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Zondag 5 november t/m zondag 10 december 2017

SINT PAULUSGELOOFSGEMEENSCHAP
HOEVELAKEN
website: www.katholiekhoevelaken.nl

LITURGISCHE AGENDA.

zondag 5 november 10.00 uur: Kanselruil met medewerking van het
Pauluskoor.
Voorganger: ds Ellie Boot.
Lector:
Jan Heine..
Collecten:
1. Onderhoud Pauluscentrum en pastorale activiteiten.
2. zondag voor de Oecumene.
Intenties:

Uit dankbaarheid.
Anton van Esveld. - Dick Blaas.

Bijzonderheden: Willibrordzondag. Na de viering is er koffie.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------zaterdag 11 november 19.00 uur: Eucharistieviering met medewerking van het
Pauluskoor.
Voorganger:
Lector:
Misdienaar:
Werkgroep:
Collecten:

pastoor Harrold Zemann.
José Ursem.
Max Voskuilen.
Liedkeuzecommissie.
1.Onderhoud Pauluscentrum 2. Pastorale activiteiten.

Intenties:

Joop van de Tooren. – Daan van der Heijden. – Cor Vendrig.
Jaargedachtenis Niek Hoebe.

Bijzonderheden: Na de viering is er koffie.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------zondag 19 november 09.15 uur. Woord- en Communieviering met medewerking van het
Pauluskoor..
Voorganger:

pastor Rini Bouwman

Lector:
Werkgroep:

Wim Eggenkamp.
Liedkeuzecommissie.

Collecten:

Intenties:

1. Onderhoud Pauluscentrum en pastorale activiteiten.
2. Nationale jongerencollecte.

Ben Kroon. - Dinie Smink-Diks. - Leo de Rijk. –
Ton Schoonderbeek. - Elizabeth Henkemans-Saravanja.
Nella van Straalen-Raven. Anton Keijzer. –
Jaargedachtenis Wilhemus Eggenkamp. - Anton van Esveld. –
Overleden ouders Boomhouwer. –
Alie van der Heijden-Voskuilen.- Frans van Bemden.

Bijzonderheden: Na de viering is er koffie.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------zondag 26 november 09.15 uur: Oecumenische viering met medewerking van de
Cantorij en het Pauluskoor.
Gaan voor:
ds Ellie Boot en pastor Ben Piepers.
Lector:
Riet van Hofwegen.
Werkgroep:
OCG.
Collecten:
1. Onderhoud Pauluscentrum 2. Pastorale activiteiten.
Intenties:

Wim van Valkengoed. –
Overleden ouders van Valkengoed-van Daatselaar.

Bijzonderheden: Solidaridad. Christus Koning. Achter in de kerk worden Fair Trade
producten worden verkocht.
Na de viering is er koffie.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------zondag 3 december 09.15 uur. Eucharistieviering met medewerking van het Pauluskoor.
Voorganger:
pastor Karel Donders.
Lector:
Sylvia Voskuilen.
Misdienaar:
Sandra van Valkengoed.
Werkgroep:
Liturgie.
Collecten:
1.Onderhoud Pauluscentrum.en Pastorale activiteiten.
2. Adventsactie/ MOV.

Intenties:

Ben Kroon. - Leo de Rijk. – Ton Schoonderbeek.
Elizabeth Henkemans-Saravanja. - Nella van Straalen-Raven. –
Anton Keijzer. - Cor Vendrig.

e

Bijzonderheden: 1 zondag van de Advent. Na de viering is er koffie.
17.00 uur: Vesper in de Eshof.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------woensdag 6 december 09.00 uur. Eucharistieviering.
Voorganger: pastor Karel Donders.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------zaterdag 9 december 19.00 uur: Eucharistieviering met medewerking van het
Pauluskoor.
Voorganger:
Pastor Karel Donders.
Lector:
Linda de Wals.
Misdienaar:
Frank van de Heuvel.
Werkgroep:
MOV.
Collecten:
1. Onderhoud Pauluscentrum. 2. pastorale activiteiten.
Intenties:

Wim van Valkengoed. –
Overleden ouders van Valkengoed-van Daatselaar.
e

Bijzonderheden: 2 zondag van de Advent. Na de viering is er koffie.

zondag 10 december om 17.00 uur Vesper in de Eshof.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------WILLIBRORDZONDAG

