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Kerk en school
LEUSDEN Alle  (basischool) kinde-
ren van Leusden zijn op zondag 
24 september welkom in de Mar-
cuskerk bij één van de vieringen 
die kerken en scholen samen or-
ganiseren. Dominee Maria Be-
rends van de Protestantse ge-
meente Leusden en pastor 
Antoinette Bottenberg van de 
katholieke Lucasparochie heb-
ben afgelopen weken alle klassen 
bezocht. De kinderen hebben lie-
deren geleerd en over het thema 
geknutseld. Leerkrachten heb-
ben meegedacht in de voorberei-
dingen.
Alle voorbereiding komt aan-
komende zondag samen in twee 
feestelijke vieringen, met als the-
ma: Op ontdekkingstocht. Over 
verspieders in Jericho die het 
land Kanaän gaan verkennen. 
Ze kunnen hun ogen bijna niet 
geloven en als je hun verhaal 
hoort zul je versteld staan. Durf 
je mee?
Alle kinderen en hun families 
zijn welkom, naar welke school 
je ook gaat. Om 9.00 uur is er bij-
zondere medewerking van de le-
raren en kinderen van De Holm, 
Loysder Hoek en Het Kompas. 
Om 10.30 uur met bijzondere me-
dewerking van  De Rossenberg, 
Kla4 en De Brink.

gELovEN iN LEUSDEN

Evangelische Gemeente is grenzeloos

,,Nee, dat is niet  eenvoudig.  Van-
daag de dag zien we de tolerantie 
van hindoes naar christenen steeds 
verder afnemen. Maar vooral door 
de onophoudelijke inzet, van Zacher 
en Helen, voor de plaatselijke be-
volking hebben zij heel veel krediet 
opgebouwd bij zowel de bevolking 
en de lokale overheid. Zij hebben 
verschillende projecten opgezet: 

onderwijs geven over hygiëne, we-
kelijks naailes geven aan vrouwen. 
Zij geven gratis onderwijs aan kans-
arme kinderen.’’
 
ZACHER EN HELEN ,,Afgelopen zomer 
zijn Zacher en Helen naar Neder-
land gekomen om tien jaar vriend-
schap te vieren. Ze waren erg onder 
de indruk van ons land, vooral de 

rust en vrede. Overal zagen ze ker-
ken en dachten dat iedereen hier 
christen is. Zacher vond het jammer 
dat kerken leeglopen en dat zo het 
werk en de erfenis van de voorva-
deren verloren gaat. Dat raakte mij. 
Maar tegelijkertijd: mijn relatie met 
God en met andere gelovigen is niet 
afhankelijk van een kerkgebouw. Of 
dat nu in India is of in Leusden.’’

LEUSDEN Leusden kent een grote be-
trokkenheid van de plaatselijke ker-
ken bij het sociaal maatschappelijk 
leven.  De Evangelische Gemeente 
Leusden (EGL) heeft van oudsher 
een grote zendingsvisie. We vragen 
aan Gerard van Amerongen, voor-
ganger van de EGL welke concrete 
hulp er wordt verleend. Van Ame-
rongen: ,,We zijn actief betrokken bij 
projecten in India, Servië, Oeganda 
en Israël. Niet alleen in financiële 
ondersteuning, maar ook door mid-
del van uitzending van gemeentele-
den.’’
 
Kunt u iets vertellen over project(en) 
in India?
,,Zo’n tien jaar geleden werd ik uit-
genodigd voor een conferentie in 
Overijssel. Ik leerde daar een zen-
deling uit Nepal kennen.  Eénmaal 
in Nepal, bleek er pal over de grens, 
in India, -in een overwegend hin-
doeïstische omgeving-, een chris-
telijke conferentie te zijn. Tot mijn 
verrassing bleek ik de hoofdspreker 
te zijn. Uit deze conferentie ontstond 
een christelijke gemeente, dat geleid 
zou gaan worden door een jong Indi-
aas echtpaar, Zacher en Helen. Door 
hun harde werken en goede reputa-
tie groeide een schooltje van twin-
tig leerlingen in tien jaar uit tot 
een school met ruim 300 leerlingen. 
Wij als gemeente hebben kunnen 
helpen om de bouw van een grote 
school te realiseren. Als ik erop te-
rugkijk hoe dat contact tot stand is 
gekomen ben ik nog steeds onder de 
indruk van hoe God werkt.’’
 
