke
bijdrage op papier af te handelen. Ik laat nu alles met
een gerust hart over aan Marjolein Zweverink.”
Vrijwilligerswerk
In zijn jonge jaren was Evert Jan al actief in het kerkelijk
jeugdwerk: hij leidde clubs en organiseerde kampweekends.
In zo’n weekend heeft hij Gerda leren kennen. Evert
Jan werkt graag met jongeren. Zo is hij dit voorjaar als
chauffeur met een groep jongeren van onze kerk naar
Taizé geweest. ”Onbeschrijflijk wat dat met mij deed:
heel veel mensen uit alle windstreken zijn bezig met
hun geloof. We praten, zingen, bidden en vertellen elkaar
wat ons bezighoudt. Iedereen krijgt ook een praktische
taak: ik haalde met het busje stipt om 18.40 uur ’s avonds
het eten op.
Al zingend belijd en beleef ik mijn geloof. Dat kon in Taizé,
maar kan ook in Leusden. Ik zing nu in het koor Relation.’’
Het ene verhaal roept het andere op. Evert Jan is drie
keer als chauffeur mee geweest naar Zuid-Afrika met
een groep jongeren van het Guido de Brès college in
Amersfoort. Gerda ging de laatste twee reizen mee
als begeleider, meegesleept door zijn enthousiasme.
Het doel van die reizen was: klussen en werken met
kinderen uit de Townships. Zij hebben Zuid-Afrika in hun
hart gesloten. Dit voorjaar hebben zij een droomreis
naar Zuid-Afrika gemaakt. Alles is vastgelegd in een
fotoalbum.
Evert Jan wil nog wel even kwijt, dat bij die reizen met
jongeren voor hem alles op z’n plek valt: ”Ik kan autorijden
en zit tussen de jongeren. Dit voorjaar heb ik de jongelui
uit Moldavië van het vliegveld Eindhoven gehaald met
Annemarie Hoogland. Dan ben ik in mijn element.’’

Maaltijdkring
Boeken over Asterix en heer Bommel eindigen altijd met een
maaltijd. Dat is ook het geval met de Bijbel. Maar daar vormt de
maaltijd ook vaak een startpunt. In deze kring denken we na over
de betekenis van de maaltijd in Bijbel en cultuur aan de hand van
theologische teksten van o.m. Jacob Beelen, Stanley Hauerwas,
Klaus Berger en Jan Muis.
Start woensdag 2 november 20.00 uur Dorpskerk
Opgave bij ds. Rob en ds. Udo

Gespreksgroep Laudato si’
Paus Franciscus publiceerde in 2015 een zeer lezenswaardige
encycliek over de plaats van de mens in de schepping. Uitgangspunt
is het beroemde Zonnelied van Franciscus van Assisi, dat begint
met de woorden ‘Laudato si’’, ‘geprezen zijt Gij’. We lezen delen
uit de encycliek en stellen onszelf de vraag hoe de inzichten van
de paus vruchtbaar gemaakt kunnen worden. Gespreksleiding:
ds. Piet Gilhuis en ds. Udo
Start donderdag 6 oktober 20.00 uur (onder voorbehoud) Marcuskerk
Opgave bij ds. Udo

Bijbelkring Exodus
Rabbijn Jonathan Sacks schrijft: ,,Het Bijbelboek Exodus is het
‘grote verhaal’ van hoop. Het vertelt het verbazingwekkende verhaal
van een groep slaven die wordt bevrijd uit het machtigste rijk van
de oude wereld. Theologisch gezien is het revolutionaire karakter
van de boodschap nog groter: de allerhoogste macht mengt zich
in de geschiedenis om het op te nemen voor de machteloze.’’
In deze kring lezen we in kleine gedeelten uit het boek Exodus.
Start: woensdagavond 26 oktober 20.00 uur Dorpskerk
Opgave bij ds. Rob

