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Allerzielen 2 november 2018
Op vrijdag 2 november hebben we in een Woord en Gebedsviering de overledenen
van onze geloofsgemeenschap herdacht, die afgelopen jaar zijn overleden. Bij deze
gelegenheid werden ook de gedachteniskruisjes aan de nabestaanden meegegeven
van:
Dora Jansen-Dijkhuis
Willem Willemsen
Ferdinand van Wersch
Liesbeth van Seventer
Ries van Westerlaak
Margaretha Ravenrat en Joop Bunnik werden met een gedachteniskaars herdacht.
We wensen de families veel kracht en troost toe met het verlies.
Na de viering vertrokken we met de rouwende families en veel parochianen zoals ook
vorig jaar naar het Katholieke kerkhofje. Met de meegenomen kaarsen om ook daar
de overledenen te herdenken, en waar we met elkaar het lied zongen:
Niemand leeft voor zichzelf.
De avond werd besloten met een kopje koffie en wat napraten in ons
parochiezaaltje.
Het rouwpastoraat

De Levende Kerststal
Afgelopen Kerst hebben wij voor de 15e keer de Levende
Kerststal georganiseerd met behulp van diverse vrijwilligers uit
de parochie, deze 15e keer is voor ons tevens de laatste.
Nu zijn wij dus op zoek maar een persoon of personen die de
coördinatie van dit traditionele evenement op zich willen
nemen, helaas hebben wij zelf nog niemand gevonden.
Wie o wie wil dit op zich nemen?
Op dit bericht afgelopen voorjaar is geen reactie gekomen
helaas waardoor er dit jaar dus g
 een levende kerststal zal zijn 2e kerstdag.
Met vriendelijke groet,
Gerard en Gerda van Meerveld.
0342-475684 / 0615-002991 / 0615-439291
gerdaengerardvanmeerveld@gmail.com

Dopeling in onze kerk.
Zondag 2 december heeft kapelaan Karel Donders om 13.00 uur
Milan Lucas Visser gedoopt.
Zijn trotse ouders zijn Fabian en Sandra Visser.
Wij feliciteren hen van harte en wensen hen samen veel gezondheid,
geluk en liefde toe.
Namens de pastoraatgroep, Christine van Hierden.
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GEZELLIGE MUZIEKAVOND MET HAPJE EN DRANKJE
VOOR ALLE PAROCHIANEN!
Op zaterdag 26 januari 2019 om 19.30 uur.
Als na de drukke decembermaand het weer januari wordt, lijkt het alsof
de rust is weergekeerd. Niets is minder waar! Want op initiatief van de
Pastoraat Groep wordt een gezellige avond georganiseerd voor alle
parochianen van onze geloofsgemeenschap op bovenstaand tijdstip. De avond is
bedoeld ter versterking van het onderlinge contact tussen de parochianen niets meer
en niets minder. Het is geen discussieavond, dus schroom niet te komen! Goede
wensen voor 2019 kunnen de hele maand januari nog worden toegewenst.
Corrie Jansen en Tjeerd Mulder zullen samen een concert geven, waarbij zowel de
piano als het orgel weer mooi samen zullen klinken.
Na afloop van dit concert kan dan een hapje en een drankje worden genuttigd in het
parochiezaaltje.
We hopen op een grote opkomst!!!
De pastoraatgroep.

Juniorlectoren in onze kerk.
Even een bericht over onze juniorlectoren.
Mariëlle van der Haar heeft onlangs afscheid genomen van onze groep.
Wij danken haar voor haar grote inzet, haar mooie manier van lezen van de
voorbede en wensen haar veel succes toe met haar studie.
Onlangs hebben we, Laura en Jim van der Graaf, Lieke Rooze en Alexander
Bos, samen weer geluncht en bijgepraat over alles wat ons bezighoud.
We kunnen u melden dat we 3 nieuwe juniorlectoren mogen verwelkomen.
Luna Rooze, Lucas van de Kamp en Marc-Anthony Bos hebben zich bij onze
groep aangesloten. Wat zijn we trots dat jongeren in onze kerk betrokken
zijn bij onze vieringen.
Namens de pastoraatgroep,
Cil van Oosterhout.

