53e jaargang, nummer 5
DIALOOGJE

zaterdag 9 september t/m donderdag 2 november 2017

SINT PAULUSGELOOFSGEMEENSCHAP
HOEVELAKEN
website: www.katholiekhoevelaken.nl

zaterdag 9 september 19.00 uur: Eucharistieviering met samenzang
Voorganger: pastor Karel Donders.
Lector:
Riet van Hofwegen.
Werkgroep:
Liedkeuzecommissie.
Misdienaar:
Max Voskuilen.
Collecten:
1. Onderhoud Pauluscentrum 2.Pastorale activiteiten.
Intenties:

Leo de Rijk. - Dinie Smink-Diks. - Antoon Telkamp.
Christina van Daatselaar-Telkamp. – Anton Keijzer.
Wim van Valkengoed. –Overleden ouders van Valkengoed-van
Daatselaar.

Bijzonderheden: Er is koffie na de viering.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------zondag 17 september 10.00 uur. Oecumenische dienst in de Eshof met
medewerking van Cantorij en Pauluskoor..
Voorganger:

ds Ellie Boot en Linda de Wals.

Bijzonderheden: Startzondag / Vredesweek. Elders in dit Dialoogje meer
informatie.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------zondag 24 september 9.15 uur. Woord- en Communieviering met medewerking
van het Pauluskoor..
Voorganger:
Lector:
Werkgroep:
Collecten:

pastor Niels Morpey.
Sylvia Voskuilen.
Liedkeuzecommissie.
1. Onderhoud Pauluscentrum. 2. Pastorale activiteiten.

Intenties:

Ben Kroon. - Anton van Esveld.– Alie van der Heijden-Voskuilen.
Tiny Herder-van Beek.

Bijzonderheden: Er is koffie na de viering

zondag 1 oktober 10.00 uur: Parochianen gaan voor met medewerking van het
Pauluskoor.
Gaan voor:
Linda de Wals en Thera Mulder.
Collecten:
1. Onderhoud Pauluscentrum. 2.Pastorale activiteiten.
Intenties:

Ben Kroon. - Leo de Rijk. – Dinie Smink-Diks. - Cor Vendrig.

Bijzonderheden: Na de viering is er koffie.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------woensdag 4 oktober 09.00 uur. Eucharistieviering
Voorganger:
pastor Karel Donders.
----------------------------------------------------------------------------------------- --------------zondag 8 oktober 10.30 uur. Lucasdag in Achterveld. Informatie in de
Lucasbrief.
Pauluskoor zingt in het Meanderziekenhuis.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------zaterdag 14 oktober 19.00 uur: Eucharistieviering met samenzang.
Voorganger:
Pastoor Harrold Zemann.
Lector:
Jan Heine.
Misdienaar:
Sandra van Valkengoed.
Werkgroep:
Liedkeuzecommissie.
Collecten:
1. Onderhoud Pauluscentrum en Pastorale activiteiten.
2. Missiezondag.
Intenties:

Wim van Valkengoed. – Overleden ouders van Valkengoed-van
Daatselaar. – Alie van der Heijden-Voskuilen.

Bijzonderheden: Na de viering is er koffie.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------zondag 22 oktober 10.00 uur: Bijeenkomst Paulusgeloofsgemeenschap.
Wij hopen op een grote opkomst.

zondag 29 oktober: Op het moment dat dit Dialoogje gemaakt werd was er
over de invulling van deze zondagochtend bij de redactie nog niets bekend.
Houdt U daarom de mededelingen vóór de vieringen in de gaten.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------woensdag 1 november 09.00 uur: Eucharistieviering
Voorganger:
pastor Karel Donders.
Lector:
Riet van Hofwegen.
Bijzonderheden: Allerheiligen.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------donderdag 2 november 19.00 uur: Allerzielenviering. Gebedsdienst met
medewerking van het Pauluskoor.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

