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Blaas nu, Geest, blaas
Oecumenische
Pinksterviering
LEUSDEN Op zondag 9 juni hielden
we als christelijke kerken van Leusden samen een oecumenische Pinksterviering. In deze viering gingen
voorgangers van de Lucasparochie
(St. Jozefkerk), de Evangelische Geloofsgemeenschap, de Gereformeerde Kerk Leusden (de Koningshof) en de Protestantse Gemeente
Leusden voor. De viering was voorbereid door de Raad van Kerken en
een grote groep enthousiaste vrijwilligers. We zongen Pinksterliederen en werden daarbij begeleid door
de band KingsChord van de Koningshof. Thema van de viering
was; Waai nu, Geest, waai!

KERKEN IN LEUSDEN
HETEN U WELKOM

Lucas parochie

Maar wat is Pinksteren eigenlijk?

Voor ons christenen zal dat zonder
meer duidelijk zijn, maar als je wat
verder van de kerk afstaat, dan zal
dat niet altijd het geval zijn. Kerstmis en Pasen, dat weten de meeste
mensen wel, maar Pinksteren? Je
ziet in onze samenleving, dat de
specifiek religieuze betekenis van
de christelijke feesten steeds meer
naar de achtergrond verdwijnt.
Voor christenen begint het verhaal
van Pinksteren in het Boek Handelingen der Apostelen. We zien daar,
dat de apostelen en leerlingen van
Jezus bijeen zijn in Jeruzalem, in afwachting van de dingen die komen
gaan. Misschien nog onder de indruk van alles wat er gebeurd is. Ze
zijn Jezus, hun leider kwijtgeraakt.
En hoe moet het nu verder? Maar als
de dag van Pinksteren aanbreekt,
wordt alles anders. Zelfbewust dur-

pp De Geest van God blijft waaien.

ven ze naar buiten te treden. Ze verkondigen, dat Jezus verrezen is en
onder ons leeft. En ze doen dat met
overtuiging, de vlammen schieten
eruit. Ze worden geïnspireerd door
de Heilige Geest, die in hen aan het
werk gegaan is.
Eigenlijk is dit het begin van de
christelijke kerk. Hier zijn we als
christenen begonnen. We zijn in-

middels bijna twintig eeuwen verder. Je kunt zeker wel zeggen, dat
de kerken zich in de loop van de
tijd hebben kunnen manifesteren.
De samenleving was christelijk, het
leven werd door de christelijke leer
bepaald. We hadden een bepaalde
machtspositie. Dat is de laatste eeuw
zeker veranderd. Het christendom
verschuift steeds meer naar de mar-

‘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

ge van de samenleving. En toch mogen wij best ons gezicht laten zien,
want we hebben de samenleving
iets te bieden! Maar wat hebben we
te bieden? En waar vragen mensen
naar? Misschien iets anders dan we
tot voor kort gewend waren. Antoinette Bottenberg, pastoraal werker
van de Lucasparochie (St. Jozefkerk)
daarover: ,,We ontmoeten gezinnen

die we vaak niet meer aan kunnen
spreken met ons klassieke aanbod
(zoals zondagse vieringen). Hier zie
ik dat er behoefte is aan nieuwe vormen van kerk-zijn. Ik ben altijd weer
onder de indruk van de grote belangstelling hiervoor en ook de honger naar inspiratie, naar diepgang,
naar samen zoeken wat de zin van
het leven is. Ik zie de behoefte aan
samen feestvieren en ook aan het
elkaar steunen als het stormt in ons
leven. We zien dat er een grote interesse en ontvankelijkheid is naar
het leven van Jezus, los van kerkelijke structuren. Gewoon Jezus,
zijn leven, zijn levensinstelling, zijn
normen en waarden, zijn bijzondere
band met zijn Vader God en de mensen om hem heen. Ik zie ook een
grote behoefte aan ‘verbinding’ aan
‘samen’, daar waar de samenleving
steeds individualistischer en harder wordt hebben we elkaar steeds
meer nodig, in ons zoeken naar de
zin van het leven. De Geest van God
wijst ons een weg, stuwt ons naar
wat goed is, spreekt door je verlangen, de Geest kan soms zelfs zijn ‘als
een luis in de pels’.... De Geest van
God brengt in ieder geval een boel
in beweging.” Antoinette steekt de
kerken nog een hart onder de riem:
,,De kerk zal misschien veranderen,
denk aan de krimp en vergrijzing
in vele kerken, maar de Geest van
God blijft waaien, blijft ons inspireren, blijft mensen aanspreken, geeft
ons de moed om te veranderen, het
eens over een andere boeg te gooien
waar dat nodig is, hoe spannend dat
ook kan zijn. En dat die Geest blijft
waaien, geeft me zoveel hoop. Waai
nu, geest, waai!”

