
ACHTERVELD Jaarlijks 
vindt er in Achter-
veld op 4 mei om 
19.30 uur in de kerk 
een dodenherden-
king plaats bij de mo-
numenten in de 
kerktuin.
 
Vervolgens wordt op 
op zaterdag 5 mei om 
10.00 uur het bevrij-
dingsvuur ontstoken 
bij het beeld “Bijna 
Vrij”, ook in de kerk-
tuin. Dezelfde dag 
wordt de grote expo-
sitie in de kerk geo-
pend. De openings-
sessie start aansluitend aan de activiteiten 
bij het bevrijdingsbeeldje. Dat is ook efficiënt 
voor burgemeester Gerolf Bouwmeester die 
bij beide activiteiten zal optreden.
 
ONTWERPERS De expositie is dit jaar gewijd 
aan het kerkgebouw zelf. Met name gericht 
op de architect van de kerk Hendrik Willem 
Valk, die enkele tientallen kerken in ons land 
getekend heeft en ook aan de kunstenaar 

Charles Eyck die de glas in lood ramen ont-
worpen heeft. Beide ontwerpers hebben een 
gebouw gerealiseerd dat tot rijksmonument 
benoemd is.
 
OPENING Tijdens de openingssessie spelen 
onder andere de Backfields Brothers, een pro-
fessioneel trio vanuit de familie Grondman. 
Zij spelen in de stijl van het bekende Rosen-
berg Trio.

Activiteitenagenda Raad van Kerken Leusden 
 
 

ZONDAG 22 APRIL

Kerk op schoot viering
Dorpskerk, Leusden 09.15 uur.

Een korte viering voor de allerkleinsten (0-4 jaar), waarbij de kinderen het verhaal kunnen be-
leven met al hun zintuigen. Er worden eenvoudige liedjes gezongen. Deze keer over het verhaal 
van de schepping. Ds. A. Sprotte zal de viering leiden.

 

WOENSDAG 25 APRIL

De bijbel beleven en ervaren
Marcuskerk, Leusden 20.00 uur.

Maak kennis met een Bijbel verhaal op een nieuwe, verrassende, creatieve manier. In een open 
kring rond een kleed waar het verhaal beeldend tot leven komt. De focus ligt daarbij niet op het 
verstand maar op het hart, op wat we ervaren. Zo komen de verhalen dichtbij ons eigen leven. 
Deze eerste avond het verhaal van Zacheüs, een rijk en succesvol man die iets mist in zijn leven. 
Welkom! Opgeven kan via sprotteanette@gmail.com.

 

ZONDAG 29 APRIL

Welkomstdienst Dominee Marleen Kemink
Dorpskerk, Leusden 10.00 uur.

Tijdens deze feestelijke viering wordt onze nieuwe dominee, Marleen Kemink, feestelijk wel-
kom geheten in onze gemeente. De beide andere dominees, ds. Rob Doesburg en ds. Anette 
Sprotte, zullen de dienst leiden, waarin we veel mensen hopen te ontmoeten.

 

ZATERDAG 5 MEI

Expositie Schoonheid in glas en steen 
St. Jozefkerk, Achterveld 10.30 uur.

De opening van de expositie wordt vooraf gegaan met het ontsteken van het bevrijdingsvuur 
bij het beeld “Bijna Vrij” in de kerktuin om 10.00 uur. Aansluitend opening van de expositie. 
Openingstijden verder zijn: 6 mei, 10 mei, 12 mei, 13 mei van 12.00 - 17.00 uur. Er is elke ope-
ningsdag om 15.00 uur een rondleiding van 30 minuten.

 

DINSDAG 8 MEI

Ouderenmiddag over D-Day
Marcuskerk, Leusden 14.30 uur.

Ouderenmiddag met meditatie, koffie en programma. Oud defensiejournalist Wiebren Tabak is 
schrijver van ‘D-Day, een historische reisgids’. Hij is deze middag te gast om in woord en beeld 
te vertellen over D-Day in Normandië.

 

DINSDAG 8 MEI

Diapresentatie door Joep van Burgsteden
St. Jozefkerk, Achterveld 19.30 uur.

