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        Raad van Kerken- Jaarverslag 2016 
 
‘Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, 

vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en 
zelfbeheersing,’ Galaten 5:22. 
 

Wat deed de Raad van Kerken in 2016? 
Binnen de Raad van Kerken Leusden werkten we ook in 2016 aan het samen gestalte geven 
aan het gezicht van de kerk. Met elkaar zijn we verbonden, als plaatselijke kerken en 
parochies, als inwoners met diverse achtergronden en geloofsstijlen. In 2016 is veel inzet 
gegaan naar het opvangen en begeleiden van vluchtelingen in de gemeente Leusden. 
Hierna volgt een kort overzicht van de activiteiten van het afgelopen jaar. 
 
Activiteiten rondom vluchtelingen 
 

 
 
 

De Raad van Kerken heeft samen met vrijwilligers de opvang en begeleiding van 
vluchtelingen die tijdelijk kwamen wonen in de SBBO op zich genomen. Er werd een 
coördinator geworven en een aantal werkgroepen ingericht. Naast de organisatie van de 
opvang is actief bijgedragen aan het welzijn van de vluchtelingen. 
Van maandag-  tot en met vrijdagmiddag  konden vluchtelingen terecht in de Koningshofkerk 
voor opvang, spelletjes, ontmoeting met Leusdenaren en het leren van Nederlands. 
Vrijwilligers van diverse kerken waren gastheer of gastvrouw en verzorgden koffie en thee. 
De kerken waren gastvrij voor de vluchtelingen, er werden speciale maaltijden geregeld op 
zondag na de vieringen. In de zomer was er een zeer geslaagd dierentuinuitje voor 
vluchtelingen en hun kinderen. In juli/augustus vertrokken veel vluchtelingen vrij plotseling. 
 
Zincafé 
In 2016 er is gewerkt vanuit het thema ‘Leven in verbinding’. Er zijn vier avonden gehouden 
in Theater De Tuin, in hartje Leusden. Elke avond was er een spreker met een pakkende 
inleiding, discussie met de zaal, een op het onderwerp toegesneden lied en waren er 
ontspannen gesprekken na het programma. De commissie kijkt er met voldoening op terug. 
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Data, thema’s en sprekers in 2016 waren: 
- 25 januari 2016       Een formule voor geluk, met Henk Procee 
- 7 maart 2016           Verbinding met een ander, door Geesje Werkman 
- 4 april 2016          Tijd van Onbehagen, met Martien Schreurs 
- 10 oktober 2016      Van wie is de natuur nou eigenlijk, door Matthijs Schouten 

Zincafé… Innemend voor de geest 
Zincafé… Ondernemend niet bedeesd 
Zincafé… Uitdagend en gevreesd 
‘Bar inspirerend en een slijpsteen voor de geest.’ 
 
Pagina ‘Geloven in Leusden ’met kerkaanbod in de Leusder Krant 
Iedereen is welkom in elke kerk in Leusden!’ Dat is de gedachte achter het initiatief van de 
Raad van Kerken Leusden om het kerkaanbod aan Leusdenaren te presenteren en op deze 
wijze meer informatie  over geloven in Leusden te delen. De redacteuren van kerkbladen van 
diverse kerken zijn een samenwerking aangegaan om dit vorm te geven. 
 
De contentmanager van de BDU stelt eens per vier weken een volledige pagina in de Leusder 
Krant aan de Raad van Kerken ter beschikking. Een deel van de pagina bestaat uit het 
kerkaanbod van alle christelijke Leusdense geloofsgemeenschappen. Dat zijn meer 
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. 
In 2016 is de pagina twaalf keer verschenen. Er zijn geen kosten aan deze pagina of aan het 
maken ervan verbonden. De samenwerking met de BDU verloopt positief en de pagina 
wordt goed ontvangen en gelezen door de Leusdenaren. 
 
The Passion in de Korf op 24 maart 
Omdat dit jaar het muziekevenement The Passion in Amersfoort werd gehouden, werd 
vanuit Leusden aansluiting gezocht. De Raad van Kerken organiseerde een laagdrempelige 
avond in de Korf, waarbij een optreden was van de band ‘Psalmen voor nu’. Daarna kon men 
op een groot scherm het evenement in Amersfoort volgen, waarbij het lijdensverhaal van 
Jezus onder de aandacht werd gebracht bij een breed publiek. In de Korf  kon men napraten 
over The Passion. Ongeveer 200 mensen bezochten de avond in de Korf. 
 
