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geloven in leusden

Dominee Hommes wil bruggenbouwer zijn
‘Allround zijn is
mijn kracht, maar
ook mijn zwakte’

Wat voor kerk is de Koningshof volgens jou?
We zijn een kerk waar alle leeftijden
vertegenwoordigd zijn. Dat hoor ik
ook van mensen die hier lid worden.
De Koningshof heeft niet alleen
maar ouderen of jongeren, of hippe
dertigers. Bij ons zit alles en dat betekent dat je met iedereen rekening
moet houden.

LEUSDEN Peter Hommes (36 jaar) is
sinds 21 mei 2017 de nieuwe predikant van de Gereformeerde Kerk De
Koningshof in Leusden. Hommes is
12 jaar getrouwd met Marieke Hommes-Folkerts (35 jaar). Zij hebben
samen drie kinderen: Gerco (7 jaar),
Berend (5 jaar) en Maarten (2 jaar).
Een kort interview.

kerken in leusden
heten u welkom

Ik wil graag een bruggenbouwer
zijn vanuit de visie dat we als christenen het lichaam van Christus vormen en vanuit die diversiteit toch
een eenheid zijn, mensen die Hem
willen volgen.
Daarbij verlang ik naar een gemeente waar mensen welkom zijn
en in contact komen met Gods liefde en goedheid, waar mensen zich
willen laten vormen door die liefde,
waar mensen elkaar van hart tot
hart ontmoeten.

prive

Wie ben jij als dominee?
Mijn visie op ‘gemeente zijn’ zegt
veel over mij. De kerk is voor mij een
groep mensen die probeert om echt
samen een familie te zijn in Christus. Mensen die de kerk zien als een
oefenruimte om je te oefenen in
waarden die we steeds meer aan het
verliezen zijn in onze maatschappij.
Waarden die vanuit Christus komen, zoals elkaar écht liefhebben.
Jezelf kunnen verbinden met de ander en dat niet doen om er zelf beter
van te worden. Maar ook met elkaar
lachen, met elkaar huilen en juist
als je leven kapot valt er zijn voor elkaar. Een plek waar niet in de eerste
plaats wordt geoordeeld of grenzen
worden getrokken. Ik ben natuurlijk
predikant van de Koningshof. Maar
ik wil graag benaderbaar zijn voor
alle mensen. Als er mensen in Leusden zijn die begeleiding nodig hebben, vastlopen in zingevingsvragen
of troost nodig hebben, kunnen zij
ook bellen of mailen. Er zijn genoeg
mensen in de Koningshof die zich
graag willen inzetten voor anderen.

Dat is aan de ene kant een beperking, want je moet altijd keuzes
maken, bijvoorbeeld in hoe je de
diensten opbouwt. Tegelijkertijd is
dat juist ook onze kracht. We houden rekening met elkaar. Daarmee
bedoel ik trouwens niet ‘pappen en
nathouden’. Je moet wel duidelijke
keuzes maken als gemeente, als je
maar uitlegt en laat zien waarom
het goed is voor de hele gemeente,
dat vind ik heel belangrijk. Daarin
hoop ik een brugfunctie te kunnen
vervullen.

pp Dominee Peter Hommes is sinds 21 mei predikant van de Gereformeerde Kerk De Koningshof.

Waar ligt jouw kracht?
Ik ben, denk ik, een redelijk allround dominee. Mijn werk als predikant kent heel veel verschillende
kanten en rollen. De verkondiging
op zondag, het christelijk onderwijs
aan mensen binnen en buiten de gemeente, gemeenteopbouw, visie en
beleid ontwikkelen en kerkraadsvergaderingen. Al die dingen vind

ik leuk, ik kan er mijn ei in kwijt.
Dus allround zijn is mijn kracht,
maar ook mijn zwakte. Want je loopt
het risico dat je alles graag (goed)
wilt doen en daarom moet ik keuzes
maken, anders wordt het teveel.
Wat vind je het allermooiste aan je
werk?
Als ik zie dat ik door God ingezet

‘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

word, en wanneer het leven van
mensen verandert. Bijvoorbeeld in
gesprekken met jongeren of in preken. Soms merk je dat het iets doet
met mensen, als ik vertel over hoe
God is, over zijn liefde en goedheid
voor mensen. Dat helpt om ruimte te
geven, te groeien, te relativeren of te
troosten. Dat is waar ik mijn voldoening uit haal.

