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Wie onder een autoritair bewind, zoals in Iran of China, voor vrijheid demonstreert, 

kan misschien niet anders dan compromisloos zijn eisen stellen. Toch kun je je 

afvragen hoe succesvol bijvoorbeeld de vrouwenstrijd in Iran zal zijn als het wereld-

beeld van de demonstranten niet ergens een hoekje overlaat voor hun orthodox- 

religieuze tegenstanders. Deze vraag dringt zich nog sterker op als meningsverschillen 

worden uitgevochten in liberalere staten. De Rotterdamse rechtsfiloof Gijs van Oenen 

schrijft in NRC van 26 november dat in ons land een ‘aanklaagcultuur’ bestaat. 

Groepen ontevreden burgers, van links tot rechts, eisen compromisloos hun vrijheid 

op, waardoor de samenleving lijkt op één groot Malieveld. De overheid heeft de 

ondankbare taak om de strijdende partijen toch nog (maar hoe?) te verbinden.

Het is lastig om voor mensen te spreken die  

zuchten onder een dictatuur, maar de anderen 

zouden misschien antwoord kunnen geven op de 

vraag hoe hun streven naar vrijheid, die grote  

eerste waarde van de Franse Revolutie, gepaard 

kan gaan met dat andere revolutionaire ideaal,  

de broederschap. 

In de aanloop naar Kerst wordt in Lucas 1 een 

kleine revolutionair geboren, Johannes de Doper. 

Zijn vader heeft tijd nodig om te accepteren dat de 

tijden gaan veranderen. Misschien vreest hij het verdwijnen van de zittende macht, 

waartoe hij ook zelf behoort. Maar dan, op een helder moment, ziet hij voor zich 

welke revolutie op uitbreken staat. Niet een revolutie tot overheersing, waarin een 

nieuwe groep de macht zal grijpen, maar een revolutie tot dienstbaarheid, waarin 

vrijheid nog iets anders is dan ‘macht hebben’. God heeft vrijheid gebracht en de 

vijand verslagen ‘om ons in staat te stellen zonder vrees Hem te dienen in heiligheid 

en gerechtigheid al onze dagen voor zijn aangezicht.’ (Lucas 1: 74v) De vijand is 

niet de zittende macht, maar de macht die verhindert dat wij God dienen. En vrijheid 

is niet dat wij de baas zijn, maar de kracht die ons bevrijdt van de noodzaak om de 

baas te zijn.

Wat Zacharias invalt in halve citaten uit het Oude Testament, horen en zien de herders 

in de kerstnacht: de bevrijder is een kind, in doeken gewikkeld in een kribbe. Hij bevrijdt 

ons niet om ons als ongebonden mensen te kunnen manifesteren. Hij bevrijdt ons 

om ons toe te wijden.

 

Ds. Udo Doedens 
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Van de redactie 

De revolutie van de toewijding

Heb je een vraag of een opmerking of 

een idee voor het kerkblad? 

Mail ons! kerkblad@pgleusden.nl

Colofon
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Kerk in de wereld

8 Brandenburg 

  39 jaar onderhield de Protestantse  

gemeente Leusden nauw contact met de 

kerk in Brandenburg. 

10 Geestelijke buren: Fred Kok 

  Het Leusder Kerkblad gaat de komende  

edities in gesprek met de pastores van  

bevriende kerken in Leusden en Achterveld. 

Onze gemeente

6  Erica Hoebe

  Wie is Erica Hoebe, beroepen predikant in 

Leusden? “Ik wil eerst goed luisteren naar wat 

er leeft in Leusden en wat de verlangens zijn.”

14 Afscheid

  Anette Sprotte is al bijna een jaar weg uit 

Leusden. Ze is hard aan het werk in Haarlem 

om de Ontmoetingskerk op de kaart te zetten.

15 Jeugd van Vroeger

  Ontmoeting in Dorpskerk en Marcuskerk

12 Onze gemeente

  Praktische informatie en persoonlijke berichten

Vieren en geloven

4 Klimaatvluchteling

   Wiebren denkt na over de priester Zacharias. 

De Heer legt deze man Gods even het  

zwijgen op.

18  Bij de kerkdiensten

  Energiebesparing. In januari is op zondag 

alleen de Marcuskerk in gebruikt, in februari 

alleen de Dorpskerk.

19  Overzicht diensten tot en met 5 februari 2023

Inhoud
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Kerstgroet 

Gemeentediaconaat

Aan de coördinatoren en vrijwilligers van het 

Gemeentediaconaat Leusden,

Als jullie dit kerkblad ontvangen is het Advent, 

maar Kerst en oud en nieuw staan voor de deur.

Het was opnieuw een jaar waarin nog niet alle 

onderdelen van het gemeentediaconaat weer 

voluit konden werken – behalve de bloemendienst 

– maar wij zijn blij dat er weer meer kon dan in 

2021. Het ouderenwerk liet in het voorjaar nog 

even op zich wachten maar draait nu weer op 

volle toeren.

Zo kan de kerkdienst ook weer bezocht worden 

waardoor wij elkaar ook weer meer kunnen 

ontmoeten. 

Het bestuur van het Gemeentediaconaat 

wenst jullie gezegende kerstdagen, een fijne 

jaarwisseling en een ontmoetingsvol 2023. 

Zullen wij dan 

jij en ik

met een hart van goud

in het flakkerend licht

naar de mensen gaan.

En telkens beschroomd

op de drempel staan,

de mirre van hoop

de wierook van eerbied

voorzichtig in onze handen.

Om als een kind dat nog droomt

van een wereld die goed is,

even een glimp te zien

van God zelf

die ons aankijkt

in het gelaat van de ander.

Bestuur gemeentediaconaat Leusden,

Hans van Geet 

Diana Saaltink

Teus Blanken

Jenny Meijlink
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Een oude man is hij. Vroom en gelovig, 

evenals zijn vrouw Elisabeth. Behorend tot 

de priesterafdeling van Abia, een van de 

in totaal 24. Zacharias en zijn echtgenote 

zijn kinderloos. Geen nageslacht, geen 

illusies, geen verwachtingen meer. Niet op 

die leeftijd. Nog maar kort te gaan tot zijn 

emeritaat. En dan, op de valreep, gebeurt 

het. Als zijn afdeling aan de beurt is om 

de priesterdienst te vervullen, valt het lot 

op Zacharias om het reukoffer te brengen 

in de tempel. Wie had dat zo laat in zijn 

carrière nog gedacht?

Daar blijft het niet bij. Als hij in het heiligdom 

van Jahweh zijn religieuze plicht vervult, 

staat ineens een boodschapper uit de 

hemel naast het reukofferaltaar. Is me dat 

schrikken! Maar de engel stelt hem op 

zijn gemak en deelt Zacharias mee dat hij 

en Elisabeth een zoon zullen krijgen. En 

dan komt het: deze zal als bode voor God 

uitgaan. Met de kennis van nu: hij zal de 

heraut van de Messias zijn. ‘Ja, ja’, denkt 

Zacharias. ‘Op onze leeftijd zeker.’ Misschien 

heeft hij zelfs binnensmonds ‘Laat me 

niet lachen’, gemompeld. Hij mag dan als 

priester met bovenaardse zaken bezig zijn, 

hij staat toevallig wel met beide benen op 

de grond. Zacharias weet waar Abraham 

de mosterd haalt. Maar ondertussen is hij 

toch mooi vergeten wat zijn eigen naam 

betekent: ‘Jahweh gedenkt’. En dat is nu 

precies waar het hier om gaat.

Al hadden wijzelf in Zacharia’s positie waar-

schijnlijk net zo gereageerd, het pleit hem 

niet vrij. Zeker, het verhaal van de aarts-

engel Gabriël is ongelooflijk, en Zacharias 

gelooft het dus ook niet. Maar zijn nichtje 

Maria, een eenvoudige jonge vrouw, kreeg 

welhaast nog onwaarschijnlijker nieuws te 

verwerken en zij geloofde het wel. Daarom 

legt de Heer deze man Gods even het  

zwijgen op. Ga jij eerst maar eens een 

tijdje herbronnen, Zacharias, dan praten  

we verder.

