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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
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

Inhoud
Hemelvaart
Eerste H. Communie
Om over na te denken
Herdenkingsbijeenkomst donderdag 4 mei 2019
Collecteopbrengst woensdagavondvieringen
De Poolse gemeenschap.
De verbouwing van het priesterkoor.
KERKDIENSTEN EN MISDIENAARS
De Regenboogh zoekt vrijwilligers.
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Vorming en Toerusting
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Hemelvaart
Jezus is naar de
hemel teruggegaan,
en liet de deur voor
ons op een kier staan.
Soms kan ik dit
bijna niet geloven,
maar dan kijk ik
even naar boven.
Hierin zie ik een
knipoog van de Heer,
dit bemoedigt
mij steeds weer.
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Eerste H. Communie
Na de Opfrismis en de ontdekkingstocht in de kerk in Putten kwamen we ook al
meerdere keren samen in Ermelo. We hebben elkaar al beter leren kennen, samen
een vriendschapsslinger gemaakt van handjes, met erop geschreven wat vriendschap
is. Thuis gingen naast de ouders ook een oma en tante ermee aan de slag.
We deelden hapjes die ieder meegenomen had, hoorden de verhalen over Jezus,
deden spelletjes, leerden op een leuke manier het Onze Vader, merkten dat delen
leuk kan zijn en 1+1=2, nee 3 nee 4 is….want je wordt d
 ubbel blij als je iets deelt
met elkaar: van eten, maar ook je tijd, je vriendschap, iets dat je voor een ander kan
doen.
Het communiefeest komt naderbij. Op 19 mei zullen 16 kinderen uit Putten, Ermelo
en Harderwijk hun Eerste H. Communie doen in De Goede Herderkerk in Ermelo om
11 uur.
Uit Putten komen Chiel en Thijmen Bakker, Julia Ruitenbeek, Filip Wilk, Oskar
Wegrzyn en Jasper Koornneef. Het kinderkoor de Toverbal zal zingen en daar zijn we
heel blij mee.
Iedereen van harte welkom.
Mery Falger

Om over na te denken
Liturgie van het alledaagse, h
 eilige gebruiken in het gewone
leven....dat boek van Tish Warren kreeg ik zomaar met mijn
verjaardag en alleen al de inhoudsopgave spreekt me zeer aan.
1. Wakker worden – de doop en leren geliefd te zijn.
2. Je bed opmaken – liturgie, ritueel en wat het leven vormt.
3. Tandenpoetsen – staan, knielen, buigen en leven in een
lichaam.
4. Sleutels kwijtraken – schuldbelijdenis en waarheid over jezelf.
5. Restjes eten – Woord, sacrament en vaak vergeten voeding.
6. Ruzie met je man – de vredegroet brengen en het alledaags werk van sjalom.
7. E-mail checken – zegenen en zenden.
8. In de file staan – liturgische tijd en een God die geen haast heeft.
9. Een vriendin bellen – gemeente en gemeenschap
10. Theedrinken – heilig en heerlijk
11. Slapen – sabbat, rust en het werk van God.
Mooi is dat er ook allerlei oefeningen in staan, heel praktisch. Met de focus op de
dagelijkse rituelen kun je meer bewust raken van de waarde van de liturgie. Op
onvoorziene momenten en in het ritme van elke dag kunnen we ons verrassen
bewust worden van Gods aanwezigheid. In een commentaar staat dat het vooral een
eerlijk boek is.
Mery Falger

Herdenkingsbijeenkomst donderdag 4 mei 2019
Dodenherdenking
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Op 5 mei vieren we onze vrijheid. Op 4 mei herdenken we de slachtoffers van
oorlogen en iedereen die zich - ten koste van zijn of haar leven - voor onze vrijheid
heeft ingezet.
We doen dat met twee minuten stilte, bij het monument op de begraafplaats aan de
Engweg.

Bijeenkomst
Voorafgaand is er in het gebouw van de Gereformeerde Kerk aan de Achterstraat
een herdenkingsbijeenkomst. De bijeenkomst wordt georganiseerd
door samenwerkende kerken, in overleg met de gemeente Putten.
De bijeenkomst begint om 19:00 uur en wordt bij toerbeurt geleid
door een of meer voorgangers van twee van de Puttense kerken.
Dit jaar wordt de dienst namens de Katholieke Kerk geleid door
mevr. F. Scheijde en mevr. M. Falger. Namens de gemeente Putten zal
burgemeester H.A. Lambooij het woord voeren.
Na afloop, om ongeveer 19:40 uur, begeven de aanwezigen zich naar
het monument op de algemene begraafplaats. Bij het monument zal
om 20:00 uur twee minuten stilte in acht genomen worden en worden
kransen gelegd. Namens de gezamenlijke kerken zal er dit jaar een
krans worden gelegd door de Katholieke Kerk en de Hervormde Kerk.
Fransje Scheijde

