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SINT PAULUSGELOOFSGEMEENSCHAP
HOEVELAKEN
website: www.katholiekhoevelaken.nl
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Liturgische agenda.
Zondag 15 december 10.00 uur. Parochianen gaan voor met medewerking
van het Pauluskoor.
Gaan voor:
Gerda van Vilsteren en Riet van Hofwegen.
Collecten:
1. Onderhoud Pauluscentrum. 2. Pastorale activiteiten.

Bijzonderheden: Na de viering is er koffie.
Om 17.00 uur Vesperviering in het Pauluscentrum.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------Zondag 22 december 11.00 uur: Woord- en Communieviering met
samenzang.
Voorganger:
Pastor Ben Piepers.
Lector:
Gerda van Vilsteren.
Werkgroep:
Liedkeuzecommissie.
Collecten:
Onderhoud Pauluscentrum en 2. Pastorale activiteiten.
Intenties:

Overleden ouders van Valkengoed-van Daatselaar.
Wim van Valkengoed.

Bijzonderheden: Koffie 10.00-10.45 uur.
Om 17.00 uur Vesperviering in het Pauluscentrum.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------Dinsdag 24 december 21.00 uur. Woord- en Communieviering met
medewerking van het Pauluskoor.
Voorganger:
Pastor Antoinette Bottenberg.
Lector:
Riet van Hofwegen..
Werkgroep:
Liturgie.
Intenties:
Joop van de Tooren.
Collecten:

1. Onderhoud Pauluscentrum. 2. Pastorale activiteiten.

Bijzonderheden: Kerstnachtviering. Na de viering is er koffie.
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Woensdag 25 december 11.00 uur. Woord- en Communieviering met
medewerking van het Pauluskoor.
Voorganger:
Pastor Ben Piepers.
Lector:
Wim Eggenkamp.
Werkgroep:
Liturgie.
Collecten:
1. Onderhoud Pauluscentrum. 2. Pastorale activiteiten.
Intenties:

Jan Voskuilen. – Alie v.d.Heijden-Voskuilen. –
Anton van Esveld. – Overleden ouders Boomhouwer.
Frans van Bemden. – Mien Brouwer-Joosten.
e

Bijzonderheden:1 Kerstdag. Meer over deze viering op pagina 8.
Koffie 10.00-10.45 uur.
------------------------------------------------------------------------------------------------------Zondag 29 december géén viering.
------------------------------------------------------------------------------------------------------Dinsdag 31 december19.00 Oudejaarsavonddienst in de Eshof.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------Woensdag 1 januari 11.00 uur. Eucharistieviering met samenzang.
Voorganger:
Pastoor Harrold Zemann.
Lector:
Riet van Hofwegen.
Collecten:
1. Onderhoud Pauluscentrum. 2. Pastorale activiteiten.

Bijzonderheden: Koffie 10.00-10.45 uur
-----------------------------------------------------------------------------------------------------Zondag 5 januari 9.15 uur. Woord- en Communieviering met medewerking
van het Pauluskoor.
Voorganger:
Pastor Ben Piepers.
Lector:
José Ursem.
Werkgroep:
Liedkeuzecommissie.
Collecten:
1. Onderhoud pauluscentrum. 2. Pastorale activiteiten.
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Intenties:

Cor Vendrig. – Antoon Keijzer. - Marie Reimer. - Jan Bosma. Jan Heine. – Nelly Bosboom. – Riek Menger. – Albert Hegge. Jan Voskuilen. - Bob Grotenhuis.

Bijzonderheden:
UITNODIGING NIEUWJAARSBIJEENKOMST.
Het is inmiddels traditie om na de eerste zondagviering in het nieuwe jaar een
nieuwjaarsbijeenkomst te houden.
Na afloop van de viering is er koffie en daarna schenken we voor wie dat wil
een glaasje met een lekker hapje om samen te toosten op het nieuwe jaar.
Iedereen is van harte welkom.
Locatieraad en pastoraatsgroep
------------------------------------------------------------------------------------------------------Zondag 12 januari 9.15 uur. Woord- en Communieviering met medewerking
van het Pauluskoor.
Voorganger:
Pastor Fred Kok.
Lector:
Gerda van Vilsteren.
Werkgroep:
Liedkeuzecommissie.
Collecten:
1. Onderhoud Pauluscentrum. 2. Pastorale activiteiten.
Intenties:

Joop van de Tooren. – Leo en Joost de Rijk.

