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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
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Pasen -- Voorjaar
Het frisse groen op jonge twijgen
een tere tak met bloesemknop
de natuur spreekt en zal niet zwijgen
de lente volgt de winter op
Pasen schenkt ons weer nieuw leven
het oude is voorbij gegaan
een licht wordt ons gegeven
om in het donker op te staan
Pasen opent dichte deuren
een voorportaal is ons bereid
een leven vol van lentekleuren
een vleugje van de eeuwigheid
Elly Mans-Los
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Vieringen in de vastenperiode en met Pasen.
Er zijn Oecumenische Vespervieringen in de vastentijd, iedere woensdagavond om
19.00 uur.
Tijdens dit komende Paastriduüm mogen er in onze eigen kerk Anders Vieren
vieringen gehouden worden op:
Witte Donderdag om 19.00 uur een Anders Vieren viering o.l.v. Fransje Scheijde
met haar liturgiegroep. Ons koor Cantabile zal dan zingen o.l.v. Cor ten Velde.
Goede Vrijdag om 14.30 uur een Kruisweg met Kinderen die voorbereid wordt
door Annemarieke Hollanders, Sylvia de Werd, Sandra Bakker en Marco Rooze.
Goede Vrijdag om 19.00 uur een Anders Vieren Viering o.l.v. Gerda van Meerveld
en jongeren. Ons koor Contagio zal dan zingen o.l.v. Ton van Westing.
Paaszaterdag om 19.00 uur een Anders Vieren viering: Op weg naar Pasen o.l.v.
Mery Falger met haar liturgiegroep. Ons kinderkoor de Toverbal o.l.v. Sandra Bakker
en ons koor Cantabile o.l.v. Cor ten Velde zullen dan samen de zang verzorgen.
Op 1ste Paasdag is er om 9.15 uur een Woord & Communieviering met als
voorganger diaken Rini Bouwman. Het Gregoriaans koor o.l.v. Jos van Vliet zal dan
zingen.
Cil van Oosterhout

HET PAASTRIDUÜM IN NIJKERK

De St. Catharinakerk in Nijkerk is dit jaar de plaats
waar het ‘volle’ Paastriduüm in onze regio (Nijkerk,
Hoevelaken, Putten, Ermelo en Harderwijk) wordt
gevierd. Kapelaan K. Donders zal de vieringen
leiden en uit de verschillende
geloofsgemeenschappen zullen mensen hun
bijdrage leveren.
Witte Donderdag 18 april 19.30 uur -GezinsvieringIn de Avondmis herdenken wij wat Jezus zijn leerlingen opdroeg op de avond voor
zijn lijden, namelijk: het gebod van de liefde welke Jezus gaf toen Hij zijn apostelen
de voeten waste en zijn blijvende Gave in de Eucharistie toen Hij bij het laatste
Avondmaal zei “Doet dit tot gedachtenis aan Mij” .
-Bij de viering zullen kinderen actief worden betrokken en een taak krijgen.
-In plaats van de collecte wordt eenieder uitgenodigd om op deze avond zijn
offergave te brengen in h
 oudbaar voedsel welke bestemd is voor de plaatselijke
Voedselbank.
- Een gebedswake aansluitend bij het Rustaltaar zal de weg naar Goede Vrijdag
voortzetten als wij horen: ‘Ging het uw krachten te boven één uur met Mij te waken’
-De zang in deze viering wordt verzorgd door het St. Caeciliakoor uit Harderwijk.
Goede Vrijdag 19 april 19.30 uur
In de Avondplechtigheden van Goede Vrijdag staan de verering van het Kruishout en
de Passie van het Johannes-evangelie centraal.
-Aan de voet van het kruis kunt u bloemen leggen tijdens de kruishulde. (bloemen
kunnen worden gebruikt voor de Paasversiering)
-Het St. Caeciliakoor uit Nijkerk verzorgt de zang.
Paaswake 20 april 21.00 uur
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Op Stille Zaterdag komen wij na het vallen van de avond samen. Aan het gezegende
Paasvuur zal een eerste licht worden ontstoken. Wanneer het nieuwe water is gewijd
hernieuwen wij onze doopbeloften en zingen ons geloof uit dat de Heer Verrezen is.
-Van alle de geloofsgemeenschappen zullen mensen hun bijdrage leveren aan deze
Paasviering.
-Het St. Catharinakoor van Nijkerk verzorgt de zang.
-Paaskaarsen van alle vijf de Parochiekerken zullen aan de Paasvlam worden
ontstoken omdat de brandende Paaskaars de éne Verrezen Christus symboliseert. Dit
gebeurd aan het einde viering, zodat er tijdens de wake niet 5 Paaskaarsen branden
maar slechts één.
- Tevens zal met het verdelen van het Paasvuur over de kaarsen ook het nieuwe
doopwater worden overhandigd aan vertegenwoordigers van de
geloofsgemeenschappen.
In de kerken waar geen paaswake heeft plaatsgevonden zal bij de intrede van de
viering op Paasochtend de brandende Paaskaars en de kruik met water plechtig
worden binnen gedragen. De Paaskaars wordt dan op de kandelaar geplaatst waarna
vanuit het licht van deze kaars de andere kaarsen in de kerk worden aangestoken.
Het doopwater wordt in de doopvont, de wijwaterbakken en de wijwateremmer
uitgegoten die vanaf Goede Vrijdag droog hebben gestaan.
Een goede Goede Week gewenst,
K. Donders.

