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Beste lezer,
Wie had ooit kunnen denken dat er een periode zou komen dat wij
niet meer in de kerk samen kunnen zijn? Wij hadden dat niet
voorzien. En u vast en zeker ook niet. Maar het virus dat rondgaat
is een gegeven waar we mee moeten leren omgaan.
Omdat er geen ‘levende’ kerkdiensten zijn dacht u misschien geen
Jozefbode te ontvangen. Wij vinden het echter erg belangrijk om
toch een klein beetje contact met u allen te onderhouden. Dus hier
is nu Jozefbode 6. In deze Jozefbode kunt u lezen hoe ons pastoresteam moeite doet om via video, You-tube en Facebook vieringen en
andere mooie boodschappen met u te delen. Om zo toch met elkaar
een geloofsgemeenschap te zijn. En elkaar te ondersteunen in deze
voor velen zeer moeilijke tijden.

De redactie wenst iedereen een gezonde en virusvrije tijd toe en
geniet van het voorjaar!
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Beste parochianen,
Als ik het stukje lees van de Locatieraad in de
vorige Jozefbode, dan sta ik er versteld van
dat de activiteiten die we samen van plan
waren, allemaal niet door zijn gegaan. De
totale wereld is van slag.
Als iemand ons dat van tevoren had verteld,
dan zouden we denken dat zij iets vertelden
wat beslist onmogelijk is.
Deze Jozefbode komt naar u toe op een datum wanneer er weer
beslissingen worden genomen om de ‘onzichtbare’ vijand te
verslaan. Niemand had kunnen bedenken dat op zondag Harrold,
Paulus en de koster een viering zouden maken die we thuis op onze
computer kunnen volgen. Daar is niks mis mee, gezamenlijk hebben
we een gevoel dat we hier samen aan werken en we het belang van
ondergesneeuwde goede eigenschappen weer helemaal actueel
maken. We hebben methodes gevonden die samen te vatten zijn in
S.O.S., het sein van: help elkaar!
SAMENWERKING: Ongeacht jong, oud, religie, politiek, kleur en
vriendschap. We houden het vast want de
omstandigheden nu, laten zien dat we het
kunnen!
ONTMOETING:
Op heel creatieve manieren, via de sociale media,
maar ook via hoogwerkers, vlaggen achter een
vliegtuig, lieve groeten op de grond, onverwachte
bloemengroeten en kaarten, zoveel dat ik het
bijna niet op kan noemen.
SOLIDARITEIT:
We willen niet alleen staan, het omkijken naar
elkaar is nog nooit zo belangrijk geweest. We
moeten straks als we elkaar weer mogen
ontmoeten bedenken hoe wij de ‘kostbaarheden’
van ontmoeten en er voor elkaar zijn, die we
hadden in ons leven voor Corona, nieuw leven
inblazen en vasthouden.
In deze bijzondere tijden is HOOP een gemoedstoestand die we
allemaal kennen en niet willen verliezen. We hebben ook GELOOF in
de goede afloop, maar het zal nooit meer hetzelfde zijn.
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We gedenken in deze weken alle mensen die voor anderen in de
weer zijn en het licht in de tunnel nog niet kunnen zien. De
dankbaarheid, waardering en de LIEFDE kunnen we nooit genoeg
uitspreken.
We leven ook mee met al het verdriet van de mensen die het niet
gehaald hebben. Het niet kunnen vasthouden van je geliefde bij het
laatste afscheid is onbeschrijflijk droevig. Pasen is voorbij maar we
gaan ervanuit dat iedereen probeert met Hoop, Geloof en Liefde de
komende periode inhoud te geven aan de veranderende wereld.
Het gaat jullie allemaal goed.
* Evelien Blom

Afscheid
Met een bedroefd hart neem ik met ingang
van 1 mei a.s. afscheid als secretaresse
van de St. Jozefkerk en de St.
