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Christelijk erfgoed 
in Leusden

LEUSDEN De aanwezigheid van 
het christendom in Leusden gaat 
al heel ver terug in de geschie-
denis. Het opmerkelijkste teken 
daarvan is wel het torentje van 
Oud-Leusden, een rijksmonu-
ment dat dateert uit 1300. Het 
oorspronkelijk bijbehorende 
kerkje stond er vermoedelijk al 
omstreeks het jaar 1000.
 
De St. Jozefkerk is historisch en 
architectonisch dan wel minder 
belangrijk, maar is  in het bezit 
van een kostbaar uit eikenhout 
gesneden beeldje uit de vijftien-
de eeuw. Dit beeldje  is het be-
kende tafereel van Maria met het 
dode lichaam van Jezus op haar 
schoot, een pietà genoemd.  Het 
beeldje wordt slechts incidenteel 
in de kerk getoond en moet ver-
der veiliger bewaard worden. In 
de kapel is een eenvoudiger pietà 
te vinden.
 
De dagkapel, die dagelijks toe-
gankelijk is, is niettemin een uit-
nodigende plek in het centrum 
van Leusden om je even te ont-
trekken aan de dagelijkse drukte 
om tot je zelf te komen.

gELovEN iN LEUSDEN

Kerkbezoek en God in Leusden

die, waarin ik geleerd had kritischer 
dan tot dan toe te denken.
 
vERANDERiNg iN LiTURgiE Sinds 
mijn jeugd zijn er veel belangrij-
ke veranderingen ingevoerd, zoals 
het gebruik van de volkstaal en het 
feit dat de priester naar het volk ge-
richt staat en ons niet meer vanuit 
de hoogte van een preekstoel toe-
spreekt. 
Die verandering heeft ook zijn 
weerslag gekregen in een andere 

indeling van het interieur van de 
St. Jozefkerk. Het liturgisch cen-
trum staat nu in het midden van 
de noordgevel en de aanwezigen 
zitten er in een carré omheen. Dat 
versterkt het gemeenschapsgevoel 
tijdens de viering.
 
KERKBEZoEK Uit een 20 jaar du-
rend onder 75.000 blanke verpleeg-
sters door Harvard University bleek 
dat frequent kerkbezoek leidde tot 
een sterk verminderde kans op le-

vensbedreigende ziekten en gemid-
deld vijf maanden langer leven. De 
hechte gemeenschap van een kerk 
kan een belangrijke rol spelen in het 
fysiek en geestelijk welbevinden. 
(bron: Trouw) 
Het overkoepelend verhaal, waar-
van hierboven sprake was, wordt 
voor mij nog steeds gevoed door de 
vieringen, beleefd binnen een ge-
meenschap in onze St. Jozefkerk en 
dat draagt voor mij zeker ook bij tot 
een geestelijk welbevinden. 

‘Cultuur erfgoed 
van de christelijke 
waarden’
Wim Veen

LEUSDEN In de discussies omtrent de 
veronderstelde islamisering van ons 
land wordt vaak gewezen op onze 
joods-christelijke waarden en het 
daarbij behorend cultureel erf-
goed.  Ik vraag mij soms af of die 
waarden vooral liggen in de extra 
vrije dagen die verbonden zijn met 
christelijke feesten. De ordening 
van onze tijd wordt nog altijd sterk 
bepaald door die feestdagen. Maar 
uit een enkele jaren geleden uitge-
voerd onderzoek bleek hoe weinig 
mensen nog de betekenis kennen 
van bijvoorbeeld Pinksteren.  Maar 
het christendom vormt, volgens het 
onlangs verschenen KRO-onder-
zoek ‘God in Nederland’, geen over-
koepelend verhaal meer waar een 
meerderheid van de Nederlanders 
zich naar richt. Dat zal voor Leusden 
ook gelden.
 
iJKPUNTEN Voor mij, als Rooms-Ka-
tholiek zijn de christelijke hoogtij-
dagen ijkpunten, die eerder vragen 
oproepen: wat geloof ik eigenlijk? 
Betekent het nog wat voor mij? Ook 
een regelmatig kerkbezoek buiten 
de feestdagen om kan die vragen 
oproepen. Parallel aan mijn per-
soonlijke ontwikkeling zijn er ont-
wikkelingen in het katholieke leven 
geweest die mij zeker geholpen heb-
ben. Het Tweede Vaticaans Concilie 
in de jaren ‘60 begon tijdens de laat-
ste jaren van mijn universitaire stu-
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elke wo 19.00u. Woord- & Commu-
nieviering
 