Gespreksgroep Wat laten we na?
Als gemeente en als individuele gelovige lijken we op het volk
in de woestijn. We zitten in is het gebied tussen Egypte en het
Beloofde land. De mensen die met Mozes uit Egypte zijn
getrokken, weten dat hun kinderen dat Beloofde land zullen gaan
bewonen. Zij moeten nadenken over wat ze hun (klein)kinderen
meegeven als (spirituele) nalatenschap. Als Individuele gelovige
en PgL staan wij voor dezelfde vraag. Wat is de geestelijke
nalatenschap die wij overdagen aan onze kinderen, de gelovigen
na ons en dit Dorp.
Start en locatie worden nader bekend gemaakt
Opgave bij Bert de Velde Harsenhorst
Email adressen:
Ds Udo: udodoedens@pgleusden.nl
Ds Rob: robdoesburg@pgleusden.nl
Bert de Velde Harsenhorst: Bert.de.velde.harsenhorst@sbiformaat.nl

Tekst: Tineke Overeem, foto: Ko Groen
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Inspirerende reis
naar Taizé
Begin dit jaar kwam het initiatief vanuit de
kerken van Leusden, om een jongerenreis
te organiseren naar Taizé. In augustus heeft
de reis plaatsgevonden, een volle week
hebben er acht jongeren uit Leusden in de
Franse broedergemeenschap doorgebracht.
Er zijn vrienden gemaakt over landsgrenzen
en religieuze grenzen heen, maar we hebben
ook een heel mooi contact opgebouwd met
de Nederlandse groep uit de Protestantse
gemeente Emmen. We zijn uitgenodigd
door de Nederlandse broeder Sebastiaan,
waarmee we allerlei maatschappelijke en
persoonlijke thema's hebben besproken.
Ook hebben we deelgenomen aan het
avondgebed van de broeders en prior Alios,
bij hen in de tuin.
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Het was een verbindende, verdiepende en
indrukwekkende reis met een boodschap
van de broeders: ”laten we dragers van
eenheid worden’’.
We hopen op een vervolg van deze
betekenisvolle reis, in de toekomst.
Tekst & foto’s: Ineke van de Berkt
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Hermanus Knipscheer bouwde een serie orgels die er bijna hetzelfde uitzien, van binnen en
van buiten. Op de foto’s v.l.n.r. de orgels in Giethoorn, Hippolytushoef en Leusden-Zuid.

Even geen orgelklanken
in de Dorpskerk
Als je auto een onderhoudsbeurt heeft gehad,
kun je dat dan aan de buitenkant van de
auto zien? Meestal niet. Maar de bestuurder
merkt het wel. En zo’n onderhoudsbeurt is
wel nodig, want je auto gaat langer mee.
Met orgels is het net zo. Onderhoud zie je
niet, de organist merkt het wel en het orgel
blijft in goede conditie.
De afgelopen weken zongen de kerkgangers
in de Dorpskerk bij de piano, vanwege
onderhoud van het orgel. Het werk schiet
al flink op. In de kerk zelf is er niet zoveel
van te zien, maar medewerkers van Elbertse
Orgelmakers zijn in hun werkplaats in
Soest hard aan het werk.
Op maandag 19 september namen medewerkers van de orgelmaker een aantal
dingen van het orgel mee naar Soest,
onder andere het klavier. Op de witte
toetsen zit een laagje been en dat was
versleten. Daarom wordt elke witte toets
opnieuw belegd, zodat de vingers van de
organist weer soepel bij de volgende toets
te kunnen komen. ,,Het opnieuw beleggen
van toetsen kost veel tijd’’, vertelt Hans
Elbertse, directeur van de orgelmakerij.
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Elbertse voert het onderhoud uit in het
kader van de subsidie van de Rijksdienst
voor het Cultureel Erfgoed voor de jaren
2017-2022. Het werk dat plaatsvindt hoort
bij een meerjarenplan voor het onderhoud
van ons orgel.
In een orgel werkt (bijna) alles mechanisch.
In nieuwe orgels worden de draaipunten in
de mechaniek met vilt omwikkeld. Bij oude
orgels, zoals dat van de Dorpskerk, gebeurde
dat nog niet. Oude orgels rammelen daardoor
bijna altijd. Sommige luisteraars ergerden
zich daaraan tijdens de online diensten
tijdens corona. Hans Elbertse: ,,Je kunt er
wel iets aan doen, maar om bij de toetsmechaniek te komen moet het hele orgel
uit elkaar. En dat is een zeer kostbare
zaak. Dus dat doen we liever niet.’’ Bij de
werkzaamheden die nu plaatsvinden, wordt
tussen het mechanische deel van het orgel
een houten plaat aangebracht, waardoor
als het goed is het getik minder goed in de
kerk te horen is.
Een deel van de mechaniek is versleten
en wordt hersteld. Ook dat kost veel tijd.
Verder wordt de orgelbank opnieuw