Lucasparochie. De meesten van jullie
weten het niet, maar ik werk behalve als
secretaresse bij ‘de Lucas’ ook als
consulent bij ‘Lariks’, ons Leusdense
wijkteam. Begin mei start ik hier in een
andere functie, in een nieuw team en met
meer uren. Dit betekent helaas dat ik mijn
werkzaamheden bij de St. Lucasparochie
moet beëindigen. Ik kijk terug op acht
warme, gezellige jaren. Mijn lieve,
behulpzame en alleswetende collega van het eerste uur, Diana Mol,
die ons vorig jaar september heeft verlaten, mijn nieuwe, altijd
vrolijke en gezellige collega Anita Snik, de betrokken mensen van de
locatieraad en het parochiebestuur, ons mooie en gemotiveerde
pastorale team en niet te vergeten de vele, vele vrijwilligers en
parochianen: ik zal ze enorm gaan missen.
* Jetty van Spaendonck
Dank je wel
Vanwege de Coronacrisis kunnen we niet lijfelijk afscheid nemen van
Jetty. Wij zijn haar zeer erkentelijk voor alles wat zij voor de St.
Jozefkerk en de St. Lucas heeft betekend. We bedanken haar
daarom op afstand. Indien u Jetty een kaartje wilt sturen om haar
het allerbeste te wensen…. Stuurt u dan uw kaart naar het
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secretariaat van de St. Jozefkerk. Wij zorgen er dan voor dat deze
afscheidspost bij Jetty terechtkomt.
Vacature
Functie profiel: Administratief medewerkster
(zie voor de volledige tekst van de advertentie op onze website
www.stlucas.nu)
Door het vertrek van een collega is er een (parttime)
administratieve functie beschikbaar gekomen voor 16 uur per week
op het secretariaat in Leusden, alwaar werkzaamheden worden
verricht voor het parochiebestuur en voor de locatieraad Leusden.
Profiel kandidaat
Voor deze functie zoeken we een betrokken persoon die het Rooms
Katholieke gedachtegoed onderschrijft en bij voorkeur ook actief
belijdt. Samen met je collega draag je zorg voor de dagelijkse
bezetting van het secretariaat in Leusden. Je hebt een groot
verantwoordelijkheidsgevoel, werkt accuraat, bent administratief
en/of secretarieel onderlegd, hebt kennis van het MS Officepakket
en van eenvoudige boekhoudkundige taken, denkt mee en vooruit,
bent dienstverlenend ingesteld en kunt op een luchtige manier
omgaan met stressvolle situaties. Je bent beschikbaar op de
vrijdagochtend, overige werkdagen worden in overleg ingevuld.
Werkzaamheden St. Lucas / St. Jozef:
 Organisatie halfjaarlijks vieringenrooster
 Doorvoeren website-aanpassingen
 Administratieve ondersteuning Penningmeester St Jozefkerk
Leusden
 Redigeren Jozefbode
 Bereikbaarheidsdienst (uitvaart telefoon)
 Secretariële ondersteuning parochiebestuur
 Ondersteuning aan de pastoraatsgroep Leusden
Salariëring volgens de richtlijnen van het bisdom: functie groep 3
(max € 2.876 / mnd / 38 uur per week).
Ben je geïnteresseerd in deze functie dan kun je contact op nemen
met de secretaris: Johannes Tuinhof (secretaris@stlucas.nu ) of
telefonisch 06-51200845 (bij voorkeur na 17:00 uur).
Graag een reactie binnen 3 weken na het verschijnen van deze
Jozefbode, uiterlijk 25 mei.
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Vieringen in de Sint Lucasparochie
Door het coronavirus zijn alle vieringen t/m 1 juni (2e Pinksterdag)
afgelast, ook de doordeweekse vieringen. Alle kerken blijven dicht,
alleen de Mariakapel blijft geopend.
