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Geraakt en verbonden

We leven allemaal op aarde als 
vreemdelingen en gasten. Die 
tekst uit het Bijbelboek Hebreeën 
speelt de laatste weken veel door 
mijn hoofd. Bijvoorbeeld als ik ‘s 
avonds met mijn gezin lekker aan 
de maaltijd begin, onder mijn ei-
gen dak en in mijn vertrouwde, 
veilige huis. Het had net zo goed 
anders kunnen zijn. 
Sinds januari ben ik intensief be-
trokken bij de vluchtelingen die 
in ons dorp zijn neergestreken 
‘als vogels die van hun nest zijn 
weggevlucht’. Het woord verbin-
ding dat je tegenwoordig overal 
hoort, heeft daardoor voor mij 
veel meer betekenis gekregen. 

Gisteren zat ik op de koffie in 
slaapkamer 5 in de noodopvang. 
De oudste van twee broers (16 en 
19 jaar) vertelt over hun maan-
denlange reis naar Nederland. 
‘En jullie ouders?’ vraag ik. ‘Nee, 
we hebben geen ouders meer.’ En 
waarom die man daar zo vaag uit 
zijn ogen kijkt? ‘Hij is onderweg 
zijn kind kwijt geraakt. Hij kan 
niet meer slapen.’ 
Geraakt door de verhalen en 
vriendelijkheid van deze mensen 
rijd ik even later naar huis. Ze la-
ten me niet meer los.

Fleur de Velde Harsenhorst, coör-
dinator facilitair Gastvrij Leusden.

geloven in leusden

Koningshof: open huis voor vluchteling

Het kunnen uitoefenen van je reli-
gie is een belangrijk mensenrecht. 
De Leusdense kerken helpen graag 
om dit mogelijk te maken. Bewoners 
van het SBBO die dat willen, wor-
den door hen naar kerken in de re-
gio gebracht die passen bij hun taal 
en religieuze traditie. De moskee uit 
Amersfoort neemt haar verantwoor-
delijkheid voor de moslims. Tussen 

Pasen en Pinksteren organiseert 
de Protestantse Gemeente Leusden 
een aantal kerkdiensten rond het 
thema vluchtelingen. In deze dien-
sten komt aan de orde wat de Bijbel 
zegt over vreemdelingschap. Maar 
ook de moeite die mensen en leden 
van de kerken hebben met de komst 
van vluchtelingen in Leusden. Als 
kerken willen we ruimte geven aan 

alle stemmen rond dit thema.Al deze 
activiteiten doen een fors beroep op 
de beschikbare vrijwilligers. Wat 
we zoeken zijn mensen die ons wil-
len helpen om een goede gastheer 
of gastvrouw te zijn. Met name in 
het Open huis zoeken we nog extra 
mensen.  U kunt zich op geven bij 
gerian.schreuder@gkv-leusden.nl. 
U bent nodig! 

Uitoefenen religie 
belangrijk 
mensenrecht
leusden Iedere werkdag staat de 
Koningshof open voor vluchtelingen 
en Leusdenaren van 13.00 tot 15.00 
uur. Dit Open huis is een gezamen-
lijk initiatief van de Leusdense Ker-
ken. Onder auspiciën van de Raad 
van Kerken trekken de kerken sa-
men op om dat te doen wat tijdelijke 
Leusdenaren in het SBBO nodig 
hebben. Ook u bent van harte uitge-
nodigd om te komen. Blijf niet thuis 
zitten, maar kom als u wat wilt bete-
kenen voor deze mensen door een 
spelletje te spelen, te handwerken of 
gewoon een praatje te maken. Wij 
zien u graag!

De vluchtelingen in het gebouw van 
de SBBO hebben behoefte aan veel 
zaken: kleding, recreatie, taalles, 
leren fietsen, naast de dagelijkse 
dingen als ‘bed, bad, brood’ en ge-
zondheidszorg. Gastvrij Leusden 
inventariseert de verschillende vra-
gen. Een aantal vragen wordt expli-
ciet bij de kerken neergelegd. 
Allereerst de vraag om een Open 
huis te organiseren. De ligging van 
de Koningshof, pal aan de andere 
kant van de Hamershof, is daar-
voor ideaal. Het Jeugdhonk aan 
de Hamersveldseweg biedt ruimte 
aan kinderprogramma’s op woens-
dagmiddag en zaterdagmorgen. 
Wanneer er in de toekomst meer 
vluchtelingen gehuisvest worden, 
zullen er in de Marcuskerk aan de 
Asschatterweg taallessen worden 
verzorgd.

 p Gereformeerde kerk de Koningshof houdt open huis voor vluchtelingen en inwoners van Leusden. 
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Achterveld De Glind

