
16Woensdag
24 augustus
2016

LeusderKrant.nl

Cursusprogramma ‘Ken je wortels’

gevestigd hebben. Ook zij proberen 
hier een bestaan en een toekomst op 
te bouwen. En ook zij hebben hun 
eigen opvattingen en gedragscodes 
vanuit hun cultuur (vaak de islam) 
meegekregen. We zien dat het op-
bouwen van een nieuwe toekomst 
hier voor hen geen eenvoudige op-
gave is en naarmate dat minder 
voorspoedig gaat,  het terugvallen 
op de eigen godsdienst en cultuur 
sterker wordt. En zij hun wortels 
koesteren.

HEFTIGE INCIDENTEN Er is dus (een 
ontwikkeling naar) een samenle-
ving die gestoeld is op nogal van 
elkaar verschillende wortels en cul-
turen. De heftige incidenten van het 
laatste jaar zijn daar uitingen van. 
Belangrijk daarbij is dat we onze 
(christelijke) wortels kennen en be-
grijpen wat die hebben bijgedragen 
aan de westerse samenleving. Niet 
dat dat alleen maar positief geweest 
is, maar er is wel een open en de-
mocratische samenleving  tot stand 

gekomen. 

PROGRAMMA De protestantse en 
rooms-katholieke kerken in Leus-
den en Achterveld bieden daarvoor 
ook komend seizoen een program-
ma aan met cursussen en bijeen-
komsten voor iedereen. Om met 
elkaar stil te staan bij de oorsprong, 
waarden en normen van ons chris-
telijk geloof. Iedereen is van harte 
welkom! Hiernaast ziet u waar u te-
recht kunt.

Activiteiten       
programma

Cursus ‘Geduld met God’, naar 
een boek van de Tsjech Tomás 
Halik. 10 bijeenkomsten in De 
Kom (St. Jozefkerk) door pater 
dr. Frans Vervooren. Start don-
derdag 8 september. 20.00 uur. 
Informatie www.lucas.nu en pa-
rochiesecretariaat 033-4941261.

Cursus ‘Geloven voor begin-
ners’ De ontmoeting staat cen-
traal in 8 bijeenkomsten in de 
Marcuskerk, Asschatterweg 23 
Leusden.

Iedere tweede dinsdag van de 
maand een gezamenlijk ge-
sprek. Te beginnen om 18.30 uur 
met een maaltijd. Begeleiding 
Ds. Rob Doesburg, ds. Maria Be-
rends en ds. Anette Sprotte.

Filmavonden met napraten, 
aanvang 19.30 uur. Toegang is 
gratis. Vrijdag 30 september  ‘The 
way’ rond het thema: de  reis van 
je leven. Daniël overlijdt tijdens 
zijn pelgrimstocht naar Santiago 
en zijn vader Tom gaat de reis nu 
ook maken. Indrukwekkend, in-
teger en met een vleugje humor.  
In De Kom, St. Jozefkerk .
Vrijdag 25 november ‘Departu-
res’ omgaan met de dood. Daigo, 
een cellist. Raakt werkeloos en 
vindt een nieuwe baan bij een 
reisbureau bij ‘Departures’. In de 
Marcuskerk.

Zesdaagse bedevaartreis naar 
Rome. Van 14 tot 19 november. 
Ontmoet  paus Franciscus, be-
zoek de St. Pieter en andere ker-
kelijke monumenten en maak 
kennis met Rome.
Inlichtingen en aanmelden: 
www.vnb.nl of 073-6818111

GElOvEN IN lEusDEN

Stilstaan bij oor-
sprong, waarden 
en normen
lEusDEN Wie je bent wordt deels be-
paald door waar je vandaan komt, 
waar je wortels liggen. Wie je bent is 
geen statisch gegeven maar ontwik-
kelt zich in de loop van het leven, 
zoals ook onze samenleving niet 
meer hetzelfde is als 50 jaar of nog 
langer geleden. 

Als individu weten we dat als je 
uit een ‘stevig’ harmonieus gezin 
komt dat een goede basis is voor 
het verdere leven. De opvattingen 
en gedragscodes die je hebt meege-
kregen helpen je om goed te acteren 
in de samenleving. Die opvattingen 
(waarden) en gedragscodes (nor-
men) komen niet alleen vanuit ie-
der gezin afzonderlijk maar worden 
sterk beïnvloed door de (christelij-
ke) cultuur van onze samenleving.

MINDER AANDACHT Naarmate een 
samenleving zich voorspoedi-
ger ontwikkelt zien we vaak dat er 
minder aandacht is voor de wortels 
waarop deze gestoeld is. De toe-
nemende secularisatie is daar het 
voorbeeld van. Anderzijds is er wel 
een toenemende belangstelling voor 
de spirituele kanten van het leven.

