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Vertrouwen en loslaten
Bijzondere viering
voor kinderen in
groep acht

KERKEN IN LEUSDEN
HETEN U WELKOM

Drie zomerse
avondwandelingen
in augustus

Ko Groen

VERTROUWEN Aan het begin van de
viering verbond dominee Sprotte
de overstap van deze vier met alle
mensen in de kerk. Want iedereen
moet wel eens nieuwe stappen nemen, afscheid nemen, opnieuw beginnen. En daarvoor is vertrouwen
nodig. Ook in het geloof is vertrouwen nodig. Terwijl op de beamer
foto’s te zien waren van de kinderen
van baby tot tiener, vergeleek Sprotte het groeien. Je hebt leren lopen en
je bent groot geworden, en in het geloof ben je ook gegroeid. Dat groeien

PGL

LEUSDEN Er was weer een bijzondere kerkdienst op zondag 24 juni in
de Dorpskerk. De kerkdienst stond
in het teken van vier tieners die na
de zomer naar de middelbare school
gaan. Het is de gewone gang van het
leven, maar voor de tieners (en hun
ouders) een grote stap. De dienst is
een moment om de overstap te vieren en er een zegen voor te vragen.
Dominee Anette Sprotte had van
tevoren met de tieners gesproken.
Samen hadden ze het eerste lied gekozen, een lied van dankbaarheid:
Dank u voor deze nieuwe morgen,
dank u voor deze nieuwe dag, dank
u dat ik met al mijn zorgen bij u komen mag. Het lied zette de toon, die
door alles heen werd gehoord: de
Bijbelverhalen die door de overstappers waren gekozen, wat ze vertelden over hun geloof, de minipreek
van de dominee en het ritueel van
loslaten en wegstappen.

pp Een moment om de overstap te vieren en de zegen te vragen voor vier tieners die naar de middelbare school gaan.

gebeurt door vragen te stellen. Dat
mag altijd, en zonder angst. Want
vragen betekent dat je nieuwsgierig
bent en zo leer je steeds meer. Sprotte memoreerde ook aan de doop van
de kinderen. ‘Toen hebben jullie ouders willen zeggen: ‘Ons kind is een
kind van God’. Als symbool kregen
ze toen een doopkaars. Die kaars
wordt nu opnieuw aangestoken.

Want het licht gaat ook vandaag, bij
de nieuwe stappen, met jullie mee.’
ZEGEN Later werden de tieners samen met hun ouders naar voren
gevraagd. Dicht bij elkaar stonden
ze voor in de kerk. Dit moment van
overstappen naar een andere school
is ook juist een moment van loslaten.
Dat werd zichtbaar en voelbaar toen

‘Geloven in Leusden’ is een maandelijkse rubriek die onder
auspiciën van de Raad van Kerken door de plaatselijke geloofsgemeenschappen wordt gevuld. De kerken heten alle
Leusdenaren welkom in de diensten. De rubriek beoogt daarmee

de tieners een stap naar voren zetten, terwijl de ouders bleven staan.
Zo los van elkaar kregen beide een
zegen. De ouders het eerst. ‘Wat jullie gezaaid hebben, aan geloof, hoop
en liefde, dat komt goed.’ Daarna
de tieners. Ze vormden een kleine
cirkel, een hand op elkaars schouder. ‘Moge God met jullie meegaan.
Want jullie zijn kinderen van God.’

LEUSDEN Met of zonder stok: het
is heerlijk om al wandelend te genieten van een landschap. Je
ruikt de bloemen en je hoort de
vogels in de lucht kwetteren. Het
is heel ontspannen voor lichaam
en ziel. Even de gedachten uit het
hoofd laten waaien en je laten
verwarmen door de zomerzon.
De natuur is helend en bemoedigend. Een wandeling is spiritueel
en biedt eenvoudige ontspanning. Al wandelend kom je in gesprek en kun je elkaar beter leren
kennen. De wandelingen duren
ruim een uur tot maximaal 90
minuten. Daarna is er gelegenheid om koffie of thee te drinken.
Men kan deelnemen aan meerdere wandelingen. Op donderdag
2-8 om 19.00 uur vertrek van het
plein van de Biezenkamp richting de Schrammer. Op donderdag 16-8 om 19.00 uur vertrek bij
het Trefpunt bij de Dorpskerk in
Leusden richting de Treek. Op
donderdag 30-8 om 19.00 uur vertrek bij het YMCA terrein. Graag
opgeven bij Anette Sprotte (0622314890,
com)

sprotteanette@gmail.

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.

Leusden
RK Jozefkerk
Lucasparochie
Leusden

Prot. gem.
Marcuskerk

Geref. kerk
(vrijg.)

