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Van feestelijk carnavalsweekend naar vasten

mooie verbinding tussen het leven 
van buiten met dat van binnen de 
muren van onze kerk.
 
VASTENTIJD Voor mensen die min-
der bekend zijn met deze cultuur 
kan dat wat vreemd overkomen, 
maar is het niet mooi dat het leven 
van alledag met zijn hoogtepunten 
en ook dieptepunten terug te vinden 

is in het ritme van de kerkelijke vie-
ringen. Carnaval is zo’n hoogtepunt, 
dat ook nog zijn oorsprong vindt in 
de katholieke traditie: je (op passen-
de wijze) af en toe eens uitleven en 
in dit geval vanouds als voorberei-
ding op de veertigdaagse Vastentijd. 
Het feest vieren met elkaar helpt 
zeker om daarna ook een positieve 
houding naar elkaar voort te zetten, 

soms wel heel erg letterlijk en inten-
sief. Er zijn al heel wat levenslange 
relaties tijdens het carnavalsfeest 
ontstaan.
 
GEMEENSCHAP Het hebben van een 
goede verbinding tussen de ge-
meenschap buiten de kerk en de 
eigen geloofsgemeenschap door 
betrokkenheid te tonen met maat-
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schappelijke ontwikkelingen, en 
door open te staan voor andere ac-
tiviteiten in de kerk, vergroot de 
waardering van mensen voor de 
kerkelijke gemeenschap. De kerk 
wordt daarmee geen marginaal in-
stituut maar blijft een plaats en een 
bron voor de warme kant van de sa-
menleving. Met elkaar wordt er ge-
werkt aan de kwaliteit van het leven.
 
CHAllENGE Na dit weekend komt 
de vastentijd die misschien min-
der intensief beleefd wordt  dan in 
het verleden, maar waar nog steeds 
extra aandacht is voor humanitai-
re projecten in de wereld. Daarom 
is door de werkgroep MOV (Missie, 
Ontwikkeling en Vrede) van de St. 
Lucasparochie het project “40 dagen 
challenge” opgestart waarin aan 
mensen wordt gevraagd doelbewust 
iets soberder te leven en daarmee 
geld vrij te maken voor een goed 
doel. Dit jaar wordt in de Lucaspa-
rochie geld ingezameld voor kwets-
bare mensen en vooral kinderen in 
Zambia., waar een groep zusters 
zich met name inzet voor het ver-
minderen van de impact van HIV. 
Zij hebben een programma opgezet 
onder de titel “Households In Dis-
tress” waarbij ze een ziekenhuis van 
de overheid hebben overgenomen 
en ook een programma hebben op-
gezet om mensen te scholen en te 
leren zelfredzaam te worden. Een 
prima doel om het overgebleven 
carnavalsgeld aan te besteden.
 
De carnavalsviering is zondag 11 fe-
bruari om 9.15uur in de St. Jozefkerk 
te Achterveld. 

‘Extra aandacht 
voor humanitaire 
projecten in de 
wereld’
Achterveld In Achterveld wordt het 
Carnavalsfeest van vrijdag 9 tot en 
met maandag 12 februari gevierd. 
Op woensdag 14 februari is het As-
woensdag en die dag markeert de 
overgang naar de vastentijd. 
 
In dat weekend is er op de zondag 
11 februari de grote optocht in Ach-
terveld en vele duizenden mensen 
weten dan de weg naar ons dorp 
goed te vinden. Het is zeer de moeite 
waard om te genieten van het feest 
en de vaak zeer creatieve prestaties 
van de vele groepen. Muziek, dans, 
kleur en fantasie trekken in een 
lange optocht door het dorp.
 
VERBINDING Wat, zeker buiten Ach-
terveld, veel minder bekend is, is 
dat er op die zondagmorgen in de 
St. Jozefkerk een speciale dienst ge-
houden wordt die in het teken staat 
van carnaval. De viering begint al 
om 09.15uur. Prins Schots en adju-
dant Scheef komen met hun gevolg 
en mede carnavalsvierders naar de 
kerk. Ook (een deel van) de kerk-
gangers komen in feestelijke carna-
valskleding naar de viering. Na hun 
plechtige entree houdt de Prins, of 
een van de leden van de Raad van 
Elf aan het begin van de viering 
een korte toespraak en ook de tek-
sten en de versieringen zijn aan het 
feest aangepast. Dat alles geeft een  

 p Prins Schots en adjudant Scheef en de Raad van Elf. 

kERkEN IN lEuSDEN  
HETEN u wElkoM

RK Jozefkerk 
Lucasparochie 
Leusden
Hamersveldse- 
weg 51, Leusden

Evangelische 
Gemeente 
Leusden
Hamersveldse- 
weg 30, Leusden

Prot. Gem.
Dorpskerk

Arnhemseweg 75, 
Leusden-Zuid

Prot. gem. 
Marcuskerk

Asschatterweg 23, 
Leusden

RK Jozefkerk 
Lucasparochie 
Achterveld
Hessenweg 325, 
Achterveld

Geref. kerk 
(vrijg.)

