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Op weg naar échte ontmoeting
Pelgrimstochten
van één dag

In Amersfoort ontmoeten we op de
voor ons overbekende straten mensen die daar heel anders naar kijken. Mensen die op straat leven. Dat
perspectief verandert alles.’’

LEUSDEN Pelgrimeren, op reis gaan
naar een bijzondere bestemming
met als doel vooral onderweg te vinden wat je zoekt. Het is iets dat veel
mensen aanspreekt. De weg naar
Santiago de Compostela trekt ieder
jaar vele wandelaars en ook andere
pelgrimsoorden blijven reizigers inspireren. Maar zo’n reis neemt veel
tijd in beslag en kost ook wat. Twee
drempels die niet door iedereen genomen kunnen worden. Daar hebben ze in de Protestantse gemeente
Leusden iets op gevonden. Pelgrimages van één dag.

VERSCHILLENDE CULTUREN ,,En in
Amsterdam ontmoeten we mensen
van veel verschillende culturen,
met andere geloofsachtergronden
en andere culturele gebruiken. dat
kan confronterend zijn. het zijn
misschien minder makkelijke ontmoetingen dan de ontmoetingen
met gelijkgestemden. maar juist in
de ander - die werkelijk anders is
dan jij, die anders denkt of voelt,
het leven anders beleeft - kun je
iets ontmoeten van wie god is en
wie je zelf zou kunnen zijn in zijn
licht.”

WANDELEN De eerste pelgrimage
van één dag voerde naar Friesland.
Sprotte: ,,In Jorwert is een bijzondere plek, een soort klooster, maar dan
nieuwe stijl. Het is een plek waar
mensen zich in alle rust kunnen terug trekken om een adempauze te
nemen, maar ook een plek om anderen te ontmoeten. Door samen te
wandelen én samen te bidden.”
Ook in de tweede pelgrimage werd
gewandeld, deze keer door de binnenstad van Utrecht. Want niet alleen in de weidsheid van het Friese
landschap kun je tot jezelf komen,

KERKEN IN LEUSDEN
HETEN U WELKOM

Raad van Kerken Leusden

Ds. Anette Sprotte was initiatiefnemer. ,,We werken in onze gemeente
altijd met een jaarthema. Dit jaar is
dat: Laat zien wat je beweegt. Toen
dacht ik: Hoe kun je dat beter laten
zien of ontdekken dan door werkelijk in beweging te komen? Daarom gaan we dit seizoen vijf keer op
pad.”

pp De Protestantse gemeente Leusden komt met iets nieuws: pelgrimages voor een dag.

dat is ook goed mogelijk in de drukte
van een stad.
‘Lopen met mensen is fijn; ik heb
zo een paar mensen leren kennen’,
zegt één van de deelnemers na afloop. Ook de anderen kijken positief
terug. Veel reacties gaan over stilte:
‘tijd nemen voor mezelf’, ‘innerlijke rust zoeken’, ‘een moment van
bezinning’. Veel andere over ontmoeting: ‘ik heb mooie mensen ont-

moet’, ‘fijn om met elkaar te delen’,
‘ontroerend als iemand over zichzelf vertelt’. Sprotte: ,,Juist de combinatie van stilte en gesprek, van
alleen zijn en anderen ontmoeten
is vruchtbaar. Als je alleen op zoek
bent naar jezelf of wat er in jezelf
leeft, dan kom je uiteindelijk niet
verder. Maar door anderen leer je op
een andere manier van kijken. Dat
is een verrijking.”

‘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

ONTMOETING Maar de pelgrimages
zijn er niet alleen om de weg naar
binnen te gaan en daar verrijkt uit
te komen. Ze zijn er ook om buiten
de bekende paden te gaan en het
onbekende te zoeken. Sprotte: ,,In
de komende twee pelgrimages, door
Amersfoort met de straatpastor en
door Amsterdam met een pionierende kerk, ligt het accent op de ander, die wérkelijk anders is dan wij.

