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Activiteitenagenda Raad van Kerken Leusden

WoensdaG 29 november
Oecumenische Advent viering
St. Jozefkerk Leusden, 19.00 uur. Deze vieringen worden gezamenlijk voorbereid en dit jaar 
hebben ze als thema meegekregen: “De komst van het heilige”. Elke woensdagavond zullen 
we dit thema op een andere manier belichten en er dieper op ingaan, met gebed, lezingen uit 
de H. Schrift en eigentijdse lezingen, liederen en de meditatieve overweging. U bent van harte 
welkom.

ZondaG 3 december
Genezingsdienst
Evangelische Gemeente Leusden, 10.00 uur. Tijdens en aan het eind van deze dienst zal Paul 
Rooda bidden voor een ieder die een genezingswonder nodig heeft (zie ook artikel hiernaast)

WoensdaG 6 december
Oecumenische Advent viering
St. Jozefkerk Leusden, 19.00 uur. Elke woensdagavond zullen we het thema “De komst van het 
heilige” op een andere manier belichten en er dieper op ingaan, met gebed, lezingen uit de H. 
Schrift en eigentijdse lezingen, liederen en de meditatieve overweging. Deze vieringen worden 
gezamenlijk voorbereid. U bent van harte welkom.

ZondaG 10 december
Wereldlichtjesdag
De Kom, Hamersveldseweg Leusden, 18.30 uur. De St. Lucasparochie en de Protestantse Ge-
meente Leusden organiseren samen deze bijeenkomst om 18.30 uur in De Kom. (zie artikel 
hiernaast)

dinsdaG 12 december
Winterwandeling De Glind
De Glind. Dit mooie evenement wordt door vele bewoners van Jeugddorp De Glind incl. kinde-
ren en jongeren georganiseerd. De wandeling neemt de bezoekers mee langs honderden licht-
jes en mooie taferelen om met elkaar in kerstsferen te komen. Dit jaar zullen ook de herder 
de groepen weer begeleiden langs de verschillende taferelen. Ieder jaar zijn er weer nieuwe 
elementen met een sfeervolle aankleding, lichteffecten en vuur, waarbij deze editie draait om 
de beleving van alle zintuigen.

WoensdaG 13 december
Oecumensiche Advent viering
St. Jozefkerk Leusden, 19.00 uur. Elke woensdagavond in de Advent zullen we het thema “De 
komst van het heilige” op een andere manier belichten en er dieper op ingaan, met gebed, le-
zingen uit de H. Schrift en eigentijdse lezingen, liederen en de meditatieve overweging. Deze 
vieringen worden gezamenlijk voorbereid. U bent van harte welkom.

ZaterdaG 16 december
Kerstsamenzang
St. Jozefkerk Leusden, 19.00 uur. In de Kersttijd kunt U overal terecht om te luisteren naar con-
certen van koren, orkesten en andere gezelschappen. Maar wat is er wanneer u zelf de oude, 
bekende Kerstliederen wilt zingen? Wij brengen er dit jaar verandering in. JKL Generations en 
Liturgisch Koor Ruach nemen u deze avond graag mee in een Kerstsamenzang in de Jozefkerk 
aan de Hamersveldseweg. Heel veel liederen om lekker mee te zingen, rond het bekende ver-
haal van Kerstmis.

Kerstconcert met Dickens
St. Jozefkerk Achterveld, 19.00 uur. Kerstmis? Bah, onzin! Natuurlijk kent u deze wereldbe-
roemde woorden van Ebenezer Scrooge... Misschien ook niet? Hoe dan ook, kom zaterdagavond 
16 december naar het “Kerstconcert met Dickens” en beleef het mee. In woord en muziek ver-
tellen wij u hoe de vrek Scrooge in één heel bijzondere nacht van Kerstmis leerde houden. 
Om 18.45 uur wordt u naar de kerk geroepen door de midwinterhoornblazers. Vanaf 19.00 uur 
wordt u verwelkomd door de Victoriaanse bewoners bij de ingang van de kerk. Luister naar 
kerstmuziek van D.W.S, de Talentband van D.W.S en de drie accordeonisten. Zing mee, of maak 
een praatje met de “dorpsbewoners”. Om 19.30 uur starten wij met “A Christmas Carol” (Charles 
Dickens).

