Raad van Kerken – Jaarverslag 2018.
‘Laat ieder van u de gave die hij van God gekregen heeft, gebruiken
om de anderen daarmee te helpen, zoals het goede beheerders van
Gods veelsoortige gaven betaamt,’ 1 Petrus 4: 10
Wat deed de Raad van Kerken in 2018?
Binnen de Raad van Kerken Leusden werkten we ook in 2018 aan het samen
zichtbaar maken van de kerken. We zijn met elkaar verbonden, als plaatselijke
kerken en parochies en als inwoners met diverse achtergronden en
geloofsstijlen. Met het oecumenisch werk in Leusden heeft de Raad van Kerken
ook in 2018 willen zoeken naar mogelijkheden van verbindingen in Christus.
Hierna volgt een kort overzicht van de activiteiten van het afgelopen jaar.
Vervolg realisatie van een tijdelijke opvang voor volwassen Leusdenaren

Villa Buitenhof werd in 2017 in gebruik genomen als tijdelijke opvang voor
volwassen Leusdenaren die even een plek voor zichzelf nodig hebben.
Het kan bijvoorbeeld gaan om mensen die vastlopen in een proces van
echtscheiding, mensen met schulden of jongeren met problemen thuis.
Villa Buitenhof is een gezamenlijk project van de Raad van Kerken,
Woningstichting Leusden en de Lariks.
Ook in 2018 heeft de Raad van Kerken het werk rondom de opvang van
mensen ondersteunt en in praktische zin handen en voeten gegeven.
Zincafé
Al 9 jaar organiseert het bestuur van Zincafé thema-avonden in De Tuin, dit jaar
werd er gewerkt met verschillende thema’s. De avonden verlopen meestal
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volgens een beproefd recept: spreker met pakkende inleiding, in de pauze een
op het onderwerp toegesneden lied, vervolgens discussie met de zaal en ten
slotte een sfeervolle afsluiting. Het Zincafé is een behoorlijk gewortelde traditie
in Leusden geworden, met jaarlijks enkele honderden bezoekers.
Data, thema’s en sprekers in 2018 waren:
- 31 januari 2018
- 12 maart 2018
-

17 mei 2018
24 september 2018
10 oktober 2018
12 november 2018

Carl Verheijen, Sport als inspiratiebron
Dick van Norren, Loten voor de gemeenteraad? Over
democratie zonder verkiezingen
Dorine van Norren, Ubuntu en duurzaamheid
Tineke Fokkema, Eenzaamheid hoort bij het leven
Jan Terlouw, We leven op de pof bij de natuur
Tilly de Kruyf, De zin van Voltooid leven, willen leven
of willen sterven

Pinksterviering op 20 mei 2018
Voor de 29e keer werd in Leusden een Oecumenische Pinksterviering gehouden
op ‘t Plein van De Hamershof. Het was prima weer en ook dit jaar kwamen er
honderden mensen de dienst meebeleven. Het motto was ‘Lopend Vuur’ en
werd toegelicht door ds. Rob Doesburg.
De muzikale inbreng was divers van karakter en zoals gebruikelijk was er een
apart programma voor de kinderen in de basisschoolleeftijd.

Vredesweek 15 -23 september 2018
In deze week werd er gewerkt vanuit het thema ‘generaties voor Vrede’.
Oudere generaties delen hun ervaringen met jongeren, zodat die van hun
ervaring kunnen leren. Vrede is een vaardigheid, een levensstijl. Je moet eraan
werken: het vraagt aandacht, training en discipline. Op zaterdag 15 september
was er de fakkeltocht van Achterveld naar de Glind. Op zondag 23 september
werd de week afgesloten met een familiefietstocht met levende historie.
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Prinsjesdagontbijt in Kamp Amersfoort
Op dinsdag 18 september 2018 werd voor de 13e keer het Prinsjesdagontbijt
georganiseerd van 8.00 uur tot 9.30 uur. Een ontmoeting in de vroege ochtend
die in het teken staat van politieke en maatschappelijke vraagstukken. Dit jaar
koos de Raad van Kerken het thema ‘Bedreiging: ver van mijn bed of op het
nachtkastje’. Twee bijzondere sprekers deden mee: Gerolf Bouwmeester, onze
burgemeester en Ad van Baal, voorzitter van Kamp Amersfoort.
Na het ontbijt, de toespraken en de discussie kon men aansluitend een
rondleiding krijgen op Kamp Amersfoort.
Protestantse gemeente in de Glind
Sinds 2009 is de Protestantse gemeente De Glind en Achterveld betrokken bij
de Raad van Kerken te Leusden. De oecumenische samenwerking is vooral
geïntensiveerd met de Lucasparochie, locatie Achterveld.
In de loop der jaren is er geen directe betrokkenheid met de activiteiten in
Leusden gegroeid. Het is ook moeilijk om mensen te vinden voor het werk van
de raad. Daarnaast is de kerkelijke oriëntatie vanuit de Glind en Achterveld
meer gericht op de regio Barneveld.
Dit alles heeft er toe geleid dat de protestantse gemeente van de Glind eind
2018 afscheid heeft genomen als lid van de Raad van Kerken.
Als naaste buren zullen we een vriendschappelijke relatie blijven onderhouden
en zullen we elkaar wederzijds informeren.
De Huiskamer van Leusden
Op 25 november 2017 is de huiskamer van Leusden geopend en in 2018
meeverhuist naar ‘het Huis van Leusden’. Het is een plek waar vraag en aanbod
op het gebied van vrijwilligerswerk bij elkaar komen.
De kerkelijke diaconieën hebben een grote rol gespeeld bij de voorbereiding en
vanuit de raad van kerken wordt meegewerkt in het bestuur.
De huiskamer van Leusden is open op maandag- en donderdagochtend en
iedereen die op zoek is naar vrijwillige ondersteuning is hier welkom.
Ten slotte
Leden van de raad komen en gaan, zo werd dit jaar afscheid genomen van Kees
van Stokkum die een groot aantal jaren intensief heeft meegewerkt binnen de
raad.
Wilt u weten wie er zitting hebben in de raad? Kijk dan voor een actueel
overzicht op de website van de raad: www.raadvankerkenleusden.nl
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