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Zonnetje van Dankbaarheid
Dan adem ik héél diep in
en zo langzaam mogelijk uit..
Met de vingers iets uit elkaar
en mijn handen gespreid,
ontvang ik Zijn wind,
in vreugde kijk ik vooruit!
Dan adem ik héél diep in
en zo langzaam mogelijk uit..
Mijn vingertoppen strelen
het gouden koren op het veld.
Ontvang ik Zijn warmte,
mijn stem zingt voluit!
Dan adem ik héél diep in
en zo langzaam mogelijk uit..
Zijn zonlicht schijnt zo intens
door al mijn grijze haren.
Ontvang ik Zijn rust,
mijn hart spreekt vrijuit!
Dan adem ik héél diep in
en zo langzaam mogelijk uit..
Oostindiën-Guichelaar, M.M
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2019 Pinksteren en het afscheid Alphons van Anraad.
 ie de kerk binnenkomt met Pinksteren valt meteen op hoe mooi het priesterkoor
W
geworden is. Het is een prachtig rustgevend geheel, de mooie tegels, het Tabernakel
centraal onder het grote Kruis met daarnaast de Godslamp. Aan de rechterkant een
hoekje voor de doopvont, de kruik en de Paaskaars. Aan de linkerkant de stoelen uit
de gesloten katholieke kerk uit Austerlitz. Deze stoelen zijn prachtig gerestaureerd en
opnieuw bekleed. Vandaag is het Pinksteren en het nieuwe, rode, met een vuurvogel
geborduurde altaarkleed past daar precies bij. De kleine rechthoekige tegels, die
liggen voor de kerkbanken, zijn gezaagd uit grotere tegels. Want die kleur in die
speciale maat was niet meer te verkrijgen. Wat een werk is er verricht de afgelopen
tijd en een groot dankwoord, voor iedereen die meegeholpen heeft, past daar zeker
bij.
Pastoor Harrold Zemann gaat voor en in deze viering zegent hij het altaar, het
priesterkoor, de muren, de vloer, alle stenen worden gezegend. Maar ook alle
bouwstenen van onze geloofsgemeenschap, alle parochianen in de kerk, worden
gezegend, omdat hij de gehele kerk doorloopt, ook de zijkanten en niet zuinig is met
het wijwater. Iedereen in de kerk is onder de indruk van dit bijzondere moment.
Na afloop van deze viering nemen we afscheid van Alphons van Anraad als voorzitter
van de locatieraad. Hij werd aan het einde van de viering toegesproken door onze
pastoor Harrold. Hij was lid van de locatieraad sinds 2003. Alphons heeft rust,
degelijkheid en vasthoudendheid. Hij is van veel zaken op de hoogte en weet zijn
weg bij de overheid. Alphons wikt, weegt, zet alles rustig op een rijtje en komt tot
een gedegen voorstel.
Mede daardoor is het priesterkoor nu verbouwd. Alphons heeft een ongelofelijke
inzet voor onze parochie. Hij vertrekt uit de locatieraad, maar hij blijft betrokken
bij zowel de verbouwing van het parochiezaaltje als de bestemming van de
pastorie.
Daarnaast neemt Alphons de dauwtrapperij over van Theo Marissink met
Hemelvaart.
De locatieraad, de pastoraatgroep en parochianen zijn hem veel dank verschuldigd
voor zijn grote inzet en betrokkenheid gedurende een reeks van vele jaren.
Alphons kreeg een vloertegel van de
nieuwe
priesterkoorvloer, als symbool van zijn
grote
betrokkenheid bij alle verbouwingen, en
natuurlijk
een bos bloemen.
Na afloop van de viering was er koffie met
een stukje
vlaai. Wij hopen dat we bij hem aan de
deur
mogen blijven kloppen voor advies.
De locatieraad en pastoraatgroep.