Contagio zingt in De Schauw
Op dinsdag 18 december zal het interkerkelijk
koor Contagio bewoners, familieleden en
iedereen die belangstelling heeft verrassen met
een aantal kerstliederen. Ook is er volop
gelegenheid enkele bekende liederen mee te
zingen. Aanvang 19.00 uur. Vanaf 18.30 bent U
van harte welkom.
Op kerstavond zingt Contagio in de
kerstnachtdienst om 21.00 uur in de R.K. kerk in
Nijkerk.
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KERKDIENSTEN en
Za. 15 dec. 19.00u
3e Advent
Zo. 16 dec. 10.00u
Wo. 19 dec. 19.00u
Zo. 23 dec. 11.00u
4e Advent
Ma. 24 dec. 19.00u

21.00u

Di. 25 dec.

11.00u

Zo. 30 dec. 10.00u
Oudjaars-vi
ering
Zo. 6 jan.
10.00u
2019
Wo. 9 jan.
Zo. 13 jan.
Za. 19 jan.
Zo. 20 jan.
Zo. 27 jan.

MISDIENAARS

Eucharistieviering, Gregoriaans koor
Voorganger: Kapelaan Karel Donders
Lectoren: Piet Rijnbeek en Jim van der Graaf
Zin-in-Zondag
Corrie Hollanders en Wim Menting
Oecumenische Advent viering, Samenzang
Samenwerking 3 kerken
Woord- en communieviering, Samenzang
Voorganger: Pastor Antoinette Bottenberg
Lectoren: Mary Menting en Laura van der Graaf
Woord- en communieviering, Toverbal
Voorganger: Pastor Trees Versteegen
Viering met kinderen
Woord- en communieviering, Cantabile
Voorganger: Pastor Trees Versteegen
Lectoren: Piet Rijnbeek en Alexander Bos
Eucharistieviering, Gregoriaans koor
Voorganger: Pastoor Harrold Zemann
Lectoren: Cynthia Pawirodinomo en Mariëlle vd Haar
Anders Vieren, Cantabile
Voorganger: Mery Falger,
Locatieraad en Pastoraatgroep
Anders Vieren, Puttens Mannenkoor en Cantabile
Voorganger: Mery Falger Liturgiegroep: B

09.00 u Eucharistieviering, Samenzang
Voorganger: Nog niet bekend
09.15u Woord- en communieviering, Samenzang
Voorganger: Diaken Rini Bouwman
19.00u Eucharistieviering
Voorganger: Kapelaan Karel Donders
10.00u Zin-in-Zondag
Corrie Hollanders en Wim Menting
10.00u Anders Vieren, Samenzang
Voorganger: Gerda van Meerveld
Liturgiegroep: Jongeren

Marc Ant., Karlijn

Lucas. Alexander

Marc Ant., Lieke

Lucas, Alexander

Lieke en Luna

Karlijn, Marc Ant.

Lucas, Alexander
Lieke en Luna

Beste jongelui,
Het oefenen is de laatste tijd niet doorgegaan. De vieringen begonnen
telkens om 11.00 uur. Dan was het lastig om voor die tijd nog te oefenen.
In januari hoop ik het oefenen weer op te pakken. Ik zal juli daar
persoonlijk over mailen.
Het begint er helaas op te lijken dat we erg weinig misdienaars over
houden. Het zal dan ook in de toekomst mogelijk gaan voorkomen dat er
vieringen zijn zonder misdienaars. Dat zullen dan de woordvieringen zijn.
Misschien dat jullie toch nog anderen kunnen overhalen zich te melden.
Theo Marissink
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Bijzonderheden in de komende Kersttijd
Op 16 december is er dit jaar geen Kleuter-Kinder-Kerstfeest.
Kerstavond:
19.00 uur een Woord & Communie Viering, met als voorganger pastor Trees
Versteegen, Viering met Kinderen, Kinderkoor de Toverbal zal zingen.
21.00 uur een Woord & Communie Viering, met als voorganger pastor Trees
Versteegen, Cantabile zal zingen.
1ste Kerstdag:
11.00 uur een Eucharistieviering, met als voorganger pastoor Harrold Zemann,
Gregoriaans koor zal zingen.