GA MEE! Pelgrimeren maakt rijk. Iedereen die mee wil gaan, is welkom.
Komende vrijdag 9 maart is de ééndagspelgrimage naar Amersfoort.
We ontmoeten straatpastor Bernadette van Dijk, die er is voor daken thuislozen en voor mensen die
in een crisis verkeren. Tijdens de
wandeling langs plekken en instanties waar dak- en thuislozen mee te
maken hebben, zal zij vertellen over
haar werk. We verzamelen om 14:50
uur bij het gemeentehuis in Amersfoort. Rond 16:30 uur is de wandeling afgerond. Ook kinderen en
tieners zijn welkom. De pelgrimage
door Amsterdam is op zaterdag 14
april.

Wilt u ook mee? Meld u aan bij ds.
Anette Sprotte via sprotteanette@
gmail.com.

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.

Leusden
RK Jozefkerk
Lucasparochie
Leusden

Prot. gem.
Marcuskerk

Geref. kerk
(vrijg.)

Zevende dag
Adventisten,
Marcuskerk

Evangelische
Gemeente
De Til

Hamersveldseweg 51, Leusden

Asschatterweg 23,
Leusden

De Blekerij 33,
Leusden

Asschatterweg 23,
Leusden

Hamersveldseweg 30, Leusden

7 mrt. 19.00 u. Oecumenische viering,
ds. R. Doesburg (PgL)
8 mrt. 9.00 u. Eucharistie, past. H.
Zemann; 9.45 u. Rozenkransgebed
10 mrt. 19.00 u. Anders Vieren, Ruach
11 mrt. 11.00 u. Eucharistie, past. H.
Zemann, m.m.v. Generations
14 mrt. 19.00 u. Oecumene, past. Kok
15 mrt. 09.00 u. Eucharistie, past. K.
Donders; 9.45 u Rozenkransgebed
18 mrt. 11.00 u. Eucharistie, past. K.
Donders, m.m.v. Ruach
19 mrt. 19.00 u. Eucharistie, past. K.
Donders, Feest van de heilige Jozef
21 mrt. 19.00 u. Oecumene, past. K.
Donders
22 mrt. 09.00 u. Eucharistie, past. K.
Donders; 9.45 u Rozenkransgebed
24 mrt. 19.00 u. Anders Vieren, past.
Kok
25 mrt. 11.00 u. Eucharistie, past. H.
Zemann en R. Bouwman, m.m.v. Ruach
28 mrt. 19.00 u. Oecumenische
boeteviering, past. F. Kok en ds. A.
Sprotte
29 mrt. 19.30 u. Eucharistie, past. H.
Zemann en R. Bouwman, m.m.v.
Generations
30 mrt. 15.00 u. Kruisweg; 19.30 u.
Gebedsviering, past. H. Zemann en R.
Bouwman, m.m.v. Ruach
31 mrt. 22.00 u. Paaswake, past. H.
Zemann en R. Bouwman, m.m.v. St.
Caeciliakoor
1 apr. 09.15 u. Eucharistie, past. K.
Donders, m.m.v. Ruach
2 apr. 09.15 u. Eucharistie, past. H.
Zemann

11 mrt. 10.00 u. ds. I.J. Smedema
18 mrt. 10.00 u. ds. R. Doesburg, m.m.v.
Gospelkoor Relation
25 mrt. 10.00 u. Palmpasen, ds. A. Sprotte
29 mrt. 19.30 u. Lijdenscyclus, ds. A.
Sprotte, viering Heilig Avondmaal,
m.m.v. de Cantorij
30 mrt. 19.30 u. Lijdenscyclus, ds. A.
Sprotte, m.m.v. de Cantorij
31 mrt. 22.00 u. Lijdenscyclus, ds. A.
Sprotte, m.m.v. de Cantorij
1 apr. 10.00 u. Paasmorgen, ds. E.
Overeem

