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Vogels Vogels
gezien hoog boven mij,
vogels hemelhoog,
strepen licht,
flarden toekomst,
tekens van leven.
Vogels gehoord,
vogels zingenderwijs,
zingend het hoogste lied,
schrijvenderwijs gedicht na gedicht,
woorden van brood.
Vogels gevoeld,
vogels hemelhoog,
vogels in mijn hand,
vogels in mijn ziel,
vuur en adem,
eeuwige lente.
Vogels –
ik leef ik droom,
ik hoop zolang er vogels zijn.
Hans Bouma

55e jaargang, nr. 2

Vieringen vastenperiode en Pasen
Vieringen in de vastenperiode en met Pasen in onze
kerk en in Nijkerk en Leusden.
Er zijn Oecumenische Vespervieringen in de vastentijd,
iedere woensdagavond om 19.00 uur in onze kerk.
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Op Palmzondag zal er om 11.00 uur een Woord & Communieviering met als
voorganger diaken Rini Bouwman zijn mede voorbereid door de werkgroep Vieren
met Kinderen. De kleuters zullen hun Palmpasenstok aan het begin van de viering
aan ons laten zien. Ons kinderkoor de Toverbal zal zingen.
Tijdens dit komende Paastriduüm mogen er in onze eigen kerk Anders Vieren
vieringen gehouden worden op:
Witte Donderdag om 19.00 uur een Anders Vieren viering o.l.v. Mery Falger met
haar liturgiegroep. U kunt voor deze viering uw bijdrage voor de voedselbank
meenemen.
Goede Vrijdag om 14.30 uur een Kruisweg met Kinderen die voorbereid wordt door
Annemarieke Hollanders, Sylvia de Werd, Sandra Bakker en Marco Rooze. U kunt
voor deze viering verse bloemen meenemen om bij het kruis te leggen.
Goede Vrijdag om 19.00 uur een Anders Vieren viering o.l.v. Gerda van Meerveld
en jongeren. Ons koor Contagio zal dan zingen o.l.v. Ton van Westing. U kunt voor
deze viering verse bloemen meenemen om bij het kruis te leggen.
Paaszaterdag om 19.00 uur een Anders Vieren viering: Op weg naar Pasen o.l.v.
Fransje Scheijde met haar liturgiegroep. Ons koor Cantabile o.l.v. Ton van Westing
zal dan zingen.
Op 1ste Paasdag is er om 9.15 uur een Woord & Communieviering met als
voorganger diaken Rini Bouwman. Het Gregoriaans koor o.l.v. Jos van Vliet zal dan
zingen.
Zowel in Nijkerk als in Leusden zal er een Paastriduüm gehouden worden.
Nijkerk: Witte Donderdag: Eucharistieviering om 19.00 u
 ur met als voorganger
priester Jan Loffeld
Nijkerk: Goede Vrijdag: Viering om 19.00 uur met als voorganger priester Jan Loffeld
Nijkerk: Paaswake: Eucharistieviering om 21.00 uur met als voorganger priester Jan
Loffeld
Leusden: Witte Donderdag: Eucharistieviering om 19.30 uur, voorganger pastoor
Harrold Zemann
Leusden: Goede Vrijdag: Viering om 19.30 uur met als voorganger pastoor Harrold
Zemann
Leusden: Paaswake: Eucharistieviering om 21.00 uur met als voorganger pastoor
Harrold Zemann
Cil van Oosterhout

Informatie over pastor Fred Kok en dit liturgierooster
Pastor Fred Kok is op dit moment tijdelijk met ziekteverlof en zal daarom enige
tijd niet voorgaan. Mocht u hem een kaartje willen sturen, dan kunt u deze
sturen naar het secretariaat van de Lucasparochie in Leusden,
Hamersveldseweg 51. Zij zorgen dan voor doorzending.
Wij hebben achter in de kerk ook een kaart voor pastor Fred
Kok klaarliggen.
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U kunt ook via deze kaart hem een steuntje
in de rug toesturen.
Cil van Oosterhout.

