
16Woensdag
13 januari
2016

LeusderKrant.nl

‘Het woord is aan jou’

maatschappij aandacht te krijgen 
voor momenten van bezinning en 
de waarde van een basis in onze 
samenleving die gestoeld is op een 
integrale maatschappelijke visie. 
Mensen worden zo in beslag geno-
men door hun werk, veelal tweever-
dieners, en door de enorme massa 
aan informatie die de gehele dag 
door op hen afkomt dat er van het 
nemen van enige afstand tot de hec-
tiek van het dagelijks leven vaak 
niet veel komt.

Toch is dat belangrijk. Kerken, en 
zeker onze christelijke kerken, gaan 
uit van een visie op de samenleving 
waarin plaats is voor iedereen: man, 
vrouw, rijk en arm. Daarbij is zorg, 
aandacht en verdraagzaamheid 
voor elkaar een belangrijk thema. 
Dat is niet vanzelfsprekend en dat 
moeten we koesteren en uitdragen.

Op deze uitgangspunten zijn ook 
onze Westerse democratieën ge-
stoeld. Ook al weten we dat ook op 

christelijke leest geschoeide maat-
schappijen niet volmaakt zijn en dat 
historisch gezien daar veel op aan te 
merken valt, het is toch een van de 
grondslagen voor een gemeenschap 
waarin respect voor alle groepen 
binnen de samenleving het meest 
ontwikkeld is. Alleen daarom al is 
het goed dat de gezamenlijke Chris-
telijke kerken elkaar opzoeken om 
die waarden te onderstrepen en ie-
der op zijn of haar manier te bidden 
dat die bewaard mogen blijven.

Gezamenlijke  
vieringen

ACHTERVELD De protestantse 
Dorpskerk van De Glind en de Sint 
Jozefkerk in Achterveld werken al 
jaren goed samen. Hoogtepunten 
daarvan zijn de viering voor de 
eenheid van de kerken in januari, 
de openluchtviering in De Glind 
op de laatste zondag voor de grote 
vakantie en de Fakkeloptocht eind 
september waarbij aandacht wordt 
gevraagd voor de wereld vrede.
Op zondag 17 januari in de Sint Jo-
zefkerk in Achterveld om 11.00 uur 
een viering waarin Pastor Fred 
Kok en dominee Mieke Groen van 
de Dorpskerk De Glind voorgaan.
Het thema “Het woord is aan jou” 
staat ook centraal in de viering die 
op zondagochtend 17 januari op te-
levisie is te zien (via EO). Het is een 
live uitzending van 9.10 tot 10.00 
uur op NPO2 vanuit de Immanuel-
kerk in Maassluis.
De geloofsgemeenschap in Achter-
veld ondersteunt het “dorpsleven” 
en probeert daarbij aan te sluiten. 
Zo is er op zondag 7 februari om 
9.15 uur, de dag van de grote Car-
navalsoptocht, ‘s morgens eerst de 
Carnavalsmis waarin aangesloten 
wordt bij dit grote dorpsfeest.  Ie-
dereen van harte welkom.
In de maand januari wordt in alle 
kerken de actie Kerkbalans gehou-
den. Ook al bent u geen actief lid 
van een kerkgenootschap, kerken 
werken toch in ieders belang en 
verdienen dan ook door een ieder 
in stand gehouden te worden. De 
lasten drukken op een steeds klei-
nere groep van kerkleden. Laat 
de kerk niet uit de samenleving 
verdwijnen. Het is een belangrij-
ke plaats waar aandacht gevraagd 
voor en gegeven wordt aan ieder 
die in de knel komt in onze maat-
schappij.

gELOVEn in LEusDEn

Thema jaarlijkse 
week van de 
oecumene
ACHTERVELD  Veel christelijke ker-
ken in ons land trekken een paar 
keer per jaar gezamenlijk op vanuit 
de overtuiging dat ze allemaal van-
uit dezelfde bron hun geloof ver-
taald hebben in verschillende ‘dia-
lecten’, die met een beetje goede wil 
heel goed met elkaar kunnen com-
municeren.
Ook in Leusden en Achterveld is 
dat al jaren een goede traditie. In de 
loop van vele jaren heeft dat geleid 
tot een traditie van samenwerking 
op meerdere fronten. Bij gezamen-
lijke vieringen is iedereen van har-
te welkom en wie wil kan na afloop 
een kopje koffie meedrinken. Elders 
op deze pagina wordt aangegeven 
waar en wanneer deze bijeenkom-
sten gehouden worden.

‘Het woord is aan jou’ is het thema 
van de jaarlijkse week voor de oecu-
mene, de Week van Gebed, waaraan 
tal van christelijke kerken in Ne-
derland en elders in de wereld deel-
nemen. Het materiaal dat Missie 
Nederland en de Raad van Kerken 
gebruiken komt dit jaar uit Letland. 
Het is een goed signaal dat juist de 
kerken uit dit voormalig commu-
nistische land ons (in Nederland 
en alle landen waar christenen mee 
bidden) oproepen om gezamenlijk 
in gebed op te trekken.
Het zijn moeilijke jaren voor onze 
(christelijke) kerken om in de kol-
kende maalstroom van de huidige 
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13 jan. 19.00u. Woord- en Commu-
nieviering
14 jan. 09.00u. Eucharistieviering, 
vg. K. Donders
17 jan. 09.15u. Oecumenische vie-
ring, vg. Carola v.d. Heuvel en Ds. 
Maria Berends m.m.v. speciaal Oe-
cumenisch koor; 11.00u. Eucharis-
tieviering, vg. H. Tolboom m.m.v. 
cantor
20 jan. 19.00u. Woord- en Commu-
nieviering
21 jan. 09.00u. Eucharistieviering, 
vg. K. Donders
23 jan. 19.00u. Anders Vieren, vg. B. 
Piepers m.m.v. Cantor
24 jan. 11.00u. Eucharistie, vg. J. de 
Froe m.m.v. Cantores
27 jan. 19.00u. Woord- en Commu-
nieviering
28 jan. 09.00u. Eucharistieviering, 
vg. K. Donders
31 jan. 09.15u. Eucharistieviering, 
vg. K. Donders Opfrismis Eerste 
Communicanten St. Lucasparochie