Afscheid
Na afloop van de Eucharistieviering op
Pinksterzondag 9 juni jl. nam ik afscheid als
voorzitter
van de locatieraad. Na ruim 16 jaar kwam
voor mij
een einde aan een mooie periode. Met veel
plezier heb
ik dit werk mogen doen. Dat was niet mogelijk geweest zonder de hulp van
medebestuursleden. Ik noem daarom hun naam met grote dank en groot respect:
Jan Drenth, Ries van Westerlaak en Jan de Werd,
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die ons alle drie helaas zijn ontvallen, Jos van Os, Theo Marissink, Bert Sturkenboom,
Irene Heijnen, Jan Herfkens, Leny ten Velde-Jedema, Thea van Westing,
Ria van Westing, Sandra Fleischeuer en Marjolein Nijenhuis. En natuurlijk ook de
huidige locatieraad leden Marco Rooze, Tjeerd Mulder, Gerda van Meerveld, Marc
Otten.
In mijn toespraakje na de viering noemde ik een aantal gebeurtenissen, die kleur
gaven aan deze periode, zoals de uitbreiding van het orgel, met de opbrengst uit
jarenlange, gezamenlijke appelplukacties, adoptie van orgelpijpen en orgelconcerten.
Het traject, dat leidde tot de fusie tot de Lucasparochie per 1 januari 2011, zorgde
voor veel spanning. In juli 2016 overleed emeritus pastoor Rubrech, die 54 jaar was
verbonden aan onze gemeenschap. Zijn teraardestelling was indrukwekkend en gaf
een impuls aan de renovatie van het kerkhof en de bouw van de urnenmuur.
De verkoop van de grond achter de kerk voor de bouw van 6 woningen gaf onze
gemeenschap financiële ruimte voor de vernieuwing van de dakgoten,
hemelwaterafvoeren en overig zinkwerk. Uit die opbrengst is ook de aanpassing van
het priesterkoor en van de verlichting en de geluidinstallatie bekostigd. De discussie
over de pastorie nadert zijn climax. Er wordt nu finaal onderzocht of exploitatie
mogelijk is door de stichting Profila voor het tijdelijk huisvesten van personen in
nood. Dit was voor de locatieraad zogezegd een proeve van barmhartigheid. Kun je
meer kerk zijn dan door te zorgen voor je naasten in nood? De ingestelde
projectgroep voor de aanpassing van de parochiezaal is redelijk gevorderd met haar
plan. Na besluitvorming over de pastorie wordt dit in nauw overleg met het
parochiebestuur nader uitgewerkt. Niet onvermeld mag blijven de ontwikkeling van
de Poolse geloofsgemeenschap. Al sinds 2002 vieren zij Eucharistie in onze kerk. De
betrokkenheid van de Poolse geloofsgenoten krijgt steeds meer gestalte. Zij hebben
de biechtstoel weer in ere hersteld. Inmiddels worden per week twee
Eucharistievieringen in de Poolse taal gehouden. De Poolse geloofsgenoten zijn
enorm dankbaar voor onze gastvrijheid. Het in stand houden van onze vitale
geloofsgemeenschap heeft in al die jaren steeds centraal gestaan. De belangrijkste
rol daarbij is ook steeds door u allen als lid van onze gemeenschap vervuld. Ik sta
steeds weer versteld van de veelheid van mensen, die onze locatie draaiend houden;
ik denk dan aan de kosters, de misdienaars, de lectoren, de verzorgster van de
kinderwoorddienst, de voorbereiders/begeleiders van de H. Communie en het
H. Vormsel, het rouwpastoraat, de organisten, de pianiste, de dirigenten, de
koorleden, de schoonmaakploeg, de onderhoudsploegen gebouw en begraafplaats,
de redactie, drukkers en verspreiders van het parochienieuws, onze “eigen”
voorgangers, het Pastoraal team, Zin in Zondag, de verzorgers van de
kindervieringen de ledenadministrateur, Missie/Ontwikkelingshulp/Vredeswerk
(MOV), Geloven Nu, de attentiegroep, de commissie Vorming en toerusting, de
Parochiële Caritas Instelling (PCI), de archivaris, de bedieners van de beamer en dan
vergeet ik ongetwijfeld nog een groot aantal vrijwilligers. Ook bijzonder veel dank is
verschuldigd aan de Pastoraatgroep, het oog en oor van onze locatie. Aan al
diegenen die zich inzetten voor onze locatie dus alle eer!
Zo ben ik ook enorm onder de indruk van de ploeg vrijwilligers, die het priesterkoor
hebben verbouwd. Een lang proces komt hiermee tot een goed einde, in de
wetenschap dat er (en ik zeg dat met respect!) ook mensen zijn, die van mening zijn
dat die aanpassing niet écht had gehoeven.
Ik kijk met grote vreugde en dankbaarheid terug op de achterliggende jaren. Het
heeft mij in grote mate verrijkt.
Ik wens de huidige locatieraad en in het bijzonder Marco Rooze als mijn opvolger als
voorzitter van de locatieraad alle wijsheid en kracht toe bij haar bestuurstaken.
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Met hartelijke groet, Alphons van Anraad