Zacharias, die vrome en  

gelovige man, die even de weg 

kwijt leek, weet het weer:  

‘Jahweh gedenkt’.

‘Jahweh gedenkt’, en Zacharias, de 

theoloog, moet er opnieuw aan herinnerd 

worden wat dit zeggen wil. Wat beter dan 

in absolute retraite, zonder afleiding. Hoe 

hij zijn zwijgen thuis heeft uitgelegd, mag 

Joost weten. Hij kan niet met Elisabeth 

delen wat hij in de tempel heeft meege-

maakt en wat hem daar van hogerhand is 

toegezegd. Waar het hart vol van is, loopt 

normaal gesproken de mond van over. 

Alleen zit die van Zacharias op slot. Hij is 

letterlijk met stomheid geslagen.

Intussen gaat de belofte van de Heer in 

vervulling. Elisabeth wordt zwanger en als 

de dag van haar bevalling gloort, brengt 

zij een zoon ter wereld. En dan breekt bij 

Zacharias de ban. Zijn mond opent zich 

De engel Gabriël verschijnt aan Zacharias in de tempel. Fresco in de Grieks-orthodoxe kerk 

van Sint-Johannes de Doper in de christelijke wijk van Jeruzalem.

Jahweh 
gedenkt



 

Kort nieuws
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en de woorden stromen eruit. Een heuse 

waterval. Hij spreekt niet alleen, hij heft zelfs 

een lofzang aan, die als het Benedictus een 

vast onderdeel vormt van de ochtendliturgie 

in kloosters over de hele wereld. Zacharias, 

die vrome en gelovige man, die even de 

weg kwijt leek, weet het weer: ‘Jahweh 

gedenkt’. Om nooit meer te vergeten.

Tekst: Wiebren J. Tabak / beeld Shutterstock

Beste gemeenteleden

Op 17 oktober 2021 was uw collecte bestemd voor onze stichting 

‘Groene Habitat voor India’, ten bate van de aanschaf van een tweede 

pers voor het persen van aardestenen. Met die aardestenen kunnen 

veilige huizen worden gebouwd in enkele dorpen aan de voet van de 

Himalaya. En nu zijn wij heel blij u te kunnen vertellen dat deze tweede 

pers dit jaar daadwerkelijk is aangeschaft en ook al volop in gebruik is 

genomen (zie foto). Er zijn al honderden stenen mee geperst. Door deze 

tweede pers kunnen er niet alleen meer stenen gemaakt worden, maar 

kunnen ook meer dorpen bereikt worden. Echt geweldig! Niet alleen wij, 

maar vooral juist de dorpsbewoners zijn u erg dankbaar. Wij zullen ons 

dan ook blijven inzetten voor deze bewoners!

Met vriendelijke groet, Marleen en Bezalel Newmei

Bijbelse tekeningen in Marcuskerk

In de Marcuskerk hangen de komende tijd elf tekeningen van beeld-

verteller Wanda van Alen. Zij maakte haar tekeningen naar aanleiding 

van het boekje 'Ode aan de verliezer' van de theoloog Alain Verheij. Ze 

ontdekte dat boek naar aanleiding van gesprekken met Anette Sprotte. 

Verheij verteld erin dat mensen die in de maatschappij minder zichtbaar 

zijn, ook het verschil kunnen maken. Hij legt dat uit dat aan de hand 

van een aantal Bijbelse verhalen. Bijvoorbeeld het verhaal van de twee 

broers Kaïn en Abel en het verhaal van de vader van het verloren kind. 

“Ik hoop dat mensen de Bijbel erbij pakken en zich in de verhalen  

verdiepen’’, zegt Wanda van Alen.

Haar werken komen tot stand door het lezen van boeken. “Ik bevind me 

dan in de wondere wereld van beelden. Deze verbeelding zet ik om in 

persoonlijke tekeningen. Ik omschrijf mijzelf daarom als beeldverteller. 

Ik maak een soort striptekeningen en schrijf er van alles bij.’’

De tekeningen hangen tot begin volgend jaar in de kerk. Op donderdag 

5 januari 2023 tussen 10 en 12 uur is de Marcuskerk open om de 

tekeningen te bekijken. Wanda van Alen is aanwezig om toelichting  

te geven.

College van Kerkrentmeesters weer voltallig

Het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse gemeente Leusden 

is weer voltallig. Drie gemeentelezen komen het college versterken. 

Evert Overeem wordt de nieuwe secretaris, Bram van Uden is de nieuwe 

penningmeester en Pieter Nap ondersteunt het college in algemene 

zaken, zoals lange-termijnbeleid, personeel, vrijwilligers en beleggingen.
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Met een stevig applaus stemden de 

aanwezigen donderdagavond 24 november 

in met een beroep op dominee Erica 

Hoebe-de Waard, nu nog predikant van de 

Bevrijdingskerk in Wageningen. Zes dagen 

later bracht de beroepingscommissie 

onder leiding van Piet Renkema bij haar 

thuis de zogenoemde beroepsbrief.

Erica Hoebe is geboren (in 1978) en 

getogen in Soest. Ze werkte in Amsterdam 

(Oranjekerk), Leidschendam en Wageningen. 

Ze is getrouwd met Niels (ook afkomstig 

uit Soest), die in tot voor kort als docent 

scheikunde werkte aan een school in 

Barneveld. Niels en Erica hebben drie 

kinderen: Thomas (15) zit in 5 vwo, houdt 

van roeien en speelt contrabas. Jochem 

(13) is een boomlange korfballer en geeft 

training en is vrijwilliger in een verzorgings-

huis in Wageningen waar hij mensen naar 

de kerkdienst brengt. Neeltje (11) zit in de 

brugklas, skeelert graag en speelt viool.

Erica is tien jaar predikant in Wageningen 

en heeft het daar prima naar haar zin. Ze 

was dan ook helemaal niet van plan om daar 

weg te gaan. Ook niet toen Piet Renkema, 

voorzitter van de beroepingscommissie, 

haar belde om te vragen of ze naar Leusden 

wilde komen. Maar Piet mocht haar toch 

zijn verhaal over Leusden vertellen. “Ik 

paste precies in de profielschets die 

Leusden had opgesteld, het verbinden van 

generaties, een open blik naar de wereld. 

Wat Piet zei, liet me niet los. En ik besloot 

te solliciteren.’’ Hoe zit het met de roeping, 

vroeg Bert de Velde Harsenhorst. “Tijdens 

een van de gesprekken zei iemand van de 

beroepingscommissie: ‘Het lijkt wel of je al 

onze predikant bént.’ En zo voelde het ook. 

Een plus een wordt drie. Dat heb je soms 

ook in een eredienst of in het pastoraat. 

Voor mij zijn dat momenten dat de Geest 

werkt. Je wordt boven jezelf uitgetild en 

je zet elkaar in elkaars kracht. Niels en ik 

vinden de overstap naar Leusden spannend. 

We gaan een gezin met drie tieners  

verhuizen. En toch is er een onderstroom 

van vertrouwen. Ik denk dat dat ook  

roeping is.’’

Hoe heb je de beroepingsavond ervaren?

“De sfeer voelde warm aan en ik voelde 

me welkom. Natuurlijk voelt het raar om 

dan zomaar ineens de kerk binnen te 

lopen met alle ogen op me gericht. Het 

was goed dat er veel mensen waren, die 

allemaal vrolijk en vriendelijk op me over-

kwamen. Tijdens de gesprekken na afloop 

zag ik in een ooghoek ook de manier waar-

op mensen van de Protestantse gemeente 

Leusden onderling met elkaar omgaan. 

Erica Hoebe: 
Ik ben er voor heel Leusden



Erica Hoebe aan het werk in de Bevrijdingskerk in Wageningen

Ze zijn in elkaar geïnteresseerd en stralen 

verbondenheid uit. En dat past bij mij. De 

kerk is niet een dominee of een gebouw, 

de kerk ben je samen.’’

‘Mijn klasgenoten op het vwo 

waren niet verbaasd dat ik  

dominee wilde worden.’

Waarom ben je dominee geworden? Wilde 

je dat altijd al?

