
Aan het College van Burgemeester en Wethouders 

van de gemeente Leusden, 

 

Geachte college, 

 

Als gezamenlijke kerken van de gemeente Leusden maken we ons ernstige zorgen over de 

humanitaire en volkenrechtelijke ontwikkelingen in de Oekraïne. 

Bij onze parochianen en gemeenteleden merken we een verregaande betrokkenheid bij dit door 

oorlogsgeweld getroffen land. 

Onder onze leden is spontaan een actie ontstaan om hulpgoederen in te zamelen. 

 

De landelijke Raad van Kerken heeft een oproep gedaan aan onze kerken om woensdag 2 maart onze 

solidariteit met de Oekraïense bevolking kenbaar te maken door de klokken van onze kerken te 

luiden en Aswoensdag te gebruiken als een dag van bezinning, gebed en vasten. 

 

Als gezamenlijke kerken vragen we u, wanneer er vanuit de landelijke overheid of het COA een 

beroep op u wordt gedaan om opvang voor Oekraïense vluchtelingen binnen onze gemeente te 

organiseren, u ruimhartig op deze vraag zult ingaan. 

Net zoals ten tijde van de crisis die ontstond door Syrische vluchtelingen, zullen onze gemeenteleden 

en kerken gehoor geven aan de ondersteuningsvragen vanuit het COA, de gemeente of Gastvrij 

Leusden 

 

Een aantal kerken heeft de suggestie gedaan om u als gemeentebestuur te vragen om het contract 

met Gazprom te beëindigen.  

Als Raad van Kerken nemen we deze wens niet over. Het staat onze parochianen en gemeenteleden 

vrij om de fracties in onze gemeenteraad daarover te benaderen. 

 

Als gezamenlijke kerken zullen wij in onze diensten van 6 maart a.s. aandacht geven aan de situatie 

die ontstaat en gezamenlijk voorbede doen. In deze voorbeden nemen we niet allen de slachtoffers, 

vluchtelingen en hun verwanten op, maar zullen we ook voorbeden doen voor onze lokale en 

nationale bestuurders en politici. 

 

Leusdense Raad van Kerken, 

Bert de Velde Harsenhorst (Voorzitter) 

Jeanette Stekelenburg (Secretaris) 

 

Namens de: 

locatieraad en pastoraatsgroep St. Jozefkerk Leusden 

locatieraad  St. Lucasparochie Achterveld 

Gereformeerde Kerk De Koningshof 

Evangelie Gemeente Leusden 

Protestantse gemeente Leusden   

 

 


