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Eerste EveryinCH praise-avond een succes

publiek, wat ons doel is, dus dat 
was fantastisch! Dat mensen echt 
geraakt zijn door wat er wordt ge-
zongen of wat er wordt gezegd, dat is 
geweldig om te zien en te horen. Op 
de uitgedeelde feedbackformulieren 
zijn meer dan 60 reacties gekomen.
 
Hier zijn we ontzettend blij mee. 
We willen graag luisteren naar het 

publiek, daarom hebben we eerst 
drie try-out avonden gepland om 
te kijken of er enthousiasme is in 
Leusden voor dit idee en dat is in elk 
geval gebleken. Het publiek gaf de 
avond gemiddeld een 8. Dat is echt 
een geweldige score voor een eerste 
avond. Voor de komende twee try-
out avonden zijn we ook heel be-
nieuwd naar de reacties”.

Wat kunnen de mensen de volgende 
keer (6 november) verwachten?
,,Wat betreft de liederen zullen we 
hierin voor elk wat wils houden. Wat 
voor de een bekend is, is voor de an-
der onbekend. De een wil meer en-
gelstalig, de ander juist weer min-
der. Diversiteit ook in de liederen 
dus om het publiek breed te kunnen 
bedienen. Daarnaast wordt de focus 
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vooral op het zingen gelegd, dat is 
waar de mensen toch voor komen. 
Minder spreken tussendoor en meer 
de rode draad in de liederen zodat 
de boodschap op die manier duide-
lijk wordt.”
 
Oproep voor hulp
Om de praise-avond tot een succes 
te maken zijn er op allerlei gebieden 
nog ondersteuning nodig (muzikaal, 
facilitair, PR, etc.). Ook � nancieel is 
er behoefte aan ondersteuning. Si-
mone zegt hierover: ,,De hele werk-
groep bestaat volledig uit vrijwil-
ligers maar we heben wel kosten 
als zaalhuur, kof� e en thee tijdens 
de avond, huur van de oefenruim-
te voor de band. De collecte op de 
avond zelf is niet kostendekkend, 
het is wel een mooie tegemoetko-
ming. We zijn op zoek naar � nanci-
ele ondersteuning door sponsoring 
en donaties, anders kunnen we de 
maandelijkse praise-avonden uit-
eindelijk niet realiseren.” Via www.
everyinch.nl kan je je opgeven om te 
helpen.
 
Elke eerste zondag van de maand is 
er een praise-avond in De IJsbreker 
(Bavoortseweg 25) in Leusden. Zon-
dag 6 november om 19.30 (de deuren 
gaan open om 19.15uur) zal in het 
teken staan van het thema “Stralen 
van geluk” waar ook de liederen op 
afgestemd zijn. De avond wordt be-
geleid door een band en duurt onge-
veer een uur. Aan het einde van de 
avond is er een deurcollecte.
 
Voor meer informatie kan worden 
gekeken op www.everyinch.nl.

LEUSDEN De IJsbreker in Leusden 
stond zondag 2 oktober voor het 
eerst niet in het teken van pop, rock 
of dance muziek maar er klonk op-
wekkingsmuziek vanaf het prodi-
um. EveryinCH@Praise hield de 
eerste praise-avond en het was een 
succes.
 
Het begon allemaal een aantal 
maanden geleden met een idee 
van Simone Schoute en Antoinette 
Rommers om in Leusden een laag-
drempelige en eigentijdse prai-
se-avond te organiseren die voor 
iedereen vrij toegankelijk is en niet 
gebonden is aan een bepaalde kerk. 
Simone zegt hierover: ,,Het gaat om 
de verbondenheid van christenen 
in Leusden onderling. Het maakt 
niet uit naar welke kerk je gaat of 
dat je misschien helemaal niet naar 
de kerk gaat. Wie Jezus is en wat 
Hij voor ons heeft gedaan, dat is de 
boodschap die boven kerken uitgaat 
en die ons samenbindt”.
 
De werkgroep EveryinCH bestaat 
uit enthousiaste christenen die het 
als een uitdaging zien om het geloof 
en Jezus Christus bekend en bereik-
baar te maken voor Leusdenaren. 
Vandaar ook de naam EveryinCH, 
wat staat voor “Everybody in CHrist”. 
En ook voor God loven en liefheb-
ben met every inch of ourselves.
,,Hiermee willen we aangeven dat 
we bij elkaar willen komen om met 
alles van onszelf, ieder zoals hij of 
zij is, Zijn naam groot te maken met 
zang en muziek” zegt Simone.
 
