
        Verslag Vergadering raad van kerken , 28 maart 2019 
 
Aanwezig: Hank Beermann, Leo Lindhout, ds. Ruud ter Beek, Piet van Laar, Gerard van Amerongen, 
Carola van den Heuvel, Jeannette Stekelenburg( verslag). 
 
Afwezig: ds. Anette Sprotte, ds. Rob Doesburg. 
 
1. Hank opent de vergadering en heet een ieder van harte welkom. Leo leest een Bijbelgedeelte uit 
Mattheüs 6 met daarbij de uitleg van Kerk in Actie omtrent  gerechtigheid in de vasten periode.  
 
2. Mededelingen / ingekomen stukken 
- Informatie vanuit de landelijke raad van kerken is rondgestuurd. 
- Jeannette heeft een bezoek gebracht aan de “open kerk “ in de Glind en namens de raad bloemen 
gebracht bij Kees van Stokkum om hem te bedanken voor 11 jaar inzet voor de raad van kerken. 
 
Notitie over het Zincafé van Bart Hoogendoorn :  
 
- Dit onderzoek is gedaan op verzoek van de mensen van het Zincafé. 
- Dit omdat de bezoekersaantallen terug liepen op een gegeven moment. 
- Bart is student Godsdienst Pastoraal werk  en kon deze opdracht gebruiken voor zijn studie ( Ruud 
was begeleider)  
- Bart heeft onderzoek gedaan door een interview en een bezoek aan een avond van Zincafé. 
- De terugrapportage kwam weer bij Zincafé terecht en is daar besproken. 
- Omdat Zincafé  een activiteit is van de raad van kerken  is het goed om dit rapport ook hier te  
   Bespreken. De relatie Zincafé en raad van kerken is duidelijk, maar heeft Zincafé ook een kerkelijk  
   doel? 
- Bart heeft drie aanbevelingen gegeven in zijn rapport: 
 
1. De christelijke visie van elk onderwerp duidelijker profileren. 
2. Simultaan aan de thema avonden in elkaars kerken het onderwerp bespreken en duiden. 
3. De voorgangers zouden vaker aanwezig moeten zijn bij Zincafé om te luisteren naar wat er speelt 
en wat de mensen bezig houdt en de christelijke visie te kunnen verwoorden. 
 
Vanuit Zincafé is men het met de eerste twee stellingen niet eens en de derde stelling wel. 
Wat vinden de leden van de raad ? 
 
- Zincafé heeft de volledige vrijheid de avonden zelf in te vullen, het gaat erom mensen bij het thema 
te betrekken en diepgang te zoeken en de dialoog aan te gaan met elkaar. 
- Het bestuur van Zincafé heeft er geen behoefte aan om de opzet te veranderen. Zincafé wil niet 
beslist de Christelijke visie etaleren , het gesprek is belangrijk, maar men heeft géén zendingsdrang. 
- Het mooie is dat binnen Zincafé de diverse visies naast elkaar worden geplaatst en Zincafé zelf stelt 
zichzelf daarbij neutraal op. 
- Er gebeurt wat er moet gebeuren; kerkelijke en niet kerkelijk betrokken mensen met elkaar 
verbinden en samen het gesprek aan gaan. 
- De predikanten zouden zelf vaker aanwezig kunnen zijn om mee te doen in het geheel en de 
christelijke visie te benadrukken. Ga er heen en draag bij! Het is ook belangrijk om te weten wat er in 
de samenleving leeft, welke overtuigingen zijn er en welke overwegingen spelen een rol ? 



- Ruud geeft aan dat de christelijke visie niet moet worden uitgesloten in het geheel.  Denk aan het 
boek  “centrum- kerk” van Keller en draag het geloof uit. 
- Per avond hanteert Zincafé dezelfde opzet: voordracht- pauze – gesprek met de zaal.  
  Zijn er nog meer variaties te bedenken? 
- De raad van kerken heeft naast de Pinksterviering twee  activiteiten die een breed maatschappelijk 
  doel dienen , dat is het Prinsjesdagontbijt en Zincafé. 
- Zincafé voldoet aan de verwachtingen en er is duidelijk behoefte aan. Steek er energie in om te 
  begrijpen wat mensen bezig houdt m.b.t. bepaalde thema’s en een open gesprek is belangrijk. 
 
