
LEUSDEN Op zondag 
12 mei is de feestelij-
ke verbintenisdienst 
van dominee Mar-
leen Kemink. Ruim 
een jaar geleden, op 1 
april 2018, werd zij 
als tijdelijke predi-
kant aan de Protes-
tantse Gemeente 
Leusden verbonden. 
Na een jaar van over 
en weer kennisma-
ken tussen gemeente 
en dominee, dat door 
beiden als positief 
wordt omschreven, 
heeft de gemeente 
een beroep op haar 
uitgebracht om vaste predikant van de ge-
meente te worden. Zij heeft dit beroep van 
harte aanvaard.
 
Op 12 mei wordt de blijvende verbinding 
feestelijk gevierd in een zogenoemde verbin-
tenisdienst in de Marcuskerk. De dienst be-
gint om 10.00 uur en wordt geleid door de drie 
dominees van de PgL, ds. Anette Sprotte, ds. 
Rob Doesburg en ds. Marleen Kemink. Er is 

tijdens deze dienst Jeugdkerk (12 t/m 18 jaar), 
kindernevendienst voor de kinderen in de 
basisschoolleeftijd (in het schoolgebouw van 
MFC Atlas, schuin tegenover de kerk) en op-
pasdienst voor de allerkleinsten. Na de dienst 
is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten on-
der het genot van koffie en een feestelijke lek-
kernij.
Iedereen is van harte uitgenodigd bij de dienst 
aanwezig te zijn.

Zaterdag 4 mei

Dodenherdenking

St. Jozefkerk Achterveld 18.00 uur wordt u uitgenodigd om de nationale vlag halfstok te hangen. 
Dodenherdenking in Achterveld met een viering in St. Jozefkerk om 19.15 uur.

Aansluitend speelt muziekvereniging Door Wilskracht Sterk bij de monumenten in de tuin.

Om precies 20.00 uur houden we stilte.

Er worden gedichten voorgedragen en is er gelegenheid om bloemen neer te leggen. Bij het 
beeldje Bijna Vrij wordt de ceremonie afgesloten. Wethouder Vos houdt namens de gemeente 
een toespraak.

Zondag 5 mei

Bevrijdingsdag

St. Jozefkerk Achterveld 10.15 uur gaat een aantal jongelui uit ons dorp het vuur van de bevrij-
ding ophalen in Wageningen.

De lopers/skaters worden om 10.15 uur in Achterveld verwacht. De burgemeester van de ge-
meente Leusden dhr. Bouwmeester zal het vuur officieel in ontvangst nemen en een korte toe-
spraak houden.

De ceremonie is bij het Beeldje Bijna Vrij in de tuin van de kerk.

Aansluitend begint de viering om 11.00 uur

Donderdag 2 mei

De Kom Leusden, 10.00 uur.

Informatie ochtend Bedevaart H. Liduina van Schiedam

Zondag 12 mei

Kerk op schoot

Dorpskerk Leusden, 9.15 uur. Korte viering voor de allerkleinsten (0-4 jaar) en hun ouders of 
grootouders. Alle zintuigen mogen meedoen!

Zondag 12 mei

Verbintenisdienst dominee Marleen Kemink

Marcuskerk, 10.00 uur. Dominee Marleen Kemink werkt nu een jaar in de Protestantse ge-
meente Leusden. Inmiddels heeft zij het beroep aangenomen om vaste dominee te worden.

Dat vieren we in een feestelijke dienst waarin alle drie de dominees voorgaan.

Zie het artikel hiernaast.

Dinsdag 14 mei

Ouderenmiddag over de Grebbelinie

Marcuskerk, 14.30 uur. De heer Martinus van Santen vertelt over de rol van de Grebbelinie in 
de tweede Wereldoorlog en over de overblijfselen daarvan rondom Leusden.

Vrijdag 24 mei

Opening Expositie bruisend platteland

St. Jozefkerk Achterveld, 15.00 uur

Ieder jaar is er een expositie in de St. Jozefkerk in Achterveld. Dit jaar is het thema ‘Bruisend 
Platteland’ en het gaat over de vele nieuwe activiteiten op (voormalige) boerderijen.

