Woensdag
29 mei 2019

KERKEN IN LEUSDEN

Nieuwe lente, nieuw geluid

Donderdag 30 mei

St. Jozefkerk in Achterveld, 12.00 uur.

LEUSDEN Jan Torny is

Jaarlijkse expositie gehouden in onze kerk, bruisend platteland.
De expositiecommissie is er weer in geslaagd een boeiend onderwerp te vinden dat veel
laat zien over ontwikkelingen in onze directe omgeving. Er is ook een interessante fietsroute uitgezet langs de verschillende bedrijven. De route is op de expositie verkrijgbaar.
De expositie is geopend van 12.00 tot 17.00 uur op donderdag 30 mei (Hemelvaartsdag),
vrijdag 31 mei, zaterdag 1 juni en zondag 2 juni. Iedereen is van harte welkom.
Donderdag 30 mei

Hemelvaart vieren in de kerk

Ko Groen

eind april aan de slag
gegaan als nieuwe
dirigent van de cantorij van de PGL
Leusden. Hij is een
oude rot in het vak,
en heeft al tientallen
jaren diverse koren
gedirigeerd. De cantorij zingt in de Marcuskerk en de Dorpskerk. In de Goede
Week, de belangrijkste week (voorafgaand
aan Pasen) van het liturgisch jaar. Dan
zingt de cantorij
maar liefst drie keer:
op donderdag-, vrijdag- en zaterdagavond. Dit
jaar gebeurde dat nog onder leiding van interim-dirigent Teun van Dalen. Daarna heeft
Jan het overgenomen. De eerste dienst waarin
hij de cantorij leidt, is op 26 mei in de Marcuskerk. Edith van der Have-Raats is een van de
drie sopranen. ,,Omdat wij vaak de melodielijn hebben, moet onze stem eruit springen en
dat is best hard werken, versterking zou welkom zijn.” Dat laatste geldt ook voor de heren.
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Ook als je geen lid bent van de PGL, ben je van
harte welkom bij de cantorij. Heb je plezier in
zingen, heb je tijd op de dinsdagavond en kun
je, naast de hierboven genoemde avonddiensten in de week voorafgaand aan Pasen, zeven
keer per jaar een zondagochtend vrijmaken?
Kom dan gerust eens kijken en meedoen! De
repetitie is elke dinsdagavond van 20.00 tot
22.00 uur in de Marcuskerk. Info: Inge v. Laar,
tel. 033-4953221, e-mail renivanlaar@gmail.

Dorpskerk Leusden, 10.00 uur. Feestelijke dienst over de hemelvaart van Christus, met
aansluitend een fietstocht in de omgeving. Neem zelf je lunch mee, rond 14.00 uur zijn we
terug bij de kerk. Voorganger: ds. Anette Sprotte.
Vrijdag 31 mei

St. Jozefkerk in Achterveld, 12.00 uur.
Jaarlijkse expositie gehouden in onze kerk, bruisend platteland van 12.00 tot 17.00 uur
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.
Zaterdag 1 juni

St. Jozefkerk in Achterveld, 12.00 uur.
Jaarlijkse expositie gehouden in onze kerk, bruisend platteland van 12.00 tot 17.00 uur
Zondag 2 juni

St. Jozefkerk in Achterveld, 12.00 uur.
Jaarlijkse expositie gehouden in onze kerk, bruisend platteland van 12.00 tot 17.00 uur
Woensdag 5 juni

Ouderen uitje de Dorpskerk

PGL

Dorpskerk Leusden, 13.00 uur. Bustocht met aansluitend dineren. Opgeven is noodzakelijk! Dan kan tot maandag 3 juni 12.00 uur. Dat kan bij Aart van Ruler.