In Memoriam
Het leven schenkt je lieve mooie dagen, soms sta je bij het leven in de gunst.
Als het goed gaat hoor je zelden iemand klagen, maar met droeve dagen omgaan
dat is de kunst.
8 juli 1939 – 21 januari 2019
Hendrica Johanna Engelberta Maria Sonnega-de Groot
echtgenote van Peter Sonnega
Op 26 januari 2019 hebben wij in onze parochiekerk H. Maria Zuivering
tijdens een Woord en Gebedsviering afscheid genomen van
Henny Sonnega
Na de viering is Henny begraven op ons kerkhofje aan de Brinkstraat.
+++
22 januari 1938-28 januari 2019
Herman Christiaan Verbeek
echtgenoot van Trees Verbeek
Op 2 februari 2019 hebben we in een Woord en Gebedsviering
in het crematorium Heidehof afscheid genomen van
Herman Verbeek
Op woensdag 13 februari 2019 is in de Eucharistievering
door zijn echtgenote het gedachteniskruisje
op het gedachtenisschild van onze Mariakerk geplaatst.
Beide families wensen wij veel troost en kracht met dit verlies.
Het Rouwpastoraat

ZINGEN OP WEG NAAR PASEN.
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Met de viering van Aswoensdag, op 6 maart
aanstaande, beginnen we onze weg naar Pasen
alweer!
De veertigdagentijd, altijd lekker lang in vergelijking
met de adventstijd.
Daar kan een nieuw lied echt in ‘groeien’!
Zoals al jaren de gewoonte is, kwamen daarvoor vanuit de verschillende locaties van
onze Lucasparochie, koorzangers, dirigenten, leden van tekstgroepen en/of
liturgiegroepen bijeen om samen te kijken naar de lezingen en te komen tot een
liedkeuze.
Er kwamen verschillende gezangen op tafel, we zongen samen en kozen één
gezamenlijk lied uit: niet te moeilijk, als het kan dus voor iedere locatie ‘haalbaar’!
Deze keer kozen we voor een Pelgrimslied naar psalm 131.
Dit lied raakte eigenlijk iedereen direct, en is goed bruikbaar bij de lezingen in de
veertigdagentijd.
Het lied is als een mantra, als een meditatief gezang, ‘naar binnen zingend’:

“Maak mij niet groter dan ik ben, niet te klein voor de stem waardoor ik
mijn naam en bestemming herken”.
Horen we de twijfel van Mozes, wanneer hij zijn opdracht krijgt van God?
Horen we daarin de wanhoop van Abram die zich maar afvraagt hoe het toch verder
moet nu hij geen nageslacht heeft?
Horen we daarin al die mensen uit al die verhalen, die elk op een eigen keerpunt,
kruispunt in hun leven staan?
Horen we daarin onszelf... onderweg in ons leven... onszelf misschien juist in de
veertigdagentijd de tijd gunnend om weer eens de vraag te stellen ‘ben ik op de
goede weg?’
Maar het is niet alleen de twijfel die eruit spreekt, er klinkt ook zeker vertrouwen uit:
dat die Stem er is, die Stem waardoor ik mijn naam en mijn bestemming zal
herkennen, zal weten!
Abram krijgt toekomst aangezegd, en Mozes krijgt vertrouwen dat hij het niet alleen
hoeft te doen.
Op verschillende plaatsen in de liturgie kan dit mooie en meditatieve lied worden
gezongen.
Henk Jongerius, die de tekst schreef, zegt over dit korte gezang: zing het rustig, als
bv. een mantra, zoals ook de Taizégezangen, en dat ‘werkt’ alleen wanneer je die
meerdere keren achtereen zingt.
Kortom: een gezang dat ons voor alle locaties haalbaar lijkt (en bovendien ook
bruikbaar in de rest van het jaar). We hopen dat het dus echt als een wekelijks
terugkerend lied wordt opgenomen..
Namens de groep,
Cor ten Velde, Gerda Drenth en Fransje Scheijde
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KERKDIENSTEN EN MISDIENAARS
Zo. 17 maart
2e zondag
40-dagentijd