De Blekerij 33, 
Leusden

Zevende dag 
Adventisten,
Marcuskerk
Asschatterweg 23, 
Leusden

Ned. Herv. kerk, 
De Moespot

Jan van Arkelweg 6, 
Achterveld

Leusden

Achterveld De Glind

8 febr   09.00u. Eucharistie, vg. K. 
Donders
10 febr 19.00u. Anders Vieren, vg. 
parochianen m.m.v. LK Ruach
11 febr 11.00u. Eucharistie, vg. K. 
Donders m.m.v. Cantores
 
14 febr 19.00u. Aswoensdag. Oecu-
menische viering, vg. F. Kok m.m.v. 
LK Ruach
15 febr 09.00u. Eucharistie, vg. K. 
Donders
18 febr 11.00u. 1e Znd 40dgn tijd: 
Eucharistie, vg. H. Zemann m.m.v. 
LK Ruach
 
21 febr 19.00u. Oecumenische vie-
ring m.m.v. LK Ruach
22 febr 09.00u. Eucharistie, vg. K. 
Donders
24 febr 19.00u. Anders Vieren, vg. R. 
Bouwman m.m.v. Generations
25 febr 11.00u. 2e Znd 40dgn tijd; 
Eucharistie, vg. H. Zemann m.m.v. 
LK Ruach
 
28 febr  19.00u. Oecumenische vie-
ring, vg. B. Piepers m.m.v. LK Ruach
1 maart 09.00u. Eucharistie, vg. K. 
Donders
4 maart 11.00u. 3e Znd 40dgn tijd; 
Eucharistie, vg. H. Zemann m.m.v. 
Cantor Wim Tijmensen
 

11 febr 10.00u. Mevr. ds. E. Boot 
(Hoevelaken)
18 febr 11.00u. Mevr. ds. H.K. Groen 
(De Glind) 1e zondag 40-dagentijd
25 febr 10.00u. Mevr. ds. G. van ‘t 
Slot (Zeist) 2e zondag 40 dagentijd
4 maart 10.00u. Mevr. ds. H.K. Groen 
(De Glind) 3e zondag 40 dagentijd
 

11 febr 10.00u. ds. D. de Roest
18 febr 10.00u. ds. R. Doesburg
25 febr 10.00u. ds. A. Sprotte
4 maart 10.00u. ds. R. Doesburg

11 febr 09.15u. Carnavalsviering 
(Gebed), vg. Mieke Meijer en Jaap 
Schouten m.m.v. Vivente en de Vlin-
dertjes
18 febr 09.15u. Woord- & Commu-
nieviering, vg. Ben Piepers m.m.v. 
Vivente 1e Znd 40-dagentijd MOV
25 febr 09.15u. Woord- & Com-
munieviering, vg. Rini Bouwman 
m.m.v. St. Caeciliakoor
4 maart 09.15u. Eucharistie, vg. Har-
rold Zemann m.m.v. St. Caeciliakoor

11 febr 10.00u. ds. G.P. Hommes; 
16.30u. ds. R. ter Beek
18 febr 10.00u. ds. R. ter Beek; 
16.30u. ds. W.Q. Hoorn (Eemdijk)
25 febr 10.00u. ds. G.P. Hommes, 
viering Heilig Avondmaal; 16.30u. 
ds. D.J. Welfing (Amersfoort-W)
4 maart 10.00u. ds. R. ter Beek; 
16.30u. ds. H. Jagersma (em. Hooge-
veen)
 

10 febr 09.45u. Sabbatschool; 10.45u. 
Tussendienst; 11.00u. Eredienst; 
12.15u. Gezellig samenzijn
17 febr 09.45u. Sabbatschool; 10.45u. 
Tussendienst; 11.00u. Eredienst; 
12.15u. Gezellig samenzijn
24 febr 09.45u. Sabbatschool; 10.45u. 
Tussendienst; 11.00u. Eredienst; 
12.15u. Gezellig samenzijn
3 maart 09.45u. Sabbatschool; 10.45u. 
Tussendienst; 11.00u. Eredienst; 
12.15u. Gezellig samenzijn
 

11 febr 10.00u. Gerard van Ameron-
gen
18 febr 10.00u. Gerard van Ameron-
gen
18 febr 19.00u. zaal open voor prai-
se-dienst
              19.30u. EveryinCh samen met 
de band Adoration Worship
25 febr 10.00u. Bert de Haan, Bread 
for the hungry Ministries
4 maart 10.00u. Daniël Keijzer, 
Stichting Life4Isreal
 

11 febr 10.00u. ds. A. Sprotte, na de 
dienst viering Heilig Avondmaal als 
Agapè maaltijd
18 febr 10.00u. dr. M.C.A. Korpel
25 febr 10.00u. ds. R. Doesburg
4 maart 10.00u. ds. A. Sprotte
 

11 febr Geen dienst
18 febr Geen dienst
25 febr Geen opgave ontvangen
4 maart Geen opgave ontvangen
 

Prot. Gem.
Dorpskerk

Postweg 78, 
De Glind

‘Geloven in Leusden’ is een maandelijkse rubriek die onder 
auspiciën van de Raad van Kerken door de plaatselijke geloofs- 
gemeenschappen wordt gevuld. De kerken heten alle  
Leusdenaren welkom in de diensten. De rubriek beoogt daarmee 

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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