
15Woensdag
24 januari
2018 Geloven in leusden

Activiteitenagenda Raad van Kerken

WoensdaG 24 januari
Gebedsbijeenkomst Week van Gebed
St. Jozefkerk, Leusden. 19.00uur. In het kader van de internationale Week van Gebed komen 
christenen uit verschillende kerk- en geloofsgemeenschappen in Leusden samen om te bidden 
voor de wereld en onze samenleving.

 

vrijdaG 26 januari
Film: As it is in heaven
St. Jozefkerk, Leusden. 19.30uur. De wereldberoemde dirigent Daréus gaat na een hartaanval 
terug naar zijn geboortedorp in Zweden om daar op krachten te komen. Hij neemt een andere 
naam aan om zijn aanwezigheid geheim te houden. 
In die tijd van rust ontdekt hij dat zijn carrière slechts een vlucht was uit zijn ongelukkige jeugd-
jaren en dat terwijl hij juist weer woont tussen dezelfde mensen van toen. De stugge dirigent 
ontdooit door het toedoen van een engelachtige caissière, het zonnetje van het dorp waarna de 
dirigent op zijn beurt alle dorpsgenoten laat kennismaken met hun “innerlijke muziek”. Een 
pakkend verhaal.

Inloop vanaf 19.15 uur. De toegang is gratis. Aanmelden vooraf is wel nodig via secretariaat@
st.lucas.nu.

 

ZondaG 28 januari
Oecumenische viering Gebedsweek
Marcuskerk, Leusden. 10.00uur. Oecumenische viering waarin Protestantse gemeente Leusden 
en de Katholieke Jozefparochie samen bidden. 

Voorgangers: ds. Rob Doesburg en Past. werker Fred Kok.

 

vrijdaG 9 februari
Taizé viering
Marcuskerk, Leusden. 20.00 uur. 

Een viering waarin gebed, meditatie en muziek centraal staan. Geen preek, maar stilte. Om tot 
jezelf te komen en stil te worden.

 

ZondaG 11 februari
Agapè maaltijd
Marcuskerk, Leusden. Na de viering van 10.00 uur. 

Na de morgendienst is er een lunch voor ieder die wil aansluiten. Neem iets mee van thuis om te 
delen en de ervaring leert dat er meer dan genoeg zal zijn. De maaltijd loopt uit op een viering 
waarin we geloof, brood en beker delen.

 

WoensdaG 14 februari
Aswoensdag viering
St. Jozefkerk, Leusden. 19.00 uur. 

Oecumenische vesper waarin we samen toeleven naar Pasen. Thema: Aswoensdag, boetetocht. 
Voorganger: pastoraalwerker Fred Kok.
 

dinsdaG 20 februari
De zeven kruiswoorden
De Kom, Leusden. 20.00uur. 
Zeven laatste woorden van Jezus zijn er. Zeven zinnen vanaf het kruis. Zeven zinnen uit ver-
schillende evangelies, uit verhalen over het lijden en sterven van Jezus, die elk een eigen accent 
leggen. Zeven zinnen die ooit zijn samengebracht in een nieuw geheel. Zinnen, die zo bij elkaar 
gebracht een eigen invalshoek geven bij het overdenken van het lijden en sterven van Jezus. Ze-
ven woorden die ons ook richting geven, aanwijzingen geven voor het christen worden en zijn. 

In de veertigdagentijd gaan we er aandacht aan besteden in een drietal meditatieve bijeenkom-
sten. Na een korte meditatieve inleiding met muziek, gaan we met elkaar in gesprek over het 
kruiswoord en het eraan gekoppelde thema. De eerste bijeenkomst is op 20 februari. Het gaat 
dan om het eerste kruiswoord: “Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen.” We 
gaan dan in op de vraag: weten wij wel wat we doen? Daarnaast hebben we het over het tweede 
kruiswoord: “Vandaag zul je met Mij zijn in het paradijs”. Hierbij spreken we over leven en dood. 

