DIALOOGJE

55e jaargang, nummer 5
Zondag 8 september t/m zondag 20 oktober 2019

SINT PAULUSGELOOFSGEMEENSCHAP
HOEVELAKEN
website: www.katholiekhoevelaken.nl

Liturgische agenda.
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Woensdag 4 september 09.30 uur: Eucharistieviering.
Voorganger pastoor Harrold Zemann.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------Zondag 8 september 11.00 uur:Woord- en Communieviering met
samenzang.
Voorgangers: Pastor Niels Morpey.
Lector:
Gerda van Vilsteren.
Werkgroep: Liedkeuzecommissie.
Collecten:
1. Onderhoud Pauluscentrum. 2. Pastorale activiteiten.
Intenties :

Cor Vendrig. – Frans van Bemden. –
Mien Brouwer-Joosten.

Bijzonderheden: Vóór de viering is er koffie.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------Zaterdag 14 september 19.00 uur: Eucharistieviering met medewerking van
het Pauluskoor.
Voorganger:
pastoor Harrold Zemann.
Lector:
José Ursem.
Misdienaar:
Max Voskuilen.
Werkgroep:
Liedkeuzecommissie.
Collecten:
1. Onderhoud Pauluscentrumen Pastorale activiteiten.
2. Vredesweek.
Intenties
Overleden familie van der Tol.- Jan Voskuilen. – Anton Keijzer.
Alie vd Heijden-Voskuilen. – Wim van Valkerngoed. –
Overleden ouders van Valkengoed-van Daatselaar.
Bijzonderheden: Koffie na viering.
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Zondag 22 september 10.00 uur: Oecumenische viering in de Eshof met
medewerking van de Cantorij en het Pauluskoor.
Gaan voor:
ds Ellie Boot en Linda de Wals.
Bijzonderheden: Startzondag. Na de viering is er koffie.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------Zondag 29 september 11.00 uur: Woord- en Communieviering met
samenzang.
Voorganger:
Diaken Rini Bouwman.
Lector:
Gerda van Vilsteren.
Werkgroep:
Liedkeuzecommissie.
Collecten:
1. Onderhoud Pauluscentrum. 2. Pastorale activiteiten.
Intenties:

Anton van Esveld

Bijzonderheden: Vóór de viering is er koffie.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------Woensdag 2 oktober 09.30 uur: Eucharistieviering.
Voorganger pastoor Harrold Zemann.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------Zondag 6 oktober 11.00 uur Woord- en Communieviering met medewerking
van het Pauluskoor.
Voorganger:
pastor Fred Kok.
Lector:
José Ursem.
Werkgroep:
Liedkeuzecommissie.
Collecten:
1. Onderhoud Pauluscentrum en Pastorale activiteiten.
2. Wereldmissiedag voor kinderen.
Intenties:
Overleden ouders Hilhorst-Verhoef. – Yde de Lange. –
Marie Reijmer. – Jan Bosma. – Jan Heine. – Nelly Bosboom .- Riek Menger. –
Albert Hegge. – Overleden ouders Hilhorst-Verhoef. –
Cor Vendrig. – Mien Brouwer-Joosten.

Bijzonderheden: Vóór de viering is er koffie.
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Zaterdag 12 oktober 19.00 uur: Eucharistieviering met medewerking van het
Pauluskoor.
Voorganger:
Pastoor Harrold Zemann.
Lector:
Sylvia Voskuilen
Misdienaar:
Sandra van Valkengoed.
Werkgroep:
Liedkeuzecommissie.
Collecten:
1. Onderhoud Pauluscentrum. 2. Pastorale activiteiten.
Intenties:
Overleden familie van der Tol.- Anton Keijzer. –
Alie vd Heijden-Voskuilen. – Wim van Valkengoed. – Overleden ouders van
Valkengoed-van Daatselaar. - Jan Voskuilen.
Bijzonderheden: Na de viering is er koffie.