Collecteopbrengst woensdagavondvieringen

In de vastentijd is er vijf keer op woensdagavond een oecumenische viering geweest
waarbij wij op weg gingen naar Goede Vrijdag en Pasen.
Het overkoepelende thema in deze vieringen was ‘Een nieuw begin’.
Op verschillende wijze is hierover nagedacht, gelezen en gezongen.
Tijdens de vieringen is gecollecteerd voor kinderfonds MAMAS.
Vrouwen in Zuid-Afrika willen kinderen een nieuw begin geven.
De MAMAS kijken niet weg wanneer een kind in nood is en organiseren zorg voor
duizenden kinderen.
Net zolang tot de kinderen op eigen kracht verder kunnen.
In totaal is voor het Kinderfonds € 400,05 opgehaald. Alle gevers hartelijk dank.
Luda Klomp

De Poolse gemeenschap.
Al jaren maakt de Poolse geloofsgemeenschap op zondagavond gebruik van onze
Mariakerk. Zij voelen zich thuis in onze kerk en willen daarom ook ‘zorgen’ voor onze
kerk. Aangezien zij nog wel de traditie van het biechten kennen, hebben zij de
biechtstoel in ere hersteld. Neemt u gerust eens een kijkje hoe mooi dit is geworden.
Ook zijn er een aantal vrouwen die regelmatig zullen schoonmaken in de kerk.
Omdat er bij hen veel behoefte is aan een viering door-de-week, zal er binnenkort
ook iedere dinsdagavond een Poolse viering zijn in onze kerk. Ondanks een
taalbarrières en cultuurverschillen voelen we ons thuis in dezelfde Mariakerk.
Door stapje voor stapje dingen samen op te pakken hopen we onze band te
verstevigen.
Namens de locatieraad.
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De verbouwing van het priesterkoor.

Zoals u misschien al heeft gemerkt is de verbouwing van het priesterkoor begonnen.
De verhoging achter het altaar is weggehaald zodat er gekeken kon worden of de
stenen eronder nog bruikbaar zijn.
Het koor zal de komende weken nog wel op die plek zitten maar dan een treetje
lager.
In mei zal er volop aan de gang gegaan worden met de aanpassingen.
Het zijaltaar komt als vanouds onder het kruis te staan.
Voor het koor zal er dan ruimte worden gecreëerd tussen de voorste pilaar rechts
van de kerk en waar voorheen het zijaltaar stond.
Daarbij zal de vloer worden aangepast, zodat we niet meer struikelen tijdens het te
communie gaan over opstaande randjes.
De vloer om en achter het altaar zal weer zoveel mogelijk in de oorspronkelijke staat
worden teruggebracht.
Met deze verbouwing worden ook voorbereidingen getroffen om de kachels te
vervangen; de oude gaskachels zijn in een zodanige staat dat deze aan vernieuwing
toe zijn.
Er wordt geprobeerd dat we tijdens de vieringen op zondag zo min mogelijk last
zullen ervaren van de verbouwing. Dit houdt wel in dat er telkens op zaterdag
opgeruimd en gestoft zal moeten worden.
Ton van Westing en Theo Peters zullen als bouwtechneuten het geheel coördineren.
Als u bereid bent een handje te helpen rond de verbouwing kunt u contact opnemen
met deze twee mannen of met iemand van de locatieraad. (putten@stlucas.nu)
Namens de locatieraad.

