
ACHTERVELD Op 
Paaszaterdag 20 april 
werd de Italiaan Gio-
vanni Pergolesi (1710-
1736) geboren in Poz-
zuoli. Pergolesi had 
een zwakke gezond-
heid. Toen hij zijn 
einde voelde naderen 
schreef hij in een 
klooster zijn beroem-
de Stabat Mater, (’De 
moeder stond’).
Het is een van de 
mooiste, meest in-
dringende stukken 
muziek uit de religi-
euze klassieke mu-
ziek. ‘Huilend stond 
de moeder aan de voet van het kruis, waaraan 
haar zoon te sterven hing’. Zo luidt de begin-
regel van het gedicht uit 1300. Het werk van 
Pergolesi staat bol van de emoties. Triest is 
het begin met het verdriet van Maria, doch 
het Stabat Mater eindigt met vreugde: Paradis 
Gloria, de glorie van het Paradijs.
Dit Paasconcert begint met een optreden van 
ons eigen, bekende koor Vivente dat het con-
cert zal openen me een aantal passende liede-

ren. Het Stabat Mater wordt uitgevoerd door 
professionele musici: Linda Vink (sopraan) en 
Anette de Wit (alt). Dit met begeleiding door 
het van Ghijn Consort: Annoesjka Cabo (viool 
), Martin de Winter (viool), Amerentia van der 
Kooij (altviool), Els van Oldenborgh (cello).
Het concert begint om 19.30 uur, de kerk gaat 
om 19.00 uur open. De entree is 7,50 euro. 
Kaarten zijn te koop bij de Spar en via achter-
veld@stlucas.nu

Donderdag 4 april

‘De Kom’ Hamersveldseweg 51 Leusden 14.00 uur
Gaat u ook mee naar Lourdes en Nevers?
Op 16 augustus vertrekken we voor een 9-daagse Bedevaart onder begeleiding van onze be-
devaartpastor Fred Kok naar Lourdes. Wij hebben een mooi programma samengesteld en dit 
wordt gepresenteerd. U kunt zich opgeven bij het secretariaat telefoonnummer 033-4941261 of 
e-mail secretariaat@stlucas.nu.

Vrijdag 5 april

St. Jozefkerk Leusden, 20.00 uur
Een uitvoering van de Johannes Passion. De uitvoering wordt verzorgd door een negental pro-
fessionele solisten met begeleiding door het 14-koppige barokorkest dat speelt op historische 
instrumenten. Kerk open om 19.30 uur. Entree 20 euro.

Zaterdag 6 april

MFC Atlas, Biezenkamp 288, Leusden 16.30 uur.
We zitten halverwege de Vastentijd en dat gaan we merken bij PowWow: Ken jij het verhaal van 
Een Koning op een Ezel? We gaan het ontdekken in zes activiteiten, waar je alleen of als gezin 
aan mee kunt doen. Weet je dat het hele verhaal van de Pasen in de Palmpasenstok verwerkt 
zit? Van 16.30 tot 18.30 uur (inclusief samen eten) In verband met de maaltijd vinden wij van 
PowWow het erg fijn als je je uiterlijk de donderdag ervoor opgeeft. Aanmelden kan bij: pow-
wowleusden@gmail.com. Het is voor gezinnen met kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar. Ook 
oma’s en opa’s zijn welkom. Samen plezier hebben staat voorop. Je mag komen zoals je bent: ge-
lovig, niet-gelovig of ‘ik weet nog niet’. Het kost niets (een vrijwillige bijdrage wordt natuurlijk 
wel op prijs gesteld). Wil je nog meer weten, kijk dan op Facebook.com/POW WOW Leusden.

Woensdag 10 april

Ouderenmiddag Viering in de 40-dagentijd
Dorpskerk Leusden, 14.00 uur. Viering onder leiding van ds. Anette Sprotte, met medewerking 
van Astrid Sparrenboom en Teun van Dalen. Aart van Ruler vertelt over diverse Paasgebrui-
ken.

Vrijdag 12 april

Marcuskerk Leusden, 20.00 uur is er weer een Taizé viering. Taizé vieringen zijn anders dan 
gewone kerkdiensten. Er is geen voorganger en geen preek. Centraal in de bijeenkomst staan 
muziek en meditatie. De muziek wordt gevormd door korte liederen met christelijke teksten die 
meerdere keren herhaald worden, zodat je de betekenis goed tot je door kan laten dringen. In 
plaats van een preek is er midden in de viering een stilte van een kleine tien minuten. Daar-
naast wordt er uit de Bijbel gelezen, zijn er gebeden en een gezongen Onze Vader. De Taizé 
vieringen in Leusden worden georganiseerd door een interkerkelijke werkgroep en zijn ge-
inspireerd door de oecumenische broederschap in het Franse dorpje Taizé. Jaarlijks trekken 
duizenden jongeren, ook uit Leusden, erheen voor inspiratie en ontmoeting. De Taizé viering in 
Leusden is voor iedereen die behoefte heeft aan een klein uur rust, stilte en bezinning.

Zondag 14 april

Dorpskerk Leusden en Marcuskerk, 10.00 uur. In beide kerken wordt Palmpasen feestelijk ge-
vierd met een optocht van kinderen met zelfgemaakte Palmpasen stokken. Zie het artikel hier-
naast.

