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Spelletjes en ontmoeting in Marcuskerk
LEUSDEN Al sinds de bouw van de
Marcuskerk, enkele tientallen jaren
geleden, bestaat de wens het gebouw te delen met de wijk en dat
verlangen is alleen maar groter geworden na de verbouwing en modernisering van het gebouw. De ruime, lichte hal vraagt om bezoekers,
niet alleen op zondagmorgen, maar
alle dagen van de week. Op dinsdagmorgen en zondagmiddag worden de deuren met extra liefde opgezet.

KERKEN IN LEUSDEN
HETEN U WELKOM

Sinds maart is de Marcuskerk elke
zondag open. Zo’n middag vult zich
heel gemoedelijk. Er is geen programma, maar wel koffie en thee en
er worden spelletjes gespeeld. Soms
is er ook muziek. ,,Op een middag
hadden we Café Chantan te gast.
Toen kwamen er ook kinderen uit
de wijk binnen, die kwamen op de
muziek af. Toen ze zagen dat er spelletjes gedaan werden, wilden ze gelijk mee doen. Die kinderen komen
nu regelmatig even aanwippen. Dat
geeft een bijzondere wisselwerking
tussen de generaties.”

PGL beheer

KOFFIE BIJ DE MARKKT Op dinsdagmorgen is er al jaren markt. Dat was
zo’n vijftien jaar geleden de reden
om juist op die morgen ook de kerk
open te zetten. Dan kunnen mensen
gelijk voor een kop koffie binnen
lopen. Mia Veen is sinds het begin
vrijwilliger. ,,Ik werd er destijds
voor gevraagd en ik ben er nooit
mee gestopt.” De taak werd in de
loop der jaren wel uitgebreid. Eerst
schonk Mia alleen koffie, nu is ze
elke week verantwoordelijk voor het
opruimen en afsluiten. Ze beleeft er
nog altijd veel plezier aan. ,,Het is
altijd een erg gezellige boel. Ik denk
dat er wekelijks zo’n twintig mensen
komen, die zitten dan rond de tafel
gezellig te kletsen. Kerkmensen,
maar ook steeds meer mensen van
buiten de kerk. Iedereen is welkom.”
Het gaat op de ochtenden om het onderling contact. Samen koffie drinken en elkaar ontmoeten, lachen,
maar ook je zorgen delen. De sfeer
is warm en hartelijk. ,,Het is heel
ongedwongen, je hoeft niets en kan
zo lang blijven als je wilt. De mensen kennen elkaar, maar ook voor
nieuwe mensen wordt goed gezorgd.
Vaak horen we dat iemand zegt: ‘Ik
voelde me gelijk opgenomen.’’’

we ook op feestdagen en in de zomer
open gingen.”

pp Elke zondag is er koffie en thee en worden er spelletjes gespeeld.

OOK OP ZONDAGMIDDAG Sinds
maart 2019 is de kerk ook open op
zondagmiddag.
Initiatiefnemer
was Jonjon Blom, secretaris van de
diaconie en zelf werkzaam bij Lariks. ,,Op mijn werk, en ook in de
tijd dat ik ombudsman in Leusden
was, merkte ik dat de zondagmiddag
voor veel mensen een heel moeilijke
middag is. Heel de week kun je wel

ergens naartoe gaan, om te sporten
of te breien of ergens te eten, maar
op zondagmiddag is alles dicht. En
mensen willen dan ook geen beroep
doen op hun kinderen. Toen heb ik
voorgesteld dat we op zondagmiddag de Marcuskerk zouden open
doen.”
Blom, al vier jaar aan de diaconie van de Protestantse gemeente

‘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

Leusden verbonden, maar zelf geen
lid van de kerk, vertelt vol enthousiasme. ,,De eerste keer gingen we
open op tweede kerstdag. We hadden alleen geflyerd direct rond de
Marcuskerk en er waren gelijk al
zo’n vijftien mensen. Uit de reacties
merkten we dat het een schot in de
roos was. Mensen vroegen gelijk
hoe vaak we open zouden zijn en of

GEMEENSCHAP Op zondagmiddag
komen er vooral mensen die niet
bij de kerk horen. ,,De eerste keer
stonden wel een paar mensen te
aarzelen op de drempel. Ze waren
nog nooit in de kerk geweest en wisten niet wat ze moesten verwachten.
Maar op zondagmiddag is iedereen
welkom. Het gaat om de ontmoeting
en gezelligheid.”
Door die ontmoeting ontstaat er
vanzelf een soort gemeenschap.
,,Mensen verheugen zich er op om
te komen. Ze vinden het belangrijk.
Pas was er een dame die een keer
niet kon komen, omdat haar dochter jarig was. ‘Ik heb nog gevraagd
of ze het niet op een andere dag kon
vieren’, vertelde ze, ‘want ik ben het
liefst bij jullie.’”

De Marcuskerk is open op dinsdag
van 10.00 tot 12.00 uur en op zondag
van 14.30 tot 17.00 uur. Iedereen is
welkom.

