DIALOOGJE

55e jaargang, nummer 4

Zondag 29 juni t/m zondag 1 september 2019

SINT PAULUSGELOOFSGEMEENSCHAP
HOEVELAKEN
website: www.katholiekhoevelaken.nl
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Liturgische agenda.
Zondag 30 juni 10.00 uur: Oecumenische viering met medewerking van de
Cantorij en het Pauluskoor.
Voorgangers: ds Ellie Boot en Linda de Wals..
Werkgroep: OCG.
Collecten:
1. Onderhoud Pauluscentrum. 2. Pastorale activiteiten.
Intenties :
Overleden ouders van de Wolfshaar-van de Hoven. –
Albert Hegge. - Ben Lammers.

Bijzonderheden: Feest van Petrus en Paulus. Koffie na de viering.

AFSCHEID PASTOR KAREL DONDERS
Op zondag 30 juni wordt afscheid genomen van pastor Karel Donders.
Om 11.00 uur is de Eucharistieviering in de St.-Catharinakerk in Barneveld.
Vanaf 12.15 is er een café-complèt en van 13.00 – 16.00 uur is er een
receptie.
Uiteraard bent u van harte uitgenodigd.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------Woensdag 3 juli 09.00 uur: Eucharistieviering
Voorganger:
Kapelaan Karel Donders.
------------------------------------------------------------------------------------------ -------------Zondag 7 juli 09.15 uur Woord- en Communieviering met samenzang..
Voorganger:
pastor Antoinette Bottenberg..
Lector:
Sylvia Voskuilen.
Werkgroep:
Liedkeuzecommissie.
Collecten:
1. Onderhoud Pauluscentrum. 2. Pastorale activiteiten.
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Intentie:
Riek Menger. – Joop van Bekkum. – Yde de Lange. –
Marie Reijmer. – Jan Bosma. – Jan Heine. – Nelly Bosboom. – Albert Hegge.
- Anton Keijzer. – Anton van Esveld. – Cor Vendrig.
Bijzonderheden: Koffie na viering.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------Zondag 14 juli 10.00 uur: Te gast in de Eshof.
Zondag 21 juli 10.00 uur: Te gast in de Eshof.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------Zondag 28 juli 09.15 uur: Woord- en Communieviering met samenzang.
Voorganger:
pastor Ben Piepers..
Lector:
Linda de Wals.
Werkgroep:
Liedkeuzecommissie.
Collecten:
1. Onderhoud Pauluscentrum. 2. Pastorale activiteiten.
Intenties:
Overleden. familie van der Tol. – Alie vd. Heijden-Voskuilen.Christina van Daatselaar-Telkamp. - Antoon Telkamp. –
Mien Brouwer-Joosten. – Wim van Valkengoed. – Overleden ouders van
Valkengoed-van Daatselaar. - Overleden ouders Hilhorst-Verhoef.
Bijzonderheden: Na de viering is er koffie.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------Zondag 4 augustus 09.15 uur: Woord- en Communieviering met samenzang.
Voorganger:
pastor Ben Piepers.
Lector:
Wim Eggenkamp.
Werkgroep:
Liedkeuzecommissie.
Collecten:
1. Onderhoud Pauluscentrum. 2. Pastorale activiteiten.
Intenties:
Joop van Bekkum. – Yde de Lange. – Marie Reijmer. –
Jan Bosma. – Jan Heine. – Nelly Bosboom. - Riek Menger. – Albert Hegge. –
Anton van Esveld.
Bijzonderheden: Na de viering is er koffie.
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Woensdag 7 augustus 09.00 uur: Eucharistieviering .
Voorganger: Kapelaan Karel Donders.
------------------------------------------------------------------------------------------------- ------Zaterdag 10 augustus 19.00 uur: Eucharistieviering met samenzang.
Voorganger:
Kapelaan Karel Donders.
Misdienaar:
Frank van den Heuvel.
Lector:
Riet van Hofwegen.
Werkgroep:
Liedkeuzecommissie.
Collecten:
1. Onderhoud Pauluscentrum. 2. Pastorale activiteiten.
Intenties:

Anton Keijzer. – Cor Vendrig.

