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Rooms-Katholieke St. Lucasparochie 
in Leusden en Achterveld
Deze geloofsgemeenschappen maken deel uit van een groter verband, waarin 
de geloofsgemeenschappen van Ermelo, Putten, Harderwijk Nijkerk, Barneveld,
Voorthuizen, Hoevelaken, Achterveld en Leusden samenwerken. In deze regio is 
één pastoraal team werkzaam.

Geloofsgemeenschap St. Jozef Leusden
In het jaar 1006 is de eerste kerk gesticht in wat nu Leusden heet. De huidige 
parochie is veel jonger: ze dateert uit 1855. De kerk is gebouwd in 1841 en in 
1981 ingrijpend gemoderniseerd. Naast de kerk staat het parochiecentrum
‘De Kom’. Ongeveer een kwart van de inwoners van Leusden staat ingeschreven 
bij de parochie.

Vieringen

Adres

Secretariaat

E-mail

Website

Jongerenwebsite

Zaterdag 19.00 uur
Zondag 1 januari - 1 april 11.30 uur
Zondag 1 april - 1 juli 09.30
Zondag 1 juli - oktober 11.30 uur
Zondag 1 oktober - 1 januari 09.30 uur
Dinsdag 09.00 uur
Woensdag 19.00 uur

Hamersveldseweg 51, 3833 GL Leusden

033-3941261 (ma t/m vr. 09.30-11.30 uur)

leusden@stlucas.nu

www.geloveninleusden.nl

www.st-jozef.net/jkgl

Geloofsgemeenschap St. Jozef Achterveld
Het merendeel van de Achtervelders behoort tot deze geloofsgemeenschap, die 
als zelfstandige gemeenschap al sinds 1674 bestaat.
Het karakteristieke kerkgebouw neemt een markante plaats in in het centrum 
van het dorp. Het is gebouwd in 1933 naar een ontwerp van architect
H.W. Valk. Naast de kerk staat het parochiecentrum.

Vieringen

Adres

Secretariaat

E-mail

Website

Op zondag om 09.30 in de even maanden en om 11.30 in de 
oneven maanden
Vieringen die niet verzorgd worden door het pastoraal 
team, kunnen afwijkende aanvangstijden gehanteerd wor-
den waarbij ‘de leeftijd van de doelgroep’ meestal bepalend 
is. Advies: raadpleeg en check altijd de bijgaande agenda op 
de website. Deze agenda proberen we zo actueel mogelijk 
te houden.

Als er een viering is op zaterdagavond, is de aanvang altijd 
19.00 uur. De aard van deze viering wisselt.

Hessenweg 325, 3791 PJ Achterveld

0342-451420 (ma-di-wo 10.00-11.30 uur)

achterveld@stlucas.nu

www.stjozefachterveld.nl

Protestantse Gemeente Leusden
Deze gemeente bestaat sinds 1 mei 2004 als onderdeel van de Protestantse Kerk 
in Nederland en is een voortzetting van de Samen op Weg-gemeente, bestaande 
uit de vroegere Hervormde Gemeente Leusden en de Gereformeerde Kerk van
Leusden. De gemeente heeft twee kerkgebouwen.

Dorpskerk
Deze ‘Waterstaatskerk’ in Leusden-Zuid werd gebouwd in 1828 en is in 1998
gerenoveerd. Het interieur is toen bijna helemaal teruggebracht in de
oorspronkelijke staat. Naast de kerk staat het ontmoetingscentrum ‘t Trefpunt.

Gereformeerde Kerk (Vrijgemaakt)
De Koningshof, grenzend aan het winkelcentrum ‘De Hamershof’, is het
kerkgebouw van de Gereformeerde Kerk (Vrijgemaakt) van Leusden, die
ongeveer 850 leden telt. De naam van de kerk wil de bijzondere relatie 
benadrukken die er is met de Koning van de kerk, Jezus Christus. Het hart van 
het kerkelijk leven vormen de kerkdiensten op zondag, maar door de week 
wordt de Koningshof gebruikt voor vele activiteiten.

Kerkdiensten

Adres

Info

Zondag 10.00 uur

Arnhemseweg 75, 3832 GJ Leusden-zuid

033-4941040 / 06-28447824 (beheerder), bij voorkeur
mailen beheerder@pgleusden.nl

Marcuskerk
Deze kerk staat wat onopvallend vlakbij het winkelcentrum ‘De Biezenkamp’. 
Het gebouw is meegegroeid met Leusden. Begonnen als bescheiden kerkelijk 
centrum van de Hervormde Gemeente, in 1974 uitgebreid als gezamenlijk 
bedehuis van hervormden en gereformeerden en in 1999 ingrijpend vernieuwd.  

Kerkdiensten

Adres

Info

Zondag 10.00 uur
Vrijdag 19.45 uur (oecumenisch avondgebed)

Asschatterweg 23, 3831 JJ Leusden

033-4941040 / 06-28447824 (beheerder), bij voorkeur
mailen beheerder@pgleusden.nl

Kerkelijk bureau van de protestantse
gemeente
Adres

Info

E-mail

Website

Hamersveldseweg 100, 3833 GT Leusden

033-4337737

kerkbur.adm@pgleusden.nl

www.pgleusden.nl

Kerkdiensten

Adres

Info

Website

Elke zondag ‘open huis’
08.45, 10.30 en 16.30 uur

De Blekerij 33, 3831 CT Leusden

033-2860088

www.gkv-leusden.nl

Evangelische Gemeente Leusden
De Evangelische Gemeenschap Leusden is een jonge, charismatische gemeente, 
met het verlangen om de volle zegen van het Evangelie te ervaren en door te 
geven. Elke zondagochtend zijn er diensten waaraan velen een bijdrage geven. 
De samenzang wordt begeleid door een muziekgroep met piano, gitaar, drums 
en zang. De Bijbeluitleg heeft te maken met ons dagelijks leven, waarbij in 
heldere taal wordt aangegeven wat de Bijbel ons te zeggen heeft.

Kerkdiensten

Adres

Info

Website

E-mail

Elke zondag 10.00 uur
Kinderopvang aanwezig, na afloop
gezamenlijk koffie drinken.

De Til, Hamersveldseweg 30, Leusden

Postbus 71, 3830 AG Leusden

www.egl-leusden.nl

info@egl-leusden.nl

Protestantse Gemeente De Glind / 
Achterveld
Deze gemeente is een voortzetting van de oorspronkelijke Gereformeerde 
Kerk van De Glind, die daar in 1916 is gesticht. Het bijzondere karakter van de 
omgeving (de Rudolphstichting) heeft ertoe bijgedragen dat deze gemeente al 
tientallen jaren een Samen-op-Weg-vorm kent. Vanuit deze achtergrond wordt
geloofsinhoudelijk ruimte en (tijdelijk) onderdak geboden aan ieder mens, groot 
of klein, komend vanuit alle richtingen. De vieringen worden gehouden in de 
Dorpskerk.

Diensten

Adres

Secretariaat

Website

E-mail

Elke zondag 10.00 uur

Postweg 78, De Glind

Postbus 32, 3790 CA  Achterveld

www.dorpskerkdeglind.nl

secretariaat@dorpskerkdeglind.nl
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