Pinksteren
Ook de openluchtviering met Pinksteren
op ’t Plein gaat niet door. U kunt de
laatste berichten hierover volgen op onze
website www.stlucas.nu.
Ook vindt u daar een overzicht van de
weekendvieringen zodra deze weer worden hervat.
Hoe kunt u, al dan niet live, onze vieringen volgen?
 Elke dag wordt er een viering uitgezonden, verzorgd door het
pastoraal team
 Iedere avond is er om 19.00 uur een avondgebed
 Op zaterdagavond wordt er een eucharistieviering gehouden
Deze vieringen kunt u live volgen via Facebook, de
eucharistieviering ook via kerkomroep.nl. Alle vieringen komen na
afloop op onze website te staan. Vanaf Palmzondag worden de
eucharistievieringen live, vanuit een lege kerk, via Youtube
uitgezonden.
 Via internet
Ga naar: www.stlucas.nu: onder nieuws bij alle parochies.
Scrol naar beneden totdat u de viering gevonden heeft die u
wilt bekijken. Of ga naar: parochie-sintmaarten.nl: scrol iets
naar beneden en klik op: vieringen liveblog. U komt dan op de
pagina waar alle vieringen staan vermeld. Scrol naar beneden
totdat u de viering gevonden heeft die u wilt bekijken.
 Op Facebook
Ga naar: facebook.com/StLucasParochie. U komt dan uit op de
facebookpagina van Sint Lucas, waar de viering zal worden
uitgezonden.
Ga naar: facebook.com/Stmaartenparochie. U komt dan uit op
de facebookpagina van Sint Maarten, waar de viering zal
worden uitgezonden. Ga naar parochie-sintmaarten.nl.
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Scrol iets naar beneden en klik op:
vieringen liveblog
Ga naar de aankondiging van de viering
van vandaag.
Klik in dit bericht op Facebook. U komt
dan op de pagina waar de viering zal
worden uitgezonden.
 Meeluisteren via de kerkomroep
De eucharistievieringen en de vieringen op Hemelvaartsdag en
Pinksteren zijn ook live te beluisteren via de kerkomroep.
Ga naar: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11062
 Via YouTube
De eucharistievieringen worden live uitgezonden via Youtube.
Ga naar: youtube.com
Typ in de zoekbalk: RK Parochies St. Maarten en St. Lucas.
Klik op het vergrootglas naast de zoekbalk
Klik op RK Parochies St. Maarten en St. Lucas. U komt dan op
de pagina waar u de vieringen kunt vinden.
‘t Hamersveld
Tot zeker 1 juni zijn de vieringen in ‘t Hamersveld afgelast. Of de
viering van woensdag 3 juni doorgaat zal te zijner tijd worden
aangekondigd op onze website en in ‘t Hamersveld zelf. We
begrijpen dat juist in deze tijd u als bewoner van ‘t Hamersveld
behoefte heeft aan contact met een pastoraal medewerker. Voor
onze, maar vooral uw veiligheid is een bezoekje nu helaas niet
mogelijk, maar als u toch graag met een pastoraal medewerker wil
spreken, kunt u contact opnemen met het centraal secretariaat
(033-4941261 of leusden@stlucas.nu) om een belafspraak te
maken.
Lisidunahof
In de Lisidunahof vinden er vanwege het Coronabesmettingsgevaar
in deze periode geen vieringen plaats.
Pow Wow viering
De PowWow viering op zaterdag 16 mei komt te vervallen.
Marcuskerk
In de Marcuskerk zijn alle vieringen en bijeenkomsten afgelast.
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Biechten
Normaal gesproken kunt u voor een gesprek met een priester
maandelijks terecht in de St. Catharinakerk te Barneveld. Op dit
moment is dit helaas niet mogelijk. Als u een (telefonisch) gesprek
wilt aanvragen met een pastoraal medewerker dan kunt u bellen
met het secretariaat voor het maken van een belafspraak. Telefoon:
033-4941261
Koffiedrinken in De Kom
Vanwege de Coronacrisis is er tot nader order geen gelegenheid tot
koffiedrinken in De Kom.