Bijzonderheden: Na de viering is er koffie.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Zondag 19 januari 10.00 uur. Oecumenische viering in de Eshof met
medewerking van het Pauluskoor en Cantorij van de Eshof.
Gaan voor:
ds Ellie Boot en Linda de Wals.
Bijzonderheden: WEEK VAN DE EENHEID.
‘Zij waren buitengewoon vriendelijk voor ons’, staat in Handelingen 28,2. De
mensen die deze ‘week van gebed voor de eenheid’ hebben voorbereid,
kozen dit vers als leidraad. Gastvrijheid is het thema. Kunnen wij gastvrijheid
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ontvangen?, is hun eerste vraag. Soms is het comfortabeler om de helpende
hand te bieden dan hem aan te nemen. We hebben vaak de neiging om vooral
uit te willen delen. Kunnen wij ontvangen?
En natuurlijk klinkt ook hier de andere kant in door: we worden opgeroepen om
zelf met anderen te delen. Juist in deze tijd kunnen we daarbij denken aan hen
die na een angstige tocht over dezelfde zeeën als Paulus op de kust van
Europa stranden. Migranten die op de vlucht zijn voor geweld en armoede.
Ook in Nederland komen ze aan. Zijn wij buitengewoon vriendelijk voor hen?
In de kerkdienst zullen Ellie Boot en Linda de Wals voorgaan. Cantorij en
Pauluskoor ondersteunen samen de zang.
Ellie Boot
-------------------------------------------------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)
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IN MEMORIAM
Nagekomen overlijdensbericht bericht
van het overlijden parochiaan de heer JOOP GROENESTEIN
op 25 augustus 2019.Op 31 augustus heeft de uitvaartviering plaatsgevonden
vanuit het Crematorium Amersfoort.
Wij wensen mevrouw Groenestein, verdere familie en vrienden, goede
herinneringen toe die warmte kunnen brengen in donkere momenten van
gemis.
-------------------------------------------------------zondag 3 november is op 86 jarige leeftijd overleden parochiaan
ALBERTUS HERMANUS (BOB) GROTENHUIS
Op 12 november is de afscheidsviering gehouden in de
St. Pauluskerk te Hoevelaken.

Soms is er zoveel dat we voelen, maar zo weinig wat we kunnen zeggen
Bron: Liturgie bij de uitvaart.

Wie kan zeilen zonder wind, roeien zonder spanen, afscheid nemen van een
vriend, zonder stille tranen.
Ik kan zeilen zonder wind, roeien zonder spanen, maar niet scheiden van een
vriend, zonder stille tranen.
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Op 3 november is te Diepenveen op 91 jarige leeftijd overleden
oud parochiaan mevrouw
MARIA URSEM-APPELMAN (RIE)
Weduwe van Nic Ursem.
Bron: afscheidsdienst.

Een leven in de geest van liefde van je talenten gebruiken
van stappen kunnen zetten van om je heen kijken.
een dubbel zondagskind.
------------------------------------------------

Op 8 november is te Baarn overleden oud parochiaan
ALBERTUS JOHANNES OOSTVEEN
Na zijn wijding tot permanent diaken op 9 februari 1992 was hij als diaken
werkzaam bij ons in de St. Paulusgeloofsgemeenschap. Op 29 juni 2000 ging
hij met emeritaat.
--------------------------------------------------

Op 22 november 2019 is in het hospice ‘C’est La Vie’ te Naarden in de Heer
overleden de zeereerwaarde heer ALBERTUS JOHANNES MARIA
STURKENBOOM Priester van het Aartsbisdom Utrecht
Per 6 februari 2006 werd hij benoemd tot pastoor van de
H. Paulusparochie te Hoevelaken. Op 1 januari 2011 werd hij benoemd tot
pastoor van de nieuwe parochie St. Lucas. Met ingang van 1 januari 2012 ging
hij met emeritaat.
Voor al onze overledenen geldt: herinneringen zijn de momenten die
indruk achterlieten en steeds opnieuw indruk zullen maken.
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LITURGIE KERSTMORGEN – ANDERS DAN GEWOON
“In het begin was het woord… Het woord is vlees geworden” . Deze moeilijke,
maar vertrouwde woorden van Johannes horen we elk jaar op Kerstmorgen.
Wat wil Johannes ons overbrengen met Kerst? Hoe kunnen deze woorden ons
nieuw raken, in een wereld waar rond het ‘woord’ een geur van leugens hangt
door nepnieuws, oneliners, slogans, elkaar aftroeven…
We openen met een indringend en vreemd gedicht van iemand die zoekt naar
woorden: hoe zeggen? Taal opnieuw ontdekken in kwetsbaarheid… Op een
verrassende en vreemde wijze hopen we het evangelie van Kerstmorgen
opnieuw te verstaan: ‘Wordend Woord’ – Mag het woord van God in ons tot
wording komen, vlees en bloed, mens worden… zoals het Woord van het
begin vlees is geworden, God mens is geworden.
Vanuit ons geloof in het mens geworden woord van God, ontvangen we in de
communie zijn nabijheid met de wens: Lichaam van Christus.
----------------------------------------------

