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De Glind ‘Muziek met een Glim-
lach’, zo omschrijft Rob Favier 
zijn activiteiten als voorganger in 
kerkdiensten. Zingen, (s)preken, 
schrijven en dichten is wat hij 
doet. Samen met zijn vrouw Els 
zet hij zich in om het Goede 
Nieuws van God te delen op vele 
manieren. De vieringen in de 
Dorpskerk in De Glind zijn ge-
richt op toehoorders met een zeer 
verschillende achtergrond, zowel 
kerkelijk als niet-kerkelijk. Het 
verhaal van God met de mensen 
krijgt hier een speciale lading 
door de plek waarop het wordt 
doorverteld en de mensen die 
zich daar thuis voelen. In deze 
omgeving past een optreden van 
Rob Favier, met liedjes en verha-
len waarbij hij zijn toehoorders 
op humoristische wijze kennis 
laat nemen van zijn kijk op God, 
zichzelf en de mensen om hem 
heen. 
Zijn teksten zijn poëtisch met hu-
mor en kwetsbaarheid als the-
ma’s, met een diepe bodem. De 
interactie met het publiek speelt 
een belangrijke rol.De dienst op 
29 mei in De Dorpskerk in De 
Glind begint om 10.00 uur. Er 
wordt gecollecteerd ter dekking 
van de kosten. Meer informatie 
op www.dorpskerkdeglind.nl en 
www.robfavier.nl

Geloven in leusDen

Weken van bewustwording

deze dagen op de kalender gevolgd 
door Hemelvaartsdag. Voor velen 
een mystiek gegeven maar het kan 
ook opgevat worden als de afsluiting 
van de aanwezigheid van Chris-
tus op aarde. met als nagelaten op-
dracht, dat we als mensen nu zelf 
zijn boodschap waar moeten ma-
ken. Die boodschap is vooral datge-
ne wat hierboven geformuleerd is.
Na Hemelvaartsdag volgt op 15 mei 
het Pinksterfeest. De herdenking 
van het gegeven dat de leerlingen 
van Christus toen weer de kracht 

en de moed vonden om daadwer-
kelijk naar buiten te treden met die 
boodschap. Dat gebeurt nu al vele 
eeuwen met vallen en opstaan, met 
als resultaat dat een groot deel van 
de wereld en zeker in onze westerse 
wereld, het christelijk denken uit-
gangspunt vormt voor samenleving 
en cultuur. Helaas niet alles volgens 
de bedoelingen van Christus. 
Het is echter de moeite waard daar 
actief in te blijven. Daarom is ieder 
van harte uitgenodigd om tijdens 
genoemde herdenkingsdagen ook 

de vieringen in de eigen kerk te be-
zoeken en/of tijdens de oecumeni-
sche pinksterviering op ‘t Plein in 
Leusden. In het overzicht op deze 
pagina kunt u zien waar en wanneer 
dat mogelijk is.

eXPosiTie In Achterveld is tot en 
met zondag 8 mei de expositie ‘Kas-
telen en Landgoederen in de regio’ 
te bezoeken. Ook in onze regiona-
le geschiedenis speelden geloof en 
kerk  een belangrijke rol zoals  ook 
op deze expositie te zien is.

Herdenking van 
veel 
gebeurtenissen
ACHTeRvelD Deze eerste weken van 
mei zijn weken met dagen waarin 
veel gebeurtenissen herdacht wor-
den die te maken hebben met onze 
christelijke en culturele waarden.

Het begint met de herdenking van 
alle gevallenen die in de Tweede 
Wereldoorlog omkwamen. Een her-
denking die er op gericht is om met 
eerbied aan al die slachtoffers terug 
te denken en hen te gedenken in 
onze gebeden. Maar die herdenking 
is ook belangrijk om ons blijvend 
bewust te doen zijn van de dreiging 
van oorlog en geweld. Ook al lijkt 
het oorlogsgeweld nu wat verder van 
ons huis, zeker de laatste tijd zijn we 
er ons in toenemende mate van be-
wust dat de afstand in tijd en ruimte 
erg betrekkelijk is. 

BAsisPRinCiPes Eén van de sleutels 
om spanningen te voorkomen ligt 
bij ons zelf en onze samenleving: 
hoe leven we op zo’n manier dat 
respect hebben voor elkaar en het 
geven van kansen aan andere (nieu-
we) medeburgers vanzelfsprekend 
is? Dat is één van de basisprincipes 
van ons Christelijk denken. 4 mei 
wordt opgevolgd door de feestelijke 
herdenking van de bevrijding op 5 
mei, waarbij we de waardering voor 
de vrijheid opnieuw willen beleven.
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Achterveld De Glind