“Ik was vier of vijf jaar oud toen ik voor het 

eerst tegen mijn ouders zei dat ik dominee 

wilde worden. Dat ervoer ik toen heel sterk 

en dat is lang tijd gebleven. Ik heb het ook 

een tijd niet gewild, toen ik puber was. 

Ik vond de kerkdienst saai. Dat vinden 

pubers nu ook en waarschijnlijk is het 

ook echt saai voor hen. Maar we hadden 

een fijne predikant in Soest met wie ik 

het goed kon vinden. Hij liet mij allerlei 

dingen in de kerk doen, zoals de tienerclub 

en de kindernevendienst. In die tijd werd 

mijn oma ziek en met haar had ik goede 

gesprekken. Ik was onder de indruk van de 

manier waarop ze over haar geloof praatte. 

Ik zat ook in de begeleidingscommissie 

van een andere predikant. Toen ik de 

bovenbouw van de middelbare school aan 

mijn klasgenoten vertelde dat ik dominee 

wilde worden, waren ze helemaal niet  

verbaasd. ‘Dat past bij jou, zeiden ze’. 

Heeft het predikantschap gebracht wat je 

hoopte?

“Tijdens mijn studie liep ik stage in de 

Oranjekerk in Amsterdam. Omdat het klikte 

heb ik mijn studie versneld en preekconsent 

vervroegd aangevraagd om er als kerkelijk 

werker aan de slag te gaan. Ik weet nog 

dat ik in die tijd een keer naar huis fietste 

en dacht: ‘Wat is het leuk en ik word er 

ook nog voor betaald’.’’

‘Ik kom niet met een draaiboek 

vol plannen naar Leusden.’

Heb je een plan met Leusden?

“Nee, dat heb ik en dat wil ik niet. In 

Wageningen, waar ik nu nog werk, hebben 

we zogenoemde beraadsgroepen, waar de 

mensen voor een bepaalde periode in werken 

aan een bepaalde taak. Toen ik deze zomer 

afscheid nam van de beraadsgroep ‘pasto- 

raat’ citeerde de voorzitter een interview 

met mij, dat verscheen in de tijd toen ik in 

Wageningen begon. Ik had daarin gezegd 

dat ik mezelf zie als een voorbijganger, die 

de gemeente dient en zich daarbij wel  

volledig aan haar verbindt. Ik wil eerst 

goed luisteren naar wat er leeft in Leusden 

en wat de verlangens zijn. Van daaruit wil 

ik werken. Ik kom niet met een draaiboek 

vol plannen naar Leusden.’’

Word je dominee van de Protestantse  

gemeente Leusden of van alle inwoners 

van Leusden, wie ze ook zijn?

Resoluut: “Ik ben er voor heel Leusden! 

Daarom wil ik ook in Leusden komen wonen 

als ik hier aan het werk ga. Ik wil door de 

winkelstraat lopen, over de markt struinen 

en aanspreekbaar zijn. Dat doe ik in  

Wageningen ook. Ik doe mee met het werk van 

Stichting Present en rondom vluchtelingen-

werk. Ook ben ik actief in een stichting die 

zich inzet voor kinderen die in armoede 

leven. Ik ben tijdje lid geweest van de 

Rotary Club. Ze doen allemaal goed werk 

en zoeken verbinding. En dat is precies 

wat de kerk ook doet. Vanuit diaconaat 

kunnen we als kerk goed samenwerken 

met anderen.’’

‘Ik ben er voor heel Leusden! 

Daarom wil ik ook in Leusden 

komen wonen.’

Wat doe je in je vrije tijd?

“Lezen, met de hond naar buiten (we hebben 

een labradoodle, Tommie) en ik sta in de 

zomer graag samen met Niels op de sup 

(dat is een staand roeien op een soort 

surfplank). Ik bezoek graag musea en sta 

in de keuken te koken en te bakken. Twee 

keer in de week ben ik in de sportschool, 

maar of dat hobby is? Het is vaak wel 

gezellig.’’

Het is bijna Kerst. Wat betekent het Kerst-

feest voor jou?

“Kerst is voor mij feest van het wonder dat 

God de wereld zo lief heeft. Een belofte 

die zichtbaar wordt in de geboorte van 

een kwetsbaar kind, dat met zijn leven (in 

woord en daad) de wereld blijvend heeft 

veranderd. Kerst laat mij zien dat Gods 

licht altijd weer doorbreekt in het donker: 

er is perspectief, ook als het moeilijk 

is. En dat het kleine en kwetsbare, heel 

groots en betekenisvol kan zijn. Een feest 

dus vol verwondering, om Gods liefde, om 

het leven en om het licht!’’

Tekst: Peter Sneep / foto’s collectie Erica Hoebe
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Na 39 jaar komt er een einde aan de 

officiële betrekkingen tussen de gemeenten 

van Leusden en Brandenburg. Beide kerken- 

raden hebben daartoe in goed overleg 

besloten (wat Brandenburg betreft: na 

lang aarzelen). In januari zullen we in een 

dienst op zondagmorgen nog één keer 

danken voor de achterliggende jaren en 

bidden voor elkaars toekomst. En natuur-

lijk verliezen we elkaar niet echt uit het 

oog. Daarvoor zijn de banden die tussen 

gemeenteleden over en weer zijn ontstaan, 

te hecht geworden. “Vriendschap kun je 

niet afschaffen”, zei iemand hier in Leusden. 

En zo is het.

Het was 1983 en in Leusden woonde dr.  

A. Kruyswijk, die voor de (toen nog) Gerefor- 

meerde Kerken belast was met buitenlandse 

contacten. Op dienstreis door de DDR, 

toenmalig Oost-Duitsland, ontmoette hij 

een jonge dominee uit in de Reformierte 

Gemeinde in de stad Brandenburg. Hij 

Partnergemeenten gaan uit elkaar:  

verstandig, maar ook met weemoed

heette Ulrich Barniske en wilde zijn nieuwe 

gemeente (hij was er nog maar kort) wat 

uit het isolement halen dat de kerken 

in de communistische DDR kenmerkte. 

Er waren, wist ds. Barniske, al heel wat 

Nederlandse en Oost-Duitse gemeenten 

die onderlinge contacten hadden. Wist dr. 

Kruyswijk misschien een gemeente die…? 

En dr. Kruyswijk dacht: waarom niet mijn 

eigen woonplaats? Hij schreef een artikel 

in het Leusder Kerkblad, er meldden zich 

een paar geïnteresseerde gemeenteleden, 

de kerkenraden (want toen hadden we 

er nog twee: een gereformeerde en een 

hervormde) stemden er officieel mee in en 

toen hadden we een partnergemeente. 

‘We hebben wat afgepraat met 

elkaar, al die jaren. Gebeden, 

gelezen, geluisterd. Elkaar 

duchtig ‘de nieren geproefd’

Grauw en mistig

Waarom wilden ze dat eigenlijk, zo’n partner- 

schap? Kort gezegd: wie in de DDR naar 

de kerk ging, stond alleen in die maat-

schappij. Liep kans door z’n collega’s met 

de nek te worden aangekeken, was op  

z’n best een vreemde eend in de bijt, zag 

aantrekkelijke baantjes aan zich voorbij gaan. 

De wetenschap dat elders een gemeente 

was die aan ze dacht, voor ze bad, met 

ze meeleefde, deed christenen in de DDR 

meer goed dan we ons konden voorstellen.

In januari 1984 bezochten vier Leusdenaren 

voor het eerst de partnergemeente. In 

een grauwe, mistige omgeving waar de 

lucht van bruinkool zwaar boven de stad 

hing. Maar waar we alle kou en nattigheid 

vergaten door de oprechte warmte van de 

ontvangst door de Brandenburgers.

Verschillen

Wat hebben we gedaan, in die nu bijna 

veertig jaren? Zo’n beetje alles. We 

Afscheid van Brandenburg

Leusdenaren en Brandenburgers gezamenlijk aan de maaltijd bij een bezoek in 2015. Op de achtergrond in rood overhemd ds. Malte Koopmann, 

de huidige predikant van Brandenburg
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hebben elkaar ontmoet, meer dan eens 

per jaar. Tot 1989 vrijwel uitsluitend in de 

DDR, toen de grenzen open waren ook in 

Leusden. Predikanten, kerkenraadsleden, 

‘gewone’ gemeenteleden, jeugd: over en 

weer hebben we bij elkaar rondgekeken. 