Bijzonderheden: Na de viering is er koffie.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------Zondag 18 augustus 09.15 uur: Woord- en Communieviering met
samenzang.
Voorganger:
Pastor Ben Piepers..
Lector:
Wim Eggenkamp.
Werkgroep:
Liedkeuzecommissie.
Collecten:
1. Onderhoud Pauluscentrum. 2. Pastorale activiteiten.
Intenties:

Overleden familie van der Tol. – Mien Brouwer-Joosten.

Bijzonderheden: Na de viering is er koffie.

------------------------------------------------------------------------------------------------------Zondag 25 augustus 09.15 uur: Woord- en Communieviering met
medewerking van het Pauluskoor.
Voorganger:
Pastor Niels Morpey.
Lector:
Sylvia Voskuilen.
Werkgroep:
Liedkeuzecommissie.
Collecten:
1. Onderhoud Pauluscentrum en Pastorale activiteiten.
2. MIVA.
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Intenties:
Jaargedachtenis Wim van Valkengoed. – Overleden ouders
van Valkengoed-van Daatselaar. – Alie van der heijden-Voskuilen.
Bijzonderheden: Koffie na de viering.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------Zondag 1 september 10.00 uur: Parochianen gaan voor met medewerking
van het Pauluskoor..
Voorganers:
José Ursem.
Collecten:
1. Onderhoud Pauluscentrum. 2. Pastorale activiteiten.
Intenties:
Joop van Bekkum. – Yde de Lange. – Marie Reijmer. –
Jan Bosma. – Jan Heine. – Nelly Bosboom. - Riek Menger. – Albert Hegge. -

Bijzonderheden: Koffie na de viering ?????

JUBILEUM
Op 1 september 1994 is Ds. Ellie Boot bevestigd als predikant van de
Protestantse Gemeente ‘de Eshof’ in Hoevelaken.
Omdat Hoevelaken haar eerste gemeente was, is er op 1 september 2019 dus
sprake van een 25-jarig ambtsjubileum én is Ellie 25 jaar verbonden aan
‘de Eshof’. Een ‘dubbelfeest’ dus.
Als Paulusgeloofsgemeenschap hebben wij een bijzondere band met de Eshof
en met Ellie.
Uiteraard zullen wij ook aandacht besteden aan dit jubileum.
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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)

-------------------------------------------------------

ZONDAG 8 SEPTEMBER VINDT ER WEER EEN ZIEKENZALVING
PLAATS.

Dit jaar in de St. Jozefkerk te Leusden. De Eucharistieviering met ziekenzalving
begint om 11.00 uur. Gaat voor: pastoor Harrold Zemann.
Wilt U zich hiervoor aanmelden of verdere informatie dan kunt U contact
opnemen met mij
Betty Obdeijn 033 2536778.
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IN MEMORIAM
Op 29 april is op 73 jarige leeftijd overleden onze parochiaan
Albertus Adrianus Maria Hegge (Albert).
De afscheidsviering is gehouden op 6 mei in de
St. Paulusgeloofsgemeenschap te Hoevelaken, waarna de
crematieplechtigheid heeft plaatsgevonden in het crematorium Rusthof
te Leusden.

Parochianen van de St. Paulusgeloofsgemeenschap zijn Albert zeer
dankbaar voor het vele werk dat hij heeft gedaan binnen onze
geloofsgemeenschap en wensen Thea, kinderen, partners en
kleinkinderen mooie en warme herinneringen toe.
Wij kunnen jullie niet troosten maar weet dat we veel aan jullie denken.
Schoonheid: Het leven heeft niet meer dezelfde smaak, maar de
ondergaande zon is nog steeds prachtig
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DANKBETUIGING AFSCHEID VAN ALBERT HEGGE.