beleerd, worden de metalen buizen vervangen
die de frontpijpen van wind voorzien en
worden de frontpijpen ontdeukt.
Orgelmaker Hermanus Knipscheer II
(1802-1874) bouwde ons orgel in 1871.
Hermanus Knipscheer II (zijn vader en
zijn zoon waren ook orgelmakers) maakte
in die periode een reeks bijna eendere
orgels. Veel ervan zagen er ook (bijna)
precies hetzelfde uit. Ze staan onder
andere in Baambrugge, Blija, Giethoorn (zie
foto), Hippolytushoef (zie foto), Kortenhoef,
Sint Anna ter Muiden, Wamel, Weerselo en
Wichmond. Zet je die plaatsnamen op de
landkaart, dan zie je dat Knipscheer een
groot werkterrein had.
Al die orgels hebben een bijzonder hulpmiddel, waarmee de organist snel van
registercombinatie kan wisselen. Daardoor
worden de klankmogelijkheden van het
orgel flink vergroot. In de praktijk bleek dat
hulpmiddel kwetsbaar en werkte het niet
goed, waardoor het orgel vals kan gaan
klinken. Tijdens de werkzaamheden die
nu plaatsvinden, wordt die zogenoemde
combinatietrede verbeterd. Hopelijk functioneert hij dan weer goed.
Tekst: Peter Sneep, foto’s: Rijksdienst voor
het Cultureel Erfgoed

Jeugd van Vroeger

Nieuwsberichten
Opbrengst kledingbeurs

Ontmoetingsmiddagen Marcuskerk
In november en december 2022 en in januari en februari 2023
zijn er de volgende Ontmoetingsmiddagen in de Marcuskerk.
Dinsdag 8 november: Mw. Timothy Bottema-van den Haak,
Bilthoven - ‘Kerststallen’. Zij komt vertellen over 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 met medewerking van
Vocaal Ensemble Céleste.
Dinsdag 10 januari 2023: Dhr. Piet Renkema, Leusden – ‘Kaas’.
Hij zal deze middag komen vertellen over zijn werk: ‘Kaas’. Hoe
is kaas ontstaan en hoe wordt het gemaakt, van jonge kaas tot
oude kaas. Wat is het verschil tussen boerenkaas en fabriekskaas. En natuurlijk proeven we verschillende kazen!
Ook wordt deze middag het Jaarverslag 2022 gepresenteerd.
Dinsdag 14 februari 2023: Dhr. Ben Bläss, Barneveld – ‘Ballonvaren!’ De presentatie gaat over de fascinerende wereld van de
ballonvaart. Prachtige beelden worden getoond van spectaculaire
bijzondere ballons op ballonevenementen in Europa, Amerika
en Azië.
De middagen zijn van 14.30 uur tot 16.30 uur.
U bent allen van harte welkom!
Namens het Team
Iemeke Ketel (tel. 4343500)

Woensdagmiddag Dorpskerk
Welkom bent u weer bij onze Seniorenmiddag in Het Trefpunt.
Op woensdag 2 november is mevrouw Jotte van ‘t Huller End uit
Nunspeet onze hoofdgast. Zij is een zeer boeiende verhalen
vertelster, maar haar onderwerp is nog niet bekend. Ds. Jan Simon
Ridderbos zal de Meditatie verzorgen.
Voor vervoer kunt u weer bellen met Betsy van der Hoeven,
tel. 4940181 en Gerrie Slotboom, tel. 4947330.
Vanaf 14.00 uur schenken we koffie of thee met iets lekkers.
Natuurlijk nemen we ook ruim tijd voor onderlinge ontmoeting!
Wij hopen weer op een goede opkomst voor deze inspirerende
middag.
Met een vriendelijke groet, mede namens ons team,

Op woensdag 14 september was er weer een kledingbeurs in het Trefpunt bij de Dorpskerk. Er kwam wat
minder kleding binnen maar de kwaliteit was prima.
Er waren minder klanten dan bij eerdere beurzen,
maar aan het eind van de beurs zat er het mooie
bedrag van 1167,75 euro in de kassa. Alle vrijwilligers die hebben meegeholpen, hartelijk bedankt.
Na de beurs is kleding opgehaald voor de vluchtelingen
uit Oekraïne die in Leusden verblijven. Zending over
Grenzen heeft het restant opgehaald.
Gerrie Slotboom en Betsy van de Hoeven