Op zondag 5 november zal er een kanselruil zijn: Ben Piepers zal voorgaan in de Eshof,
terwijl Ellie Boot naar het Pauluscentrum komt. Beide vieringen beginnen om 10 uur.
De aanleiding is de jaarlijkse viering van de naamdag van Willibrord, zendeling van de
Lage Landen. Zolang onze goede samenwerking als kerkelijke buren aan het
Manifestatieveld (tegenwoordig een minder idyllische parkeerplaats) bestaat, vieren we
deze dag met een kanselruil.
Ben koos voor deze zondag de lezingen van het Oecumenisch Leesrooster: Spreuken 9
en Matteüs 25,1-13. Dezelfde teksten zullen we ook in het Pauluscentrum horen. Woorden
over wijsheid: ‘goddelijke’ wijsheid, maar ook levenswijsheid en praktische wijsheid.
Ellie Boot

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

(vrijwilligers-coördinator)
e-mail: rietvhofwegen@gmail.com
(liturgie)
e-mail: gerda.kammeijer@kpnmail.nl
(diaconie-bezoek)
e-mail: benbettyhoevelaken@gmail.com
(jongeren en oecumene) tel. 25 368 81
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)

IN MEMORIAM
Op 11 september j.l. is op 88 jarige leeftijd overleden de heer
TON SCHOONDERBEEK
De afscheidsviering is gehouden op 16 september j.l. in het Pauluscentrum met
voorganger pastor Karel Donders en medewerking van het Pauluskoor. Aansluitend heeft
de begrafenis plaatsgevonden op de Algemene Begraafplaats,Kerkepad 1 te Hoevelaken.
Opgewekt en zorgzaam, nooit vragend,
Nimmer klagend, altijd stil dragend,
Moedig ging je door, steeds weer,
Tot op het laatste moment,
Het wilde niet meer.

Graag wil ik iedereen bedanken voor alle blijken van medeleven betoond tijdens de
ziekteperiode en na het overlijden van mijn man,vader en opa Ton Schoonderbeek.
Het is een grote troost te merken dat zo velen met ons meeleven.
Hartelijk dank hiervoor mede namens mijn kinderen.
Annie Schoonderbeek.

Op zondag 17 september 2017 is op 91 jarige leeftijd overleden mevrouw
PETRONELLA MARIA VAN STRAALEN - RAVEN
De afscheidsdienst is gehouden op donderdag 21 september in het Pauluscentrum.
Aansluitend heeft de bijzetting in het familiegraf plaatsgevonden op de Algemene
Begraafplaats te Hoevelaken.

-----------------------------------------

Op donderdag 21 september 2017 is op 75 jarige leeftijd overleden
MEVR. ELIZABETH HENKEMANS-SARAVANJA.
Eliza werd geboren op 30 december 1941 in Colón, Panama
De afscheidsdienst is gehouden op donderdag 28 september in het Pauluscentrum
aansluitend is Eliza begraven op de Algemene Begraafplaats in Hoevelaken.

Wij wensen allen die Ton, Nella en Eliza zo gaan missen veel sterkte toe om het verlies te
kunnen dragen. Dat de herinneringen tot troost mogen zijn in de leegte die achterblijft.

Bron: Bidprentje Henk Tolboom.
Inspirator…
Stimilator…
In dankbare herinnering aan:

HENK TOLBOOM
Missionaris van het H. Hart
Hooglanderveen: 30 oktober 1937
Amersfoort: 2 oktober 2017.
Erelid van het Sint Theobaldusgilde.

In de uitvaartdienst die Henk zelf heeft samengesteld, klonk een prachtige weergave van
zijn levens- en pastorale instelling.
Dank voor zijn leven en alles wat hij heeft mogen ontvangen van de goede God speciaal
via Jezus en hun beider goede Geest.
Dank voor al de mensen, familie, medebroeders, parochianen, die Henk gevormd en
gemaakt hebben, die zijn leven hebben gedeeld en de voor hem een inspiratie zijn
geweest om te worden en te groeien als mens, als pastoor.
Dank voor heel deze verbondenheid met elkaar, die een parochie als Overloon deed
opbloeien als een gemeenschap van samen zijn, leven en dienstbaar aan elkaar. Vooral
deze parochie is voor Henk een bloeiperiode geworden als mens en pastor.
Tijdens zijn afscheidsdienst klonk evenzeer duidelijk pijn en verdriet. Niet alleen vanwege
al onze beperkingen maar vooral vanwege de instelling van onze geliefde Kerk, waarin te
veel macht aan opgelegde uniformiteit wordt toegekend.
Tot slot Henk heeft zijn uitvaartdienst geredigeerd, in alle rust, vertrouwen en vooral
dankbaarheid. Geen angst, ook niet in de laatste pijnlijke fase van zijn leven.
Laat maar komen.
Het is goed geweest, het is goed.
Het wordt een Thuiskomst,
van samenzijn in liefde, zonder maat!