2e Kerstdag:
Dit jaar op 2e kerstdag is er helaas geen levende kerststal meer te bewonderen.
Volgend jaar een levende Kerststal met alleen kinderen, wie denkt er mee?
30 december:
Oudejaarsviering waarin locatieraad en pastoraatgroep voorgaan.
Leny ten Velde neemt afscheid van de rouwgroep, na afloop van de
Oudejaarsviering.
6 januari 2019:
10.00 uur een Woord & Communie Viering waarin Mery Falger met haar liturgiegroep
voorgaat. Het Puttens Mannenkoor en Cantabile zullen zingen.
Cil van Oosterhout.

KERSTVIERING OPEN KERK – INLOOP 2018
Op woensdagmorgen 19 december a.s. om 10.30 uur heten we iedereen van harte
welkom bij de Kerstviering van de OPEN KERK – INLOOP van de drie
samenwerkende kerken in een zaal van de Gereformeerde Kerk in de Achterstraat.
Vanaf 10.00 uur staan koffie en thee klaar. Na afloop van de viering is er voor
iedereen een praatje, koffie of thee met een sneetje kerstbrood en een kleine
attentie. L
 ily Veen

Van de voedselbank
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Kerstpostactie 2018
Voor de 10e keer Kerstpostactie Putten!
Ook dit jaar kunt u al uw kerstkaarten weer inleveren voor het goede doel.
Wij zorgen ervoor dat uw kaart op het juiste adres komt (in Putten, maar
ook in heel Nederland en daarbuiten).
Let op! Koop dus geen kerstpostzegels!
U plakt geen postzegel, maar betaald hetzelfde tarief als bij post nl
(€ 0,78 cent).
U kunt van 10 - 21 december uw kerstkaarten inleveren bij de Aker.
Inleveren kan op werkdagen: ‘s morgens van 08.30-09.30 uur en ’s avonds van
18.30-20.30 uur.
De opbrengst is voor Woord&Daad en Mercy Ships Holland- Medische hulp in Afrika.
Voor vragen kunt u contact opnemen met:
Marianne Bout 0341-361128, Janneke Bout 06-12461449, Lisette Post 06-12128173.

