
      Verslag vergadering raad van kerken, 15 februari 2018.   
 
Aanwezig: Carola van den heuvel ( voorzitter), Leo Lindhout, Kees van Stokkum, Jeannette 
Stekelenburg ( verslag). 
Afwezig: Hank Beermann, Piet van Laar, Gerard van Amerongen, ds. Anette Sprotte, ds. Ruud ter 
Beek. 
 
1. Welkom en Opening 
Carola heet iedereen welkom, Jeannette opent met een tekst uit de 40 dagentijd kalender van Kerk 
in actie, met als titel ‘Wij krijgen elkander lief’. 
 
Wij krijgen elkander lief 
als de bladeren van een boom 
de aderen van een stroom 
de letters van een brief 
 
wij heten dezelfde naam 
wij nemen dezelfde loop 
langs groene oevers van de hoop 
wij hebben dezelfde stam. 
De vader heeft ons geplant 
En de Zoon plant ons voort 
De heilige geest legt het woord 
Van God in onze hand. 
 
2. Mededelingen/ Ingekomen stukken 
- De begroting RVK 2018 wordt volgende keer besproken. De eerste jaarrekening die Leo maakte is 
vastgesteld. De meeste kerken hebben inmiddels ook de contributie betaald. Alleen vanuit de 
Evangelische Gemeente is nog geen bijdrage ontvangen. Leo stuurt een brief naar Gerard met het 
verzoek om de contributie te betalen. 
Financiële afhandeling Zincafé: 
 Leo neemt contact op met Frits over het verschil in cijfers voor wat betreft Zincafé. 
 Het Zincafé vraagt van de bezoekers een financiële bijdrage, waarvan een groot deel van de 
onkosten vergoed kan worden. Het is mooi als dit zo kan blijven.  De avonden  blijven  op deze 
manier ook  toegankelijk voor mensen die niet veel te besteden hebben.  
 
 
- Het jaarverslag van Zincafé is vastgesteld: Het is een inspirerend verslag, goed om te lezen, en 
helder verwoord. Ook de zakelijke informatie is goed weergegeven.  
 
- Praise avond m.b.v. Everyinch 
- De eerste avond wordt op 18 januari in de Koningshofkerk gehouden.  
- Verder zijn er op dit moment geen kerkelijke locaties beschikbaar. 
- Het bestuur van Everyinch zal zelf contact op moeten nemen met de diverse kerken omdat de 
gebouwen gehuurd moeten worden. 
 
 
 



Verzoek van Jan Vincenten(redacteur van Kerk en geloof) 
- Carola van den Heuvel zal het verslag van de raad van kerken van 15 februari ombuigen naar 

een artikel wat geschikt is voor het blad Kerk en Geloof. Dit komt in orde voor 12 april 2018. 
Jeannette geeft deze informatie aan Jan Vincenten door.  

 
Brand in de Pirken 
Door een brand in de Pirken zijn drie gezinnen dakloos geworden. Twee gezinnen konden snel terug 
naar huis. Eén gezin heeft momenteel onderdak bij familie. De verzekering regelt de financiële 
schade. Vanuit de raad van kerken is geestelijke en praktische hulp aangeboden. 
 
 
3. Notulen vorige vergadering (13 december 2017). 
Deze worden vastgesteld. 
 
4. Evaluatie van de week van gebed voor de Eenheid. 
- Op woensdag 24 januari was er een korte viering in de Sint-Jozefkerk in Leusden. De viering werd 
goed bezocht. Voor het eerst namen alle christelijke kerken in Leusden deel aan deze gezamenlijke 
viering. 
- Thema: “Recht door zee” uit Exodus 15 vers 1-21. Dit werd op een erg voorzichtige manier in een 
aardige viering uitgewerkt. 
- Als leden van de raad van kerken hopen we dat we dit soort vieringen kunnen voortzetten. 
 
5. Voortgang voorbereiding Pinksterviering. 
- Er zijn vier vrijwilligers beschikbaar om de organisatie van de Pinksterviering voor te bereiden. De 
namen zijn: Gerrie van Valkengoed (PGL), Loes ter Beek (GKV), Barbera van Kregten en Jeanne Kok 
(Katholieke parochie). Leo is bereid om de financiën rondom de Pinksterviering te regelen. JonJon 
Blom heeft een draaiboek en is bereid om de coördinatoren te ondersteunen.  
- Op 27 februari overleggen de pastores met elkaar over de Pinksterviering. Aan hen wordt gevraagd 
om de coördinatoren hierbij uit te nodigen.  
- Hank is bereid om sturing te geven aan het proces. 
 
