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Maaltijd/collecte 
voor Myanmar

De ZWO groep in de Protestant-
se gemeente Leusden zet zich in 
voor Zending, Werelddiaconaat 
en Ontwikkelingssamenwer-
king. Naast haar doelstelling om 
geld in te zamelen voor “goede” 
doelen wereldwijd, wil zij de ge-
meenteleden in Leusden bewust 
maken van de zorgen en noden 
elders in de wereld.
In november komen beide doel-
stellingen samen in een maal-
tijd en collecte voor Myanmar. 
Dit land staat gedurende heel 
2017 op verschillende manieren 
in de aandacht. Op donderdag 9 
november wordt door ds. Anette 
Sprotte en een aantal leden van 
de ZWO werkgroep een maaltijd 
gekookt van Myanmarese ge-
rechten. Een unieke gelegenheid 
om met deze onbekende keuken 
kennis te maken. Aansluitend 
zal Karel Jungheim van Kerk in 
Actie vertellen over de projecten 
van Kerk in Actie in Myanmar.
Voor de maaltijd wordt een klei-
ne financiële bijdrage gevraagd, 
maar: Meer geven mag! De ex-
tra inkomsten zijn bestemd voor 
mensen met een handicap in 
Myanmar. Hiervoor wordt op 
zondag 19 november ook in beide 
kerken gecollecteerd. Meer in-
formatie via www.pgleusden.nl.

geloven in leusden

‘Welkom voor (zinvolle) ontmoeting’

onze gemeenschap wordt gevormd 
door mensen.”
 
Bij een verkenning van de website 
blijkt de gerichtheid op mensen ook 
op andere manieren. Naar infor-
matie over organisatie en bestuur 
moet even worden gezocht, maar 
“Ontmoeten” en “Zorgen” staan pro-
minent in het menu. Rietveld: ,,We 
hebben bewust gekozen voor werk-

woorden, woorden die uitnodigen 
om mee te doen. Als motto staat op 
de homepage “Welkom voor (zinvol-
le) ontmoeting” en dat menen we. 
Iedereen is welkom om met ons mee 
te doen, op de website, maar ook in 
real life, bijvoorbeeld op zondag-
morgen in de kerk.’’
 
Een werkgroep van acht mensen 
heeft het afgelopen jaar achter de 

schermen gewerkt aan de nieuwe 
website, terwijl de oude gewoon 
doordraaide. ,,Voor sommigen van 
ons was het hard werken, maar we 
zijn heel blij met het resultaat. Na-
tuurlijk zullen er ook dingen ont-
breken of anders moeten, maar het 
is een mooie aftrap. We blijven de 
website door ontwikkelen.’’

Nieuwsgierig? www.pgleusden.nl

PgL presenteert 
nieuwe website
leusden De nieuwe website van de 
Protestantse gemeente Leusden is 
op zondag 8 oktober feestelijk ge-
lanceerd. Na een jaar van denken, 
schrijven, plannen, zoeken van 
beeldmateriaal en bouwen ziet de 
site er weer fris en modern uit.
 
De website vervult naast het kerk-
blad, de wekelijkse digitale nieuws-
brief en de facebookpagina een 
belangrijke rol in de communicatie 
van de gemeente. ,,De website is het 
visitekaartje van onze gemeente. 
Hoewel de oude site heel goed werd 
bijgehouden, was daarop toch niet 
voldoende mogelijk om een allround 
beeld te geven”, aldus de communi-
catiemedewerker 
Neeltje Rietveld. Voor de nieuwe 
site is gekozen voor een moderne 
uitstraling, een rustige opmaak en 
een beperkte hoeveelheid mate-
riaal. ,,Dat was soms best zoeken”, 
vertelt Rietveld. ,,Op de oude web-
site was een vracht aan informatie 
en foto’s te vinden. Prachtig, maar 
niet altijd even toegankelijk. Door 
de informatie te beperken en een 
andere structuur hopen we dat een 
bezoeker in een paar klikken kan 
vinden wat hij zoekt.”
 
Mensen Wat opvalt op de vernieuw-
de website zijn de vele foto’s, veel-
al van de gemeente in actie: van 
kerkdiensten, de startzondag op het 
YMCA terrein, de kinderen in de ne-
vendienst. Rietveld: ,,We willen ook 
op de website laten zien dat onze ge-
meente weliswaar twee mooie, ken-
merkende gebouwen bezit, maar dat 
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19 okt. 09.00u. Eucharistie, vg. K. 
Donders. Aansluitend Rozenkrans-
gebed om 09.45u.
22 okt. 09.15u. Eucharistie, vg. K. 
Donders m.m.v. LK Ruach
 
26 okt. 09.00u. Eucharistie, vg. K. 
Donders. Aansluitend Rozenkrans-
gebed om 09.45u.
28 okt. 19.00u. Anders vieren, vg. F.
Kok m.m.v. LK Ruach
29 okt. 09.15u. Eucharistie, vg. H. 
Zemann
 
