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geloven in leusden

Diaken Rini Bouwman van Lucasparochie
‘Van kinds af aan
al belangstelling
voor geloof’

tijd. Daarna was ik tien jaar lang
pastoraalwerker in Soest, in deeltijd. In die tijd groeide bij mij het
verlangen om gewijd te worden tot
diaken; (met een lachje) uiteindelijk
had ik 57 jaar nodig om gewijd te
willen worden.’’

LEUSDEN Het ambt van diaken is zowel in de Protestantse als Rooms
Katholieke Kerk bekend. Het woord
is afgeleid uit het Grieks en betekend “dienaar”. Diaconie is dan ook
dienst of hulp.

Hoe combineer je de maatschappelijke en kerkelijke taken?
,,De woensdag probeer ik vrij te
houden voor het kerkwerk. Preken
bereid ik op zaterdagochtend voor.
‘s Avonds is er allerlei voorbereidingswerk voor de kerkdiensten en
het begeleiden van groepen.’’

In de Protestantse Kerk heeft de diaken de zorg voor materiële zaken
van de gemeenteleden en heeft zitting in de kerkenraad, maar is niet
gewijd. Dit in tegenstelling tot de
Rooms Katholieke Kerk waar de diaken wel gewijd wordt.
Vóór het tweede Vaticaans Concilie
(1962-1965) was de wijding tot diaken een tussenstap op weg naar de
priesterwijding. Maar toen werd besloten dat mannen boven de 35 jaar,
ook gehuwde, het blijvend ambt van
diaken konden vervullen. De bisschop moet daarvoor aan de echtgenote toestemming vragen.
TAKEN De diaken in de RK-Kerk kent
een drietal taken. Hij verkondigt

kerken in leusden
heten u welkom

Wim Veen

De instelling gaat al terug tot de
vroeg-christelijke kerk. De apostelen vonden dat ze niet voldoende tijd
hadden om de zorg voor de armen
op zich te nemen naast het verkondigen van hun boodschap. Daarom
kozen zij daarvoor enkele mannen
uit waarvan Stefanus de eerste was.
De apostelen legden hun de handen
op waarmee het diakenschap een
gewijd ambt werd.

pp ,,Je doet in de gemeenschappen veel werk, waardoor je vanzelf wel veel mensen leert kennen.’’

het Woord Gods in woord en daad.
Verder vervult hij liturgische taken
bijvoorbeeld door het voorgaan in
kerkdiensten. In een eucharistieviering, waarin altijd een priester
voorgaat, kan hij het evangelie lezen en preken. Daarnaast mag een
diaken dopen en voorgaan in huwelijksvieringen. De derde taak wordt
het verrichten van de liefdewerken
genoemd. De diaken is mensen na-

bij in momenten van nood.
We spreken met diaken Rini Bouwman, die levensmiddelentechnologie gestudeerd heeft in Wageningen
en werkt bij het COKZ (Centraal
Orgaan voor Kwaliteitsaangelegenheden in de Zuivel) in Leusden. Hij
is getrouwd en heeft drie volwassen
kinderen. Binnen de St. Lucasparochie, die ontstaan is uit een fusie van
acht kerkgemeenschappen, werkt

‘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

hij in een pastoraalteam bestaande
uit twee priesters, een diaken en
twee pastorale werkers. Een pastoraal werker vervult een niet-gewijd
ambt, meestal full-time.
Wat was je motivatie om je tot diaken
te laten wijden?
..Ik had van kinds af aan al veel belangstelling voor geloof en kerk en
studeerde theologie in mijn vrije

Wat geeft je de meeste bevrediging?
,,Ik bereid groepjes mensen voor
die van plan zijn om tot de Rooms
Katholieke Kerk toe te treden, waar
opvallend veel belangstelling voor
is. Dat vind ik op dit moment een
van mijn mooiste taken. Het vergt
veel tijd, maar het is heel dankbaar
werk om mensen te begeleiden in
hun zoektocht naar het geloof. Al
met al heb ik een vol bestaan, maar
ik doe het mijzelf aan.’’
Door de fusie tot de Lucasparochie
kom je in veel kerkgemeenschappen.
Kun je dan wel een band met mensen
opbouwen?
,,Je doet in de gemeenschappen
veel werk, waardoor je vanzelf wel
veel mensen leert kennen. Zo doe
ik een aantal jaren in dezelfde gemeenschap de voorbereiding voor
de Eerste Communie en doe ik in
alle gemeenschappen veel Doop
voorbereidingen. Maar de meeste
contacten zijn er natuurlijk met de
trouwe kerkgangers.’’

