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Geloven in Leusden

Interactief Kerstfeest voor kinderen

Woensdag 13 december
Oecumenische adventsviering

St. Jozefkerk Leusden, 19.00 uur. Een gezamenlijke viering van Pgl en katholieke parochie, waarbij we in gebed, stilte en bezinning
samen toeleven naar het feest van Kerst.

LEUSDEN Op zaterdag
23 december, 19.00
uur is er in de Marcuskerk een feest
voor kinderen van
4-12 jaar. In een muzikale, interactieve
voorstelling “Sterren
gezocht” komt het
Kerstverhaal op een
bijzonder
manier
naar voren.

Zaterdag 16 december
Kerstconcert met Dickens

St. Jozefkerk Achterveld, 19.00 uur. Kerstconcert: muziek, samen zingen, kerstverhaal.
m.m.v. Midwinterhoornblazers, Culdoto, St.
Caeciliakoor, Rietzangers, Vivente, Accordeonisten en D.W.S.

De voorstelling begint met twee schapen die in een won-

eigen

Kerst lichtjeswandeling

derwolk wonen. Beide schapen denken na
over het Kerstfeest. Het ene schaap is bang en
loopt weg, het andere denkt het in zijn uppie
te kunnen redden. Maar niets is minder waar.
Met hulp van het publiek komen beide schapen uiteindelijk terecht in een eeuwenoude
stal, waar een wonder verteld wordt dat actueler blijkt dan ooit.

wordt, zowel kinderen als volwassenen. Voor
familietheater Wonderwolk is de inbreng van
het publiek onmisbaar. Het is genieten voor
jong en oud in dit avontuur vol muziek, stoer
poppenspel en vrolijke theaterliedjes.
Welkom voor alle kinderen van 4-12 jaar en
hun (groot)ouders en andere belangstellenden. Kom mee om de sterren te zoeken.

Het belooft een verrassende, boeiende viering
te worden, waarbij iedereen ingeschakeld

Zaterdag 23 december, 19.00 uur in de Marcuskerk Leusden.

Fort33 Leusden. Van 17.00 - 19.00 uur kan de
wandeling gelopen worden. (zie artikel)

Zondag 17 december
Kerstmarkt W.A.L.O

St. Jozefkerk Achterveld, 10.30-15.00 uur. De
gezelligste kerstmarkt van de regio! Bekend
om zijn creatieve kerststukken, muziek, erwtensoep, glühwein. Met workshops voor de
kinderen. Opbrengst voor Kindervakantiekampen in Oekraïne.

Dinsdag 19 december
Kerstmiddag voor ouderen

Marcuskerk Leusden, 14.30 uur. Na de koffie
vieren we Kerst m.m.v. ds. R. Doesburg en
vocaal ensemble “Celeste” o.l.v. Jan Schuring.
Het thema is: “God beweegt. Immanuël komt”.
Aansluitend is er een feestelijke broodmaaltijd.

Woensdag 20 december

K ids Revival

Kerstmiddag voor ouderen

Kerst lichtjeswandeling
LEUSDEN In de donkere dagen voor Kerst kun
je op zaterdag 16 december een wandeling vol
licht maken. In het Jan Banninkpark (bij
Fort33) wijzen duizenden lichtjes de weg langs
alle figuren van het kerstverhaal. Keizer Augustus, Romeinse soldaten, inwoners van
Bethlehem, de herbergier die geen plaats had,
herders en wijzen, engelen en tot slot Jozef en
Maria en het pasgeboren kind. Achter de stal
vindt u een dorpsplein met glühwein en warme chocolademelk.

De Kerst lichtjeswandeling wordt georganiseerd door Kids Revival Leusden, dit jaar voor
het eerste een gezamenlijke activiteit van de
GKV De Koningshof en de PgL.
Nieuw is ook de kindermiddag voorafgaand
aan de wandeling. Kinderen van 4-12 jaar zijn
van 15.00-17.00 uur welkom in de kantine van
LHV voor een gezellige middag met maaltijd.
De wandeling is “open” van 17.00 uur tot 19.00
uur.

Bedevaart Lourdes

Oecumenische adventsviering

St. Jozefkerk Leusden, 19.00 uur. Een gezamenlijke viering van Pgl en katholieke parochie, waarbij we in gebed, stilte en bezinning
samen toeleven naar het feest van Kerst.

Zaterdag 23 december
Kerst op Schoot

Dorpskerk Leusden, 15.30 uur. Een korte viering voor de allerkleinsten (0-6 jaar) en hun
(groot)ouders, waarin alle zintuigen mogen
meedoen. We gaan het Kerstverhaal zingen,
voelen, vertellen en doen. Na afloop is er chocolademelk en iets lekkers. (zie ook artikel)
Kinderkerstfeest

Marcuskerk Leusden, 19.00 uur. Feestelijke
Kerstviering voor kinderen van 6 tot 12 jaar
en wie er met hen mee komt, waarin we samen met een poppenspeler het verhaal van
Kerst vertellen, spelen en beleven. (zie ook
artikel)

