DIALOOGJE

55e jaargang, nummer 2

Zondag 17 maart t/m zondag 21 april 2019

SINT PAULUSGELOOFSGEMEENSCHAP
HOEVELAKEN
website: www.katholiekhoevelaken.nl
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Liturgische agenda.
Zondag 17 maart 11.00 uur: Woord- en Communieviering met medewerking
van het Pauluskoor
Voorganger: Diaken Rini Bouwman.
Lector:
Linda de Wals.
Werkgroep: Liedkeuzecommissie.
Collecten:
1. Onderhoud Pauluscentrum en 2. Vastenactie.
Intenties:
Alie van der Heijden-Voskuilen. – Frans van Bemden. Anton van Esveld. – Tante Alie. – Leo en Joost de Rijk. – Jan Bosma. –
Jan Heine.

e

Bijzonderheden: 2 zondag van de Veertigdagentijd. Koffie 10.00-10.45 uur.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------Zondag 24 maart 11.00 uur: Woord- en Communieviering met medewerking
van het Pauluskoor.
Voorganger:
Pastor Fred Kok.
Werkgroep:
Liedkeuzecommissie.
Lector:
Gerda van Vilsteren.
Collecten:
1. Onderhoud Pauluscentrum en 2. Pastorale activiteiten.
Intenties:

Overleden ouders van de Wolfshaar- van de Hoven. –
Mien Brouwer-Joosten. – Cor Vendrig.- Jan Bosma. –
Jan Heine.
e

Bijzonderheden: 3 zondag van de Veertigdagentijd. Koffie 10.00-10.45 uur.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------Zondag 31 maart 10.00 uur. BIJ_ZONDAG in de ESHOF, met medewerking
van de Cantorij en het Pauluskoor.Meer informatie zie elders in dit Dialoogje.
e
4 zondag van de Veertigdagentijd.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Woensdag 3 april 09.00 uur: Eucharistieviering.
Voorganger:
Kapelaan Karel Donders.
Intentie:
overleden familie van Zanten-Tieken.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------Zondag 7 april 11.00 uur: Woord- en Communieviering met samenzang.
Voorganger:
Pastor Antoinette Bottenberg..
Lector:
Sylvia Voskuilen.
Werkgroep:
Liedkeuzecommissie.
Collecten:
1. Onderhoud Pauluscentrum. 2. Pastorale activiteiten.
Intenties:

Gerrit Mossink. - Truus Meinen.- Joop van Bekkum. Yde de Lange. - Marie Reijmer. - Jan Bosma.. – Jan Heine.
e

Bijzonderheden: 5 zondag van de Veertigdagentijd. Koffie 10.00-10.45 uur.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------Zaterdag 13 april 19.00 uur: Eucharistieviering met medewerking van het
Pauluskoor.
Voorganger:
Pastoor Harrold Zemann.
Lector:
José Ursem.
Misdienaar:
Max Voskuilen.
Werkgroep:
Liedkeuzecommissie.
Collecten:
1. Onderhoud Pauluscentrum. 2. Pastorale activiteiten.
Intenties:

Anton Keijzer.

Bijzonderheden: Palmzondag. Koffie na de viering.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------14, 15, 16, en 17 april: Vesper in de Eshof om 19.00 uur.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------Donderdag 18 april 19.00 uur: Witte Donderdagviering met medewerking van
de Cantorij en het Pauluskoor.
Gaan voor: ds Ellie Boot en Pastor Ben Piepers.
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Vrijdag 19 april 14.45 uur. Kruisweg .
Deze zal worden verzorgd door Betty Obdeijn en Wim Eggenkamp. Als
inleiding op de overweging van de Kruisweg hoort u meditatieve muziek uit
Taizé. Ook is er gelegenheid om bloemen bij het Kruis te leggen.

