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‘Geloven doen we samen’

Hoe is jouw eigen geloofsreis gewor-
den?
In Leusden werkte ik veel met kin-
deren. Ik gaf godsdienstonderwijs, 
leidde kinder- en jeugdclubs aan 
huis en deed in de gemeente de 
zondagsschool. In die jaren voelde 
ik een roeping om als zendeling te 
gaan werken onder de Roma-be-
volking in Servië. In 1993 vertrok 
ik naar Servië om daar kinderwerk 
op te zetten. Later heb ik het Roma 
Centrum OAZA opgezet met een 
kleuterschool voor Roma kinde-

ren en humanitaire hulp aan de al-
lerarmsten.

Je bent niet meer de jongste, zit je reis 
er op?
Nee hoor, ik ben nu 78 jaar, maar 
mij krijg je niet achter de gerani-
ums! Enkele jaren geleden kwam 
een nieuwe roeping: Oeganda. Ik 
kwam in contact met het weesdorp 
Bulamu Children’s Village in de 
buurt van Kampala. Er zijn veel 
weeskinderen. Sommige van hen 
hebben op straat geleefd nadat hun 

ouders stierven aan Aids of ande-
re ziekten. Sinds 2012 kom ik daar 
regelmatig en mag ik de liefde van 
God delen: een luisterend oor, een 
knuffel, samen bidden voor pro-
blemen, enz. De kinderen zijn erg 
dankbaar dat ze elke dag te eten 
hebben, naar school mogen gaan en 
een bed hebben om in te slapen, ook 
al is het met z’n drieën in een een-
persoonsbed. Ik hoop dat ik nog vele 
jaren de kracht en gezondheid heb 
om de liefde van God bij de kinderen 
te brengen.”

‘Creativiteit in de 
kerk’

In de EGL is ruimte voor creati-
viteit en expressie: muziek, dans, 
vlaggen, gedichten en schilderen. 
God heeft creativiteit in de mens 
gelegd en geniet ervan als wij dit 
tot uitdrukking brengen. 
Amrei Muhlendyck, 18 jaar, ver-
telt hier iets over.

Hoe belangrijk zijn gedichten en 
schilderen voor jou?

Vooral schrijf ik graag gedich-
ten. Het is erg belangrijk voor mij 
omdat ik hierin mijn gevoelens 
en gedachten kwijt kan. 
Ik vind het fijn om over God 
te schrijven omdat ik een hele 
mooie persoonlijke band met 
Hem heb. 
Ook vind ik het heerlijk om men-
sen op te kunnen bouwen en te 
bemoedigen met mijn gedichten.

Wat vindt je fijn in de EGL?

Wat ik het mooiste vind in de 
EGL is dat er een hele bijzondere 
liefde is tussen de mensen. 
We dienen en eren samen onze 
God en dit is heel fijn om dit sa-
men te kunnen doen door zang, 
gebed en de bijbel. 
Als ik een gedicht geschreven 
heb dan mag ik dat voorlezen. 
De preken zijn erg afwisselend 
en helpen je om in de praktijk met 
God te leven en Hem de ruimte te 
geven om je leven te bepalen.

Heb je nog wensen?

Ik zou het erg leuk vinden als er 
meer mensen naar de EGL zou-
den komen. 
Hoe meer zielen hoe meer 
vreugd!

geloven in leusden

‘Mij krijg je niet 
achter de 
geraniums’
leusden Dat is het motto van de 
Evangelische Gemeente Leusden 
(EGL). Alleen samen leren we de 
hoogte, breedte en diepte van Gods 
liefde kennen. 
Dat maakt geloven tot een reis die 
we met elkaar maken. 
We laten twee mensen aan het 
woord die daarover iets willen ver-
tellen. Allereerst Margreet Jans, 
mede-oprichter van de gemeente. 
Daarna Amrei Mühlendyck.

Kun je iets vertellen over het ontstaan 
van de EGL?
De gemeente is ontstaan in 1984, 
vanuit een interkerkelijke bijbelstu-
diegroep. 
Er bleek een verlangen te zijn naar 
een evangelische gemeente en dus 
zijn we in november 1984 gestart 
met maandelijkse samenkomsten 
in de Schaapskooi. 
De gemeente groeide zo snel dat we 
een aantal keren moesten verhui-
zen. Eerst naar de muziekschool, 
daarna naar het toenmalige Don 
Bosco aan de Dodeweg. 
De groei van de gemeente stopte 
toen er meer evangelische gemeen-
ten in de regio Kwamen. 
In 2005 verhuisde de EGL naar het 
Evangelisch Centrum (voormalig 
sportcentrum  Theo Meijer), maar 
nadat er asbest was gevonden werd 
die locatie gesloten. 
Sinds 2014 komen we samen in Jon-
gerencentrum De Til. 