3. Notulen vorige vergadering ( 13 december 2019). 
- Eén zin wordt verwijderd en verder zijn de notulen akkoord ( zie bijgevoegde definitieve versie). 
- Leo merkt op dat de PGL kerkenraad niet zoveel kan met het thema van “de verwarde mens”. Hier 
  gaan we het komend jaar nog wel intensiever over nadenken. 
 
4. Communicatie en relatie aangesloten kerken. 
Als leden van de raad komen we nu al zo’n 4 á 5 jaar bijeen. Dit rondom ook actuele vragen zoals de 
noodopvang, diaconale samenwerking, praktisch zaken rondom de Pinksterviering en inhoudelijke 
vragen rondom de oecumene. 
Wat zijn overwegingen vanuit de raad die spelen op dit moment? 
 
- De vraag naar oecumene op tafel leggen, de Christelijke kerken willen meer samenwerken. 
- Open zijn en een open contact houden met anderen , vanuit de overtuiging dat je veel voor elkaar 
kunt betekenen. 
- De Christelijke missie/ visie is overkoepelend. De vraag is wat je verwacht van de oecumene? 
- De Katholieke kerk heeft hierin wel een eigen problematiek . 
- Is het een idee om aansluiting te zoeken met de raad van kerken te Amersfoort om inspiratie op te 
  doen? 
- De vrijgemaakte kerk is vaak wat “meer op zichzelf” , maar lokaal staat men wel open voor elkaar 
  en zoekt men de verbinding. 
- Het is ook belangrijk dat de ‘’eigen mensen” gemotiveerd richting oecumene; de herders moeten de 
  schapen wél meenemen in dit geheel. 
 
Welke wensen richting  de oecumene zijn  er bij de leden van de raad? 
 
- Een cursus over “Het Christelijke geloof”, uitleg over missionair werk, zoals indertijd door Cor Pitlo 
werd gegeven. 
- Boekbesprekingen voor alle geïnteresseerden toegankelijk maken. 
- Initiatieven die leven binnen de geloofsgemeenschap ook breder dragen, zoals momenteel bijv. de 
  PGL inzet voor Moldavië, maar ook bijv. een Israël reis of de Katholieke projecten ter ondersteuning 
  van armere landen. 
-  Bezoek Catharijne Convent- Leusden breed voorbereiden. 
- De pagina in de Leusder Krant moet in elk geval blijven! Goed om alle inwoners te informeren . 
- De raad van kerken is een ‘voertuig’ waarop veel gedragen wordt. 
- Gerard geeft aan dat er behoefte is aan meer missionaire gerichtheid. Er zijn groepen Christenen 
  die bidden voor Leusden, er zijn Praise diensten- het eerste doel van de kerken is het Evangelie te 
  verkondigen . 
  Kunnen we meer eensgezindheid ervaren en meer diepgang brengen in de verkondiging? Hoe is 
  Jezus vindbaar? Kunnen we ons gezamenlijk optreden versterken – krachten bundelen in de dingen 
 die je met elkaar doet? 
- Er is ook een tendens dat het belijden van je geloof steeds meer een privé aan gelegenheid wordt, 
  debat hierover is gaande en uiterlijke kenmerken van geloof roepen soms weerstand of  angst op. 
- Er is ook veel intolerantie ten aanzien van het geloof. Geloofsuitingen niet zichtbaar maken?  



- De Katholieke kerk kent geen sterke missionaire opdracht. 
- De kerken in Leusden zijn bescheiden publiek zichtbaar, het “hokjes denken” is breed verbreid. 
- De raad van kerken is een instituut wat een plek heeft op het publieke domein. 
-De raad van kerken zoekt verbinding horizontaal én verticaal. 
-Men kan ook leeftijdsgroepen samenstellen, dus de jongeren meer met elkaar verbinden en ook de 
activiteiten voor ouderen ( reizen / ouderenmiddagen/ wandelgroepen) ook Oecumenisch 
organiseren. 
- Bevraag ook je eigen achterban; welke thema’s zijn relevant en neem de informatie mee terug naar 
de raad: wat is zinvol en betekenisvol? 
- Carola heeft met de locatieraad gesproken , er zijn complimenten uitgesproken voor de inzet en het 
werk van de raad.  
- Kunst zal zijn mensen elkaar te laten vinden. Hoe doen we dat?  In welke vorm gieten we dit? Bijv. 
ook rondom het thema  duurzaamheid- de Groene Kerk?  
- Hank en Jeannette zullen de input rubriceren en zoeken naar verbindende contacten en bijv. daarin 
5 jaar vooruit kijken. 
 