Oecumenische Pinksterviering
LEUSDEN Op eerste pinksterdag is er een
Pinksterviering op ‘t Erf, een gezamenlijke
dienst van de Koningshof, de Protestantse
Gemeente Leusden, St. Jozefkerk van de Lucasparochie en de Evangelische Geloofsgemeenschap Leusden. Dit jaar is het thema
‘Waai nu, Geest, waai!’.
Samen met de band van de Koningskerk zingen we Taizéliederen en Pinksterliederen.
De voorgangers zijn Antoinette Bottenberg (
St. Jozefkerk), Peter Hommes ( De Konings-

St. Jozefkerk in Achterveld,9.15 uur
Pinksteren Gebedsviering

hof), Gerard van Amerongen (Evangelische
geloofsgemeenschap) en Marleen Kemink (
Protestantse Gemeente Leusden). De meditatie wordt dit jaar verzorgd door Antoinette
Bottenberg.
Wanneer: Zondag 9 juni. Hoe laat: 10.30 uur
op ’t Erf. Vanaf 10.00 uur is er koffie, thee en
limonade. Voor de kinderen in de basisschoolleeftijd is er, zoals ieder jaar, een eigen programma, voor de kleinsten is er tijdens de viering crèche in de Koningshof, De Blekerij 33.

‘Leven met en na kanker’

Dinsdag 11 juni

Bustocht vanaf de Marcuskerk
Marcuskerk, 9.30 uur. Bustocht naar de Betuwe. We zijn rond 15.30 uur weer terug. Kosten
15 euro, opgeven noodzakelijk! Dat kan bij Diana Saaltink.
Zaterdag 15 juni

Ontmoetingsmiddag ‘Leven met en na kanker’
St. Jozefkerk, 15.00 uur. Een middag voor iedereen te maken heeft (gehad) met kanker,
in het eigen leven of dat van een naaste. In samenwerking met het Toon Hermanshuis
Amersfoort een middag vol muziek, verhalen en gedichten, ontmoeting en bemoediging.
Zie ook het artikel hiernaast.
Zondag 16 juni

St. Jozefkerk in Achterveld, 11.00 uur
Eucharistie 1e Communie viering
Zondag 23 juni

Kerk op schoot
St. Lucasparochie

LEUSDEN Veerkracht,
daar heb je een behoorlijke portie van
nodig als je geconfronteerd wordt met
kanker. Of het nu bij
jezelf is of bij een
naaste, leven met of
na deze ziekte vraagt
veel energie. Samenkomen en open praten over het leven
met en na kanker,
geeft steun en inspiratie. Daarom organiseren de Protestantse
gemeente
Leusden en de St. Lucasparochie samen met
het Toon Hermans Huis Amersfoort op zaterdag 15 juni een middag van ontmoeting, verbinding en bemoediging rond het thema ‘hoop
en veerkracht’. De middag in de St. Jozefkerk
is voor iedereen die te maken heeft (gehad)
met kanker. Er zijn verschillende bijdragen.
Bijvoorbeeld van Habiba, bekend van het

Zondag 9 juni

tv-programma ‘Groeten uit Holland’. Zij zal
een gedicht voordragen. Ook luisteren we
naar muziek, verhalen en gedichten rond het
thema. Daarna is er tijd om elkaar te ontmoeten in De Kom en op het plein met een drankje en een kleine versnapering. De toegang is
gratis en iedereen is welkom. Een vrijwillige
bijdrage voor de onkosten wordt natuurlijk altijd gewaardeerd. Meer info: www.thha.nl.

Dorpskerk Leusden, 9.15 uur. Korte viering voor de allerkleinsten (0-4 jaar) en hun ouders
of grootouders. Alle zintuigen mogen meedoen!
Zondag 23 juni

Overstap viering
Dorpskerk Leusden, 10.00 uur. Aan het eind van het schooljaar is er voor de kinderen
van groep 8 een bijzondere viering, waarin we samen met hen nadenken en stilstaan bij
de grote stap die zij maken van basisschool naar middelbare school. De kinderen nemen
afscheid van de kindernevendienst, delen iets van wat ze meenemen uit Bijbelverhalen
of hun geloof en krijgen een zegen mee. Een persoonlijke viering voor jong en oud. Meer
informatie via ds. Marleen Kemink.

