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Kerk en maatschappij

VRIJWILLIGERS Voor onze ruim 200 
vrijwilligers houden wij op zondag 
17 september een gezellige bijeen-
komst als dank voor hun continue 
inzet. Op dezelfde zondag 17 sep-
tember vieren onze Rietzangers 
haar 25-jarig bestaan. Onder leiding 
van dirigente Riet van Hattum zingt 
het koor om 11.00 uur in een fees-
telijke viering met pastor Jack van 

den Dungen. Daarna receptie in het 
parochiecentrum. 
De week daarna, op 24 september 
ook om 11.00 uur, viert het koor Vi-
vente haar 25-jarig jubileum. Ook 
hiervoor is een speciale jubileum-
viering voorbereid met als voorgan-
ger pastor Ben Piepers. Daarna zal 
Vivente nog even doorgaan met een 
speciaal concert in de kerk. Ook hier 

is na afloop gelegenheid tot felicite-
ren.

GROOT SPONSORDINER Op zaterdag 
7 oktober is een groots sponsordiner 
in Ons Gebouw. Dit evenement staat 
open voor het gehele dorp en is be-
doeld voor fundraising ten behoeve 
van de omvangrijke restauratie van 
de prachtige glas-in-lood ramen.

Vrijwilligers... 
smeerolie

Wat zouden we zijn zonder vrij-
willigers? Dat geldt voor heel veel 
organisaties en activiteiten. Als 
er ergens geld mee verdiend kan 
worden dan zijn er altijd wel on-
dernemers te vinden die daar op 
in haken. Terecht, maar toch is 
er veel meer nodig voor een goed 
draaiende samenleving. Dat zijn 
vaak hobbymatige activiteiten of 
activiteiten die culturele en so-
ciale zaken ondersteunen. Daar-
van is de verdiencapaciteit vaak 
te gering voor een bedrijfsmatige 
aanpak en komt het vrijwilligers-
werk in beeld. 
 
Doordat de meeste gezinnen te-
genwoordig tweeverdieners zijn 
en ook door de latere pensione-
ring neemt de beschikbaarheid 
af van mensen die vrijwillig er-
gens verantwoordelijkheid voor 
willen nemen. De uitdaging is om 
mensen te motiveren zich toch, 
voor deze meer sociale activitei-
ten, te gaan inzetten. Dat is de 
smeerolie voor de maatschappij. 
Onze samenleving wordt er leef-
baarder door en het is nog leuk 
ook. Als iedereen wat doet kan er 
veel bereikt worden!
 
Dit alles geldt ook voor onze 
kerkgemeenschappen. Je hoeft 
niet een fanatiek en overtuigd 
gelovige te zijn om toch de meer-
waarde van de kerkgemeenschap 
te onderkennen. Het is ook een 
rustpunt, een kruispunt, een 
vluchthaven waar ook zaken aan 
de orde zijn die buiten de harde, 
rationele vragen van de zakelijke 
economie vallen. Dat kan voor 
veel mensen een verademing zijn 
en steun geven voor het leven 
van alle dag.

GELOVEN IN LEuSDEN

Diverse 
activiteiten in 
Achterveld
ACHTERVELD Er bestaat gelukkig nog 
een goede wisselwerking tussen 
kerk en maatschappij. Niet zoals 
vijftig jaar geleden, toen de kerken 
nog op veel terreinen als enige het 
voortouw namen bij de zorg voor al-
lerlei maatschappelijke voorzienin-
gen.

Ook nu nog vullen kerkgemeen-
schappen  open plekken in de sa-
menleving op, al is het alleen maar 
om er te zijn voor mensen die be-
hoefte hebben aan contact of een 
zinvolle invulling van hun leven 
zoeken. Natuurlijk gebeurt dat op de 
eerste plaats door aandacht te geven 
aan de corebusiness van de kerk, 
het religieuze aspect. Maar zeker 
zo belangrijk is het aanwezig zijn in 
en openstaan voor, de samenleving 
om daarmee tot een positieve ge-
meenschap te komen. In Achterveld 
komen deze maanden zo maar een 
aantal activiteiten langs die daar 
een voorbeeld van zijn.
 
OPEN MONuMENTENDAG Zaterdag 9 
september is er de landelijke Open 
Monumentendag en in dat kader 
worden ook de deuren van de Ach-
terveldse Sint Jozefkerk opengezet 
en er is samen met de Historische 
Kring Leusden zelfs een kleine ex-
positie ingericht. Ook dan is er be-
perkt gelegenheid de toren te be-
klimmen (zie het programma van 
11.00 uur tot 16.00 uur).

kERkEN IN LEuSDEN  
HETEN u WELkOM

RK Jozefkerk 
Lucasparochie 
Leusden
Hamersveldse- 
weg 51, Leusden

Evangelische 
Gemeente 
De Til
Hamersveldse- 
weg 30, Leusden

Prot. Gem.
Dorpskerk

Postweg 78, 
De Glind

Prot. Gem.
Dorpskerk

Arnhemseweg 75, 
Leusden-Zuid

Prot. gem. 
Marcuskerk

Asschatterweg 23, 
Leusden

RK Jozefkerk 
Lucasparochie 
Achterveld
Hessenweg 325, 
Achterveld

Geref. kerk 
(vrijg.)

De Blekerij 33, 
Leusden

Zevende dag 
Adventisten,
Marcuskerk
Asschatterweg 23, 
Leusden

Ned. Herv. kerk, 
De Moespot

Jan van Arkelweg 6, 
Achterveld

Leusden

Achterveld De Glind

24 aug. 09.00u. Eucharistie, vg. K. 
Donders; aansluitend Rozenkrans-
gebed om 09.45u.
 