 p Margreet in Oeganda. 
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elke wo 19.00u. Woord- &Commu-
nieviering

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
28 juli 09.00u. Eucharistie, vg. H. 
Zemann, aansluitend Rozenkrans-
gebed
31 juli 11.00u. Eucharistie, vg. H. Ze-
mann
4 aug 09.00u. Eucharistie, vg. H. Ze-
mann, aansluitend Rozenkransge-
bed
7 aug 11.00u. Eucharistie, vg. K. 
Donders
11 aug 09.00u. Eucharistie, vg. K. 
Donders, aansluitend Rozenkrans-
gebed
13 aug 19.00u. Anders vieren, vg. 
parochianen
14 aug 11.00u. Eucharistie, vg. K. 
Donders
15 aug 09.00u. Maria ten Hemelop-
neming, vg. K. Donders
18 aug 09.00u. Eucharistie, vg. K. 
Donders, aansluitend Rozenkrans-
gebed
21 aug 11.00u. Eucharistie, vg. K. 
Donders

24 juli 10.00u. mw. L. van Deventer, 
Woudenberg
31 juli 10.00u. mw. ds. G. van ‘t Slot, 
Zeist
7 aug 10.00u. ds. E. van Leersum, 
Barneveld
14 aug 10.00u. ds. A. Nicolai, Barne-
veld
21 aug 10.00u. ds. P. ‘t Hoen, Ede

24 juli zomersluiting, gezamenlijke 
viering in de Marcuskerk
31 juli 10.00u. ds. A. Sprotte
7 aug 10.00u. ds. A. Sprotte, Heilige 
Doop
14 aug 10.00u. ds. M. Berends
21 aug 10.00u. ds. R.P. Doesburg

24 juli 11.00u. Woord-&amp;Com-
munieviering, vg. F. Kok m.m.v. or-
ganist Wim Verhoeven
31 juli 09.15u. Woord-&amp;Com-
munieviering, vg. B. Piepers m.m.v. 
organist Wim Hoebe
7 aug 09.15u. Woord-&amp;Com-
munieviering, vg. F. Kok - Kevelae-
rkaars - m.m.v. pianist Annelieke 
Overgoor
14 aug 09.15u Gebedsviering, vg. 
Dieparleden J. Schouten en R. Ser-
penti m.m.v. St. Caeciliakoor
21 aug 09.15u Eucharistie, vg. H. 
Tolboom m.m.v. St. Caeciliakoor

24 juli 10.00u. ds. R. ter Beek; 16.30u. 
ds. R.Th. de Boer, Harderwijk
31 juli 10.00u. ds. R. ter Beek; 16.30u. 
br. Eise Douma
7 aug 10.00u. ds. J. van Benthem, 
Utrecht-Centr.; 16.30u. ds. R. ter 
Beek
14 aug 10.00u. ds. P. Boonstra, Bus-
sen-Huizen; 16.30u. ds. R. ter Beek
21 aug 10.00u. ds. H.J. Room, Soest-
Baarn; 16.30u. ds. R. ter Beek

23 juli 09.45u. Sabbatschool; 10.45u. 
Mededelingen; 11.00u. Eredienst 
incl. kinderverhaal
30 juli 09.45u. Sabbatschool; 10.45u. 
Mededelingen; 11.00u. Eredienst 
incl. kinderverhaal. Kinderneven-
dienst afhankelijk van de zomerva-
kantie.
6 aug geen opgave ontvangen
13 aug geen opgave ontvangen
20 aug geen opgave ontvangen

24 juli 10.00u. spreker Paul Rooda, 
Alive and well ministries
31 juli 10.00u. spreker Paul Rooda, 
Alive and well ministries
7 aug 10.00u. spreker G. van Ame-
rongen
14 aug 10.00u. spreker H. Veldhuis
21 aug 10.00u. spreker G. van Ame-
rongen

24 juli 10.00u. ds. R.P. Doesburg
31 juli Zomersluiting, gezamenlijke 
viering in de Dorpskerk
7 aug Zomersluiting, gezamenlijke 
viering in de Dorpskerk
14 aug Zomersluiting, gezamenlijke 
viering in de Dorpskerk
21 aug 10.00u. ds. M. Berends, Hei-
lige Doop

24 juli 09.00u. Ds. P.H. van Trigt
31 juli 09.00u. ds. D.J. Cuperus, 
Veenendaal
7 aug geen opgave ontvangen
14 aug geen opgave ontvangen
21 aug geen opgave ontvangen

‘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. 