Langs deze weg willen wij een ieder bedanken voor alle warmte en steun die
wij kregen tijdens de ziekte van Albert en na zijn overlijden op 29 april 2019.
Wat betreft zijn afscheidsdienst danken wij de voorganger Ben Piepers, de
leden van het Pauluskoor, de reserve dirigent Marja Blakenburg,
pianist Kerst de Ruijter en Harry Hubbers die namens het Pauluskoor een
bijdrage leverde.
Tevens danken wij alle mensen die achter de schermen hun best voor ons
deden.
Erik, Vivianne en Thea Hegge
partners en kleinkinderen
-----------------------------------------------------DEZE TOPPERS HEBBEN 26 MEI HUN EERSTE HEILIGE COMMUNIE
GEDAAN.
Dyginna, Huub, Anaïs, Pien, Doloor, Thomas en Gracyella
gefeliciteerd. Jullie hebben vanaf januari, samen met jullie
ouders, flink jullie best gedaan en dat hebben jullie laten
zien in de viering van 26 mei. Het was weer een heel feest.

Namens de werkgroep Eerste Heilige Communie: Alie en Sylvia
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OECUMENISCHE BOOM
Op zondag 22 januari 2006 is voor de laatste keer op oecumenische wijze
door ds Ellie Boot en pater Adri Maat de Eucharistie gevierd in het
Pauluscentrum. Dit was bij het afscheid van pater Adri Maat.
Ter gelegenheid daarvan is door Ellie en Adri een rode beuk geplant.
Sinds kort is er bij deze beuk een bordje geplaatst. Dit is om twee redenen.
De Eshof had ook een dergelijke boom die symbool stond, en die is per
ongeluk door de gemeente gekapt.
Dit zou niet zijn gebeurd als er een bordje bij had gestaan.
En bij navraag bleek dat heel wat mensen niet (meer) wisten van het planten
van de boom en welke boom het precies is.
Daarom is er – om niet te vergeten - bij de rode beuk een bordje gezet, met de
tekst als herinnering aan deze gebeurtenis.
OECUMENISCHE REIS IN 2020 NAAR TOSCANE

