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Koren Sint Jozefkerk willen inspireren

den (JKL)’’. Op den duur was deze 
naam eigenlijk niet meer terecht. 
De leden werden ouder, soms traden 
hun kinderen ook toe tot het koor. 
Uiteindelijk werd gekozen voor een 
nieuwe naam: JKL Generations. Het 
koor zingt één keer in de maand in 
een viering, soms een keer extra bij 
bijzondere gelegenheden.
 
LITURGISCHE MUZIEK Wat betekenen 

koren voor de liturgie? Blakenburg: 
,,Vroeger, en in sommige kerken nog 
steeds, gaven koren tijdens de vie-
ring een soort uitvoering. Liederen 
en gezangen vielen lang niet altijd 
samen met de liturgie. Maar sinds 
het Tweede Vaticaans Concilie leeft 
de opvatting, dat muziek liturgie is. 
Het koor levert daarom geen bij-
drage aan de litrugie, maar is daar 
dienstbaar aan. De liturgische mu-

ziek ìs liturgie.”
Bij de liedkeuze kijkt Blakenburg 
naar de lezingen van de betreffende 
zondag, de orde van dienst, de the-
matiek. Soms is er overleg met de 
voorganger of bereidt een groep de 
viering voor.
 
JONGEREN Voor Beckers ligt de uit-
daging vooral in het vinden van 
aansluiting van het jongerenkoor 
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op de diensten. ,,We waren in het 
begin vooral gericht op vieringen 
met jongeren. Onze tekstgroep koos 
een thema en zette, in overleg met 
de pastor, de liturgie in elkaar. Onze 
gerichtheid op jongeren werkte ook 
door in de keuze van onze liederen. 
Die sluiten meer aan op stijlen in de 
popmuziek. Het is moeilijker gewor-
den om op dezelfde manier te blijven 
werken. We kunnen niet meer zelf 
een thema bepalen en daarbij lezin-
gen zoeken, want we zijn gebonden 
aan het kerkelijk lezingenrooster. 
Mede door de beperkte ruimte in 
de opzet van de liturgie is het moei-
lijker geworden om aansluiting te 
krijgen bij de jongeren. Er zijn daar-
naast ook allerlei maatschappelijk 
ontwikkelingen gaande. Er komen 
minder mensen in de kerk, dus ook 
minder jongeren. We hebben wel 
iets van onze authenticiteit verloren. 
Gelukkig kunnen we nog wel liede-
ren zingen die het thema van de vie-
ringen ondersteunen en die hopelijk 
inspireren.”
 
SAMEN ZINGEN Beide dirigenten 
vinden het belangrijk dat de men-
sen mee kunnen zingen tijdens de 
vieringen. ,,Dat is echter niet altijd 
gemakkelijk, want je kiest natuurlijk 
liederen uit, die bij déze viering pas-
sen en soms zijn die niet bij ieder-
een bekend. Het helpt, als liederen 
regelmatig terugkomen, dan is de 
melodie voor mensen herkenbaar.’’ 
Beckers, tot slot: ,,Samen zingen is 
belangrijk, het geeft betrokkenheid 
en binding. Zingen is dubbel bid-
den, leerde ik vroeger. Daar houd ik 
graag aan vast.”

Samen zingen is 
belangrijk, het 
geeft binding
LEUSdEN Bij de vieringen in de Sint 
Jozefkerk heeft men de beschikking 
over twee koren. Over die koren en 
over wat zij voor de liturgie in deze 
kerk betekenen, vertellen dirigen-
ten Marja Blakenburg en Jan Bec-
kers. 

Marja Blakenburg werd in 2006 
dirigent van wat toen nog “paro-
chieel gemengd koor St. Jozefparo-
chie” heette. In 2013 heeft het koor 
een nieuwe naam: Liturgisch Koor 
Ruach. Blakenburg: ,,We zingen 
in de liturgie en zingen liturgische 
muziek. Ruach is Hebreeuws voor 
adem, wind, geest, de Geest uit het 
scheppingsverhaal. Dezelfde Geest 
die we in het Latijn “Spiritus” noe-
men. De keuze voor deze naam 
heeft alles te maken met onze po-
gingen om op een geïnspireerde, 
begeesterde manier te zingen.”
Het koor zingt drie vieringen per 
maand op zaterdag of zondag, maar 
ook bij kerkelijke feestdagen en in 
oecumenische vieringen (de woens-
dagavond vieringen in de Advents- 
en Veertidagentijd, de Gebedsweek 
voor de Eenheid en met Pinksteren). 
Daarnaast zingt een groot deel van 
het koor ook in de uitvaart- en hu-
welijksvieringen.
 
Jan Beckers werd zo’n 32 jaar gele-
den dirigent van wat toen nog het 
jongerenkoor heette. Vanaf 1985 
heette het koor “Jongerenkoor Leus-
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RK Jozefkerk 
Lucasparochie 
Leusden
Hamersveldse- 
weg 51, Leusden

Evangelische 
Gemeente 
Leusden
Hamersveldse- 
weg 30, Leusden

Prot. Gem.
Dorpskerk

Arnhemseweg 75, 
Leusden-Zuid

Prot. gem. 
Marcuskerk

Asschatterweg 23, 
Leusden

RK Jozefkerk 
Lucasparochie 
Achterveld
Hessenweg 325, 
Achterveld

Geref. kerk 
(vrijg.)