11 mrt. 10.00 u. ds. G.P. Hommes; 16.30
u. ds. H. Jagersma (Scherpenzeel)
14 mrt. 16.30 u. ds. G.P. Hommes
(gericht op de kinderen); 19.30 u. ds. G.P.
Hommes
18 mrt. 10.00 u. ds. R. ter Beek; 16.30 u.
ds. J. van Benthem (Utrecht C.)
25 mrt. 10.00 u. ds. G.P. Hommes; 16.30
u. ds. D. Welfing (Amersfoort W.)
30 mrt. 16.30 u. ds. R. ter Beek (gericht
op de kinderen); 19.30 u. ds. R. ter Beek
1 apr. 10.00 u. ds. G.P. Hommes; 16.30 u.
ds. H.J. Room

11 mrt. 9.45 u. Sabbatschool, 10.45 u.
Tussendienst, 11.00 u. Eredienst, 12.15
u. Gezellig samenzijn
18 mrt. 9.45 u. Sabbatschool, 10.45 u.
Tussendienst, 11.00 u. Eredienst, 12.15
u. Gezellig samenzijn
25 mrt. 9.45 u. Sabbatschool, 10.45 u.
Tussendienst, 11.00 u. Eredienst, 12.15
u. Gezellig samenzijn
1 apr. 9.45 u. Sabbatschool, 10.45 u.
Tussendienst, 11.00 u. Eredienst, 12.15
u. Gezellig samenzijn

Achterveld

11 mrt. 10.00 u.
18 mrt. 10.00 u. Paul Roorda
25 mrt. 10.00 u. Gerard van Amerongen
1 apr. 10.00 u.

De Glind

Prot. Gem.
Dorpskerk

Ned. Herv. kerk,
De Moespot

RK Jozefkerk
Lucasparochie
Achterveld

Prot. Gem.
Dorpskerk

Arnhemseweg 75,
Leusden-Zuid

Jan van Arkelweg 6,
Achterveld

Hessenweg 325,
Achterveld

Postweg 78,
De Glind

11 mrt. 10.00 u. prop. J.B. Mulder
18 mrt. 10.00 u. ds. A. Sprotte
25 mrt. 10.00 u. Palmpasen, ds. J.J.
Esveldt
30 mrt. 19.30 u. Goede Vrijdag, ds. R.
Doesburg, viering Heilig Avondmaal
1 apr. 06.00 u. Dageraadviering, ds. R.
Doesburg; 10.00 u. Paasmorgen, ds. R.
Doesburg

11 mrt. 9.00 u. ds. G.M. van Meijeren
18 mrt. 9.00 u. ds. G. Wassinkmaat
25 mrt. 9.00 u. dr. R.W. de Koeijer
1 apr. 9.00 u. prop. T.C. Zuiderduijn

11 mrt. 9.15 u. Gebedsviering, past. A.
Snik en M. Meijer, m.m.v. Vivente
18 mrt. 11.00 u. Gebedsviering
buitengewoon vieren, past. B. Piepers,
m.m.v. Vivente
25 mrt. 9.15 u. Eucharistie, past. K.
Donders, m.m.v. St.Caeciliakoor
29 mrt. 19.00 u. Paasspel, past. A.
Bottenberg, m.m.v. De Vlindertjes
30 mrt. 19.00 u. Gebedsviering, past. F.
Kok, m.m.v. St.Caeciliakoor
1 apr. 11.00 u. Pasen, Woord en
Communieviering, past. A. Bottenberg,
m.m.v. St.Caeciliakoor

11 mrt. 10.00 u. ds. A. Nicolai (Barneveld)
18 mrt. 10.00 u. ds. H.K. Groen
25 mrt. 10.00 u. ds. L. van Rouendal
(Barneveld)
29 mrt. 19.30 u. ds. H.K. Groen, Maaltijd
van de Heer
30 mrt. 19.30 u. Goede Vrijdag viering
o.l.v. gemeenteleden
31 mrt. 21.00 u. Paaswake, ds. H.K.
Groen
1 apr. 10.00 u. Pasen, ds. H.K. Groen