Vrijdag 19 april 19.00 uur: In de Eshof. Gezamenlijke Goede Vrijdagviering.
Gaan voor: ds Ellie Boot en Pastor Ben Piepers.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------Zaterdag 20 april 22.00 uur: In de Eshof. Gezamenlijke viering van de
Paaswake.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------zondag 21 april 11.00 uur: Woord- en Communieviering met medewerking
van het Pauluskoor.
Voorganger:
Pastor Antoinette Bottenberg.
Lector:
Wim Eggenkamp.
Werkgroep:
Liturgie.
Collecten:
1. Onderhoud Pauluscentrum. 2. Pastorale activiteiten.
Intenties:

Anton van Esveld. – Alie van der Heijden-Voskuilen. –
Mien Brouwer-Joosten.
e

Bijzonderheden: 1 Paasdag
Koffie: 10.00-10.45 uur.
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OVERLEDEN MEVROUW MARIE REIJMER - BANNING
Op maandag 11 februari 2019 is op 94 jarige leeftijd overleden onze
parochiaan Mevrouw Maria Josephina Johanna Reijmer - Banning
De afscheidsdienst heeft plaatsgevonden op zaterdag 16 februari j.l. in het
Pauluscentrum, aansluitend de begrafenis op de Algemene Begraafplaats te
Hoevelaken, Kerkepad 1.
Parochianen van de Paulusgeloofsgemeenschap wensen allen die Marie
missen van harte mooie herinneringen toe in droeve momenten.

OVERLEDEN DE HEER JAN BOSMA
Op maandag18 februari j.l. is op 93 jarige leeftijd overleden onze parochiaan
Jan Bosma. De afscheidsviering heeft plaatsgevonden in het Pauluscentrum
op zaterdag 23 februari j.l. Aansluitend was de begrafenis op de Algemene
Begraafplaats, Kerkepad 1 te Hoevelaken.
Parochianen van de Paulusgeloofsgemeenschap wensen Janny, kinderen,
kleinkinderen en achterkleinkind veel mooie herinneringen toe in moeilijke
momenten.
Jan, dank je wel voor je grote inzet binnen onze geloofsgemeenschap.
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UITNODIGING / VACATURE
Nog voordat Jan Heine op vrijdag 2 maart overleed heeft hij, zo punctueel en
vol humor als hij was, onderstaande uitnodiging/ vacature nog aan de redactie
doorgegeven met de vraag dit op te nemen in het Dialoogje. Natuurlijk wordt
hier gehoor aangegeven. Leest u het vooral goed misschien is het iets voor u
om deze ontstane lege plaats in te nemen.
------------------------------------Na jaren met veel interesse deel te hebben mogen uitmaken van een woorden communievieringgroep en later van een lectorengroep moet ik, jammer
genoeg, wegens gezondheidsredenen hiermee stoppen.
Ernstig hartfalen veroorzaakt kortademigheid en grote vermoeidheid waardoor
ik niet langer optimaal kan functioneren.
Dit berichtje is niet alleen bedoeld als een mededeling, maar tegelijk als een
uitnodiging om te ontstane lege plaats eventueel in te nemen.
Een hartelijke groet van
Jan Heine

OVERLEDEN JAN HEINE
J.l.. vrijdag 2 maart is op 86 jarige leeftijd overleden onze parochiaan
Jan Heine. De afscheidsviering ter gelegenheid van Jan heeft plaatsgevonden
in het Pauluscentrum op vrijdag 8 maart. Aansluitend hebben we Jan begeleid
naar zijn laatste rustplaats op de Algemene Begraafplaats, Kerkepad
Hoevelaken.
Wij wensen Thea, kinderen en kleinkinderen veel kracht om dit grote verlies te
verwerken.
Parochianen danken Jan voor zijn enorme inzet binnen onze
geloofsgemeenschap.
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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 2019 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)