29 juni 19.00u. Feest van St. Petrus 
en Paulus, vg. K. Donders
30 juni 09.00u. Eucharistie, vg. K. 
Donders, aansl. Rozenkransgebed
3 juli 11.00u. Eucharistie, vg. H. Ze-
mann
 
7 juli 09.00u. Eucharistie, vg. K. 
Donders, aansl. Rozenkransgebed
9 juli 19.00u. Anders Vieren, vg. pa-
rochianen
10 juli 11.00u. Eucharistie, vg. H. 
Tolboom m.m.v Generations
 
14 juli 09.00u. Eucharistie, vg. K. 
Donders, aansl. Rozenkransgebed
17 juli 11.00u. Eucharistie, vg. H. Ze-
mann
 
21 juli 09.00u. Eucharistie, vg. H. 
Zemann, aansluitend Rozenkrans-
gebed
23 juli 19.00u. Anders Vieren, vg. F. 
Kok
24 juli 11.00u. Eucharistie, vg. H. Ze-
mann
 

3 juli 10.00u. ds. W. van Iperen, Bar-
neveld
10 juli 10.00u. mw. ds. H.K. Groen, 
viering speciaal voor mensen m.e. 
beperking
17 juli 10.00u. mw. ds. H.K. Groen
24 juli 10.00u. mw. L. van Deventer, 
Woudenberg

3 juli 10.00 ds. R.P. Doesburg
10 juli zomersluiting, gezamenlijke 
viering in de Marcuskerk
17 juli zomersluiting, gezamenlijke 
viering in de Marcuskerk
24 juli zomersluiting, gezamenlijke 
viering in de Marcuskerk

3 juli 09.15u. Woord- & Communie-
viering, vg. R. Bouwman m.m.v. Vi-
vente
10 juli 09.15u. Gebedsviering, vg. M. 
Meijer en J. Schouten m.m.v. orga-
nist W. Hoebe
17 juli 09.15u. Eucharistie, vg. H. 
Tolboom m.m.v. organist W. Hoebe
24 juli 11.00u. Woord- & Communie-
viering, vg. F. Kok

3 juli 10.00u. ds. H.J. Boiten, Amers-
foort; 16.30u. ds. D. Vreugdenhil, 
Nijkerk
10 juli 10.00u. ds. P. Boonstra, Hui-
zen; 16.30u. ds. Th. v.d. Kemp, Nieu-
wegein
17 juli 10.00u. ds. H.J. Boiten, Amers-
foort; 16.30u. ds. R.Th. de Boer, Har-
derwijk
24 juli 10.00u. ds. R. ter Beek; 16.30u. 
ds. R.Th. de Boer, Harderwijk

2 juli 09.45u. Sabbatschool, 10.45u. 
Mededelingen; 11.00u. Eredienst 
incl. kinderverhaal
9juli 09.45u. Sabbatschool, 10.45u. 
Mededelingen; 11.00u. Eredienst, 
incl. kinderverhaal
16 juli 09.45u. Sabbatschool, 10.45u. 
Mededelingen; 11.00u. Eredienst, 
incl. kinderverhaal
23 juli 09.45u. Sabbatschool, 10.45u. 
Mededelingen, 11.00u. Eredienst, 
incl. kinderverhaal

3 juli 10,00u. spreker Pim van Arn-
hem, People International Neder-
land
10 juli 10.00u. spreker Gerard van 
Amerongen
17 juli 10.00u. spreker Bart Doorn-
weerd, Youth with a Mission
24 juli 10.00u. spreker Paul Rooda, 
Alive and Well Ministries

3 juli 10.00u. ds. M. Berends, over-
stapdienst kindernevendienst
10 juli 10.00u. ds. R.P. Doesburg
17 juli 10.00u. ds. A. Sprotte
24 juli 10.00u. ds. R.P. Doesburg

3 juli 09.00u. ds. P. Molenaar, Lun-
teren
10 juli 09.00u. prop. M.G.M. Mudde, 
Nijkerk
17 juli 09.00u. prop. E. Boogert, 
Driebruggen
24 juli 09.00u. Ds. P.H. van Trigt

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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