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Zondag 26 januari t/m zondag 8 maart 2020

SINT PAULUSGELOOFSGEMEENSCHAP
HOEVELAKEN
website: www.katholiekhoevelaken.nl

2

Liturgische agenda.
Zondag 26 januari 9.15 uur: Woord- en Communieviering met medewerking
van het Pauluskoor.
Gaat voor:
Pastor Ben Piepers.
Lector:
Wim Eggenkamp.
Werkgroep:
Liedkeuzecommissie.
Collecten:
1. Onderhoud Pauluscentrum. 2. Pastorale activiteiten.
Intenties:

Frans van Bemden. – Anton van Esveld. –
Alie van der Heijden-Voskuilen.

Bijzonderheden: Na de viering is er koffie.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------Zondag 2 februari 9.15 uur. Woord- en Communieviering met medewerking
van het Pauluskoor.
Voorganger:
pastor Niels Morpey
Lector:
Sylvia Voskuilen.
Werkgroep:
Liedkeuzecommissie.
Intenties:

Cor Vendrig. - Marie Reijmer. – Jan Bosma. – Jan Heine. –
Riek Menger. Nelly Bosboom. - Jan Voskuilen. - Albert Hegge.
Bob Grotenhuis. - Marlies van Gaalen.

Collecten:

1. Onderhoud Pauluscentrum en. Pastorale activiteiten.
2. Memisa.

Bijzonderheden: Na de viering is er koffie.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------Woensdag 5 februari 9.30 uur. Eucharistieviering.
Voorganger:
pastoor Harrold Zemann.
Intentie:

Jaargedachtenis Anton Keijzer.
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Zaterdag 8 februari 19.00 uur. Eucharistieviering met samenzang.
Voorganger:
Pastor Jan Loffeld.
Lector:
Riet van Hofwegen.
Misdienaar:
Max Voskuilen.
Werkgroep:
Liedkeuzecommissie.
Collecten:
1. Onderhoud Pauluscentrum. 2. Pastorale activiteiten.
Intenties:

Jan Voskuilen.

Bijzonderheden: Na de viering is er koffie.
----------------------------------------------------------------------------------------------------Zondag 16 februari 10.00 uur. Parochianen gaan voor met medewerking van
het Pauluskoor.
Gaan voor:
José Ursem en Sylvia Voskuilen.
Intenties:

Frans van Bemden. – Jaargedachtenis Ted Velthuysen. –
Overleden ouders Velthuysen-Wiegers.

Collecten:

1. Onderhoud Pauluscentrum. 2. Pastorale activiteiten.

Bijzonderheden: Na de viering is er koffie.
--------------------------------------------------------------------------------------- --------------Zondag 23 februari 9.15 uur. Woord- en Communieviering met medewerking
van het Pauluskoor.
Voorganger:
Pastor Ben Piepers.
Lector:
Linda de Wals.
Werkgroep:
Liedkeuzecommissie.
Collecten:
1. Onderhoud Pauluscentrum. 2. Pastorale activiteiten.
Intenties:

Alie van der Heijden-Voskulen. – Wim van Valkengoed. –
Overleden ouders van Valkengoed van Daatselaar. –
Mien Brouwer-Joosten. - Anton van Esveld.

Bijzonderheden: Na de viering is er koffie.
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Woensdag 26 februari 19.00 uur. Oecumenische Vesperviering.
Bijzonderheden:
Aswoensdag.
Vespers in de Veertigdagentijd
In 2016 mocht de vespergroep zich voor het eerst bezighouden met
Aswoensdag. Om 19.00 uur ’s avonds was er een avondgebed, dat het begin
markeerde van de Veertigdagentijd en één geheel vormde met de vespers in
de Stille Week.
In de daarop volgende jaren was er steeds een eucharistieviering op de
woensdagmorgen, waardoor de vesper in de avond verviel. Maar dit jaar valt
Aswoensdag op 26 februari en is er ’s morgens geen eucharistieviering.
Daarom zal de vespergroep dit jaar opnieuw een avondgebed voorbereiden
dat het begin zal vormen van de veertig dagen naar Pasen.
Het zal om 19.00 uur in het Pauluscentrum plaatsvinden. De vespers in de
Stille Week zullen hier een vervolg op zijn.
U bent natuurlijk van harte bij al deze vespers uitgenodigd.
------------------------------------------------------------------------------------------------------Zondag 1 maart 9.15 uur. Eucharistieviering met medewerking van het
Pauluskoor
Voorganger:
Pastoor Harrold Zemann.
Lector:
José Ursem.
Misdienaar:
Sandra van Valkengoed.
Werkgroep:
Liturgie.
Collecten:
1. Onderhoud pauluscentrum en Pastorale activiteiten.
2. Vastenactie.
Intenties:

