
15Woensdag
1 november
2017 Geloven in leusden

Activiteitenagenda Raad van Kerken Leusden

donderdaG 2 november
Allerzielen
Jozefkerk Achterveld, 19.00uur. Tijdens deze viering worden de namen genoemd van parochia-
nen die afgelopen jaar zijn overleden en kan er een kaarsje aangestoken worden en het gedach-
tenis kruisje worden meegenomen. Ook is er ruimte om andere mensen die zijn weggevallen, 
korter of langer geleden, te gedenken. Na afloop lopen we in stilte naar het kerkhof, waar u de 
aangeboden grafkaars kunt plaatsen.
 

ZaterdaG 4 november
Sint Maartenviering
Jozefkerk Leusden, 18.30uur. Feestelijke viering met aansluitend lampionnenoptocht en warme 
chocolademelk. De Protestante gemeente Leusden en de katholieke geloofsgemeenschap Sint 
Jozef Leusden organiseren deze viering samen. Zie meer informatie artikel hiernaast.
 

ZondaG 5 november
Kerk op schoot
Dorpskerk Leusden, 9.15-9.45uur. Een korte viering voor de allerkleinsten (0-4 jaar) waarin alle 
zintuigen mogen meedoen. Zingen, bewegen, voelen en vertellen.
 

ZaterdaG 11 november
Sint Maarten
St. Jozefkerk Achterveld. 18.45uur start lampionnenoptocht bij de Moespot m.m.v. Muziekver-
eniging D.W.S. 19.15uur St. Maartenspel in de kerk en inzameling voor de voedselbank. Voor 
meer informatie, zie artikel hiernaast.
 

maandaG 13 november
Zincafé
De Tuin, de smidse 1b Leusden, 20.00-22.30uur. Theo Witvliet: “Wat is een echte ontmoeting”. 
Voor meer informatie zie artikel hiernaast.
 

dinsdaG 14 november
De brandweer
Marcuskerk Leusden, 14.30uur. Ouderenmiddag met de heer Jeroen Moraal uit Leusden. Hij 
zal vertellen over de brandweer: ontstaan en ontwikkeling, maar vooral ook voorbeelden uit 
zijn eigen praktijk. Hij zal laten zien hoe veelzijdig het werk is en dat het meer is dan branden 
blussen.
 

donderdaG 16 november
Leerhuis Avondmaal
Marcuskerk Leusden, 20.00uur. Een viering waarin gebed, meditatie en muziek centraal staan. 
Geen preek, maar stilte. Om tot jezelf te komen en stil te worden.
 

dinsdaG 21 november
Ontmoeting Frits de Lange
Johanneskerk (Westsingel 30) Amersfoort, 20.00uur. De Protestantse gemeente Leusden orga-
niseert samen met twee kerken in Amersfoort een ontmoeting met Frits de Lange naar aanlei-
ding van zijn boek Heilige Onrust. In januari zal er een leeskring over dit boek starten binnen 
de PgL.
 

vrijdaG 24 november
Film: Des Hommes et des Dieux
Marcuskerk Leusden, 19.30uur. De film is een aangrijpend portret van een kleine kloosterge-
meenschap in Algerije in de jaren ‘90, die zich niet laat afschrikken door terreur en geweld. De 
Franse monniken leven in harmonie met hun Islamitische dorpsgenoten. Maar terreur en ge-
weld om hen heen nemen toe. Ondanks het dreigende gevaar blijven de monniken er wonen. Ze 
zijn begaan met hun dorpsgenoten. Wanneer er gewonde terroristen worden binnengebracht, 
besluiten de monniken hen te behandelen tot woede van de autoriteiten. Een indrukwekkende 
film over waarden die geconfronteerd worden met fundamentalisme. De toegang is gratis. Aan-
melden vooraf is nodig! secretariaat@stlucas.nu of 033-4941261.
 

ZondaG 26 november
Gedachtenisdienst
Dorpskerk en Marcuskerk Leusden, 10.00uur. In beide diensten worden de namen genoemd 
van gemeenteleden die we het afgelopen kerkelijk jaar (van eerste advent tot nu) hebben los-
gelaten in de dood. Er is ook ruimte om andere mensen die zijn weggevallen, korter of langer 
geleden, te gedenken en een kaars aan te steken.
 