7. Wat zijn actuele bespreekpunten en wat krijgt onze prioriteit in het komende jaar? 
- Met elkaar willen we de oecumene in Leusden bevorderen in woord en daad. Daarbij willen we de 
onderlinge samenwerking bevorderen. En we willen het samenwerken van de predikanten en 
pastores bevorderen. Bijvoorbeeld rondom oecumenische vieringen, de week van gebed , het 
prinsjesdagontbijt en de Vredesweek.  We willen ons welkom weten in elkaars kerken  en met elkaar 
de vreugde van de oecumene verspreiden. We willen Leusden oecumenischer maken. 
Graag willen we met elkaar op zondag 29 april om 10.00 uur in de Dorpskerk  de intrededienst 
meemaken van ds. Marleen Kemink ( nieuwe predikant PGL). Laten we als leden van de raad 
proberen hier allemaal bij aanwezig te zijn! 
 
 
 De activiteiten voor 2018  die we nu kunnen melden zijn:  
- Zincafé (Carola zit in het bestuur) 
- Pagina in de Leusder krant  (dit is ééns in de veertien dagen). Carola is betrokken vanuit de rvk. Het 
betreft het kerkaanbod en een actueel artikel en een activiteitenkalender.  
- Carola krijgt toestemming van de raad om alle redacteuren een cadeaubon te geven van 25 euro 
vanwege hun langdurige en intensieve inzet voor de pagina. Overigens, is er nog een vacature te 
vervullen voor een redacteur vanuit de GKV: Is er nog iemand beschikbaar die hieraan kan 
voldoen? 
- Alle kerkelijke activiteiten kunnen aangemeld worden voor plaatsing in de Leusder Krant via het e-
mailadres: kerkeninleusden@gmail.com. 
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- Noodopvang ( Carola) 
Vanuit de raad van kerken is geholpen met de opzet hiervan en er worden regelmatig mensen 
gehuisvest. Er komt een nieuw artikel in de Leusder Krant om helderheid te scheppen omtrent de 
doelstelling van deze opvang. 
-Website raad van kerken: Guido van Harten beheert deze en verzorgt de communicatie. 
- Passion Event in de Korf? Of wellicht gezamenlijk The Passion volgen in één van de kerken in het 
kader van de filmavonden? 
-Huiskamer van Leusden ( dit initiatief is mede ontstaan vanuit de kerken.  Hank is betrokken, 
Jeannette zit in het bestuur). 
 De huiskamer gaat wekelijks aan de slag met diverse hulpvragen die binnen zijn gekomen. Tot 
dusver is vooral verwezen naar hulp m.b.t.  ondersteuning bij verhuizingen, bij het tijdelijk  opvangen 
van huisdieren en bij het invullen van formulieren. 
-SMBL(Stichting Maatschappelijke Begeleiding Leusden) 
Jeannette volgt elke maand de vergaderingen van de werkgroep Zorg en Welzijn. Deze werkgroep 
ondersteunt de belangen van ouderen, mensen met een chronische ziekte of handicap of financiële 
problemen , vluchtelingen en  statushouders. 
-Het Prinsjesdagontbijt. Rik Gierman is coördinator. Wie gaat hem dit jaar helpen? We zoeken nog 
een ondersteuner vanuit de raad van kerken. 
- De vredesweek. Leo is hiervoor actief vanuit de raad. Ook regelt hij de financiën voor het 
programma.  
- Alpha cursus . Hoe krijgt dit een vervolg? Jeannette zal het aan Ruud ter Beek en Bart Hoogendoorn 
vragen. 
- Taizé vieringen in de Marcuskerk. Kunnen we hierbij aanhaken? Meer oecumenische aansluiting 
organiseren? 
- Het vrijdagavond gebed in de Marcuskerk. 
- Als raad van kerken leveren we een bijdrage aan het Rampenplan van de Gemeente Leusden. 
 
8. Rondvraag en Sluiting. 
- De volgende vergadering is op 12 april om 20.00 uur in de Marcuskerk. Overige vergaderdata dit 
jaar zijn op de volgende donderdagen: 13 september, 8 november, 13 december. 
- Leo vraagt of hij de verslagen mag doorsturen naar de achterban, ook als deze nog niet zijn 
vastgesteld. Dit kan. 
Als er zaken in het verslag onduidelijk zijn of onjuist, dit dan svp. wél corrigeren of aan de orde 
stellen binnen de raad. 
-Kees geeft aan dat er op 21 januari een goede oecumenische viering heeft plaatsgevonden in 
Achterveld. Fred Kok en Mieke Groen waren de voorgangers. Er was goede ondersteuning van een 
kerkkoor. 
In juni is er weer een open lucht viering in de Glind en in september de fakkeltocht ( deze start in 1 
van de kerken). 
 
De avond wordt besloten met een gedicht uit de 40 dagentijd kalender van Kerk in Actie. 
 
Nagekomen bericht van Gerard van Amerongen: 
Op 13 oktober 2018 is er een  Praise United viering,  mede voorbereid door christenen vanuit 
Leusden. 
Iedereen kan zich aanmelden om mee te doen , de repetities starten in september. 
De informatie  wordt aan de leden van de raad  doorgestuurd en staat  ook op de website van de 
raad van kerken.  
 