Internationale Kerststallenexpositie 2018 Amersfoort
Alweer voor de 34ste keer organiseren wij de Internationale
Kerststallenexpositie in de Sint Ansfriduskerk aan de Jacob Catslaan 28, 3818
WK te Amersfoort.
Deze kerk is 103 jaar oud en gebouwd in neogotische stijl en geeft daarom
de tentoonstelling een bijzondere sfeer. We mogen ons verheugen op een
jaarlijks grote belangstelling van bezoekers uit het gehele land.
De expositie wordt gehouden van vrijdag 7 t/m zondag 16 december 2018
De openingstijden zijn: zaterdagen
9.30 –
17.00 uur
zondagen
12.30 –
17.00 uur
overige dagen
9.30 –
21.00 uur
Ook dit jaar hebben we een nieuwe collectie van bijna 250 kerstgroepen uit Afrika,
Azië, Zuid-Amerika en Europa, waaronder uit de Provence in Frankrijk een kerstgroep
van meer dan 45 Santons, geplaatst in een miniatuur dorpje.
Voor de kinderen is er een kerststallen speelhoek en voor de inwendige mens het
Petit restaurant de Herberg.
Tijdens de avonduren en op zaterdag en zondag zullen 28 zangkoren uit de wijde
omgeving van Amersfoort zorgen voor een gevarieerde vocale omlijsting van deze
expositie.
Op donderdag 14 december is er van 19.30 - 20.15 uur een Kerst sing-along in de
Sint Ansfridus kerk. Er worden Nederlandstalige kerstliederen gezongen, ondersteund
door een gelegenheidskoor. Kinderen zijn van harte welkom.
Op zaterdag 15 december is er van 19.45 - 21.30 uur een Kerstconcert. De kerk is
open vanaf 19.15 uur. De entreeprijs bedraagt € 10,- incl. toegang tot de
Kerststallen expositie en koffie/thee.
Toegangsprijzen Expositie: Volwassenen
€ 2,-Kinderen 4-12 jaar
€ 0,50
Kinderen jonger dan 4 jaar hebben gratis toegang.
De organisatie is in handen van een groep vrijwilligers en de gehele opbrengst komt
ten goede aan de Stichting Happy Holiday om in 2019 vakantieweken te organiseren
voor ernstig zieke kinderen en hun gezin. Meer informatie vindt u op:
www.sintansfridus.nl/kerststallen
Met vriendelijke groet, Rob Bakker Vicarishove 1, 3834 XG Leusden
T: 033-4947708, M: 0627175501, E: rdvbakker@ziggo.nl
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Kerstmarkt St-Jozefkerk te Achterveld.
Zoals voorgaande jaren zal ook dit jaar weer de kerstmarkt in en rond de fraaie
St-Jozefkerk te Achterveld plaatsvinden. Dit zal zijn op zondag 16 december a.s. van
10.15 - 15.00 uur. Deze meest complete en sfeervolle kerstmarkt in onze regio is
voor het 17e jaar een echte aanrader.
Kerstbomen, kerststukken, allerlei artikelen voor versiering van de kerstboom, het is
er allemaal. Workshops voor de kinderen, de levende kerststal met verhalen verteld
door een herder, kerstbrood, erwtensoep, broodjes worst, glühwein etc., het kan niet
op. En dat alles tegen het decor en in de prachtige sfeer van de St-Jozefkerk en zijn
omgeving. Daarbij stemmige kerstmuziek en u waant zich in hogere kerstsferen. Het
ultieme kerstgevoel wordt voor u in Achterveld opgewekt!
De opbrengst is uiteraard bestemd voor het 18e kindervakantiekamp in 2019 in
Oekraïne.
De kinderen daar krijgen onder leiding van jongeren (begeleiders) uit onze regio een
onbezorgde en ontspannen vakantie aangeboden.
Ben je 18 jaar of ouder en vind je het leuk om deze kinderen door middel
van sport en spel een onvergetelijke vakantie te laten beleven, dan kun je
voor informatie over het kindervakantiekamp op de kerstmarkt terecht.
Wil je hier niet op wachten bel dan Peter Dinkelman 06-23788301 en dan maken we
een afspraak.
Bezoek daarom onze unieke kerstmarkt en proef de gezellige sfeer in Achterveld, de
poort naar de Veluwe, op zondag 16 december a.s., u beleeft gegarandeerd een
geweldige dag.
Stichting WALO (Wisselwerking Achterveld/Leusden- Oekraïne)
voor info, zie http://www.stichtingwalo.nl

Eerste Communie 2019
We gaan weer beginnen met de voorbereidingen voor de Eerste communie!
Een bijzonder feest, waarin de kinderen voor het eerst meegaan aan de Tafel van de
Heer. Alle kinderen die in groep 4 (of hoger) van het basisonderwijs zitten, kunnen
meedoen.
De kinderen uit Harderwijk, Ermelo en Putten zullen de voorbereiding en het feest
samen vieren, waarbij we afwisselend in de verschillende locaties activiteiten
hebben, maar met name in Ermelo zullen samenkomen. Wilt u meer weten?
U bent van harte uitgenodigd bij de eerste ouderavond op woensdag 30
januari, van 20.00-21.30 uur in het parochiecentrum De Goede Herder,
Smidsweg 20 in Ermelo.
U ontvangt dan alle informatie, we denken samen na over wat we willen doorgeven
van ons eigen geloof en er is gelegenheid tot het stellen van vragen. Ook als u nog
niet zeker weet of u uw zoon of dochter wilt aanmelden, bent u van harte welkom op
deze avond.
Mery Falger en Annemarieke Hollanders zijn in Putten contactpersoon, en laten zich
graag aanspreken bij vragen, 06-23371736
U kunt uw kind aanmelden tot 25 januari bij het secretariaat van de Lucasparochie in
Leusden. U ontvangt dan een inschrijfformulier.
Het secretariaat is bereikbaar via (Tel): 033-4941261 of (E-mail):
secretariaat@stlucas.nu
Graag tot ziens en hartelijke groet, mede namens de werkgroep
Antoinette Bottenberg (pastoraal team St. Lucasparochie)
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Naar Lourdes in 2019 en u kunt mee!
Met de mooie St. Lucasdag nog op mijn netvlies waar we ook
hebben kunnen luisteren naar de inspirerende woorden van
diaken Marc Brinkhuis over pelgrimeren, mag ik u hierbij van
harte uitnodigen om met ons mee te gaan naar Lourdes.
Een plek waar je je thuis kunt voelen, een plek waar de
hemel de aarde raakt. U mag dat gaan beleven onder
begeleiding van onze bedevaartpastor Fred Kok en eigen
reisleiding. We reizen met de bus met vertrek medio eind augustus begin september
2019.
Hou de Lucasbrief in de gaten voor de verdere details, dit betreft een
vooraankondiging.
Hartelijke groet namens onze werkgroep,
Willie van de Brug
St. Lucasreizen 06-21410286 / willievankooij@gmail.com