------------------------------------------------------------------------------------------------------ZONDAG 13 OKTOBER 10.30 UUR UUR: LUCASDAG IN ACHTERVELD.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------Zondag 20 oktober 10.00 uur: Parochianen gaan voor met medewerking van
het Pauluskoor..
Voorganers:
Thera Mulder en Linda de Wals.
Collecten:
1. Onderhoud Pauluscentrum en Pastorale activiteiten.
2. Wereldmissiezondag.
Intenties:

Frans van Bemden.

Bijzonderheden: Na de viering is er koffie.
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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)

------------------------------------------------------Van mijn medebroeders in Wijchen hoorde ik dat een dezer dagen pater Kees
Bak o.f.m. is overleden. Kees was in het verleden geen onbekende in
Hoevelaken.
Tijdens het pastoraat van Simon Hoorneman kwam hij vaak diensten doen in
het Pauluscentrum.
Exacte gegevens ontbreken me, maar ik vermoed dat er nog wel mensen zijn
die zich Kees zullen herinneren.
Adri Maat
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IN MEMORIAM
ONZE PAROCHIAAN
JOHANNES HENDRIKUS VOSKUILEN (JAN )
Geboren 31 juli 1944 en overleden op 20 juni 2019
Uitvaartdienst heeft plaatsgevonden op 28 juni 2019 in het Pauluscentrum
Na de viering is Jan begeleid naar de begraafplaats aan het Kerkepad te
Hoevelaken.
De leegte die Jan achterlaat, is niet met woorden te vullen.
“Herinneringen zijn de momenten die indruk achterlieten en steeds opnieuw
indruk zullen maken”
Wij wensen Cathrien, kinderen, partners en kleinkinderen veel kracht toe om
dit verlies te verwerken.
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WOORD VAN DANK.
Beste parochianen van Hoevelaken,
Graag wil ik, nu ik aan de vooravond sta van mijn verhuizing, u allen heel
hartelijk danken voor de vele blijken van waardering, verbondenheid en
bemoediging die ik bij mijn afscheid mocht ontvangen.
Ik verhuis eerst naar de pastorie van Huissen-Zand om later definitief te
verhuizen naar Elst. Daar zal ik in de pastorietuin de appelboom planten die ik
bij mijn laatste viering ontving van de Eerste communicanten van Hoevelaken
en Nijkerk.
Met een hartelijke groet van huis tot huis,
Karel Donders,
Pastoor H. Maria Magdalenaparochie
Postadres:
Markt 7
6681 AE Bemmel
E-mail: kdonders@rkparochiemariamagdalena.nl
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OP EEN MOOIE ZOMERSE DAG IN UGUSTUS....
Dit was de omlijsting van een zonnige Paulusbijeenkomst
bij de fam. v.d. Bunt op de Hoevelakerveenweg. Het was wederom een
gastvrij onthaal.
Het zag er super netjes uit! Twee dagen later was er ook nog een
feestelijk samenzijn.....en dan wil je tip top voor de dag komen.
Dat kun je wel aan de fam. v.d. Bunt overlaten.
Maar liefst 70 parochianen konden we welkom heten. Er waren twee zieken,
die helaas verstek moesten laten gaan.
Het is altijd weer mooi om te merken, dat menigeen graag de handen uit
de mouwen steekt. Stoelen en tafels worden klaar gezet, een bloemetje
op tafel, de koffiepot,die twee uur van te voren moet pruttelen....
Dit is maar een kleine greep uit de voorbereidende activiteiten.
Een hapje en een drankje vooraf en daarna het buffet met een verse
fruitsalade als afsluiting ! Tot ons genoegen viel het in de smaak
gezien de lege schalen !!! Na een kopje koffie kon iedereen huiswaarts
keren met goede herinneringen aan een zomers "Paulusfestijn".
Het opruimen was een fluitje van een cent....De Paulusgemeenschap kijkt
terug op een verrijkend samenzijn.
Mede namens Marijke , Trees en Mirjam .....Gerda v. Vilsteren
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STARTZONDAG EN VREDESWEEK – ZONDAG 22 SEPTEMBER
Op zondag 22 september maken we weer een oecumenisch feest van de
vredesweek en de start van het nieuwe seizoen.
Eerst zal er een gezamenlijke viering zijn in de Eshof. Het zal tegelijk de
kerkdienst zijn waarin de groep mensen die naar Oeganda gaat, wordt
uitgezonden; in het gebed zal een zegen voor de reis worden gevraagd. ‘Een
goed verhaal’ is het thema dat de Protestantse Kerk in Nederland voor de
startzondag aanreikt. De vredesweek heeft als thema ‘vrede verbindt over
grenzen’. Het was niet moeilijk om die beide samen te voegen tot ‘een goed
verhaal verbindt over grenzen’. Mogelijk zal daar in Oeganda ook letterlijk iets
mee gedaan kunnen worden via intercultureel Bijbellezen: we hopen dat we
met een groep mensen in Mpigi in enkele Bijbelteksten kunnen duiken.
Na de viering en de koffie gaan we in verschillende groepen uiteen. Elke groep
krijgt de gelegenheid om drie activiteiten bij te wonen: telkens wordt er na een
kwartier gerouleerd. De activiteiten zullen dus kort en flitsend zijn. Zo is er een
update van de situatie van de Queen of Peace Highschool. Er is een
stellingenspel. En er is een gesprek rond de ‘kleur van de kerk’.
Hierna verzamelen we in de kerkzaal en zingen enkele liederen als overgang
naar de lunch. De liederen maken deel uit van een klein repertoire dat
meegaat naar de Queen of Peace Highschool.