In Memoriam

30-7-1948
1-6-2019
Obe Kuipers
Op donderdag 6 juni hebben we in onze
parochiekerk H.Maria Zuivering
tijdens een Woord en Gebedsviering afscheid genomen van
dhr. Obe Kuipers
Na de viering is dhr. Obe Kuipers op de begraafplaats
‘Schootmanshof’ begraven.
Wij wensen zijn vrouw mw. Ineke Kuipers, kinderen en
kleinkinderen veel sterkte toe met dit verlies.
Het Rouwpastoraat.

Bedankjes
29 april waren wij 50 jaar getrouwd.
Heel feestelijk ontvingen wij namens de geloofsgemeenschap de
bloemengroet, en heel veel hartelijke felicitaties via kaartjes en
bezoekjes.
Daarvoor onze hartelijke dank!
Coen en Fransje Scheijde

************************************

Nu alle behandelingen achter de rug zijn wil ik voor alle kaartjes,
attenties, belangstelling en meelevende woorden tijdens de afgelopen
tijd jullie hartelijk danken. Het heeft me goed gedaan en vast
meegewerkt aan mijn voorspoedig herstel.
Tineke Marissink

Vastenactie
Dit jaar had de vastenactie het thema ‘water veranderd alles’ en wat heeft het water
teweeg gebracht.
De Gabriëlschool is een actie gestart en de leerlingen zijn waterflesjes gaan verkopen
voor het goede doel, daarnaast zijn er enkele leerlingen geweest die hun eigen actie
op touw hebben gezet. Sommigen gingen zelfgebakken cupcakes verkopen, anderen
verkochten zelfgemaakte naambordjes en anderen deden klusjes om wat geld in te
zamelen.
Deze actie heeft enorm geleefd bij de kinderen en
daarom kwam er een geweldige opbrengst van
school tezamen brachten zij €
 1701,73 binnen voor
de vastenactie.
Een enorm bedrag waar ik de school erg dankbaar
voor ben.
Er was ook een mooie opbrengst vanuit de collectes
in de kerk, waarvoor mijn grote dank. Dankzij uw
bijdrage kan er een heleboel veranderen in Jacote
Arribe. Water veranderd alles!
De totaalopbrengst van de vastenactie 2019 is €
2402,78
4

Bij deze wil ik iedereen bedanken voor zijn/haar bijdrage aan deze mooie opbrengst!
MOV, Sylvia de Werd

KERKDIENSTEN EN MISDIENAARS

Zo. 30 juni 11.00u Woord- en Communieviering, Contagio
Voorganger: Pastor Antoinette Bottenberg
Lectoren: Piet Rijnbeek en Jim van der Graaf
Zo. 7 juli
11.00u Eucharistieviering, Toverbal
Voorganger: Pastoor Harold Zemann Lector:
Annemarieke Hollanders
Viering met kinderen

Alexander, Julia,
Karlijn
Lucas, Marc. Ant.

Wo. 10 juli
Viering vervalt
Zo. 14 juli 11.00u Woord- en communieviering, Samenzang
Voorganger: Pastor Niels Morpey
Lector: Mary Menting

Lieke, Luna,
Michael

Za. 20 juli

19.00u Eucharistieviering, Samenzang
Voorganger: Pastoor Harold Zemann
Lector: Irene Heijnen
10.00u Anders Vieren, Zin-in-Zondag
Voorgangers: Corrie Hollanders en Wim
Menting
11.00u Woord- en Communieviering, Samenzang
Voorganger: Pastor Fred Kok
Lector: Cynthia Pawirodinomo

Marc. Ant., Julia

11.00u Woord- en Communieviering, Samenzang
Voorganger: Pastor Ben Piepers
Lector: Kunny Mulder
10.00u Anders Vieren, Samenzang
Voorganger: Mery Falger
Liturgiegroep: B