Programmaoverzicht

TOERUSTING
Datum

Tijd

Plaats

21 januari

20.00 – 22.00 Andreaskerk
uur

29 januari

20.00 – 22.00 Rooms
uur
Katholieke
kerk

 VORMING EN
Onderwerp

Hebben wij de
economie of heeft de
economie ons?
De geschiedenis van
het jodendom

Spreker

Prof. Govert
Buijs
Liek Mulder

KOPIJ
Kopij voor de Lucasbrief graag voor vrijdag 28 december 2018.
Het eerstvolgende Parochie-Nieuws zal verschijnen op zaterdag 26 januari 2019.
Carnaval, Aswoensdag, Valentijnsdag.
Kopij hiervoor kunt u inleveren voor vrijdag 11 januari 2019.
e-mailadres: pnputten@hotmail.com
Indien gewenst kan het Parochie-Nieuws ook digitaal worden ontvangen.
U kunt dit aangeven bij Jan Carbo: j an.carbo@gmail.com
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PAROCHIECENTRUM
Brinkstraat 87, 3881 BP Putten tel: 06 50677132
e-mail: putten@stlucas.nu
website : www.rkparochieputten.nl
LEDENADMINISTRATIE (in het Parochie-Centrum)
contactpersoon
Coen Scheijde

0341-357218

Om de gegevens zo actueel mogelijk te houden, wordt u vriendelijk verzocht alle
veranderingen m.b.t. uw gezin of adres schriftelijk aan ons door te geven in de
brievenbus van de parochie of via bovenstaand e-mailadres.

NIEUWS - GELOOFSGEMEENSCHAP
Het nieuws-geloofsgemeenschap verschijnt zeven maal per jaar en wordt bij de
parochianen thuis bezorgd. Voor het aanleveren van copy:
Geschreven copy
: Smutslaan 1c Ermelo
Copy per mail
:p
 nputten@hotmail.com
Clasien Zwart
06-44082847

Yvonne van den Broek
0341-357580

Carla Faber
06-50251190

Verspreiding
Parochienieuws per post

Margret van Diepen

0341-356129

Sprielderweg 17
3881 PA Putten

0341-351690/354572

STENCILWERK
Theo Marissink/Jan
Herfkens

STICHTING KATHOLIEK ONDERWIJS
FLEVOLAND/VELUWE
R.K. Basisschool voor Jenaplanonderwijs “Gabriël”
Kelnarijstraat 40, 3881 CC Putten, tel. 351959
e-mail: dir.gabrielschool@skofv.nl
w-site: www.gabriel-school.nl
Directeur

