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Jouw hand, mijn glimlach...
Week van Gebed
voor de eenheid

LEUSDEN In de week van 15 tot 22 januari nemen de kerken in Leusden
deel aan de jaarlijkse Week van Gebed voor de eenheid onder christenen in ons land. dit jaar is het thema
´Jouw hand, mijn glimlach´. Iedere
avond is er een gebedsbijeenkomst
in één van de deelnemende kerken:
Koningshof,Marcuskerk,Dorpskerk,
St. Jozefkerk Leusden en EGL. De
voorgangers nodigen de christenen
in Leusden uit om aan deze bijeenkomsten deel te nemen en zo de onderlinge eenheid te versterken. Wij
vragen drie voorgangers waarom zij
bidden zo belangrijk vinden.

SPREKEN MET GOD Fred Kok (RK St.

kerken in leusden
heten u welkom

Ook dit jaar zal, voor de tiende
keer, de kerstlichtjeswandeling
gehouden worden. Op zaterdag
17 december is iedereen weer
van harte welkom.

prive bezit

KWETSBAARHEID Rob van Doesberg
(PGL): ,,Wij mogen God benaderen
met onze blijdschap, ons verdriet,
onze vragen, onze kwetsbaarheid,
onze machteloosheid. Hij is niet
alleen één en al oor, maar ook één
en al activiteit. Zeker, Hij wil graag
met ons meedoen, Hij steekt graag
zijn scheppende handen uit de
mouwen. Dit is voor mij bidden:
ruimte geven aan God om mee te
doen. In de bijbel staat: ´Zie Ik sta
aan de deur en klop, als jij open
doet, kom Ik binnen´. God forceert
niets, Hij komt alleen binnen als ik
de deur voor Hem openzet. Dat is
wat ik doe, telkens als ik bid. Wanneer ik dan achterom kijk, verbaas
en verwonder ik me elke keer, als ik
in alle gebeurtenissen de hand van
God herken.´´

Ga je mee op reis?

pp De kerken in Leuden nemen in de week van 15 tot 22 januari deel aan de ‘Week van het Gebed’.

Lucasparochie): ,,Bidden is voor mij
spreken met God. Over wat je ten
diepste bezig houdt, volhardend,
ook als resultaat lijkt uit te blijven.
Bidden; het is tijd vrijmaken om
voor jezelf en voor God, hardop of
zachtjes, je vragen kenbaar te maken, maar ook je verdriet, je vreugde, maar ook je zorgen. Bidden is uiting geven aan de dankbaarheid die
je voelt, in of vanuit je hart, met of
zonder woorden. God is als een Va-

der voor ons, een Vader die het beste
met ons voor heeft en aan wie we alles mogen vragen, wat in de lijn ligt
van wat Jezus ons leert. Hem mogen
we vragen om de heilige Geest, die
ons helpen zal.”
OVERGAVE Gerard van Amerongen
(EGL): ,,Voor mij is bidden overgave
aan Gods wil en Zijn leiding in mijn
leven. In aanbidding uit ik mijn liefde voor Hem. Met woorden, maar

‘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

ook met stilte in mijn hart. Bidden is
luisteren naar wat Hij te zeggen heeft
in plaats van wat ik te zeggen heb.
Het is één worden met de Here Jezus.
Biddend brengen wij de mensen in
Leusden met hun noden voor Gods
troon om te vragen hen te zegenen,
want dat is wat Hij graag wil.´´
GEZEGEND Wilt u gezegend worden?
Bezoek dan één van onze diensten
met Kerst!

Samen gaan we op weg om het
eeuwenoude kerstverhaal uit
de Bijbel te zien, te beleven en
te ontdekken waarom we elk
jaar opnieuw de geboorte vieren
van het kindje Jezus. Tijdens de
wandeling staan er duizenden
lichtjes die je de weg zullen wijzen langs de Romeinse soldaten,
Augustus, volle herbergen, engelen, herders en wijzen. We zijn
samen als reizigers onderweg om
uiteindelijk Jozef, Maria en het
kindje Jezus te ontmoeten. Daarna is er nog voldoende plaats in
de herberg om wat te drinken en
eventueel na te praten over deze
bijzondere wandeling. Dit jaar
verleent ook de Zandschepper
zijn medewerking. Hij zal door
zandtekenen het verhaal van
Kerst een extra dimensie geven.
De wandeling duurt ongeveer
een half uur en is geheel gratis.
Iedereen is van harte welkom in
het Jan Banninkpark (Bavoortseweg 27 in Leusden) tussen 18:00
en 20:00 uur. Voor meer informatie zie www.kidsrevival.nl.

