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DIALOOGJE

zondag 29 april t/m zondag 24 juni 2018

SINT PAULUSGELOOFSGEMEENSCHAP
HOEVELAKEN
website: www.katholiekhoevelaken.nl

Liturgische agenda.
Zondag 29 april 09.15 uur. Woord- en Communieviering met medewerking van het
Pauluskoor..
Voorganger:
Diaken Rini Bouwman.
Lector:
Gerda van Vilsteren.
Werkgroep:
Liedkeuzecommissie.
Collecten:
1. Onderhoud Pauluscentrum. 2. Pastorale activiteiten.
Intenties:

Overleden familie van der Tol. – Anton van Esveld.
Alie van der Heijden-Voskuilen.

Bijzonderheden:

Na de viering is er koffie.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Woensdag 2 mei 09.00 uur Eucharistieviering
Voorganger:
Kapelaan Karel Donders.
Intenties:
overleden fam. van Zanten-Tieken. - Cor Hilhorst.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zondag 6 mei 10.00 uur. Parochianen gaan voor met medewerking van het Pauluskoor.
Voorgangers:
Werkgroep:
Collecten:

Linda de Wals en José Ursem.
PGV
1. Onderhoud Pauluscentrum. 2. Pastorale activiteiten.

Intenties:

Frans van Bemden. - Leo de Rijk. -Ton Schoonderbeek.
Nella van Straalen-Raven. - Riek van Bekkum.
Elizabeth Henkemans-Saravanja. Mien Brouwer-Joosten. - Riet Overmars-Delforterie.
Theo van Wandelen. -

Bijzonderheden: Na de viering is er koffie.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Donderdag 10 mei 10.00 uur: Hemelvaartviering.
Thema: “Wie goed doet, goed ontmoet”..
Bijzonderheden: Collecte voor Oegandaproject.
Elders in dit Dialoogje meer over deze ochtendviering.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12 mei 19.00 uur: Eucharistieviering met medewerking van het Pauluskoor.
Voorganger:
Lector:
Misdienaar:
Werkgroep:
Collecten:

Pastoor Harrold Zemann.
Riet van Hofwegen.
Max Voskuilen.
Liedkeuzecommissie.
1. Onderhoud Pauluscentrum en pastorale activiteiten.
2. Week van de Nederlandse Missionaris.

Intenties:

Cor Vendrig. – Anton Keijzer. – Wim van Valkengoed. Overleden ouders van Valkengoed-van Daatselaar.

Bijzonderheden: Na de viering is er koffie.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zondag 20 mei 09.15 uur: Eucharistieviering met medewerking van het Pauluskoor.
Voorganger:
Kapelaan Karel Donders.
Lector:
Sylvia Voskuilen.
Misdienaar:
Sandra van Valkengoed.
Werkgroep:
Liturgie.
Collecten:
1. Onderhoud Pauluscentrum. 2. Pastorale activiteiten.
Intenties:

Ben Kroon. – Overleden familie van der Tol. –
Jaargedachtenis Grada Voskuilen-Vrijhoef. –
Alie van der Heijden-Voskuilen. - Antoon Telkamp. –
Christina van Daatselaar -Telkamp. – Anton van Esveld. –
Overleden ouders Boomhouwer.

Bijzonderheden: Eerste Pinksterdag.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zondag 27 mei 10.00 uur: Paulusbijeenkomst.
Informatie elders in dit Dialoogje.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zondag 3 juni 09.15 uur: Eucharistieviering met medewerking van het Pauluskoor.
Voorganger:
Kapelaan Karel Donders.
Lector:
Gerda van Vilsteren.
Misdienaar:
Frank van de Heuvel
Werkgroep:
Liedkeuzecommissie..
Collecten:
1. Onderhoud Pauluscentrum. 2. Pastorale activiteiten.

Intenties:

Ton Schoonderbeek . - Nella van Straalen-Raven.
Elizabeth Henkemans-Saravanja. - Mien Brouwer-Joosten.

Riek van Bekkum. – Theo van Wandelen. –
Riet Overmars-Delforterie.