Vandaag gedenken wij Jan Heine die op 2 maart 2019 is
overleden. – Jan Voskuilen. – Wim van Valkengoed. Overleden ouders van Valkengoed-van Daatselaar.
e

Bijzonderheden: 1 zondag van de Veertigdagentijd./MOV.
Na de viering is er koffie.
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Woensdag 4 maart 9.30 uur Eucharistieviering
Voorganger:
Pastoor Harrold Zemann

Zondag 8 maart 9.15 uur. Woord- en Communieviering met medewerking
van het Pauluskoor.
Voorganger:
Pastor Rini Bouwman.
Lector:
Gerda van Vilsteren.
Werkgroep:
Liedkeuzecommissie.
Collecten:
1. Onderhoud pauluscentrum. 2. Pastorale activiteiten.
Intenties:

Jan Bosma. – Cor Vendrig. - Antoon Keijzer. -. Jan Heine. –
Riek Menger. Nelly Bosboom. - Jan Voskuilen. - Albert Hegge.
Bob Grotenhuis. - Marlies van Gaalen.
e

Bijzonderheden: 2 zondag van de Veertigdagentijd.
Na de viering is er koffie.
------------------------------------------------------------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 2020 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.
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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)
------------------------------------------------------------

IN MEMORIAM
Op donderdag 19 december j.l. is overleden parochiaan
mevrouw MARLIES VAN GAALEN- SPRENGERS
De crematie heeft binnen de familie plaats gevonden op 31 december.
Wij wensen familie en vrienden goede herinneringen toe.

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

CARITAS!!!
SAMEN KUNNEN WE MEER!!!!
Het is schrijnend te weten, dat er in ons midden mensen zijn met materiële
nood. Onze lokale werkgroepen Caritas zijn bereid en in staat om hulp op
maat te bieden. Daarvoor bestaat er op meerdere locaties samenwerking met
andere hulpinstellingen en gemeenten. Wij hebben de middelen en
mogelijkheden om meer te doen. Gezien de recente berichten over armoede
in onze samenleving weten we dat er meer nodig is. De werkgroepen Caritas
staan op de website van de parochie en zijn bekend bij de
parochiesecretariaten. We willen laten weten dat er meer kan. Weet u
iemand in uw omgeving, die ondersteuning nodig heeft, ook mensen die
niet katholiek zijn, aarzel niet om contact op te nemen, via het
secretariaat of de website..
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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.
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

