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Pinksterviering 2018 op ‘t Plein

De viering is voorbereid door vrijwilligers uit
alle geloofsgemeenschappen.
Voorgangers bij de viering zijn pastor Antoinette Bottenberg (Lucasparochie) , ds. Anette
Sprotte, ds. Rob Doesburg (Protestantse Gemeente Leusden) , ds Ruud ter Beek (Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt) en Gerard van

WOENSDAG 16 MEI
De bijbel beleven en ervaren

Marcuskerk, 20.00 uur. Maak kennis met een Bijbel verhaal op een nieuwe, verrassende,creatieve manier. In een open kring rond een kleed waar het verhaal beeldend tot levennkomt. De
focus ligt niet op het verstand maar op wat we ervaren. Zo komen de verhalen dichtbij ons eigen
leven. Deze avond het verhaal van de bloedvloeiende vrouw die Jezusbaanraakt. Tijdens ‘The
Passion’ klonk bij die ontmoeting het lied ‘Ik zie jou’ en over datzelfde zien gaat deze avond.
Welkom! Geef je op via sprotteanette@gmail.com.

ZONDAG 20 MEI
Pinksterviering op ‘t Plein
Ko Groen

LEUSDEN Op eerste
Pinksterdag (20 mei
10.30 uur) wordt in het
winkelcentrum De
Hamershof op ‘t Plein
de jaarlijkse Oecumenische Pinksterviering gehouden.
Met Pinksteren vieren we de start van
de kerk.Die start ging
met veel enthousiasme gepaard en dat
enthousiasme
willen we bewaren en
tijdens deze viering
ook uitstralen. Daarmee houden we het
Pinkstervuur brandend.

Amerongen (Evangelische Gemeente Leusden). Ds Rob Doesburg zal dit jaar de overweging houden.
Voor de kinderen van 6 tot en met 12 is er een
kinderprogramma en voor de kleineren een
oppas (crèche). Mocht het regenen, dan is de
Koningshof onze gastvrije ‘vluchtkerk’. Iedereen is welkom.

‘t Plein Leusden, 10.30 uur. Op Pinksteren vieren de christelijke geloofsgemeenschappen van
Leusden samen feest, in de open lucht in een viering waarbij iedereen welkom is. We zingen
veel bekende liederen, de begeleiding is in handen van Jorien en Matijs de Roo. Zie artikel
hiernaast.

DINSDAG 29 MEI
Interkerkelijk gebed voor Leusden.
20:30 uur Zonnedauwhof 20, Leusden

ZONDAG 3 JUNI
Kerk op schoot viering

Dorpskerk Leusden, 9.15 uur. Een korte viering voor de allerkleinsten (0-4 jaar), waarbij de
kinderen het verhaal kunnen beleven met al hun zintuigen. Er worden eenvoudige liedjes gezongen.

WOENSDAG 6 JUNI
Dagtocht voor ouderen naar Weerribben

Dorpskerk, 09.30 - 17.30 uur. Het jaarlijkse uitje. De bus vertrekt om 9.30 uur bij de Dorpskerk.
We drinken koffie in Nagele en eten in Ossenzijl. ‘s Middags maken we een rondvaart door de
Weerribben. Er wordt een kleine bijdrage gevraagd. Van te voren opgeven bij Aart van Ruler
via 033-8890305.