WIJ ZIJN ER VOOR U!!!!!
De pastoraatsgroep van de Paulusgeloofsgeemeenschap bestaande uit:
Riet van Hofwegen
tel. 25 716 14
Gerda Kammeijer
tel. 25 375 73
Betty Obdeijn
tel. 25 367 78
Lies Traa
tel. 25 368 81

(vrijwilligers-coördinator)
e-mail: rietvhofwegen@gmail.com
(liturgie)
e-mail: gerda.kammeijer@kpnmail.nl
(diaconie-bezoek)
e-mail: benbettyhoevelaken@gmail.com
(jongeren en oecumene)
e-mail: p.traa2@upcmail.nl
BETALEN.

Wie in 2017 de Kerkbalans of Intenties gaat betalen:
Rabobank : NL17 RABO 0302 2400 12
ING Bank: NL12 INGB 0001 6677 19
Schrijf er wel bij waar het voor is.
t.n.v. St Paulusgeloofsgemeenschap Hoevelaken
Kerkbalans: wij hebben weer vertrouwen in jullie gulle gaven
Intenties: € 10,00 per keer
Intenties kunt u inleveren bij: Mevr C.A.Voskuilen
(zie achterzijde Dialoogje)

VRIJWILLIGERSMIDDAG op 23 AUGUSTUS j.l.
De vrijwilligers zijn jaren verwend geweest op het landgoed van de familie Kroon
“Het Kroondomein”. Omdat Marijke verhuisd is en haar landgoed heeft verkocht
moest er een andere locatie gevonden worden en dat is gelukt. Menigeen heeft
geprobeerd de locatie te raden maar dat is strikt geheim gebleven. We werden nu
ontvangen op het Landgoed van:
van de Bunt Hoevelakenseveenweg 10. De foto’s staan inmiddels op de website
en de moeite waard om te bekijken. U weet wel op:
www.katholiekhoevelaken.nl
daarna Actueel aanklikken.
Bij ontvangst was er een drankje en een hapje. Verzorgd door het team van
Marijke, Mirjam en Trees de Rijk. Jammer dat Gerda van Vilsteren er als teamlid
niet bij kon zijn maar er was een hele goede vervanger, de 14 jarige Joost,
kleinzoon van Trees de Rijk die de glaasjes goed gevuld hield.
Koud en warm buffet waren voortreffelijk,fruittoetje met of zonder slagroom en
aansluitend koffie maakte dat deze middag weer voor iedere vrijwilliger, een groot
feest was. Weliswaar op een ander landgoed dan bij Marijke maar óók ‘n
geweldige stek om een feestje te vieren.
Namens de vrijwilligers dank jullie wel voor de goed georganiseerde middag.
Angeline.

STARTZONDAG 2017; I HAVE A DREAM……
In het Dialoogje heeft u kunnen lezen van de plannen voor de startzondag op 17
september. In dit nummer nog even een korte herinnering, hoewel dat nauwelijks
nodig zal zijn.
Om 10.00 uur is er een oecumenische viering in de Eshof met als voorgangers
Ellie Boot en Linda de Wals. De Cantorij en het Pauluskoor werken aan de
viering mee en het orgel wordt bespeeld door Tjalling Roosjen.
Na de koffie wordt iedereen om ongeveer 11.30 uur in de kerkzaal verwacht. Een
bel zal u aan dat tijdstip herinneren.
In de kerkzaal vindt een presentatie plaats van het diaconale jongeren project
‘Queen of Peace High School’ in Oeganda. Jongeren van ‘de Eshof’ en
daarbuiten die in de zomer van 2018 naar Oeganda zullen reizen, zullen deze
presentatie verzorgen.
Na deze presentatie zal het podium worden ingenomen door het gospelkoor
Free. Onder leiding van Lodewijk de Vries zullen zij vanaf 12.15 uur tot 12.45 uur
een muzikale workshop verzorgen.
Vanaf 12.45 uur staat de lunch klaar die zoals elk jaar wordt verzorgd door de
diaconie van ‘de Eshof’ en leden van de Paulus. Voor we de maaltijd beginnen
zullen we samen met Free een lied zingen.
Behalve deze ‘podium activiteiten’ zal een doorlopende presentatie plaatsvinden
van het programma van Vorming & Toerusting. U kunt zich ter plekke inschrijven
voor diverse programma onderdelen die voor elk wat wils bieden.
De kinderen worden uiteraard niet vergeten. Zij worden na de dienst verwacht in
de oppasruimte. Met de kinderen zal een spel gedaan worden en ze krijgen
uiteraard wat lekkers.
De voorbereidingscommissie bestaande uit Ellie Boot, Frits Harmsen, Lies Traa
en Evert Veldhuizen.