MIJN KERK INSPIREERT
Voor iedereen heeft de kerk een eigen betekenis. Voor de een is het dat
markante gebouw in de stad, voor de ander een gemeenschap van gelovigen.
Het is de plek waar u viert en rouwt, waar u rust zoekt of tot bezinning komt.
Waar u geïnspireerd wordt om het goede te zoeken of om een kaarsje aan te
steken als u daar behoefte aan heeft. De plek waar u kunt ontmoeten.
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We steunen elkaar op belangrijke momenten in ons leven, maar staan ook
voor elkaar klaar op een doodgewone doordeweekse dag.
Die momenten zijn niet in geld te vertalen. Maar dat centrale punt op
belangrijke momenten moet wel onderhouden worden. Uw kerk kost geld. De
erediensten, de vele activiteiten, de verwarming, de verlichting,
personeelskosten, pastorale en missionaire projecten – het zijn kosten die
gemaakt worden om de kerkdeuren open te houden, en u en vele anderen
welkom te heten.
Daarom is er de actie Kerkbalans. De inkomsten uit Kerkbalans vormen de
financiële basis voor onze geloofsgemeenschap.
In de maand januari bezorgen vrijwilligers of bezorgt de post bij u een brief
met het verzoek om bij te dragen.
Wij hopen dat we op u mogen rekenen en dat u ruimhartig geeft.
De Locatieraad
---------------------------------------------------VORMING EN TOERUSTING
Koffieconcert
Zondag 22 december is er in de Eshof een koffieconcert. Dit wordt verzorgd
door Dinie Jager.Zij heeft aan het conservatorium in Groningen orgel en piano
gestudeerd. Sinds 1996 woont zij in Nijkerk en maakt ze deel uit van het
organistenteam van de Eshof waar ze met veel plezier en
vakman(vrouw)schap de vieringen begeleidt.
Het concert begint omstreeks 11.20 - en duurt een half uurtje.
Expositie Jozef in de Groeibijbel
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In het weekend van 15 en 16 februari 2020 wordt de musical Jozef – de
dromenkoning uitgevoerd in de Eshof. Ter gelegenheid hiervan worden de
platen die Cees Otte heeft getekend voor de Groeibijbel over het verhaal Jozef
een plek gegeven aan de expositiewand van de Eshof.
Deze platen zijn te bezichtigen van 5 januari tot en met zondag 16 februari
2020 na de dienst in de Eshof.
Wat zingen we?
We gaan weer zingen want er zijn zoveel prachtige liederen die heerlijk zijn
om goed mee te kunnen zingen in een kerkdienst. Liederen die stuk voor stuk
vaak meer zeggen dan een schriftuitleg. Liederen die we soms spontaan
vierstemmig kunnen laten klinken.
We doen dit na afloop van de oecumenische viering in de Eshof op zondag
19 januari 2020.
De inleiding op de liederen, de directie en de begeleiding zijn in handen van
onze eigen musici.
Voor alle activiteiten is iedereen van harte welkom.
Namens de commissie Vorming & Toerusting
----------------------------------------------------KERSTSTALLENEXPOSITIE IN AMERSFOORT
In de Sint Ansfriduskerk te Amersfoort wordt van 6 t/m 15 december voor de
