
 

 

OECUMENISCHE  
   SCHOLENDIENSTEN 
29 september 2019  

 
De Marcuskerk verzorgt in 2019 de jaarlijkse 

oecumenische scholendiensten op zondag 

29 september om 9.00 uur en om 10.30 uur voor de kinderen, 

ouders en leerkrachten van zeven basisscholen in Leusden. 

 

Omkijken naar elkaar 
Vanuit de kerk wordt met zorg 

naar elkaar omgekeken. Door 

middel van gebed, maar ook 

op een praktische manier 

wordt mensen die dat nodig 

hebben steun gegeven met 

een helpende hand en soms in 

financiële zin.  

De praktijk laat ons zien dat 

een financieel steuntje in de 

rug goed gebruikt kan worden, 

maar dat voor degene die het 

nodig heeft  de vraagdrempel 

vaak hoog ligt.  

 

In deze oecumenische scholendiensten gaat bijzondere aandacht 

uit naar de pleegzorg en komen de collectes daaraan te goede. 
 

Steuntje in de rug 
De Stichting vrienden van het Gezinshuis Kracht van Verschil nodigt 

pleeg- en gezinshuisouders die aangesloten en actief betrokken zijn 

bij het Netwerk Lokale Gezinsvormen in Leusden van harte uit om 

een aanvraag in te dienen via het formulier op haar website*. Op 

een laagdrempelige manier wordt een tegemoetkoming in kosten 

voor praktische zaken aangeboden zoals extra schoolspullen, 

sportbenodigdheden, een bijdrage aan fiets of bijvoorbeeld ICT-

materiaal. De toekenning wordt gebaseerd op doel, volgorde van 

binnenkomst en de financiële middelen van de Stichting. 
  

*https://www.vriendengezinshuiskrachtvanverschil.nl/aanvragen-van-een bijdrage/ 
  

Contact Oecumenische scholendiensten:  
Jeannette Stekelenburg jjstekelenburg@outlook.com 

 

Pleegzorg Leusden 
De pleegzorg in brede zin verdient 

ondersteuning vanuit de gemeenschap. 

Niet iedereen kan of wil een pleegkind 

opnemen, maar ondersteunen kan ook 

anders, bijvoorbeeld in deeltijd of 

financieel. Informatie vindt u onder 

andere op websites van Sociaaldomein-

Leusden, Gezinsparaplu en de 

Vriendenstichting Kracht van Verschil. 
 

Collectes voor ‘steuntjes’  
De collectes van beide diensten worden  

gehouden ter ondersteuning van  

pleegzorg in Leusden. De Stichting 

Vrienden Gezinshuis Kracht van Verschil 

(ANBI) zal zorgdragen voor toewijzing 

onder de noemer Steuntje in de rug. U 

kunt ook een gift doneren via NL73 

RABO 0309 8910 43 op naam van 

Stichting Vrienden van Gezinshuis 

Kracht van Verschil te Leusden. 
 

Gezinshuis Kracht van Verschil 
Het Gezinshuis Kracht van Verschil, 

sinds 2014 gevestigd aan de 

Arnhemseweg, heeft op dit gebied 

inmiddels een breed netwerk binnen 

Leusden en omgeving opgebouwd. 

Henry Koopman (‘gezinshuisvader’) 

beschikt over de nodige expertise en 

brengt, in samenwerking met de 

gemeente Leusden, partijen samen. Hij 

adviseert graag rondom de praktische 

invulling van pleeg- en gezinshuiszorg. 

Ook wordt drie keer per jaar een 

Pleegoudercafé georganiseerd voor, 

met en door pleegouders. 

 

 


