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Activiteitenagenda Raad van Kerken]

ZondAG 3 septembeR
Startzondag 
Protestantse gemeente Leusden: YMCA terrein, Paradijsweg 1: aanvang: 10.00uur. Laat zien wat 
je beweegt! Feestelijke, interactieve viering voor jong en oud, met aansluitend koffie en lunch.

Sint Jozefkerk Leusden: aanvang 11.00uur. We starten het nieuwe kerkewerk-jaar met een Eu-
charistie. Voorganger Henk Tolboom m.m.v. het liturgisch Koor Ruach en Generations. Ieder-
een welkom!

dondeRdAG 7 septembeR
Leesclub: Moderne gelovige 
De Kom Leusden: aanvang 20.00uur. Leeservaringen uitwisselen bij het boek “Mijn heldere 
afgrond” van Christian Wiman. Tien maandelijkse bijeenkomsten, kosten 100,-. Aanmelden bij 
Lia Magdelijns via lia.magdelijns@casema.nl of tel. 015-2618710

ZAteRdAG 9 septembeR
Open Monumentendag
Sint Jozefkerk Achterveld: aanvang 11.00uur. Officiële opening door wethouder v. Beurden 
m.m.v. muziekvereniging DWS. Meerdere optredens o.a. 12.00 uur Popkoor Popvalley, 14.00 
uur Con Amore. Mogelijkheid om de klokkentoren te beklimmen. Hele programma: www.scho-
lenindekunst.nl

ZondAG 10 septembeR
Kerk op Schoot
Dorpskerk Leusden: aanvang 09.15uur. Een korte viering voor de allerkleinsten (0-4jaar) waar-
in alle zintuigen mogen meedoen. Zingen, bewegen, voelen, vertellen. Over Noach.
Ziekenzondag
Sint Jozefkerk Leusden: aanvang 11.00 uur.Sacrament van de Ziekenzalving. Vooraf opgeven is 
nodig. Neem contact op met het secretariaat (tel. 033-4941261).

ZAteRdAG 16 septembeR
Start viering Vredesweek
Dorpskerk De Glind: aanvang 19.00uur. Oecumenische viering i.v.m. begin Vredesweek gevolgd 
door fakkeloptocht naar Achterveld. Meer informatie? Ds. Mieke Groen tel. 0342-450802; mail: 
hkgroen@kpnmail.nl

ZondAG 17 septembeR
25-jarig Jubileum koor Rietzangers
Sint Jozefkerk Achterveld: aanvang 11.00uur. Feestelijke Eucharistie o.l.v. pastor Jack van den 
Dungen. Tijdens de viering zingen de Rietzangers m.m.v. St. Caeciliakoor en organist Kerst de 
Ruyter. Na afloop van de viering is er gelegenheid tot feliciteren.

ZondAG 24 septembeR
Kerk & School vieringen
Marcuskerk Leusden: aanvang 09.00 en 10.30uur. Oecumenische viering voor alle kinderen in 
Leusden, voorbereid in samenwerking met de scholen. Over een ontdekkingstocht in het be-
loofde land.

25-jarig Jubileum koor Vivente
Sint Jozefkerk Achterveld: aanvang 11.00uur. Feestelijke jubileumviering  o.l.v. Ben Piepers 
m.m.v. Vivente. Na afloop geeft het koor een concertje en is er gelegeheid tot feliciteren.

mAAndAG 25 septembeR
Zincafé: Zin in Ouder worden
De Tuin, Leusden: aanvang 20.00uur. Karen Hillege (psycholoog) over “goed” oud worden, een 
derde weg tussen de twee uitersten van verval en achteruitgang enerzijds en “altijd jong blijven” 
anderzijds. Lezing, gesprek en nog lang napraten.

WoensdAG 27 septembeR
Pelgrimage van één dag naar Nijklaester
Je kunt op pelgrimsreis naar Santiago, maar ook in Nederland. Het Nijklaester in Groningen is 
een plek van bezinning en inspiratie. We gaan er een dag heen voor het ochtendgebed en een 
kloosterwandeling. Meer info: ds. A. Sprotte mail: sprotteannette@gmail.com.

vRijdAG 29 septembeR
Taizé viering
Marcuskerk Leusden: aanvang 20.00uur. Een viering waarin gebed, meditatie en muziek cen-
traal staan. Geen preek, maar stilte. Om tot jezelf te komen en stil te worden.

Film: Intouchables
Marcuskerk Leusden: aanvang 20.00uur. De film laat het ontroerende verhaal zien van twee 
mannen die in niets op elkaar lijken. We kijken samen en praten na over wat ons aanspreekt 
of geraakt heeft.