Hoe is de eerste try-out verlopen?
,,Er zijn ruim 150 mensen geweest 
met een grote diversiteit onder het 
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RK Jozefkerk
Lucasparochie 
Leusden
Hamersveldse-
weg 51, Leusden

Evangelische 
Gemeente
Leusden
Hamersveldse-
weg 30, Leusden

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- en Commu-
nieviering
 
20 okt 09.00u. Eucharistie, vg. K. 
Donders, aansluitend Rozenkrans-
gebed
22 okt 19.00u. Anders vieren, vg. R. 
Bouwman
23 okt 09.15u. Eucharistie, vg. H. Ze-
mann
27 okt 09.00u. Eucharistie, vg. K. 
Donders, aansluitend Rozenkrans-
gebed
30 okt 09.15u. Eucharistie, vg. K. 
Donders
2 nov 09.00u. Eucharistie Allerzie-
len, vg. K. Donders. 19.00u. Woord- 
en Gebed Allerzielenviering, vg. F. 
Kok m.m.v. LK Ruach
3 nov 09.00u. Eucharistie, vg. K. 
Donders, aansluitend Rozenkrans-
gebed
5 nov 18.30u. Sint Maartenviering 
met kinderen en lampionnenop-
tocht, vg. A. Bottenberg en ds. M. 
Berends
6 nov 09.15u. Eucharistie, vg. H. tol-
boom
7 nov 09.00u. Eucharistie, St. Willi-
brord, vg. H. Zemann
10 nov 09.00u. Eucharistie, vg. H. 
Zemann, aansluitend Rozenkrans-
gebed
13 nov 09.15u. Eucharistie, vg. H. 
Zemann
 

23 okt 10.00u. mevr. ds. H.K. Groen, 
De Glind
 
30 okt 10.00u. mevr. L. van Deven-
ter, Woudenberg
 
6 nov 10.00u. mevr. ds. H.K. Groen, 
De Glind; Speciale viering i.v.m. 
100-jarig bestaan kerkelijke ge-
meente in De Glind
 
13 nov 10.00u. mevr. ds. C.A. Beeuw-
kes-van Ede, Helmond

23 okt 10.00u. dr. R.J. de Vries
 
30 okt 10.00u. ds. A. Sprotte, vie-
ring in het licht van Luther m.m.v. 
H. van Haeften en de cantorij. In 
deze dienst is er ook bevestiging 
van nieuwe en afscheid van oude 
ambtsdragers.
 
6 nov 10.00u. ds. M. Berends
 
13 nov 10.00u. ds. R.P. Doesburg

23 okt 09.15u. Woord- & Communie-
viering Oogstdank, vg. A. Botten-
berg m.m.v. St. Caeciliakoor 
30 okt 11.00u. Gebedsviering Bui-
tengewoon Vieren, vg. H. Beerman
2 nov 19.00u. Allerzielen viering, 
vg. A. van Dijk en M. Lunter m.m.v. 
Rietzangers en St. Caeciliakoor 
6 nov 11.00u. Eucharistie, vg. J. de 
Froe m.m.v. Vivente 
11 nov 19.00u. Sint Maartenviering 
+ lampionnenoptocht, vg. A. Botten-
berg m.m.v. de Vlindertjes 
13 nov 11.00u. Woord- & Commu-
nieviering, m.m.v. St. Caeciliakoor.

23 okt 10.00u. ds. M. Wielhouwer 
(Ede); 16.30u. ds. M.J.C. Blok (Nij-
kerk)
 
30 okt 10.00u. ds. C. van den Berg; 
16.30u. ds. D. Vreugdenhil (Nijkerk)
 
2 nov 16.30u en 19.30u. Dankdag ds. 
R. ter Beek
6 nov 10.00u. ds. R. ter Beek; 16.30u. 
ds. J. van Benthem (Utrecht)
 
13 nov 10.00 ds. R. ter Beek; 16.30u. 
ds. A. Kruizinga (Amerfoort-Zuid)

22 okt 09.45u. Sabbatschool, 10.45u. 
Samen zingen, 11.00u. Eredienst
 
29 okt 09.45u. Sabbatschool, 10.45u. 
Samen zingen, 11.00u. Eredienst
 
5 nov 09.45u. Sabbatschool, 10.45u. 
Samen zingen, 11.00u. Eredienst
 
12 nov 09.45u Sabbatschool, 10.45u. 
Samen zingen, 11.00u. Eredienst

23 okt 10.00u. Gerard van Ameron-
gen
 
30 okt 10.00u. Gerard van Ameron-
gen
 
6 nov 10.00u. Paul Rooda, Alive and 
Well ministries
 
13 nov 10.00u. Gerard van Ameron-
gen

23 okt 10.00u. ds. A. Sprotte
 
30 okt 10.00u. ds. R. Doesburg
 
5 nov 18.30u Oec. Sint Maartenvie-
ring o.l.v. ds. M. Berends en pw A. 
Bottenberg. Start St. Jozefkerk, na 
een korte viering, lampionnenop-
tocht naar de Marcuskerk. Er is een 
inzameling voor de voedselbank
6 nov 10.00u. ds. R. Doesburg
 
13 nov 10.00u. ds. A. Sprotte, viering 
Heilig Avondmaal

23 okt 09.00u. ds. H. van Ginkel, 
Goes
 
30 okt 09.00u. ds. G.M van Meijeren
 
6 nov 09.00u. Ds. G. Wassinkmaat, 
Gameren
 
13 nov 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. 