1 nov. 19.00u. Eucharistie, vg. K. 
Donders
2 nov. 09.00u. Eucharistie, vg. K. 
Donders. Aansluitend Rozenkrans-
gebed om 09.45u.
2 nov. 19.00u. Woord-&Communie-
viering, vg. F. Kok
4 nov. 18.30u. St. Maartenviering, 
vg. A. Bottenberg
5 nov. 09.15u. Eucharistie, vg. H. Ze-
mann m.m.v. LK Ruach
 
9 nov. 09.00u. Eucharistie, vg. K. 
Donders. Aansluitend Rozenkrans-
gebed om 09.45u.
11 nov. 19.00u. Anders Vieren, vg. 
Parochianen m.m.v. Generations
12 nov. 09.15u Eucharistie, vg. H. 
Zemann m.m.v. Cantores

22 okt. 10.00u. mevr. ds. G. van ‘t 
Slot (Zeist)
29 okt. 10.00u. mevr. ds. H.K. Groen 
(De Glind)
5 nov. 10.00u. ds. A.P. Spaa (Barne-
veld
12 nov. 10.00u. mevr. ds. H.K. Groen 
(De Glind)
 

22 okt. 10.00u. Ds. E.P. van der Veen
29 okt. 10.00u. ds. R. Doesburg 
m.m.v. de Cantorij
5 nov. 10.00u. ds. M. Berends-van 
Hoek, bediening Heilige Doop
12 nov. 10.00u. ds. A. Sprotte, kin-
dernevendienst XL

22 okt. 11.00u. Woord-&Commu-
nieviering, vg. Fred Kok m.m.v. St. 
Caeciliakoor. Tweede coll.: Wereld 
Missiemaand
29 okt. 11.00u. Buitengewoon vie-
ren/Gebedviering, vg. H. Beerman 
m.m.v. Rozelaarkoor. Tweede coll.: 
Woongroep Amervoorde
2 nov. 19.00u. Allerzielen viering, 
vg. Annie van Dijk en Maria Lunter 
m.m.v. St. Caeciliakoor en Rietzan-
gers
5 nov. 11.00u. Woord-& Commu-
nieviering, vg. R. Bouwman m.m.v. 
Vivente. Tweede coll.: Zondag v.d. 
Oecumene;             
11 nov. 19.15u. St. Maartenviering, 
vg. A. Bottenberg m.m.v. Vlinder-
tjes. 18,45u. Start rondgang met 
D.W.S.
12 nov. 09.15u. Gebedsviering, vg. 
Mieke Meijer en Jaap Schouten 
m.m.v. St. Caeciliakoor

22 okt. 10.00u. ds. M.J.C. Blok (Spa-
kenburg-Z.); 16.30u. ds. M. Wielhou-
wer (Ede)
29 okt. 10.00u. ds. A.O. Reitsema 
(Amersfoort-Vathorst); 16.30u. ds. D. 
Vreugdenhil (Nijkerk)
1 nov. Dankdag: 16.30u. ds. G.P. 
Hommes; 19.30u. ds. G.P. Hommes
5 nov. 10.00u. ds. R. ter Beek; 16.30u. 
ds. G.P. Hommes
12 nov. 10.00u. ds. G.P. Hommes; 
16.30u. ds. R. ter Beek

21 okt. 09.45u. Sabbatschool; 10.45u. 
Tussendienst; 11.00u. Eredienst; 
12.15u. Gezellig samenzijn
28 okt. 09.45u. Sabbatschool; 10.45u. 
Tussendienst; 11.00u. Eredienst; 
12.15u. Gezellig samenzijn
4 nov. 09.45u. Sabbatschool; 10.45u. 
Tussendienst; 11.00u. Eredienst; 
12.15u. Gezellig samenzijn
11 nov. 09.45u. Sabbatschool; 10,45u. 
Tussendienst; 11.00u. Eredienst; 
12.15u. Gezellig samenzijn
 

22 okt. 10.00u. Daniël Keijzer, Stich-
ting Life4Israel
29 okt. 10.00u. Dick Pieterman, Ne-
hemia Ministries
5 nov. 10.00u. Paul Rooda, Alive and 
Well Ministries
12 nov. 10.00u. Gerard van Ameron-
gen

22 okt. 10.00u. ds. R. Doesburg
29 okt. 10.00u. ds. E. Overeem
5 nov. 10.00u. ds. R. Doesburg
12 nov. 10.00u. Mw. T. Kloek
elke vrijdag 19.45u. Oecumenisch 
Avondgebed

22 okt. 09.00u. ds. L. Schaap (Nij-
kerk)
29 okt. 09.00u. ds. G. Wassinkmaat 
(Gameren)
5 nov. 09.00u. ds. C.J. Barth (Neer-
langbroek)
12 nov. 09.00u. ds. G.M. van Meije-
ren
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Postweg 78, 
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‘Geloven in Leusden’ is een maandelijkse rubriek die onder 
auspiciën van de Raad van Kerken door de plaatselijke geloofs-ge-
meenschappen 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.raadvankerkenleusden.nl.
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