Pow Wow: Duurzaamheid
Wat we niet verwachtten, maar wat
nu wel is gebeurd: 7 maart was onze
laatste Pow Wow
van dit
schooljaar! We
hebben gekeken
naar hoe we van
oud papier nieuw
papier kunnen
maken. En we hebben reuze bellen geblazen
van water. En wist je dat je van koffiecups van
Nespresso hele mooie dingen kunt maken? Wij
maakten armbanden. Het was wel een
geduldwerkje. Ook hebben we met een blik en takken bijenhotels
gemaakt. Na een korte viering kregen we een heerlijke bonenschotel met tortilla chips! Het was weer een gezellig feestje en we
hopen van harte jullie allemaal in het nieuwe seizoen weer te zien!
Groetjes, het Pow Wow team,
* Natalja, Jozina, Marleen, Antoinette, Jeanette, Miryam, Annelieke

Jubileumviering pastoor Harrold Zemann uitgesteld
Zoals u allen inmiddels wel zult hebben begrepen, zal de
jubileumviering van pastoor Harrold Zemann op zondag 3 mei niet
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kunnen doorgaan vanwege de
maatregelen omtrent het
coronavirus. De viering zal
worden verplaatst naar een later
tijdstip dit jaar. U zult daarover
tijdig worden bericht.
Het voorstel voor een
felicitatieboek zal nog steeds
worden uitgewerkt. Dit houdt in
dat -zodra het weer mag-, er bij
het secretariaat of tijdens de koffie na de viering op zondag
'receptiebladen' zullen klaarliggen waarop u een persoonlijke
boodschap aan hem kunt schrijven. Ook blijft nog steeds van kracht
dat diegenen die t.z.t. graag aanwezig willen zijn bij deze viering,
maar geen vervoer hebben, zich telefonisch kunnen aanmelden bij
het secretariaat. Dit geldt ook voor diegenen die nog wel een plekje
overhebben in de auto.
Een financiële bijdrage voor een gezamenlijk cadeau vanuit de
parochie kunt u overmaken op bankrekeningnummer NL81 RABO
038.59.38.705 t.n.v. RK Parochie St. Lucas o.v.v. ‘Jubileumcadeau
pastoor Harrold Zemann’. Zodra de kerk weer opengesteld mag
worden, zullen we ook zorgen voor een collectebus t.b.v. dit
jubileumcadeau. In een envelop afgeven bij het secretariaat mag
natuurlijk ook.
Heeft u nog vragen, neem gerust contact met mij op via het
secretariaat 033-4941261 of leusden@stlucas.nu
Hartelijke groet en ik hoop dat we elkaar gauw weer kunnen
ontmoeten!
* Namens de Jubileumcommissie, Diana Mol
Pinksteractie 2020
Zoals elk jaar wordt tussen Hemelvaart en Pinksteren aandacht
besteed aan de Week Nederlandse Missionaris (WNM). De WNM
ondersteunt Nederlandse missionarissen en missionair werkers
financieel, zodat zij zich wereldwijd elke dag opnieuw kunnen
inzetten voor arme en kwetsbare mensen. Zo dragen zij bij aan een
rechtvaardige wereld waarin ieder mens telt. Dit doet de WNM al
vijftig jaar! Vanwege dit jubileum zouden veel missionair werkers op
9 mei in Den Bosch aanwezig zijn op de inspiratiedag als
voorbereiding op de campagne van dit jaar. Van Hermien Boudens
hoorde ik dat ook zij daarvoor een uitnodiging ontvangen had. Voor
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haar een mooie gelegenheid om naar Nederland te komen en voor
mij een kans om haar weer eens te ontmoeten.