BEDANKJE MEDEWERKERS KERKBALANS
De kerkbalans is dit jaar weer goed en vlot verlopen.
Met dit schrijven willen we allen die hieraan mee gewerkt hebben, hartelijk
bedanken.
Tonny Hilhorst en Peter Hendriks
Hartelijke groet,
Peter
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ROLSTOEL EN ROLLATOR. Beste medeparochianen,
Al lange tijd hebben wij de beschikking over een rollator. Deze wordt wel eens
uitgeleend. Sinds korte tijd hebben we nu ook een rolstoel voor het geval
dat.......
Beiden staan in de Dagkapel in het gangetje.
Als er iemand is die hiervan gebruik wil maken dan graag even Uw naam
en telefoonnummer op de lijst vermelden zodat we weten waar de rollator
eventueel rolstoel is.
Vooral de rolstoel dient zoveel mogelijk in de kapel te blijven staan. Bij
calamiteiten moeten we hier gebruik van kunnen maken.
Riet van Hofwegen (pastoraatsgroep)

VASTENTIJD: TIJD VAN BEZINNING ÉN UITDAGING !
Vanaf Aswoensdag 6 maart 2019, tot eerste Paasdag, op 21 april, is het
vastentijd. Een tijd van bezinning. Een tijd om het met wat minder te doen. Uw
tijd, geld en aandacht kunt u dan delen met de mensen die uw steun kunnen
gebruiken, of dat nu ver weg is of juist heel dichtbij.
Wij geven onze steun in deze vastentijd aan waterprojecten in Niger, Congo,
Sierra Leone, Nicaraqua en Indonesië die zorgen voor infiltratie-systemen,
putten, pompen of opslagtanks.
Onze bijdrage betekent dan ook veel meer dan alleen schoon water,
want WATER VERANDERT ALLES !
Tijdens de vastentijd staat de ons wel bekende melkbus weer in de hal.
Er is al één collecte op 9 maart geweest en op 17 maart is er een tweede
collecte. Kunt u niet aanwezig zijn en wilt u toch een bijdrage geven aan ons
project in Nicaraqua ?
Dat kan via rekening NL21 INGB 000 000 5850 t.n.v. Vastenactie, Den Haag
of..............u doet een bijdrage ( liefst in een envelopje ) in de vastenactiemelkbus in de hal.
Na iedere viering leeg ik de melkbus en maken we na de vastentijd dit en de
opbrengst van de collecten over naar Vastenactie.
Hartelijk dank voor uw bijdrage !! Namens de MOV-groep, Marijke Kroon.
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SAMEN OP WEG NAAR PASEN 2019
Op zondag 31 maart is het ‘zondag laetare’: verheug je! Naar Jesaja 66,10:
“Verheug je, Jeruzalem!” We kijken vooruit naar het Paasfeest. Even licht het
paars van de Veertigdagentijd op en wordt roze.
We vieren deze zondag gezamenlijk als Paulusgemeenschap en
Eshofgemeente, dubbel feest dus. En na afloop van kerkdienst en koffie
maken we er een driedubbel feest van. Er zullen verschillende workshops zijn
in de beide kerkgebouwen en tussendoor eten we samen een boterham.
Waarom dit alles?
Als we toeleven naar het Kerstfeest, is er vaak van alles aan de hand. Een
kerstmiddag. Een samenzang. Allerlei kerstvieringen. En als we toeleven naar
Pasen? Dan is dat alles veel kariger. De commercie speelt in op het
naderende Paasfeest door chocolade eieren, paasbroden en krulwilgtakken te
verkopen, maar weten we nog waar het met Pasen om gaat? Pasen komt er
vaak bekaaid af, terwijl het toch het hoogfeest is van de kerk.Daarom gaan we
op zondag 31 maart ‘samen op weg naar Pasen’. Met iedereen die mee wil,
van binnen en van buiten onze kerkgemeenschappen. Je kunt bijvoorbeeld
een workshop ‘paasstuk maken’ doen onder leiding van Vera de Boer. Of
luisteren naar een verhaal over en muziek uit de Matthäus Passion door Rudi
Coppoolse en de Cantorij. Cees Otte gaat met je aan de gang om je eigen
icoon te schilderen. Stichting Historisch Hoeflake neemt ons mee met een
expositie ‘Kerkenpad in Hoevelaken’. Kinderen maken vliegers met Lieske
Duim en Bert den Uijl. Jongeren gaan leren Vloggen. En zo is er nog meer.Je
kunt kiezen naar welke workshop je wilt gaan en op welk moment je aan wilt
haken: ’s morgens om 10 uur (en dan de viering meevieren), of op een later
moment.
De eerste workshopronde start om 11.40 uur, aansluitend aan de koffie. Na
een uur staat er een lunchbuffet voor ons klaar, samengesteld uit eenvoudig
en goed eten. Om ongeveer 13.35 uur start de tweede workshopronde. Wie
wil, kan daarna nog een drankje drinken. Ook wie liever de tijd gebruikt om
met iemand bij te praten, kan daarvoor kiezen.
Zo willen we met inhoudelijk boeiende en verrijkende workshops gezamenlijk
de weg naar Pasen gaan. In de komende weken zul je gelegenheid krijgen je
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op te geven voor de workshops en/of het eten. Houd daarvoor de publicaties
in het Pauluscentrum en/of de Eshof in de gaten.
We hopen op een vrolijke, verheugende ‘zondag laetare’. Van harte welkom!
Namens de organisatie,
Diana Kneppers-Doornekamp.