DIACONAAL JONGERENPROJECT 2017/2018!
In de zomer van 2018 is het zover: tijd voor een levens veranderende ervaring.
Met een groep jongeren vanuit de Paulusgemeente en de Eshof zullen we
ontwikkelingswerk gaan doen in Oeganda. En het mooie is: je kan je nog steeds
opgeven!
Wat is een diaconaal jongerenproject?
Een diaconaal project houdt in dat je werk doet voor een ander om de
maatschappij te helpen. Het diaconale jongerenproject van de Eshof en de
Paulusgemeente richt zich dit jaar op Oeganda: een land met zijn problemen,
maar ook met grote kansen. Wij verbinden ons voor drie jaar aan “Queen of
peace highschool”: een plek waar jongeren hun problemen thuis even kunnen
vergeten en gewoon naar school kunnen gaan. Van september tot juni zamelen
we geld in en doen we teambuildingsacties, waarna we in juli op reis zullen gaan.
Wat is Queen of Peace highschool?
Deze school richt zich op allerlei jongeren uit de omgeving. Deze jongeren
hebben veel behoefte aan een school dichtbij: sommige jongeren moeten een uur
heen en teruglopen voor ze op school zijn! Deze school biedt de mogelijkheid tot
het volgen van kwalitatief hoog onderwijs, zodat iedereen een volwaardig diploma
kan halen. Onderwijs is gratis in Oeganda maar er moet wel een bijdrage betaald
worden voor lunch, schooluniformen en boeken. Ook leerlingen die dit niet
kunnen betalen kunnen naar deze school: in ruil hiervoor helpen ze mee in de
kantine of in de passiebomentuin. Op die manier werkt de school aan de opbouw
van het land. Door mensen op te leiden en een beroep te geven hoopt de school
het land welvarender te maken.
Wat ga je precies doen?
Als je je opgeeft voor de reis begin je met geld ophalen zodat we ook echt wat
kunnen bereiken. Dit doen we als team: samen doen we acties als autowassen,
filmavonden of andere briljante ideeën die jullie zelf bedenken. Door deze acties
worden we een hechte groep waarin nieuwe vriendschappen zullen ontstaan. Dit
is belangrijk want zo’ n reis naar Oeganda is niet niks! Van cultuurshock tot het
horen van aangrijpende verhalen: bij dit alles heb je je groep nodig om het te
verwerken.

Waarom moet je mee?

Reizen vindt bijna iedereen leuk, maar op deze manier leer je een land pas écht
kennen. Je spreekt met de lokale bevolking en maakt vriendschappen voor het
leven. Je hoort de echte verhalen van de mensen die het land maken zoals het is
en op die manier kan je de wereld om je heen echt leren kennen
Wat moet je doen als je mee wil?
-

-

Schrijf de data voor de reis in je agenda: 17-07-2018 t/m 03-08-2018
Meld je aan door het formulier in te vullen. Deze kun je vinden in de
ontmoetingshal van de Eshof, of op de facebookpagina van Queen of
Peace highschool.
Meer informatie ? Mail dan naar queenofpeace.deeshof@gmail.com of
bezoek onze facebookpagina