Is het eenvoudig om in India een 
christelijke zendingsproject tot stand 
te brengen?

 p ,,We zijn actief betrokken bij projecten in India, Servië, Oeganda en Israël.’’

kERkEN iN LEUSDEN  
HEtEN U wELkom
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21 sept. 09.00u. Eucharistie, vg. K. 
Donders. Aansluitend Rozenkrans-
gebed om 09.45u.
23 sept. 19.00u. Anders Vieren, vg. 
B. Piepers m.m.v. cantor Jeanne Kok
24 sept. 11.00u. Eucharistie, vg. K. 
Donders m.m.v. cantor An Boersen
 
28 sept. 09.00u. Eucharistie, vg. K. 
Donders. Aansluitend Rozenkrans-
gebed om 09.45u.
30 sept. 19.00u. Geen viering
1 okt. 09.15u. Eucharistie, vg. K. 
Donders
 
5 okt. 09.00u. Eucharistie, vg. K. 
Donders. Aansluitend Rozenkrans-
gebed om 09.45u.
7 okt. 09.00u. Rozenkransgebed. 
19.00u. geen viering
8 okt. 10.30u. St. Lucasdag in Ach-
terveld, vg. pastoraalteam m.m.v. LK 
Ruach
 
12 okt. 09.00u. Eucharistie, vg. K. 
Donders. Aansluitend Rozenkrans-
gebed om 09.45u.
14 okt. 09.00u. Rozenkransgebed
                   19.00u. Anders Vieren, vg. 
Dieparleden Jaap Schouten en Anja 
van Rossum
15 okt. 09.15u. Eucharistie vg. H. 
Tolboom m.m.v. Generations

24 sept. 10.00u. Mw. ds. H.K. Groen, 
De Glind. Gemeentedag met vie-
ring, aktiviteiten en lunch
1 okt. 10.00u. Mw. ds. L. van Rouen-
dal, Barneveld
8 okt. 10.00u. Mw. ds. H.K. Groen, 
De Glind. Afscheid/bevestiging 
ambtsdragers
15 okt. 10.00u. Mw. ds. J.C. van den 
Boogaard, Driebergen
 

24 sept. 10.00u. Ds. D. van Wagenin-
gen
1 okt. 10.00u. ds. R. Doesburg, be-
diening Heilige Doop.
           19.00u. Church4U ds. R. Does-
burg
8 okt. 10.00u. ds. M. Berends-van 
Hoek
15 okt. 10.00u. ds. J. Woltinge
 

24 sept. 11.00u. Woord-& Com-
m.-viering, vg. B. Piepers m.m.v. Vi-
vente. 25 jr.Jubileum Vivente!
1 okt. 09.15u Woord-& Comm.-vie-
ring, vg. R.Bouwman m.m.v. St. Cae-
ciliakoor
8 okt. 10.30u St. Lucasdag. Eucha-
ristie, vg. pastoraalteam m.m.v. LK 
Ruach
15 okt. 09.15u. Gebedsviering, vg. 
Dieparleden J. Schouten en A. v. 
Rossum m.m.v. Vivente

24 sept. 10.00u. Ds. J. van Benthem, 
Utrecht-Centrum en 16,30u. Ds. R. 
ter Beek
1 okt. 10.00u. Ds. P.G. Hommes en 
16.30u. Ds. R. ter Beek
8 okt. 10.00u. Ds. R. ter Beek, vie-
ring Heilig Avondmaal en 16.30u. 
Ds. P.G. Hommes
15 okt. 10.00u. Ds. P.G. Hommes 
en 16.30u. Ds. J. van Benthem, 
Utrecht-Centrum
 

23 sept. 09.45u Sabbatschool; 10.45u. 
Tussendienst; 11.00u. Eredienst; 
12.15u. Gezellig samenzijn
30 sept. 09.45u. Sabbatschool; 
10.45u. Tussendienst; 11.00u. Ere-
dienst; 12.15u. Gezellig samenzijn
7 okt. 09.45u. Sabbatschool; 10.45u. 
Tussendienst; 11.00u. Eredienst; 
12.15u. Gezellig samenzijn
14 okt. 09.45u. Sabbatschool; 10.45u 
Tussendienst; 11.00u. Eredienst; 
12.15u. Gezellig samenzijn

24 sept. 10.00u. Bart Doornweerd, 
Jeugd met een Opdracht
1 okt. 10.00u. Paul Rooda, Alive and 
Well Ministries
8 okt. 10.00u. Gerard van Ameron-
gen
15 okt. 10.00u. Gerard van Ameron-
gen

24 sept. 09.00u. en 10.30u Oecu-
menische Kerk & Schooldiensten 
m.m.v. ds. M. Berends-van Hoek en 
past.werker A. Bottenberg en een 
project kinderkoor
1 okt. 10.00u. ds. A. Sprotte m.m.v. 
gospelkoor Relation
8 okt. 10.00u. ds. A. Sprotte, viering 
Heilig Avondmaal m.m.v. de Canto-
rij
15 okt. 10.00u. ds. R. Doesburg

24 sept. 09.00u. ds. M.K. de Wilde, 
Nijkerk
1 okt. 09.00u. ds. G.M. van Meijeren
8 okt. 09.00u. ds. P. Molenaar, Lun-
teren
15 okt. 09.00u. ds. D.J. Cuperus, 
Veenendaal
 

Prot. Gem.
Dorpskerk

Postweg 78, 
De Glind

‘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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