DPP
Het DPP wordt ook jaarlijks door meerdere organisaties in de hulpverlening
benaderd.
Begin januari van dit jaar was dit de stichting “Ontmoeting”. Zij geven steun,
gedreven door christelijke naastenliefde, aan kwetsbare mensen die zijn vastgelopen.
Mensen met sociale psychische en financiële problemen, zwerfjongeren, dak en
thuislozen etc. De stichting “Ontmoeting” zoekt vrijwilligers voor dit mooie werk.
Al vanaf 2 uur inzet per maand kunt u hen helpen. De stichting is gehuisvest in
Harderwijk op het adres Stationsstraat 8.
Heeft u belangstelling dan kunt u hierover meer lezen in de folders achter in onze
kerk.
Met vriendelijke groet,
Ed Bouw (DPP-bestuurslid/ penningmeester namens RK gemeenschap Putten)

Witte Donderdag, bijdrage voor de voedselbank
Deelnemen aan de Maaltijd des Heren kan op vele
manieren. Je komt samen in verbondenheid om b.v. de
bijzondere dagen voor en van Pasen te beleven: de weg die
Jezus ging daar in Jeruzalem, wat hij voordeed in dienende
liefde naar zijn leerlingen, naar de wereld en naar onszelf.
Door het lijden te gaan en dit mede te gedenken voelen wij
ons verbonden met Jezus en met de mensen om ons heen.
Zeker ook voor mensen die moeilijker rond kunnen komen
en onze bijdrage goed kunnen gebruiken vragen wij
eenieder om een bijdrage te leveren voor de voedselbank,
dat kan in natura maar ook financieel, eventueel in een
enveloppe.
Op Witte Donderdag staat achter in de kerk een mand klaar.
Bij binnenkomst kunt u uw bijdragen daarin doen.
Alvast zeer bedankt.
Namens de voorbereidingsgroep Mery Falger

KERKDIENSTEN en MISDIENAARS
Zo. 15 maart
3e zondag
40 dagentijd

11.00u

Woord- en Communieviering, Gregoriaans koor
Voorganger: Pastor Ben Piepers
Lectoren: Mary Menting en Lucas van de Kamp

Wo. 18 maart

19.00u

Oecumenische Vesperviering
3 Samenwerkende Kerken
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Marc.A.
Julia

Zo. 22 maart
4e zondag
40 dagentijd
Wo. 25 maart

10.00u

Anders Vieren, Samenzang
Michael
Voorganger: Kunny Mulder
Alexander
Lectoren: Sylvia de Werd en Alexander Bos
Benjamin
19:00
Oecumenische Vesperviering
3 Samenwerkende Kerken
Zo. 29 maart
11.00u Woord- en Communieviering, Samenzang
Lucas
e
5 zondag 40
Voorganger: Diaken Rini Bouwman
Marc.A.
dagentijd
Lector: Laura van de Graaf
Wo. 1 april
19.00u Oecumenische Vesperviering
3 Samenwerkende Kerken
Zo. 5 april
11.00u Woord- en Communieviering, Toverbal
Karlijn
Palmzondag
Voorganger: Diaken Rini Bouwman
Julia
Viering met kinderen
Do. 9 april
19.00u Anders Vieren, Samenzang
Witte
Voorganger: Mery Falger
Donderdag
Liturgiegroep: B
Vr. 10 april
14.30u Kruisweg met kinderen, Samenzang
Goede Vrijdag
Viering met kinderen
19.00u Anders Vieren, Contagio
Voorganger: Gerda van Meerveld
Viering met jongeren
Za. 11 april
19.00u Anders Vieren, Cantabile
Alexander
Op weg naar
Voorganger: Fransje Scheijde
Marc.A.
Pasen
Liturgiegroep: A
Benjamin
Zo. 12 april
11.00u Woord- en Communieviering, Gregoriaans Koor
Michael
e
Karlijn
1 Paasdag
Voorganger: Diaken Rini Bouwman
Lectoren: Cynthia Pawirodinomo en
Marc-Anthony Bos
Zo. 19 april
10.00u Anders Vieren, Samenzang
Lucas
Voorganger: Kunny Mulder
Julia
Lectoren: Piet Rijnbeek en Lucas van de Kamp
Zo. 26 april
11.00u Woord- en Communieviering, Samenzang
Alexander
Voorganger: Diaken Rini Bouwman
Benjamin
Lectoren: Kunny Mulder en Alexander Bos
Michael
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.