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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16 nov 09.00u. Eucharistie, vg. K.
Donders. Aansluitend Rozenkransgebed om 09.45u.
19 nov 09.15u. Eucharistie, vg. K.
Donders m.m.v. LK Ruach
23 nov 09.00u. Eucharistie, vg. K.
Donders. Aansluitend Rozenkransgebed om 09.45u.
25 nov 19.00u. Anders Vieren, vg. B.
Piepers m.m.v. LK Ruach
26 nov 09.15u. Christus Koning. Eucharistie, vg. J. de Froe m.m.v. Generations
30 nov 09.00u. Eucharistie, vg. H.
Zemann. Aansluitend Rozenkransgebed om 09.45u.
3 dec 09.15u. 1e Zondag vd Advent.
Eucharistie, vg. H. Zemann m.m.v.
L.K. Ruach
6 dec 19.00u. Oecumenische viering
in de Advent, vg. parohianen
7 dec 09.00u. Eucharistie, vg. K.
Donders. Aansluitend Rozenkransgebed om 09.45u.
8 dec 09.00u. Maria onbevlekt ontvangen. Eucharistie, vg. K. Donders
9 dec 19.00u. Anders Viering, vg.
Anita Snik en Jaap Schouten m.m.v.
LK Ruach
10 dec 09.15u 2e Zondag vd Advent.
Eucharistie, vg. J. de Froe m.m.v.
cantor Wim Tijmensen
13 dec 19.00u. Oecumenische viering in de Advent, vg. parochianen

19 nov 10.00u. ds. A. Sprotte
26 nov 10.00u. ds. M. Berends-van

Hoek, Gedachtenis van wie gestorven is
3 dec 10.00u. Gezamenlijke dienst
waarin we afscheid nemen van ds.
Maria Berends-van Hoek. M.m.v.
alle drie de dominees (M. Berends,
R. Doesburg en A. Sprotte) en de
Cantorij.
10 dec 10.00u. ds. E. van der Veen

19 nov 10.00u. ds. P. Boonstra, Bussum-Huizen; 16.30u. ds. R. ter Beek
26 nov 10.00u. ds. G.P. Hommes;
16.30u. ds. E.Th. van de Kamp,
Nieuwegein
3 dec 10.00u. ds. R. ter Beek; 16.30u.
ds. G.P. Hommes
10 dec 10.00u. ds. G.P. Hommes;
16.30u. ds. R. ter Beek

18 nov 09.45u. Sabbatschool; 10.45u.
Tussendienst; 11.00u. Eredienst;
12.15u. Gezellig samenzijn
25 nov 09.45u. Sabbatschool; 10.45u.
Tussendienst; 11.00u. Eredienst;
12.15u. Gezellig samenzijn
2 dec 09.45u. Sabbatschool; 10.45u.
Tussendienst; 11.00u. Eredienst;
12.15u. Gezellig samenzijn
9 dec 09.45u. Sabbatschool; 10.45u.
Tussendienst; 11.00u. Eredienst;
12.15u. Gezellig samenzijn

Achterveld

19 nov 10.00u. Gerard van Amerongen (opdraagdienst)
26 nov 10.00u. Pim van Arnhem,
People International
3 dec 10.00u. Paul Rooda, Alive and
Well Ministries: Genezingsdienst.
10 dec 10.00u. Richard Klomp, Rafaël Amersfoort
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Arnhemseweg 75,
Leusden-Zuid

Jan van Arkelweg 6,
Achterveld

Hessenweg 325,
Achterveld

Postweg 78,
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19 nov 10.00u. ds. R. Doesburg, viering Heilig Avondmaal
26 nov 10.00u. ds. A. Sprotte, Gedachtenis van wie gestorven is
3 dec 10.00u. Geen Dienst Dorpskerk: gezamenlijk dienst in Marcuskerk waarin we afscheid nemen van
ds. M. Berends-van Hoek
10 dec 10.00u. ds. R. Doesburg

19 nov 09.00u. ds. L. Kruimer, Veen-

endaal

26 nov Geen dienst
3 dec Geen dienst
10 dec 09.00u. ds. J. Veldhuijzen,

Putten

19 nov 11.00u. Woord- & Communieviering, vg. N. Morpey m.m.v.
Vivente. Tweede coll.: Nat. Jongerencollecte
26 nov 11.00u. Christus Koning.
Eucharistie, vg. H. Zemann m.m.v.
koor. Tweede coll.: Solidaridad
3 dec 11.00u. 1e Zondag vd Advent.
Eucharistie, vg. J. de Froe m.m.v. Vivente. Tweede coll.: Adventsactie
10 dec 11.00u. 2e Zondag vd Advent.
Gebedsviering, vg. Dieparleden
Anita Snik en Anja v. Rossum m.m.v.
St. Caeciliakoor. Tweede coll.: Adventsactie

19 nov 10.00u. ds. F. Smits, Utrecht
26 nov 10.00u. mw. ds. H.K. Groen,

De Glind; laatste zondag kerkelijk
jaar - Maaltijd van de Heer
3 dec 10.00u. mw. ds. H.K. Groen, De
Glind
10 dec 10.00u. ds. W.G. van Iperen,
Barneveld

