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Groen geloven is duurzaam doen
Pgl houdt Week
van de
Duurzaamheid

bedoeling mensen te stimuleren en
helpen bij het maken van keuzes.
De vraag staat centraal: Hoe groen
& gelovig wil en durf jij te zijn? Uit
een enquête door de werkgroep gehouden onder de leden van de Pgl
zijn al verschillende plannen gekomen voor na de Week van de Duurzaamheid.

LEUSDEN Duurzaamheid is een belangrijk thema. Ook voor de kerken.
Je hoeft niet katholiek te zijn om je
aangesproken te voelen door de
scherpe en harstochtelijke brief van
paus Franciscus over hoe we omgaan met de natuur. Zijn encycliek
‘Laudato Si’ zet vele gelovigen in beweging. Zo ook de Protestantse gemeente te Leusden. In het jaar van
2016 is een werkgroep Duurzaamheid gestart met plannen om de geloofsgemeenschap rond de Marcuskerk en de Dorpskerk nog
duurzamer en milieubewuster te
maken.

Kerken die zich willen inzetten
voor duurzaamheid kunnen zich
aansluiten bij de groenekerkenactie, een landelijke, interkerkelijke
stichting. De Koningshof mocht zich
al enkele jaren zo noemen, begin
2017 werd ook de Pgl aangemeld als
‘Groene kerk’. Het gaat daarbij niet
om de naam, het is geen keurmark,
maar een belofte. Een belofte om in
stapjes eeenn bijdrijge te leveren
aan verduurzaming en klimaatverbetering. Een beweging van kerken
die vanuit het geloof bezig zijn met
duurzaamheid, sociale rechtvaardigheid, armoedebestrijding (ver
weg en dichtbij) en de vergroening
van de eigen gemeenschap.In de
kerkgebouwen zijn milieubesparende maatregelen uitgevoerd. Er
is dubbel glas aangebracht, er zijn

kerken in leusden
heten u welkom

pp Zonnepanelen op het dak van de Marcuskerk.

zonnepanelen geïnstalleerd, er
wordt fairtrade koffie en thee gebruikt. Ook op immaterieel gebied
gebeurt er veel. Denk aan de voedselbankactie en het daklozenproject
van de Diaconie. Ook de werkgroep
ZWO, die zich richt op finacïele ondersteuning van wereldwijde ontwikkelingshulp, heeft een bijdrage
aan het groene label.
PLANNEN De werkgroep Duurzaam-

heid is blij met de bestaande maatregelen en initiatieven, maar wil het
thema nog meer in de belangstelling
brengen. Want duurzaamheid is
niet alleen een kerkelijk thema, het
is een thema dat ieder persoonlijk
aangaat. Ze gingen wervelend van
start met een lezing van weerman
Reinier van der Berg, waar enkele jongeren terecht scherpe vragen
stelden aan de ouderen in de gemeente. Deze maand organiseert

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

de werkgroep van 7 tot 14 mei een
Week van de Duurzaamheid. Gedurende deze week wordt ieder in de
gemeente, jong en oud, uitgedaagd
om zich persoonlijk aan het thema
te verbinden. Door aandacht in de
vieringen, maar ook op de verschillende leeftijdsgebonden groepen
en een aantal extra activiteiten,
zoals de vertoning van de indrukwekkende film ‘Before The Flood’
van Leonardo DiCaprio. Het is de

PROGRAMMA Zondag 7 mei, 10.00
uur begint de week met een viering over het thema Duurzaamheid.
Woensdag 10 mei, 19.30 uur wordt in
de Marcuskerk de flim ‘Before The
Flood’ van Leonardo DiCaprio vertoond. In deze indrukwekkende film
over de geloven van klimaatverandering uiten verschillende prominenten en (voormalige) wereldleiders, waaronder BanKi-moon, Bill
Clinton, Barack Obama, John Kerry,
Paus Franciscus, Elon Musk (CEO
van Tesla) en Piers Sellers (vml.
astronaut) zich over klimaatverandering. Dat doen ze in conversatie
met Leonardo DiCaprio (door Ban
Ki-moon benoemd tot VN-ambassadeur voor de vrede), Before The
Flood is na 10 jaar een vervolg op de
film ‘The Inconvenient Truth’van
Al Gore. Alle belangstellenden hartelijk welkom (toegang gratis)

Zaterdag 13 mei, 14.30 uur is er op
Kasteel Stoutenburg een presentatie over dit Franciscaanse milieuproject met als thema ‘duurzaam
leven in de praktijk’.
Op zondag 14 mei, 10.00 uur wordt
de Week van de Duurzaamheid
feestelijk afgesloten in de beide kerken.

