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Paus opent ‘Jaar van Barmhartigheid’
Heilig Jaar verwijst
naar menswording
van Christus

Het eerste werd door de toenmalige paus uitgeroepen in 1300. Vanaf
de zestiende eeuw werden er naast
25-jarige jubileumjaren ook buitengewone heilige jaren uitgeroepen.
De opening van het komende buitengewone Heiig Jaar valt samen
met de 50e verjaardag van de sluiting van het Tweede Vaticaans Concilie en staat in het teken van de
barmhartigheid. Het concilie stond
ook in dat teken en de huidige paus
heeft daarover een brief geschreven.
Geduldig en barmhartig is de dubbele term die vaak terugkeert in het
Oude Testament, om de natuur van
God te beschrijven. Zijn barmhartig zijn vindt een concrete bevestiging in zeer veel daden in de heilsgeschiedenis waar zijn goedheid
voorrang krijgt boven straf en vernietiging. ,,De barmhartigheid van
God is geen abstract idee, maar een
concrete werkelijkheid waarmee Hij
zijn liefde openbaart als die van een
vader en een moeder die vanuit het
diepste van hun wezen bewogen raken om hun kind.” De paus plaatst
dan de barmhartigheid in het teken
van vergeving, bijvoorbeeld aan de
hand van de
parabel van de Verloren Zoon.

kerken in leusden
heten u welkom

Bron: Collectie Rijksmuseum

LEUSDEN Op dinsdag 8 december
opent paus Franciscus een Heilig
Jaar. Een Heilig Jaar, ook wel jubeljaar genoemd, is een jubileumjaar
verwijzend naar de menswording
van Christus.

pp Schilderij ‘De Barmhartige Samaritaan’ uit 1537 van de hand van een onbekende meester.

BARMHARTIGE SAMARITAAN Maar
minstens zo belangrijk is ook de
parabel van de Barmhartige Samaritaan. Daarover zei paus Paulus VI
bij de afsluiting van het concilie: ,,de
oude geschiedenis van de Samaritaan is het voorbeeld geweest van
de spiritualiteit van het concilie.”
En de huidige paus: ,,Dit is de tijd
om het hart te laten beroeren. Tegenover het bedreven kwaad, ook
zware misdaden, is dit het ogenblik
om te luisteren naar het leed van de

onschuldige personen die beroofd
zijn van hun goederen, hun waardigheid, hun genegenheid, het leven
zelf.”
Zien wij hier niet het beeld geschetst
van de vluchtelingen zoals het vrijwel dagelijks bij ons langskomt?
Niet neergeslagen door rovers langs
de weg zoals in de parabel, maar bijvoorbeeld worstelend door de modder, ergens in de Balkan, op zoek
naar een volgende grensopening.
Gaan wij er achteloos aan voorbij?

‘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

Zoals de priester en de leviet? Of
stellen wij ons op als die Nederlandse toerist van de zomer op een
Grieks eiland, die de zee in zwom
om een vluchteling te redden die
dreigde te verdrinken?
Op zondag 20 november 2016, als de
rooms-katholieke kerk het feest van
Christus Koning viert, zal de paus
het Heilig Jaar sluiten. Maar daarmee komt geen einde aan de oproep
tot barmhartigheid, die immers blijvend aan ons gesteld wordt.

Niet alleen
maar priesters
Wie als niet-katholiek of niet meer
praktizerend kerklid wel eens een
viering in een rooms-katholieke
kerk heeft bijgewoond, zou zich
misschien verbazen als hij op een
vroege zaterdagavond de St. Jozefkerk binnenloopt.
Leken krijgen steeds meer een rol
in liturgische vieringen. Een gebrek aan gewijde ambtsdragers,
maar ook een logische consequentie van de door het Tweede
Vaticaans Concilie afgekondigde ‘Constitutie over de liturgie’,
waarin staat: “Het apostolaat
van de leken is een deelneming
aan de heilszending zelf van de
kerk. Tot dit apostolaat zijn allen
door de Heer zelf door doopsel en
vormsel geroepen.” Lekenvoorgangers, vrouwen en mannen,
werden, na een toerustingscursus, al ruim 25 jaar geleden in de
St. Jozefkerk benoemd.
Wij kennen nu twee soorten zaterdagavondvieringen: Over “Anders Vieren” is bij de introductie
gezegd: een eigentijdse bron om
uit te putten voor verstilling, verdieping en het vieren van geloven
en leven nu. Er is plaats voor bidden, zingen en een overweging,
gevolgd door een meditatie. Er is
ruimte voor eenvoudige rituelen,
zoals bijvoorbeeld het ontsteken
van een kaarsje.
“Ontmoeten in Geloof” is een meditatieve bijeenkomst met persoonlijke getuigenissen, zang en
gebed. Volgens de initiatiefnemers
een zoeken naar inspiratie met
een link naar het dagelijks leven.
Na afloop van beide vieringen is
er een informele ontmoeting met
koffiedrinken in De Kom. Kortom, geen traditionele kaders, een
lage drempel. Loop eens binnen.

het kerkbezoek laagdrempeliger te maken. Reageren kan via
het e-mailadres van de dienstdoende redactie.
E-mailadressen en het het wekelijkse rooster van kerkaanbod
vindt u op: www.rvk-leusden.nl.
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Evangelische
Gemeenschap
De Til

Hamersveldseweg 51, Leusden
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Leusden

De Blekerij 33,
Leusden

Asschatterweg 23,
Leusden

Hamersveldseweg 30, Leusden

22 nov. 9.30 u. Eucharistieviering K.
Donders
29 nov. 19.00 u. Anders Vieren B.