Dan smeren en eten we samen boterhammen, die binnen of buiten genuttigd
kunnen worden. Rond 13.15/13.30 uur besluiten we de startzondag.
Iedereen is van harte welkom!
Ellie Boot
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EEN REISVERSLAG.
Van 13 tot 15 juli 2019 zijn wij, Gab en Nelly Clement, Riet en Max van
Deuveren, een weekend naar Londen geweest. Een heel bijzondere ervaring,
want we gingen op bezoek bij de uit Afghanistan gevluchte familie Rashidi, die
van 1998 tot 2014 in Hoevelaken heeft gewoond. Als vrijwilligers bij Stichting
Vluchtelingenwerk Hoevelaken hadden wij In die tijd veel contact met
deze Afghaanse familie.
Gelukkig kregen de moeder en haar vier kinderen in 2001 een Nederlands
paspoort. Maar de vader kwam op grond van het internationale
vluchtelingenverdrag niet in aanmerking voor een verblijfsvergunning, omdat
hij enige tijd in het Afghaanse leger had gewerkt. Zonder paspoort zou hij voor
de rest van zijn leven in Nederland stateloos blijven, zonder enig burgerrecht,
zoals het recht op werk, een inkomen, medische zorg en andere
rechten. Vooral voor hem, maar ook voor het hele gezin was dit een moeilijk te
aanvaarden perspectief.
Daarom verhuisde het gezin, vader, moeder en 4 kinderen, op aanraden van
hun advocaat, in 2014 naar Engeland. Daar konden zij met hun Nederlandse
status gebruik maken van het EEG recht op vrij reizen, wonen en werken. Om
de verhuizing naar Engeland te kunnen realiseren was natuurlijk geld nodig.
Vluchtelingenwerk Hoevelaken kon wel helpen, maar had te weinig financiële
middelen.
Wij hebben toen een beroep gedaan op de drie kerken in Hoevelaken die
zonder aarzeling bereid waren een bedrag te schenken waardoor het plan
kon worden uitgevoerd.
Ruud Stitselaar bood aan het meest waardevolle deel van hun huisraad met
zijn bestelwagen te vervoeren en zo hebben wij de gehele familie in december
2014 met de auto naar Londen gebracht.
Door hun in Engeland wonende landgenoten en familie was daar intussen
gezorgd voor een huis en een baan voor mevrouw Rashidi. Dat waren de
voorwaarden om voor vestiging in Engeland in aanmerking te komen.
In de jaren daarna was er regelmatig telefonisch contact tussen London en
Hoevelaken. En altijd weer was hun vraag: “Wanneer komen jullie nu eens bij
ons op bezoek?”
En ook wij wilden met eigen ogen wel zien hoe het met de familie is gegaan.
Zo namen we in juli 2019 met z’n vieren de trein naar Londen.
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Het werd een rustige reis. En op het station in Londen werden we opgewacht
door zoon Wahid. Leuke spontane jonge man en een hartelijke eerste
ontmoeting.
Hij reed ons door het drukke verkeer in de stad en vertelde intussen over zijn
werk als commercieel medewerker van een bedrijf dat veel zaken doet met
Nederlandse klanten. Zijn perfecte beheersing van de Nederlandse en
Engelse taal maakte hem de geschikte medewerker voor deze baan.
Na ruim een uur rijden arriveerden we bij hun huis in het Londense district
Wembley.
Het werd die zaterdagavond een heel vrolijk en emotioneel weerzien.
We kregen een uitgebreide en zeer gastvrije Afghaanse maaltijd
voorgeschoteld en er werd heel wat bijgepraat.
’s Zondags werden wij ook hartelijk verwelkomd in het huis van de familie
Arghandawi, die in dezelfde tijd uit Afghanistan vluchtte en in Hoevelaken
kwam wonen. Mevrouw Rashidi en mevrouw Arghandawi zijn twee zusters die
ook in Hoevelaken veel steun aan elkaar hadden. Daarom verhuisde ook het
gezin Arghandawi twee jaar geleden op eigen initiatief naar Londen, waar
intussen ook al twee van hun kinderen woonden. Ook nu wonen de twee
gezinnen weer vlak bij elkaar.
Het gaat heel goed met beide families. Alle kinderen hebben in
Engeland HBO- of universitaire studies gedaan in management, accountancy,
economics of iets dergelijks. En ze hebben allen een goede baan,behalve de
jongste, de kleine Hamid, die 11 jaar was toen ze in 2014 uit Hoevelaken
vertrokken (en die ooit bijna al ter wereld kwam in Max z’n auto op weg naar
de kraamafdeling van het Sint Jansdal). Nu is hij een vriendelijke, lange puber
van 17 jaar.
Vader Rashid, waar de verhuizing naar Londen om begonnen was, heeft
inmiddels een visum en hoopt in november een Engels paspoort te krijgen.
Frappant is dat de gezinsleden voornamelijk Nederlands met elkaar spreken,
want de jongere generatie heeft merendeels de lagere en middelbare school in
Nederland afgerond. Zij hebben minder ervaring met Afghaans, maar intussen
beheersen ze de Engelse taal perfect.
Iedereen werkt en is gelukkig. Hoewel ze allemaal zeggen dat Nederland hun
thuisland is en ze soms nog erg naar het rustige Hoevelaken verlangen.
Na een gezellig en bewogen weekend zijn we maandag weer in de trein
gestapt, uitgezwaaid door de oudste zoon, Jawid, die ons naar het station
bracht.
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Wij vinden het van belang om te laten weten, dat de giften van de kerken
hebben bijgedragen aan de start van een nieuw en hoopvol bestaan van de
familie Rashidi en indirect ook van de familie Arghandawi.

