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‘Een vrolijke kerkdienst voor kinderen’
Kerk opent de
deuren voor
basisscholen

kerken in leusden
heten u welkom

prive

LEUSDEN Leerlingen van alle Leusdense basisscholen, samen met hun
ouders, opa’s, oma’s en vriendjes,
zijn op zondag 25 september welkom in twee bijzondere diensten,
waarin Kerk en School samenwerken. De diensten vinden dit jaar
plaats in de St. Jozefkerk en worden
geleid door dominee Maria Berends
(namens de protestantse gemeente) en
pastoraal werker Antoinette Bottenberg (namens de St. Lucasparochie).
Een dergelijke samenwerking tussen kerken en basisscholen is lang
niet vanzelfsprekend. In een tijd
van fusies is het voor basisscholen
soms zoeken naar wat de nieuwe
identiteit zal zijn. De band met de
kerk is daarbij niet vanzelfsprekend. Toch blijft er in Leusden
ruimte voor de Kerk en Schooldienst
aan het begin van het schooljaar.
Michiel Fokkelman, directeur van
het Kla4, is er enthousiast over. Met
de Vallei, waar hij voorheen directeur was, heeft hij al een aantal jaren meegedaan, bezoekers kennen
hem als de man van het vaardige
pianospel. Ook dit jaar is hij met zijn
leerkrachten betrokken bij de voorbereiding op school. ,,Dat is leuk en
dat heeft zin”, zegt hij desgevraagd.
,,Het verlaagt de drempel voor kinderen die anders niet in de kerk komen. En het verhoogt de betrokkenheid. Vooral door de bezoeken die
dominee Maria tevoren aan de

is vaak een vrolijke anders-dan-anders-kerkdienst, waarin ieder kind
welkom is en zich thuis mag voelen;
wie je ook bent, wat je leervermogen
ook is en op welke school je ook zit.
Je mag je thuis voelen in de kerk die
wijd openstaat deze zondag en de
taal van kinderen spreekt en je mag
je thuis voelen bij God. Naast zingen
en bidden en het Bijbelverhaal, dagen we kinderen uit zelf iets te vertellen over hun geloof, leven, hoop,
verdriet, moeiten en verwachtigen.”
Dat deze opzet veel kinderen aanspreekt, blijkt uit het feit dat de kerk
deze zondag twee keer vol is met
kinderen. Hanneke Verweij, moeder van twee zonen en een dochter, vertelt: ,,Het zijn heel gezellige
diensten. De kerk zit vol. De bezoeken die de dominee aan de school
brengt, verlagen de drempel tussen
school en kerk. De kinderen gaan er
graag naar toe. Zeker ook door de
leuke voorbereiding.”

pp Dominee Maria en pastoraal werker Antoinette bezoeken voorafgaand aan de diensten alle klassen van alle meewerkende scholen.

scholen brengt. Uit elke klas komen
er wel kinderen naar de kerk. En de
meeste leerkrachten zijn er ook.
Diensten als deze geven ook onze
identiteit vorm, ze brengen een stuk
betrokkenheid.”
Van oudsher werkte de protestantse gemeente samen met de protestants-christelijke basisscholen. Dit

jaar doet ook de St. Lucasparochie
mee, waardoor katholieke en interconfessionele scholen ook weer mee
doen. Dominee Maria en pastoraal
werker Antoinette bezoeken voorafgaand aan de diensten alle klassen
van alle meewerkende scholen. Zo
hebben alle kinderen hen vast even
gezien en wordt het thema geïntroduceerd. Op school wordt het Bij-

‘Geloven in Leusden’ is een maandelijkse rubriek die onder
auspiciën van de Raad van Kerken door de plaatselijke geloofsgemeenschappen wordt gevuld. De kerken heten alle
Leusdenaren welkom in de diensten. De rubriek beoogt daarmee

belverhaal verder uitgediept en de
liedjes die de kinderen leren, komen
terug in de kerkdienst. Het beloven
vrolijke, interactieve kinderdiensten
te worden met mooie muziek en veel
inbreng van de kinderen. Het Bijbelverhaal wordt begrijpelijk en op
een creatieve manier uitgelegd, zodat het betekenis krijgt in het leven
van kinderen. Dominee Maria: ,,Het

Dit jaar is het thema: ‘Ga je mee?’
naar aanleiding van het verhaal
over Abraham die op weg gaat naar
een onbekend land en alles achterlaat. Ds. Maria: ,,Ook wij gaan deze
dienst op reis. We komen bijzondere
reizigers tegen en staan stil bij een
wegwijzer terwijl we ons afvragen welke kant we op willen gaan.”
Zondag 25 september, St. Jozefkerk
(Hamersveldseweg 51). Bijzondere medewerking door kinderen en
leerkrachten van De Brink, Het Kla4
en De Rossenberg om 09.00 uur; van
De Loysder Hoek, De Holm en Het
Kompas om 10.30 uur. In beide diensten is ook het kinderkoor te horen.