De verschillende kerken uit de gemeente Leusden betrekken u graag bij de activiteiten. Ze 
staan nadrukkelijk open voor alle Leusdenaren en niet alleen voor de leden van de kerken. 
Deelname aan een activiteit is dan ook geheel vrijblijvend. Het activiteitenaanbod wordt ge-
publiceerd door Raad van Kerken Leusden. De activiteiten zijn net als het aanbod van kerk-
vieringen terug te vinden op de website: www.raadvankerkenleusden.nl. Contact: kerkenin-
leusden@gmail.com

St. Maarten Leusden en Achterveld

Activiteiten op www.raadvankerkenleusden.nl

st. jozefkerk leus-
den: Zaterdag 4 no-
vember om 18.30uur 
is er weer een mooi 
oecumenisch St. 
Maartensfeest.
We beginnen in de 
kerk met een viering 
waarbij het verhaal 
van St. Maarten door 
kinderen wordt na-
gespeeld. Kinderen 
nemen eten mee voor 
de voedselbank. We 
leren dat St. Maar-
ten een feest is van 
delen. Dan volgt een 

leusden De verschillende kerken in de ge-
meente Leusden betrekken u graag bij de acti-
viteiten die ze organiseren. Ze staan nadruk-
kelijk open voor alle Leusdenaren en niet 
alleen voor de leden van de kerken. Deelname 
aan een activiteit is dan ook geheel vrijblij-
vend.

De pagina ‘Geloven in leusden’ wordt onder 
verantwoordelijkheid van de Raad van Ker-
ken Leusden gemaakt door redacteuren van 
de Leusdense kerken en verschijnt elke 14 
dagen in de Leusder Krant: de ene keer met 
aanbod van kerkvieringen en een redactio-
neel artikel, de andere keer met een activi-
teitenkalender waarbij 3 activiteiten worden 
uitgelicht. 

aCtiviteiten De activiteiten zijn -net als het 
aanbod van kerkvieringen- terug te vinden op 
de website: www.raadvankerkenleusden.nl. 

feestelijke lampionnenoptocht naar de Mar-
cuskerk waar we koek en zopie krijgen.

st. jozefkerk achterveld:Zaterdag 11 novem-
ber om 18.45 uur start de lampionnenoptocht 
bij De Moespot, Jan van Arkelweg 6 te Achter-
veld m.m.v. Muziekvereniging D.W.S.
Gezamenlijk wordt er de volgende route gelo-
pen: J. v. Arkelweg, W. v. Amersfoortstraat, v. 
Oldenbarneveltstraat, Pater Stormstraat, J. v. 
Arkelweg, Rentinckstraat, H. Schoutenstraat, 

De redactie van ‘Geloven in Leusden’ is be-
reikbaar via e-mailadres: kerkeninleusden@
gmail.com

R. Visserstraat, Hessenweg, Huize St. Joseph, 
Groot Agterveldlaan, Hessenweg en J. v. Ar-
kelweg en eindigen we bij de St. Jozefkerk. 

Om 19.15 uur wordt het Sint Maartenspel in 
de kerk gehouden m.m.v. pastor Antoinette 
Bottenberg, tijdens dit spel wordt er een in-
zameling gehouden voor de Voedselbank, ge-
heel volgens de gedachtengoed van St. Maar-
ten.  Rond 19.45 uur mogen de kinderen met 
hun lampion langs de deuren in het dorp.

Zincafé 13 november: ‘Mensen hebben elkaar nodig’

martin buber In je eentje ben je niets. Men-
sen hebben elkaar nodig. Dat is, kort gezegd, 
de kern van het gedachtegoed van de joodse 
filosoof Martin Buber. Daarover komt theo-
loog prof. dr. Theo Witvliet praten in het Zin-
café van maandag 13 november. Martin Buber 
(1878-1965) verwoordde deze visie in onder 
andere ‘Ik en Jij’, ‘Chassidische vertellingen’ 
en ‘Godsverduistering’ - boeken die werelwijd 
generaties hebben bezield.
 
tHeo Witvliet Theo Witvliet schreef het 
boek ‘Kwaliteit van leven - het humanisme 
van Buber’, waarin hij laat zien dat Bubers 
humanisme ook in de gepolariseerde wereld 
van vandaag van grote betekenis kan zijn: 
werkelijke ontmoeting, écht gesprek, vertrou-
wen ondanks alles. Bubers visie is van begin 
tot eind doortrokken van een verlangen om 
duidelijk te maken, dat relaties belangrijk zijn 

voor mensen, juist in onze tijd, waarin zo de 
nadruk valt op individu en individualisering.
 
ZinCaFÉ  Theo Witvliet, vertelt over zijn boek 
in Zincafé, vervolgens gaan we samen op 
zoek naar wat contact echt maakt; wat is een 
geslaagde ontmoeting voor u? Witvliet (1939) 
was programmamaker bij de IKON, werkte 
aan de Universiteit van Amsterdam als hoog-
leraar ‘Geschiedenis van het christendom in 
de moderne tijd’ en was gasthoogleraar aan de 
Universiteit van Genève. Internationale be-
kendheid kreeg hij door vertalingen van zijn 
publicaties over de bevrijdingstheologie: ‘Een 
plaats onder de zon’ (1984) en ‘De weg van de 
zwarte Messias’ (1984).

Zincafé 13 november 2017, 20.00-22.30 uur. 
Theo Witvliet: ‘Wat is een echte ontmoeting’.
locatie: De Tuin, de Smidse 1b Leusden
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