35ste keer de Internationale Kerststallenexpositie georganiseerd. Er zijn circa
250 kerststallen en kerstgroepen te zien uit Afrika, Azië, Zuid-Amerika en
Europa. In de weekenden en in de avonduren zorgen zo’n 25 koren voor een
gevarieerde vocale omlijsting van deze expositie. De totale netto opbrengst
van de tentoonstelling komt dit jaar ten goede aan een project van de
E Solo Foundation om een gezond(er) gewicht van kinderen op Aruba te
realiseren. Entree: € 2 (kinderen tot 4 jaar gratis en voor kinderen van 4 tot 12
jaar is de entree € 0,50).
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OLIEBOLLENACTIE
Stichting Grace Care Nederland verkoopt ook dit jaar weer oliebollen. De
opbrengst hiervan gaat volledig naar Grace Care in India. Zij hebben een
financieel zwaar jaar achter de rug, dus iedere gift is van harte welkom. Het
geld zal een bijdrage zijn in de algemene behoefte voor eten, kleding en
onderwijs voor de kinderen.
We verkopen de oliebollen aan de hand van voorverkoop. De oliebollen kosten
€9,- per zak van 10 oliebollen, twee zakken voor €17,- en drie zakken voor
€25,-. U kunt de oliebollen bestellen door een e-mail te sturen naar
stichtinggracecarenederland@gmail.com. Geef s.v.p. aan hoeveel zakken u
wilt bestellen, samen met uw naam, adres en telefoonnummer. Ook zullen we
op 15 en 22 december na de kerkdienst in het Pauluscentrum aanwezig zijn
met intekenlijsten voor de oliebollen.
De oliebollen zijn van topkwaliteit en worden gebakken door de echte warme
bakker Van der Veer uit Barneveld.
De bestelde oliebollen kunnen op twee momenten worden opgehaald in
De Eshof, De Veenslag 16, te Hoevelaken: maandag 30 december 19.00 –
21.00 uur dinsdag 31 december 10.00 – 12.00 uur Mocht het voor u echt niet
mogelijk zijn om de oliebollen op te halen, dan bezorgen wij ze bij u thuis op
31 december.
Wij wensen u gezegende kerstdagen en een voorspoedig 2020!
Met vriendelijke groet, namens het bestuur van Stichting Grace Care
Nederland Judith van Hoeijen
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DE EERSTE COMMUNIE GAAT VAN START!
De ouderavond hierover (voor regio midden: Hoevelaken en Nijkerk) is op
dinsdag 21 januari 2020 van 20.00 tot 21.30 in parochiehuis St. Jan in Nijkerk.
Op een informele manier zullen we met elkaar kennis maken en zal er
gesproken worden over het project enz enz. Bovendien is er gelegenheid om
al uw vragen te stellen en kennis te maken met diaken Rini Bouwman, die de
werkgroep begeleid en ook op de kinderbijeenkomsten aanwezig zal zijn.
De aanmelding is van start gegaan en verloopt via het centraal secretariaat
Leusden.
Mocht u ook belangstelling hebben om uw kind met de voorbereiding mee te
laten doen maar per abuis geen aanmeldingsbrief hebben ontvangen neem
dan contact op met een van onderstaande contactpersonen:
Nijkerk: Alie van Valkengoed, 0332453026
Hoevelaken: Sylvia Voskuilen, 0332536834
Wij kijken uit naar uw komst.
Werkgroep 1e communie.