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.
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Zevende dag
Adventisten,
Marcuskerk

Evangelische
Gemeente
Leusden

Hamersveldseweg 51, Leusden

Asschatterweg 23,
Leusden

De Blekerij 33,
Leusden

Asschatterweg 23,
Leusden

Hamersveldseweg 30, Leusden

13 juni 9.00 u. Eucharistieviering, vg. K.
Donders. Aansluitend Rozenkransgebed
om 9.45 u.
15 juni 16.00 u. speciale viering vg. A.
Bottenberg en ds. M. Kemink
16 juni 9.15 u. Eucharistieviering, vg. H.
Zemann, m.m.v. Generations 13.00 u.
Rwandese Viering, vg. Jean Baptiste
Rwamayanja
20 juni 11.00 u. Sacramentsdag - Eucharistieviering, vg. K. Donders
22 juni 19.00 u. Anders Vieren, vg. F.
Kok, m.m.v. Ruach
23 juni 11.00 u. Eucharistieviering, vg.
H. Zemann, m.m.v.
24 juni 19.00 u. Johannes de Doper - Eucharistieviering, vg. K. Donders
27 juni 9.00 u. Eucharistieviering, vg. K.
Donders. Aansluitend Rozenkransgebed
om 9.45 u.
9 juni 9.00 u. Petrus en Paulus - Eucharistieviering, vg. K. Donders
30 juni 9.15 u. Eucharistieviering, vg. K.
Donders, m.m.v. Ruach
4 juli 9.00 u. Eucharistieviering, vg. K.
Donders. Aansluitend Rozenkransgebed
om 9.45 u.
6 juli 19.00 u. Geen viering
7 juli 9.15 u. Eucharistieviering, vg. K.
Donders

16 juni 10.00 u. ds. A. Sprotte
23 juni 10.00 u. ds. A. Sprotte
30 juni 10.00 u. ds. R. Doesburg
7 juli 10.00 u. ds. R. Doesburg, viering
Heilig Avondmaal

16 juni 10.00 u. H. Jagersma; 16.30 u. B.
Buitendijk, Bunschoten
23 juni 10.00 u. Ds. G. P. Hommes
Avondmaal; 16.30 u. J van Benthem,
Utrecht C.
30 juni 10.00 u. Ds. K. Batteau Ijselstein
(em. ‘s-Gravenhage-Centrum) 16.30 u.
Ds. G.P Hommes
7 juli 10.00 u. R. de Boer, Harderwijk;
16.30 u. A.O. Reitsema, A’frt-Vathorst

15 juni 09.45 u. Sabbatschool; 10.45 u.
Tussendienst; 11.00 u. Eredienst; 12.15
u. Gezellig samenzijn
22 juni 09.45 u. Sabbatschool; 10.45 u.
Tussendienst; 11.00 u. Eredienst; 12.15
u. Gezellig samenzijn
29 juni 09.45 u. Sabbatschool; 10.45 u.
Tussendienst; 11.00 u. Eredienst; 12.15
u. Gezellig samenzijn
6 juli 09.45 u. Sabbatschool; 10.45 u.
Tussendienst; 11.00 u. Eredienst; 12.15
u. Gezellig samenzijn

Achterveld

16 juni 10:00 u. Roland Bahozi, Action
Uruma
23 juni 10:00 u. Gerard van Amerongen
30 juni 10:00 u. Paul Rooda, Alive and
Well Ministries
7 juli 10:00 u. Gerard van Amerongen
14 juli 10:00 u. Gerard van Amerongen

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

16 juni 10.00 u. ds. H.P.J. Schormans
23 juni 09.15 u. Kerk op Schoot viering,
voor de allerkleinsten (0-4 jaar), ds. A.
Sprotte; 10.00 u. Overstapviering rond
kinderen in groep 8, ds. M. Kemink
30 juni 10.00 u. ds. M. Berends, m.m.v.
de Cantorij
7 juli 10.00 u. ds. M. Kemink, bediening
van de Heilige Doop

16 dec. 9:00 u. ds. G.H. Kruijmer,
LageVuursche
16 juni 9.00 u. prop.E. Boogert,
Driebruggen
23 juni 9.00 u. ds. J.H. Gijsbertsen,
Voorthuizen
30 juni 9.00 u. ds. G.M. van Meijeren
7 juli 9.00 u. ds. J.P. Nap, Hoevelaken
14 juli 9.00 u. prop T.C. Zuijderduijn,
Voorthuizen

16 juni 11.00 u. Eucharistie 1e Communie, vg. K. Donders en H. Tran m.m.v. De
Vlindertjes
23 juni 9.15 u. Eucharistie, vg. K.
Donders m.m.v. Vivente		
				
30 juni10.00 u. Oecumenische viering in
De Glind, vg. F. Kok en ds. M. Groen
7 juli 11.00 u. Woord-&Communieviering, vg. A. Bottenberg m.m.v. St.
Caeciliakoor

16 juni 10.00 u. ds P. Breure, Voorthuizen
23 juni 10.00 u. drs M. Verschure,
Groessen
30 juni 10.00 u. ds H.K. Groen en Pastor
F. Kok Oecumenische openluchtviering
met RK geloofsgemeenschap Achterveld
7 juli 10.00 u. ds H. Bouma, Kampen
Verhalendienst