elke za. 9.00 u. Rozenkransgebed
elke wo. 19.00u. Woord- & Commu-
nieviering
4 mei 19.00 u. Dodenherdenking, 
Woord- & Communieviering
5 mei 11.00 u. Eucharistie, vg. H. Ze-
mann; aansl. GEEN Rozenkrans
7 mei 19.00u. Ontmoeten in Geloof
8 mei 09.15u. Eucharistie, vg. H. Ze-
mann, m.m.v. LK Ruach
12 mei 09.00u. Eucharistie, vg. K. 
Donders; 9.45u Rozenkransgebed
14 mei 19.00u. Anders Vieren, vg. B. 
Piepers, m.m.v. LK Ruach
15 mei 09.00u. Eucharistie, vg. H. 
Zemann, m.m.v. Cantores
15 mei 10.30u. Oec. buitenviering op 
‘t Plein, vg. F. Kok, ds. A. Sprotte, ds. 
R. ter Beek
16 mei 11.00u. Eucharistie, vg. K. 
Donders, m.m.v. Cantor Wim Tij-
mensen
19 mei 09.00u. Eucharistie, vg. K. 
Donders, 9.45u. Rozenkransgebed
22 mei 09.15u. Eucharistie, vg. K. 
Donders, m.m.v. Generations
26 mei 09.00u. Eucharistie, vg. K. 
Donders, 9.45u. Rozenkransgebed
28 mei 17.30u. Schelpenviering, vg. 
K. Donders / 19.00u. Anders Vieren, 
vg. F. Kok, m.m.v. Cantor Wim Tij-
mensen
29 mei 09.15u Eucharistie, vg. H. Ze-
mann, m.m.v. LK Ruach

8 mei 10.00u. ds. G. van Belzen uit 
Leusden

15 mei 10.00u. mw. ds. M. Groen uit 
De Glind

22 mei 10.00u. ds. B. Lunshof uit Ede

29 mei 10.00u. ds. Rob Favier (info 
zie verder op deze pagina)]
 

5 mei 10.00u. gezamenlijke viering 
in de Marcuskerk
8 mei 10.00u. ds. R. Doesburg

15 mei 09.00u. gezamenlijke viering 
in de Marcuskerk 1
15 mei 10.30u. Oecumenische vie-
ring op ‘t Plein

22 mei 10.00u. ds. M. Berends
29 mei 10.00u. ds. R. Doesburg, Hei-
lig avondmaal

29 mei 19.00u. Jongerenviering In-
side Out

4 mei 19.30u. Dodenherdenking, 
vg. Ria de Bruin en Henri Schouten 
m.m.v. Vivente
8 mei 9.15u. Eucharistie, vg. K. Don-
ders m.m.v. Vivente, Expo weekend
15 mei 9.15u. Woord- & Commu-
nieviering, vg. R. Bouwman m.m.v. 
St. Caeciliakoor, 2e coll. Week v. Nl. 
Missionarissen
21 mei 15.00u. Ziekenzalving, vg. H. 
Zemann, m.m.v. St. Caeciliakoor
22 mei 9.15u. Woord- & Communie-
viering, vg. F. Kok m.m.v. Vivente
29 mei 11.00u. Eucharistie, vg. H. 
Zemann m.m.v. St. Caeciliakoor

5 mei 9.30u. ds. D. Griffioen Baam-
brugge
8 mei 08.45u.  en 10.30u. ds. A.O. 
Reitsema Amersfoort, 16,30u. ds. 
M.J.C. Blok Spakenburg
15 mei 08.45u. ds. R. ter Beek, 10.30u.
Gezamenlijkde dienst ‘t Plein, 
16.30u. ds. P. Boonstra Bussum
22 mei 08.45u. en 10.30u. ds. Th. v.d. 
Kamp Nieuwegein, 16.30u. ds. W. 
Griffioen Amsterdam
29 mei 08.45u., 10.30u. ds. M. Wiel-
houwer Ede, 16.30u. ds. L.R.J. Kra-
mer Spakenburg

7 mei 09.45u. Sabbatschool met 
discussie, 10.45u. Mededelingen, 
11.00u. Eredienst loc. Marcuskerk

14 mei 09.45u. Sabbatschool met 
discussie, 10.45u. Mededelingen, 
11.00u. Eredienst loc. Marcuskerk

21 mei 09.45u. Sabbatschool met 
discussie, 10.45u. Mededelingen, 
11.00u. Eredienst loc. Dorpskerk
28 mei 09.45u. Sabbatschool met 
discussie, 10.45u. Mededelingen, 
11.00u. Eredienst loc. Marcuskerk

8 mei 10.00u.Paul Roorda Alive and 
Well Ministries

15 mei 10.00u. Oecumenische dienst 
zie info huis-aan-huisbladen

22 mei 10.00u. Gerard van Ameron-
gen EGL

29 mei 10.00u. Pim van Arnhem 
People International

5 mei 10.00u. Gezamenlijke dienst 
met de Dorpskerk i.v.m. Hemelvaart, 
ds. R. Doesburg
8 mei 10.00u. ds. A. Sprotte
15 mei 09.00u. Gezamenlijke vroe-
ge dienst met de Dorpskerk, ds. A. 
Sprotte
15 mei 10.30u. Gezamenlijke dienst 
met alle Leusdense kerken op ‘t 
Plein, o.a. ds. A. Sprotte
22 mei 10.00u. ds. R. Doesburg
29 mei 10.00u. ds. A. Sprotte, m.m.v. 
Cantorij
 

8 mei 09.00u. ds. K.C. Kos uit Ede

15 mei 09.00u. Ds. P.H. van Trigt

22 mei 09.00u. Ds. P.H. van Trigt

29 mei 09.00u. ds. G.M. van Meijeren

Prot. Gem.
Dorpskerk

Postweg 78, 
De Glind

‘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. 

 p Het beeldje ‘Bijna vrij’


