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Praise-avonden in 
De IJsbreker

LEUSDEN Het begon met een idee 
van Simone Schoute en Antoi-
nette Rommers om in Leusden 
een praise-avond te organiseren. 
De insteek voor de avonden is om 
op een laagdrempelige en eigen-
tijdse manier God te aanbidden. 
De avond is vrij toegankelijk en 
niet aan een bepaalde kerk ge-
bonden. ,,Vanuit verschillende 
kerken zijn er  enthousiastelin-
gen verzameld, zo ontstond Eve-
ryinCh. Dit staat voor ‘(Every)
body (in) (Ch)rist’ en voor God 
loven en liefhebben met every 
inch of ourselves. Hiermee wil-
len we aangeven dat we bij elkaar 
willen komen, ieder zoals hij of 
zij is, Zijn naam groot te maken 
met zang en muziek,” aldus Si-
mone Schoute. Elke eerste zon-
dag van de maand zal er een 
praise-avond plaatsvinden in De 
IJsbreker  in Leusden. De eerste 
avond is op zondag 2 oktober om 
19.30 uur met als thema: ‘Scher-
ven brengen geluk’. De avond zal 
worden begeleid door een band 
en duurt ongeveer een uur. Aan 
het einde van de avond is er een 
deurcollecte. Voor meer informa-
tie: everyinch@hotmail.com. 

gELovEN iN LEUSDEN

Alpha-cursus: geloof ervaren

Wat heeft het meeste indruk op je 
gemaakt?
,,Dat de Bijbel, een boek met verha-
len van minstens 2000 jaar oud nog 
zo actueel is. En dat iedereen op zijn 
eigen manier kracht haalt uit het ge-
loof.’’ 
,,Wat ik als heel positief heb ervaren 
is dat mensen die niet lid zijn van 
een kerk zonder oordeel of vooroor-
deel de ruimte krijgen om op hun 
eigen manier met het geloof om te 
gaan.”

En nu?
,,Ik ga de Delta-cursus volgen. Dat 
is een vervolg op de Alpha-cursus. 
Omdat ik het leuk en interessant 
vind. 
Ik heb respect voor mensen die vol 
overtuiging kunnen zeggen ‘Ik ge-
loof!’‘‘
,,Wat ik lastig vind is dat ik merk dat 
er niets op tegen is om te geloven 
maar dat ik toch blijf twijfelen. 
Misschien moet ik daar ook wel 
naar toe groeien.”

Zou je de Alpha-cursus aanraden aan 
anderen?
,,Ja, ik zou het zeker aanraden voor 
mensen die op zoek zijn naar gees-
telijke en spirituele verdieping en 
verbreding. 
De cursus geeft een bepaalde rust 
en houvast in deze tijd van veel on-
zekerheid, prikkels en veranderin-
gen.”
 
Voor meer informatie:  alpha@
gkv-leusden.nl

LEUSDEN Na een moeilijke periode 
kwam Wim via een oude buurman 
terecht bij de Alpha-cursus.
 
Hoe kwam je in aanraking met de 
Alpha-cursus?
,,In december kwam ik bij toeval 
mijn buurman Arie tegen die twee 
jaar geleden is verhuisd. We raak-
ten aan de praat, ik vertelde hem 
over mijn moeilijke periode die ik 
net achter me had liggen Dat had 
te maken met het afkicken van een 
verslaving en werkloos zijn. Hij no-
digde me uit om op kerstavond bij 
hem thuis te komen eten.’’
,,Het was een gezellige avond waar 
we onder meer hebben gesproken 
over mijn zoektocht naar balans 
tussen lichaam en geest en werk en 
ontspanning. Daarop gaf Arie aan 
dat er vanuit de kerk Alpha-cursus-
sen gegeven worden waar verteld 
wordt over het geloof en de bijbel 
zonder dat daar verplichtingen of 
verwachtingen tegenover staan. Hij 
vroeg of ik daar belangstelling voor 
had. En als ik zou gaan, zou hij ook 
gaan.”