Zondag 14 april

Dorpskerk Leusden, 19.30 uur. Praise avond, Everyinch&Adoration Worship in samenwerking 
met EGL, GKV en PGL Leusden. Gratis entree. Inloop 19.15 uur. Kijk ook op www.everyinch.nl.

Dinsdag 16 april

Marcuskerk Leusden, 14.30 uur. Ouderenmiddag Viering in de Stille week. Viering rond het 
lijden en sterven van Jezus, met als thema: In het donker groeit het licht, op weg naar Pasen 
met iconen. Ds. Rob Doesburg leidt de viering en er is muziek van Astrid Sparrenboom en Teun 
van Dalen.

Donderdag 18 april

St. Jozefkerk, Achterveld 19.00 uur. Witte donderdag. Het spel van de Goede Week.
Dit keer wordt het een ‘ontdek-kerk’. Beleef de Witte Donderdag, voel het verdriet van Goede 
Vrijdag. Als je een mooie Palmpasenstok hebt, neem die dan mee voor de intocht. Er is crèche 
voor de kleinsten.

Vrijdag 19 april

St. Jozefkerk, Achterveld 19.00 uur. Goede Vrijdag - Kruisweg. Op Goede Vrijdag (19 april) her-
denken we op eigentijdse wijze en met moderne muziek de kruisweg van Jezus. Met medewer-
king van Fred Kok en Vivente.

Zaterdag 20 april

St. Jozefkerk, Achterveld 19.30 uur. Paaszaterdagavond een Paasconcert. Hier wordt het Stabat 
Mater van Pergolesi ten gehore gebracht. Dit is een van de mooiste, meest indringende stukken 
uit de religieuze klassieke muziek. Uitvoerende zijn Linda Vink sopraan en Anette de Wit alt. 
De begeleiding is door het van Geijnkwartet uit Utrecht. Kerk open om 19.00 uur. Kaarten kos-
ten 7,50 euro en zijn verkrijgbaar bij het secretariaat via e-mail achterveld@stlucas.nu.

Zondag 21 april

Dorpskerk Leusden, 05.30 uur. Pasen als de zon opkomt. In de duisternis van de nacht komen 
we bij elkaar om de zon te zien opgaan. Daarbij denken we na over het Licht dat opgaat in ons 
leven wanneer we Pasen vieren. Met aansluitend feestelijk paasontbijt (om 07.00 uur). Ook kin-
deren zijn van harte welkom.

Zondag 31 april

Sint Jozefkerk, Leusden 11.00 uur.
We stellen graag de 31 Eerste Communicanten zich voor. En dat niet alleen. We gaan het hebben 
over de Verloren Zoon. Wanneer voel jij je verloren? En weet je je dan toch ook weer gevonden? 
Kinderkoor de Vlindertjes uit Achterveld zingen de liederen in deze eucharistie. Kom je ook? 
Karel Donders en Annelieke Overgoor.

Stabat Mater van Pergolesi

Palmpasen en feestelijke optocht
LEUSDEN In beide kerken van de Protestant-
se gemeente Leusden wordt op zondag 14 
april om 10.00 uur Palmpasen gevierd. We 
luisteren naar het verhaal over Jezus die 
feestelijk wordt ingehaald in Jeruzalem en 
gaan samen Palmpasenstokken maken. 
Tijdens een feestelijke optocht zullen we 
onze stokken de kerk ronddragen.
In de Dorpskerk worden tijdens de dienst 
stokken gemaakt. Alle kinderen van tot 
12 zijn welkom. Als je mee wilt doen, geef 

je dan op vóór 8 april (in verband met in-
kopen) via e-mail palmpasendorpskerk@
gmail.com.
In de Marcuskerk is er een speciale activi-
teit met veel groen. Daarbij worden palm-
paasstokken gebruikt die tijdens POW 
WOW op zaterdag 6 april (van 16.30 tot 
18.30 uur in MFC Atlas, tegenover de Mar-
cuskerk) gemaakt zijn. Kinderen en ouders 
die naar POW WOW komen zijn speciaal 
voor deze dienst uitgenodigd.

K
o 

G
ro

en
C

h
ri

st
ie

n
 v

d
 H

en
ge

l

LEUSDEN Op 9 april 
start De Koningshof 
met de cursus Disci-
pleship Explored. Op 
acht avonden probe-
ren we, aan de hand 
van Paulus’ brief aan 
de Filippenzen, te 
ontdekken wat het 
betekent een discipel 
van Jezus te zijn. De 
cursus is bedoeld 
voor mensen met een 
christelijke achter-
grond, die meer wil-
len ontdekken over 
de vreugde die te 
vinden is in het christelijk geloof.
Hierbij wordt gebruik gemaakt van een en 
korte films. Helaas is er nog geen Nederlandse 
ondertiteling beschikbaar, dus zullen we deze 
in het Engels beluisteren met Engelse onder-
titeling.
De cursus wordt gegeven op dinsdagavonden 
van 20.00 tot 21.30 uur in de huiskamer van De 

Koningshof, Blekerij 33 te Leusden. Alle data 
op een rij: 9, 16, 23 april, 7, 14, 21, 28 mei, 4 juni.
 
Voor opgave voor de Discipleship Explo-
red-cursus, of voor meer informatie, kan 
contact worden opgenomen met Annelieke 
Hoogendoorn (avlastuin@gmail.com) of ds. 
Peter Hommes (peter.hommes@gkv-leusden.
nl of 033-2023118).

Cursus Discipleship Explored 
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