DIvERsITEIT Daarnaast is de diver-
siteit van onze samenleving enorm 
toegenomen door de vele mensen 
die vanuit geheel andere landen en 
culturen zich  blijvend in ons land 

kERkEN IN lEusDEN  
HETEN u wElkOM

RK Jozefkerk 
Lucasparochie 
Leusden
Hamersveldse- 
weg 51, Leusden

Evangelische 
Gemeente       
De Til
Hamersveldse- 
weg 30, Leusden

Prot. Gem.
Dorpskerk

Postweg 78, 
De Glind

Prot. Gem.
Dorpskerk

Arnhemseweg 75, 
Leusden-Zuid

Prot. gem. 
Marcuskerk

Asschatterweg 23, 
Leusden

RK Jozefkerk 
Lucasparochie 
Achterveld
Hessenweg 325, 
Achterveld

Geref. kerk 
(vrijg.)

De Blekerij 33, 
Leusden

Zevende dag 
Adventisten,
Marcuskerk
Asschatterweg 23, 
Leusden

Ned. Herv. kerk, 
De Moespot

Jan van Arkelweg 6, 
Achterveld

Leusden

Achterveld De Glind

elke wo 19.00u. Woord- & Commu-
nieviering

25 aug. 09.00u. Eucharistie, vg. K. 
Donders, aansl. Rozenkransgebed

27 aug. 19.00u. Anders Vieren, vg. F. 
Kok

28 aug. 11.00u. Eucharistie, vg. K. 
Donders

1 sept. 09.00u. Eucharistie, vg. K. 
Donders, aansl. Rozenkransgebed

4 sept. 11.00u. Eucharistie, vg. H. 
Zemann, K. Donders en F. Kok 
m.m.v. Ruach en Generation (Start-
zondag en 25-jarig jubileum F. Kok)

8 sept. 09.00u. Eucharistie, vg. K. 
Donders, aansl. Rozenkransgebed

10 sept. 19.00u. Anders Vieren, pa-
rochianen gaan voor m.m.v. Ruach

11 sept. 11.00u. Eucharistie, vg. H. 
Tolboom m.m.v. Ruach (Ziekenzon-
dag)

15 sept. 09.00u. Eucharistie, vg. K. 
Donders, aansl. Rozenkransgebed

18 sept. 11.00u. Eucharistie, vg. K. 
Donders m.m.v. Ruach

28 aug. 10.00u. ds. G. van Belzen, 
Leusden
4 sept. 10.00u. mevr. ds. H.K. Groen, 
De Glind. Viering Maaltijd van de 
Heer
11 sept. 10.00u. ds. G. van Belzen, 
Leusden

17 sept. 19.00u. mevr. ds. H.K. 
Groen, De Glind. Oec. Viering ism. 
St. Lucasparochie locatie Achter-
veld: Start Vredesweek met fakke-
loptocht
18 sept. 10.00u. mevr. ds. D. Atema, 
Barneveld. Vredeszondag

28 aug 10.00u. ds. R.P. Doesburg

4 sept. 10.00u. geen dienst in het 
kerkgebouw, gezamenlijke viering 
o.l.v. ds. Berends en ds. Sprotte 
m.m.v. Gospelkoor Relation i.v.m. 
start van het winterwerk. Loca-
tie: Terrein YMC, Paradijsweg 4 te 
Leusden

11 sept. 10.00u. ds. M. Berends, vie-
ring Heilig Avondmaal

18 sept. 10.00u. ds. R.P. Doesburg, 
(her-)bevestiging ambtsdragers

28 aug. 09.15u. Gebedsviering, vg. 
Dieparleden A. v. Rossum en A. Snik 
m.m.v. Vivente
4 sept. 09.15u. Woord- & Commu-
nieviering, vg. A. Bottenberg m.m.v. 
St. Caeciliakoor

11 sept. 09.15u. Gebedsviering, vg. 
Dieparleden R. Serpenti en A. Snik 
m.m.v. St. Caeciliakoor
17 sept. 19.00u. Fakkeltocht, vg. F. 
Kok en ds. M. Groen m.m.v. Vlinder-
tjes. Start in Achterveld
18 sept. 09.15u. Woord- & Commu-
nieviering, vg. F. Kok m.m.v. Vivente

28 aug 10.00u. ds. D. Vreugdenhil, 
Nijkerk; 16.30u. ds. J. Boersma, Al-
mere

4 sept. 10.00u. ds. R. ter Beek; 16.30u. 
ds. M.K. Drost, Bunschoten

11 sept. 10.00u. ds. C. Mewe, Spa-
kenburg; 16.30u. ds. J. Smit, Amers-
foort-Vathorst

18 sept. 10.00u. ds. R. ter Beek; 
16,30u. ds. P. Boonstra, Bus-
sum-Huizen 

Geen opgave ointvangen 28 aug 10.00u. spreker G. van Ame-
rongen

4 sept. 10.00u. spreker G. van Ame-
rongen

11 sept. 10.00u. spreker Paul Rooda, 
Alive and well ministries

18 sept. 10.00u. spreker Pim van 
Arnhem, People International

28 aug 10.00u. ds. A. Sprotte

4 sept. 10.00u. geen dienst in kerk-
gebouw, gezamenlijke viering o.l.v. 
ds. Berends en Ds. Sprotte m.m.v. 
Gospelkoor Relation i.v.m. start van 
het winterwerkLocatie: YMCA ter-
rein, Paradijsweg 4 te Leusden

11 sept. 10.00u. ds. R.J. de Vries

18 sept. 10.00u. ds. A. Sprotte m.m.v. 
de Cantorij

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. 


