
LEUSDEN Vanaf de 
kerk in de Glind is er 
op zaterdag 17 au-
gustus een pelgrima-
ge wandeling. Een 
pelgrimage staat 
symbool voor de le-
vensweg.
Tijdens deze zomer-
se wandeling van 
ongeveer 5 km onder 
leiding van dominee 
Anette Sprotte wordt 
zowel in stilte ge-
wandeld als het ge-
sprek gezocht, want 
door ontmoeting ko-
men mensen verder. 
Zo is de wandeling 
een kleine pelgrimage. Rond 14.30 uur komen 
de wandelaars aan bij de IJzeren beeldentuin 
op de Helweg 20/Postweg 2 bij de Glind. Men-
sen die moeilijk ter been zijn, kunnen met de 
auto of fiets daar naartoe komen en aanha-
ken voor een korte wandeling in de bijzon-
dere beeldentuin naar de hooischuur waar 
een vertelvoorstelling te zien zal zijn. Aat van 
der Harst wandelde van Leusden naar San-
tiago de Compostela en naar Rome. Samen 

met zangeres Marianne van der Post maak-
te hij een boeiend verhaal over zijn tocht en 
vele bijzondere ontmoetingen. Er is koffie en 
er zijn banken binnen en buiten om te zitten 
en te luisteren. De voorstelling is van 15.00 tot 
16.00 uur. Daarna wandelen we terug en rond 
17.30 uur zijn we weer in De Glind. Iedereen is 
welkom. Opgave bij Anette Sprotte via sprot-
teanette@gmail.com. De kosten zijn 10 euro, 
inclusief voorstelling en koffie/thee.

ZONDAG 30 JUNI
 
Dorpskerk De Glind,10.00 uur

Plein voor de Dorpskerk in De Glind. Met extra aandacht voor leerlingen van groep 8.

Het mooie weer waar we af en toe van mogen genieten, doet ons verlangen naar buiten zijn. Het 
liefst zo veel mogelijk. Dat kan ook met een viering van de gezamenlijke geloofsgemeenschap-
pen van De Glind en Achterveld.

Op zondag 30 juni hopen we met elkaar weer de jaarlijkse openluchtviering te houden. Het the-
ma zal zijn: ‘Vloggers en Volgers’. Hoe nemen wij besluiten en wat zijn dan de gevolgen? Lopen 
wij voorop of volgen wij iedereen die iets zegt dat ons bevalt?

Dit thema is vooral ook van belang voor alle leerlingen uit groep 8 die naar het vervolgonderwijs 
gaan. Op hen wachten veel veranderingen. Weg van je school, weg uit je vertrouwde klas en 
zelfs soms niet meer naar school in je woonplaats. Hoe zal dat zijn? Wie wil ik dan volgen? En 
hoe zorg ik ervoor dat ik ook mijzelf trouw blijf. Niet eenvoudig, maar wel te doen. Want er zijn 
ook weer veel mooie nieuwe dingen mogelijk. Met elkaar willen we de leerlingen van groep 8 
een hart onder de riem steken, zodat ze weten dat ze niet alleen op weg hoeven te gaan.

We willen met elkaar hiermee bezig gaan. De viering zal worden voorgegaan door pastor Fred 
Kok en predikant Mieke Groen. De Vlindertjes en DWS zullen hun medewerking verlenen. Aan 
u wordt gevraagd om een stoel mee te nemen, zodat u lekker buiten kunt zitten. We hopen op 
mooi weer en een mooie viering.

Zit je in groep 8?

Dan is dit deze openluchtviering speciaal voor jou. Want dit jaar neem je afscheid van je huidige 
school. Dat betekent dat je een grote stap gaat zetten: naar de middelbare (veel grotere) school, 
afstanden fietsen, nieuwe vrienden of vriendinnen zoeken. Daar geven we aandacht aan tijdens 
de buitenviering in de Glind op 30 juni om 10.00 uur: “Vlogger of Volger”.

Jij komt toch ook? De Vlindertjes en DWS maken er samen met ons allemaal een gezellig feestje 
van.

M. Groen en F. Kok

 

 

ZATERDAG 20 JULI
 
De parochie organiseert in samenwerking met andere parochies een jongerenreis naar Taizé. 
In Taizé is een oecumenische broedergemeenschap die jaarlijks duizenden jongeren vanuit de 
hele wereld ontvangt en waar jongeren ruimte ervaren om na te denken en met elkaar te praten 
over het geloof. De reis is bedoeld voor jongeren van 15 tot 30 jaar. Je hoeft zelf niet gelovig te 
zijn, maar je moet het wel leuk vinden om erover te praten en na te denken.