Pinksterviering op 15 mei 2016 
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Voor de 27e keer werd er in Leusden een Oecumenische Pinksterviering gehouden. Ondanks 
het koude weer, waren honderden bezoekers naar het plein bij de Hamershof gekomen om 
dit feest mee te vieren. Ds. Anette Sprotte en ds. Ruud ter Beek en pastoraal werker Fred 
Kok spraken over het thema  ‘Om-Talen’. De komst van de Heilige Geest raakt mensen aan 
en maakt hen enthousiast om uit te reiken naar de ander. Soms is het van belang om de 
eigen taal en gewoontes los te laten en gewoon open te staan voor de ander.  
Er was veel prachtige muzikale inbreng en een apart programma voor de kinderen. 
 
Vredesweek 18–25 september 2016 
In de derde week van september werden er in alle Leusdense kerken vredesdiensten 
gehouden. Op 17 september 2016 was er de fakkeloptocht van Achterveld naar De Glind. 
Het ontmoetingscentrum hield een culinaire avond met hapjes uit diverse culturen. 
In theater De Tuin werd de film Selma gedraaid, waarin aandacht wordt gevraagd voor 
mensenrechten en het probleem van racisme. Bij het Franciscaans milieuproject 
Stoutenburg kon men dansen voor de vrede. De historische kring Leusden leverde gidsen 
voor de vredesfietstocht die op 25 september 2016 gefietst werd. 
 
Prinsjesdagontbijt in De Tuin 
Op 20 september kwamen veel mensen naar Theater de tuin voor het Prinsjesdagontbijt. 
Onderwerp was: ‘Leef jij alleen voor jezelf of heb je oog voor die ander?’ Sprekers waren 
voorzitter van de Raad van Bestuur van Abrona Jan Duenk  en theoloog en schrijver Henk de 
Roest. 
Doelstelling van het ontbijt is om een bijdrage te leveren aan het doorlopende proces om 
onze samenleving te versterken door ontmoeting, onderlinge betrokkenheid en respectvolle 
aandacht voor de leefwereld van de ander. 
 
Oriëntatie Christelijk Geloof 
Ook in 2016 was er de basiscursus over het Christelijk geloof van Alpha. In ongeveer tien 
bijeenkomsten werden uiteenlopende onderwerpen besproken zoals ‘wie is Jezus?’  
Ook werd een weekend georganiseerd waarin gesproken werd over de Heilige Geest. 
De Alphacursus wordt gedragen door alle kerken en daarom ook door de Raad van Kerken 
Leusden. 
 
100 jaar Gereformeerde/Protestantse gemeente in De Glind 
Op 26 december 1926 werd in De Glind een zelfstandige gemeente van de Gereformeerde 
Kerken in Nederland geïnstitutioneerd. Honderd jaren later is daar nog steeds een actieve 
kerkelijke gemeente, nu als Protestantse gemeente van De Glind en Achterveld, aangesloten 
bij de PKN en lid van de Raad van Kerken Leusden. 
 
Tijdens een feestelijke viering op 6 november 2016 (bewust gekozen in verband met 
Dankdag) is teruggekeken naar de oorsprong van Jeugddorp De Glind, de rol van ds. Rudolph 
en naar de basis en ontwikkeling van de kerkelijke gemeente. Het door ds. Mieke Groen 
gekozen thema ’Dromers en doeners, toen en nu’ was een passende betiteling voor de 
liturgie waarin geloof en kerkzijn uit de voorbije eeuw de hoofdrol speelden. 
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Ten slotte  
Met ons oecumenisch werk in Leusden hebben we ook in 2016 willen laten zien wat Paulus 
beschrijft in zijn beeld als lichaam van Christus: de ledematen verschillen maar tegelijk zijn 
we op elkaar aangewezen en vormen we met elkaar een levend geheel. 
Leden van de raad komen en gaan, zo werd dit jaar afscheid genomen van Ans Brandsma, 
die zich meer dan 25 jaar heeft ingezet voor de organisatie van de Pinkstervieringen en van 
Bart Hoogendoorn, die stopte met de Raad van Kerken om te gaan studeren voor pastoraal 
werker. Leo Lindhout is gestart met zijn werkzaamheden als penningmeester van de raad. 
Wilt u weten wie er zitting hebben in de raad? Kijk dan voor een actueel overzicht op de 
website van de raad: www.raadvankerkenleusden.nl  
 
 
 
 

http://www.raadvankerkenleusden.nl/