KERSTAANKONDIGING
Ook dit jaar willen wij graag een fijne Kerstmiddag houden, samen met de leden van de
Eshof.
De datum is 22 december en we beginnen om half 4 , met koffie en thee.
Om 4 uur uur is er een viering die wordt voorgegaan door
Diaken Rini Bouwman.
Daarna volgt een koffietafel waarbij er alle tijd is voor gezellige gesprekken.
Iedereen die 75 jaar of ouder is, wordt persoonlijk uitgenodigd.
Namens de Bezoekersgroep, Betty Obdeijn

HET IS WEER (BIJNA) ZOVER!
Zo tegen het einde van het jaar staan er veel traditionele gebeurtenissen op het
programma. Niet alleen de kinderfeesten, maar ook de start van de voorbereiding op de
1e communie: óók een feest!!
De ouderavond hierover (voor regio midden: Hoevelaken en Nijkerk) is op dinsdag 21
november 2017 van 20.00 tot 21.30
in parochiehuis St. Jan in Nijkerk.
Op een informele manier zullen we met elkaar kennis maken en zal er gesproken worden
over het project enz. enz. Bovendien is er gelegenheid om al uw vragen te stellen en
kennis te maken met diaken Rini Bouwman, die de werkgroep begeleid en ook op de
kinderbijeenkomsten aanwezig zal zijn.
De aanmelding is van start gegaan en verloopt via het centraal secretariaat.
Mocht u ook belangstelling hebben om uw kind met de voorbereiding mee te laten doen
maar per abuis geen aanmeldingsbrief hebben ontvangen neem dan contact op met de
contactpersoon
Nijkerk: Alie van Valkengoed, 2453026
Hoevelaken: Sylvia Voskuilen, 2536834
Wij kijken uit naar uw komst.
Werkgroep 1e communie

PROGRAMMA VORMING & TOERUSTING IN NOVEMBER 2017
In november bent u van harte welkom bij de volgende activiteiten. Natuurlijk kunt u altijd
op de avond binnenlopen, maar voor de planning van de ruimte is het handig als u zich
aanmeldt via de mail: vormingentoerustinghoevelaken@gmail.com. Om 19.45 uur staat de
koffie klaar.
In november zijn er de volgende activiteiten:
Op woensdag 15 november 2017, 19.30 - 21.30 uur in Recreatiezaal De Kopperhof,
Sportweg Film: Pope Joan

Het epische filmdrama Pope Joan vertelt het verhaal van de mythe over een intelligente,
leergierige vrouw. Vermomd als man zou zij het in de 9e eeuw tot paus hebben geschopt
en daarmee zou ze de enige vrouwelijke paus ooit zijn geweest.
Kaartjes, €6,75 per stuk, zijn te bestellen via de website:
https://www.bibliotheeknijkerk.nl/activiteiten/filmcafe-hoevelaken-de-kopperhof.html
of te koop aan de balie van de bibliotheek in Hoevelaken. Ook op de avond van de
filmvertoning kunnen, mits de plaatsen nog niet zijn uitverkocht, kaartjes gekocht worden.
Op donderdag 23 november 2017, 20.00 – 22.00 uur in de Eshof
Slaaf van ons lot? …of meester over onze bestemming!
God zei: ‘Laten wij mensen maken die ons evenbeeld zijn, die op ons lijken.’ (Genesis 1,
26)
De Ingewijden van alle tijden hebben steeds levensoefeningen gegeven aan de
zelfbewuste mens om zijn vrije wilsgebied te vergroten en boven zijn lotsbelevingen uit te
stijgen.Deze lezing gaat over hoe de mens zijn uiteindelijke bestemming kan bereiken en
zijn weg daarheen via reïncarnatie. Deze avond wordt verzorgd door Klaas Laan.
Deelname:€ 5,00

Op donderdag 30 november 2017, 20.00 – 22.00 uur in de Eshof
Jezus uit de kunst

De ontwikkeling van het beeld van Jezus Christus in de Westerse kunst laat een
spanningsboog zien tussen goddelijk en menselijk, tussen eenvoud en uitbundigheid,
tussen oog voor het mysterie en (al te) concrete invulling daarvan. In de handen van
mensen krijgt Jezus vele gestalten…
In de presentatie volgen we de kunsthistorische lijn van het Jezusbeeld met accent op
eigentijdse verbeelding. De aandacht gaat uit naar significante en betekenisvolle
kunstwerken bij het verhaal van Jezus. In de voordracht is ruimte voor meditatief
overwegen van de verbeelding die jou inspireert en enige interactie rond beleving van de
kunstwerken.
Deze avond wordt verzorgd door Ben Piepers.
Deelname:
€ 5,00.
In december 2017 zijn geen activiteiten van Vorming en Toerusting gepland.