Door alle maatregelen m.b.t. het coronavirus kan dat op 9 mei
allemaal niet doorgaan. De inspiratiedag is uitgesteld tot 4
september. Laten we hopen dat de situatie dan zover is verbeterd
dat een ontmoeting met missionair werkers mogelijk is.
De campagne van de WNM gaat overigens gewoon door.
Missionarissen en missionair werkers geven veel en vragen weinig.
Zij leven samen met kwetsbare mensen en strijden tegen onrecht,
armoede en uitsluiting. Zij geven zekerheden in Nederland op om
elders in de wereld lijden te verlichten en te bouwen aan een
rechtvaardige wereld. De steun van donateurs is daarbij onmisbaar.
Normaal kunt u dat doen door deel te nemen aan de collecte in de
kerk. Dat is onder de huidige omstandigheden waarschijnlijk nog
niet mogelijk. Wel kunt u uw bijdrage storten op rekeningnummer
NL30 RABO 0171 2111 11 t.n.v. WNM te Den Haag onder
vermelding van Pinksteractie 2020.
* MOV, Bernard Neijzen
Boekbespreking: Het Achterhuis
Auteur: Anne Frank
Voor haar dertiende verjaardag op 12
juni 1942 krijgt een meisje met de
naam Anne Frank een roodgeruit
dagboek. In juli 1942 duikt de familie
Frank onder in een achterhuis van de
firma Opekta. Anne’s vader Otto is
eigenaar van dit bedrijf en heeft samen
met zijn medewerkers deze
verblijfplaats gecreëerd door de
woonruimte af te sluiten met
archiefkast.
Aanvankelijk bestaat het gezin uit
vader Otto, moeder Edith, zus Margot
en Anne. Later volgen de familie Van
Pels met hun zoon Peter en een
tandarts Alfred Dussel (echte naam Fritz Pfeffer) zich bij hen.
Voedsel, kleding, soms cadeautjes, en nieuws van buiten wordt
gebracht door de medewerkers van het bedrijf, die daarmee een
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groot risico nemen. Anne schrijft in haar dagboek aan een
denkbeeldige vriendin, die ze Kitty noemt.
Door haar dagboek maken we kennis met de bewoners, de
hulptroepen, het kantoor, maar vooral de leefwereld in Het
Achterhuis zoals Anne het noemt.
In augustus 1944 slaat het noodlot toe. Ze zijn ontdekt. Was het
toeval of zijn ze verraden? We zullen het nooit weten.
Anne’s dagboek wordt enkele dagen na de inval gevonden en Miep
Gies, helper en vriendin van de familie, besluit het te verbergen.
Na de zomer van 1945 keert Otto Frank terug in Amsterdam. Als na
enige tijd duidelijk wordt dat Edith, Margot en Anne zijn
omgekomen, geeft Miep Gies hem het dagboek. Inmiddels is het
dagboek in verschillende talen ontelbare malen gedrukt en herdrukt
en is Het Achterhuis een museum geworden dat door miljoenen
mensen van de hele wereld wordt bezocht.
Anne’s droom om een beroemd schrijfster te worden is uitgekomen,
helaas heeft zij het zelf niet kunnen meemaken. Haar jonge leven is,
met dat van miljoenen anderen, veel te jong wreed afgebroken.
Haar dagboek Het Achterhuis is nog steeds, 75 jaar na dato,
ongekend populair en helaas ook nog onverminderd actueel.
* Jozina
De persoonlijke pelgrimstocht van Paus Franciscus

Paus Franciscus heeft zondag 15 maart jl. een persoonlijke
pelgrimstocht volbracht vanwege de coronapandemie. Hij bezocht
twee kerken waar zich een icoon en een kruisbeeld bevinden die in
vroegere eeuwen werden aangeroepen tegen de pest en de cholera.