Nelly en Gab Clement
Riet en Max van Deuveren.
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VORMING EN TOERUSTING
Bij dit Dialoogje ontvangt u het nieuwe programma van Vorming en Toerusting
voor 2019/2020.
De commissie Vorming en Toerusting denkt dat we een grote variatie aan
interessante onderwerpen aanbieden en we hopen dat u zich enthousiast zult
opgeven.
Ik maak u attent op de eerste activiteiten:
Donderdag 19 september om 20.00 uur in het Pauluscentrum:
informatiebijeenkomst voor de oecumenische reis naar Toscane van
23 april t/m 1 mei 2020
De orthodoxe ketter – gesprekskring; ; drie bijeenkomsten onder leiding
van Ellie Boot, om je te verdiepen in het boek De orthodoxe ketter en andere
onmogelijke verhalen.
De start is op 15 oktober voor de avondbijeenkomsten en op 22 oktober
voor de middaggesprekken.
Lezing Juke Hudig en expositie; Juke Hudig is kunstenares en richt in haar
pasteltekeningen de aandacht op de onzichtbare wereld achter de tastbare
werkelijkheid. In de Eshof is van 24 oktober t/m 25 november een expositie
waar ruim 25 pastels van haar te zien zijn.
Deze expositie wordt geopend op donderdag 24 oktober met een lezing
van Juke Hudig De innerlijke reis van de profeet Jona, aan de hand van
beelden van haar werk.
Ze is een bijzondere kunstenares en het is zeker de moeite waard deze avond
te bezoeken en haar expositie te bekijken.
Alle informatie over deze onderwerpen en nog veel meer, vindt u in bijgaand
programma. Aanmelden kan met het aanmeldingsformulier en via het
e-mailadres vormingentoerustinghoevelaken@gmail.com
De commissie Vorming en Toerusting is ook aanwezig tijdens de Startdag op
zondag 22 september.
We hopen veel belangstellenden te mogen begroeten.
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DE NOTENCLUB LAAT VAN ZICH HOREN!!!!!
de