Denk daarbij aan landwinkels, zorgboerderijen, kinderopvang, B&B, rustpunten, musea enzo-
voort.

Het is verrassend wat daarover in omgeving te zien is. Ook zijn er prachtige natuurfoto’s van 
Wim van Nimwegen te zien. Volg de berichten in de pers.

De expositie wordt geopend op vrijdag 24 mei om 15.00 uur en is verder geopend op zaterdag 
25 mei, zondag 26 mei, donderdag 30 mei (Hemelvaartsdag), vrijdag 31 mei, zaterdag 1 juni en 
zondag 2 juni. Steeds van 12.00 uur tot 17.00 uur.

Donderdag 30 mei

Hemelvaart vieren in de kerk

Dorpskerk Leusden, 10.00 uur.

Feestelijke dienst over de hemelvaart van Christus, met aansluitend een fietstocht in de om-
geving. Neem zelf je lunch mee, rond 14 uur zijn we terug bij de kerk. Voorganger: ds. Anette 
Sprotte.

Zaterdag 1 juni

Pow Wow

MFC Atlas (Biezenkamp 288), 16.30 tot 18.30 uur.

Een bijzondere middag voor kinderen en (groot)ouders in drie onderdelen: samen ontdekken, 
samen vieren en samen eten. Het eerste uur wordt met spelvormen en creatieve activiteiten een 
verhaal uit de Bijbel ontdekt. Daarna is er een moment van rust en bezinning, tenslotte staat 
het eten klaar.

Gratis en voor iedereen, wel graag aanmelden in verband met het eten via: powwowleusden@
gmail.com.

Feestelijke verbintenisdienst

Hemelvaart ‘In zijn voetsporen’
LEUSDEN Op Hemelvaartsdag, donderdag 30 
mei, organiseert de Protestantse gemeente 
Leusden een fietstocht, aansluitend aan de 
kerkdienst.
Hemelvaart is het meest onbekende christelij-
ke feest. Met Kerst denken we aan de geboorte 
van Jezus, met Pasen aan zijn sterven en op-
staan. Ook Hemelvaart is een feest rond Jezus. 
We herdenken op die dag dat Jezus veertig da-
gen na zijn opstanding is ‘opgevaren naar God 
in de hemel’. Maar hoe moeten we dat precies 

begrijpen? We beginnen Hemelvaartsdag om 
10.00 uur met een viering in de Dorpskerk die 
antwoord probeert te geven op die vraag. Het 
thema is ‘In zijn voetsporen’.
Na afloop van de viering is er natuurlijk koffie 
en thee en daarna zullen we bij droog weer de 
fiets pakken. We maken een fietstocht in de 
omgeving en sluiten rond 14.00 uur af met een 
lunch. Graag zelf een lunchpakket meene-
men! Iedereen is welkom. Opgeven is niet no-
dig. Meer info via sprotteanette@gmail.com.
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ACHTERVELD
4 mei Dodenherden-
king:
Vanaf 18.00 uur 
wordt u uitgenodigd 
om de nationale vlag 
halfstok te hangen. 
Op zaterdag 4 mei 
start de Dodenher-
denking in Achter-
veld met een viering 
in St. Jozefkerk om 
19.15 uur. Aanslui-
tend speelt muziek-
vereniging Door 
Wilskracht Sterk bij 
de monumenten in 
de tuin. Om precies 20.00 uur houden we stil-
te. Er worden gedichten voorgedragen en is er 
gelegenheid om bloemen neer te leggen. Bij 
het beeldje Bijna Vrij wordt de ceremonie af-
gesloten. Wethouder Vos houdt een toespraak.
 
5 mei Bevrijdingsdag:
Op zondag 5 mei gaat een aantal jongelui uit 

ons dorp het vuur van de bevrijding ophalen 
in Wageningen. De lopers/skaters worden om 
10.15 uur in Achterveld verwacht.
 
De burgemeester van de gemeente Leusden 
dhr. Bouwmeester neemt het vuur officieel 
in ontvangst nemen en houdt een korte toe-
spraak. De ceremonie is bij het Beeldje Bijna 
Vrij in de tuin van de kerk.

Herdenk en vier mee in Achterveld
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