-----------------------------------------------IN 2020 NAAR HET VEELZIJDIGE EN HEERLIJKE GRIEKENLAND.

Ontdek samen met ons in tien dagen ’n gedeelte van het mooie Griekenland.
De combinatie van middeleeuwse ruïnen, natuurschoon, de idyllische
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bergdorpjes en een weerbarstig bergland. Ervaar de Griekse gastvrijheid, de
griekse keuken we gaan het allemaal beleven!
We vliegen naar Athene en reizen door naar de het prachtige schiereiland
Peloponnesos waar we drie dagen zullen verblijven. Het archeologisch
Museum in Nafplio toont ons de belangrijkste vondsten uit de regio Argolis.
Mykene, de burcht van Koning Agamemnon, hij was de aanvoeder van de
Grieken in de strijd om Troje. We bezoeken de Byzantijnse kerk van Maria
Hemelvaart in het dorpje Agia Triada.
En zo reizen we verder naar het kustplaatsje Ermioni waar we op de boot
stappen naar Hydra. Hier is aandacht voor de moderne geschiedenis van
Griekenland. Een bezoek aan de verlaten Byzantijnse stad Mystras mag
natuurlijk niet ontbreken evenals de Byzantijnse kloosters in de Lousios-kloof.
Hier zullen we hoogstwaarschijnlijk een lange wandeling maken in de
prachtige natuur. We gaan ook nog een rit maken met een tandradtreintje
door de Vouraikos-kloof van Kalavryta naar Diakofto.
Tijdens onze reis volgen we ook Paulus op zijn tocht door Griekenland, we
gaan o.a. naar oud-Korinthe. In Athene gaan we naar de plek waar Apostel
Paulus de Atheners heeft toegesproken. De Akropolis, de heilige rots met de
fameuze tempels Panteonon en Erechtheion. Een prachtige reis die niet alleen
een indruk geeft van de weg van Paulus maar ons ook voert naar de wortels
van onze eigen cultuur en beschaving.
De voorlichtingsavond is gepland op 22 januari om 20.00 uur te Leusden
Hamersveldseweg 51 in de Kom (zaaltje naast de Kerk) Dan wordt het
programma zoals hier boven in vogelvlucht is weergegeven uitgebreid aan u
gepresenteerd. Om dat zo goed mogelijk te doen hebben wij een Griekenland
specialist uitgenodigd. Tijdens deze avond is uiteraard tijd om uw vragen te
beantwoorden. Voor de snelle beslissers en om zekerheid te hebben dat er
plaats voor u is kunt u zich ter plekke al opgeven.
De prijs van deze 10-daagse rondreis met rechtstreekse vluchten Amsterdam
– Athene en v.v. met vertrek op 11 juni is een prijs onder voorbehoud van
€ 1195,00 p.p. bij 25 deelnemers. Accommodatie is op basis van gedeelde
tweepersoonskamers; voor eenpersoonskamers geldt een toeslag van ca.
€ 175,- p.p. Inclusief zijn verder ruimbagage tot 15 kilo p.p, alle dagen
lunches/lunchpakketjes en ’s avonds diners, de boot naar Hydra, het treintje
van Kalavryta naar Diakofto en het vervoer per touringcar conform het
programma. Boekingskosten, entrees, verzekeringen en overige uitgaven zijn
niet inbegrepen.
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U bent van harte uitgenodigd ongeacht geloof, wel of niet aangesloten bij
onze Parochies. Iedereen die geïnteresseerd is in deze reis maar wel
gezond en goed ter been is gezien het drukke programma, kan deel
nemen aan onze reis.
Hartelijke groet namens ons team en we zien u heel graag bij de
voorlichtingsavond.
Willie van de Brug
06.21410286
-------------------------------------------UITNODIGING GEMEENTE-UITJE
OP DONDERDAG 9 APRIL 2020.
OOK DE PAROCHIANEN VAN DE
ST. PAULUSGELOOFSGEMEENSCHAP ZIJN HIERVOOR UITGENODIGD.

Het uitje biedt een zeer aantrekkelijk programma in het
Noord-Hollandse land
Gaat u mee? Hoe meer zielen hoe meer vreugd.
We beginnen met een mooie toer per bus door de Beemster met uiteraard
eerst een stop voor koffie of thee met wat lekkers. En na de toer staat er als
lunch een heerlijke koffietafel voor ons klaar.
Voor het middagprogramma gaan we met de bus naar Andijk. Hier heeft
kunst- en portretschilder Marius van Dokkum zijn gezellige en sfeervolle
expositieruimte in de “Mantel” en vertelt zijn zus middels afbeeldingen en een
film op een prettige manier over zijn werk.
En ook in de middag is er koffie of thee met wat lekkers.
Bij terugkomst in Hoevelaken staat er in de Eshof nog even napraten met een
hapje en een drankje.
Het Gemeente-uitje is dus op
Datum: donderdag
9 april 2020
Verzamelen: bj de Eshof
08.45 uur
Terugkomst: ongeveer
17.30 uur
De prijs per persoon:
€ 47,50
Het bedrag bij opgave gelijk te voldoen op rekening
NL 20 RABO 0302 206 299 t.n.v.
‘Prot. Gemeente de Eshof’ onder vermelding van “gemeente-uitje”
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Opgave vóór 1 maart 2020, maar het liefste zo vroeg mogelijk.
Dit kan bij :
Annie Hanse: tel. 033 25 35288
Mailadres: anniehanse@hotmail.com
of bij
Lien en Jan Vogel: tel. 033 25 80779 Mailadres: j.vogelfonken@hotmail.nl
Graag bij opgave vermelden uw:

Naam en adres
Uw mobiele telefoonnummer
Eventuele dieet wensen:

Namens de voorbereidingscommissie
-------------------------------------------------

DE REDACTIE WENST U EEN ZALIG KERSTFEEST EN EEN
VOORSPOEDIG 2020
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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 januari t/m 8 maart 2020 kunt u UITERLIJK
inleveren tot DONDERDAG 16 januari vóór10.00 uur bij:
Angeline Hubbers, Zonnebloemlaan 11.tel. 033 2536367.
e-mail: angelinehubbers@hotmail.com
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