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GELOVEN IN LEUSDEN

Campinggasten gezocht

Activiteitenagenda Raad van Kerken Leusden

ZONDAG 24 JUNI
Overstapviering

Dorpskerk Leusden, 10.00 uur.
Met en voor kinderen die nu nog in groep 8 zitten, maar in de zomer de grote stap maken
naar de middelbare school is er op zondag 24 juni een bijzondere viering. De kinderen nemen
afscheid van de kindernevendienst. Ze delen met ons wat ze meenemen van hun geloof, hun
favoriete Bijbelverhaal en ze ontvangen een zegen. Een bijzondere viering voor jong en oud! Ds.
Anette Sprotte zal deze dienst leiden.
Raad van Kerken

LEUSDEN Kent u jongeren in uw kerk met
ideeën over de kerk
van de toekomst?
Rommie Nauta: ‘Al
meer dan zeventig
jaar over kerkmuren
heen kijken, onderzoeken, ontdekken
en vieren wat wij gemeenschappelijk
hebben’. Op 23 augustus zal dat gevierd
worden met een speciale kerkdienst, een
walk of peace en
daaraan voorafgaand
een vierdaagse voor
jonge mensen, die
het thema mee heeft gekregen van ‘On the
Move’, a youth pilgrimage of justice and peace.
Dit vindt plaats 19 t/m 23 augustus op een
kampeerlocatie in de bossen van Leusden.
Met een groep van zeventig jongeren, die
ambassadeur zijn van hun eigen kerk, wil
de organisatie nadenken over verschillende
thema’s. Deelname aan de activiteiten op 23
augustus maken onderdeel uit van het evenement. Rommie Nauta zoekt voor het bijzonde-
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re evenement duo’s van jongeren tussen de 18
en 25 jaar, van zoveel mogelijk verschillende
kerken, die onder meer betrokken zijn met activiteiten in hun eigen kerk, houden van kamperen en zich goed kunnen uitdrukken in de
Engelse taal. Opleiding en rol in de kerk zijn
niet belangrijk. Er wordt juist gezocht naar
een diverse samenstelling. Meedoen? H. v.d.
Biggelaar, h.vandenbiggelaar@protestantsekerk.nl of 030-6927869.

ZONDAG 24 JUNI

Oecumenische openluchtviering
Dorpskerk de Glind, 10.00 uur.

Oecumenische openluchtviering bij de Dorpskerk in de Glind. Thema: Op pad. Speciale aandacht voor de kinderen die groep 8 gaan verlaten voor vervolg onderwijs. Zie artikel hiernaast.

ZONDAG 24 JUNI

Evangelische Gemeente Leusden

Praiseavond onder leiding van Adoration Worship, grote zaal gebouw Koningshof, inloop 19.45
uur, start 20.00 uur

DINSDAG 26 JUNI

Evangelische Gemeente Leusden

20.30 uur Interkerkelijke gebed voor Leusden, Zonnedauwhof 20 Leusden

Hans & Lidy Fotografie

DINSDAG 10 JULI

Ontmoetingsmiddag over Vluchtelingenwerk
Marcuskerk Leusden, 14.30 uur.

Tijdens deze ontmoetingsmiddag voor ouderen komt de heer Kees Menken spreken over het
vluchtelingenwerk in Leusden. Wat is en doet Gastvrij Leusden en het Ontmoetingshuis? Hoeveel vluchtelingen zijn er eigenlijk, hoe werkt de procedure en tegen welke problemen lopen ze
aan? En wat kunnen wij zelf doen?

Praise United komt naar Leusden
LEUSDEN Op zaterdag 13 oktober zal er een

groots concert gegeven worden onder leiding
van de bekende Nederlandse gospelzanger
Martin Brand en toetsenist Henk Doest. Zij
nodigen mensen uit verschillende kerken in
Leusden uit om samen met hen een gelegenheidskoor te gaan vormen. Onder hun professionele leiding krijgen wij als Leusdenaren de
mogelijkheid samen te zingen en een prachtige concertavond voor te bereiden. Liederen
variëren van Psalmen tot Hillsong, van Black

Gospel, via Opwekkingsliederen en Hymnes
tot speciaal gecomponeerde nieuwe Nederlandstalige nummers. De repetities van Praise
United vinden plaats in de Dorpskerk in Leusden-Zuid op 11,18, 25 september en 2 oktober.
Het concert vindt plaats op zaterdag 13 oktober in de Brugkerk in Amersfoort. Aanmelden
kan via: www.Praiseunnited.nl. Meedoen kost
46 euro. Hiervan worden de organisatie van
Praise United en de huur van de repetitie-en
concertlocatie betaald.