De tweede bijeenkomst is op 6 maart. De derde en laatste bijeenkomst is op 13 maart.
 

WoensdaG 21 februari
Oecumenische vesper
St. Jozefkerk, Leusden. 19.00 uur. 
Oecumenische vesper waarin we samen toeleven naar Pasen. Thema: Uittocht. Voorganger: ds. 
Rob Doesburg.
 
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.

Zincafé  woensdag 31 januari 2018

Cursus Christianity Explored 2018

“sport als inspiratie-
bron”
Locatie: De Tuin, de 
Smidse 1b Leusden
tijd: 20.00-22.30uur
Vlak voor de Olym-
pische Winterspelen 
gaat oud-schaatser 
Carl verheijen ons 
meenemen in de we-
reld van de topsport.
Hoe ga je om met de 
druk van presteren, 
maar ook met de on-
vermijdelijke teleur-
stellingen? En krijg 
je een dip als je car-

jezus. iedereen viert 
zijn geboorte!
Maar wie is hij?
 
Markus stelt hem 
uitgebreid voor. Lees 
zijn evangelie en leer 
Jezus kennen op de 
cursus Christianity 
explored.
Weet je welkom op 
deze cursus die van-
af eind januari 2018 
weer start in Leus-
den.
De cursus start op 
dinsdagavond 30 
januari 2018 om 

rière voorbij is? En heb je nog wel een privé 
leven in de aanloop naar topwedstrijden?
Hoe kijkt hij terug op die enorme inzet in zijn 
jeugd?
Interessant is dat Carl ook in zijn eigen be-
roepsmatige leven betrokken is gebleven bij 
het belang van bewegen voor gezondheid. 
En wat vindt hij van de vaak opkomende 
“sportgekte”, immers sommigen zien sport als 

20.00uur in de huiskamer van de Kongings-
hof (kerkgebouw De Blekerij 33 te Leusden). 
In zeven avonden van anderhalf uur, en een 
uitje, ontdekken we wie Jezus is en waarom hij 
naar de wereld kwam.
De cursusavonden zijn 30 januari, 6 februari, 
13 februari, 20 februari, 6 maart, 13 maart, 20 

“de belangrijkste bijzaak van het leven”?
De avonden kunnen alleen doorgang vinden 
met steun van geïnteresseerden. Een vrijwil-
lige bijdrage (met als richtbedrag 5,00 euro) 
wordt zeer op prijs gesteld. Bij de uitgang staat 
een schaal voor een donatie.

Zincafé Leusden is te volgen op Facebook, 
Twitter en  www.zincafe.nl  

maart en het uitje is op 17 maart.
 
De cursus Christianity Explored is gratis.
 
Voor meer info en aanmelding neem contact 
op met dominee Ruud ter Beek: beek.rter@
freeler.nl of 06-45658082.

Oecumenische Vespers
leusden In de tijd voor Pasen trekken de Pro-
testantse gemeente Leusden en de Katholieke 
Jozefparochie samen op.  Vanaf Aswoensdag 
is er elke woensdagavond een gezamenlijke 
oecumenische vesper in de Sint Jozefkerk, 
Hamersveldseweg 51 in Leusden van 19.00-
19.45 uur.
De vespers hebben als thema “De tocht naar 
Pasen”. 
14 februari: Aswoensdag: Boetetocht (Genesis 
12) vg. Fred Kok
21 februari: Uittocht (Exodus 13) vg. Rob 

Doesburg
28 februari: Zoektocht (Hand.9 of Lucas 2) vg. 
Ben Piepers
7 maart: Leeftocht (Ruth 1), vg. Anette Sprotte
14 maart: Trektocht (Tobit 5 of Exodus 33) vg. 
Fred Kok
21 maart: Ademtocht (Lucas 24) vg. K. Don-
ders
28 maart: Doortocht (Genesis 32), viering van 
boete en vergeving, vg. Anette Sprotte en 
Fred kok.
Iedereen is welkom voor bezinning.
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