Bijzonderheden: Na de viering is er koffie.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Woensdag 6 juni 09.00 uur. Eucharistieviering.
Voorganger:
Kapelaan Karel Donders.
Intentie: Cor Hilhorst.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zaterdag 9 juni 19.00 uur: Eucharistieviering met samenzang.
Voorganger:
pastoor Harrold Zemann.
Lector:
Heine.
Misdienaar:
Max Voskuilen.
Werkgroep:
Liedkeuzecommissie.
Collecten:
1. Onderhoud Pauluscentrum. 2. Pastorale activiteiten.
Intenties:
Cor Vendrig. – Anton Keijzer.
Bijzonderheden: Ziekenzalving. Meer informatie elders in dit Dialoogje.
Na de viering is er koffie.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zondag 10 juni: Pauluskoor zingt in met Meanderziekenhuis.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zondag 17 juni 09.15 uur: Woord- en Communieviering met medewerking van het
Pauluskoor.
Voorganger:
pastor Antoinette Bottenberg.
Lector:
Wim Eggenkamp..
Werkgroep:
Liedkeuzecommissie.
Collecten:
. Onderhoud Pauluscentrum. 2. Pastorale activiteiten.
Intenties:

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

Bijzonderheden: Na de viering is er koffie.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zondag 24 juni 10.00 uur: Oecumenische viering met medewerking van de Cantorij en
het Pauluskoor.
Voorgangers:
ds Ellie Boot en Linda de Wals.
Collecten:
1. Onderhoud Pauluscentrum. 2. Pastorale activiteiten.

Intenties:

Overleden familie van der Tol.

Bijzonderheden: Feest van Petrus en Paulus. Na de viering is er koffie.

WIJ ZIJN ER VOOR U!!!!!
De pastoraatgroep 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 2018 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 9 maart is op 84 jarige leeftijd overleden
MARIA OVERMARS—DELFORTERIE
RIET.
De afscheidsviering heeft plaatsgevonden op donderdag 15 maart in het Pauluscentrum.
Na de viering is Riet naar haar laatste rustplaats gebracht op de Algemene Begraafplaats,
Kerkepad 1 in Hoevelaken.

Soms is er zoveel wat we voelen maar zo weinig wat we kunnen zeggen.
Parochianen van de Paulusgeloofsgemeenschap wensen Frans, kinderen, klein- en
achterkleinkinderen veel sterkte toe en dat goede herinneringen troost mogen geven.

DONDERDAG 10 MEI: HEMELVAART 2018
De afgelopen maanden heeft u in het Dialoogje interviews met een aantal jongeren
kunnen lezen. Dit zijn jongeren die deelnemen aan een oecumenische diaconaal project in
Oeganda. Bij dit Dialoogje zit een brief waarin u meer over dat project kunt lezen. De
jongeren die zich – in het kader van dit project – inzetten voor de in de brief genoemde
Queen of Peace Highschool, verzorgen mede het programma tijdens de ochtend van
Hemelvaartdag.
‘Wie goed doet, goed ontmoet’, is het thema voor deze ochtend. ‘Gaat uit over de gehele
wereld, en verkondigt het Evangelie aan alle schepselen’. Dat is één van de zinnen die we
zullen horen in de evangelielezing vandaag. Een zin, die ons bracht bij het thema en het
betrekken van de jongeren.
Voor deze ochtend is een programma samengesteld:
08.45 uur:
‘Dauwtrappen’. Uiterlijk kwart voor 9 aanwezig zijn op het kruispunt voor
het huis van de familie Ramsbotham, Hoevelakense Boslaan 1,
Hoevelaken. We krijgen dan een rondleiding bij ‘Op de Haar tuinen’.
09.30 uur:
Koffie met iets lekkers erbij, verzorgd door de jongeren van het
diaconale project.
10.00 uur:
Hemelvaart-viering. Hierin zullen Lieske Duim en
Linda de Wals voorgaan, met
medewerking van een aantal jongeren.
Tijdens het ochtendprogramma is veel ruimte voor persoonlijk contact. Ook kunt u
informatie krijgen over de acties die de jongeren vormgeven om geld in te zamelen. Ze zijn
erg gemotiveerd ‘goed te doen’ in Oeganda. Zij hopen van harte op een ‘goede
ontmoeting’ met u! De opbrengst van de collecte tijdens de viering, willen we daarom
graag aan dit goede doel schenken.
Mocht u pas ná het dauwtrappen, of ná de koffie willen aansluiten: ook dan bent u van
harte welkom!

PAULUSBIJEENKOMST ZONDAG 27 MEI 2018
In het vorig Dialoogje is de datum al aangekondigd:
zondag 27 mei 2018 is de Paulus geloofsgemeenschapsbijeenkomst.
Deze bijeenkomst is om elkaar over en weer te informeren over ontwikkelingen in de
Paulus en de Lucas. Om te weten wat er leeft in onze Paulus is uw aanwezigheid en
inbreng van groot belang.
Zoals beloofd vindt u hierbij de agenda.