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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14 dec 19.00u. Oecumenische viering in
de Advent
15 dec 09.00u. Eucharistie, vg. K. Donders, aansluitend Rozenkransgebed
17 dec 19.00u. Kerstoratorium m.m.v. koor
Simchat Thora
18 dec 09.15u. 4e Zondag vd Advent: Eucharistie, vg. H. Zemann m.m.v. Generations
21 dec 19.00u. Oecumenische viering in
de Advent
22 dec 09.00u. Eucharistie, vg. K. Donders, aansluitend Rozenkransgebed
24 dec 15.00u. Anders Vieren, vg. F. Kok;
17.00u. Viering met Kinderen, vg. A. Bottenberg; 19.00u. Eucharistie, vg. K. Donders
m.m.v. LK Ruach; 21.00u. Anders Vieren,
vg. F. Kok m.m.v. LK Ruach; 23.00u. Anders
Vieren, vg. B. Piepers m.m.v. Generations
25 dec 09.15u. Eucharistie, vg. H. Zemann
m.m.v. LK Ruach
26 dec 09.15u. Eucharistie, vg. H. Zemann
m.m.v. cantores
28 dec 19.00u. Woord- en Communieviering
29 dec 09.00u. Eucharistie, vg. K. Donders, aansluitend Rozenkransgebed
31 dec 19.00u. Anders Vieren, vg. parochianen m.m.v. cantor J. Kok
1 jan 11.00u. Feest van Moeder Gods. Eucharistie, vg. H. Zemann m.m.v. cantores
4 jan 19.00u. Woord- en Communieviering
5 jan 09.00u. Eucharistie, vg. K. Donders,
aansluitend Rozenkransgebed
7 jan 19.00u. Anders Vieren, vg. parochianen
8 jan 11.00u. Eucharistie, vg. K. Donders
11 jan 19.00u. Woord- en Communieviering

18 dec 10.00u. ds. G. van Belzen, vierde
advent
24 dec 19.00u. Kinderkerstfeest, ds. A.
Sprotte
24 dec 22.00u. ds. M. Berends-van Hoek
m.m.v. Kwartet Fons
25 dec 10.00u. ds. A. Sprotte, Kerstgezinsdienst, kinderen blijven in de dienst
m.m.v. de Cantorij
31 dec 19.30u. gezamenlijke dienst met de
Dorpskerk, ds. M. Berends-van Hoek
8 jan 10.00u. ds. A. Sprotte

18 dec 10.00u. br. W. van der Horst (Zwolle); 16.30u. ds. R. ter Beek

17 dec 09.45u. Sabbatschool; 10.45u. Samen zingen; 11.00u. Eredienst

18 dec 10.00u. Bart Doornweerd, Jeugd
Met Een Opdracht

24 dec 21.00u. ds. R. ter Beek, Kerstavond
25 dec 10.00u. ds. C. van den Berg; 16.30u.
ds. C. van den Berg (Amersfoort-Oost)

24 dec 09.45u. Sabbatschool; 10.45u. Samen zingen; 11.00u. Eredienst

25 dec 10.30u. Gerard van Amerongen

1 jan 11.00u. ds. R. ter Beek; 16.30u. ds.
A.O. Reitsema (Amersfoort-Vathorst)
8 jan 10.00u. ds. R. ter Beek; 16,30u. ds. P.
Boonstra ( Bussum/Huizen)

1 jan Geen dienst
31 dec 09.45u. Sabbatschool; 10.45u. Samen zingen; 11.00u. Eredienst

8 jan 10.00u. Gerard van Amerongen

7 jan 09.45u. Sabbatschool; 10.45u. Samen zingen; 11.00u. Eredienst
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De Glind
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Dorpskerk

Ned. Herv. kerk,
De Moespot

RK Jozefkerk
Lucasparochie
Achterveld

Prot. Gem.
Dorpskerk

Arnhemseweg 75,
Leusden-Zuid

Jan van Arkelweg 6,
Achterveld

Hessenweg 325,
Achterveld

Postweg 78,
De Glind

17 dec 15.30u. Peuter-kleuter-viering
over Kerst
18 dec 10.00u. ds. R.P. Doesburg, Heilige
Doop, vierde Advent
18 dec 19.00u. Church4U, eigentijdse viering voor jongeren en 30/40-ers, thema:
Licht ingewikkeld (over Kerst)
24 dec 22.00u. ds. A. Sprotte m.m.v. Ars
Nobilis
25 dec 10.00u. ds. M. Berends-van Hoek,
Kerstgezinsdienst, kinderen blijven in de
dienst
1 jan 10.30u. gezamenlijke dienst met de
Marcuskerk, ds. R.P. Doesburg
8 jan 10.00u. ds. M. Berends-van Hoek

18 dec 09.00u. ds. K.C. Kos (Ede)
25 dec 09.00u. ds. G.M. van Meijeren
1 jan 09.00u. prop. M.G.M. Mudde (Nijkerk)
8 jan 09.00u. ds. A.J. van den Herik (Moerkapelle)

17 dec 19.30u. Kerstconcert en samenzang m.m.v. Midwinterhoornblazers,
DWS, St. Caecilikoor/Rietzangers, Vivente en solisten Sünne en Peter Schoenaker
18 dec 09.15u. Zangliturgie met Schriftlezing, stilte en gebed, vg. B. Piepers m.m.v.
CoVoCo aansluitend Kerstmarkt
24 dec 19.00u. Gezinsviering, vg. A. Bottenberg m.m.v. de Vlindertjes; 21.30u.
Woord-& Communieviering, vg. A. Bottenberg m.m.v. St. Caeciliakoor.
25 dec 11.00u. Eucharistie, vg. J. de Froe
m.m.v. Vivente.
31 dec 19.00u. Oudjaarsviering, vg. Lectoren m.m.v. St. Caeciliakoor
1 jan Geen Viering; 8 jan Gebedsviering,
vg. Dieparleden m.m.v. St. Caeciliakoor.

18 dec 10.00u. Mevr. ds. L. van Rouendal
(Barneveld)
25 dec 10.00u. Kerstviering. Mevr. ds.
H.K. Groen (De Glind)
31 dec 19.30u. Oudjaarsvesper. Gemeenteleden
1 jan 11.00u. Geen viering, maar wel...
Nieuwjaarsontmoeting
8 jan 10.00u. ds. G. van Belzen (Leusden)