10.00u Anders Vieren, Cantabile
Voorganger: Fransje Scheijde
Liturgiegroep: A

Wo. 20 maart

19.00u Oecumenische Vesperviering
Samenwerkende kerken, samenzang
09.15u Woord- en communieviering,
Gregoriaans koor
Voorganger: Diaken Rini Bouwman
Lectoren: Mary Menting en Laura vd Graaf
19.00u Oecumenische Vesperviering
Samenwerkende kerken, samenzang

Zo. 24 maart
3e zondag
40-dagentijd
Wo. 27 maart

Lucas,
Alexander,
Michael

Lieke, Luna, Julia

Zo. 31 maart
4e zondag
40-dagentijd
Wo. 3 april

11.00u Woord- en communieviering, Samenzang
Voorganger: Pastor Ben Piepers
Lectoren: Piet Rijnbeek en Jim vd Graaf
19.00u Oecumenische Vesperviering
Samenwerkende kerken, samenzang

Karlijn,
Alexander,
Benjamin

Zo. 7 april
5e zondag
40-dagentijd

09.15u Eucharistieviering, Cantabile
Voorganger: Kapelaan Karel Donders
Lectoren: Irene Heijnen en Alexander Bos

Lieke, Marc. Ant,
Michael

Wo. 10 april

09.00u Eucharistieviering, Samenzang
Voorganger: Kapelaan Karel Donders
19.00u Oecumenische Vesperviering
Samenwerkende kerken, samenzang

Zo. 14 april
Palmzondag

09.15u Woord- en communieviering, Toverbal
Voorganger: Diaken Rini Bouwman
Viering met kinderen
Do. 18 april
19.00u Anders Vieren, Cantabile
Witte Donderdag
Voorganger: Fransje Scheijde
Liturgiegroep: A
Vr. 19 april
Goede Vrijdag

Za. 20 april
Op weg naar
Pasen
Zo. 21 april
1e Paasdag

Zo. 28 april

14.30u Kruisweg met kinderen, Samenzang
Voorganger: Annemarieke Hollanders,
m.m.v. Sylvia, Sandra en Marco
19.00u Kruisweg, Anders Vieren, Contagio
Voorganger: Gerda van Meerveld
Liturgiegroep: Jongeren
19.00u Anders Vieren, Toverbal en Cantabile
Voorganger: Mery Falger
Liturgiegroep: B
09.15u Woord- en communieviering, Gregoriaans
koor. Voorganger: Diaken Rini Bouwman
Lectoren: Kunny Mulder en Lieke Rooze
10.00u Anders Vieren, Samenzang
Voorganger: Gerda van Meerveld
Liturgiegroep: Jongeren
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Lucas,
Alexander,
Benjamin
Lieke, Karlijn,
Julia

Lieke, Luna

Marc Ant.,Karlijn,
Michael

Iedere tweede woensdag van de maand is er een Eucharistieviering of een Woorden Communieviering om 09.00 uur met na afloop een kopje koffie.
Iedere week is er op zondagavond een Poolse Eucharistieviering om 20.00 uur.

Dank
Beste mede parochianen,
Graag wil ik U hartelijk bedanken voor de velen blijken van belangstelling.
De bloemen, kaarten etc. tijdens mijn ziekte heeft ons zeker goed gedaan.
Nogmaals onze vriendelijke dank.
Peter Smeele Sr.

Schoonmaken kerk
Nog een kort berichtje van de schoonmaakploegen: onze drie groepen
zijn aangevuld met een vierde groep. Nl. een groepje Poolse vrouwen.
Zij vormen een eigen groep, zodat ze zelf kunnen bepalen wanneer zij
dat doen. Waarschijnlijk vooral ‘s avonds of op een zaterdag, daar de
meeste van hen door de weeks werken.
Thea Rijnbeek

Programmaoverzicht
2e kwartaal 2019
VORMING EN TOERUSTING

Datum
5,6 en 7 april

Tijd
3 dagen

24 april

20.00 -22.00 Ger. Kerk
uur
Hele dag
Enschede

10 mei

Plaats
Berne

Voor meer informatie zie het oranje boekje.

