
       Raad van Kerken – Jaarverslag 2015 
 
“Allen die door de Geest van God worden geleid, zijn kinderen van 
God.” Romeinen 8:14. 

 

Wat deed de Raad van Kerken in 2015? 
 
Binnen de Raad van Kerken Leusden werkten we ook in 2015 aan het samen gestalte geven aan het 
gezicht van de kerk. Met elkaar zijn wij verbonden, als plaatselijke kerken en parochies, als inwoners 
van Leusden met diverse achtergronden en geloofsstijlen. Daarnaast is er in 2015 een start gemaakt  
met het opvangen en begeleiden van vluchtelingen in de gemeente Leusden. In dit verslag een 
globaal overzicht van de activiteiten van het afgelopen jaar. 
 
Onderlinge samenwerking 
 
De Protestantse Gemeente van De Glind en Achterveld heeft al vele jaren een goede band met de 
locatie Achterveld van de R.K. St. Lucasparochie. Elk jaar worden drie gezamenlijke vieringen 
gehouden. In de bijdragen aan de Raad van Kerken Leusden speelt deze gemeente vooral een 
beschouwende rol. In praktische zin worden diaconale en maatschappelijke activiteiten uitgevoerd, 
zoals in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) in de gemeente Barneveld - 
waar De Glind deel van uitmaakt. Het gaat hierbij om bijvoorbeeld pastorale hulp bij rampen en 
ondersteuning van vluchtelingen. Zo kan De Glind een informerende rol spelen tussen Leusden en 
Barneveld. 
 
Zincafé 
 
In het jaar 2015 heeft Zincafé het eerste jubileum gevierd. Zincafé ging met het project Levenskunst 
in Leusden op zoek naar een antwoord op de vraag of Leusdenaren zichzelf een beetje 
levenskunstenaars vinden. Doelstelling was op zoek te gaan naar verhalen die inspireren. Om dat te 
bereiken is met tien geselecteerde groepen Leusdenaren van steeds zes mensen het levenskunstspel 
gespeeld.  De groepen bestonden uit basisschoolleerlingen, jonge moeders, generatie tussen de 33 
en 43 jaar, ambtenaren, kerkvrijwilligers uit Achterveld, leden van serviceclubs, gezinshuisouders in 
de Glind, leesclubleden, sponsors van Zincafé en zelfstandig wonende ouderen in t Hamersveld. 
Allemaal speelden ze gedurende tweeëneenhalf uur het bordspel, aan de hand waarvan ze elkaar 
anekdotes uit het dagelijks leven vertelden. 
 
Er waren vijf avonden over levenskunst in Theater de Tuin, die zo goed werden bezocht dat er 
driemaal moest worden uitgeweken naar Sporthal de Korf.  Data, thema´s en sprekers in 2015: 

- 26 januari 2015 Leven in verbinding Herman Wijffels en Herma van der Weide 
- 3 maart 2015 Visie op levenskunst Vincent Bijlo 
- 13 april 2015 Techniek en intimiteit Rinie van Est 
- 5 oktober 2015 Kinderen en levenskunst Susan Smit 
- 9 november 2015 Terugblik Lustrumproject ‘Levenskunst in Leusden‘ Albert Jan Stam en 

Carola van den Heuvel 
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Zincafé had gedurende een groot deel van het jaar een krijtbord in de Hamershof. Daar stond steeds 
een tekst rond levenskunst op met de mogelijkheid voor iedereen daar iets bij te schrijven. Dat 
leidde tot veel grappige, interessante, zinvolle en ook ontroerende uitspraken. Op de 
jubileumbijeenkomst 9 november is daarvan een verslag uitgebracht. De avonden, het krijtbord en 
het levenskunstspel leverden een waardevolle bijdrage aan de gesprekken over de levenskunst in 
Leusden. 
 
Het project werd bekostigd door sponsors via de matchbeurs Leusden en het project is uitgevoerd 
door Bureau Zin van Carola van den Heuvel en de leden van Zincafé. 
 
Zincafé heeft sinds de oprichting 31 Zincafés georganiseerd. In 2015 liepen de bezoekersaantallen 
uiteen van 50 tot 200 bezoekers per avond. Zincaféleden zijn: Hans Sybrandy, Dick van Norren, 
Evelien Blom, Eric Jan Tuininga, Carola van de Heuvel, Frits Raaijmaakers, Rudy van der Linden (tot 
november 2015), Taetske Tamerus (tot december 2015) en Nynke Minnema (vanaf 2016). Zincafé 
heeft een twitteraccount en een eigen website www.zincafe.nl. 
  
