
   

 

22 september, Het Trefpunt Dennenlaan 5, 20:00 uur 

“De toekomst van de kerk”, 
Almatine Leene (1984) 

De startzondag en de daaraan voorafgaande activiteiten vinden dit jaar 
plaats op  de weekenden 17 en 18 september( Open Hof) en 24 en 25 
september ( ZW Petrakerk). In een tijd waarin de kerk steeds minder 
belangrijk lijkt te worden is daar op 22 september om ons te motiveren en 
te inspireren ds. Almatine Leene. Een jonge predikante, die theoloog van het jaar 2021 was. Met haar 
achtergrond (vrijgemaakt gereformeerd) en haar ervaring in het buitenland is zij de persoon die ons 
kan helpen om perspectief te blijven zien. Graag nodigen wij jou uit om te komen luisteren en mee te 
praten. Wat heeft  zij te melden en wat zij kan bijdragen aan jouw keuzes voor jezelf en je gezin.  
 
We weten allemaal dat er steeds minder mensen naar de kerk gaan, toch is Almatine Leene hoopvol 
over de toekomst van de kerk. Zij is een jonge predikant en docent die in 2021 tot 'Theoloog van het 
jaar' werd gekozen. Zij zal ons deze avond haar perspectief geven op de toekomst van de kerk. Waarin 
mogen we vertrouwen dat God werkt en de kerk van hem is en op welke cruciale punten wordt er van 
ons iets verwacht om de kerk 'levend' te houden? Laat je deze avond inspireren door een hoopvol 
perspectief! 
 
Je bent van harte welkom op donderdag 22 september in Het Trefpunt, Dennenlaan 5 in Veenendaal. 
Inloop 19.45. 

Wikipedia geeft ons de volgende informatie over haar loopbaan tot nu toe.  

Leene volgde na haar middelbare school het basisjaar van de Evangelische Hogeschool. Vervolgens 
studeerde zij hbo-theologie aan de Christelijke Hogeschool Ede. Vervolgens vertrok ze naar Zuid-
Afrika waar ze in 2008 aan de Universiteit Stellenbosch een Master of Divinity cum laude behaalde. In 
datzelfde jaar won ze een preekwedstrijd van het Nederlands Dagblad. In 2013 promoveerde Leene 
aan de Universiteit Stellenbosch. Haar proefschrift belichtte de positie van de vrouw in de kerk vanuit 
een theologisch perspectief. Leene doceert ook aan de opleiding theologie van de Hogeschool 
Viaa in Zwolle. 

Op jonge leeftijd ervoer Leene een roeping voor het predikantschap. In de kerk waar zij opgroeide, 
de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt, was dat lange tijd niet mogelijk voor vrouwen. Zij ging daarom 
aan de slag als predikant in de Nederduits Gereformeerde Kerk van Stellenbosch Wes. In 2017 werd 
het predikantschap binnen de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt opengesteld voor vrouwen. Leene 
was niet de eerste vrouw die beroepbaar werd gesteld, maar wel de eerste vrouw die in beroep 
ontving. In juni 2020 liet de kerkelijke gemeente in Hattem-noord weten haar graag te willen 
aanstellen als predikant. In november 2020 werd zij als predikant bevestigd. In diezelfde maand werd 
Leene voor de periode van een jaar verkozen tot Theoloog des vaderlands. 
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