Raad van Kerken – Jaarverslag 2017
‘Onderzoek wat de wil van de Heer is,’ Efeziërs 5:10
Wat deed de Raad van Kerken in 2017?
Binnen de Raad van Kerken Leusden werkten we ook in 2017 aan het samen
zichtbaar maken van de kerken. We zijn met elkaar verbonden, als plaatselijke
kerken en parochies en als inwoners met diverse achtergronden en
geloofsstijlen. Met het oecumenisch werk in Leusden heeft de Raad van Kerken
ook in 2017 willen zoeken naar mogelijkheden van verbindingen in Christus. Er
is veel inzet gegaan naar het realiseren van een tijdelijke opvang voor
Leusdenaren in crisissituaties. Hierna volgt een kort overzicht van de
activiteiten van het afgelopen jaar.
Realisatie van een tijdelijke opvang voor volwassen Leusdenaren

Villa Buitenhof werd in 2017 in gebruik genomen als tijdelijke opvang voor
volwassen Leusdenaren die even een plek voor zichzelf nodig hebben.
Het kan bijvoorbeeld gaan om mensen die vastlopen in een proces van
echtscheiding, mensen met schulden of jongeren met problemen thuis.
Villa Buitenhof is een gezamenlijk project van de Raad van Kerken,
Woningstichting Leusden en Larikslaan 2.
Bij de Oecumenische Pinksterviering op ’t Plein heeft de raad van Kerken
behalve collectegeld ook om hulp gevraagd deze woning instap klaar te maken.
Met de hulp van 140 vrijwilligers, onder leiding van coördinator Marco van der
Ploeg, is in korte tijd de hele woning aangepakt en geschikt gemaakt voor
bewoning.
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Zincafé
Al 8 jaar organiseert het bestuur van Zincafé thema-avonden in De Tuin, dit jaar
werd er gewerkt vanuit het thema ‘Verbinding’. De avonden verlopen meestal
volgens een beproefd recept: spreker met pakkende inleiding, in de pauze een
op het onderwerp toegesneden lied, vervolgens discussie met de zaal en ten
slotte een sfeervolle afsluiting. Het Zincafé is een behoorlijk gewortelde traditie
in Leusden geworden, met jaarlijks enkele honderden bezoekers.
Data, thema’s en sprekers in 2017 waren:
-

23 januari 2017
27 maart 2017
24 april 2017
25 september 2017
13 November 2017

Muziek kent geen grenzen, door Michel Patty
Ware Winst, met Anne-Marie Poorthuis
De waarde van vrijheid, door Martine Letterie
Zin in ouder worden, met Karen Hillege
Wat is een echte ontmoeting? Door Theo Witvliet

Pinksterviering op 4 juni 2017
Voor de 28e keer werd in Leusden een Oecumenische Pinksterviering gehouden
op ‘t Plein van De Hamershof. Het was prima weer en ook dit jaar kwamen er
honderden mensen de dienst meebeleven. Het motto was ‘Hemelse Vreugde’
en werd toegelicht door voorganger Gerard van Amerongen.
De Heilige Geest maakt mensen enthousiast om uit te reiken naar de ander, te
laten delen in liefde en warmte. We verlangen allemaal naar een betere tijd,
zonder ziekte, oorlog, pijn en verdriet. De Bijbel spreekt over een blijvende
vreugde die in ons leven zal groeien wanneer we geleid worden door de
liefdevolle leiding van de Heilige Geest. De muzikale inbreng was divers van
karakter en zoals gebruikelijk was er een apart programma voor de kinderen in
de basisschoolleeftijd.
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Vredesweek 15 -24 september 2017
In deze week werd er gewerkt vanuit het thema ‘De kracht van Verbeelding’.
Op zaterdag 16 september was er de fakkeltocht van Achterveld naar de Glind.
Op maandag 18 september kon iedereen meedoen aan een eet-avontuur in de
Til, waar lekkernijen gepresenteerd werden met gerechten uit Irak, Iran,
Afghanistan en Syrië. Er was een lezing in de Bibliotheek en een vredesfilm in
de Tuin. Op zondag 24 september werd de week afgesloten met een
familiefietstocht met levende historie.
Prinsjesdagontbijt in De Tuin
Op dinsdag 19 september 2017 werd het Prinsjesdagontbijt georganiseerd van
8.00 uur tot 9.30 uur. Een ontmoeting in de vroege ochtend die in het teken
staat van politieke en maatschappelijke vraagstukken. Dit jaar koos de Raad
van Kerken het thema ‘de relevantie van visie en anders durven kijken’. De
ochtend werd ingeleid door twee sprekers die gewend zijn ‘anders ’te kijken,
namelijk kunstenaar Mathieu Klomp en dominee Anette Sprotte. Beide
sprekers lieten veel beeldmateriaal zien waarbij de onderlinge verbinding
tussen mensen centraal staat. Mathieu gaf aan dat in ‘zijn wereld’ (de
kunstenaarswereld) weinig geld wordt verdiend en geld verdienen een geringe
rol speelt. Dat is een vorm van ‘anders’ kijken en leven dan in veel andere
milieus.
Ds. Anette Sprotte komt veel mensen tegen die niet ‘’alles uit het leven weten
te halen’’. Er zijn veel mensen die het niet alleen redden in het leven. Die
afhankelijk zijn van anderen in verschillende opzichten. Volgens ds. Sprotte
hebben we elkaar nodig, zijn we aangewezen op elkaars ontferming.
Protestantse gemeente in de Glind
In 2017 werden drie belangrijke lijnen uitgezet. Er was een analyse van de
financiële onderbouwing van de gemeente. Er werd een toekomstvisie
ontwikkeld van de gemeente door studenten Bedrijfseconomie en Annechien
Witteveen ronde een onderzoek af naar de theologische visie van de
gemeente. Daarnaast waren er de reguliere zondagsdiensten, de bijzondere
vieringen in de Stille Week en de Paaswake van de jongeren.
Er werden speciale vieringen gehouden voor bijvoorbeeld schoolverlaters en
mensen met een beperking. De gemeente nam deel aan oecumenische
vieringen met de locatie Achterveld van de st. Lucasparochie en de fakkeltocht
in de Vredesweek. Daarnaast werd aandacht besteed aan de manier waarop de
gemeente nog meer van waarde zou kunnen zijn voor de jongere bewoners van
het jeugddorp.
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De huiskamer van Leusden
Op 25 november 2017 is de huiskamer van Leusden geopend. Het is een plek
waar vraag en aanbod op het gebied van vrijwilligerswerk bij elkaar komen.
De kerkelijke diaconieën hebben een grote rol gespeeld bij de voorbereiding en
vanuit de raad van kerken wordt meegewerkt in het bestuur.
De huiskamer van Leusden is open op maandag- woensdag en vrijdagochtend
en iedereen die op zoek is naar vrijwillige ondersteuning is hier welkom.
Ten slotte
Leden van de raad komen en gaan, zo werd dit jaar afscheid genomen van
Hetty de Graaf die een aantal jaren intensief heeft meegewerkt binnen de raad.
Wilt u weten wie er zitting hebben in de raad? Kijk dan voor een actueel
overzicht op de website van de raad: www.raadvankerkenleusden.nl
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