Groetjes van het projectteam: Celine van den Heuvel, Mieke van Vliet, Arjan de
Vries en Jessica Hofman

DIACONAAL JONGERENPROJECT QUEEN OF PEACE HIGHSCHOOL 2017/2018

Dit formulier inventariseert het aantal geïnteresseerden voor deelname aan het
diaconaal project. Met een ondertekend formulier bevestig je jouw enthousiasme
voor deelname. Ondertekening van het formulier is echter geen garantie voor
deelname. Jouw ondertekende formulier ontvangen wij graag. Je kunt het
formulier inleveren bij Celine van den Heuvel, Klaprooslaan 36, 3871 GH,
Hoevelaken, of mailen naar queenofpeace.deeshof@gmail.com . Jouw
ondertekende formulier ontvangen wij graag uiterlijk vrijdag 15 september 2017.
In de week daarop hoor je of je één van de deelnemers bent. Je krijgt een
uitnodiging via de email voor het eerste projectoverleg op zondag 10 september
2017 om 11:30 in de Eshof.

Reisbestemming
Tijdens de presentatie van maandag 28 augustus is door het projectteam het
project Queen of Peace Highschool in Mpigi, Uganda gepresenteerd. Gedurende
bijna drie weken gaan we de jongeren en leerkrachten in Queen of Peace
Highschool ontmoeten en de community helpen met verder bouwen van hun
school.
Reisbestemming

Datum
17-07-2018 t/m 03-08-2018

Mpigi, Uganda

Aanmelding


Ik neem deel aan het diaconale project “Queen of Peace Highschool”
2017/2018.

Persoonlijke gegevens
Achternaam

Voornaam
M/V
Adres

Postcode en
Woonplaats
Telefoon
Mobiel

Telefoonnr. en mailadres thuisfront

E-mailadres

Geboortedatum
Medicijngebruik
Eventuele
opmerkingen
betrekking tot gezondheid

met

Voorwaarden
Deelname is alleen mogelijk onder de volgende voorwaarden:

1. Besef dat je als groep op reis gaat. Het is dus zo dat van iedere deelnemer
verwacht wordt dat hij evenredig bijdraagt aan de totstandkoming van het
project. Uitgangspunt van het project is dat de deelnemers, naast hun eigen
bijdrage van
€ 300,- , met acties het overige bedrag zelf inzamelen. Per persoon zal
€ 1885,- ‘verdiend’ moeten worden. Naast het voorbereiden en meehelpen
bij acties wonen de deelnemers vergaderingen en diverse groepsactiviteiten
bij in het kader van bezinning en voorbereiding op de reis.
2. Niet inbegrepen in de reissom zijn een paspoort, visum, reisverzekering, de
nodige inentingen, malariaprofylaxe, persoonlijke uitgaven en eventuele
excursies die buiten het programma vallen. Wel inbegrepen in de reissom
zijn: projectgeld, vervoer, verblijfkosten en maaltijden.
3. Tijdens het project zijn er verplichte bijeenkomsten ter voorbereiding van de
reis. Let op: Niet aanwezig=niet op reis!
4. Nadat de werkgroep je deelname schriftelijk bevestigd heeft, dien je €300,inschrijfgeld over te maken op rekening nummer NL49 RABO 0302 2639
77 van de ‘Gemeente de Eshof’ Vermeld hierbij je naam en “Diaconaal
jongerenproject” . Let op: Pas dan is je deelname officieel. Bij annulering is
teruggaaf van het inschrijfgeld niet mogelijk.

