
Paaszaterdag 31 
maart zal de Sint Jo-
zefkerk te Achterveld 
in het teken staan 
van het Oosterse Pa-
sen.
Al een aantal jaren is 
het niet meer moge-
lijk om in Achterveld 
op Paaszaterdag-
avond een Paaswake 
te houden. Daarom 
organiseert de locatie 
een alternatief in de 
vorm van een Paas-
concert.
Dit jaar komt het 
Utrechts Byzantijns 
Koor optreden.
 
TAAL EN TRADITIE Oekraïens is de taal en de 
traditie waarin zij zingen.
Het Utrechts Byzantijns Koor onder leiding 
van Iryna Gorvanco neemt de bezoeker tij-
dens een liturgisch getint concert mee in de 
mystieke wereld van ontroerende muziek.
 
Het koor bestaat uit ongeveer 25 personen, 
uitsluitend mannen.

 
KAARTEN De entree bedraagt 7,50 euro per 
persoon. Kaarten zijn verkrijgbaar bij het pa-
rochiesecretariaat, Spar Schouten en Dogs-
port.
Ook op de avond zelf zijn kaarten beschik-
baar.
 
De zaal opent om 18.30 uur. De aanvang van 
het concert is om 19.30 uur.

ACTIVITEITENAGENDA RAAD VAN KERKEN LEUSDEN
 

WOENSDAG 21 MAART
Oecumenische Vesper
St. Jozefkerk, Leusden 19.00 uur.

Oecumenische vesper waarin we samen toeleven naar Pasen. Thema Ademtocht. Voor-
ganger: Karel Donders.

 
ZONDAG 25 MAART
Palmpasen viering
Marcuskerk en Dorpskerk, Leusden 10.00 uur.

Tijdens de ochtenddienst worden Palmpaasstokken versierd, waarmee de kinderen in 
feestelijke optocht door de kerk gaan. Alle kinderen van 4-12 jaar kunnen meedoen, wel 
graag even opgeven. Voor de viering in de Dorpskerk: palmpasendorpskerk@gmail.com. 
Voor de viering in de Marcuskerk: kindernevendienstml@gmail.com

 
DINSDAG 27 MAART
Ouderenviering in de week voor Pasen
Marcuskerk, Leusden 14.30 uur.

Ouderenmiddag met een viering waarin het verhaal van Witte Donderdag en Goede Vrij-
dag uitlopen op het feest van Pasen.

 
WOENSDAG 28 MAART
Oecumenische Vesper
St. Jozefkerk, Leusden 19.00 uur.

Oecumenische vesper waarin we samen toeleven naar Pasen. Thema: Doortocht, viering 
van boete en vergeving. Voorgangers: ds. Anette Sprotte en Fred Kok.

 
ZATERDAG 31 MAART
Paasconcert van Utrechts Byzantijns Koor
St. Jozefkerk, Achterveld 19.30 uur.

Paaszaterdagavond zal de St. Jozefkerk in Achterveld in het teken staan van het Oosterse 
Pasen. Zie artikel links op deze pagina.

 
ZONDAG 1 APRIL
Dageraadviering
Dorpskerk, Leusden 06.00 uur.

Een bijzondere paasviering rond zonsopkomst. In het donker rond een kruis is aandacht 
voor pijn, verdriet en zorgen. Als de zon opkomt en de paaskaars wordt ontstoken is aan-
dacht voor nieuw leven.

 
MAANDAG 9 APRIL
God in de supermarkt
Marcuskerk, Leusden 19.45 uur.

Op twee opeenvolgende maandagen organiseert de Protestantse gemeente Leusden twee 
workshops over God in de supermarkt. Bij alles wat we kopen, kunnen we kiezen. Hoe 
maak je keuzes vanuit een helder ethisch kader? Welke argumenten zijn daarvoor de lei-
draad? En maakt het echt wat uit? De avonden worden georganiseerd door de werkgroep 
Groene Kerk.

 
WOENSDAG 11 APRIL
De bijbel beleven en ervaren
Drie avonden waarop drie verhalen uit de Bijbel op een nieuwe, creatieve, interactieve 
manier worden gelezen. De focus ligt niet op begrijpen, maar op ervaren. Zo komen de 
verhalen dichtbij ons eigen leven. Zie verdere info in het artikel hiernaast.

 
MAANDAG 16 APRIL
God in de supermarkt
Marcuskerk, Leusden 19.45 uur

Tweede avond, zie maandag 9 april

 

 

De verschillende kerken uit de gemeente Leusden betrekken u graag bij de activiteiten. Ze staan na-
drukkelijk open voor alle Leusdenaren en niet alleen voor leden van de kerken. Deelname aan een 
activiteit is dan ook geheel vrijblijvend. Het activiteitenaanbod wordt gepubliceerd door Raad van 
Kerken Leusden.
 
De activititien zijn net als het aanbod van de kerkvieringen terug te vinden op de website: www.
raadvankerkenleusden.nl. Contact: kerkeninleusden@gmail.com
 

 

 

Paaswake St. Jozefkerk Achterveld

De Bijbel beleven en ervaren
LEUSDEN De Bijbel is een oud en soms moei-
lijk te begrijpen boek, maar de verhalen die 
er in staan zijn van alle tijden. Woensdag-
avond 11 april, 25 april en 16 mee houdt de 
Protestantse Gemeente een cursus om de 
Bijbel te begrijpen, maar ook om het ver-
haal te ervaren.
 
De deelnemers zitten in een kring rond een 
kleed op de grond. Met verschillende mate-
rialen wordt daar een verhaal verteld.

De deelnemers worden bij het verhaal be-
trokken en ingeschakeld om iets vast te 
houden, neer te leggen, te veranderen.
 
De cursus is geschikt voor iedereen, Bijbel-
kennis is niet nodig. In drie avonden wor-
den de verhalen van drie personen rond 
Jezus vertelt.
 
Opgeven kan bij ds. Anette Sprotte (sprot-
teanette@gmail.com).
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LEUSDEN Vrijdag 13 
april is er om 20.00 
uur een Taizé-vie-
ring in de Marcus-
kerk. Het thema is 
dit keer: “De heel-
heid van de schep-
ping”.
 
Taizé-vieringen zijn 
anders dan gewone 
kerkdiensten. Er is 
geen voorganger en 
geen preek. Cen-
traal in de bijeen-
komst staan muziek 
en meditatie. De 
muziek wordt gevormd door het zingen en 
spelen van korte liederen met christelijke 
teksten die meerdere keren herhaald wor-
den. Deze liederen worden muzikaal bege-
leid.
Daarnaast zijn er bijvoorbeeld een stilte 
van een kleine tien minuten, een lezing, 
voorbeden en een gezongen Onze Vader.

 
Taizé is een klein dorpje op een heuvel in 
Bourgondië, Frankrijk. Sinds de Tweede 
Wereldoorlog is hier een internationale, 
christelijke kloostergemeenschap geves-
tigd. Jaarlijks bezoeken meer dan honderd-
duizend jongeren uit de hele wereld Taizé.
Taizé wil mensen inspireren op zoek te 
gaan naar wat goed is in de wereld.

Taizé in Marcuskerk Leusden
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