Koffieboeren trainen in klimaatvriendelijke productie.
Wereldwijd stijgt de vraag naar koffie jaarlijks.
De productie blijft echter achter en heeft bovendien een enorme impact op ons klimaat.
Solidaridad traint kleine koffieboeren in Colombia, Mexico en Peru daarom in
klimaatvriendelijke koffieproductie.
Zo houden ze deze op peil en gaan ze klimaatveranderingen tegen.

Steun koffieboeren en ga klimaatverandering tegen.
Helpt u mee ?
In de kerkbladen Rondom/Dialoogje vindt u een blanco envelop met een sticker van
Solidaridad. Voor de koffieboeren vragen wij u, met een financiële bijdrage in het
envelopje, ons project te steunen.
Dit envelopje kunt u zondags in de Solidaridad-doos in de hal van de kerk doen, of zelf bij
een van onderstaande adressen in de brievenbus deponeren. Op een zichtbare plek
hangt bij deze adressen de Solidaridad-poster met het thema van deze actie.
Inleveradressen:
- Willy van de Berg, Weidelaan 6
- Gerwin Duine, 't Viertel 1
- Toon Ossendrijver, Stoutenburgerlaan 7
- Wim van Vliet, L.Ph. Michonlaan 1
Zondag 26 november om 9.15 uur is de gezamenlijke Solidaridad-viering in het
Pauluscentrum.
Op deze dag zal er ook een collecte zijn en zullen Fair Trade producten achter in de
kerk verkocht worden.
Namens de vrijwilligers van de ZWO-groep en de MOV-groep.
Meer informatie: www.solidaridad.nl/ kerkenactie.

STEUN ADVENTSACTIE 2017
HOOP VOOR MOEDER EN KIND
Ieder kind bergt de hoop en het verlangen naar een betere toekomst in zich.
Hoop dat onze kinderen een verschil ten goede zullen maken. Hoop ook, dat zij het Licht
van de wereld in zich zullen dragen, net als destijds die kleine baby in Bethlehem.
Adventsactie zet in 2017 vijf projecten in het Licht van advent; ze koesteren alle vijf
moeders en kinderen.
De MOV groepen van de St. Lucas parochie kozen dit jaar voor het project:
Een gezond huis voor de aller armsten in de Westelijke Jordaanoever.
Dit project wil de levensomstandigheden van de allerarmste gezinnen verbeteren, door
hun woningen op te knappen. Deze gezinnen moeten hun schamele inkomen besteden
aan basisbehoeften als voedsel, water, schoolgeld en gezondheidszorg. Middelen om hun
veelal geïmproviseerde huizen te onderhouden hebben ze dus niet. Hierdoor ontstaat een
onveilig en ongezond leefklimaat. Deze omstandigheden zij extra slecht voor baby's en
opgroeiende kinderen- ze beïnvloeden de ontwikkeling, ook op de lange termijn. Deze

kinderen hebben vaker last van ademhalingsproblemen, infecties en psychische
problemen dan andere kinderen van hun leeftijd.
De bedoeling is dat jaarlijks 15 à 20 huisjes worden opgeknapt. Daarbij worden zoveel
mogelijk werkloze arbeiders en plaatselijke aannemers uit Bethlehem en Oost- Jeruzalem
ingeschakeld. Alle bouwmaterialen en benodigdheden worden aangeschaft bij plaatselijke
leveranciers en transportbedrijven. Het werken met lokale mensen en bedrijven stimuleert
de lokale economie. Dat komt weer ten goede aan de kinderen en hun moeders, want het
genereert, in elk geval tijdelijk, een hoger inkomen.
Laten we in de hoopvolle verwachting van Kerstmis ons hart laten raken en onze
solidariteit tonen. Samen bouwen wij mee aan een wereld waar gerechtigheid heerst.
De opbrengst van de Adventscollecten wordt gebruikt voor dit kleinschalige project.
Natuurlijk kunt u ook een bedrag overmaken op rekeningnummer:
NL89INGB0653100000 t.n.v. Adventsactie 2017.
Meer informatie: www.adventsactie.nl
Namens MOV werkgroep, Marijke Kroon.