OP WEG NAAR PASEN MET DE BROCKES-PASSION VAN TELEMANN
Ben je op zoek naar bezinning en verstilling in de lijdens-tijd? En wil je dat
doen met indrukwekkende muziek? Kom dan op zondag 31 maart om 14:00
uur naar de RK Catharinakerk voor een aangrijpende vertolking van het
lijdensverhaal door Georg Philipp Telemann. Het Apollo Ensemble brengt dat
een van zijn bekendste stukken voor de lijdens-tijd, de 'Brockes-Passion'.
Het Apollo Ensemble is ambitieus met de 'Brockes-Passion' van Telemann.
Deze passie vormt namelijk het tweede deel van een drieluik aan passies die
tussen 2018 en 2020 in de lijdenstijd klinken. Bijzonder aan het Apollo
Ensemble is dat de musici zonder dirigent zingen en spelen. Fagottist Thomas
Oltheten vertelt: "Omdat we zonder dirigent spelen, ben je tijdens een
uitvoering erg afhankelijk van elkaar. Dat creëert een enorme artistieke
dynamiek. Het is ook heel spannend. Maar we hebben acht enorm goede
zangsolisten en onze ensembleleden zijn solist, kamermuziekspeler en
orkestspelers tegelijk. Het resultaat is een hele bijzondere, emotionele en
persoonlijke passie. Voor wie meer wil weten over deze passie, de tekst wil
lezen, of achtergronden, heeft het Apollo Ensemble

een Brockeswijzer

samengesteld, die te vinden is op de website van het Apollo Ensemble:
www.apollo-ensemble.nl
Zondag 31 maart, 14:00 uur RK Catharinakerk Nijkerk
Kaarten zijn te verkrijgen via de website en ’s avonds aan de zaal.
https://youtu.be/4Z7PaMLHZs8
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VESPERS IN DE STILLE WEEK
Van zondag 14 tot en met woensdag 17 april zal er elke avond om 19.00 uur een
oecumenisch avondgebed zijn in de Eshof. Het thema van deze vespers sluit aan bij
dat van het Paastriduüm. In die drie dagen van Pasen is dat ‘Zijn verhaal ook ons
verhaal’. In de vespers zetten we er een vraagteken achter: ‘Zijn verhaal ook ons
verhaal?’
We zijn op zoek gegaan naar een lijdensverhaal uit deze tijd. We vonden het in het
boekje ‘Een jihad van liefde’ van Mohamed El Bachiri. In zijn woorden zoeken we naar
herkenning. Waarin is zijn verhaal ook mijn verhaal? En waarin misschien helemaal
niet?
Het kan ook een wens zijn: dat zijn verhaal ook ons verhaal mag worden. De
pacifistische leefwijze van Mohamed El Bachiri wekt bewondering en hoop. Hij vindt
een innerlijke tegenkracht (Oosterhuis) tegen de spiraal van vergelding en wraak. Hoe
laat ik die innerlijke tegenkracht groeien in mijzelf?
In de vespers zullen achtereenvolgens Cees Otte, Lieske Duim & Linda de Wals,
Gerda van Vilsteren en Simon Drost voorgaan. U bent van harte uitgenodigd deze
vieringen met ons mee te vieren en zo met ons de weg naar Pasen te gaan.
PAASTRIDUÜM