Bisschop De Korte spreekt in
Leusden
Bisschop Gerard de
Korte (67) van
’s-Hertogenbosch
komt op maandag
21 november naar
het Zincafé om te
spreken over ‘De
rechtvaardige samenleving volgens paus
Franciscus – bouwstenen uit de
encyclieken Laudato
Si’ en Fratelli Tutti.
Het Zincafé vindt plaats in Theater De Tuin,
De Smidse 1B, Leusden.
Tijd: 19.30 - 21.30 uur; Inloop: vanaf 19.00 uur
Kosten vijf euro. Graag vooraf aanmelden, via
IBAN: NL17 RABO 0197 9186 46 t.n.v. Raad van
Kerken Leusden o.v.v. ZINCAFE 2111 en uw naam
en het aantal personen met wie u komt. Pinnen
aan de zaal bij binnenkomst is mogelijk, maar dan
loopt u wel het risico dat de zaal vol is.

Terugblik ‘Jeugd van vroeger’
Het was volle bak op woensdag 7 september in
het Trefpunt. Ds. Udo Doedens hield de meditatie.
Na de gezellige pauze kreeg oud-Leusdenaar Evert
Ipenburg de gelegenheid om te vertellen over de
Wagenmakersfamilie. Ipenburg woont nu in Oss,
maar er waren veel mensen die hem nog van
vroeger kenden. Hij had veel materiaal en foto’s
en uitleg, het was heel interessant.
Aan het eind van de middag was de inhoud van
het ‘KEU’ 98,50 euro.
Alle gevers hartelijk bedankt!

Aart van Ruler, tel. 8890305
Gerrie Slotboom-Bagerman
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Onze gemeente
Gebouwen

Gemeentediaconaat

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

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

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

Archief
Heeft u stukken voor het archief van de PgL? Stuur die dan
naar archief@pgleusden.nl of stuur een mail om te overleggen.

Kerkelijk bureau
ds. Udo Doedens
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
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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
Tussen 30 juli en 20 september zijn de volgende bedragen op
de rekening van de Diaconie binnengekomen: Voor vrienden
van het Meander w 450,00; voor de KiA collecte Koptische kerk
in Egypte w 529,00; Voor de voedselbank Leusden w 1.764,00
en voor steun aan kerken in Syrië w 521,00. Deze bedragen
zijn dus exclusief de in de kerken gehouden collectes. Alle
gevers hartelijk dank.

In verband met de privacyregels volgens de
Algemene Verordening Gegegevensbeschereming
(AVG) is het niet mogelijk dit deel van het
Leusder Kerkblad via de website na te lezen.

In Memoriam
Heer,
er valt geen blad van een boom buiten U om.
U bent aanwezig in alle leven en in de loop der dingen.
U weet van mijn vreugden, van mijn beproevingen en van
mijn tranen.
Laat die gedachte mijn troost zijn.
U raapt op wat is gevallen en maakt het nieuw.
Toon Hermans

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

1 augustus 2022: mw. Liesbeth Streefland
4 september 2022: mw. Hennie Hofland-Hillebrand
17 september 2022: dhr. Jan Antonie de Wilde (Jan)
Op de website van de gemeente is over hen een in memoriam
te lezen. www.pgleusden.nl/zorgen/in-memoriam.
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Bij de kerkdiensten
Dienst met
de cantorij
In de dienst van
zondag 6 november
ondersteunt de
cantorij onder leiding
van Jan Torny de
gemeentezang in de
Dorpskerk.