Lieke, Luna

Zo. 21 juli

Za. 28 juli

Zo. 4
augustus
Zo. 11
augustus
Wo. 14
augustus
Zo. 18
augustus

Alexander, Karlijn,
Benjamin

Geen

09.00u Eucharistieviering, Samenzang
Voorganger: Kapelaan Karel Donders
10.00u Anders Vieren, Samenzang
Geen
Voorganger: Gerda van Meerveld
Liturgiegroep: Jongeren
Zo. 25
11.00u Woord- en Communieviering, Samenzang
Marc Ant., Lucas,
Michael
augustus
Voorganger: Pastor Antoinette Bottenberg
Lector: Sylvia de Werd
Zo. 1
09.15u Woord- en Communieviering, Cantabile
Lieke, Luna, Julia
september
Voorganger: Pastor Ben Piepers
Lectoren: Piet Rijnbeek en Laura v.d. Graaf
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.
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2019-06-15 Afscheid kapelaan Karel Donders
Zaterdag 15 juni 2019 was de laatste keer in het weekend dat kapelaan Karel
Donders bij ons voorging. Voor de zegen hebben wij hem nog even kunnen
toespreken:
Beste kapelaan Karel,
Ruim 4 jaar geleden ben je in onze Lucasparochie begonnen.
Toen het aanbod van het pastorale team kwam of wij eens in de
maand een Eucharistieviering wilden hebben, op een
woensdagochtend en een zaterdagavond, waren wij er als de
kippen bij.
En wat zijn we dankbaar voor jouw inzet in deze vieringen.
Bijzonder op de woensdagochtend was de communie te mogen ontvangen in twee
gedaanten en het koffiedrinken na afloop.
Veel parochianen hebben het heel erg gewaardeerd dat er ineens veel meer
Eucharistievieringen in ons kerkje gehouden werden.
Karel, je bent een heel betrokken priester met veel aandacht voor je medemens.
Je kijkt altijd rond en zoekt diegene op die even alleen zit en wel wat extra aandacht
kan gebruiken.
Karel, je kent velen bij naam en dat is erg bijzonder wanneer je nagaat dat je in 16
verschillende geloofsgemeenschappen voorgaat.
Je verzorgde dopen, communievieringen, huwelijken, ziekenzondag, het
H. Oliesel, uitvaarten en ging mee met bedevaarten en andere uitjes.
Maar ook was je betrokken bij de communiekinderen, had je een vriendelijk woord
voor de misdienaars en de junior lectoren.
Ja, zelfs met de jongeren naar een concert van de Christelijke band Trinity in de
Kersttijd! Dat was een topavond.
Wij bedanken je voor al je inzet voor onze geloofsgemeenschap en wij wensen je alle
goeds toe als pastoor in de regio Elst.
Daarom willen wij je graag een gebed meegeven:
Gebed voor onderweg naar Elst
Dit zegt de Heer tot ieder van ons:
Ik heb je aangesproken bij je naam. I k heb je nodig. Ik laat je niet alleen.
Ik heb je handen nodig om anderen bij de hand te nemen en door het leven te
dragen. I k heb je lippen nodig om woorden van goedheid te spreken, om het verhaal
van mijn leven verder te vertellen. Ik heb je ogen nodig o
 m anderen te laten kijken
in het verrijzenislicht. I k heb je voeten nodig om
de eerste stap te zetten naar de nieuwe hoop. Ik heb je lichaam nodig om het lijden
van medemensen o
 p te nemen. Ik heb je nodig om anderen vrij te maken.

Ga met Mij mee.
Ik zal je nooit meer alleen laten.
In het volgende Parochienieuws krijgt u van ons nog een afscheidsinterview met
kapelaan Karel.
Namens de pastoraatgroep, Cil van Oosterhout.
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Verzoek
Karel Donders heeft aangegeven dat hij als afscheid graag een fotoalbum ontvangt
over zijn periode bij de St. Lucas- en de St. Maartenparochie.
Margje Hengeveld, uit Barneveld, heeft aangeboden om in overleg met pastoor
Harrold Zemann een fotoalbum te maken. Het zou dan wel mooi zijn als er foto’s zijn
vanuit alle geloofsgemeenschappen waar Karel mee heeft samengewerkt.
Wij vragen jullie dan ook om binnen de eigen geloofsgemeenschap foto’s van Karel
te verzamelen, die zijn gemaakt bij verschillende activiteiten (dopen, huwelijk,
bijeenkomsten, etc.) door wie dan ook.
Het adres waar foto’s naar toe gemaild kunnen worden is (eventueel via
Wetransfer): margje.hengeveld@gmail.com
Graag zo snel mogelijk, dan heeft zij de tijd om het tot een mooi album te maken
zodat het op 30 juni namens ons allen kan worden aangeboden.
Met vriendelijke groet, Diana Mol Secretariaat St. Lucasparochie