Voor “het 10 gebod”, wees tevreden met wat je hebt, willen
we de kinderen van groep 5 tot en met 8 weer bij elkaar
trommelen.
Ben jij wel eens jaloers of ontevreden?
Mag èn kan dat dan wel?
De broers van Jozef waren ook jaloers.
Hoe dat afloopt……..
Daar gaan we het over hebben bij De Notenclub.
Kom vrijdagavond 11 oktober van 19.00 tot 20.00 uur
Naar de Sint Jan in Nijkerk en je zult het beleven.
Dus hou je brievenbus in de gaten dan trommelen we
je op om te komen.
Mocht je niet opgetrommeld zijn dan kan je contact
opnemen met alievanvalkengoed@gmail.com
of sylvia-vosk@kpnplanet.nl
Of anders….. kom gewoon aan je bent altijd welkom
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LUCASDAG
Zondag 13 oktober 2019 St. Jozefkerk, Hessenweg 325, Achterveld Van 10.30
uur tot ongeveer 14.30 uur. Er zijn geen vieringen in de andere kerken van
onze parochie.:
INZAMELING FAIR TRADE PRODUCTEN.
FAIR TRADE EN DE KERK.
Komende Lucasdag zal in het teken staan van Fair Trade. Het gebruik van
Fair Trade producten is eigenlijk als een continue vastenactie.
Je ondersteunt hiermee boeren, gezinnen en samenlevingen die op deze
manier een eerlijke prijs ontvangen voor hun product en zich kunnen
ontwikkelen. Als kerk zijnde kunnen we daarmee de boodschap van Matteüs
25 (de werken van barmhartigheid) uitdragen. Wat kunt u doen als
parochiaan? Tijdens de Lucasdag kunt u uw steentje bijdragen om deze
boeren te ondersteunen. De collecte kunt u dit keer in natura doen, door
zelf een Fair Trade product te doneren. De opbrengst van de collecte
gaat naar de voedselbank. Hiermee slaan we twee vliegen in 1 klap: we
ondersteunen de mensen in de ontwikkelingslanden, die profiteren van
een beter salaris. En we ondersteunen de mensen uit onze buurten, via
de voedselbank, die hiermee van voedsel of drinken worden voorzien.
Samen maken we de wereld beter.
Ik hoop u 13 oktober te zien.
Bram Hengeveld Parochiemedewerker catechese kerk en milieu
Meer informatie kunt t u lezen in de Lucasbrief.
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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 26 oktober t/m 8 december 2019 kunt u
UITERLIJK inleveren tot DONDERDAG 17 oktober voor 10.00 uur bij:
Angeline Hubbers, Zonnebloemlaan 11.tel. 033 2536367.
e-mail: angelinehubbers@hotmail.com
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