ZondAG 1 oKtobeR
Church4U
Dorpskerk Leusden: aanvang 19.00uur. Eigentijdse viering met moderne muziek, beeld en vi-
deo materiaal over een thema dat iets oproept en dat je (her)kent in je eigen leven en (on)geloof.

dondeRdAG 5 oKtobeR
Leerhuis Paulus schrijft aan Korinthe
Zes avonden (maandelijks) lezen in de Bijbel, achtergronden ontdekken en toepassen in het 
hier & nu. Meer info: ds. R. Doesburg via dsdoesburg@kpnmail.nl.
 
Meer informatie en laatste stand van zaken op www.rvk-leusden.nl

Projectkoor Dolce Musica zoekt 80 zangers

Vredesweek 2017 in Leusden; 
‘kracht van de verbeelding’

donderdag 14 september: Catharijnecentrum, 
langstraat 38 te barneveld
 
Het projectkoor Dolce Musica, dat inmiddels 7 
jaar bestaat, brengt prachtige religieuze mu-
ziek ten gehore die hedentendage bijna niet 
meer in onze kerken gehoord wordt. De afge-
lopen jaren hebben we uitvoeringen verzorgt 
in grote kerken in Amsterdam, Maastricht 
(Stella Maris), Utrecht, Den Bosch (St. Jan), 
Sittard etc. Overal wordt enthousiast op deze 
uitvoeringen gereageerd. Voor Pasen 2018 
hebben we een project samengesteld dat er 
echt wezen mag!

uitdAGinG Tot de leden van het koor beho-
ren onder meer parochianen uit Barneveld, 

de kracht van ver-
beelding: zaterdag 16 
september t/m zon-
dag 24 september
 
In een tijd van bot-
sende beelden van 
verschillende werke-
lijkheden, doet vre-
desorganisatie PAX 
een beroep op de 
kracht van verbeel-
ding. 

Stel je voor hoe vrede 
er uit ziet. Conflicten 
tussen mensen spe-
len niet alleen ver 
weg, maar ook wel 
eens dichtbij. Som-
mige mensen voelen zich hier machteloos 
over. Laten we ons in ieder geval inzetten voor 
Vrede en Verbinding in onze eigen omgeving. 
Door een beroep te doen op je verbeeldings-
kracht ga je anders kijken en denken. 

veRbeeldinGsKRACHt Je maakt je los van 
bestaande beelden en overtuigingen, nieuwe 
beelden en ideeën krijgen de ruimte. Verbeel-
dingskracht stelt je in staat om te dromen, om 

Voorthuizen, Leusden en Nijkerk. Het is een 
koor voor iedereen die van zingen houdt, die 
voor een uitdaging te vinden is en het fijn 
vindt om het beste uit zichzelf te halen.

sAmenGesteld RepeRtoiRe Project 2018 
wordt een uitdagend project met een samen-
gesteld repertoire dat er zijn mag! Dolce Musi-
ca is op zoek naar 80 zangeressen en zangers 
die de uitdaging uit willen gaan. De uitvoerin-
gen staan tussen 16 en 30 maart 2018 gepland. 

De eerste reperitie avond is donderdagavond 
14 september om 19.30 uur. Vanaf 19.00 uur 
staat de deur open, is de koffie vers gezet. 
Meer informatie: projectkoordolcemusica@
gmail.com.

grenzen te verleggen, om je voor te stellen hoe 
de ander het ziet en om samen te zoeken naar 
wat je bindt in plaats van verdeelt. Kijk eens 
om je heen, welke beelden doen je goed? 

FietstoCHt Ambassade van Vrede Leusden 
sluit de week zondag 24 september af met een 
fietstocht waarbij de expositie wordt aange-
daan (meer informatie: www.facebook.com/
VredesweekLeusden)

Kerk en school vieringen

Op zondag 24 september worden in de Mar-
cuskerk twee oecumenische kindervieringen 
gehouden voor alle (basisschool) kinderen 
van Leusden.

sCHolen De scholen worden betrokken in de 
voorbereiding. Dominee Maria Berends en 
pastor Antoinette Bottenberg zullen van te 
voren alle klassen bezoeken om over het the-
ma te praten en de kinderen uit te nodigen. 
Op school wordt aansluitend geknutseld en 
gezongen. Alles komt samen in de vieringen.
Dit jaar is het thema: Op ontdekkingstocht!

Wie durft er mee? Over de verspieders van Je-
richo die op ontdekkingstocht gaan naar het 
land van Kanaän. Van wat ze daar aantreffen 
zullen je oren gaan klapperen en je ogen ver-
steld staan. Durf je mee?

WelKom Alle kinderen en hun families zijn 
welkom naar welke school je ook gaat. Om 
9.00 uur is er bijzondere medewerking van 
de leraren en kinderen van De Holm, Loys-
der Hoek en Het Kompas. Om 10.30 uur met 
bijzondere medewerking van de leerkrachten 
en kinderen van De Rossenberg, Kla4 en De 
Brink. Ook kinderen van andere scholen zijn 
welkom!
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Oecumenische kindervieringen in de Marcuskerk  