Hemelvaartsdag 30 mei 2019
De mooie fietstocht werd op de kaart gelezen
door Alphons van Anraad.
Ondanks de hele fijne motregen waar je niet
zozeer erg nat van werd was het toch een
mooie fietstocht. Bij aankomst in Ermelo
werden wij gastvrij ontvangen voor de
kerkdienst en als voorganger deed Kapelaan
Karel Donders de dienst. Daarna hadden wij
gezamenlijk een heerlijke en goed verzorgde
lunch die verzorgd werd door Putten. Degene
die deze dag zijn mee geweest kunnen weer
terug kijken op een geweldige Hemelvaartsdag.
Groet van Johan en Ria Kroes.

Junior lectoren en lectoren
Op 12 mei, toevallig op Moederdag, hebben we samen mogen lunchen met
pastoor Harrold Zemann. Zoals Laura aangaf: Degene die als eerste
binnenkomt, krijgt ook als eerste een gebakken eitje van Henri. Dus moesten de
pastoor en mijzelf nog even wachten voor wij aan de beurt waren. Het was een
gezellig bijeenkomen met als thema dienstbaarheid. Wat betekent dat voor jou en
hoe breng je dat in de praktijk. Op 31 mei zijn we samen gaan bowlen. Wij dames
waren verbaasd over de verborgen spierballen van de jongens.
Jim van der Graaf heeft aangegeven te gaan willen stoppen met het lezen van de
voorbede, omdat hij inmiddels verhuisd is naar Ede. Hij zal op 30 juni de laatste keer
de voorbede lezen in onze kerk. Wij danken hem hartelijk voor zijn misdienaarzijn en
al die jaren lezen van de voorbede. Jim gaat zijn eigen weg nu zoeken en hopelijk zal
hij in Ede ook een thuis in de kerk kunnen vinden. Laura van der Graaf gaf aan graag
lector te willen worden. Zij zal ingewerkt worden door Piet Rijnbeek. Hoe bijzonder is
het dat een jongere zo betrokken wil blijven bij onze kerk. Laura zal in die viering
ook de voorbede blijven lezen. Lector Irene Heijnen heeft aangegeven tijdelijk te
willen stoppen als lector, vanwege persoonlijke omstandigheden. Wij wensen haar
een goede tijd toe en natuurlijk is zij weer van harte welkom wanneer het voor haar
weer goed uitkomt. Namens de pastoraatgroep, Cil van Oosterhout.
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De Voedselbank zoekt vrijwilligers
Uw gemeente is al jaren betrokken bij het werk van de Voedselbank; o.a. via
inzamelingen/collectes/vrijwilligers.
Op dit moment zijn wij op zoek op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die willen
meewerken om het werk van de Voedselbank mogelijk te maken.
Vriendelijke groet, Annemarie van Voornveld.

KOPIJ
Kopij voor de Lucasbrief graag v
 oor vrijdag 9 augustus 2019.
Het eerstvolgende Parochie-Nieuws zal verschijnen op zaterdag 7 september 2019.
Start nieuw seizoen, herfst.
Kopij hiervoor kunt u inleveren voor vrijdag 23
augustus 2019.
e-mailadres: pnputten@hotmail.com
Indien gewenst kan het Parochie-Nieuws ook digitaal
worden ontvangen.
U kunt dit aangeven bij Jan Carbo:
jan.carbo@gmail.com
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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 hchierden1973@kpnmail.nl
Cil van Oosterhout
cilvanoosterhout@gmail.com
Kunny Mulder
info@mulderjuridischadvies.nl
e-mail
: putten@stlucas.nu
website
:w
 ww.rkparochieputten.nl
LOCATIERAAD
Functie

naam

0341-358838
06-55132640

telefoon

Voorzitter/ Beheerszaken

Marco Rooze

06-50677132

Secretaris

Gerda van Meerveld

06-15439291

gerdaengerardvanmeerveld@gmail.com

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:
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: d
 ir.gabrielschool@skofv.nl
w-site: w
 ww.gabriel-school.nl
Directeur

Sander van Zomeren

0341- 351959