Zojuist schreef ik al dat het thema van het Paastriduüm dit jaar zal zijn ‘Zijn
verhaal ook ons verhaal’. Dat is een boude uitspraak, vond iemand in de
vespergroep. Hoe kan het lijden van Jezus ooit ons verhaal zijn? Van ons
wordt toch geen kruisdood gevraagd?
Maar er zijn meer manieren om dit thema te verstaan. De traditie oftewel het
verhaal van waaruit Jezus leefde, is ook ons verhaal: ook wij laten ons
inspireren door de verhalen van bevrijding die in de bijbel opgetekend staan.
Ook wij laten ons de weg wijzen door de God over wie zoveel verhalen in de
bijbel zijn opgenomen.
En hoewel we ons gelukkig mogen prijzen met de vrede waarin we al meer
dan 70 jaar leven, en met de vrijheid en gezondheidszorg en nog veel meer
goeds in onze dagen, kennen ook wij in ons persoonlijke leven pijn en verdriet.
Op Witte Donderdag (18 april) zal er om 19.00 uur een meditatieve viering in het
Pauluscentrum zijn. De kerkgangers van de Eshof zijn dan in het Pauluscentrum te
gast. De volgende dag vieren we op dezelfde tijd Goede Vrijdag in de Eshof.
Parochianen van de Paulusgemeenschap zijn dan te gast in de Eshof. Dat geldt ook
voor de Paaswake, die we op 20 april om 22.00 uur in de Eshof vieren.
Net als vorig jaar zullen Ben Piepers en Ellie Boot samen voorgaan in de drie vieringen.
Dat biedt de mogelijkheid om één doorlopende lijn te kiezen. Naast het thema, ‘Zijn
verhaal ook ons verhaal’, zal dat het evangelie van Lukas zijn.
Op Paasmorgen zal in het Pauluscentrum Antoinette Bottenberg voorgaan in een
viering die om 11.00 uur begint. In de Eshof zal om 10.00 uur Ellie Boot voorgaan.

12

Belangrijke adressen
Pauluscentrum, De Veenslag 1, Hoevelaken.
Correspondentieadres: postbus 102, 3870 CC Hoevelaken.
e-mailadres: hoevelaken@stlucas.nu
ING: NL12 INGB 0001 6677 19
Rabobank: NL17 RABO 0302 2400 12
Beheer: D. Overkamp, Korenbloemlaan 7, tel. 2534493
Sleutel: Betty Obdeijn, Van Lyndenlaan 35 tel. 2536778
en familie Van Dijk, Otwardplaats 12, tel. 2535686
Bereikbaarheid pastores via het secretariaat Leusden:033 4941261
Voor afspraken doop, huwelijk en uitvaart:
Anny Smink, Westerdorpsstraat 78,
tel. 033 2537528 of 06 46164135
e-mail: j.a.smink78@kpnplanet.nl
Bij geen gehoor:
Trees de Rijk, Lindenhof 24, tel. 2535339.
e-mail: treesderijkwilbrink@gmail.com
Gezinsmutatie, verhuizing:
José Ursem, Veenlanden 95, tel. 2534642
e-mail: jose.ursem@gmail.com
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 28 april t/m 30 juni 2019 kunt u UITERLIJK
inleveren tot DONDERDAG 18 april vóór 10.00 uur bij:
Angeline Hubbers, Zonnebloemlaan 11.tel. 033 2536367.
e-mail: angelinehubbers@hotmail.com
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