8

VORMING EN TOERUSTING
De ecologische voetafdruk van IKEA – donderdag 30 januari
De grote bedrijven worden nog wel eens afgeschilderd als ‘geldmachines’ die
alleen maar uit zijn op winst en geen boodschap hebben aan de wereld waarin
ze leven.
Albert Martens uit Hoevelaken, oud directeur HRM International van IKEA legt
uit dat dit beeld op zijn minst enige nuance behoeft.
Albert legt in een heldere presentatie uit wat IKEA verstaat onder
maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaamheid, bijvoorbeeld ten
aanzien van CO2 reductie, op welke wijze zij grondstoffen gebruiken en hoe
belangrijk duurzaamheid is in alle geledingen van de onderneming.
Albert stelt zich kwetsbaar op en schuwt het vermelden van moeilijke
dilemma’s niet. Tenslotte moet ook IKEA gewoon winst maken om te kunnen
blijven voortbestaan.
De avond vindt plaats in de Eshof en begint om 20.00 uur.
Filmen met je smartphone - maandag 24 februari en 9 maart
Natuurlijk, met je smartphone kun je bellen, maar je kunt er veel meer mee.
Je kunt er mee fotograferen en filmen. Via apps kun je die beelden
samenvoegen tot een gelikt filmpje.
Tijdens deze workshop leer je een korte video te maken met je smartphone.
De eerste avond krijg je uitleg en wordt er geoefend. Daarna ga je thuis een
filmpje maken en die filmpjes gaan we de tweede avond aan elkaar laten zien
en bespreken.
Beide avonden staan onder leiding van Ben de Graaf en worden gehouden in
de Eshof. Aanvang 20.00 uur.
Liturgische vormgeving door de jaren heen – donderdag 27 februari
Sinds vele jaren ondersteunt de Liturgische Vormgroep een aantal vieringen
van de Eshof met verbeeldingen naar eigen ontwerp. Ook ontwikkelt de
Vormgroep om het jaar een ‘Dag van de Stilte’ op oudejaarsdag.
Door middel van kunst, natuurlijke materialen en woorden wordt aan stilte een
plek gegeven, die ruimte geeft om stil te kunnen staan bij wat was, is en komt.
Verbeeldingen hebben een waardevolle betekenis gekregen, zijn een
aanvulling geworden voor persoonlijke ervaringen.
Hoe komt het dat verbeeldingen ons aanspreken? Hoe ontstaat het beeld of
idee? Hoe mondt het uiteindelijk uit in een praktische verbeelding?
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Dit boeiende proces wil de Vormgroep met u delen op deze avond.
U bent welkom in de Eshof vanaf 20.00 uur.
Zeg me wie ben je… Joodse mystiek – vrouwenwijsheid – donderdag
5 maart
Wie zijn toch die Bijbelse vrouwen? Ze worden meestal genoemd als
vrouw-van. Maar is er niet meer te vinden?
Magda van der Ende ging op zoek naar de betekenis van een tiental Bijbelse
vrouwen. Ze beschrijft deze vrouwen in het boek Zeg me, wie ben je. Op deze
avond gaat ze kort in op de essentie van de verschillende vrouw en vertelt een
enkel verhaal.
De aanvang is om 20.00 uur in de Eshof en deelname is 5 euro.
Voor alle activiteiten is iedereen van harte welkom.
Namens de commissie Vorming & Toerusting

EXPOSITIE: JOZEF IN DE GROEIBIJBEL
In het weekend van 15 en 16 februari 2020 wordt de musical ‘Jozef – de
dromenkoning’ uitgevoerd in de Eshof.
Een mooie gelegenheid om de platen rond de Jozef-cyclus, die Cees Otte
rond 2000 tekende voor de Groeibijbel, een plek te geven aan de
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expositiewand van de Eshof. De Groeibijbel was eind vorige eeuw een project
van SGO Hoevelaken.
Met de Groeibijbel, die zeven delen telt, hoopte men jonge mensen te
interesseren voor de bijbel.
Piet van Midden schreef hervertellingen van de Bijbelverhalen en Cees Otte
tekende er kleurrijke kunstwerken bij. Wie geïnteresseerd is in deze of andere
kunstwerken van Cees, kan zijn website bezoeken (ceesotte.nl) of kan contact
met hem opnemen: cees@ceesotte.nl - telefoon 033 2536476.
Data van de expositie: zondag 5 januari tot en met zondag 16 februari 2020
--------------------------------------------------------MUSICAL JOZEF – DE DROMENKONING

Voor meer informatie kijk op www.musical-hoevelaken.nl
Kaarten verkrijgbaar bij:
De Hoevelakense Boekhandel, Boekhandel Roodbeen in Nijkerk of stuur een e-mail
naar nel.stoffelsen@kpnmail.nl
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GRATIS AF TE HALEN.
De beheerder van het Pauluscentrum is aan het opruimen .
Hij laat weten dat gratis is af te halen een keyboard met standaard en
35 klapstoelen.
Heeft u belangstelling, neem dan contact op met de beheerder. Zijn gegevens
staan op pagina 12 van dit Dialoogje.

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

DE STILLE OMGANG IN AMSTERDAM
Kijk voor informatie in de Lucasbrief.
Contact opnemen met: Riet van der Heijden (Hooglanderveen)
Mobiel: 06-22103330 (ook via Whatsapp)
E-mail: vdheijdenriet@gmail.com
Of: Piet van Laar (Achterveld)
Telefoon:
0342-451577
Mobiel: 06-25660114 E-mail: piet.j.vanlaar@gmail.com
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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 14 maart t/m 19 april 2020 kunt u UITERLIJK
inleveren tot DONDERDAG 5 maart vóór10.00 uur bij:
Angeline Hubbers, Zonnebloemlaan 11.tel. 033 2536367.
e-mail: angelinehubbers@hotmail.com
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