SOS Kinderdorpen
Prachtige kleding voor een klein budget
Al 40 jaar is de werkgroep Putten van SOS Kinderdorpen actief met een
tweedehands kledingwinkel.
Er is altijd een grote collectie in dames-, heren- en kinderkleding.
Jeans, rokken, tops, vesten, blazers, overhemden, truien, jassen, schoenen, enz.
Alles van uitstekende kwaliteit en veel van bekende merken.
Gezellig om in te snuffelen en alles gaat weg voor de laagst mogelijke prijs.
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De opbrengst gaat voor 100% naar een project van SOS-Kinderdorpen dat
de werkgroep Putten zelf uitzoekt.
U vindt ons in de kelder van Stroud, Brinkstraat 91.
Openingstijden:
- elke maandag van 13.30 – 16.00 uur
- elke woensdag van 9.00 – 12.00 uur
- en elk 1ste zaterdag van de maand van 9.00 – 11.30 uur
- en op de zaterdag is alles ook nog eens voor de halve prijs!
En natuurlijk is de inbreng van nette kleding van harte welkom!
Wilt u meer weten over onze winkel of onze werkgroep. Kom eens langs in
onze winkel of ga naar www.soswerkgroepputten.nl

Willem Holtrop Hospice Ermelo
Oproep vrijwilligers voor het Willem Holtrop Hospice, Ermelo.
Het Willem Holtrop Hospice in Ermelo is op zoek naar
betrokken mensen, die als zorgvrijwilliger in het hospice willen
werken.
Inroostering vindt plaats via een digitaal rooster en u kunt zelf
kiezen welke dagdelen u wilt werken. Ook aspirant-vrijwilligers,
die vooral beschikbaar zijn in de avonduren, het weekend of
’s nachts (slaapdiensten), zijn van harte welkom!
Als zorgvrijwilliger bestaan uw taken uit de verzorging van de
gasten, het bieden van aandacht aan de naasten en het doen
van lichte huishoudelijke taken.
Het Willem Holtrop Hospice biedt een gedegen inwerkprogramma, goede begeleiding
en een uitgebreid trainingspakket. Wij hebben op dit moment ook plaats voor een
gastheer/gastvrouw. De gastvrouw/heer ontvangt het bezoek, coördineert de taken
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in de huiskamer en de keuken en zorgt voor een gastvrije ontvangst van het bezoek.
Heeft u belangstelling om als vrijwilliger in het Willem Holtrop Hospice aan de slag te
gaan? Neem dan contact op met de vrijwilligerscoördinator:
vwcoordinator@willemholtrophospice.nl
Meer informatie over beide taken vindt u op onze website:
http://www.willemholtrophospice.nl/vacatures/vrijwilligers