Ds. Peter Hommes is te bereiken via
peter.hommes@gkv-leusden.nl of
033-2023118.

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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3 augustus 09.00u. Eucharistie, vg.
H. Zemann, aansluitend Rozenkransgebed om 09.45u.
6 augustus 11.00u. Gedaanteverandering v.d.Heer. Eucharistie, vg. K.
Donders m.m.v. cantor An Boersen
10 augustus 09.00u. Eucharistie, vg.
K. Donders, aansluitend Rozenkransgebed om 09.45u.
12 augustus 19.00u. Anders vieren,
vg. parochianen Anita Snik en Jaap
Schouten m.m.v. cantores
13 augustus 11.00u. Eucharistie, vg.
K. Donders m.m.v. cantor An Boersen
14 augustus 19.00u. Maria ten Hemelopneming. Eucharistie, vg. K.
Donders m.m.v. cantores An Boersen, Wim Tijmensen en Jeanne Kok
17 augustus 09.00u. Eucharistie, vg.
K. Donders, aansluitend Rozenkransgebed om 09.45u.
20 augustus 11.00u. Eucharistie, vg.
K. Donders m.m.v. cantores

6 augustus 10.00u. ds. M. Berends-van Hoek
13 augustus 10.00u. ds. R. Doesburg
20 augustus 10.00u. ds. R. Doesburg,
viering Heilig Avondmaal

6 augustus 10.00u. Ds. C.J. Mewe
(Spakenburg). 16.30u. Kand. W.
Schaay (Kampen)
13 augustus 10.00u. Ds. D. Vreugdenhil (Nijkerk). 16.30u. Preeklezer
20 augustus 10.00u. Ds. R. ter
Beek. 16.30u. Ds. J. van Benthum
(Utrecht-centrum)

5 augustus 09.45u. Sabbatschool,
10.45u. Tussendienst, 11.00u. Eredienst, 12.15u. Gezellig samenzijn
12 augustus 09.45u. Sabbatschool,
10.45u. Tussendienst, 11.00u. Eredienst, 12.15u. Gezellig samenzijn
19 augustus 09.45u. Sabbatschool,
10.45u Tussendienst, 11.00u. Eredienst, 12.15u. Gezellig samenzijn

Achterveld

6 augustus 10.00u. Zacher Barbhuya, Agape Mission India
13 augustus 10.00u. Gerard van
Amerongen
20 augustus 10.00u. Gerard van
Amerongen

De Glind
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Ned. Herv. kerk,
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Arnhemseweg 75,
Leusden-Zuid

Jan van Arkelweg 6,
Achterveld

Hessenweg 325,
Achterveld

Postweg 78,
De Glind

6 augustus i.v.m. zomersluiting gezamenlijke dienst in de Marcuskerk
13 augustus i.v.m. zomersluiting gezamenlijke dienst in de Marcuskerk
20 augustus 10.00u. ds. A. Sprotte,
bediening Heilige Doop

6 augustus geen dienst
13 augustus 09.00u. ds. L. Kruimer

(Veenendaal)
20 augustus 09.00u. ds. H.M. Burggraaf (Wekerom)

6 augustus 09.15u. Eucharistie, vg.
Jan de Froe m.m.v. pianiste Annelieke Voorburg
13 augustus 09.15u. Gebedsviering,
vg. Dieparleden Anita Snik en Jaap
Schouten m.m.v. pianiste Annelieke
Voorburg
20 augustus 09.15u. Woord- & Communieviering, vg. Niels Morpey
m.m.v. St. Caeciliakoor

6 augustus 10.00u. mw. ds. J.C. van
de Boogaard (Driebergen)
13 augustus 10.00u. ds. A. Haaima
(Ermelo)
20 augustus 10.00u. ds. D. de Jong
(Voorthuizen)

