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Ik geloof! 
Ik ben Marit Bakker, 18 jaar en 
dit jaar heb ik mijn vwo-diploma 
gehaald. Zingen is echt een passie 
van me. Ook houd ik van fotogra-
feren, paardrijden en volleyballen.

Wat betekent geloven voor jou?
Dat ik zeker mag weten dat God 
voor mij zorgt en altijd bij mij is. 
Ik twijfel ook wel eens hoor, maar 
als ik terug kijk op mijn leven zie 
ik dat Hij me nooit heeft losgela-
ten. Hij is zó trouw en vol liefde! 
Waarom bezoek je de kerk?
Ik bezoek de kerk om God te 
ontmoeten en te aanbidden en 
om meer te leren over wie Hij 
is. Ook mogen wij vaak liederen 
begeleiden met onze band in de 
kerk (GKV de Koningshof). Het 
‘uitdragen’ en beleven van de 
liederen vind ik heel belangrijk, 
je kunt de mensen dan echt iets 
meegeven en ze raken.
Probeer je ook buiten de kerk 
te laten zien dat je een christen 
bent?
Ja, dat probeer ik (met Gods hulp) 
absoluut, al slaag ik er lang niet 
altijd in. Ik probeer dit vooral 
door deze quote toe te passen: ‘Be 
somebody that makes everybody 
feel like a somebody’ - Kid Pre-
sident.
Wat zou je willen zeggen tegen 
mensen die de kerk voor het eerst 
bezoeken?
Kom zoals je bent en weet dat er 
een plek voor je is. Je bent meer 
dan welkom! Daarbij zou ik je 
willen uitdagen om met een open 
hart te luisteren naar wat er ge-
zegd wordt en na te denken wat 
God ermee zou willen zeggen. 

geloven in leusden

‘We moeten niet vanuit angst reageren’

pen. Met de recente toestroom van 
vluchtelingen uit Syrië is er binnen 
Leusden veel aandacht voor de op-
vang van vluchtelingen. Zo was er 
op zaterdag 3 oktober een Rondeta-
felgesprek in het gemeentehuis over 
vluchtelingenopvang in Leusden. 
De opkomst was boven verwach-
ting. Meer dan 80 Leusdenaren 
waren aanwezig samen met het vol-
tallige college van burgemeester en 
wethouders en veel raadsleden. De 
insteek van het gesprek was om te 
peilen hoe Leusdenaren tegenover 
de mogelijke opvang van vluchtelin-
gen staan. Er werden verschillende 
soorten vluchtelingenopvang be-
sproken. Indien Leusden gevraagd 
wordt voor crisisopvang voor 72 
uur, zal het college van B&W daar 

direct aan meewerken. (Inmiddels 
is duidelijk dat Leusden samen met 
Woudenberg opvang gaat organise-
ren, red.) Over andere vormen van 
opvang, zoals noodopvang, tijdelij-
ke opvang en reguliere opvang zal 
afzonderlijk worden besloten. Naast 
de overwegend positieve geluiden 
waren er ook kritische geluiden en 
opmerkingen. De grootste zorg on-
der sommige aanwezigen is dat Ne-
derlanders de dupe dreigen te wor-
den van de situatie. Bijvoorbeeld 
dat ze nog langer moeten wachten 
op een huis dan ze nu al doen, men 
vraagt zich af of daar wel voldoende 
oog voor is.

Als een geMeenTe Het Rondetafel-
gesprek was een goed eerste initia-

tief, meent Ruud. Hij hoopt dat veel 
mensen uit Leusden mee blijven 
doen zodat het werk onder vluch-
telingen breed gedragen en gedaan 
wordt. ,,Afkomst en religie mogen 
niet uitmaken bij het aanbieden van 
hulp. We moeten niet vanuit angst 
reageren, maar juist andersom den-
ken en deze mensen onze hulp aan-
bieden.’’ 
Andries geeft aan dat de kerken in 
Leusden daar een voorbeeld in kun-
nen zijn: ,,De diaconieën van de di-
verse kerken zouden kunnen over-
wegen om een paar huizen te huren 
waar ze mensen in kunnen opvan-
gen.’’ Alle drie hopen ze dat Leusde-
naren samen als één gemeente aan 
de slag gaan voor het opvangwerk 
van vluchtelingen.

Debat herleeft  
na sluiting van   
AZC eind 2009
leusden Sinds 1991 was het asiel-
zoekerscentrum (AZC) Leusden een 
plek voor vluchtelingen op zoek naar 
veiligheid. Doordat de grond waarop 
het AZC stond een andere bestem-
ming kreeg werd het AZC eind 2009 
definitief gesloten. Met de recente 
toestroom van vluchtelingen uit Sy-
rië speelt het vluchtelingendebat 
binnen Europa, Nederland en ook 
Leusden weer op. Ruud en Anneke 
Bruijn en Andries van Hijum blik-
ken terug op het vluchtelingenwerk 
waar zij in 2004/2005 mee zijn ge-
start en kijken vooruit naar de ko-
mende periode.