Hart voor Israël
Paasbloemstuk.
De werkgroep Hart voor Israël organiseert ook dit voorjaar weer een creatieve
workshop op D.V. 1 april 2020, waarbij een prachtig voorjaars-/paasbloemstuk
gemaakt zal worden, naar een idee en onder leiding van Gerda van Beek en
Marianne Bout.
De opbrengst van deze workshop is bestemd voor het project HINENI in Jeruzalem,
waar minder bedeelden hulp en ondersteuning wordt geboden door hen o.a. van een
goede maaltijd te voorzien.
De avond begint met koffie/thee en iets lekkers vanaf 19.00 uur, waarna de
workshop zelf om 19.30 start.
Let op : nu een andere locatie dan voorheen : V
 oorthuizerstraat 234 bij de familie
Lubbertsen. We gaan een bloemstuk op een glazen vaas maken. Witte rozen, blauwe
distels en groen spelen de hoofdrol, waarbij enkele Paasdecoraties worden
toegevoegd. Alle materialen zijn aanwezig, behalve een snoeischaar en een mesje,
die u zelf kunt meenemen.
De datum is dus 1 april en de kosten bedragen €22,00. Graag opgeven voor 25
maart via i nfo@hartvoorisrael.nl of via Henny de Vries, telefoon 0341-491349

Programmaoverzicht 2020
Vorming en Toerusting 2e kwartaal
Voor meer informatie zie het oranje boekje.

Datum
Tijd
Dinsdag 24 22.00 – 22.00 uur
en 31
maart
Donderdag
2 april

Plaats
Andreaskerk

Onderwerp
Boekbespreking: Het
vergeten Evangelie

20.00 – 22.00 uur Rooms
Gregoriaans, echo der
Katholieke Kerk eeuwigheid.
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Spreker
Ds.
Reinoud
Koning
Erik-Jan
van Hell

Dinsdag 21 20.00 – 22.00 uur Gereformeerde
april
Kerk
Dinsdag 28 20.00 – 22.00 uur Gereformeerde
april
Kerk
Vrijdag 15 09.00 – ca. 16.00 Gouda
mei
uur

Gedichten van Jacq.
van der Waals. Het
verschil tussen eenvoud
en simpelheid.
Genade in het dagelijks
leven.
Excursie

Alfred
Valstar.
Lily Veen
Jan
Braaksma
en Johan
de Vroom

KOPIJ
Kopij voor de Lucasbrief graag voor vrijdag 27 maart 2020.
Het eerstvolgende Parochie-Nieuws zal verschijnen op zaterdag 25 april 2020.
Dodenherdenking, Bevrijdingsdag, Hemelvaart, Pinsteren, Moeder- en Vaderdag.
Kopij hiervoor kunt u inleveren voor vrijdag 11 april 2020.
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.
Cil van Oosterhout
cilvanoosterhout@gmail.com
0341-358838/
06-42366159
Kunny Mulder
info@mulderjuridischadvies.nl
06-55132640
e-mail
: putten@stlucas.nu
website
:w
 ww.rkparochieputten.nl
ROUWPASTORAAT
In geval van een overlijden kunt u contact opnemen met:
contactpersonen
Fransje Scheijde-Huf
0341-357218
Mery Falger
0341-351069/062337173
6
Secretariaat in Leusden
secretariaat@stlucas.nu
033-4941261/062945720
3
Mocht u geen gehoor krijgen, dan kunt u altijd contact opnemen met de leden van
de pastoraatgroep, zij begeleiden het dan verder.
LOCATIERAAD
Functie

naam

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

PASTORESTEAM
Alle pastores zijn bereikbaar via het secretariaat van Leusden 033-4941261
● H. Zemann (liturgie).
● Antoinette Bottenberg.
● Fred Kok (diaconie).
● Diaken Rini Bouwman
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
Martin de Groot

telefoon
06-21581884

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

0341-491668

KERKHOFBEHEER
Roos Brugman en Edwert Sjaardema 0341-740015/06-49596644
info@monuta-sjaardema.nl
MISSIE, ONTWIKKELINGSHULP, VREDESWERK (MOV)
contactpersoon
Sylvia de Werd
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.

PAROCHIECENTRUM
Brinkstraat 87, 3881 BP Putten tel: 06 50677132
e-mail: putten@stlucas.nu
website : www.rkparochieputten.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

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