Joep van Burgsteden zal een presentatie verzorgen over het ontstaan van de parochie en het 
dorp Achterveld.

Entree voor deze avond is 5,00 euro inclusief een kop koffie of thee.

 

DONDERDAG 10 MEI

Hemelvaartviering
Marcuskerk, 10.00 uur. Viering onder leiding van ds. Anette Sprotte. Terwijl we denken aan het 
verhaal dat Jezus opstijgt naar de hemel, richten wij onze blik naar de aarde. Want Jezus heeft 
als het ware een voetafdruk achtergelaten. Een voetspoor waar wij in kunnen treden. Welkom! 
Bij droog weer is er na de dienst gelegenheid om een fietstocht te maken en samen te lunchen. 
Graag een eigen lunchpakketje meenemen!

 

ZATERDAG 12 MEI

Concert Ars Nobilis
Dorpskerk, 20.00 uur. Gemengd koor Ars Nobilis o.l.v. Fokko Bennen geeft een voorjaarsconcert 
vol lentemuziek. Vocale medewerking van Maria den Hertog, Teun van Dalen en Johan Meijer. 
Instrumentale begeleiding van Evelyn Heuvelmans, Tineke van Dis, Astrid Sparreboom, Sjaak 
Verboom en Erik-Jan van der Hel. Zaal open vanaf 19:30 uur.

 

 

Drukte rondom Sint Jozefkerk 

Marleen Kemink nieuwe dominee 
LEUSDEN Op dinsdag 3 april is de nieuwe do-
minee van de Protestantse gemeente Leusden 
al begonnen, maar haar eigenlijke welkom 
moet nog gevierd worden. Dat zal gebeuren op 
zondag 29 april in de morgendienst in de 
Dorpskerk. De kerkenraad is blij dat ze zo snel 
na het vertrek van dominee Maria Berends, in 
december 2017, een nieuwe dominee heeft 
kunnen vinden, die zó snel al kon beginnen. 
Dominee Marleen Kemink, 39 jaar, woonach-
tig in Wageningen, werkte hiervoor in Am-

sterdam-Zuid, zoals zij zelf zegt ‘pionierend 
op het grensvlak van kerk en buurt om samen 
met jonge mensen te zoeken naar geloof en 
naar de zin én onzin van het leven.’ In de wel-
komstdienst zullen haar nieuwe collega’s Rob 
Doesberg en Anette Sprotte haar de handen 
opleggen voor de zegen van God. Na de dienst 
is er voor iedereen gelegenheid de nieuwe do-
minee te ontmoeten. De Protestantse gemeen-
te hoopt dat ondanks de vakantieperiode veel 
mensen haar welkom komen heten.
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LEUSDEN Verbonden-
heid, onvoorwaarde-
lijke steun en broe-
derschap zijn de 
centrale principes 
van Ubuntu, een van 
de belangrijkste 
denktradities uit 
Afrika. In tegenstel-
ling tot het individu-
alisme dat we in het 
Westen kennen, gaat 
Ubuntu uit van rela-
tionaliteit: we zijn 
onlosmakelijk met 
elkaar verbonden. 
Dit heeft gevolgen 
voor hoe we omgaan met de gemeenschap 
waarin we leven en de natuur om ons heen. 
Komend Zincafé komt Dorine van Norren aan 
het woord, die stelt dat ideeën uit onder ande-
re Ubuntu, maar ook Buen Vivir in Ecuador 
en het boeddhistische Gross National Happi-
ness concept, ons kunnen leren dat de natuur 
niet zomaar een bezit is, maar dat we met haar

moeten samenleven. Dorine van Norren is 
meer dan twintig jaar diplomaat. Ze werkte 
voor verschillende ministeries, adviesraden 
en UNESCO. Donderdag 17 mei om 20.00 uur 
spreekt ze in Theater De Tuin over inspiratie 
en inzichten die we kunnen leren van andere 
denkwijzen, zoals Ubuntu. Informatie over 
Ubuntu op: www.urban-tribes.net/ubuntu/.

Zincafé over denktradities
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