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Een actieve adventsperiode 

aandacht besteed aan de zorg voor 
de medemens. Gerichte acties en 
collectes om iets te kunnen beteke-
nen voor medemensen die wel wat 
ondersteuning kunnen gebruiken. 
Ook in onze gemeente Leusden. 
Een voorbeeld daarvan is de werk-
groep WALO (Werkgroep Achter-
veld-Leusden Oekraïne). 
Deze enthousiaste groep mensen, 
vanuit zeer diverse achtergronden, 
werkt al gedurende meer dan 15 ja-
ren samen om weeskinderen in de 

Oekraïne een paar mooie zomerva-
kantie weken te bezorgen. 
En dat niet alleen, door de unieke 
opzet betekent het ook ieder jaar 
weer een geweldige ervaring voor 
een groep jongeren uit onze regio.

JONGEREN Elk jaar wordt ervoor ge-
zorgd dat er een groep van zo’n 6 tot 
8 jongeren rond de 18 jaar, met twee 
begeleiders, naar Oekraïne gaan 
om daar vakantieactiviteiten voor 
weeskinderen te organiseren. De 

reis gaat met een busje van WALO 
die gevuld is met allerlei speelgoed 
en andere nuttige zaken voor de va-
kantieweken. De reis er naar toe is 
al een ervaring op zich, mede door 
de passage van de Pools-Oekraïense 
grens en de wegen in de Oekraïne. 
Het zomerkamp bevindt zich in het 
westen van het land, ver weg van de 
onrustige gebieden in het oosten. 
Daar hebben ze ook vorig jaar niets 
van gemerkt. Wat wel merkbaar was, 
is de terugloop van de levensom-
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standigheden: de bevolking wordt 
armer en heeft weinig te besteden. 
Dat treft ook de weeskinderen en 
daarmee is de waarde van deze acti-
viteit voor de kinderen alleen maar 
toegenomen.
 
KERsTMARKT Om de activiteiten van 
de stichting WALO mogelijk te ma-
ken wordt al 15 jaar een kerstmarkt 
georganiseerd in en bij de Sint Jo-
zefkerk in Achterveld. 

Deze kerstmarkt is op 18 december. 
De zaterdagavond voorafgaande 
aan de kerstmarkt is er om 19.00 uur 
het Kerstconcert in de prachtige Sint 
Jozefkerk, met medewerking van de 
Midwinterhoornblazers, professi-
onele operazangers, het St. Caeci-
liakoor, Vivente en muziekkorps 
D.W.S. Toegang vrijwillige bijdrage. 
 
Zondag 18 december start om 09.15 
uur met een kerkdienst: ́Anders vie-
ren´ met vg. Ben Piepers, met mede-
werking van CoVoCo en vanaf 10.30 
uur tot 15.00 uur een uitbundige 
kerstmarkt die wordt verzorgd door 
veel vrijwilligers. 
Ze hebben inmiddels al prima naam 
opgebouwd door de schitterende 
kerststukjes en andere kerstspecia-
liteiten die er te koop zijn. 
Ook zijn er muzikale optredens, le-
vende dieren en wordt er glühwein 
en warme chocolademelk geschon-
ken. 
Het is er Achtervelds gezellig. Tij-
dens de openingsuren is er ook de 
mogelijkheid om tegen betaling en 
onder begeleiding de toren en de ge-
welven van de kerk te beklimmen.

Een kerstmarkt, 
winterwandeling 
en kerstconcert
lEusdEN Binnenkort start de ad-
ventperiode weer, deze periode om-
vat ongeveer vier weken. De advent 
begint op de zondag vier weken voor 
Kerstmis en dat is dit jaar dus zon-
dag 27 november. Het is de voorbe-
reidingstijd op het prachtige kerst-
feest.
 
Op dinsdag 13 december is er een 
winterwandeling door Jeugddorp 
De Glind. Deelnemers volgen een 
route van lichtjes door het dorp en 
langs verschillende kerstelementen. 
Vanaf 17.00 tot 19.00 uur zullen elk 
kwartier groepen vertrekken vanuit 
de Dorpskerk. Kosten zijn 1,00 euro 
per persoon. Opgeven kan via de 
website www.winterwandeling.nl. 
Op zaterdag 17 december is er voor 
de tiende keer de kerstlichtjeswan-
deling in Leusden. Dit is van 18.00 
uur tot 20.00 uur in het Jan Ban-
ninkpark (bij de ijsbaan). Iedereen 
groot en klein, gelovig of niet ge-
lovig, is welkom om via een spoor 
van lichtjes op pad te gaan. Tijdens 
deze wandeling  lopen deelnemers 
langs Romeinse soldaten, volle her-
bergen, engelen, herders en wijzen 
en ook de Zandschepper zal aan de 
verbeelding meewerken. Met z’n al-
len op weg om uiteindelijk Jozef en 
Maria met het kindje Jezus te ont-
moeten.