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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elke wo 19.00u. Woord- en Communieviering

25 sept Geen dienst i.v.m. de Kerk en
School dienst (zie artikel hierboven)

22 sept 09.00u. Eucharistie, vg. K.
Donders aansluitend Rozenkransgebed
24 sept 19.00u. Anders Vieren, vg. B.
Piepers m.m.v. Ruach
25 sept 09.00u en 10.30u. Kerk en
Schoolvieringen, zie artikel hierboven

2 okt 10.00u. ds. A. Sprotte, viering
Heilig Avondmaal

29 sept 09.00u. Eucharistie, vg. K.
Donders aansluitend Rozenkransgebed
1 okt 09.00u. Rozenkransgebed
2 okt 09.15u Eucharistie, vg. K. Donders m.m.v. Generations
6 okt 09.00u. Eucharistie, vg. K.
Donders aansluitend Rozenkransgebed
9 okt Kerk gesloten i.v.m. Lucasdag
om 10.30u. in St. Jozefkerk Achterveld
13 okt 09.00u. Eucharistie, vg. K.

Donders aansluitend Rozenkransgebed
15 okt 09.00u. Rozenkransgebed
16 okt 09.15u. Eucharistie, vg. K.
Donders m.m.v. Ruach

9 okt 10.00u. ds. R. Doesburg
16 okt 10.00u. ds. M. Berends

25 sept 10.00u. ds. R. ter Beek, Heilig
Avondmaal; 16.30u. ds. P. Boonstra
(Bussum-Huizen)
2 okt 10.00u. ds. H. Hoksbergen
(Putten); 16.30u. ds. R. ter Beek
9 okt 10.00u. ds. A. Kruizinga;
16.30u. ds. R. ter Beek, themadienst
16 okt 10.00u. ds. H.J. Room (SoestBaarn); 16.30u. ds. R. ter Beek

25 sept 09.45u. Sabbatschool; 10.45u.
Samen zingen; 11.00u. Eredienst
2 okt 09.45u. Sabbatschool; 10.45u.
Samen zingen; 11.00u. Eredienst

25 sept 10.00u. Gerard van Ameron-

gen

2 okt 10.00u. Bijzondere dienst

9 okt 09.45u. Sabbatschool; 10.45u.

9 okt 10.00u. Paul Roorda (Alive and
Well Ministries)

16 okt 09.45u. Sabbatschool; 10.45u.

gen

Samen zingen; 11.00u. Eredienst

Samen zingen; 11.00u. Eredienst

Achterveld

16 okt 10.00u. Gerard van Ameron-
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25 sept 10.00u. ds. A. Sprotte

25 sept 09.00u. ds. P.H. van Trigt

2 okt 10.00u. ds. R. Doesburg, Israëlzondag m.m.v. Gospelkoor Relation

2 okt 09.00u. ds. P.H. van Trigt

9 okt 10.00u. ds. M. Berends

19.00u. Church4U Jongerenviering o.l.v. ds. A. Sprotte en ds. R.
Doesburg
16 okt 10.00u. ds. R. Doesburg, viering Heilig Avondmaal

25 sept 09.15u. Eucharistie, vg. H.
Zemann m.m.v. St. Caeciliakoor

25 sept 10.00u. ms. ds. H.K. Groen

9 okt 09.00u. ds. G.M. van Meijeren

2 okt 11.00u. Eucharistie, vg. H. Tol-

boom m.m.v. Vivente

veld)

16 okt 09.00u. ds. P.H. van Trigt

9 okt 10.30u. Eucharistie, vg. Pas-

9 okt 10.00u. ms. ds. H.K. Groen, afscheid en bevestiging ambtsdragers

toraalteam St. Lucas ivm Lucasdag
m.m.v. Pauluskoor Hoevelaken

16 okt 11.00u. Eucharistie, vg. K.
Donders m.m.v. St. Caeciliakoor

2 okt 10.00u. ds. A. Nicolai (Barne-

16 okt 10.00u. ds. A. Haaima (Erme-

lo)