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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Zevende dag
Adventisten,
Marcuskerk

Evangelische
Gemeente
Leusden

Hamersveldseweg 51, Leusden

Asschatterweg 23,
Leusden

De Blekerij 33,
Leusden

Asschatterweg 23,
Leusden

Hamersveldseweg 30, Leusden

4 mei 9.00 u. Dodenherdenking. Gebedsviering, vg. K. Donders, aansluitend Rozenkransgebed om 9.45
u.
7 mei 9.15 u. Roepingenzondag.Eucharistieviering, vg. K. Donders,
m.m.v. LK Ruach
11 mei 9.00 u. Eucharistieviering,
vg. K. Donders,aansluitend Rozenkransgebed om 9.45u.
13 mei 19.00 u. Anders Vieren,vg. B.
Piepers
14 mei 9.15 u. Eucharistieviering, vg.
K. Donders, m.m.v. Generations
18 mei 9.00 u. Eucharistie, vg. K.
Donders, aansluitend Rozenkransgebed om 9.45 u.
21 mei 9.15 u. Eucharistie, vg. K.
Donders, m.m.v. LK Ruach
25 mei 9.15 u. Hemelvaart van de
Heer. Eucharistieviering, vg. K.
Donders
27 mei 19.00 u. Anders Vieren, vg. B.
Piepers, m.m.v. LK Ruach
28 mei 9.15 u. Eucharistieviering, vg.
K. Donders

7 mei 10.00 u. ds. M. Berends, themadienst i.v.m. Week van de Duurzaamheid
14 mei 10.00 u. ds. R.P. Doesburg,
themadienst i.v.m. Week van de
Duurzaamheid, m.m.v. de cantorij
21 mei 10.00 u. ds. A. Sprotte, m.m.v.
Gospelkoor Relation
25 mei 10.00 u. gezamelijke dienst in
de Dorpskerk i.v.m. Hemelvaart
28 mei 10.00 u. ds. R.P Doesburg

7 mei 10.00 u. Ds. P. Boonstra, Huizen/Bussem 16.30 u. Ds. R. ter Beek
14 mei 10.00 u. Ds. R. ter Beek Heilig Avondmaal 16.30 u. Ds. J.B. Wilmink, Amersfoort-C
21 mei 10.00 u. Ds. ter Beek 16.30
u. Bevestiging en intrede Ds.G.P.
Hommes
25 mei 10.00 u. Ds. R. ter Beek, Hemelvaartsdag
28 mei 10.00 u. Ds. C. van den Berg,
Amersfoort 16.30 u. Ds A.O. Reitsma, Vathorst

6 mei 9.45 u. Sabbatschool, 10.45 u.
Tussendienst, 11.00 u. Eredienst,
12.15 u. Gezellig samenzijn
13 mei 9.45 u. Sabbatschool, 10.45
u. Tussendienst, 11.00 u. Eredienst,
12.15 u. Gezellig samenzijn
20 mei 9.45 u. Sabbatschool, 10.45
u. Tussendienst, 11.00 u. Eredienst,
12.15 u. Gezellig samenzijn
27 mei 9.45 u. Sabbatschool, 10.45
u. Tussendienst, 11.00 u. Eredienst,
12.15 u. Gezellig samenzijn

Achterveld

7 mei 10.00 u. Gerard van Ameron-

gen

14 mei 10.00 u. Gerard van Ameron-

gen

21 mei 10.00 u. Pim van Arnhem,
People International
28 mei 10.00 u. Bart Doornweerd,
Jeugd Met Een Opdracht

De Glind

Prot. Gem.
Dorpskerk

Ned. Herv. kerk,
De Moespot

RK Jozefkerk
Lucasparochie
Achterveld

Prot. Gem.
Dorpskerk

Arnhemseweg 75,
Leusden-Zuid

Jan van Arkelweg 6,
Achterveld

Hessenweg 325,
Achterveld

Postweg 78,
De Glind

7 mei 10.00 u. ds. A. Sprotte, themadienst i.v.m. Week van de Duurzaamheid, m.m.v. de cantorij
14 mei 10.00 u. ds. M. Berends, Themadienst i.v.m. Week van de Duurzaamheid, Heilige Doop
21 mei 10.00 u. ds. R.P. Doesburg,
bevestiging ambtdrager
25 mei 10.00 u. ds. M. Berends, Hemelvaartsdienst
28 mei 10.00 u. ds. A. Sprotte

geen opgave ontvangen

7 mei 9.15 u. Eucharistie, vg. J. de
Froe, m.m.v. Vivente
14 mei 11.00 u. Eucharistie, 1e Communieviering, vg. K. Donders en H.
Tran, m.m.v. De Vlindertjes
21 mei 9.15 u. Woord& Communieviering, vg. R. Bouwman, m.m.v. St.
Caeciliakoor
28 mei 9.15 u. Eucharistie, vg. J. de
Froe, m.m.v. Vivente

7 mei 10.00 u. mevr. ds H.K. Groen,
De Glind
14 mei 10.00 u. mevr. ds C.A. Beeuwkes-van Ede, Helmond
21 mei 10.00 u. mevr. ds. H.K. Groen,
De Glind
28 mei 10.00 u. ds P. ‘t Hoen, Ede

