
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

‘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. 

Elke zaterdag in mei 09.00 u. Rozen-
kransgebed in de Mariakapel
3 mei 09.00 u. Eucharistie, vg. K. 
Donders; 9.45 u. Rozenkransgebed in de 
Mariakapel
6 mei 09.15 u. Eucharistie, vg. K. 
Donders m.m.v. cantores A. Boersen
10 mei 09.15 u. Hemelvaart, Eucharistie, 
vg. K. Donders m.m.v. cantores J. Kok
12 mei 19.00 u. Anders vieren, 
parochianen gaan voor m.m.v. LK Ruach
13 mei 09.15 u. Eucharistie, vg. H. 
Zemann m.m.v. Generations
17 mei 09.00 u. Eucharistie, vg. K. 
Donders; 9.45 u. Rozenkransgebed in de 
Mariakapel
19 mei 19.00 u. Geen viering
20 mei 09.15 u. Eucharistie, vg. H. 
Zemann m.m.v. cantores J. Kok
20 mei 10.30 u. Oecumenische 
Pinksterviering op ‘t Plein, vg. A. 
Bottenberg e.a. m.m.v. LK Ruach
21 mei 09.15 u. Eucharistie, vg. H. 
Zemann m.m.v. cantores
24 mei 09.00 u. Eucharistie, vg. K. 
Donders; 9.45 u. Rozenkransgebed in de 
Mariakapel
26 mei 19.00 u. Anders Vieren, vg. N. 
Morpey. m.m.v. LK Ruach
27 mei 11.00 u. Familiedag, Eucharistie 
met aansluitend sport en spel voor de 
hele familie, vg. H. Zemann en H. Tran
31 mei 09.00 u. Eucharistie, vg. H. 
Zemann; 9.45 u. Rozenkransgebed in de 
Mariakapel
2 juni 19.00 u. Geen viering
3 juni 09.15 u. Eucharistie, vg. H. 
Zemann m.m.v. koor LK Ruach

6 mei  10.00 u. mevr. ds H.K. Groen, De 
Glind

13 mei 10.00 u. ds G. van Belzen, 
Leusden

20 mei 10.00 u. mevr. ds H.K. Groen, De 
Glind, Pinksteren - Maaltijd van de Heer

27 mei 10.00 u. mevr. ds L. van 
Rouendal, Barneveld

3 juni 10.00 u. mevr. ds H.K. Groen, De 
Glind

6 mei 10.00 u. ds. D. van Wageningen
10 mei 10.00 u. geen viering in de 
Dorpkerk, maar gezamenlijke viering in 
de Marcukerk
13 mei 10.00 u. ds. R. Doesburg, 
bediening van de Doop
20 mei 09.00 u. ds. R. Doesburg, 10.30 u. 
oecumenische Pinksterviering op ‘t 
Plein
27 mei 10.00 u. ds. M. Kemink, m.m.v. de 
Cantorijk, voor de kinderen KND XL
3 juni 10.00 u. ds. R. Doesburg, m.m.v. 
Gospelkoor Relation

4 mei 19.15 u. Gebedsviering, vg. Ria de 
Bruin en Henri Schouten m.m.v. Vivente 
en DWS
6 mei 09.15 u. Woord-& Communievie-
ring, vg. Rini Bouwman m.m.v. St. 
Caeciliakoor  
13 mei 09.15 u. Gebedsviering, vg. 
diepar Anita Snik en Jaap Schouten 
m.m.v. Vivente
20 mei 11.00 u. Eucharistie, vg. Karel 
Donders m.m.v.: Vivente
27 mei 9.15 uur Eucharistie, vg. Harrold 
Zemann m.m.v. St. Caeciliakoor
3 juni  11.00 uur Woord-& Communie-
viering, vg. Ben Piepers m.m.v. Vivente

6 mei 10.00 u. br. B. Hoogendoorn; 
16.30 u. ds. C. van den Berg, Amersfoort
10 mei 10.00 u. ds. G.P. Hommes, 
Hemelvaartsdag
13 mei 10.00 u. ds. G.P. Hommes; 16.30 
u. ds. R. ter Beek
20 mei 8.45 u. ds. R. ter Beek; 10.30 u. 
Pinksterviering op het Plein 16.30 ds. 
G.P. Hommes

27 mei 10.00 u. ds.G.P. Hommes ;16.30 
u. ds. P.P.H. Waterval, Harderwijk
3 juni 10.00 u. ds. R. ter Beek; 16.30 u. 
ds. P. van de Velde, Leidschenrijn

5 mei 09.45 u. Sabbatschool; 10.45 u. 
Tussendienst; 11.00 u. Eredienst; 12.15 
u. Gezellig samenzijn
12 mei 09.45 u. Sabbatschool; 10.45 u. 
Tussendienst; 11.00 u. Eredienst; 12.15 
u. Gezellig samenzijn

19 mei 09.45 u. Sabbatschool; 10.45 u. 
Tussendienst; 11.00 u. Eredienst; 12.15 
u. Gezellig samenzijn

26 mei en 2 juni 09.45 u. Sabbatschool; 
10.45 u. Tussendienst; 11.00 u. 
Eredienst; 12.15 u. Gezellig samenzijn