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

16 mei 9.00 u. Eucharistieviering, vg. K.
Donders
16 mei 9.45 u. Rozenkransgebed
18 mei 9.00 u. Rozenkransgebed in de
Mariamaand
19 mei 11.00 u. Eucharistieviering, vg. K.
Donders, m.m.v. LK Ruach
23 mei 9.00 u. Eucharistieviering, vg. K.
Donders
23 mei 9.45 u. Rozenkransgebed
25 mei 9.00 u. Rozenkransgebed in de
Mariamaand
25 mei 19.00 u. Anders Vieren, vg. F. Kok,
m.m.v. LK Ruach
26 mei 11.00 u. Eucharistieviering, vg. K.
Donders, m.m.v. LK Ruach
30 mei 9.15 u. Hemelvaart - Eucharistieviering, vg. H. Zemann, m.m.v. cantores
2 juni 9.15 u. Eucharistieviering, vg. H.
Zemann, m.m.v. LK Ruach
6 juni 9.00 u. Eucharistieviering, vg. K.
Donders
6 juni 9.45 u. Rozenkransgebed
8 juni 19.00 u. Anders Vieren, vg. M.
Meijer en A. van Rossum
9 juni 9.15 u. Pinksteren. Eucharistieviering, vg. H. Zemann
9 juni 10.30 u. Oecumenische Pinksterviering op ’t Plein, vg. A. Bottenberg, P.
Hommes, G. van Amerongen, M. Kemink
10 juni 9.15 u. Eucharistieviering, vg. H.
Zemann, m.m.v. Generations

19 mei 10.00 u. ds. R. Doesburg, viering
Heilig Avondmaal
26 mei 10.00 u. ds. M. Kemink, viering
waarin de Doop wordt bediend
30 mei 10.00 u. ds. A. Sprotte, viering op
Hemelvaartsdag, aansluitend gezamenlijke fietstocht. Neem je eigen lunch
mee.
2 juni 10.00 u. ds. A. Sprotte
9 juni 9.00 u. ds. M. Kemink; 10.30 u.
oecumenische Pinksterviering op ‘t
Plein

19 mei 10.00 u. ds. G.P. Hommes, viering
H.A.; 16.30 u. ds. R. ter Beek i.s.m. een
zuster uit Oeganda
26 mei 10.00 u. ds. G.P. Hommes; 16.30
u. ds. M. Wielhouwer, Ede
30 mei 10.00 u. ds. J. Smit, A’frtVathorst, Hemelvaartsdag
2 juni 10.00 u. ds. G.P. Hommes; 16.30 u.
ds. S.M. Alserda, Spakenburg-Zuid
9 juni 8.45 u. ds. G.P. Hommes; 10.30 u.
viering op het Plein; 16.30 u. ds. J.B.
Wilmink, 1e Pinksterdag

18 mei 09.45 u. Sabbatschool; 10.45 u.
Tussendienst; 11.00 u. Eredienst; 12.15
u. Gezellig samenzijn
25 mei 09.45 u. Sabbatschool; 10.45 u.
Tussendienst; 11.00 u. Eredienst; 12.15
u. Gezellig samenzijn
1 juni 09.45 u. Sabbatschool; 10.45 u.
Tussendienst; 11.00 u. Eredienst; 12.15
u. Gezellig samenzijn
8 juni 09.45 u. Sabbatschool; 10.45 u.
Tussendienst; 11.00 u. Eredienst; 12.15
u. Gezellig samenzijn

Achterveld

19 mei 10:00 u. Arjan Krijtenburg,
Gebedshuis Amersfoort
26 mei 10:00 u. Gerard van Amerongen
2 juni 10:00 u. Bert de Haan, Daily Bread
Ministries
9 juni 10:30 u. Oecumenische Pinksterviering Hamershof

De Glind

Prot. Gem.
Dorpskerk

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

19 mei 10.00 u. ds. A. Sprotte, viering
waarin de Doop wordt bediend
26 mei 10.00 u. ds. A. Sprotte, m.m.v. de
Cantorij
30 mei geen dienst, om 10.00 u.
gezamenlijke viering in de Dorpskerk
2 juni 10.00 u. ds. H.K. Groen
9 juni geen dienst, om 09.00 u.
gezamenlijke viering in de Dorpskerk;
om 10.30 u. oecumenische Pinksterviering op ‘t Plein

19 mei geen dienst
26 mei geen dienst
2 juni 9.00u. ds. A.J.v. d. Herik, Moerkapelle
9 juni 900 u. ds. A.D.Goijert, Nijkerk
16 juni 9.00 u. prop.E. Boogert,
Driebruggen

19 mei 11.00 u. Woord-&Communieviering vg. F. Kok m.m.v. Vivente
26 mei 9.15 u. Woord-&Communieviering, vg. F. Kok m.m.v. St. Caeciliakoor
2 juni 9.15 u. Woord-& Communieviering, vg. A. Bottenberg m.m.v. Vivente
9 juni 9.15 u. Pinksteren Gebedsviering
diepar A. van Rossum en M. Meijer
m.m.v. St. Caeciliakoor

19 mei 10.00 u. ds G. van Belzen,
Leusden
26 mei 10.00 u. ds H.K. Groen, De Glind
2 juni 10.00 u. ds C . v.d. Boogaard,
Driebergen
9 juni 10.00 u. ds H.K. Groen, De Glind
Pinksterviering met Maaltijd van de
Heer