Oecumenische Openluchtviering

Bedevaart naar Kevelaer
St. Jozefparochie Leusden

St. Lucasparochie op bedevaart naar Kevelaer Thema 2018: Zoek vrede In onze wereld zijn er
diverse brandhaarden en daar is de vrede ver te zoeken. Soms is er ook ‘oorlog’ in families, en
zelfs ons eigen hart kan koud en kil zijn terwijl wij zo verlangen naar warmte. Maria verbindt
ons en verwijst ons naar haar Zoon. In elke eucharistieviering wensen wij elkaar ‘De Vrede van
Christus.’ Laten we samen naar Kevelaer gaan, op zoek naar dié vrede.
Op 30 juli vertrekken wij samen met de parochies van Amersfoort en ‘t Gooi voor twee dagen
met bussen naar Kevelaer. Sommige mensen gaan voor de eerste keer, anderen voor de zoveelste keer, het is telkens weer een indrukwekkende en ook gezellige reis. Kinderprogramma
Ook voor uw (klein) kinderen is het een hele belevenis. Zo kunnen jongens en meisjes mee als
zogenaamd bruidje/ bruidsjonker. Tijdens vieringen dragen ze bijvoorbeeld de bloemen zodat
de bedevaart extra feestelijk wordt.
Alle kinderen zijn welkom, ook als ze geen bruidje/ bruidsjonker willen zijn. Er is een speciale kinderkruisweg, er is een nieuwe speurtocht, tijdens vieringen is er kinderwoorddienst en
natuurlijk gaan we weer samen ijs eten! De begeleiding is in handen van Wil Smink, Klaartje
Hadida en pastoraal werker Antoinette Bottenberg. Kinderen tot 15 jaar mogen mee voor 6 euro
(bus) en de hotels geven flinke kortingen op het verblijf.
Wilt u ook eens ervaren hoe het is op bedevaart te gaan naar Kevelaer? En wil jij graag ook eens
als bruidje/ bruidsjonker mee? Voor info kunt u terecht bij: Theo van Hamersveld, telefoon: 0332571258 Riet van der Heijden, telefoon: 033-2538145, mobiel 06-22103330. Of stuur een e-mail
naar amersfoortnaarkevelaer@gmail.com

MOV Achterveld

LEUSDEN Onze jaarlijkse oecumenische
openluchtviering
vindt plaats op 24
juni op het plein voor
de Dorpskerk van de
Glind. De dienst begint om 10.00 uur.
Deze viering wordt
georganiseerd door
de
oecumenische
commissie van de
pg-gemeente van De
Glind en de katholieke geloofsgemeenschap St. Jozef Achterveld
(deel
Lucasparochie). We beginnen om 10.00 uur. Het
thema van deze dienst is: OP PAD…
Voorgangers zijn ds. Mieke Groen en pw. Fred
Kok. Muzikale omlijsting wordt verzorgt door
kinderkoor De Vlindertjes en het Talentenorkest van DWS. De kinderen uit groep 8 en de
overige leerlingen die naar een vorm van vervolgonderwijs gaan, geven we extra aandacht.

MAANDAG 30 JULI / DINSDAG 31 JULI

De ouder(s)/ verzorger(s) van deze kinderen
en de kinderen zelf worden naar voren geroepen. Voor de allerkleinsten onder ons is er een
crèche in de soosruimte van Glinster. Tijdens
de Bijbellezing en de overdenking kunnen
de kinderen van de basisschoolleeftijd op het
terras een kleurplaat maken.
Na afloop is er koffie/thee/limonade en de gelegenheid om met elkaar na te praten.

DINSDAG 14 AUGUSTUS

Belevenissen van een trouwambtenaar
Marcuskerk Leusden 14.30 uur.

Tijdens deze ontmoetingsmiddag komt mevrouw Diny Zimmer uit Ermelo vertellen over haar
belevenissen als trouwambtenaar. Bij haar is de huwelijks voltrekking geen saaie, langdradige
aangelegenheid is, maar het tegendeel, omdat ze eigengemaakte liedjes, anekdotes, gedichten
en verhalen voor het bruidspaar ten gehore brengt.