Bedankje

Beste Parochianen,
Graag wil ik iedereen bedanken voor alle belangstelling en medeleven,
En voor alle bloemen, kaartjes en telefoontjes tijdens mij ziek zijn.
Hartelijke groetjes van mij,
Ria Kroes.
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KERKDIENSTEN EN MISDIENAARS
Zo. 28 april 10.00u Anders Vieren, Samenzang
Voorganger: Gerda van Meerveld
Liturgiegroep: Jongeren
Zo. 5 mei
11.00u Woord- en communieviering, Cantabile
Start late
Voorganger: Pastor Fred Kok
periode
Lectoren: Cynthia Pawirodinomo en
Marc-Anthony Bos
Wo. 8 mei
09.00u Eucharistieviering, Samenzang
Voorganger: Kapelaan Karel Donders
Zo. 12 mei
11.00u Eucharistieviering, Contagio
Voorganger: Pastoor Harold Zemann
Lectoren: Sylvia de Werd en Laura v.d.Graaf
Za. 18 mei
19.00u Eucharistieviering, Cantabile
Voorganger: Kapelaan Karel Donders
Lectoren: Piet Rijnbeek en Jim van der Graaf
Zo. 19 mei
10.00u Anders Vieren, Zin-in-Zondag
Voorgangers: Corrie Hollanders en Wim
Menting
Zo. 26 mei
11.00u Woord- en Communieviering, Samenzang
Voorganger: Pastor Ben Piepers
Lectoren: Mary Menting en Alexander Bos
Do. 30 mei
11.30u Eucharistieviering, Gelegenheidskoor
Hemelvaart
Voorganger: Kapelaan Karel Donders
in Ermelo
Lectoren: Irene Heijnen en Lieke Rooze
Zo. 2 juni
11.00u Woord- en Communieviering, Samenzang
Voorganger: Pastor Antoinette Bottenberg
Lectoren: Kunny Mulder en Marc-Anthony Bos
Zo. 9 juni
11.00u Eucharistieviering, Gregoriaans koor
Pinksteren
Voorganger: Pastoor Harold Zemann
Lectoren: Cynthia Pawirodinomo en Laura van
der Graaf
Wo. 12 juni 09.00u Eucharistieviering, Samenzang
Voorganger: Kapelaan Karel Donders
Za. 15 juni
19.00u Eucharistieviering, Samenzang
Voorganger: Kapelaan Karel Donders
Lectoren: Sylvia de Werd en Alexander Bos
Zo. 16 juni
10.00u Anders Vieren, Zin-in-Zondag
Voorgangers: Corrie Hollanders en Wim
Menting
Zo. 23 juni
10.00u Anders Vieren, Samenzang
Voorganger: Fransje Scheijde
Liturgiegroep: A
Zo. 30 juni
11.00u Woord- en Communieviering, Contagio
Voorganger: Pastor Antoinette Bottenberg
Lectoren: Piet Rijnbeek en Jim van der Graaf

5

Alexander,
Benjamin
Lieke, Luna, Julia

Lucas,
Marc Anthony,
Benjamin
Alexander, Lieke,
Michael

Marc Anthony,
Julia, Karlijn

Lieke, Luna,
Benjamin
Alexander,
Marc Anthony,
Michael

Lucas, Karlijn,
Julia

Lieke, Luna,
Benjamin

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.

HEMELVAART

Zoals al een aantal jaren gebruikelijk is willen we ook dit jaar op donderdag 30 mei
samen met parochianen uit Nijkerk en Ermelo optrekken per fiets naar de H. Mis in
De Goede Herder kerk in Ermelo. Die begint om 11.30 uur.
Het is de bedoeling dat we* om 8.00 uur vertrekken vanaf
het kerkplein. (*omdat ik zelf met Tineke op vakantie hoop
te zijn, zal Alphons van Anraad het voortouw nemen).
De route naar de koffiestop aan de Arnhemsekarweg voert
via het kerkenpad door de buurtschap Huinen en zal verder
gaan via Veenhuizerveld. Dat betekent 19 km trappen.
Tussen 9.30 en 10.00 uur kan men dan koffie drinken. V.a.
de koffiestop, die door Ermelo en Nijkerk wordt verzorgd,
loopt de route via Putten naar Ermelo.
Dat is 13 km.
Na de H. Mis is er uitsluitend voor de dauwtrappers een lunch, verzorgd door Putten.
Terug naar Putten kan op eigen gelegenheid.
Voor opgeven komt er een lijst achterin de kerk te liggen.
Uiterlijk voor zondag 26 mei opgeven.
Namens de Puttense commissie,
Cil van Oosterhout en Alphons van Anraad