3 feb. 19.00u. Woord- en Communie-
viering
4 feb.  09.00u. Eucharistieviering, 
vg. K. Donders
7 feb.  11.00u. Eucharistieviering, 
vg. H. Zemann
10 feb. 19.00u. Aswoensdagviering, 
vg. H. Zemann m.m.v. LK Ruach

17 jan. 11.00u. Oecumenische vie-
ring St. Jozefkerk Achterveld, vg. ds. 
H.K. Groen en Pastor F. Kok
24 jan. 10.00u. ds. R. van Riezen
31 jan. 10.00u. ds. H.K. Groen

7 febr. 10.00u. drs. C. Schouwstra, 
Werelddiaconaat

17 jan. 10.00u. ds. R. Doesburg
24 jan. 10.00u. ds. R. Doesburg
31 jan. 10.00u. ds. A. Sprotte

7 febr. 10.00u. ds. M. Berends-van 
Hoek, Heilig Avondmaal

17 jan. 11.00u. Oecumenische vie-
ring, vg. F. Kok en ds. M. Groen  
m.m.v. Vivente
24 jan. 11.00u. Woord- & Commu-
nieviering, vg. A. Bottenberg m.m.v. 
St. Caeciliakoor
31 jan. 9.15u. Eucharistie, vg. H. Tol-
boom m.m.v. St. Caeciliakoor
7 febr. 9.15u. Woord- & Communie-
viering Carnaval, vg. F. Kok m.m.v. 
Vivente

17 jan. 08.45u. ds. G. Roorda, Zeist; 
10.30u. ds. G. Roorda, Zeist; 16.30u. 
ds. R. ter Beek, viering Heilig 
Avondmaal
20 jan. 20.00u. ds. R. ter Beek, ge-
bedssamenkomst v.d. eenheid van 
de kerken
24 jan. 08.45u. ds. C. van den Berg, 
Amersfoort; 10.30u. ds. C. van den 
Berg, Amersfoort; 16.30u. ds. C. 
Mewe, Spakenburg
31 jan. 08.45u. ds. H. Hoksbergen, 
Putten; 10.30u. ds. H. Hoksbergen, 
Putten; 16.30u. ds. R. ter Beek
7 febr. 08.45u. ds. Th. van de Kamp, 
Nieuwegein; 10.30u. ds. Th. van de 
Kamp, Nieuwegein; 16.30u. ds. R. ter 
Beek

16 jan. 09.45u. Sabbatschool; 10.45u. 
Zang, mededelingen; 11.00u. Ere-
dienst
23 jan. 09.45u. Sabbatschool; 10.45u. 
Zang, mededelingen; 11.00u. Ere-
dienst
30 jan. 09.45u. Sabbatschool; 10.45u. 
Zang, mededelingen; 11.00u. Ere-
dienst

6 febr. 09.45u. Sabbatschool; 10.45u. 
Zang, mededelingen; 11.00u. Ere-
dienst

17 jan. 10.00u. Gordon Rosewall
24 jan. 10.00u. Pim van Arnhem
31 jan. 10.00u. Gerard van Ameron-
gen

7 feb. 10.00u. Paul Rooda, Alive & 
Well ministeries

17 jan. 09.15u. Oecumenische vie-
ring in de St. Jozefkerk, ds. M. Be-
rends-v. Hoek en Mw. C. van den 
Heuvel m.m.v. gemengd koor uit bei-
de kerken; 10.00u. Geen dienst
22 jan. 20.00u. Taizé viering: een 
viering ter bezinning en inspiratie 
met zang, gebed en meditatie
24 jan. 10.00u. Oecumenische vie-
ring met de Jozefkerk, ds. A. Sprot-
te en dhr. H. Beermann m.m.v. ge-
mengd koor uit beide kerken
31 jan. 10.00u. mw. A.R. Davelaar 
(proponent) m.m.v. Relation

7 febr. 10.00u. ds. G.M. Rosbergen 
(emeritus)

17 jan. 09.00u. ds. G.M. van Meijeren
24 jan. 09.00u. ds. L. de Wit, Putten
31 jan. 09.00u. ds. P.H. van Trigt

7 febr. geen dienst
14 febr. geen dienst

‘Geloven in Leusden’ is een maandelijkse rubriek die onder 
auspiciën van de Raad van Kerken door de plaatselijke geloofs- 
gemeenschappen 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:  kerkeninleusden@gmail.com
E-mailadressen en het het wekelijkse rooster van kerkaanbod 
vindt u op: www.rvk-leusden.nl. 