Na een uitstapje naar Georgië en Armenië (2016) en Ierland (2018) staat in
2020 weer een reis naar Italië op het programma. De bestemming is dit keer
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Toscane, om precies te zijn het gebied ten Zuid-Oosten van Florence. We
verblijven in het Diaconale Centrum Casa Cares van de Waldenzen in
Reggello. Het is een rustiek midden in de natuur gelegen onderkomen met
een prachtig uitzicht over de omgeving. Op deze prachtige plek, de bewoonde
wereld ligt op minstens een half uur lopen, kun je heerlijk tot rust komen.
Enkele weken geleden hebben we als reiscommissie de reis ter plekke
voorbereid. Het resultaat is naar ons idee een mooi en uitgebalanceerd
programma. We zullen genieten van de prachtige natuur van Toscane, van
mooie stadjes met eeuwenoude kerken, van de steden Lucca en Arezzo en
voor wie er nog niet genoeg van heeft, van Florence. We komen zelfs in het
volgens kenners mooiste stadje van Italië: Castelfranco di Sopra. Om ons te
verplaatsen zullen we gebruik maken van een bus, maar voor bijvoorbeeld ons
bezoek aan Arezzo en Florence reizen we per trein.
Ook de directe omgeving van de Casa is zeer de moeite waard. Vanuit de Casa maken
we een mooie, niet al te lange wandeling, maar we kunnen ook rondwandelen in de
tuinen en olijfgaard van de Casa waar alle gewassen op biologisch-dynamische wijze
verbouwd worden. We krijgen uitleg van Giordano die verantwoordelijk is voor alles
wat er in de tuin en het aangrenzende bosgebied gebeurt. Voor de liefhebbers wordt er
een olijfolie proeverij georganiseerd. Wij hadden geen idee dat er zoveel verschillen in
smaak en kwaliteit bestaan tussen de diverse soorten olijfolie.
Ons onderkomen is, zoals we gewend zijn van diaconale Waldezencentra, sober maar
netjes. Er zijn gezellige ruimtes waar we ons als groep kunnen terugtrekken. We
krijgen uitleg over de geschiedenis van het gebouw en een rondleiding door de
diverse ruimtes. Alle medewerkers van de receptie tot en met de kok zijn, zoals we
eveneens gewend zijn, uitermate behulpzaam en gastvrij.
We maken de reis per vliegtuig van Amsterdam naar Pisa. We vertrekken op
donderdag 23 april en keren op vrijdag 1 mei weer terug. De precieze tijden en ook de
kosten zijn nog niet bekend, maar we denken dat de reissom ongeveer zal uitkomen op
€ 850 per persoon. Omdat reizen per vliegtuig terecht bedenkingen oproept in verband
met milieuschade zal bovenop de reissom CO2 compensatie toegepast worden.
We organiseren een informatieavond op 19 september, maar mocht u nu al
belangstelling hebben voor deze reis, laat het één van ons weten.
De reiscommissie:
Ellie Boot, e-mail: ellie.boot@hccnet.nl
Frits Harmsen, e-mail: fritsharmsen@kpnmail.nl
Adri Maat, e-mail: maat.a@donbosco.nl
Hetty Veldhuizen, e-mail: hettyveldhuizendendaas@gmail.com
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KALENDER JONG AARTSBISDOM:
SEPTEMBER NOVEMBER DECEMBER JANUARI MAART SEPTEMBER
MAART APRIL JUNI
Openingsviering Zondag 15 september in Renkum Tarcisiusdag ;
Zaterdag 21 september in Utrecht Saints & Souls;
Zondag 3 november in Utrecht Kerstgala;
Zaterdag 14 december in Utrecht Into the Great Silence..
.
24 - 26 januari Zusters Birgittinessen in Weert ;
Zondag 15 maart in Amersfoort Stille Omgang;
Zaterdag 21 maart Amsterdam Palmzondag;
Zondag 5 april in Wageningen ;
Rome Reis 25 april t/m 3 mei ;
Slotviering Zondag 28 juni in Zwolle.
De Vreugde van de HEER is mijn Kracht www.jongaartsbisdom.nl
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PAULUSBIJEENKOMST
WOENSDAG 21 AUGUSTUS 2019
ALLE PAROCHIANEN ZIJN OP DEZE DAG
VAN HARTE WELKOM.

Ook dit jaar zijn we te gast bij de
Familie van de Bunt,
Hoevelakerveenweg 10, 3871 KK
Hoevelaken. (niet te verwarren met
de Hoevelakenseweg)
Grote parkeerplaats voor de deur
voor fietsen en auto’s.
Wij openen om 16.00 uur met een drankje en na een gezellig samen zijn
staat het buffet om ongeveer 17.30 uur voor ons klaar.
Om te weten met hoeveel we zijn vragen wij u om zich snel aan te melden,
uiterlijk vóór 17 augustus.
Dit kan per e-mail: hoevelaken@stlucas.nu of door onderstaand strookje te
bezorgen in de brievenbus van:
Trees de Rijk, Lindenhof 24, 3871 BR Hoevelaken. 033 2535339.
Mocht het heel zonnig zijn (zoals vorig jaar) en u heeft een parasol met voet
die te tillen is, wilt u die dan meebrengen.
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---------------------------------