We hebben wat afgepraat, al die jaren.  

Gebeden, gelezen, geluisterd. Elkaar duchtig 

‘de nieren geproefd’. En dus de - soms 

grote, soms verrassend kleine - verschillen 

opgemerkt en uitgesproken. Teleurstellingen 

weggeslikt. Blijdschap gedeeld. Doop-

kaarsen overhandigd (een wat onwennig 

fenomeen, daar in het oosten). Aan open 

groeven gestaan, want in zo’n periode doet 

de dood zich bij tijd en wijle vanzelfsprekend 

ook gelden.

‘Talrijk zijn de pakken koffie, 

stroopwafels en Haagse hopjes 

die we voor onze gastgezinnen 

meenamen.’

Op de fiets

Hoogtepunt was de fietstocht in 1994, 

toen we met enkele tientallen Leusdenaren 

in een week naar Brandenburg fietsten. 

Niet alleen omdat de contacten tien 

jaar bestonden, maar vooral om er de 

opbrengst van een financiële actie heen 

te brengen. De pastorie / kerkzaal / 

gemeentecentrum in Brandenburg werd 

gerenoveerd en we wilden daar onze 

bijdrage aan leveren: twaalfduizend gulden 

hadden we bij ons, voor de inrichting van 

een jeugdruimte in de oude, gewelfde, 

sfeervolle kelder waar in de DDR-tijd de 

bruinkoolwintervoorraad lag opgeslagen. 

Twee jaar later fietste de jeugd van  

Brandenburg in omgekeerde richting.

Tuimelraam

Niet alleen met die twaalfduizend guldens 

(zo’n vijfduizend euro) hebben we onze 

partnergemeente geholpen. Al eerder 

brachten we enkele keren geld bijeen  

we voor spullen die in de DDR niet of  

nauwelijks te krijgen waren. Via Zwitserland 

werd een tuimelraam voor het dak van 

de pastorie geleverd, via West-Berlijn een 

kopieerapparaat. Het deed twaalf jaar trouwe 

dienst. En talrijk zijn de pakken koffie, stroop- 

wafels en Haagse hopjes die we voor onze 

gastgezinnen meenamen.

Gaandeweg werd echter dat materiële aspect 

naar de achtergrond gedrongen: het was 

steeds minder nodig. In plaats daarvan 

zetten we ons gezamenlijk in voor plaatsen 

en landen waarvoor dat wel nodig was: 

Slowakije, Servië.

‘Er groeide in Nederland een  

generatie op die nauwelijks 

nog weet heeft van het  

bestaan van de DDR.’

Geen toekomst

De tijden veranderen. Veel gemeenteleden 

die de contacten hebben gedragen, 

zowel in Leusden als in Brandenburg, zijn 

vertrokken of overleden. Predikanten zijn 

vertrokken of met emeritaat. 

Er groeide in Nederland een generatie 

op die nauwelijks nog weet heeft van 

het bestaan van de DDR. Onze diaconie 

verbond zich in 2018 aan een project van 

een aantal jaren met een vijftal gemeenten 

in Moldavië. Onze partnergemeente zag 

geen kans zelfstandig te blijven en is vorig 

jaar opgegaan in een grotere ‘Reformierte 

Gemeinde im Havelland’. 

Het was voor de contactpersonen (Hans van 

Geet, Willem Hekhuis, Dick Vis) aanleiding 

om de kerkenraad voor te stellen met onze 

partnergemeente te gaan praten over de 

toekomst van het partnerschap. Dat is 

gebeurd, en daar schrokken ze toch even 

van in Brandenburg. Of liever gezegd: ze 

schrokken wakker, want ook van hun kant 

waren de contacten behoorlijk ingedut.  

Na een paar keer (mail)contact over en 

weer heeft de kerkenraad in Brandenburg 

toch ook ingezien dat je iets dat niet 

levensvatbaar meer is, niet per se in stand 

moet willen houden.

En zo nemen we formeel in januari 

afscheid van elkaar. Met blijvende liefde 

en genegenheid, met weemoed, met 

gedachten aan de mooie én de moeilijke 

ogenblikken die we samen meemaakten. 

We koesteren onze herinneringen, bidden 

voor elkaar. Leusden en Brandenburg mogen 

zich gezegend weten, elkaar op deze manier 

gekend te hebben.

Via de Nieuwsbrief wordt binnenkort de 

datum bekend gemaakt waarop wordt 

gebeden voor Brandenburg.

Tekst: Willem Hekhuis / foto’s collectie PgL

De Johanniskirche aan de oever van de 

Havel, een markant bouwwerk in de binnen-

stad van Brandenburg

De fietstocht in mei 1994. Onder anderen rechts, zonder pet, Wim Blijleven
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Het Leusder Kerkblad gaat de komende 

edities in gesprek met de pastores van 

bevriende kerken in Leusden en Achterveld. 

Pastoraal werker drs. Fred Kok van de  

St. Lucasparochie bijt het spits af. 

Wie is Fred Kok?

Als 18-jarige begon Fred Kok na de meao 

bij een bouwbedrijf in de boekhouding. Zijn 

chef vond dat hij cursussen moest gaan 

volgen. Dat was niet zijn ding. Hij zakte 

steeds voor de examens. Zijn vrienden 

volgden inmiddels allerlei hbo-opleidingen. 

Fred dacht: “Dat kan ik ook. Ik was al  

actief in de parochie. Theologie leek me 

wel wat. Ik ben met de pastoor gaan praten 

en zo begon ik aan een hbo-opleiding  

theologie. In het tweede jaar bleek, dat  

ik voor die opleiding intern moest gaan 

wonen. Dat wilde ik absoluut niet. Ik was 

25 jaar inmiddels. Ik ben toen aan de  

Katholieke Universiteit Utrecht theologie 

gaan studeren. En heb die studie met 

succes afgerond.”

Wie is God voor jou?

“Vroeger had ik een helder klassiek Gods-

beeld. God was zoals Hij was afgebeeld op 

de schoolplaten. Hij bestuurde van boven 

af. God is nu voor mij een Vader met een 

sturende kracht en vooral een bron van 

liefde. Vanuit de Bijbel krijgen we richtingen 

aangereikt om die liefde zichtbaar te maken. 

Jezus Christus is daarin een sturende kracht. 

Door de Heilige Geest krijgt dat vorm in de 

wereld. Ik zeg soms zelf dingen waarvan ik 

denk: ‘Dat heb ik niet zelf verzonnen, hoe 

kom ik daarop. Dat is de Geest.’ Je hoeft 

het dus niet alleen te doen.”

Kerk als instrument

De kerk is een instrument om het geloof 

vorm te geven. Je bent met elkaar op weg 

naar God, gedragen door de liefde. Wat 

is het mooi om samen christen te zijn en 

elkaar in kerkelijk verband te ontmoeten. 

Dit is de diepste overtuiging van Fred Kok. 

De kerk is ook een organisatie. Voorzichtig 

kiest hij zijn woorden. “Het instituut kerk 

heeft krassen opgelopen. Denk maar aan 

de schandalen rond seksueel misbruik. En 

door de schaalvergroting dreigt de menselijke 

maat te verdwijnen. De kerk schiet zo haar 

doel voorbij. Ook in Leusden en Achterveld 

ontkomen we daar niet aan. Toen ik hier 

zo’n 25 jaar geleden kwam, waren dit twee 

parochies. Door het priestertekort zijn de 

parochies steeds groter geworden. En dat 

is het niet alleen. Ik zat in een klas van 30 

personen. Twee daarvan werken nog voor 

de kerk.’’

’’Ik voel me als een herder die 

tussen de kudde loopt, ergens 

middenin.’’

De Sint-Lucasparochie bestaat nu uit acht 

geloofsgemeenschappen met één centraal 

secretariaat, gevestigd in Leusden. Naast 

Leusden en Achterveld maken Barneveld/

Voorthuizen, Ermelo, Harderwijk, Hoevelaken, 

Nijkerk en Putten hier deel van uit.