ZATERDAG 9 JUNI
St. Jozefkerk Leusden

Rommelmarkt

Coert van den Berg in Jozefkerk
LEUSDEN Op 21 januari 2018 heeft Coert van

den Berg een eerste Cantate van Johan Sebastian Bach ten gehore gebracht in de Jozefkerk.
De belangstelling was zo groot dat er is besloten om dit nog een keer te doen.
Op tweede Pinksterdag zal Coert als bas-bariton de cantate 49 samen met sopraan Paulien
van der Werff zingen. Het geheel wordt omlijst door muziek van het barokorkest Cappella di San Josepho.
In de Leusderkrant stond het volgende over

ZONDAG 10 JUNI
St. Jozefkerk, Achterveld
Anders vieren 09.15 uur

ZONDAG 17 JUNI

Coert en de Jozefkerk geschreven: ,,De Jozefkerk is voor mij een speciale plek. Mijn opa
was er kerkmeester, mijn vader misdienaar en
mijn moeder speelde op het orgel.’’
Alle musici zijn gespecialiseerd in het bespelen van oude instrumenten, die passen bij de
Cantate die ten gehore gebracht wordt.
Aanvang van het miniconcert is 16.00 uur.
Inloop vanaf 15.30 uur. St. Jozefkerk Leusden, Hamersveldseweg 51. Toegangsprijs is 10
euro. Kinderen tot 14 jaar gratis.

Familiedag voor alle parochianen
Vanwege
het grote succes
wordt er dit jaar weer
een familiedag georganiseerd. Alle kinderen worden samen
met hun ouders en
grootouders uitgenodigd voor deze dag.
De familiedag wordt
op zondag 27 mei gehouden voor alle parochianen uit de St.
Lucas- en de St.
Maartenparochie.
Het
belooft
een
prachtige dag te worden met een boeiend programma voor de hele
familie. Voor de eerste communicanten zal dit
de afsluitende bijeenkomst zijn en voor de
vormelingen is de familiedag het begin van
hun voorbereiding. De dag begint om 11.00
uur met een Eucharistieviering in de St. Jozefkerk in Leusden, waarin pastoor Harrold Zemann en pastoraal werker Hao Tran voor-

Dorpskerk, 09.00 - 15.00 uur. Tweejaarlijkse rommelmarkt op het plein bij de Dorpskerk. Rad
van Fortuin, poffertjes, kinderactiviteiten en natuurlijk kramen vol spullen.

St. Jozefkerk, Achterveld

Schelpenviering; 11.00 uur terugkomviering van dopelingen 2017 waarbij zij hun doopschelp
ontvangen.

DINSDAG 12 JUNI
Dagtocht voor ouderen naar Tapijtmuseum

Marcuskerk, 09.00 - 16.00 uur. De jaarlijkse dagtocht voor ouderen. Om 9.00 uur vertrekt de
bus naar het Tapijtmuseum in Genemuiden. Onderweg zal worden gegeten en op de terugweg
wacht een mooie tocht door de polder. Kosten €12.50. Van te voren opgeven bij Iemeke Ketel via
033-4343505.

ZATERDAG 20 JUNI
Eendagspelgrimage naar Beeldentuin

De PgL organiseert op 20 juni de laatste ‘pelgrimage-van-één-dag’ naar de Bijbelse beeldentuin
in Hoofddorp. De Bijbelse beelden van Karel Gomes vertellen niet alleen de Bijbelse, maar ook
zijn eigen verhaal. We vertrekken om 9.30 uur bij de Marcuskerk. Van te voren opgeven bij ds.
Anette Sprotte, via sprotteanette@gmail.com.

LEUSDEN

ZONDAG 24 JUNI
Dorpskerk, De Glind

An Boersen

10.00 uur Oecumenische viering in De Glind.

gaan. Er is tijdens de viering crèche en
kinderwoorddienst. Na de lunch kunnen kinderen, ouders, grootouders en alle andere parochianen zich vermaken met dans, sport &
spel en het zoeken naar de schatten van de
kerk. De dag eindigt om 16.00 uur. Aanmelden
bij Hao Tran via h.tran@parochiesintmaarten.nl. Deelname aan deze familiedag is gratis.

ZONDAG 24 JUNI
Praiseavond olv Adoration Worship

20:00 uur grote zaal gebouw Koningshof.

DINSDAG 26 JUNI
Interkerkelijk gebed voor Leusden.

20.30 uur Zonnedauwhof 20, Leusden.