----------------------------------------------------------

Ik kom op 21 augustus, alleen / met partner (doorstrepen wat niet juist is)
Naam
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Adres
---------------------------------------------------------------------------------------------------Telefoon / e-mail
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ook bestaat de mogelijkheid om glutenvrij of vegetarisch te eten.
(doorstrepen wat niet juist is.)
Dit wel even doorgeven aan een van de gastvrouwen:
Marijke Kroon, Mirjam Broekhoven, Gerda van Vilsteren of Trees de Rijk.
Als u na aanmelding niet komt en niet bent afgemeld vóór 17 augustus,
moeten wij helaas de kosten van deze dag à € 15.- p.p. bij u in rekening
brengen.
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DE HULPDIENST HOEVELAKEN
Bereikbaar op werkdagen van 08:00 t/m 09:00 uur. Buten deze uren kunt
u een boodschap achterlaten 06 124 764 43.
Heeft u om wat voor reden hulp nodig? Dan kunt u of iemand uit uw omgeving een
beroep doen op de vrijwilligers van de Hulpdienst Hoevelaken. Een vrijwilliger kan u
helpen bij de volgende praktische dingen:
• Vervoer en begeleiding, bijvoorbeeld naar het ziekenhuis of de fysiotherapeut
• Kleine klusjes in huis of tuin;
• Administratieve hulp;
• Boodschappen doen;
Gezelschap
Heeft u behoefte aan gezelschap omdat u weinig contact heeft met anderen? Onze
vrijwilligers komen graag bij u op bezoek voor een kopje koffie, een praatje of een
spelletje.
Wanneer u niet zo gemakkelijk meer de deur uit gaat of niet zo goed alleen durft, kunt u
een vrijwilliger vragen om samen mee te wandelen, eventueel met de rolstoel.
Mantelzorgondersteuning
Zorgt u voor een langdurig zieke partner, vader, moeder of familielid en zou u daarbij
hulp kunnen gebruiken? Mogelijk kan een vrijwilliger van de Hulpdienst iets voor u
betekenen. Bijvoorbeeld door een paar uur de zorg van u over te nemen, zodat u even
tijd heeft voor uzelf.
Terminale zorg
Deze zorg wordt niet door de Hulpdienst verzorgd, maar door het Hospice te Nijkerk.
Aan het Hospice zijn vrijwilligers verbonden, die ook in Hoevelaken zorg en
ondersteuning kunnen verlenen. U kunt rechtstreeks contact opnemen met het
Hospice, die u dan verder helpt.
Hoe werkt het?
Als u ons belt, krijgt u een van de coördinatoren aan de telefoon die uw vraag opneemt
en uw gegevens noteert. Mocht het nodig zijn, dan komen we bij u langs. Wij zoeken
een vrijwilliger die u kan helpen. Zodra wij iemand gevonden hebben, nemen we
contact met u op.
U heeft geen indicatie nodig.
Eventuele vergoeding
Omdat de hulp geboden wordt door vrijwilligers, is deze gratis. Soms wordt een
vergoeding gevraagd voor kosten die de vrijwilliger heeft gemaakt. Zo wordt voor
autovervoer buiten het dorp € 0,30 per kilometer gerekend en zijn eventuele
parkeerkosten ook voor uw rekening. Een retour binnen het dorp kost altijd € 1,50.
Wanneer de vrijwilliger te lang moet wachten en later terug moet komen, dient € 3,00
afgerekend te worden.
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KERKEN KIJKEN UTRECHT
Van 25 juni t/m 14 september 2019 tonen wij u de culturele rijkdom van de
kerkgebouwen in het centrum van Utrecht. Onze gidsen staan klaar om u
desgewenst te informeren over de architectuur, bouwgeschiedenis en de
kunstschatten die de kerken herbergen. De toegang is gratis.
KERKEN LUISTEREN

Deze zomer kunnen muziekliefhebbers bijna iedere vrijdag een gratis
lunchconcert bijwonen in het prachtige decor van één van de Utrechtse
binnenstadskerken. De programmering is te vinden op de pagina
Kerken Luisteren.
Kerken Kijken Utrecht is een cultuurhistorische organisatie en beschikt over
een jaarlijkse gemeentelijke subsidie maar is ook afhankelijk van donaties van
particulieren, stichtingen en bedrijven.

info@kerkenkijken.nl
DE REDACTIE WENST U EEN MOOIE ZOMERPERIODE.
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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. Of 06-13242843
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 7 september t/m 20 oktober 2019 kunt u
UITERLIJK inleveren tot DONDERDAG 29 augustus voor 10.00 uur bij:
Angeline Hubbers, Zonnebloemlaan 11.tel. 033 2536367.
e-mail: angelinehubbers@hotmail.com
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