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Nu er vanwege het Coronavirus geen liturgische vieringen in de
kerken mogen plaatsvinden, worden de gebedsintenties afgelezen in
onze online vieringen.
zo. 26 apr.: Ton van den Berg; Petrus en
Margaretha van de Wolfshaar-van den Hoven;
Gerardus en Petronella de Groot-van de
Wolfshaar; Ruth van Daatselaar; Johan en Mina
van Kooij-van Dijk; Ab Vrijhoef; jgd. Jan
Verbeek
do. 7 mei: Gabriele Ferraris
zo. 10 mei: Jan en Riekje Blom; Anton Hilhorst;
Gerardus van den Hengel; Dick en Bep van den
Heuvel-van Wegen; jgd. Zuster Imelda; Thea
van der Linde; Arie Daatselaar; Ben Hemkamp;
Arie en Tina Vrijhoef; Wim Vrijhoef; Griet van Daatselaar; jgd.
Antoon Berg; Antonius en Lambertha van den Hoven-Voskuilen; jgd.
Peter van Zomeren; Arno Littmann en familie
zo. 17 mei: ouders Verhoef-van Dijk; jgd. Sjaak de Groot; Anton en
Greet Hilhorst-van Daatselaar; Henk en Jo van ‘t Klooster-van
Burgsteden; ouders Verhoeven-Aartsen; ouders Bakker-van
Valkengoed; jgd. Siem Tolboom; jgd. Annie van Opijnen; jgd. Ab
Vrijhoef; ouders Van ‘t Klooster-van den Hengel en Michiel
Huurdeman; Jan Verbeek
zo. 24 mei: Johan en Mina van Kooij-van Dijk; Mirry van ‘t Klooster;
Anton en Greet Hilhorst-van Daatselaar; ouders Van ‘t Klooster-van
den Hengel, Kees Herder en Michiel Huurdeman; Fea LamersNieuwenhuis; Mariet van de Wolfshaar-Woolderink; Sjaak de Groot;
Jan Glaudemans
zo. 31 mei: Ton van den Berg; Ruth van Daatselaar; Gerardus en
Petronella de Groot-van de Wolfshaar; Petrus en Margaretha van de
Wolfshaar-van den Hoven; Johan en Mina van Kooij-van Dijk
do. 4 juni: Gabriele Ferraris
zo. 7 juni: Arie Daatselaar; Ben Hemkamp; Thea van der Linde; Arie
en Tina Vrijhoef; Wim Vrijhoef; Bertus Huurdeman, Hermien en
Coen; jgd. Job Tijmensen; Antoon Berg
zo. 14 juni: jgd. Gerardus en Annie van de Belt-Calis; Jan en Riekje
Blom; Anton Hilhorst; Gerardus van den Hengel; Dick en Bep van
den Heuvel-van Wegen
zo. 21 juni: Sjaak de Groot; Jan en Bep van den Berg-Kuijper en
Ron Bouwens; Anton en Greet Hilhorst-van Daatselaar; Johan en
Mina van Kooij-van Dijk; Siem Tolboom; ouder Van ‘t Klooster-van
den Hengel en Michiel Huurdeman
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zo. 28 juni: Ton van den Berg; Petrus en Margaretha van de
Wolfshaar-van den Hoven; Gerardus en Petronella de Groot-van de
Wolfshaar; Ruth van Daatselaar; Ab Vrijhoef; jgd. Gerard en Rika
Zwart-van ‘t Klooster; Ton Broekman en Hans; Sylvia Sof Sanichar
Gebed
De bisschoppen wijzen op de mogelijkheid om thuis op zondag de
Eucharistie op televisie te volgen, via KRO-NCRV, vanaf 10.00 uur
op NPO 2. Verder zendt radio Mario iedere ochtend en avond een
Eucharistieviering uit om 09.00 uur en 19.00 uur. Ten slotte vragen
de bisschoppen de parochie, hun pastorale kader en de gelovigen
om het volgende gebed te bidden:
God, toevlucht in onze nood,
kracht in onze vertwijfeling en angst,
vertroosting in ziekte en lijden.