WAlO In de Adventsperiode wordt 
er in de christelijke kerken extra 

 p De kerstmarkt vindt plaats op 18 december.
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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
 
17 nov 09.00u. Eucharistie, vg. K. 
Donders, aansluitend Rozenkrans-
gebed
20 nov 09.15u. Christus Koning: Eu-
charistie, vg. H. Zemann m.m.v. LK 
Ruach
 
24 nov 09.00u. Eucharistie, vg. K. 
Donders, aansluitend Rozenkrans-
gebed
26 nov 19.00u. Anders Vieren, vg. B. 
Piepers m.m.v. LK Ruach
27 nov 09.15u. 1e Zondag v.d. Ad-
vent: Eucharistie, vg. K. Donders 
m.m.v. LK Ruach
 
1 dec 09.00u. Eucharistie, vg. H. Ze-
mann, aansluitend Rozenkransge-
bed
4 dec 09.15u. 2e Zondag v.d. Advent: 
Eucharistie, vg. H. Zemann m.m.v. 
LK Ruach
 
8 dec 09.00u. Maria Onbevlekt Ont-
vangen: Eucharistie, vg. K. Donders, 
aansluitend Rozenkransgebed
10 dec 19.00u. Anders Vieren, vg. 
parochianen m.m.v. LK Ruach
11 dec 09.15u. 3e Zondag v.d. Advent: 
Eucharistie, vg. H. Tolboom m.m.v. 
LK Ruach
11 dec  19.00u. Wereldlichtjesdag: 
Anders Vieren, vg. A. Bottenberg

20 nov 10.00u. mevr. ds H.K. Groen, 
De Glind. Laatste zondag kerkelijk 
jaar - Maaltijd van de Heer
 
27 nov 10.00u. mevr. ds. H.K. Groen, 
De Glind
 
4 dec 10.00u. mevr. drs. C. Schouw-
stra, ‘s-Heerenloo
 
11 dec 10.00u. mevr. ds. H.K. Groen, 
De Glind
 

20 nov 10.00u. dr. R. Doesburg, ge-
dachtenis van gemeenteleden die 
afgelopen jaar gestorven zijn
 
27 nov 10.00u. ds. A. Sprotte, eerste 
Advent
 
4 dec 10.00u. ds. M. Berends, tweede 
Advent, Heilige Doop
 
11 dec 10.00u. ds. A. Sprotte, derde 
Advent m.m.v. Gospelkoor Relation
 

20 nov 10.30u. Eucharistie, Vorm-
selviering vg. Mgr. Woorts en H. 
Tran m.m.v. Vivente
 
27 nov 11.00u. Eucharistie, vg. K. 
Donders m.m.v. Vivente
 
4 dec 11.00u. Eucharistie MOV, vg. 
H. Tolboom m.m.v. St. Caeciliakoor
 
11 dec 09.15u. Gebedsviering, vg. 
Dieparleden M. Meijer en A. v. Ros-
sum m.m.v. Vivente
 

20 nov 10.00u. ds. R. ter Beek; 16.30u. 
ds. H.J. Room (Soest)
 
27 nov 10.00u. ds. M.J.C. Blok (Spa-
kenburg); 16.30u. ds. B. Luiten 
(Amersfoort)
 
4 dec 10.00u. ds. G. Roorda (Ede); 
16.30u. ds. R. ter Beek, themadienst
 
11 dec 10.00u. ds. M.K. Drost (Bun-
schoten); 16.30u. ds. R. ter Beek

19 nov 09.45u. Sabbatschool, 10.45u. 
Samen zingen, 11.00u. Eredienst
 
26 nov 09.45u. Sabbatschool, 10.45u. 
Samen zingen, 11.00u. Eredienst
 
3 dec 09.45u. Sabbatschool, 10.45u. 
Samen zingen, 11.00u. Eredienst
 
10 dec 09.45u. Sabbatschool, 10.45u. 
Samen zingen, 11.00u. Eredienst

20 nov 10.00u. Gerard van Ameron-
gen
 
27 nov 10.00u. Pim van Arnhem, 
People International
 
4 dec 10.00u. Paul Rooda, Alive and 
Well Ministries
 
11 dec 10.00u. Gerard van Ameron-
gen

20 nov 10.00u. ds. A. Sprotte, ge-
dachtenis van gemeenteleden die 
afgelopen jaar gestorven zijn
 
27 nov 10.00u. ds. M. Berends, eerste 
Advent, opdragen m.m.v. de Cantorij
 
4 dec 10.00u. ds. R. Doesburg, twee-
de Advent
 
11 dec 10.00u. ds. R. Doesburg, der-
de Advent
 

20 nov 09.00u. Ds. P.H. van Trigt
 
27 nov Geen dienst
 
4 dec 09.00u. ds. G.M. van Meijeren
 
11 dec 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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