6 april 19.00 u. Woord- en Commu-
nieviering
7 april 09.00 u. Eucharistie, past. K. 
Donders; aansluitend om 9.45 u. Ro-
zenkransgebed
9 april 19.00 u. Anders Vieren, paro-
chianen gaan voor, m.m.v. LK Ruach
10 april 09.15 u. Eucharistie, voorg. 
H. Zemann, m.m.v. cantor
13 april 19.00 u. Woord- en Commu-
nieviering
14 april 09.00 u. Eucharistie, past. K. 
Donders; aansluitend om 9.45 u. Ro-
zenkransgebed
17 april 09.15 u. Eucharistie, voorg. 
H. Tolboom, m.m.v. Generations
20 april 19.00 u. Woord- en Commu-
nieviering
21 april 09.00 u. Eucharistie, past. K. 
Donders; aansluitend om 9.45 u Ro-
zenkransgebed
23 april 19.00 u. Anders Vieren, 
voorg. B. Piepers, m.m.v. LK Ruach
24 april 09.15 u. Eucharistie, past. K. 
Donders, m.m.v. cantor
27 april 19.00 u. Woord- en Commu-
nieviering
28 april 09.00 u. Eucharistie, past. K. 
Donders, aansluitend om 9.45 u. Ro-
zenkransgebed
1 mei 09.15 u. Eucharistie, voorg. H. 
Tolboom

10 april 10.00 u. mw. ds. H.K. Groen

17 april 10.00 u. mw. ds. M.C.A. Kor-
pel

24 april 10.00 u. mw. ds. H.K. Groen

1 mei 10.00 u. mw. ds. J.W. Scheur-
water

10 april 10.00 u. ds. M. Berends, zon-
dagochtendzangdienst, m.m.v. Rela-
tion

17 april 10.00 u. ds. A. Sprotte

24 april 10.00 u. ds. A. Sprotte

1 mei 10.00 u. ds. R. Doesburg, Hei-
lige Doop

10 april 9.15 u. Gebedsviering, die-
par R. Serpenti en J. Schouten, 
m.m.v. Vivente
17 april 10.30 u. Euch.- en eerste 
communieviering, past. K. Donders, 
past. H. Tan, m.m.v. De Vlindertjes, 
24 april 9.15 u. Woord- en commu-
nieviering, past. A. Bottenberg, 
m.m.v. St. Caeciliakoor
1 mei 9.15 u. Woord- en communie-
viering, past. F. Kok, m.m.v. St. Cae-
ciliakoor
4 mei 19.30 u. Dodenherdenking, 
voorg. R. de Bruin en H. Schouten, 
m.m.v. Vivente

10 april 8.45 u. ds. C. van de Berg 
(Amersfoort) 10.30 u. ds. C. van de 
Berg 16.30 u. ds. D. Vreugdenhil 
(Nijkerk)
17 april 8.45 u. ds. R. ter Beek 10.30 
u. ds. R. ter Beek 16.30 u. ds. P. Boon-
stra (Bussum Huizen) 

24 april 8.45 u. ds. R. ter Beek, Heilig 
Avondmaal 10.30 u. ds. R. ter Beek, 
Heilig Avondmaal 16.30 u. ds. J. 
Boersma (Almere) 
1 mei 9.30 u. ds. H. Hoksbergen 
(Putten)  

10 april 9.45 u. Sabbatschool, 10.45 
u. Samen zingen, 11.00 u. Eredienst

17 april 9.45 u. Sabbatschool, 10.45 u. 
Samen zingen, 11.00 u. Eredienst

24 april 9.45 u. Sabbatschool, 10.45 
u. Samen zingen, 11.00 u. Eredienst

1 mei 9.45 u. Sabbatschool, 10.45 u. 
Samen zingen, 11.00 u. Eredienst

10 april 10.00 u. Paul Roorda (Alive 
and Well ministries) 
17 april 10.00 u. Gerard van Ame-
rongen
24 april 10.00 u. Richard Klomp (Ra-
faël Amersfoort) 
1 mei 10.00 u. Jaap Dieleman (Stich-
ting De Heilbode) 

10 april 10.00 u. ds. A. Sprotte

15 april 20.00 u. Taizé-viering

17 april 10.00 u. ds. M. Berends

24 april 10.00 u. ds. R. Doesburg, 
m.m.v. de Cantorij

1 mei 10.00 u. dr. Ch.A.J. Stam 

10 april geen dienst 

17 april 9.00 u. ds. P. Molenaar (Lun-
teren) 

24 april 9.00 u. ds. G.M. van Meijeren

1 mei 9.00 u. ds. J. van Oostende 
(Putten) 

Prot. Gem.
Dorpskerk
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‘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. 