Inhoud van het werk

“Ik voel me als een herder die tussen de 

kudde loopt, ergens middenin. Als het 

nodig is, stuur ik bij. Dat past bij mijn 

Godsbeeld. Ik heb het overzicht en moet 

zien de kudde mee te krijgen. Uitvaarten 

doe ik heel graag. De contacten zijn heel 

direct en je kunt mensen helpen bij hun 

geloofsbeleving. Het geloof speelt ook 

een grote rol bij de voorbereiding van 

Fred Kok: “Ik zeg soms zelf dingen 

waarvan ik denk: ‘Dat heb ik niet zelf 

verzonnen, hoe kom ik daarop. Dat is 

de Geest.’ Je hoeft het dus niet alleen 

te doen.”

Op bezoek bij de 

geestelijke buren



 

huwelijksvieringen. Ik vraag het bruidspaar 

elkaar een brief te schrijven waarom ze 

met elkaar trouwen en waarom in de kerk. 

Als een van de partners buitenkerkelijk is, 

wordt het missionair: niet gelovige mensen 

op een gelovig spoor zetten. Bij de overweging 

spreek ik zo veel mogelijk de taal van de 

mensen. Een woord als naastenliefde 

zegt mensen vaak niets. Zorg om elkaar, 

spreekt wel aan. Is dat christelijk of niet?

Mijn werkzaamheden zijn door de schaal-

vergroting verschoven van eerstelijnszorg 

naar tweedelijnszorg. Ik begeleid nu  

vrijwilligers die eigenlijk mijn werk doen. 

Vrijwilligers zijn bij ons wat de ouderlingen  

bij jullie zijn. Ik hoef het gelukkig niet 

alleen te doen. We werken met een 

pastoraal team van zes mensen. Wat is 

gebleven, is de zorg voor de mensen.’’

‘De paus verlangt naar meer 

synodaliteit, letterlijk ‘samen 

wandelen’ in de kerk.’

De kerk wereldwijd

Paus Franciscus is eind 2021 een mondiaal 

synodaal proces begonnen. Wereldwijd mogen 

de katholieken meepraten over het beleid. 

De paus verlangt vanaf zijn aantreden al naar 

meer synodaliteit, letterlijk ‘samen wandelen’ 

in de kerk. Hij vraagt de gemeenten mee 

te gaan op deze ‘synodale weg’.

“Ook in de Sint-Lucasparochie zijn groeps-

gesprekken gehouden over de betekenis 

van het geloof en onze bijdrage aan een 

betere samenleving. Ook niet-katholieke 

christenen, anders gelovigen (zoals moslims, 

hindoes, boeddhisten) en niet gelovige 

mensen zijn uitgenodigd om aan deze 

gesprekken mee te doen. Echt een brede 

beweging, die uitmondt in een Algemene 

Bisschoppensynode, die gepland staat in 

oktober 2023. De bisschoppen nemen 

dan de gespreksverslagen vanuit de hele 

wereld mee. Iedereen kan bedenken, 

dat dit samenvattingen zijn, anders is de 

papierberg niet te overzien. De winst is in 

ieder geval de hartverwarmende, leerzame 

en bemoedigende gesprekken in en vanuit 

de parochie.’’

Tekst Tineke Overeem / foto Ko Groen
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Het diaconaat behoort tot één van de kerntaken van onze kerken. Hulp bieden 

aan mensen, die dat nodig hebben. Het gemeentediaconaat van de Protestantse 

gemeente Leusden omvat een aantal activiteiten, die worden ontwikkeld 

en uitgevoerd door gemeenteleden en een dienstbaar (diaconaal) karakter 

hebben. Vandaag: de Bloemendienst.

Op de tafel voor in de kerk staat elke zondag een boeket bloemen. Deze worden 

door de vrijwilligers van de bloemendiensten van de Dorpskerk en de Marcuskerk 

gekocht en geschikt.

Het boeket dat tijdens de dienst in de 

kerk heeft gestaan wordt na de kerk-

dienst naar een gemeentelid gebracht. 

Aanmelden voor bloemengroet via 

predikanten of pastorale werkers.

Je kunt met deze bloemen iemand 

blij maken of er mee zeggen dat er 

aan hem of haar wordt gedacht. In 

verdrietige tijden kunnen bloemen veel 

troost bieden. De samenstelling van 

het boeket kun je aanpassen aan de 

omstandigheid. Kleur is in dat geval 

heel belangrijk.

 

Op bijzondere zondagen en perioden 

van het kerkelijk jaar staat er op de 

tafel een liturgische schikking. In deze 

schikking proberen we met behulp van  

natuurlijke materialen en symbolen het thema van die tijd te ondersteunen.

Kleur en vorm zijn in deze heel belangrijk. In de week voor Pasen worden er 

bloemen gebracht bij mensen die in het afgelopen jaar een verlies hebben 

geleden of ernstig ziek zijn.

Dit zijn de Paasgroeten.

Dit alles doen we dus wekelijks in de Marcuskerk en de Dorpskerk, met een 

groep enthousiaste vrijwilligers. Interesse om ons te komen helpen en volgens 

een rooster bezig te zijn met bloemen in de kerk, neem dan contact op met

 

Henny Vons (DK) hennyvons@gmail.com

Elise van Vugt(MK) elisevanvugt@kpnmail.nl

Bloemen in de kerk



De werkgroep Groene Kerk geeft tips voor 

een duurzaam kerstfeest.

Een duurzame kerstboom

Een wegwerpkerstboom of een kunstboom 

zijn allebei niet milieuvriendelijk. Al gaat 

een kunstboom jaren mee, de productie 

en het transport maken de nepperd tot 

een echte vervuiler. En het verbranden van 

de wegwerpkerstbomen zorgt weer voor 

massa’s extra CO2 in de lucht. Een betere 

optie is een kerstboom huren of adopteren 

zodat hij na kerst weer in de grond kan. 

Kijk op: www.adopteereenkerstboom.nl. En 

op www.facebook.com/kerstbomenleusden 

Ook kun je een kerstboom maken van houten 

paaltjes/latjes. Daarover zijn ideeën genoeg 

te vinden op internet.

Milieuvriendelijke kerstverlichting

Gezellig, die lampjes in de tuin en in de 

boom. Maar die leuke twinkelaars slurpen 

energie. Er zijn genoeg alternatieven. Met 

LED-lampjes bijvoorbeeld. LED-verlichting 

heeft niet alleen een veel lager verbruik 

maar ook een hoger aantal branduren 

dan gewone verlichting. En er zijn zelfs 

lichtsnoeren die werken op zonne-energie! 

Maar laat de verlichting niet de hele nacht 

branden want daar zijn dieren niet blij mee!

Het Nationale Park De Hoge Veluwe houdt elk jaar de actie Zaag Je Eigen Kerstboom. Dat is niet alleen een leuk gezinsuitje, ook de natuur in het 

park is hiermee geholpen. Deze dennenbomen groeien op de unieke, open stuifzandgebieden van het park. Als de bomen daar niet worden 

verwijderd, zal dit bijzondere landschap dichtgroeien en verdwijnen. De actie is voor dit jaar al volgeboekt.

Een groene kerstkaart

E-cards versturen is de meest milieuvrien-

delijke optie, maar misschien iets minder 

persoonlijk. Wil je liever echte kaarten  

versturen? Kies dan voor kerstkaarten die 

op kringlooppapier gedrukt zijn onder andere 

te koop in de Wereldwinkel. Evenals kaarten 

van Amnesty. En de kaarten die je zelf 

mag ontvangen kun je in januari (en ook 

het hele jaar door!) verzamelen evenals de 

postzegels en in de kaarten/postzegelbox 

doen die in de beide kerken staat. Die 

brengen elk jaar een aardig bedrag op.

Wat is een eerlijke, duurzame kerstmaaltijd?

Wat is de juiste verhouding tussen genieten 

van het goede van deze wereld aan de ene 

kant en respect voor mens, milieu en dier 

aan de andere kant?