26 aug. 19.00u. Anders Vieren, vg. B. 
Piepers m.m.v. cantor Wim Tijmen-
sen
27 aug. 11.00u. Eucharistie, vg. K. 
Donders m.m.v. cantor Jeanne Kok
31 aug. 09.00u. Eucharistie, vg. K. 
Donders; aansluitend Rozenkrans-
gebed om 09.45u.
 
2 sept. 19.00u. Geen Viering
3 sept. 11.00u. Startzondag. Eucha-
ristie, vg. H. Tolboom m.m.v. LK Ru-
ach en Generations
7 sept. 09.00u. Eucharistie, vg. K. 
Donders; aansluitend Rozenkrans-
gebed om 09.45u.
 
9 sept 19.00u. Anders Vieren, vg. F. 
Kok m.m.v. LK Ruach
10 sept. 11.00u. Ziekenzondag. Eu-
charistie, vg. K. Donders m.m.v. LK 
Ruach
14 sept. 09.00u. Eucharistie, vg. K. 
Donders; aansluitend Rozenkrans-
gebed om 09.45u.
 
16 sept. Geen Viering
17 sept. 11.00u. Vredesweek. Eu-
charistie, vg. H. Zemann m.m.v. Ge-
nerations

27 aug. 10.00u. mevr. ds. H.K. Groen, 
de Glind. Maaltijd v.d. Heer
3 sept. 10.00u. ds. A. Nicolai, Barne-
veld
10 sept. 10.00u. mevr. ds. H.K. 
Groen, de Glind
16 sept. 19.00u. mevr. ds. H.K. 
Groen en pastor F. Kok. Oecumeni-
sche viering ivm start Vredesweek
                             aansluitend aan de vie-
ring fakkeloptocht naar Achterveld
17 sept. 10.00u. ds. H.R. van Riezen, 
de Glind

27 aug. 10.00u. ds. A. Sprotte
3 sept. 10.00u. geen dienst in de 
kerk, maar gezamenlijke startdienst 
op het YMCA terrein, paradijsweg 4 
m.m.v. alle drie de dominees en go-
spelkoor Relation
10 sept. 10.00u. ds. M. Berends-van 
Hoek en ds. R. Doesburg: viering 
waarin belijdenis van het geloof 
wordt afgelegd
17 sept. 10.00u. ds. R. Doesburg: vie-
ring Heilig Avondmaal

27 aug. 09.15u. Woord- & Commu-
nieviering, vg. B. Piepers m.m.v. Vi-
vente
3 sept. 09.15u. Woord- & Commu-
nieviering, vg. F. Kok m.m.v. St. Cae-
ciliakoor
10 sept. 09.15u. Gebedsviering, vg. 
F. Kok m.m.v. Vivente
16 sept. 19.00u. Start Vredesweek. 
Viering de Glind met aansluitend 
fakkeloptocht naar Achterveld
17 sept. 11.00u. 25jr. Jubileum Riet-
zangers. Eucharistie, vg. J. v.d. Dun-
gen m.m.v. Rietzangers en St. Cae-
ciliakoor

27 aug. 10.00u. ds. R. ter Beek, vie-
ring Heilig Avondmaal; 16.30u. ds. 
G.P. Hommes
3 sept. 10.00u. ds. G.P. Hommes; 
16.30u. ds. R. ter Beek
10 sept. 10.00u. ds. G.P. Hommes; 
16.30u. ds. G.J. van Harten, Spaken-
burg
17 sept. 10.00u. ds. R. ter Beek; 
16.30u. ds. G.P. Hommes
 

26 aug. 09.45u. Sabbatschool; 10.45u. 
Tussendienst; 11.00u. Eredienst; 
12.15u. Gezellig samenzijn
2 sept. 09.45u Sabbatschool; 10.45u. 
Tussendienst; 11.00u. Eredienst; 
12.15u. Gezellig samenzijn
9 sept. 09.45u. Sabbatschool; 10.45u. 
Tussendienst; 11.00u. Eredienst; 
12.15u. Gezellig samenzijn
16 sept. 09.45u. Sabbatschool; 
10.45u. Tussendienst; 11.00u. Ere-
dienst; 12.15u. Gezellig samenzijn

27 aug. 10.00u. Gerard van Ameron-
gen
3 sept. 10.00u. Gerard van Ameron-
gen
10 sept. 10.00u. Paul Rooda, Alive 
and Well Ministries
17 sept. 10.00u. Pim van Arnhem, 
People International
 

27 aug. 10.00u. ds. M. Berends-van 
Hoek
3 sept. 10.00u. geen dienst in de 
kerk, maar een gezamenlijke start-
dienst op het YMCA terrein, para-
dijsweg 4 m.m.v. alle drie de domi-
nees en gospelkoor Relation
10 sept. 10.00u. ds. E. Renkema
17 sept. 10.00u. ds. A. Sprotte: be-
diening Heilige Doop
 

27 aug. Geen dienst
3 sept. Geen dienst
10 sept. 09.00u. prop. E. Boogert, 
Driebruggen
17 sept. 09.00u. ds. L.W. van de 
Sluijs, Nijkerkerveen
 

‘Geloven in Leusden’ is een maandelijkse rubriek die onder 
auspiciën van de Raad van Kerken door de plaatselijke geloofs- 
gemeenschappen wordt gevuld. De kerken heten alle  
Leusdenaren welkom in de diensten. De rubriek beoogt daarmee 

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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