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geloven in leusden

Parochianen gaan voor bij uitvaarten
‘Wil je niet te veel
over God praten?’

koude grond, maar aan de warme
God.”
Soms vindt de plechtigheid alleen in
een crematorium plaats. Joke vraagt
dan wat de nabestaanden van haar
verwachten. Dan blijkt toch dat men
graag iets ziet van de rituelen van
de katholieke kerk. Daarin past dan
een bijbellezing en het gebruik van
kaarsen, wierook en wijwater.

VERGRIJZING Door de vergijzing
neemt het aantal uitvaarten toe,
terwijl er een gebrek aan priesters is. Tegelijk is er een verlangen
naar een eigentijdse en persoonlijke
vormgeving van de uitvaart. Daarbij blijft de ruimte voor de prachtige
rituelen van de katholieke kerk, zoals de absoute, waarbij de kist wordt
besprenkeld met wijwater en bewierookt. Een laatste eerbetoon aan
de overledene, vergezeld van een
gebed om vergeving.
AVONDWAKE In 1990 gaat een
groepje parochianen uit Leusden en
Achterveld werken aan de vorm van
de avondwake, die vaak voorafgaat
aan de uitvaart op de volgende dag.
Vanaf 2004 worden ook de uitvaarten zelf meer en meer geleid door
parochianen uit deze groep, die
daartoe in 2006 nog eens een uitgebreide opleiding krijgen. Uiteraard

kerken in leusden
heten u welkom

Foto: Wim Veen

LEUSDEN ‘Wil je niet teveel over God
praten?’ Zo’n vraag kreeg Joke Verhoeven, uitvaartvoorganger in de
St. Jozefkerk in Leusden, weleens
als zij de liturgie in overleg met nabestaanden voorbereidde. ,,Maar
daar kan ik niet omheen. Ik vraag
dan waarom de nabestaanden eigenlijk een kerkelijke uitvaart willen.” Het is typerend voor de huidige
situatie. Familieleden van de overledene zijn vaak niet (meer) gelovig en
willen de wens van de overledene
om vanuit de kerk te worden begraven of gecremeerd respecteren.

pp Joke Verhoeven (links) en Carola van den Heuvel leiden uitvaarten in de Leusdense Lucasparochie.

worden er, indien mogelijk, ook uitvaarten geleid door priesters of pastoraal werkers.
BEZOEK Na een overlijdensbericht
wordt er eerst een bezoek aan de
nabestaanden gebracht om de uitvaart voor te bereiden. Joke begin
vooral met luisteren. Daarna komt
het overleg over de vorm van de

viering en de keuze van de muziek.
Naast kerkelijke liederen is er ook
ruimte voor eigentijdse songs, passend bij een verlies.
In het begin zag Joke wel op tegen de
overweging. ,,Als christen geloof ik
in de opstanding uit de dood, maar
dat is haast niet in woorden te vatten.”
Carola van den Heuvel, die nu de

‘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

cursus uitvaartbegeleiding volgt,
zegt daarover: ,,Er is behoefte aan
het geloof dat de dood niet het laatste woord heeft. Het graf van Jezus
was leeg, wat niemand kan bevatten. Maar je moet niet proberen in
te vullen wat een mysterie blijft”.
Zij citeert pastor Antoinette Bottenberg, één van de cursusleiders: ,,We
geven hem/haar niet terug aan de

MOTIVATIE Carola wil mensen nabij
zijn die zoeken naar een manier om
te kunnen omgaan met een groot
verlies en met afscheid nemen. Het
gaat om een proces van verlies maar
ook van zingeving. ,,Ik wil mensen
ook verbinden met wat hen overstijgt.”
Carola heeft al ervaring in het leiden
van gebedsvieringen en het houden
van een overweging. In een stage is
ze inmiddels ook al met een pastor
meegegaan voor het eerste gepsrek
met de nabestaanden. Carola ziet
het als een mooie taak om de wens
van nabestaanden voor een persoonlijk afscheid in te passen in een
kerkelijke uitvaart. Onbekendheid
wegnemen over wat dat inhoudt kan
helpen bij de invulling van de liturgie op een manier die bij het gevoel
van de nabestaanden past.
NAZORG Na de eerste maand van
het overlijden van een partner gaat
de uitvaartvoorganger bij de achtergebleven partner op huisbezoek. Zij/hij overhandigt na afloop
de zogenaamde pastoraatsbrief. In
de maanden daarna ontvangt de
partner nog drie keer een pastorale
brief. Deze bieden troost.