De reis naar Taizé is van 20 t/m 28 juli 2019 en de kosten bedragen € 215,- p.p. all-in. Dit is 
inclusief reis, eten, overnachting en programma. https://jongkatholiekamersfoort.nl/ taize-jon-
gerenreis-2019/.

 

 

MAANDAG 9 SEPTEMBER
 
Alpha kan je laten zien dat antwoorden op deze vraag op de een of andere wijze verbonden zijn 
met het Woord, dat God is, Jezus Christus. Hij is de Alpha... en de Omega. Bij Alpha krijgt ieder-
een de mogelijkheid om in circa tien bijeenkomsten op een ontspannen manier te ontdekken 
wat het christelijk geloof inhoudt. ‘De cursus is laagdrempelig, leerzaam en ook gewoon leuk!’, 
zeggen mensen die hem afgelopen jaar gevolgd hebben.

Wat is geloof voor jou? Alpha is gratis en inclusief een maaltijd. Graag nodigen wij jullie uit voor 
de informatie- en startavond op maandag 9 september om 18.00 uur in het Catharijnecentrum, 
Langstraat 36, Barneveld. Ook dan beginnen we met een maaltijd. Hierna kun je je inschrijven 
voor de vervolgavonden. Wil je meer informatie of nu al opgeven, stuur dan een mail naar:hal-
lo@barneveldzoekt.nl.

 

 

ZONDAG 22 SEPTEMBER
 
De familiedag wordt op zondag 22 september gehouden voor alle parochianen uit de St. Lucas- 
en de St. Maartenparochie. Het belooft volgens de organisatoren een prachtige dag te worden 
met een boeiend programma voor de hele familie.

 

 

WOENSDAG 4 SEPTEMBER
 
Dietrich Bonhoeffer: sereen verlangen in turbulente tijden

De tien bijeenkomsten vinden plaats in De Kom, op de volgende woensdagen van 13.30-15.30: 
4 september, 2 oktober, 6 november, 4 december 2019 8 januari, 5 februari, 11 maart, 1 april, 6 
mei, 3 juni 2020.

De begeleiding is in handen van dr. Frans Vervooren en de kosten zijn 110 euro (voor koffie/
thee 1 euro). Zie artikel hiernaast.

Pelgrimage & vertelvoorstelling

Werk van Dietrich Bonhoeffer
LEUSDEN In 2020 is het 75 jaar geleden dat Die-
trich Bonhoeffer werd vermoord (9 april). Zijn 
leven en zijn werk is nog altijd een bron van 
inspiratie voor zoekers naar een eigentijdse 
wijze van christelijk geloven en oecumenisch 
kerk-zijn.
In het werkschrift Bonhoeffer75 werden zijn 
gedichten en gebeden in gevangenschap op-
nieuw vertaald en voorzien van herdichtin-
gen en gespreksvragen. De vraag: ‘Wie ben 
ik?’ (titel van één van zijn gedichten) is een 

leidraad. Kick Bras schreef een inleiding in 
de spiritualiteit van Bonhoeffer onder de ti-
tel: ‘Voor het leven’. In het seizoen 2019-2020 
willen we samen deze teksten met aandacht 
lezen en in vrijheid delen hoe ze in ieder van 
ons resoneren.
De tien bijeenkomsten zijn in De Kom, van 4 
september tot en met 3 juni 2020. De begelei-
ding is in handen van dr. Frans Vervooren en 
de kosten zijn 110 euro. Aanmelden: L. Mag-
delijns: lia.magdelijns@casema.nl.
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LEUSDEN Het be-
nedictijnse 
Sint-Adelberta kloos-
ter in Egmond is een 
plaats van gebed en 
ontmoeting, van rust 
en stilte, waar ieder-
een zich thuis mag 
voelen en op adem 
mag komen.
Het is een plek waar 
men zich erop toe-
legt om ‘vrij te wor-
den voor God’, naar 
de wapenspreuk van 
dit klooster: ‘Deo Va-
care’.
 
De Protestantse gemeente Leusden organi-
seert een korte kloosterretraite in januari van 
volgend jaar. Iedereen, kerkelijk of niet, is 
welkom om mee te gaan.
 
Wees er echter snel bij, want het gastenhuis 
beschikt over slechts veertien kamers.

Die worden tot medio augustus vrijgehouden 
voor mensen uit Leusden die het jaar 2020 
willen beginnen in een klooster. De retraite is 
van vrijdagmiddag 17 januari tot en met zon-
dag 19 januari 2020.
 
Overweegt u mee te gaan, meldt u zich dan 
aan bij ds. Anette Sprotte via sprotteanette@
gmail.com.

Kloosterweekend in 2020
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