Woensdag 27 december
Winderdriedaagse voor jongeren

Bisdom Utrecht

LEUSDEN Woensdagavond 20 december
om 19.30 uur is er een
informatieavond in
de Kom te Leusden
over de bedevaart
naar Lourdes (28 april
- 5 mei 2018) van de
parochies van het
Aartsbisdom Utrecht.
De bedevaart vindt
voor de vierde keer
plaats.
Ook onze St. Lucasparochie sluit zich
hierbij aan en pastoor H. Zemann zal
meegaan en nodigt geïnteresseerden van
harte uit om aan te sluiten. We vertrekken op
28 april ‘s morgens vanuit div. opstapplaatsen
in de parochies van ons bisdom en vertrekken per touringcar naar een treinstation in
Noord-Frankrijk. Vandaar reizen we verder
per TGV. We zijn dan ongeveer rond 17.00 uur
in Lourdes.
In de dagen daarna zullen we hopelijk een in-

Dorpskerk Leusden, 14.30 uur. We beginnen
met koffie en gebak. Vervolgens is er een feestelijke viering in de kerk m.m.v. ds. A. Sprotte
en muziek van Rens Fioole, Astrid Sparreboom, Teun van Dalen en anderen. Aansluitend genieten we van een Kerstbuffet.

spirerende bedevaart meemaken met vieringen, gesprekken, ontmoetingen, bezoek aan
div. bezienswaardigheden in en om Lourdes.
Onvergetelijk is natuurlijk de eucharistieviering “aan de grot van de Verschijning”. De
lichtprocessie en de sacramentsprocessie zijn
indrukwekkend en sfeervol.
Interesse? Kom naar de informatieavond op
woensdag 20 december.

Scouting Rhenen. 27-12 10.30 t/m 29-12 13.00
uur. We gaan ontdekken wat Kerstmis betekent en we bereiden ons voor op het nieuwe
jaar. Er zijn gave workshops en spannende
activiteiten en er is vooral veel gezelligheid.
Opgeven kan tot donderdag 21 december
per mail naar pastor H. Tran: h.tran@parochie-sintmaarten. Kosten € 30,- p.p

Donderdag 4 januari
Schaatsmiddag met de pastores

St. Jozefkerk Leusden, 12.00 uur. Ga mee
schaatsen in de kerstvakantie met pastores K.
Donders en A. Bottenberg. Aanmelden t/m 2
januari bij margje.hengeveld@gmail.com

Woensdag 10 januari
Profeet en kunstenaar: zieners

De Kom Leusden, 19.45 uur. Zes bijeenkomsten in januar, februari en maart o.l.v. Ben
Piepers. We kijken naar een hedendaags
kunstwerk en lezen fragmenten uit de profeet
Amos en Jesaja. Gaandeweg blijkt wel of er
een verbinding ontstaat tussen kunst en tekst.
Belangrijk bij dat alles zijn wijzelf. Opgeven
voor 1 januari bij Diana Mol: leusden@stlucas.
nu.

Zaterdag 13 januari
Stadspelgrimage Utrecht

Utrecht CS, 10.00 uur. Met mensen uit de Pgl
maken we een stadspelgrimage door Utrecht
met wandelcoach Aat van der Harst. In de stad
is veel te ontdekken. De stad kan een spiegel
worden voor je eigen vragen en iets vertellen
over wie je bent. Ieder is welkom om mee te
gaan. Opgeven bij dominee Anette: sprotteanette@gmail.com.

Zondag 14 januari
We have a dream

Met mensen van de XY-groep (30-50 jaar) uit
de Pgl bezoeken we de tentoonstelling “We
have a dream”, in de Nieuwe Kerk in Amsterdam over Mahatma Gandhi, Martin Luther
King en Nelson Mandela. Wat hebben deze
wereldverbeteraars ook ons te zeggen? Meer
weten? Mail even naar dominee Anette:
sprotteanette@gmail.com.

Maandag 15 januari
Heilige onrust

Dorpskerk Leusden, 20.00 uur. Leeskring over
het boek “Heilige Onrust, een pelgrimage
naar het hart van religie” van Frits de Lange.
Tijdens vier avonden in jan/feb bespreken we
dit boek. Opgeven bij dominee Anette: sprotteanette@gmail.com.

Dinsdag 16 januari
Ouderenmiddag over Santiago

Marcuskerk Leusden, 14.30 uur. Ds. Rob
Doesburg vertelt over zijn wandeltocht naar
Santiago de Compostella.
Verdiep je geloof

Dorpskerk Leusden, 18.30 uur. Basiscursus
over het christelijk geloof, waarbij ontmoeting
centraal staat. We beginnen met een maaltijd
en bespreken daarna diverse thema’s. Bijbelse verhalen spelen een grote rol. Vijf maandelijkse avonden o.l.v. beide dominees van de
Pgl. Opgave bij dominee Rob: dsdoesburg@
kpnmail.nl.

Zondag 21 januari
Oecumenische viering Week van Gebed

St. Jozefkerk Leusden, 10.00 uur. In het kader
van de wereldwijde “Week van Gebed” vieren
de Pgl en de katholieke parochie twee gezamenlijke diensten met als thema “Recht door
zee”, over het beroemde verhaal over de uittocht van Egypte. Deze week in de Jozefkerk,
met ds. A. Sprotte van de Pgl en een gezamenlijke Cantorij. Volgende week in de Marcuskerk.

