Raad van Kerken – Jaarverslag 2019
‘ Want het koninkrijk van God bestaat niet uit woorden , maar uit
kracht. 1 Korintiërs 4 :20 ’.
Wat deed de Raad van Kerken in 2019?
Binnen de Raad van Kerken Leusden werkten we ook in 2019 aan het samen
zichtbaar maken van de rol en betekenis van onze kerken in de lokale
samenleving van Leusden. We zijn met elkaar verbonden, zowel als plaatselijke
kerken en parochies maar ook als inwoners met diverse achtergronden en
geloofsstijlen. Met het oecumenisch werk in Leusden heeft de Raad van Kerken
ook in 2019 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
De Noodopvang ( 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.
De Noodopvang is een gezamenlijk project van de Raad van Kerken,
Woningstichting Leusden en de Lariks.
In 2019 is de Noodopvang verhuisd naar een tussenwoning in Leusden.
Vanuit de kerken wordt door vrijwilligers de schoonmaak en inrichting verzorgd
met daarnaast financiële ondersteuning voor de instandhouding van de
inventaris.
Zincafé
Al 10 jaar organiseert het bestuur van Zincafé thema-avonden in De Tuin, dit
jaar werd er gewerkt met verschillende thema’s. De avonden verlopen meestal
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 , sprekers en thema’s waren in 2019:
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14 januari
11 maart
8 april
23 september
25 november

Jan Willem Wesselink,
Ethische dilemma’s van de digitaliserende stad
Nelleke Noordervliet, Alle soorten Moeders
Laurens ten Cate, De verbeelde God, de beeldende mens
Jan Brandsen, Een filosofisch pleidooi voor ander onderwijs
Govert Buijs, Waarom werken we zo hard?

Week van gebed voor de Eenheid
Van 20-27 januari werden er in de week van gebed voor de eenheid diverse
oecumenische vieringen gehouden met als thema ‘recht voor ogen’.
Dit thema was gekozen door de kerken in Indonesië. Wereldwijd bidden
miljoenen mensen mee tijdens deze week en ervaren op deze manier een grote
onderlinge verwantschap.
Pinksterviering op 20 mei 2019
Voor de 30e keer werd in Leusden een Oecumenische Pinksterviering
gehouden, dit keer op ’t Erf in Leusden. Gelukkig was het prachtig weer en
konden opnieuw honderden mensen de viering meebeleven. Het thema was
‘Waai nu, Geest, waai’ waarbij pastoraal werker Antoinette Blottenberg de
overweging hield. De band van de Koningshofkerk speelde zowel Taizé liederen
als Pinksterliederen en er was ook dit jaar een speciaal programma voor de
kinderen.
Vredesweek 21-29 september 2019
In deze week werd er gewerkt vanuit het thema ‘vrede verbindt over grenzen’.
Op zaterdag 21 september was er de fakkeltocht van Achterveld naar de Glind.
Op zondag 29 september werd de week afgesloten met een familiefietstocht
met levende historie.
Prinsjesdagontbijt
Op dinsdag 17 september 2019 werd voor de 15e 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 ‘ Hoe vanzelfsprekend is de democratie
nog?’ Deze vraag lichtte de inleider toe met voorbeelden uit de nationale
politiek en de situatie in Hong Kong , waar zij regelmatig verblijft. Heel
toepasselijk werd het ontbijt georganiseerd in het ‘Huis van Leusden’ en de
gastspreker was Kathleen Ferrier, voormalig Tweede Kamerlid voor het CDA.
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De Huiskamer van Leusden
Op 25 november 2017 is de huiskamer van Leusden geopend en in 2018
meeverhuisd naar ‘het Huis van Leusden’. Het is een plek waar vraag en
aanbod op het gebied van vrijwilligerswerk bij elkaar komen.
De raad van kerken alsook de kerkelijke diaconieën hebben een grote rol
gespeeld bij de voorbereiding. Vanuit de raad van kerken wordt meegewerkt in
het bestuur.
In 2019 werd het werk van de huiskamer enthousiast voortgezet en zijn vele
burgers geholpen met vragen en praktische ondersteuning thuis.
De huiskamer van Leusden is open op maandag- en donderdagochtend.

Ten slotte
Leden van de raad komen en gaan, eind 2019 kwamen Wilma Sikkema en
Maarten de Vries onze raad versterken.
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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