5. Evaluatie en voortgang  Noodopvang  
- Carola geeft aan dat er eind 2018 een eind evaluatie is geweest over de Noodopvang. De behoefte 
aan een dergelijke opvang kwam ongeveer 2,5 jaar geleden in beeld. Er zijn nu 3 units in gebruik en 6 
mensen wachten nog op opvang. De huidige Noodopvang wordt afgebroken en de WSL zoekt een 
nieuwe locatie in Leusden. De druk op de ketel is groot: vanaf de maand mei kan de WSL 
huurwoningen die vrijkomen gaan beoordeling op mogelijke geschiktheid als noodopvang. 
- Dit moet wel een woning zijn met in beginsel dezelfde capaciteit ( 3 units). 
-Het moet een huis zijn met een geldig postadres en mensen kunnen er maximaal een half jaar 
wonen. 
De bedoeling is dat de huidige locatie in september wordt leeggemaakt en daarvoor is weer hulp 
gevraagd aan de raad. 
- Zijn er mensen van de scouting die mogelijk kunnen helpen met verhuizen? 
- Kunnen we in de Pinksterviering om mensen vragen die willen helpen? Er is met name dringend 
behoefte aan een verhuis- coördinator – wie kent iemand die daarvoor beschikbaar is? 
- de Noodopvang heeft diverse Leusdenaren echt door een zware crisis heen geholpen – een time 
out is heel belangrijk voor mensen en er zijn escalaties in de thuissituatie door voorkomen. 
- Het geheel wordt goed begeleid door de Lariks- en 2 consulenten die dit begeleiden. 
- Kunnen we de Pinkstercollecte weer reserveren voor de Noodopvang? Het is heel duidelijk voor én 
door Leusdenaren?  
- De abonnementen voor de WIFI - telefoon en TV kunnen verlengd worden en betaald vanuit de 
gelden van de raad van kerken. 
- Mogelijk kunnen er ook nieuwe matrassen worden aangeschaft ? 
 
 
6. Voortgang Pinksterviering 2019 
- Leo heeft de eerste afspraken gemaakt met alle betrokkenen die willen ondersteunen . 
- De organisatie wordt opgepakt en Hank en Leo gaan samen naar de benodigde materialen kopen . 
- Het thema en de inhoud wordt besproken en vastgesteld door het team van voorgangers. 
- Voor de rozenactie op zaterdag,  voorafgaand aan de viering, worden weer vrijwilligers gevraagd. 
Wil een ieder dit navragen in de gemeente en namen doorgeven aan Sybe Keegstra? 
skeegstra@ziggo.nl   
 
7. Evaluatie van de week van het Gebed voor de eenheid 
- De vieringen waren goed voorbereid. Er is duidelijk meer communicatie en publicatie nodig rondom 
de woensdag avond viering, het was jammer dat er niet meer mensen aanwezig waren die avond. 
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8. Rondvraag en Sluiting. 
 
- Kan er meer samenwerking komen rondom Allerzielen op 2 november? Bij de PGL de gedachtenis 
zondag / de laatste zondag van november?  
- De katholieke diaconie heeft aangegeven dat er  geen muntgeld ( collectegeld)  meer gestort kan  
bij de Rabobank. De vraag is hoe andere gemeentes omgaan met collecte munten? 
De leden verwachten niet dat het zinvol is om actief de Rabobank hiervoor te benaderen. 
 
De andere kerken hebben inmiddels de volgende oplossingen: 
 
1. Digitaal collecteren door de kerkgangers te vragen via de app GIVT. Deze link biedt info: 
https://www.givtapp.net/veelgesteldevragen/ 
2. Het collecteren met collectemunten. Is er samenwerkingsbereidheid om de reeds bestaande 
munten binnen de Dorpskerk/Marcuskerk uit te breiden naar andere gemeenten. Dit is wel handig 
met het oog op oecumenische vieringen. 
3. Het huidige systeem voortzetten en een ING rekening nemen. 
Bij de Bruna in de Hamershof kan nog steeds geld gestort worden en andere kerken storten daar ook 
het collectegeld. 
 
- In Achterveld is de indruk ontstaan dat men contributie betaald heeft voor 2019 , maar dat 2018 is 
overgeslagen. Dit wordt nog nagekeken door de Penningmeester. 
- Leo heeft de avond met ons afgesloten .  
 
Volgende vergadering: 
 
Donderdag 16 mei , 20.00 uur in de Koningshofkerk. 
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