De Regenboogh zoekt vrijwilligers.
Regenboogh zoekt vrijwilligers voor de interne dagbesteding.
Wil jij onze bewoners ondersteunen en begeleiden bij interne dagbesteding?
Samen productiewerk doen, een kopje koffie drinken en af en toe een wandeling
maken? Dan ben jij de vrijwilliger die wij zoeken!
Over Regenboogh
Bij Regenboogh bieden we plaats aan negentien mensen die (tijdelijk) niet
zelfstandig kunnen wonen. Daarnaast hebben we nog 8 appartementen voor mensen
die minder begeleiding nodig hebben. Sinds november 2017 hebben we een nieuw
gebouw waarin iedere bewoner zijn of haar eigen appartement heeft. We hebben in
het gebouw 2 ruimtes waarin we gezamenlijke activiteiten doen zoals
koffiemomenten, avondsluiting, dagbesteding of een spelletje.
Wat ga jij doen?
Vrijwilligers zijn van groot belang voor Eleos. De extra aandacht die jij kunt geven
aan onze bewoners is een waardevolle aanvulling op de zorg die we bieden.
We ervaren de inzet van vrijwilligers daarom als onmisbaar.
Voor onze bewoners is het belangrijk om een zinvolle daginvulling te hebben. Niet
voor iedereen is het mogelijk om dagbesteding buiten de woonvorm te gaan doen.
Daarom bieden wij interne dagbesteding aan op Regenboogh. Elke maandag-,
woensdag- en vrijdagmorgen zijn bewoners welkom om bijvoorbeeld
inpakwerkzaamheden te komen doen in de multifunctionele ruimte.
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We zoeken een vrijwilliger die van 09.30-12.00 uur de bewoners hierbij kan
ondersteunen.
Hoe vaak?
In overleg met ons kun je aangeven hoe vaak het haalbaar is voor jou om aanwezig
te zijn. Als dit 1x per twee weken is, zou dat al fijn zijn.
Wat bieden we jou?
Wij bieden een boeiende en afwisselende vrijwilligersplek in een enthousiast team.
Door te werken als vrijwilliger krijg je de kans om iets voor iemand te betekenen.
Hiermee is dit een waardevolle invulling van je tijd. Gemaakte kosten krijg je
uiteraard vergoed.
Meer weten of aanmelden?
Wil je meer weten of jezelf aanmelden als vrijwilliger? Neem dan contact op met
Klaasje Mooiweer of Jantje Spiker. Je kunt bellen naar 088-892 01 30 of mailen naar
klaasje.mooiweer@eleos.nl of j antje.spiker@eleos.nl

SRK
NIEUWSFLASH!!! SRK WERKGROEP PUTTEN
Project 2019: De rolstoelbus In 2008 en 2014 hebben wij het
gehandicaptencentrum voorzien van een rolstoelbus. De laatste bus
is nu, mede door de barre weersomstandigheden, aan vervanging
toe en wij zijn al aan het rondkijken naar een andere rolstoelbus.
De rolstoelbus rijdt dagelijks vele kilometers langs de kleine afgelegen dorpjes om
overal kinderen op te halen om hen naar het gehandicaptencentrum te brengen.
Kinderen die al jaren de deur niet meer uitkwamen en altijd maar binnen moesten
blijven kunnen door deze bus naar het centrum. Wij hebben de rolstoelbus de
afgelopen jaren rond zien rijden en kunnen ons haast niet voorstellen hoe groot het
belang van deze bus is. Er gaat letterlijk voor de kinderen een andere wereld open.
Voor de ouders is dit een enorme ontlasting van zorgen en stress. Als je hieraan
denkt, dan besef je ook dat de rolstoelbus niet stil mag komen te staan. Ook wordt
er vanuit Wit-Rusland aan deze bus mee gewerkt. De staat betaald de chauffeur en
de brandstofkosten. We zijn ook blij om te kunnen vertellen dat er weer een
chauffeur voor de rolstoelbus gevonden is en dat deze nu weer dagelijks op pad is
om de kinderen thuis op te halen. Mede doordat ons hoofdkantoor als stichting stopt
is het voor ons de laatste kans om in 2020 nog een rolstoelbus naar Wit-Rusland te
brengen zodat de kinderen nog jaren van deze rolstoelbus gebruik kunnen maken.
De kosten voor deze bus worden geraamd op: € 25.000,00 Helpt u ook mee om het
geld voor deze bus voor de kinderen van het gehandicaptencentrum bij elkaar te
krijgen? U kunt uw bijdrage overmaken op rek NL94RABO.037.62.90.366
o.v.v rolstoelbus
Hartelijk dank, Gijsbertha van Steendelaar
Stichting Rusland Kinderhulp werkgroep Putten Humanitarian Organisation
Registered In Holland KvK Meppel 41020087 Stichting Rusland Kinderhulp
www.ruslandkinderhulp.nl SRK Werkgroep PUTTEN Rabobank 37.62.90.366
Redactie: v. Oldenbarneveltstr 4 3882 CE PUTTEN
Mailadres: srkwerkgroepputten@solcon.nl T 0341-358016
www.srkwerkgroepputten.nl
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Programmaoverzicht
2e kwartaal 2019
Vorming en Toerusting
Datum
10 mei

Tijd
Hele dag

Plaats
Enschede

Onderwerp
Synagoge, Syrisch
Orthodox klooster

Spreker
Johan de
Vroom

Voor meer informatie zie het oranje boekje.

KOPIJ
Kopij voor de Lucasbrief graag voor vrijdag 31 mei 2019.
Het eerstvolgende Parochie-Nieuws zal verschijnen op zaterdag 29 juni 2019.
Vakantie, startzondag.
Kopij hiervoor kunt u inleveren voor vrijdag 14 juni 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

8

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