Niet om te confronteren, of om een schuld- 

gevoel aan te praten. Wel om ons te blijven 

realiseren wat voor geluksvogels we zijn 

en om ons hart open te houden voor de 

dagelijkse realiteit van een miljard mensen 

die leven in armoede. We hebben als  

Westerse consument veel meer impact dan 

we denken. Niet alleen dagelijks binnens-

huis, maar juist aan de andere kant van  

de wereld, bij het maken en vervoeren van 

de dingen die we dagelijks kopen. Wij als 

consument betalen uiteindelijk voor die 

verborgen impact en wij houden het systeem 

daarmee in stand. Steeds meer mensen willen 

dat ons eten duurzamer, diervriendelijker en 

eerlijker is, maar toch lukt het ons nauwelijks 

ons voedselsysteem te verbeteren.

Hoe maken we ons kerstdiner duurzaam?

Bij de keuze voor ingrediënten is het handig 

om zoveel mogelijk biologische, fairtrade, 

lokale en seizoensproducten te kopen, niet 

meer in te slaan dan je nodig hebt, voor 

visproducten de viswijzer te volgen en zo 

min mogelijk vlees te gebruiken. Kies er 

voor om kraanwater op tafel te zetten, in 

plaats van een milieuonvriendelijke fles 

mineraalwater! Liever niet zelf koken? Met 

kerst lekker uit eten kan ook duurzaam. 

Met de gids en website van Puur! uit eten 

wordt een bewuste keuze maken wel heel 

makkelijk. De site zoekt alle milieubewuste 

restaurants bij jou in de buurt.

“De wereld verandert door jouw voorbeeld, 

niet door jouw mening!” Paulo Coelho

groenekerk@pgleusden.nl

Tekst: Werkgroep Groene Kerk / foto: Het 

Nationale Park de Hoge Veluwe

Tips voor een 
duurzame Kerst
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Ik vind dit de spannendste Actie Kerkbalans 

waaraan ik tot nog toe heb meegewerkt. 

Er is veel gebeurd in het afgelopen jaar. 

We vieren weer bijna op de gebruikelijke 

manier kerkdiensten, maar er zijn ook 

veel leden die de voorkeur geven aan het 

thuis bijwonen van de diensten via de 

livestream. Ds. Erica Hoebe-de Waard gaat 

in het voorjaar als predikante aan de slag.

Onze kosten als Protestantse gemeente 

Leusden stijgen en ook u heeft allemaal 

te maken met stijgende kosten, maar er 

zijn grote verschillen in de ontwikkeling van 

de koopkracht van onze leden. We doen 

vanwege die verschillen dit jaar geen  

suggestie voor de verhoging van uw  

bijdrage, maar we vertrouwen erop dat u 

daarvoor een verantwoorde keuze maakt. 

Op de voorlaatste pagina van de Kerk-

balanskrant vindt u informatie over onze 

uitgaven en inkomsten.

De Actie Kerkbalans begint als de lopers 

hun pakketjes brieven op maandag 16 

januari in onze kerken ophalen. In die week 

wordt ook de e-mail verstuurd als u digitaal 

meedoet. Wilt u dan niet alleen uw inbox, 

maar ook de mappen voor spam en junk 

Als dit Kerkblad verschijnt, leeft u al 

volop toe naar het Kerstfeest, maar zullen 

de meesten van u nog niet aan oliebollen 

moeten denken. Achter de schermen is 

echter al veel werk verzet voor de Actie 

Kerkbalans. Vooral Marjolein Zweverink 

en Aat Mosterd hebben al heel wat uren 

besteed aan het opstellen van de brieven, 

het controleren van e-mailadressen en het 

bestellen van de benodigdheden.

e-mail goed in de gaten houden? Het kan 

zijn dat uw filter de mail over Kerkbalans 

daarin plaatst. Als u uw toezegging op 

papier doet, wilt u dan zorgen dat de 

antwoordenvelop met uw toezegging klaar 

ligt als de loper die komt ophalen? Op die 

manier draagt u bij aan een vlot verloop 

van de actie Kerkbalans. 

Wij danken u voor uw bijdragen de afgelopen 

jaren en ook voor 2023 rekenen wij op uw 

steun. Uw bijdrage is meer dan nodig.

Gerard van Houwelingen,  

ouderling-kerkrentmeester

Foto's: Ko Groen

Kerkbalans 2023:  
de spannendste ooit?
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Op 23 januari van dit jaar nam dominee 

Anette Sprotte afscheid van de Protestantse 

gemeente Leusden. Vanwege de corona- 

maatregelen nam ze buiten afscheid. Een 

lange rij gemeenteleden gaf haar een hand 

over het muurtje van de voorhof van de 

Marcuskerk. Ze nam een beroep aan,  

verhuisde naar Haarlem, waar ze nu  

predikant is van de protestantse wijk- 

gemeente Haarlem-Schalkwijk, die elke 

zondag samenkomt. Het kerkgebouw 

draagt de naam Ontmoetingskerk. Daar 

moet Anette zich wel thuis voelen.

Hoe gaat het met je na bijna een jaar op je 

nieuwe plek?

“Het gaat goed. Ik voel mij heel erg op 

mijn plek. Ik kom hier veel meer diversiteit 

tegen dan in Leusden en daar geniet ik 

van. In de kerk zijn bijvoorbeeld hoog- en 

laagopgeleide mensen, er zijn tehuizen 

voor verstandelijk gehandicapten, waarvan 

er een aantal ook deel uitmaken van de 

kerkgemeenschap. Geloof is hier niet  

vanzelfsprekend. Noord-Holland is meer  

geseculariseerd dan de rest van Nederland. 

De kerk zoekt daarin manieren om zichtbaar 

te zijn in de samenleving.’’

Hoe doe je dat?

“Je zult het niet geloven, maar ik heb de 

afgelopen tijd voor het eerst van mijn leven 

een businessplan geschreven voor de kerk 

waar ik voor werk. Ik heb daarin opgeschreven 

wat ik belangrijk vindt voor de kerk van 

Haarlem-Schalwijk. Dit heb ik erin gezet: 

Ik vind dat we vaker met elkaar om de 

tafel moeten zitten. Ik wil graag dat er een 

verbinding is tussen de avondmaalstafel 

tijdens de kerkdienst met de gewone tafel 

waar mensen elkaar ontmoeten. Ontmoeten 

vind ik heel erg belangrijk. Het punt is dat 

de Ontmoetingskerk van Schalkwijk nu nog 

geen faciliteiten heeft om mensen een 

maaltijd aan te bieden. Er is maar een 

piepklein keukentje. Daarom heeft de 

kerkraad onlangs besloten een architect 

aan het werk te zetten, die een royale 

keuken mag ontwerpen. Daar ben ik heel 

erg blij mee.’’

‘Ik mis de jongeren en de jonge 

gezinnen. Die waren in Leusden 

zo vanzelfsprekend.’

Is er toekomst voor de Ontmoetingskerk?

“De wijkgemeente van de Ontmoetingskerk 

is vergrijsd. Je zou dus kunnen zeggen: 

over acht jaar zijn we er niet meer. Maar 

dat wil ik niet. In plaats van afwachten, 

moet de kerk participeren op maatschap-

pelijk vlak. Schalkwijk is een veelkleurige 

stadswijk, heel anders dus dan het witte 

hoogopgeleide dorp Leusden. Ik kom hier 

veel rauwere levensverhalen tegen dan in 

Leusden. Maar ik mis hier de jongeren en 

de jonge gezinnen. Hun aanwezigheid was 

in de kerk van Leusden zo vanzelfspre-

kend! De kerk in Schalkwijk is ook niet de 

afspiegeling van de hele wijk. Ik zou graag 

willen dat dat wel zo was. Daarom proberen 

we zelf meer naar buiten te gaan op de 

mensen op te zoeken.’’

Ken je iedereen al in je nieuwe gemeente?

“De eerste tijd in Haarlem heb ik kennis- 

gemaakt met de kerkelijke gemeente. 