KASKI
Voor de cijferaars onder ons
6

Onderwerp
Kloosterweekend

Vertrouwen

Spreker
Theo Panhuis,
Johan de
Vroom
Lily Veen

Synagoge, Syrisch
Orthodox klooster

Johan de
Vroom

Hierbij de gegevens, zoals vermeld in onze administratie.
Peildatum 31-12-2018
Aantal RK – niet RK
RK gezindte totaal
Gezindte niet RK
Totaal
Aantal met status hoofd
Aantal hoofd RK
Aantal hoofd niet RK
Totaal aantal hoofd
Leeftijden globaal
RK tot 7 jaar
RK 7 tot 65
65 jaar en ouder
Niet geregistreerd

712
66
778

478
44
522

0
492
216
70

Aantal met status lid
Aantal leden Rk
Aantal leden niet RK
Totaal aantal leden

234
22
256

Burgerlijke staat
Niet geregistreerd
Achtergebleven partner
Beëindigd Partnerschap
Gehuwd
Relatie ontbonden
Ongehuwd
Gereg. partnerschap
Gescheiden
Samenwonend
Weduwstaat

2
0
0
439
42
226
1
16
1
51

Overzicht leeftijdsopbouw van leden, ongeacht gezindte/Rk Leden,
per 31-12-2018
Ongeacht gezindte
RK leden
0 - 9 jaar
5
0 - 9 jaar
5
10 - 19 jaar
69
10 - 19 jaar
68
20 - 29 jaar
54
20 - 29 jaar
52
30 - 39 jaar
56
30 - 39 jaar
53
40 – 49 jaar
113
40 – 49 jaar
99
50 – 59 jaar
141
50 – 59 jaar
125
60 – 69 jaar
107
60 – 69 jaar
100
70 – 79 jaar
120
70 – 79 jaar
114
80 – 89 jaar
34
80 – 89 jaar
32
90 en ouder
9
90 en ouder
9
Niet geregistreerd
70
Niet geregistreerd
55

Expo kerk Vastentijd
In 2016 heb ik mijn Bachelor Degree in
Photography behaald aan de Hogeschool voor de
Kunsten in Utrecht. Met mijn research naar
Zuid-Afrikaanse (sub)culturen onderzocht ik of
Zuid-Afrika nog steeds een plek is die ik thuis
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mag noemen. Ik ben in Zuid Afrika geboren, maar woon sinds mijn zesde in
Nederland. Zuid Afrika voelt nog steeds als thuis en ik gebruikte mijn stage tijd om
weer terug te kunnen gaan en de kunstwereld daar te onderzoeken. Ik leerde een
jongen kennen van mijn leeftijd die bij een groep hoorde. In Nederland kom je ze
niet tegen, maar in Zuid Afrika blijken veel mannen die in buitenwijken wonen bij een
gang te horen. Ik wou onderzoeken waarom dat normaal is geworden en waar het
allemaal is begonnen.
Tijdens de Zuid-Afrikaanse apartheid werden kleurlingen (een term wat refereert
naar mensen van gemengde afkomst) naar afgelegen buurten gestuurd. Er ontstond
armoede en criminaliteit met als gevolg dat groepen mannen per wijk gingen
optreden als politieagenten. Deze verschillende groepen stonden aan de basis van de
hedendaagse gangs. Schauderville is een van de wijken van Port Elizabeth waar
gangsters het meest actief zijn en daarmee is het een van de gevaarlijkste wijken. Ik
onderzocht de gangstercultuur van binnenuit en koos ervoor om al mijn kennis wat ik
al had over gangster cultuur achterwege te laten. Ik portretteerde Schauderville en
de mensen door te kijken naar wie ze zijn en niet naar wat zij hebben gedaan. Hun
verhaal was belangrijker dan alles wat ik vond op het internet. Soms kwamen
verhalen niet overeen met de werkelijkheid. Dit heeft te maken met de verschillende
perspectieven van mensen die schrijven over het fenomeen gang cultuur. Ik had de
mogelijkheid om de mensen in Schauderville echt te leren kennen. Hier kon ik aan de
mannen vragen wat hen heeft beïnvloedt om bij een gang te horen en aan de
mannen die eruit zijn gestapt vragen wat er in hun leven is gebeurd om de groep te
verlaten. Achter een gevaarlijke situatie van gang-oorlogen ontdekte ik gaandeweg
een positieve en meer menselijke wereld.
Farren van Wyk

KOPIJ
Kopij voor de Lucasbrief graag voor vrijdag 29 maart 2019.
Het eerstvolgende Parochie-Nieuws zal verschijnen op zaterdag 27 april 2019.
Dodenherdenking, Bevrijdingsdag, Hemelvaart, Pinksteren, Moederdag en Vaderdag.
Kopij hiervoor kunt u inleveren voor vrijdag 12 april 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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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:
contactpersonen
Fransje Scheijde-Huf
Mery Falger

0341-491668

0341-357218
0341-351069 /
06-23371736

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

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
06-30970088

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