Sander van Zomeren

0341- 351959

Locatie H. MARIA ZUIVERING
Brinkstraat 87, 3881 BP Putten, tel. 0341 351690 / 455710
Reknr. NL22SNSB 03542 05641 t.n.v. Maria Zuivering geloofsgemeenschap
Reknr. NL15INGB 00009 49768 t.n.v. Maria Zuivering geloofsgemeenschap
PASTORAATGROEP
De pastoraatgroep heeft als taak alle pastorale parochietaken te coördineren.
Ze vormt zo een schakel tussen parochianen, bestuur en pastoresteam.
Met al uw vragen kunt u bij hen terecht; ook vragen we u bericht van geboorte,
aanvraag voor doopsel en huwelijk bij hen te melden. Ook in geval van overlijden
dient dit als eerste doorgegeven te worden aan de pastoraatgroep; zij begeleiden
het dan verder.
Christine van Hierden
Cil van Oosterhout
Kunny Mulder
e-mail
website

hchierden1973@kpnmail.nl
cilvanoosterhout@gmail.com
info@mulderjuridischadvies.nl

0341-358838
06-55132640

: putten@stlucas.nu
:w
 ww.rkparochieputten.nl

LOCATIERAAD
Functie

naam

telefoon

Voorzitter/ Beheerszaken

Alphons van Anraad

0341-455710

Secretaris

Marco Rooze

06-50677132

Communicatie

Marc Otten

Penningmeester

Tjeerd Mulder

SINT LUCAS PAROCHIE
Sint Lucas parochie is een samenwerkingsverband tussen de
geloofsgemeenschappen St. Jozef in Leusden, St. Jozef in Achterveld, St. Paulus in
Hoevelaken, De Goede Herder in Ermelo, H. Maria Zuivering in Putten, St. Catharina
in Barneveld/Voorthuizen, St. Catharina in Nijkerk en H. Catherina in Harderwijk.
Onze gemeenschap wordt vertegenwoordigd door Jos van Vliet. josv.vliet@hetnet.nl
PAROCHIËLE CARITAS INSTELLING
De PCI van de Sint Lucas parochie heeft in iedere locatie een werkgroep Caritas.
Onze werkgroep Caritas is te bereiken via de website: w
 ww.caritasstlucas.nl
Het PCI bestuur is te bereiken via e-mail: p
 ci.sintlucas@gmail.com
Wilt u de PCI ondersteunen dan is uw bijdrage welkom op RABObank
rekeningnummer NL30 RABO 0347 8022 30 t.n.v. PCI bestuur Sint Lucas
o.v.v. donatie. De werkgroep Caritas is ook deelnemer in het Diaconaal Platform
Putten. Meer informatie hierover op de website: w
 ww.diaconaalplatformputten.nl

PASTORESTEAM
Alle pastores zijn bereikbaar via het secretariaat van Leusden 033-4941261
● H. Zemann (liturgie).
● Antoinette Bottenberg.
● Fred Kok (diaconie).
● Diaken Rini Bouwman
● Karel Donders
Als u (dringend) behoefte hebt aan een bezoek van een pastor/pastoor
wilt u dan contact opnemen met iemand van de pastoraatgroep

ZANGKOREN
Koor
Gemengd koor
“Cantabile”

Contactpersoon
Piet Dellebeke

telefoon
0577-462496

Mannenkoor
(Gregoriaans)
Kinderkoor “De Toverbal”

Jos van Vliet

06-12951792

Sandra vd Hoorn

0341-353383

Contagio

Ton van Westing

0341-351369

CONTACTPERSOON KOSTERS/ MISDIENAARS/ CRECHE
Theo Marissink tel. 0341-351690; email t.marissink47@hetnet.nl
ATTENTIEGROEP
contactpersoon

Lies van Schaik

ROUWPASTORAAT
Aanspreekpunt bij het overlijden van een parochiaan:
contactpersoon
Leny Arendsen

0341-491668

0341-353586
06-15635222

KERKHOFBEHEER
Roos Brugman en Edwert Sjaardema 0341-740015/06-49596644
info@monuta-sjaardema.nl
MISSIE, ONTWIKKELINGSHULP, VREDESWERK (MOV)
contactpersoon
Sylvia de Werd
GELOVEN NU
contactpersoon

Fransje Scheijde-Huf

0341-357218