Dat hebben we gedaan in de huiskamers 

bij mensen thuis. Dat was zo goed, dat 

ik het plan heb opgevat om elk jaar in de 

periode Pasen die huiskamergesprekken 

te herhalen. Verder vind ik het belangrijk 

om verbinding te maken met ‘buiten’. Ik 
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De Haarlemse koster is  
de steun en toeverlaat  
van Anette

Anette met koster Bas. 

Bas is kok en kan heel 

goed organiseren.



Anette tijdens een lezing van het zomerprogramma.

heb daarom contacten gelegd met andere 

kerken in de wijk: het Apostolisch Genoot-

schap, de Christelijke Gereformeerde Kerk 

en de Mormoonse kerk. 

We hebben als Ontmoetingskerk al twee 

keer meegedaan met het culturele evene-

ment ‘Schalkwijk aan Zee’, waaraan ook 

muziekscholen en andere culturele instanties 

meedoen. Ik ben lid geworden van de 

werkgroep ‘muziek in de kerk’ en daarmee 

organiseren we nu in de Ontmoetingskerk 

concerten op zondagmiddag waar Amster-

damse conservatoriumstudenten optreden 

met klassieke muziek. Dat zorgt ervoor dat 

er mensen de kerk binnenkomen die daar 

nog nooit geweest. Er komen veel mensen 

op af, ook veel Oekraïense vluchtelingen. 

De laatste keer waren er vijftig mensen 

uit Oost-Europa bij het concert. Je zou 

het bijna vergeten, maar ik doe ook nog 

het gewone pastoraat en ga voor in de 

kerkdiensten.’’

‘Ik was zo overweldigd door 

de sfeer in de Sint-Bavo, dat 

ik amper uit mijn woorden kon 

komen.’

Werk je ook samen met andere protestant-

se kerken in Haarlem?

“Jazeker. En dat is best bijzonder. We 

werken als Ontmoetingskerk samen met 

de Oosterkerk en de bedoeling is dat we 

daarmee fuseren. De Oosterkerk was ooit 

een grote gemeente waar ooit, in de jaren 

dertig van de vorige eeuw, de beroemde 

theoloog K.H. Miskotte voorganger was. 

Maar nu komen er op zondag nog maar 

twintig mensen in de kerk. Verder werken 

we ook samen met de gemeente van de 

Sint-Bavokerk, de beroemde grote kerk in 

het oude centrum van Haarlem. De eerste 

keer dat ik daar voorging was ik overrompeld 

door de sfeer en ik voelde de eeuwenlange 

rijke geschiedenis van de plek waar al zo 

lang mensen samenkomen om te bidden. 

Ik was zo overweldigd dat ik amper uit mijn 

woorden kon komen.’’

“De mensen van de  

Ontmoetingskerk zijn trouw  

en niet vastgeroest. Dat vind  

ik fijn.’’

Maak je in de Ontmoetingskerk deel uit 

van een team, of sta je er alleen voor?

“Ook al is de kerk van Schalkwijk vergrijsd, 

de Ontmoetingskerk heeft een jong team, 

met mensen van eind twintig tot begin 

veertig. De jongerenwerker, de diaconale 

werker, het zijn allemaal jonge mensen. 

Dat vind ik erg leuk. Zij vinden het leuk dat 

ik wat ouder ben en vragen mijn advies en 

hulp als ze van slag zijn door teleurstellingen.’’

Hoe typeer je de Ontmoetingskerk?

De mensen van de Ontmoetingskerk zijn 

trouw en niet vastgeroest. Dat vind ik fijn. 

Ik organiseer een paar keer per keer per 

jaar brunchdiensten. Ik vind het fijn dat de 

trouwe leden van de kerk die brunchdienst 

omhelzen. Afgelopen zondag waren er tachtig 

mensen, waaronder ook nieuwelingen. 

Die dienst begint wat later dan normaal 

en is zeker geen normale viering. Er zijn 

workshop, er is veel stilte. En we gaan met 

elkaar eten. Mijn steun en toeverlaat is 

koster Bas. Hij is niet alleen koster, maar 

hij is ook kok en hij weet hoe hij moet 

organiseren. Als ik die niet zou hebben!’’

Tekst: Peter Sneep; foto’s collectie Anette 

Sprotte

Ontmoetingsmiddagen 

Marcuskerk

•  In januari en februari 2023 zijn er de 

volgende Ontmoetingsmiddagen in 

de Marcuskerk.

•  Dinsdag 10 januari 2023: Dhr. Piet  

Renkema, Leusden – ‘KAAS!’ 

Jaarverslag 2022

•  Dinsdag 14 februari 2023: Dhr. Ben 

Bläss, Barneveld – ‘Ballonvaren!’

 

De middagen zijn van 14.30 uur tot 

16.30 uur. U bent allen van harte 

welkom!

 

Namens het Team,

Iemeke Ketel (tel. 4343500)

Senioren rond de  

Dorpskerk

Van harte nodigen wij U weer uit voor 

onze Kerstviering op woensdag 21  

december in de Dorpskerk. We beginnen 

om 15.00 uur met chocolademelk, 

koffie of thee met iets lekkers. Daarna 

is onze Viering in de prachtig versierde 

kerk. Medewerkenden zijn dominee 

Doesburg, Bijtje van Garderen en 

leden van ons Seniorenteam. Voor de 

muzikale begeleiding mogen we weer 

rekenen op Astrid Sparreboom en Teun 

van Dalen.

Na afloop is er de traditionele Kerst-

maaltijd in de zaal en om ongeveer 

18.30 uur zetten we de punt.

U dient zich op te geven voor deze  

middag in verband met de catering.

Voor vervoer kunt u bellen met Betsy, 

tel.: 4940181, Gerrie, tel: 4947330,  

of ondergetekende.

Wij hopen op een fijne en inspirerende 

middag! Met een vriendelijke groet, 

mede namens ons team,

Aart van Ruler, tel.: 8890305.
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Jeugd  

van Vroeger



 

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

ds. Udo Doedens

Oude Vischmarkt 14, 5301 CZ Zaltbommel

 (0418) 64 56 51, ugmdoedens@freeler.nl

Organisatie
Kerkenraad

Scriba: mw. L. Meiring,  (033) 495 10 01 

scriba@pgleusden.nl. Post via het kerkelijk bureau.

College van Kerkrentmeesters

Secretaris: dhr. Frans van der Have,  (033) 887 71 44

secretarisCvK@pgleusden.nl. Post via het kerkelijk bureau. 

Giften voor de kerk kunnen worden overgemaakt op  

NL95 RABO 0335 9141 95 t.n.v. Protestantse gemeente Leusden.

Diaconie

Voorzitter: dhr. Wim Kurk,  (033) 494 51 52,  

wimkurk@pgleusden.nl Giften zijn welkom op 

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

Vertrouwenspersonen

Inge van Os,  (06) 41 16 23 75, vanosinge2@gmail.com en 

Rob de Peuter,  (06) 51 23 36 28, robdepeuter@outlook.com

Taakgroep pastoraat
Voorzitter: Paul Weijland, pweijland@gmail.com

Team Noord: Jos de Bruin (vz), j.m.de.bruin@kpnmail.nl 

en Wout Niezen, w.niezen@xmsnet.nl

Team Midden: Guus Doorn (vz), guusdoorn@hotmail.com 

Team Zuid: Martin Meurs (vz), martinmeurs@hotmail.com 

en Björn van der Poel, bjornvanderpoel@pgleusden.nl 

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 

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

Onze gemeente
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: 

€ 0,70 (groen), € 1,10 (violet) en € 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 20 september en 15 november zijn de navolgende  

bedragen op de bankrekening van de Diaconie binnengekomen.

Voor het Wereld Natuur Fonds € 293,00; voor de watersnood 

in Bangla Desh € 539,00; voor de Zonnebloem € 435,00; voor 

het Straatpastoraat Amersfoort € 501,50.

Genoemde bedragen zijn exclusief de in de kerk gehouden 

collectes. 

Overige giften: 

12-05-2022 via Pia Vis € 20,- voor de Diaconie; 19-05-2022 

via Conny den Heijer € 10,- voor de Kerk; 20-06-2022 via 

Betsy van de Hoeven € 25,- voor de Bloemendienst; 18-08-2022 

via Titia Doorn € 25,- voor de Kerk; 07-09-2022 via het Kerkelijk 

Bureau € 20,- voor de Diaconie; 05-10-2022 via Betsy van der 

Hoeven € 50,- voor de Kerk.