De Blekerij 33, 
Leusden

Zevende dag 
Adventisten,
Marcuskerk
Asschatterweg 23, 
Leusden

Ned. Herv. kerk, 
De Moespot

Jan van Arkelweg 6, 
Achterveld

Leusden

Achterveld De Glind

8 febr 19.00u. Woord- & Communie-
viering
9 febr 09.00u. Eucharistie, vg. K. 
Donders, aansluitend Rozenkrans-
gebed om 9.45u.
11 febr 19.00u. Anders Vieren, paro-
chianen gaan voor m.m.v. Lk Ruach
12 febr 11.00u. Eucharistie, vg. H. 
Zemann m.m.v. cantor An Boersen
15 febr 19.00u. Woord- & Commu-
nieviering
16 febr 09.00u. Eucharistie, vg. K. 
Donders aansluitend Rozenkrans-
gebed om 9.45u.
19 febr 11.00u. Eucharistie, vg. H. 
Tolboom m.m.v. Generations
22 febr 19.00u. Woord- & Commu-
nieviering
23 febr 09.00u. Eucharistie, vg. K. 
Donders aansluitend Rozenkrans-
gebed om 09.45u.
25 febr 19.00u. Anders Vieren, vg. F. 
Kok m.m.v. cantor Jeanne Kok
26 febr 11.00u. Eucharistie, vg. H. 
Zemann m.m.v. LK Ruach
1 mrt 19.00u. Aswoensdag (geen as-
kruisje). Oecumenischie viering in 
de Advent, vg. F. Kok
2 mrt 09.00u. Eucharistie, vg. K. 
Donders aansluitend Rozenkrans-
gebed om 09.45u.
5 mrt 11.00u. Eucharistie, vg. K. 
Donders m.m.v. LK Ruach
8 mrt 19.00u. Oecumenische viering 
in de Advent
 
 

12 febr 10.00u. Mevr. ds. D. Atema 
(Barneveld)
19 febr 10.00u. Mevr. ds. H.K. Groen 
(De Glind)
26 febr 10.00u. ds. G.J.M. Baalbergen 
(Voorthuizen)
5 mrt 10.00u. Mevr. ds. H.K. Groen 
(De Glind)  1e zondag 40-dagentijd
 

12 febr 10.00u. ds. M. Berends-van 
Hoek
19 febr 10.00u. ds. R.P. Doesburg
26 febr 10.00u. ds. R. Doesburg
5 mrt 10.00u. mw. H. Rijken m.m.v. 
de Cantorij

12 febr 09.15u. Gebedsviering, vg. 
Dieparleden Anita Snik en Anja v. 
Rossum m.m.v. Vivente
19 febr 09.15u. Woord- & Commu-
nieviering, vg. R. Bouwman m.m.v. 
St. Caeciliakoor
26 febr 09.15u. Carnaval Woord- & 
Communieviering, vg. A. Botten-
berg m.m.v. Vivente
3 mrt 19.30u. Taizé bijeenkomst
5 mrt 09.15u. 1e Znd Veertigdagen-
tijd Eucharistie, vg. H. Tolboom 
m.m.v. St. Caeciliakoor
 

12 febr 10.00u. ds. A.A. Kramer 
(Amersfoort-Oost), 16.30u. ds. R. ter 
Beek
19 febr 10.00u. ds. R. ter Beek, 
16.30u. ds. A.A. Kramer (Amers-
foort-Oost)
26 febr. 10.00u. ds. C.J. Mewe (Spa-
kenburg), 16.30u. ds. A.O. Reitsema 
(Amersfoort-Vathorst)
5 mrt. 10.00u. onbekend, 16.30u. ds. 
A. Kruizinga (Amersfoort-Zuid)

11 febr 09.45u. Sabbatschool, 10.45u. 
Tussendienst, 11.00u. Eredienst, 
12.15u. Gezellig samenzijn
18 febr 09.45u. Sabbatschool, 10.45u. 
Tussendienst, 11.00u. Eredienst, 
12.15u. Gezellig samenzijn
25 febr 09.45u. Sabbatschool, 10.45u. 
Tussendienst, 11.00u. Eredienst, 
12.15u. Gezellig samenzijn
4 mrt 09.45u. Sabbatschool, 10.45u. 
Tussendienst, 11.00u. Eredienst, 
12.15u. Gezellig samenzijn
 

12 febr 10.00u. Gerard van Ameron-
gen
19 febr 10.00u. Daniël Keijzer, Stich-
ting Life4Israël
26 febr 10.00u. Gerard van Ameron-
gen
5 mrt 10.00u. Paul Rooda, Alive and 
Well Ministries
 

12 febr 10.00u. ds. R.P. Doesburg
19 febr 10.00u. ds. A. Sprotte
26 febr 10.00u. ds. R. Doesburg
5 mrt 10.00u. mw. H. Rijken m.m.v. 
de Cantorij
 

12 febr 09.00u. ds. G.M. van Meije-
ren
19 febr Geen dienst
26 febr Geen dienst
5 mrt 09.00u. ds. M.K. de Wilde (Nij-
kerk)
 

Prot. Gem.
Dorpskerk

Postweg 78, 
De Glind

‘Geloven in Leusden’ is een maandelijkse rubriek die onder 
auspiciën van de Raad van Kerken door de plaatselijke geloofs- 
gemeenschappen wordt gevuld. De kerken heten alle  
Leusdenaren welkom in de diensten. De rubriek beoogt daarmee 

het kerkbezoek laagdrempeliger te maken. Reageren kan via  
het e-mailadres:  kerkeninleusden@gmail.com
E-mailadressen en het het wekelijkse rooster van kerkaanbod 
vindt u op: www.rvk-leusden.nl. 
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