Zevende dag
Adventisten,
Marcuskerk

Evangelische
Gemeente
Leusden

Hamersveldseweg 51, Leusden

Asschatterweg 23,
Leusden

De Blekerij 33,
Leusden

Asschatterweg 23,
Leusden

Hamersveldseweg 30, Leusden

8 juli 10.00 u. ds. P. Boonstra, Huizen/
Bussum; 16.30 u. ds. A.O. Reitsema,
Amersfoort-Vathorst

7 juli 09.45 u. Sabbatschool; 10.45 u.
Tussendienst; 11.00 u. Eredienst; 12.15
u. Gezellig samenzijn

8 juli 10:00 u. Bert de Haan, Bread For
The Hungry Ministries

15 juli 10.00 u. ds. J.B. Wilmink,
Amersfoort-C.;16.30 u. ds. W.Q. Hoorn,
Eemdijk

14 juli 09.45 u. Sabbatschool; 10.45 u.
Tussendienst; 11.00 u. Eredienst; 12.15
u. Gezellig samenzijn

22 juli 10.00 u. ds. A. Veerman, Zeist;
16.30 u. ds. J. Boersma, Almere

21 juli 09.45 u. Sabbatschool; 10.45 u.
Tussendienst; 11.00 u. Eredienst; 12.15
u. Gezellig samenzijn

5 juli 09.00 u. Eucharistie, vg. H.
Zemann; 9.45 u. Rozenkransgebed in de
Mariakapel

15 juli 10.00 u. ds. R. Doesburg

7 juli 19.00 u. Geen viering.

22 juli 10.00 u. ds. R. Doesburg

8 juli 11.00 u. Eucharistie, vg. H.
Zemann, m.m.v. cantor W. Tijmensen

29 juli 10.00 u. ds. A. Sprotte

8 juli 10.00 u. ds. A. Sprotte

15 juli 10:00 u. Gerard van Amerongen

12 juli 09.00 u. Eucharistie, vg. H.
Zemann; 9.45 u. Rozenkransgebed in de
Mariakapel

29 juli 10.00 u. ds. R. ter Beek; 16.30 u.
???

14 juli 19.00 u. Anders Vieren, vg.
parochianen, m.m.v. cantores
15 juli 11.00 u. Eucharistie, vg. H.
Zemann, m.m.v. Generations
19 juli 09.00 u. Eucharistie, vg. H.
Zemann; 9.45 u. Rozenkransgebed in de
Mariakapel

28 juli 09.45 u. Sabbatschool; 10.45 u.
Tussendienst; 11.00 u. Eredienst; 12.15

Achterveld

De Glind
Ned. Herv. kerk,
De Moespot

RK Jozefkerk
Lucasparochie
Achterveld

Prot. Gem.
Dorpskerk

Arnhemseweg 75,
Leusden-Zuid

Jan van Arkelweg 6,
Achterveld

Hessenweg 325,
Achterveld

Postweg 78,
De Glind

8 juli 10.00 u. ds. M. Kemink

22 juli 11.00 u. Eucharistie, vg. H.
Zemann, m.m.v. cantor J. Kok

15 juli 10.00 u. geen dienst, gezamenlijke viering in de Marcuskerk

26 juli 09.00 u. Eucharistie, vg. K.
Donders; 9.45 u. Rozenkransgebed in de
Mariakapel

22 juli 10.00 u. geen dienst, gezamenlijke viering in de Marcuskerk

29 juli 11.00 u. Eucharistie, vg. K.
Donders, m.m.v. cantor J. Kok

29 juli 10:00 u. Jaap Dieleman, Stichting
De Heilbode

Prot. Gem.
Dorpskerk

21 juli 19.00 u. Geen viering

28 juli 19.00 u. Anders Vieren, vg. F. Kok,
m.m.v. cantor W. Tijmensen

22 juli 10:00 u. Gerard van Amerongen

8 juli 9.00 u. ds. G.H. Kruijmer, LageVuursche

8 juli 9.15 u. Woord-&Communieviering, vg. B. Piepers m.m.v. Vivente

8 juli 10.00 mevr. ds H.K. Groen, De
Glind Doopviering

15 juli 9.00 u. ds. K.C. Kos, Ede

15 juli 9.15 u. Gebedsviering, vg. J.
Schouten en A. Snik m.m.v. organist A.
Overgoor

15 juli 10.00 ds W. van Iperen, Barneveld
Viering aangepast voor mensen met

22 juli geen dienst

beperkingen
29 juli geen dienst

29 juli 10.00 u. geen dienst, gezamenlijke viering in de Marcuskerk

5 augustus geen dienst
12 augustus 9.00 u. ds. D.J. Cuperus,
Veenendaal

22 juli 9.15 u. Woord-& Communieviering, vg. B. Piepers m.m.v. organist A.
Overgoor
29 juli 9.15 uur Woord-& Communieviering, vg. F. Kok m.m.v. organist Wim
Hoebe

22 juli 10.00 mevr. drs M. Verschure,
Duiven
29 juli 10.00 ds G van Belzen, Leusden