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.raadvankerkenleusden.nl.
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29 juni 09.00u. Eucharistie, vg. K.
Donders aansl. Rozenkransgebed
om 9.45u.
2 juli 11.00u. Eucharistie, vg. H. Zemann en H. Tran\
6 juli 09.00u. Eucharistie, vg. K.
Donders aansl. Rozenkransgebed
om 9.45u.
8 juli 19.00u. Anders Vieren, vg. parochianen Mieke Meyer en Anja van
Rossum m.m.v. cantor Wim Tijmensen
9 juli 11.00u. Eucharistie, vg. H. Tolboom
12.30u. Doopviering, vg. R. Bouwman
13 juli 09.00u. Eucharistie, vg. K.
Donders aansl. Rozenkransgebed
om 9.45u.
16 juli 11.00u. Eucharistie, vg. H.
Tolboom m.m.v. Generations
20 juli 09.00u. Eucharistie, vg. K.
Donders aansl. Rozenkransgebed
om 9.45u.
22 juli 19.00u. Anders Vieren, vg. B.
Piepers m.m.v. cantor Wim Tijmensen
23 juli 11.00u. Eucharistie, vg. H. Zemann m.m.v. cantor Jeanne Kok

2 juli 10.00u. ds. R.J. de Vries
9 juli 10.00u. ds. A. Sprotte
16 juli 10.00u. ds. R. Doesburg
23 juli 10.00u. ds. R. Doesburg

2 juli 10.00u. Ds. G.P. Hommes;
16.30u. Ds. M.J.C. Blok, Spakenburg
9 juli 10.00u. Ds. P. Boonstra; 16.30u.
Ds. R. ter Beek
16 juli 10.00u. Ds. G.P. Hommes;
16.30u. Ds. R. ter Beek
23 juli 10.00u. Ds. G.P. Hommes;
16.30u. Ds. R. ter Beek

1 juli 9.45u. Sabbatschool; 10.45u.
Tussendienst; 11.00u. Eredienst;
12.15u. Gezellig samenzijn
8 juli 9.45u. Sabbatschool; 10.45u.
Tussendienst; 11.00u. Eredienst;
12.15u. Gezellig samenzijn
15 juli 9.45u. Sabbatschool; 10.45u.
Tussendienst; 11.00u. Eredienst;
12.15u. Gezellig samenzijn
22 juli 9.45u. Sabbatschool; 10.45u.
Tussendienst; 11.00u. Eredienst;
12.15u. Gezellig samenzijn

Achterveld

2 juli 10.00u. Gerard van Ameron-

gen

9 juli 10.00u. Daniël Keijzer, Life4Is-

raël

16 juli 10.00u. Rhonda Hughey, Fusion Ministries
23 juli 10.00u. Pim van Arnhem,
People International

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

2 juli 10.00u. ds. M. Berends-van
Hoek m.m.v. gospelkoor Relation
9 juli ivm zomersluiting gezamenlijke dienst in de Marcuskerk
16 juli ivm zomersluiting gezamenlijke dienst in de Marcuskerk
23 juli ivm zomersluiting gezamenlijke dienst in de Marcuskerk

2 juli 9.00u. prop. T.C. Zuijderduijn,
Voorthuizen
9 juli 9.00u. dr. C. van Sliedregt,
Nunspeet
16 juli 9.00u. ds. G.M. van Meijeren
23 juli geen dienst

2 juli 9.15u. Eucharistie, vg. H. Tolboom m.m.v. Vivente
9 juli 9.15u. Gebedsviering, vg. Dieparleden Anja van Rossum en Mieke Meijer m.m.v. organist Annelieke
Voorburg
16 juli 9.15u. Eucharistie, vg. J. de
Froe m.m.v. organiste Annelieke
Voorburg
23 juli 9.15u Woord- & Communieviering, vg. B. Piepers m.m.v. orgniast Wim Hoebe

2 juli 10.00u. mevr. drs. M. Verschure, Duiven
9 juli 10.00u. mevr. ds. H.K. Groen,
de Glind; viering aangepast voor
mensen met een beperking
16 juli 10.00u. mevr. ds. J.W. Scheurwater, Barneveld
23 juli 10.00u. mevr. ds. G. van ‘t Slot,
Zeist