ZondaG 17 december
Kerstmarkt W.A.L.O.
St. Jozefkerk Achterveld, 10.30-15.00 uur. De jaarlijkse Kerstmarkt ten behoeve van een we-
zenproject in Oekraïne in en rond de St. Jozefkerk te Achterveld. De markt vindt plaats in een 
kleinschalige maar o zo sfeervolle ambiance: de prachtige Jozefkerk van Achterveld. Ook van 
binnen te zien. (zie artikel hiernaast)

WoensdaG 20 december
Oecumenische viering van boete en vergeving
St. Jozefkerk Leusden, 19.00 uur. Oecumenische viering van boete en vergeving voorgegaan 
door pastor F. Kok en Dominee A. Sprotte.
 
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 gepubliceerd door Raad 
van Kerken Leusden. De activiteiten zijn net als het aanbod van kerkvieringen terug te vinden op de 
website: www.raadvankerkenleusden.nl. Contact: kerkeninleusden@gmail.com.
 

Wereldlichtjesdag Leusden
leusden Elke tweede 
zondag in december 
wordt in de hele we-
reld Wereldlichtjes-
dag gehouden. Dit 
jaar is dat op 10 de-
cember. Om 19.00 uur 
worden kaarsjes op-
gestoken ter nage-
dachtenis aan overle-
den kinderen. De 
wereld wordt zo even 
letterlijk wat lichter 
voor mensen die een 
kind verloren heb-
ben.
Het maakt niet uit 
hoe oud het kind was 
of hoe lang het is geleden. De pijn van het ge-
mis en het verlies van hoop en dromen die 
niet uitkwamen blijven hetzelfde en verbin-
den mensen met elkaar.

De St. Lucasparochie en de Protestantse Ge-
meente Leusden organiseren samen deze 
samenkomst om 18.30 uur in De Kom, Ha-
mersveldseweg 51 te Leusden. Er is een kort 
eigentijds herdenkingsmoment voorafgaand 

aan het ontsteken van onze lichtjes. Iederen 
(jong en oud) is welkom, ook als je niet in 
Leusden woont of niet gelovig bent. Na afloop 
is er gelegenheid om samen een kopje koffie/
thee te drinken en elkaar te ontmoeten. Voor-
af aanmelden is gewenst. Dat kan via secre-
tariaat@stlucas.nu of 033-4941261. Mensen die 
een eigen bijdrage willen leveren, zoals een 
kort gedicht, kunnen contact met de organi-
satie opnemen.

leusden In de Evangelische Gemeente Leus-
den aan de Hamersveldseweg 30, wordt op 
zondag  3 december om 10.00 uur een gene-
zingsdienst gehouden.
 Paul Rooda, dient al vele jaren gemeenten en 
kerken in Nederland, België en Servië. Zijn 
passie is om mensen te helpen genezing te 
ontvangen door de kracht van Jezus Christus.
  Tijdens en aan het eind van de dienst van 
zondag 3 december zal Rooda bidden voor een 
ieder die een genezingswonder nodig heeft.
 Sinds vele jaren hebben Paul Rooda en zijn 

vrouw een eigen school waarin zij mensen 
leren om te bewegen in de bovennatuurlijke 
dimensie van de hemel.
Sinds kort hebben zij duidelijk de roepstem 
van God verstaan om in hun woonplaats, 
Genk in België, een gemeente te starten. Zij 
hebben al heel veel wonderen en genezingen 
gezien. Rooda heeft verschillende boeken ge-
schreven met vele getuigenissen van Gods 
wonderbare kracht. Een makkelijk leesbaar 
boekje met goed bijbels onderwijs is: “op Jouw 
gezondheid”.
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Kerstmarkt W.A.L.O. St. Jozefkerk
acHterveld Al voor 
de 17e keer wordt tbv 
een wezenproject in 
Oekraïne in en rond 
de St. Jozefkerk van 
Achterveld een 
kerstmarkt gehou-
den, op zondag 17 de-
cember van 10.30 uur 
tot 15.00 uur.
Geen kramen met al-
lerlei standaard spul-
len, maar een laag-
drempelige knusse 
markt met een leven-
de kerststal, een smid 
die sierwerk maakt, 
artikelen uit Oekraïne en een keur aan kerst-
stukken. En daarnaast verkopen ze veel (ei-
gengemaakte) kerstspullen als kerstmannen, 
lantaarns en andere houten artikelen. Wees 

er snel bij want de verkoop gaat altijd hard. En 
dat alles natuurlijk wel met een lekker toepas-
selijk hapje en drankje en voor de kinderen 
speciale workshops. www.stichtingwalo.nl
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Genezingsdienst


