
        Verslag Vergadering raad van kerken, 2 november 2016. 
 
Aanwezig: Gerard van Amerongen, Kees van Stokkum, Piet van Laar, Hetty de Graaf, Carola van de 
Heuvel, ds. Ruud ter Beek, Hank Beermann, Jeannette Stekelenburg( verslag). 
 
1. Welkom door Hank. 
Met elkaar hebben we een inspirerende viering op Dankdag in de Koningshofkerk meegemaakt, fijn 
dat we dit konden meebeleven en aansluitend vergaderen we kort over de belangrijkste thema´s om 
op dit moment aan te werken. 
 
2. Nieuw initiatief “ Project Cursusblad” met toelichting van Carola. 
Carola legt uit dat het plan is om vanaf volgend( school) jaar te starten met een cursusaanbod vanuit 
de Leusdense kerken, waar in principe alle inwoners van Leusden aan mee kunnen doen. 
De redacteuren van de kerkbladen doen mee en willen dit graag samen opzetten! 
Het moet een fatsoenlijk blaadje worden, waarbij de signatuur van het kerkelijke behouden blijft. 
Er is een fotograaf bij nodig, om er een mooi blad van te maken en tekst zoals bij “ la latent talent.” 
 Het aanbod van cursussen kan heel divers zijn, van een cursus over Levensvragen  tot  Bijbelstudies 
of culturele vragen/ cursus over duurzaamheid/ aanbod van films en creatieve avonden. 
Ook kunnen de activiteiten die vanuit de diaconieën elke maand gepland worden, in het blad 
vermeld worden. Het gaat dan om een éénmalige activiteit ( er worden géén terugkerende 
cursussen, dan komt alléén de start datum in het aanbod). 
De gedachte is om op 1 september 2017  te komen met een blad waarin een helder overzicht staat 
van alle activiteiten die zullen plaatsvinden in Leusden/ de Glind en Achterveld. 
Vraag is: is er voldoende draagvlak vanuit de raad? 
De raad is in beginsel positief, goed als de projectgroep met een voorstel komt voor wat betreft de 
vormgeving/ inhoud en het kostenblaadje. 
Omdat het geheel sterk zal drukken op onze begroting gaan we na of er misschien een subsidie voor 
bestaat, of we een beroep kunnen doen op het kerkelijk cultuurfonds, of één van de 
volksuniversiteiten. Hank zal nagaan of er sponsoren zijn te vinden, die helpen om het geheel op te 
starten. 
Waarschijnlijk is er 2500 euro tot 3000 euro nodig voor de eerste verspreiding van het blad. 
Carola zal verder nadenken over de best mogelijke verspreiding van het nieuwe blad. 
Het kan via lokale distributeurs, via huis – aan – huis bladen of via lokale punten als kerken/ 
supermarkten/bibliotheken/ boekhandels. 
Tegelijkertijd kan ook alle informatie op de website van de raad van kerken en op die van alle 
plaatselijke gemeentes. Zo kunnen we ook werken aan minder papiergebruik, in het kader van “ De 
Groene Kerk”. 
Als we hiervoor kiezen , zal er ook een brief gestuurd moeten worden aan de lokale kerken, met een 
uitleg over de opzet en verwachtte kosten voor de toekomst. 
Jeannette en Hank maken een begroting van de kosten voor 2017. 
 
3. Het Dickens´feest in Leusden op zaterdag 17 december. 
Het wordt gehouden van 10.00 tot 18.00 uur . Helaas kon er niemand aanwezig zijn , vanuit de raad, 
bij de voorbereidende besprekingen. Ds. Maria Berends en Antoinette Blottenberg zijn 
aanspreekpunt hiervoor tot dusver. 
Vraag : Wie gaat het geheel coördineren? Vanuit de raad in niemand de hele dag beschikbaar. 



Wél kan Kees het Rad van de Raad meebrengen op 14 december, we  kunnen kijken naar geschikte 
woorden/ vragen/ discussiepunten. Hetty zorgt voor een passende “ Jas” , die kan rouleren op die 
dag. 
Uitgangspunt is dat mensen één uur meedraaien en dan weer kunnen overdragen aan een ander. 
Annechien Witteveen is benaderd: zij wil ook wel een uur meedoen, maar het geheel niet 
coördineren. Fijn dat ze wil ondersteunen in dit geheel! 
Jeannette vraagt Maria om een aanspreekpunt voor verder overleg. 
 
4. Volgende vergaderdata: 
 
Woensdag 14 december 20 00 uur in de Koningshofkerk. 
 
In het jaar 2017 vergaderen we in de consistorie van de kerk in de Glind: 
 
De data zijn allemaal op woensdag, start tijd 20.00 uur. 
 
Het zal zijn op: 
 

11 januari 
15 maart 
14 juni 
13 september 
8 november 
13 december. 
 
 
 
Dit tot zover, graag tot 14 december! 
 
 
 
 
 
 
 