Waarom heb je je opgegeven voor de 
Alpha-cursus?
,,Ook al ben ik niet van een kerk of 
geloof, ik ben wel altijd geïnteres-
seerd geweest in het spirituele. Ik 
heb me opgegeven omdat ik me op 
spiritueel niveau meer wilde ver-
diepen en meer innerlijke rust wilde 
vinden.’’
,,Als ik terugkijk had ik nooit ver-
wacht dat ik ooit een Alpha-cursus 
zou volgen. 
Dus of het echt toevallig is of juist 
het werk van een hogere macht, dat 
vraag ik me wel af...”

 p Wim kwam na een moeilijke periode in zijn leven via een oude buurman bij de Alpha-cursus terecht. 
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Achterveld De Glind

elke wo. 19.00u. Woord- & Commu-
nieviering
 
2 juni 09.00u. Eucharistie, vg. K. 
Donders, aansl. Rozenkransgebed
3 juni 09.00u. Heilig Hart van Jezus: 
Eucharistie, vg. K. Donders

4 juni 19.00u. Ontmoeten in Geloof
5 juni 09.15u. Eucharistie, vg. H. Tol-
boom m.m.v. Generations
9 juni 09.00u. Eucharistie, vg. K. 
Donders, aansl. Rozenkransgebed
11 juni 19.00u. Anders Vieren, vg. 
parochianen m.m.v. LK Ruach

12 juni 09.15u. Eucharistie, vg. K. 
Donders m.m.v. cantor Jeanne Kok
16 juni 09.00u. Eucharistie, vg. K. 
Donders, aansl. Rozenkransgebed
19 juni 09.15u. Eucharistie, vg. H. 
Zemann m.m.v. LK Ruach

23 juni 09.00u. Eucharistie, vg. K. 
Donders, aansl. Rozenkransgebed
24 juni 09.00u. Johannes de Doper. 
Eucharistie, vg. K. Donders
25 juni 19.00u. Anders Vieren, vg. F. 
Kok m.m.v. cantor An Boersen

26 juni 09.15u. Eucharistie, vg. K. 
Donders m.m.v. LK Ruach
30 juni 09.00u. Eucharistie, vg. K. 
Donders, aansl. Rozenkransgebed
 

5 juni 10.00u. ds. H.K. Groen
12 juni 10.00u. ds. G. van Belzen
19 juni 10.00u. ds. H.K. Groen 
26 juni 10.00u. ds. H.K. Groen Oec.
openluchtviering i.s.m. Sint Jozef-
kerk Achterveld

5 juni 10.00u. ds. G. van Belzen 
m.m.v. de Cantorij
12 juni 10.00u. ds. A. Sprotte
19 juni 10.00u. ds. M. Berends
26 juni 10.00u. drs. J. Mulder

5 juni 09.15u. Woord-&Communie-
viering vg. R. Bouwman m.m.v. St. 
Caeciliakoor
12 juni 09.15u. Gebedsviering, vg. 
M. Meijer en A. v. Rossum m.m.v. 
Vivente

19 juni 11.00u. Eucharistie, vg. H. 
Tolboom m.m.v. St. Caeciliakoor
26 juni 10.00u. Oecumenische bui-
tenviering in De Glind, vg. ds. M. 
Groen en F. Kok m.m.v. de Vlinder-
tjes

5 juni 10.00u. ds. G. Roorda (Zeist) 
16.30u. ds. R. ter Beek, Themadienst
12 juni 10.00u. ds. R. ter Beek, vie-
ring H.A. 16.30u. ds. M.K. Drost 
(Bunschoten-Spakenburg)
19 juni 10.00u. kand. C.A. Smit (Zee-
wolde)   16.30u. ds. A.O. Reitsema 
(Amersfoort-Vathorst)
26 juni 10.00u. kand. Seong Yoo Eun 
(Kampen) 16.30u. kand. C.A. Smit 
(Zeewolde)
 

4 juni 09.45u. Sabbatschool: bestu-
deren en bespreken bijbelgedeelte, 
11.00u. Eredienst, geleid door predi-
kant, incl. kinderverhaal
11 juni 09.45u. Sabbatschool, 11.00u. 
Eredienst incl. kinderverhaal
18 juni 09.45u. Sabbatschool, 11.00u. 
Eredienst incl. kinderverhaal
25 juni 09.45u. Sabbatschool, 11.00u. 
Eredienst incl. kinderverhaal en 
kindernevendienst

5 juni 10.00u. spreker Gerard van 
Amerongen
12 juni 10.00u. spreker Gerard van 
Amerongen
19 juni 10.00u. spreker Paul Roorda, 
Alive and Well Ministries
26 juni 10.00u. spreker Jack van der 
Tang, Pillar of Fire

5 juni 10.00u. ds. M. Berends
12 juni 10.00u. ds. J. Mooij
19 juni 10.00u. ds. A. Sprotte m.m.v. 
gospelkoor Relation
26 juni 10.00u. ds M. Berends, vie-
ring Heilig Avondmaal

 5 juni 09.00u. ds. P.H. van Trigt
12 juni 09.00u. ds M.C. Schreur 
(Harskamp)
19 juni 09.00u. ds. A.J. van den Herik 
(Moerkapelle)
26 juni 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. 
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