1

Opening

2

Informatie uit de Paulus en de Lucas

3

Financiën

4

Verslag van de bijeenkomst van 22 oktober 2017;
Als u het verslag niet (meer) heeft, dan is een exemplaar op te vragen bij
hoevelaken@sintlucas.nu of bij Ben Baar

5

Werkgroepen

6

Frequentie van het aantal Paulusbijeenkomsten

7

Paulusmiddag

8

Vacature

9

Rondvraag

10

Sluiting

Wij hopen op een heel grote opkomst. De aanvang is om 10.00 uur.
Pastoraatsgroep en locatieraad

RESULTAAT VASTENACTIE 2018
Lieve mensen.
Met Pasen, alweer enkele weken geleden, hebben wij onze Vastenactie 2018 afgesloten.
Het begin van deze actie was op de 1e zondag van de vastentijd met een collecte voor het
MOV project ' Armoedebestrijding in Mdala, Zambia.
Verder kreeg iedereen de kans om wat extra's te geven, in de vorm van een bijdrage in het
vastenzakje, die men in de melkbus kon deponeren in de hal van de kerk.
Samen met Willy van de Berg hebben we de zakjes geteld en open gemaakt.
Het eind-resultaat mag er zijn!!
Collecte opbrengst: €247,62
Vastenzakjes 22 stuks waarvan 2 machtigingen en een toezegging van een gestort bedrag
op de rekening van Vastenactie. Samen: € 437,00. Totaal € 684,62.
Door uw gift heeft u bijgedragen aan het sociale project van de zusters van het Heilig Hart
van Jezus en Maria. Daarvoor hartelijk dank.
MOV. Marijke Kroon.
ZIEKENZALVING
Dit jaar is voor de geloofsgemeenschappen uit Nijkerk en Hoevelaken de mogelijkheid om
gezamenlijk het sacrament van de ziekenzalving te ontvangen.
Dit is in ons Pauluscentrum op zaterdag 9 juni tijdens de Eucharistie viering om 19.00 uur.
In deze dienst zal Pastoor Harrold Zemann voorgaan.
Met de ziekenzalving wil de gehele kerkgemeenschap tot de kwetsbare medegelovige
zeggen:
“reken erop dat je niet alleen staat”.
Ieder mag zich gedragen weten door de gehele gemeenschap en door Gods nabijheid.
Wie wil deelnemen mag familieleden of vrienden uitnodigen om mee aanwezig te zijn.
U kunt zich aanmelden voor deelname vóór 20 mei.
Vriendelijke groet Betty Obdeijn tel. nr. 033 2536778

EERSTE H. COMMUNIE
Na een prettige leerzame voorbereiding hebben op zondag 15 april Laura, Lotte, Noor,
Joris en Tamara voor het eerst de H. Communie mogen ontvangen. Een klein groepje
kinderen maakten er een groot feest van. Diaken Rini en Kapelaan Karel gingen voor in
een sfeervolle plezierige viering. De kinderen die hun plaats hadden op het liturgisch
centrum voelden zich helemaal blij op de stoeltjes van Het Baken.
Deze feestelijke Eerste Communie viering was voor hen weer een nieuwe stap op de weg
van de Heer.
Ook dit jaar was er een communicantje uit Hoevelaken. Joris Stoffels.
Nu moet u niet denken dat het zielig voor Joris was tussen al die meisjes want hij heeft
zich prima vermaakt.
Nu zijn ook zij WELKOM bij Dé Notenclub.
Wij bedanken de ouders nogmaals voor hun betrokkenheid en hebben genoten van deze
periode.
Alie en Sylvia

PAULUSMIDDAG
Op woensdag 22 augustus a.s. hebben we dit jaar i.p.v. de vrijwilligersmiddag
een Paulusmiddag
DEZE MIDDAG IS VOOR ALLE PAROCHIANEN
Noteer alvast deze datum in uw agenda.
De locatie is in Hoevelaken.
Het inschrijfformulier komt in het volgend dialoogje.
Inschrijving vóór 1 augustus a.s.
Mirjam Broekhoven, Marijke Kroon, Trees de Rijk, Gerda van Vilsteren.

AANMELDEN ST. LUCAS EN ST. MAARTEN REIS NAAR
ASSISI EN ROME
U kunt zich nog steeds aanmelden voor onze 10 daagse reis naar Assisi en Rome, ook
mensen buiten genoemde parochies zijn van harte welkom. We vertrekken op 4
september per vliegtuig naar Assisi daar verblijven we een paar dagen, vervolgens reizen
we verder met de touringcar naar Rome. Terugreis is op 13 september, zie ook
www.stlucas.nu/reis/
Opgave rechtstreeks bij Paulus Reizen; Sandra van Eekelen
per e-mail info@paulusreizen.nl of per telefoon 024-3818198
U kunt de reis bekijken met het dagprogramma op; www.paulusreizen.nl
Voor alle informatie kunt u zich ook wenden bij Willie van de Brug 06.21410286
willievankooij@gmail.com (gewijzigd e-mail adres)
Hartelijke groet namens St. Lucasreizen, Willie