BuddY Ruud, Anneke en Andries, 
leden van de Gereformeerde Kerk 
Vrijgemaakt in Leusden (de Ko-
ningshof), kwamen pakweg tien 
jaar geleden via de kerk in contact 
met vluchtelingen. Vanuit de kerk 
werd een werkgroep opgezet waar-
van de leden als ‘buddy’ fungeerden 
voor mensen uit het AZC. De bud-
dy’s maakten de asielzoekers weg-
wijs in het dagelijkse leven. Ruud: 
,,Toen wij betrokken raakten bij de 
vluchtelingen raakte dat ook mijn 
hart en dan ontstaat een vergaan-
de betrokkenheid. Als buddy deed 
je van alles; je ging mee naar de 
advocaat of rechtbank, deed samen 
boodschappen en hielp met het le-
ren van de Nederlandse taal.’’

Anneke geeft aan dat de mensen uit 
het AZC ook vaak van het evangelie 
van Jezus Christus wilden horen en 
dat ze dat dan samen bespraken. ,,Je 
deed veel voor ze, maar ze gaven je 
ook weer heel veel terug.’’

RondeTAFelgesPReK Met het ver-
dwijnen van het AZC in 2009 werd 
ook de werkgroep opgeheven. Te-
genwoordig zijn er veel mensen 
die individueel asielzoekers hel-

 p Met de recente toestroom van vluchtelingen uit Syrië is er ook binnen Leusden veel aandacht voor de opvang van vluchtelingen. 

KeRKen  
in leusden  
heTen u  
WelKoM

Leusden

Leusden-Zuid Achterveld De Glind

25 okt 10:00u. ds H.K. Groen

1 nov 10:00u. ds L. van Rouendal

8 nov 10:00u. ds H.K. Groen, Oogst-
dienst

15 nov 10:00u. ds J. Scheurwater

25 okt 10:00u. ds M. Schoonderbeek

1 nov 10:00u. ds R. Doesburg, mmw 
de cantorij

8 nov 10:00u. J. Mulder (proponent)

15 nov 10:00u. zondagochtend 
zangdienst

25 ok 11:30u. Eucharistie, St. Caeci-
liakoor, pastor Jan de Froe
1 nov 11:30u. Woord- en Communie-
viering, Vivente, pastor Ben Piepers
2 nov 19:00u. Allerzielen, Marie 
Lunter en Annie van Dijk
8 nov 11:30u. Eucharistie, Vivente, 
pastor Jan de Froe
15 nov 9:30 uur Gebedsviering, St. 
Caeciliakoor, Richard Serpenti en 
Anja van Rossum

25 okt 8:45u. ds MJC Blok, Spaken-
burg; 10:30u. ds MJC Blok, Spaken-
burg; 16:30u. ds C van den Berg, 
Amersfoort
1 nov 8:45u. ds A O Reitsema, 
Vathorst; 10:30u. ds A O Reitsema, 
Vathorst; 16:30u. ds R ter Beek
4 nov 16:30u. en 19:30u. ds LRJ Kra-
mer, Spakenburg, Dankdag
8 nov 8:45u. ds G Roorda, Zeist; 
10:30u. ds G Roorda, Zeist; 16:30u.ds 
R ter Beek

24 okt 11:00u. ds H. Van Rijn

31 okt 11:00u. Dhr.J.Van Duin-
kerken, Jeugddienst PGL

7 nov 11.00u voorganger br. M.Taal, 
Eredienst, 

14 nov 11.00u voorganger br. G.Al-
tink-Einde, Eredienst, 

25 okt 10:00u. Gerard van Ameron-
gen

1 nov 10:00u. Bart Doornweerd, 
Jeugd met een Opdracht

8 nov 10:00u. Paul Rooda, St. Alive-
and-Well

15 nov 10:00u. Gerard van Ame-
rongen

25 okt 10:00u. ds R. Doesburg

1 nov 10:00u. ds M. Berends

8 nov 10:00u. ds R. Doesburg

15 nov 10:00u. ds T. Abee

25 okt 9:00u. ds. G.M. van Meijeren

1 nov 9:00u. ds P.H. van Trigt

8 nov 9:00u. ds J.H. van Daalen 
(Nijkerk)

15 nov 9:00u. prop J.A. Mol (Katwijk 
aan zee)

‘Geloven in Leusden’ is een 
maandelijkse rubriek die onder 
auspiciën van de Raad van Kerken 
door de plaatselijke geloofsge-
meenschappen 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 
van de dienstdoende redactie. 
E-mailadressen het het wekelijkse 
rooster van kerkaanbod vindt u 
op: www.rvk-leusden.nl. 
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RK-kerk St. 
Jozefparochie

Hamersveldse- 
weg 51, Leusden

Evangelische 
Gemeenschap
De Til
Hamersveldse- 
weg 30, Leusden

Dorpskerk

Postweg 78, 
De Glind

Dorpskerk

Arnhemseweg 75, 
Leusden-Zuid

Prot. gem. 
Marcuskerk

Asschatterweg 23, 
Leusden

RK-kerk St. 
Jozefparochie

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

24 okt 19:00u. AV, R. Bouwman
25 okt 9:30u. EV, K. Donders
31 okt 19:00u. OiG, PGV
1 nov 9:30u. EV, Allerh.,K. Donders
2 nov 9:30u. EV, K. Donders; 19:00u. 
AV, Allerz., PGV, F. Kok
7 nov 9:30u. EV, St. Willibrord, K. 
Donders; 19:00u. AV, St. Maarten, A. 
Bottenberg
8 nov 9:30u. EV, H. Tolboom
14 nov 19:00u. AV, PGV
15 nov 9:30u. EV, H. Zemann