UITNODIGING MIDDAGCONGRES GROENE PEDAGOGIEK 15 NOV'17
Geachte lezer,
Het bestuur van stichting Groene Pedagogiek nodigt u graag uit voor haar eerste congres
over de betekenis van natuur voor opvoeders en hulpverleners. U bent van harte welkom
op Kasteel Groeneveld in Baarn op woensdag 15 november om 11.45 uur.
Wilt u meer te weten komen over de rol en waarde van natuur voor onder meer de
jeugdgezondheidszorg, het onderwijs, de jeugdzorg en de kinderopvang? En wilt u gelijk
(of juist anders!) gestemden ontmoeten? Meldt u zich dan snel aan d.m.v de onderstaande
weblink.
Op ons middagcongres kunt u vanuit verschillende invalshoeken kennismaken met de
diverse aspecten van groene pedagogiek. U neemt deel aan een interactief programma
met inleiders uit de wetenschap (wijsgerig en historisch pedagoog Joop Berding), de
jeugdzorg (John Goessens, manager bij jeugdzorginstelling Lindenhout) en het beleid van
de Rijksoverheid (Roel van Raaij, beleidsadviseur van het ministerie van Economische
Zaken). Aansluitend zijn er binnen en buiten werkgroepen naar keuze. Elke werkgroep
wordt begeleid door in hun vakgebied doorgewinterde werkgroepleiders. Zij dagen u uit
om zelf aan de slag te gaan!
Voor aanvullende informatie: zie onze website https://stichtinggroenepedagogiek.nl
We hopen dat u er bij bent! U kunt zich aanmelden
op https://stichtinggroenepedagogiek.nl/aanmelden/
Eva Oosterwegel en Tjitske Ypma van 'De Gespreksleiders' zijn bereid ons te helpen bij
het realiseren van een professionele middag op 15 november. Als dank helpen wij hen

graag met wat aandacht voor hun PuurFair beurs dit weekend, 17 september,
in Amsterdam: een groen dagje uit voor het hele gezin, geheel gericht op duurzaamheid.
Neem eens een kijkje op www.puur-fair.nl
Met vriendelijke groet,
Angelique van den Anker
Bestuurslid stichting Groene Pedagogiek
info@stichtinggroenepedagogiek.nl / www.stichtinggroenepedagogiek.nl
KERSTSTALLENEXPOSITIE IN AMERSFOORT
Al ruim drie decennia wordt in december in de Sint Ansfriduskerk te Amersfoort de
Internationale Kerststallenexpositie georganiseerd. Deze kerk is gebouwd in neogotische
stijl en geeft daardoor de tentoonstelling een bijzondere sfeer. Mede daarom bezoeken
vele mensen uit heel Nederland jaarlijks deze expositie. De tentoonstelling wordt
gehouden van vrijdag 8 t/m zondag 17 december 2017. Gedurende deze periode zijn
ongeveer 250 kerststallen en kerstgroepen te zien uit meer dan 60 landen. In de
weekenden en in de avonduren zorgen diverse koren voor een gevarieerde vocale
omlijsting van deze expositie. De totale netto opbrengst van de tentoonstelling gaat elk
jaar naar een goed doel. In 2017 is dat een project van het Ronald McDonald Huis Utrecht
om in 2018 de tuin aan te passen zodat deze rust biedt aan de ouders en ‘avontuur’ en
speelplezier voor de kinderen.
De entree is € 2. Kinderen tot 4 jaar kunnen gratis naar binnen en voor kinderen van 4 tot
12 jaar is de entree € 0,50. Op zaterdag 16 december wordt om 19.45 uur een
kerstconcert gegeven door het koor Voice uit Zeewolde en het Opleidingsorkest Sint
Caecilia uit Hoogland. De kerk is open vanaf 19.15 uur; kaarten kosten € 10 inclusief
bezoek aan de tentoonstelling.

Informatie over de openingstijden, kaartverkoop voor het kerstconcert
enzovoorts: www.sintansfridus.nl, ga naar Evenementen,
Kerststallententoonstelling.

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:

Voor afspraken doop,
huwelijk en uitvaarten:

via het secretariaat van Leusden
033 4941261
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:

Intenties:

Redactie Dialoogje:

Betty Obdeijn, Van Lyndenlaan 35
tel. 2536778
e-mail: benbettyhoevelaken@gmail.com
Cathrien Voskuilen, Veenwal 6a
tel. 2572483

Angeline Hubbers, Zonnebloemlaan 11
tel. 2536367
e-mail: angelinehubbers@hotmail.com
---------------------------------------------------------------------------------------------------Kopij voor het nummer van 17 december 2017 t/m 21 januari 2018 kunt u UITERLIJK
inleveren tot DONDERDAG 7 december vóór 10.00 uur bij:
Angeline Hubbers, Zonnebloemlaan 11.tel. 033 2536367.
e-mail: angelinehubbers@hotmail.com