6 mei 10:00 u. Gerard van Amerongen

13 mei 10:00 u. Roland Bahozi, Action 
Uruma RDC

20 mei 10:00 u. Gezamenlijke Pinkster-
viering Hamershof

27 mei 10:00 u. Gerard van Amerongen

3 juni 10:00 u. Paul Rooda, Alive and 
Well Ministries

6 mei 10.00 u. ds. M. Kemink en ds. R. 
Doesburg
10 mei 10.00 u. gezamenlijke viering 
o.l.v. ds. A. Sprotte, bij mooi weer 
aansluitend samen fietsen

13 mei 10.00 u. ds. A.B. Liebich
20 mei 10.30 u. geen viering in de 
Marcuskerk, maar oecumenische 
Pinksterviering op ‘t Plein

27 mei 10.00 u. ds. R. Doesburg, viering 
Heilig Avondmaal, 10.00 u. Jeugdkerk
3 juni 10.00 u. dr. R.J. de Vries

 6 mei 09.00 u. ds. P. Molenaar, Lunteren

13 mei 09.00 u. prop. E. Boogert, 
Driebergen

20 mei 09.00 u. ds A.D. Goijert, Nijkerk

27 mei Geen dienst

3 juni Geen dienst

10 juni 09.00 u. dr. P. Vermeer, Wezep

Kerk in en voor de gemeenschap
 

ACHTERVELD De kerk, de godsdienst 
is een eeuwenoud en vertrouwd fe-
nomeen binnen bijna alle samenle-
vingen. Ook in Nederland, Leusden 
en Achterveld. Zij is de basis van 
onze huidige cultuur en denken en 
ook van veel sociale verworvenhe-
den. Die cultuur en denken zijn zelfs 
zo geïntegreerd in onze moderne sa-
menleving dat we steeds meer los 
raken van de oorsprong er van.
 
Veel van de voorzieningen die van-
uit de kerken tot stand zijn geko-
men zijn verankerd geworden in het 
overheidsbeleid. Denk aan de kruis-
verenigingen die zijn geëvolueerd 
naar de grote Thuiszorgorganisaties 
of aan het onderwijs dat door zelf-
standige schoolbesturen met over-
heidsgeld wordt uitgevoerd en de 
bejaardenzorg dat door niet-kerke-
lijke instituties is ingevuld.
 
Tot ongeveer de jaren tachtig van de 
vorige eeuw werden al die voorzie-
ningen rechtstreeks vanuit de ker-
ken georganiseerd en aangestuurd.
Het directe sociale en materiële be-
lang van de kerk is daarmee minder 
duidelijk geworden. Je kunt je zelfs 
de vraag stellen:

Hoe erg zou het zijn als de kerk(ge-
meenschap) zou verdwijnen? 
 
Dat is een complexe vraag, omdat de 
betekenis van de kerk voor mensen 
verschillend is.
Voor de meeste mensen is de eerste 
referentie die het begrip kerk (te-
recht) oproept die van de religie, het 
vorm geven aan ‘n relatie met God.
Die religieuze basis is complex, om-

dat die bij veel kerken en ook in onze 
eigen RK kerk, leidt tot ingewikkel-
de en moeilijk te begrijpen stellin-
gen en procedures die die relatie 
met God mede vorm moeten geven.
 
Dat is best jammer. Want de kerk 
kan bij uitstek een plaats zijn om 
stil te staan bij de zin van het leven 

en welke waarden er voor je zelf en 
voor de gemeenschap van belang 
zijn om het leven en de samenleving 
tot een zo groot mogelijk succes te 
maken.
 
Soms door er alleen maar te zijn en 
af en toe te graven in je eigen diepe-
re gedachten en op een ander mo-

ment door juist samen te vieren en 
met gezangen, muziek, overwegin-
gen en gebeden als gemeenschap 
die gezamenlijke lotsverbondenheid 
te beleven.
 
GEEN COMPETITIE MAAR CONTEM-
PLATIE Er zijn weinig andere ge-
legenheden in onze samenleving 

waar je bij de basiswaarden van de 
samenleving op een beschouwende 
manier kunt stilstaan zonder direct 
in politieke discussies te belanden. 
En in ons dagelijks leven viert de 
zakelijke benadering en competitie 
de boventoon en is er weinig ruimte 
voor aandacht voor andere waarden 
in het leven.
 
Het leven van de moderne mens 
is vaak al volgepland met allerlei 
verplichtingen: tweeverdieners, 
sport, vakanties etcetera. Iedere 
week naar de kerk is voor de mees-
te mensen al geen optie meer. Maar 
het is zeker de moeite waard om de 
toppers te bezoeken om niet geheel 
los te raken van onze wortels en ook 
eens stil te staan bij de basiswaar-
den in het leven.
 
De kerk zal zelf ook nauwer moeten 
aansluiten bij het levenspatroon en 
de vragen van de huidige samenle-
ving. De opleving van Allerzielen 
is een treffend voorbeeld van een 
actuele behoefte: het gezamenlijk 
herdenken van de overledenen van 
het voorbije jaar ondervindt steeds 
grotere belangstelling. Maar ook 
met andere activiteiten zal de kerk 
haar rol in de gemeenschap kunnen 
verstevigen.
 
In Achterveld gebeurt dat onder 
andere door de organisatie van ex-
posities en af en toe een concert en 
aan te sluiten bij de ‘highlights’ in 
het dorp. Dat wordt gewaardeerd en 
gesteund door parochianen en niet 
parochianen. Wij denken dat zon-
der onze kerkelijke gemeenschap 
het dorp armer zou zijn.

 p De Sint Jozefkerk in Achterveld van bovenaf. 
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