Heb je behoefte om even stil te staan in een haastig leven; je te bezinnen? Ben je op zoek
naar een manier daarvoor? Kom dan
kennismaken met christelijke meditatie
Wat ‘doen’ we in meditatie? Eigenlijk doen we niets. We proberen het ‘doen’ te laten. Voor
even laten we onze aandacht los van de drukte van het verstand en richten we ons op de
stille ruimte van ons hart. We verkennen die stilte en het onverklaarbare van ons bestaan.
In een aantal opeenvolgende ochtenden of avonden in mei en juni komen we bij elkaar in
de kapel van de Paulus parochie. Na een korte toelichting, begeleid ik de groep naar stil
worden. Christelijke meditatie is een levende traditie vanuit een oude bron. Iedere keer
verkennen we een andere vorm waarbij lichaam en adem steeds aandacht krijgen.
Ben jij benieuwd wil je dit wel eens proberen, heb je vragen of wil je je opgeven?
Yvonne de Gier-Jongejan
yvonne.de.gier@kpnmail.nl
telefoon: 06 44 306 129

Nog maar 3 maanden en dan vertrekken de jongeren en begeleiders van het diaconal
project naar de Queen of Peace Highschool in Mipigi Oeganda. In deze laatste maanden
staan er nog een paar hele mooie acties op staple om geld in te zamelen voor het project.
Zo kunnen er nog steeds heerlijke taarten besteld worden is er de traditionele
rommelmarkt op 26 mei in de Eshof waar de gehele opbrengst naar het Oeganda project
gaat, kan er op zaterdagochtend 9 juni 5 kilometer worden hardgelopen voor dit goede
doel en is er zondag 24 juni een benefietshow in de Eshof. Heb je vragen, mail dan naar
queenpeace.deeshof@gmail.com

Wie ben ik?
Ik ben Demi Beitler, 18 jaar oud, heb 1 broer, een vader en een moeder. Hier woon ik nog
steeds bij wat zo zijn voordelen heeft, namelijk: een schone was en elke avond een bord
met eten. Ik studeer momenteel aan de Marnix Academie in Utrecht. Deze school is
gespecialiseerd in de Pabo. Wat moet je weten over mij? In mijn vrije tijd hockey ik en als
ik tijd over heb, kijk ik Netflix. In weekenden ga ik graag stappen, meestal ga ik in
Amersfoort uit. Wat weet je nog niet over mij? Als je mij goed kent weet je alles over mij.
Ik ben een open boek voor mensen die dichtbij mij staan. Ik praat graag en over alles. De
Eshof: Vanaf kleins af aan kom ik in de Eshof, hier ben ik gedoopt. Naast dit project heb ik
ook nog meegedaan aan een project in Moldavië en meegedaan in een jeugdmusical. Mijn
leukste herinnering aan de Eshof is het meedoen aan het project in Moldavië. Daar komt
nu een mooie herinnering bij! Oeganda. Bij terugkomst uit Moldavië wist ik gelijk dat ik bij
een volgend project weer mee wilde! Toen we ons konden aanmelden was ik de eerste die
zich heeft aangemeld. Op de QOP High School zitten kinderen die gedeeltelijk of
helemaal niet hun schoolgeld hoeven te betalen. Helaas krijgt deze school geen subsidie
van de overheid. Toch hebben zij geld nodig om kinderen in Oeganda een betere kans te
kunnen geven. Daarom gaan wij ervoor zorgen dat deze school de mogelijkheid krijgt om
subsidie te krijgen. Zodat zij meer kinderen de kans kunnen bieden voor een betere
toekomst. Aangezien ik mij voor kinderen in wil zetten vind ik dit een mooi initiatief. En wil
ik mij hier graag voor inzetten. Hiervoor hebben wij natuurlijk wel geld nodig zodat wij dit
project kunnen realiseren. Ondertussen hebben wij al vele acties gedaan, zowel gewone
acties als teambuildingsacties waaronder de Nieuwjaars duik.

BELANGRIJKE ADRESSEN

Pauluscentrum,De Veenslag 1.
correspondentieadres: postbus 102, 3870 CC Hoevelaken.
ING: NL12INGB0001667719

Rabobank: NL17Rabo 0302240012

Beheer: de heer D. Overkamp, Korenbloemlaan 7, tel. 2534493
Sleutel: Betty Obdeijn, Van Lyndenlaan 35 tel. 2536778
en familie Van Dijk, Otwardplaats 12, tel. 2535686
e-mailadres: hoevelaken@stlucas.nu
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: broekhovenrob@gmail.com

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 30 juni t/m 2 september 2018 kunt u UITERLIJK inleveren tot
DONDERDAG 21 juni vóór 10.00 uur bij:
Angeline Hubbers, Zonnebloemlaan 11.tel. 033 2536367.
e-mail: angelinehubbers@hotmail.com