Pagina ´Geloven in Leusden´ met kerkaanbod in de Leusderkrant 
 
‘Een ieder mag zich in elke kerk in Leusden welkom weten!’ Dat is de gedachte achter het initiatief 
van de Raad van Kerken Leusden om het kerkaanbod in een uitnodigend aanbod aan Leusdenaren te 
presenteren en meer informatie over geloven in Leusden te delen. Om deze gedachte uit te werken 
is op 22 juni 2015 door redacteuren van de kerkbladen van GKV Koningshof, PGL, Protestante 
Gemeente van De Glind en Achterveld, en de RK Lucasparochie van locaties Leusden en Achterveld 
en BDU een samenwerking aangegaan. De Evangelische Gemeenschap Leusden heeft zich hierbij 
aangesloten.  
 
De contentmanager van de BDU stelt eens per vier weken en een volledige pagina in de Leusderkrant 
aan de Raad van Kerken ter beschikking. Een deel van de pagina bestaat uit het kerkaanbod van alle 
christelijke in Leusden kerkhoudende geloofsgemeenschappen. Dat zijn meer 
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geloofsgemeenschappen dan in de Raad van Kerken zijn vertegenwoordigd. Het andere deel van de 
pagina wordt gevuld met een interview of informatie rond geloof in Leusden. Elke vier weken is een 
andere kerkbladredactie voor de inhoud verantwoordelijk. Door middel van een samen vastgelegde 
werkwijze van aanleveren van data is de ‘toerbeurtredactie’ verantwoordelijk voor het tijdig 
aanleveren van de content. In 2015 is de pagina twee maal verschenen. Er zijn geen kosten aan deze 
pagina of aan het maken ervan verbonden. 
De samenwerking met de BDU verloopt positief. De pagina is bij de lezers en bij het kerkpubliek goed 
ontvangen. Wel moeten de mensen er nog aan wennen dat het wekelijkse aanbod is verruild voor 
een maandoverzicht. De pagina wordt in 2016 voortgezet. 
 
Pinksterviering op 24 mei 2015 
 
Voor de 26e keer werd er in Leusden een Oecumenische Pinksterviering gehouden. Dit werd gevierd 
op het plein bij de Hamershof. Het was prachtig weer, honderden bezoekers kwamen om de viering 
mee te beleven. Ds. Ruud ter Beek sprak over het thema ´Geestverruimend´. Pinksteren is een echt 
feest, laat je over grenzen heen kijken, doet de geest opladen en verruimt je denken. 
 
Vredesweek 19 – 27 september 2015 
 
Deze week stond in het teken van ´Vrede Verbindt ´. Op zaterdag 19 september was er een viering in 
Dorpskerk De Glind, met aansluitend een fakkeltocht. Op maandag en dinsdag draaide de film Selma 
in Theater De Tuin. Op woensdagochtend was er voor alle scholieren van de basisscholen het 
Theaterstuk Meisje van de Zee in Theater De Tuin. Op woensdagavond werd de Vredes Ladies Night 
gehouden in Antares in Leusden Zuid. Op zondag 27 september de Vredesfietstocht, start vanaf het 
gemeentehuis in Leusden. 
 
Prinsjesdagontbijt 15 september in het gebouw van MFC Antares 
 
Als spreker was uitgenodigd mevrouw Hermien Hendrikx van het ROC Midden Nederland.  Zij sprak 
over het thema “Uit de school geklapt”. In de samenleving zijn belangrijke sociale structuren 
verdwenen. De samenleving raakt sterk geïndividualiseerd en daarbinnen moeten jongeren het zien 
te rooien. Er zijn ook hoge verwachtingspatronen van jongeren, maar is dat realistisch? Worden hun 
talenten daarmee recht gedaan? Worden zij daarmee ook vanzelfsprekend goede burgers? Het 
ontbijt is gericht op ontmoeting, onderlinge betrokkenheid en bezinning met een oecumenisch 
karakter. 
 
Oriëntatie Christelijk Geloof 
 
Ook in 2015 was er de basiscursus over het Christelijk Geloof van Alpha. In ongeveer tien 
bijeenkomsten worden uiteenlopende onderwerpen besproken, zoals ´Wie is Jezus?´, ´Waarom is 
Jezus aan het kruis gestorven?´ ´Wat is bidden en hoe lees ik de Bijbel?´ Ook wordt er een weekend 
georganiseerd waarin gesproken wordt over de Heilige Geest. Elke avond begint met een maaltijd en 
vervolgens is er een spreker die een onderwerp inleidt. Daarna wordt in groepjes verder gesproken 
over het onderwerp. De Alpha-cursus wordt gedragen door alle kerken en dus ook de Raad van 
Kerken Leusden. 
 
Ten slotte 
 
Mensen komen en gaan, zo ook in de Raad van Kerken Leusden. Dit jaar werd afscheid genomen van 
penningmeester Cor Pitlo en werd Gerard van Amerongen, voorganger van de Evangelische 
Gemeente Leusden, lid van de raad. Wilt u weten wie er zitting hebben in de raad? Kijk dan voor een 
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compleet overzicht op de website www.raadvankerkenleusden.nl. Wilt u iets onder de aandacht 
brengen van de Raad? Schroom niet, maar bel of mail met één van de vertegenwoordigers! 

http://www.raadvankerkenleusden.nl/