Avondmaal in kleine kring
Een paar keer per jaar is er op een doordeweekse middag
in de Dorpskerk of de Marcuskerk het ‘avondmaal in kleine
kring’, bestemd voor zieken en ouderen. Er is ook ruimte
voor een gezellig samenzijn vooraf. Soms is de verrassing
groot als kerkgangers tamelijk onverwacht goede bekenden
zien. Er wordt informatie gedeeld rond gezondheid maar
soms gaan gesprekken ook veel dieper. Mensen zijn blij
elkaar te ontmoeten, want contacten met al die bekenden
vinden niet zo vaak meer plaats als je leeft met een flink
aantal beperkingen. Alleen al om die sociale contacten is
avondmaal in kleine kring voor veel mensen een feest.
De groep is klein maar de betrokkenheid is groot. We
vieren door te luisteren, mee te zingen en samen te eten
van brood en te drinken van wijn uit kleine glaasjes tot zijn
gedachtenis. Na een persoonlijk woord van de predikant
gaat iedereen weer naar huis. Vaak met de “taxi” vanuit
het gemeentediaconaat.
Hanneke Buisman
Het eerstvolgende avondmaal in kleine kring vindt plaats op:
• Dorpskerk: donderdag 24 november om 15.00 uur
• Marcuskerk: vrijdag 25 november om 15.00 uur

Jongerendienst op 4 december
Op zondag 4 december, Tweede Advent, is er een
jeugddienst in de Dorpskerk. Voorganger is dominee
Udo Doedens. Willem Eikelboom en Geranne Groeneveld
zorgen voor de muziek.
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Het aanvangslied is
niet heel erg bekend,
maar wel erg mooi,
en dus fijn om samen
te zingen: lied 210
Liedboek: God van
hemel zee en aarde.
Dit morgenlied is van de hand van Heinrich Albert (16041651), die zowel de melodie, als de tekst schreef van ‘Gott
des Himmels und der Erden’. Albert was in de zeventiende
eeuw organist van de Domkerk in Köningsberg (Duistland).
Dominee Wonno Bleij vertaalde het lied in het Nederlands.
Het lied is ontspannend en bevrijdend: al je zorgen van
de dag mag je bij God neerleggen. Altijd kun je tegen
Hem praten: nooit ben je alleen. Vooral het derde couplet
laat ons de dag met andere ogen zien en geeft er een
bijzondere waarde aan.
Neeltje Rietveld is voorganger in deze dienst.

Relation zingt mee op 13
november in de Marcuskerk
Gospelkoor Relation zingt op zondag 13 november mee in
de kerkdienst in de Marcuskerk. Het koor van 25 zangers
onder leiding van Sifra Provoost, verleent regelmatig
medewerking aan diensten in kerken, ziekenhuizen en
zorgcentra. Doelstelling van het koor is zingen vanuit het
evangelie, en op die manier veel mogelijk mensen met
liederen en enthousiasme te raken. Relation heft
de Marcuskerk als thuisbasis en repeteert daar iedere
woensdagavond van 20.00 tot 22.00 uur.

Kerkdiensten

23 oktober september tot 18 december

Zondag 23 oktober
Dorpskerk
Marcuskerk

10.00 uur
10.00 uur

Zondag 30 oktober
Dorpskerk
Marcuskerk

10.00 uur
10.00 uur

ds. R.P. Doesburg - viering Heilig Avondmaal
gastpredikant

Zondag 6 november
Dorpskerk
Marcuskerk

10.00 uur
10.00 uur

ds. N.J. Rietveld - m.m.v. cantorij
ds. R.P. Doesburg

Zondag 13 november
Dorpskerk
Marcuskerk

10.00 uur
10.00 uur

ds. B. de Velde Harsenhorst
ds. U.G.M. Doedens

ds. E. Overeem
ds. B. van Os

Zondag 20 november - Gedachteniszondag
Dorpskerk
10.00 uur
Marcuskerk
10.00 uur

ds. U.G.M. Doedens
ds. R.P. Doesburg

Zondag 27 november - Eerste Advent
Dorpskerk
10.00 uur
Marcuskerk
10.00 uur

ds. R.P. Doesburg - viering Heilig Avondmaal
ds. L.J. Koffeman

Zondag 4 december - Tweede Advent
Dorpskerk
10.00 uur
Marcuskerk
10:00 uur

ds. U.G.M. Doedens
ds. R.P. Doesburg - viering Heilig Avondmaal

Zondag 11 december - Derde Advent
Dorpskerk
10.00 uur
Marcuskerk
10.00 uur

ds. R.P. Doesburg
ds. E. Overeem m.m.v. cantorij

Zondag 18 december - Vierde Advent
Dorpskerk
10.00 uur
Marcuskerk
10.00 uur

ds. P.P. van der Harst
ds. G.J. van ‘t Slot

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.

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.
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