Piepers

29 nov. 9.30 u. Eucharistieviering
H. Zemann
2 dec. 19.00 u. Oecumenische Adventviering
6 dec. 9.30 u. Eucharistieviering K.
Donders
9 dec. 19.00 u. Oecumenische Adventviering
12 dec. 19.00 u. Anders vieren Pa-

22 nov. 10.00 u. Gedachtenis van de
gestorvenen, Ds. M. Berends
29 nov. 10.00 u. 1e advent, Ds. R.
Doesburg
6 dec. 10.00 u. 2e advent, Ds. L.
Terlouw
10 dec. 15.00 u. Heilig Avondmaal
voor ouderen en zieken, Ds. M.
Berends
13 dec. 10.00 u. 3e advent, bevestigingsdienst van ds. A. Sprotte door
ds. R. Doesburg en ds. M. Berends

22 nov. 8.45 u. ds R ter Beek; 10.30 u.
ds R ter Beek; 16.30 u. ds P Boonstra, Huizen
29 nov. 8.45 u. viering Heilige
Avondmaal ds R ter Beek; 10.45 u.
viering Heilige Avondmaal ds R ter
Beek; 16.30 u. ds J Boersma, Almere
6 dec. 8.45 u. ds Th van de Kamp,
Nieuwegein; 16.30 u. Themadienst,
ds R ter Beek;
13 dec. 8.45 u. ds R ter Beek; 10.30u.
ds R ter Beek; 16.30 u. ds G Zomer,
Houten

Leusden-Zuid

Achterveld

H. Zemann

Iedere woensdag is er om 19.00 uur
een Woorden Communieviering,
behalve in de Adventstijd
Iedere donderdag is er om 9.00 uur
een Eucharitieviering met aanssluitend om 9.45 uur Rozenkransgebed

22 nov. 10.00 u. Pillar of Fire Jack
van der Tang
29 nov. 10.00 u. Gerard van Amerongen
6 dec. 10.00 u. Alive and Well ministries, Paul Rooda
13 dec. 10.00 u. Gerard van Amerongen
20 dec. 10.00 u. Nehemia Dick
Pieterman
25 dec. 10.30 u. Gerard van Amerongen
27 dec. 10.00 u. Pim van Arnhem

De Glind

Dorpskerk

RK-kerk St.
Jozefparochie

Ned. Herv. kerk,
De Moespot

Dorpskerk

Arnhemseweg 75,
Leusden-Zuid

Hessenweg 325,
Achterveld

Jan van Arkelweg 6,
Achterveld

Postweg 78,
De Glind

rochianen

13 dec. 9.30 u. Eucharistieviering

21 nov. 9.45 u. sabbatschool Bespreking a.d.hand van lesboekje; 10.50
u. Eredienst Heilig Avondmaal, incl.
voetwassing
28 nov. 9.45 u. sabbatschool Bespreking a.d.hand van lesboekje; 10.50
u. Eredienst
5 dec. 9.45 u. sabbatschool; 10.50 u.
Eredienst
12 dec. 9.45 u. sabbatschool Bespreking a.d.hand van lesboekje; 10.50
u. Eredienst

22 nov. 10.00 u. Gedachtenis van de
gestorvenen, Ds. R. Doesburg
29 nov. 10.00 u. 1e advent, m.m.v.
het koor Relation Ds. M. Berends;
16.00 u. Jongerendienst Ds. M.
Berends
6 dec. 10.00 u. 2e advent, Heilig
Avondmaal Ds. R. Doesburg
11 dec. 15.00 u. NB: vrijdag! Heilig
Avondmaal voor ouderen en zieken,
Ds. M. Berends
13 dec. 10.00 u. 3e advent Ds. D. van
Wageningen

22 nov. 10.30 u. Vormselviering Mgr.

22 nov. 9.00 u. ds D.J. Cuperus,
Veenendaal

22 nov. 10.00 u. Viering Maaltijd
van de Heer mw ds H.K. Groen

29 nov. 11.30 u. Woorden Communieviering B. Piepers

29 nov. geen dienst

29 nov. 10.00 u. mw ds H.K. Groen

6 dec. 9.00 u. ds. L. Schaap, Nijkerk

6 dec. 10.00u. ds P. ‘t Hoen

viering R. Bouwman

13 dec. 9.00 u. ds G.M. van Meijeren

12 dec. 19.00 u. Kerstconcert Vivente, St. Caecilia, Rietzangers en DWS

20 dec. 9.00 u. ds P. Molenaar,
Lunteren

13 dec. 10.00 u. Doopviering mw ds
H.K. Groen

Woorts

6 dec. 11.30 u. Woorden Communie-

13 dec. 9.30 u. Gebedsviering Parochianen