Alle gevers hartelijk dank.
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In de afgelopen maanden hebben we gemeenteleden moeten 

loslaten. Zij zijn in de handen van God.

6 september 2022: mw. Cornelia Sophia (Corry) Janson-

Wilson

8 oktober 2022: dhr. Johannes (Joop) van Ree

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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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.



18

Bij de kerkdiensten

Na een lange corona-onderbreking van bijna drie jaar is 

er op vrijdag 3 februari 2023 weer een Taizé-viering in de 

Marcuskerk in Leusden. Aanvang 20.00 uur, inloop vanaf 

19.45 uur.

Taizévieringen zijn anders dan gewone kerkdiensten. 

Centraal staan muziek en meditatie. Er is geen voorganger 

en geen preek. De muziek wordt gevormd door het zingen 

en spelen van eenvoudige, korte liederen met teksten die 

een aantal keren worden herhaald. 

Taizé is een dorp in Bourgondië in Frankrijk en vormt het hart 

van een internationale, christelijke kloostergemeenschap. 

Ze richt zich op jongeren onder de dertig jaar. Duizenden 

jongeren, ook uit Leusden en Amersfoort, komen jaarlijks 

naar Frankrijk of naar een jongerenontmoeting op het 

continent waar zij wonen. Taizé wil mensen inspireren om 

een pelgrim van vrede te zijn en van wat goed is.

Heb je zin om de liederen vooraf in te studeren op 

donderdagavond 26 januari? Stuur dan een berichtje naar 

s.staps@gmail.com.

Taizé-viering in de Marcuskerk

In de Dorpskerk vieren we op zaterdagavond 24 december 

een speciale kinderkerstnachtdienst. Vanaf 18.30 uur ben 

je welkom. Het thema deze keer is ‘Er is hoop’. We zingen 

en luisteren naar verhalen over de hoopvolle boodschap 

van Kerst. Na afl oop ben je welkom om gezellig bij de vuur-

korf warme chocolademelk of limonade te komen drinken. 

We hopen dat je erbij bent! Neem gerust een vriendje, 

vriendinnetje, opa, oma, buurmeisje, oom of tante mee! 

Kinderkerstnachtdienst op 

24 december

Vluchtelingen die na een levensgevaarlijke reis Griekenland 

bereiken, krijgen niet het welkom waarop ze hoopten. Ze 

worden ondergebracht in gammele tenten, blootgesteld 

aan kou en honger. Maar erger nog is het uitzichtloze 

wachten, soms jarenlang. Kerk in Actie steunt kerken en 

organisaties die zich inzetten voor de vluchtelingenkinderen 

in Griekenland.

Op Lesbos geeft de partnerorganisatie van Kerk in Actie 

eerste hulp aan vluchtelingen direct na aankomst en ze 

helpt bij invullen van de benodigde papieren. Voor kinderen 

en jongeren zijn er leerzame en ontspannende activiteiten. 

Kwetsbare gezinnen krijgen hulp bij het vinden van onderdak. 

In Athene ondersteunt de kerk de opvang van minderjarige 

jongeren met taal- en computerlessen, medische zorg en 

hulp bij hun asielaanvraag. De kerk helpt kwetsbare gezinnen 

met voedselpakketten en onderdak.

De collectes na het Kinderkerstfeest op Kerstavond in de 

Dorpskerk en op Eerste Kerstdag in de beide kerken zijn 

bestemd voor deze projecten. Uw bijdrage is ook welkom 

via bankrekening NL35 RABO 0335 9522 32 t.n.v. Diaconie 

Protestantse gemeente Leusden o.v.v. Kerstcollecte Kinderen 

in de Knel in Griekenland.

Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken?

De ZWO-groep

Kerstcollecte voor Griekenland

We zijn bij de kindernevendienst al de hele adventstijd 

samen aan de slag met verhalen over de hoopvolle komst 

van Jezus. We kijken uit naar Kerst met het thema ‘Ik kan 

niet wachten’. Ook op Eerste Kerstdag is er kindernevendienst 

in de Dorpskerk. De dienst begint om 10.00 uur. Hopelijk 

tot dan én neem gerust een vriendje of vriendinnetje mee. 

We gaan er een mooie viering van maken!

KND viert Advent en Kerst op 

zondagochtend



18 december 2022 tot 5 februari 2023
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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.

U kunt de diensten op verschillende manieren mee beleven.

•  Meeluisteren: via kerkomroep.nl zijn diensten uit beide kerken 

te beluisteren.

•  Meekijken: één van beide diensten wordt live gestreamd. In 

het schema te herkennen aan . U kunt deze vinden op YouTube 

(zoek op Protestantse gemeente Leusden). Op de website is 

eventueel ook een link te vinden. De dienst blijft één week te zien.

De liturgie wordt van te voren per mail toegestuurd. Ontvangt u de 

liturgie nog niet, maar wilt u die wel ontvangen, stuur dan een mail 

naar liturgiedk@pgleusden.nl of liturgiemk@pgleusden.nl. 

Lukt het u niet om online verbinding te krijgen, neem dan contact 

op met Teun den Heyer via d.heyer@hccnet.nl of (033) 494 78 33.

Zondag 29 januari

Dorpskerk  geen dienst

Marcuskerk 10.00 uur ds. R.P. Doesburg (gezamenlijke dienst)

Zondag 15 januari

Dorpskerk  geen dienst

Marcuskerk 10.00 uur ds. R. Rosmolen (gezamenlijke dienst)

Zondag 1 januari 2023 - Nieuwjaarsdag

Dorpskerk  geen dienst

Marcuskerk 10.00 uur ds. R.P. Doesburg

Zondag 25 december - Eerste Kerstdag 

Dorpskerk 10.00 uur ds. R.P. Doesburg

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

Zondag 18 december - Vierde Advent

Dorpskerk 10.00 uur ds. P.P van der Harst

Marcuskerk 10.00 uur ds. G.J. van ‘t Slot

Zondag 8 januari

Dorpskerk  geen dienst

Marcuskerk 10.00 uur ds. R.P. Doesburg (gezamenlijke dienst)

Zaterdag 31 december - Oudejaarsavond

Dorpskerk 19.30 uur ds. U.G.M. Doedens (gezamenlijke dienst)

Zaterdag 24 december - Kerstnacht

Dorpskerk 22.00 uur B. de Velde Harsenhorst

Marcuskerk 22.00 uur ds. R.P. Doesburg

Zondag 5 februari

Dorpskerk 10.00 uur ds. R.P. Doesburg 

Marcuskerk  geen dienst

Zondag 22 januari

Dorpskerk  geen dienst

Marcuskerk 10.00 uur ds. U.G.M. Doedens (gezamenlijke dienst)



Lied van Maria

Maria heeft het hoge woord gehoord

dat God bij mensen wonen wil.

Haar hart verwacht en houdt zich stil:

het heil der wereld komt uit vrede voort.

De goede vrucht die in haar groeit

komt aan het licht, laat niemand ongemoeid.

Dochter van Sion, moeder der kerk,

draagster van Gods goede werk,

gezegend ben jij, geheiligd,

schoot die het geheim beveiligt,

sterre der zee – in elk getij

liefste teken van Gods tederheid.

Maria en haar Zoon, zij zijn erbij

als mensen samen verder gaan.

Zij zegt: doe alles wat Hij vraagt

dan kom je nooit tekort, dan is er wijn

en brood voor goed, voor lief en leed

omdat de Heer zijn mensen nooit vergeet.

Dochter van Sion, moeder der kerk, …

Een zwaard doorsteekt het lichaam van haar kind,

een zwaard haar eigen ziel doorboort:

om ieder mens die ongehoord

ten einde komt en sterft lijdt zij, en vindt

geen rust totdat elk kind terecht

komt aan haar hart, voor altijd moeder zegt.

Dochter van Sion, moeder der kerk, …

Tekst: Nico Sjoer / beeld Shutterstock