Heb je vragen, neem dan contact op met Celine van den Heuvel,
mob. 06-14380852 of per e-mail: queenofpeace.deeshof@gmail.com
Datum, Handtekening deelnemer (bij minderjarigen ook de ouder of voogd)

ALLERZIELEN 2 NOVEMBER 2017
JOUW NAAM IS EEN VERHAAL
Een paar maanden geleden mochten wij van de voorstelling ‘WERELDWIJD’ van
Stef Bos genieten in De Flint. Stef Bos neemt in deze theatershow zijn publiek
mee op een muzikale wereldreis. Zo kwam hij ook terecht in Mexico, het was
begin november, en ook daar werd Allerzielen gevierd. Het heet daar ‘Het feest
van de levende doden’ en hij maakte het van dichtbij mee in een gastgezin. De
aanwezige familieleden hadden allemaal een voorwerp meegenomen, dat iets
met de overledene te maken had gehad. Het werd bij een foto van die overledene
geplaatst en er werden verhalen verteld bij die voorwerpen in relatie tot die
overledene. Zo kwam het, vertelde Stef Bos, dat die overledene als het ware tot
leven werd gewekt door alle verhalen, anekdotes en kostelijke grappen.
Op 2 november, Allerzielen, komen wij ook bijeen in het Pauluscentrum om onze
dierbaren te gedenken. Ook wij doen dat door herinneringen op te halen,
herinneringen die nooit ver weg zijn, die ons zomaar plotseling kunnen
binnenvallen of overvallen, herinneringen die ons doen glimlachen, maar ons ook
kunnen laten huilen.
De werkgroep Gebedsdiensten nodigt u als Paulusgeloofsgemeenschap uit om
samen onze doden te herinneren op donderdag 2 november aanstaande.
De viering begint om 19.00 uur.
Na afloop kunt u deelnemen aan de lichtjestocht.
Werkgroep Gebedsdiensten.

---------------------------------------------------VERHUISBERICHT.
Pastor Lambert Calis laat alle parochianen van de Paulusgeloofsgemeenschap
groeten. Laat tevens weten dat hij is verhuisd naar Maastricht. Zijn nieuwe adres:
Lambert Calis O.Carm., WoonzorgCentrum ‘de Beijart’ Brusselsestraat 38. 6211
PG Maastricht.
043 6311878 / 06 27520704.

Belangrijke adressen
Pauluscentrum, De Veenslag 1, tel. 2536018,
correspondentieadres: postbus 102, 3870 CC Hoevelaken.
ING: NL12INGB0001667719
Rabobank: NL17Rabo 0302240012
Beheer: de heer D. Overkamp, Korenbloemlaan 7, tel. 2534493
Sleutel: de heer T. Hulsebos, De Veenslag 20, tel. 2534806 en
familie Van Dijk, Otwardplaats 12, tel. 2535686
e-mailadres: secretariaat@katholiekhoevelaken.nl
Bereikbaarheid pastores:

via het secretariaat van Leusden
033 4941261

Voor afspraken doop,
huwelijk en uitvaarten:

Trees de Rijk, Lindenhof 24
tel. 2535339 e-mail:
treesenleoderijk@upcmail.nl

Bij geen gehoor:

Rob Broekhoven, Andreaslaan 2
tel. 2536598.
e-mail: rob.broekhoven@planet.nl

Gezinsmutatie, verhuizing:

José Ursem, Veenlanden 95 , tel. 2534642
e-mail: joseursem@chello.nl

Contact en bezoek:

Betty Obdeijn, Van Lyndenlaan 35
tel. 2536778
e-mail: benbettyhoevelaken@gmail.com

Intenties:

Cathrien Voskuilen, Veenwal 6a
tel. 2572483

Redactie Dialoogje:

Angeline Hubbers, Zonnebloemlaan 11
tel. 2536367
e-mail: angelinehubbers@hotmail.com
---------------------------------------------------------------------------------------------------Kopij voor het nummer van 5 november t/m 10 december 2017 kunt u
UITERLIJK inleveren tot DONDERDAG 26 oktober vóór 10.00 uur bij:
Angeline Hubbers, Zonnebloemlaan 11.tel. 033 2536367.
e-mail: angelinehubbers@hotmail.com