Wees ons, uw volk, nabij en genadig
nu wij allen de gevolgen ondervinden
van het uitgebroken corona-virus.
Wees een Beschermer voor hen
die dit virus hebben opgelopen,
Wij bidden voor hen om hoop en genezing.
Wij bidden voor hen die aan de gevolgen van dit virus zijn
overleden, dat zij bij U geborgen mogen zijn.
Wij bidden voor allen die werkzaam zijn in de gezondheidszorg en
het openbaar bestuur, dat zij uw nabijheid en zegen mogen ervaren
in hun werk ten dienste van heel de samenleving.
Doe ons beseffen hoe groot uw liefde is voor ieder van ons
en dat Gij met ons zijt nu wij de kwetsbaarheid van ons
bestaan ervaren.
Versterk ons geloof en onze hoop zodat wij ons altijd zonder
aarzelen overgeven aan uw vaderlijke voorzienigheid.
Door Christus onze Heer.
Amen.

Overleden
Janneke van Golde-Erkelens, 75 jr.
Lies Beckers-Kreugel, 91 jr.
Annie Groenhof-Schut, 89 jr.
Thea Elsackers-de Vliegher, 93 jr.
* Mogen zij rusten in vrede
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Dopen
Vanwege de Coronacrisis is het momenteel
niet mogelijk om uw kind te laten dopen.
Voor vragen kunt u tussen 9.00 en 12.00
uur bellen naar ons parochiesecretariaat,
telefoonnr. 033-4941261, of mailen naar
leusden@stlucas.nu.

Pastoraal Team
Tel. 033-4941261
Pastoor Harrold Zemann – h.zemann@parochie-sintmaarten.nl
Pastoraal werker Antoinette Bottenberg –
antoinette.bottenberg@stlucas.nu
Pastoraal werker Fred Kok – fred.kok@stlucas.nu
Pastoraal werker Hao Tran – h.tran@parochie-sintmaarten.nl
Diaken Rini Bouwman – rini.bouwman@stlucas.nu
Secretariaat St. Jozefkerk
Tel. 033-4941261
Anita Snik, Hamersveldseweg 51, 3833 GL Leusden,
leusden@stlucas.nu ; openingstijden di t/m vrij van 9.30 tot 12.00
uur.
Financiën
Kerkbijdrage: St. Jozef, NL 88 RABO 033 5901905
Overige zaken: St. Jozef, NL 17 RABO 0335983499
Parochiële Charitatieve Instelling
Materiële en immateriële steun in nood
e-mail: pci.sintlucas@gmail.com, Website: www.caritasstlucas.nl
Bankrek.nr. NL30 RABO 0347802230, t.n.v. PCI St Lucas te Leusden
Uitvaart en aanvraag ziekenzalving
Binnen kantoortijden: 033-4941261; buiten kantoortijden: 0629457203
Huur De Kom
dekom.leusden@stlucas.nu
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Stil en onopvallend,
bescheiden en op de achtergrond,
een beetje vergeten,
vind je haar toch overal terug
in kerken en kapellen,
op hoeken van straten
verkleurd door regen en wind,
in huiskamers, oud of modern van vorm:
Maria, de vrouw zo menselijk nabij.
Een jonge vrouw uit Galilea
met een leven, getekend door het lijden
van haar Zoon.
Moeder van een kind anders dan andere,
dat van kleins af zijn eigen weg ging.
Ze leerde het aanvaarden
met het zwaard in haar hart.
Maria, een vrouw waarin elke moeder zich kan herkennen.
Zij stond onder het kruis van haar eigen zoon.
Op dat moment was er van mannen of leerlingen
geen sprake meer: ze waren er allemaal vandoor.
Ze kon aanvaarden omdat ze zich door God aanvaard wist.
God had naar haar omgezien.
Nu durft men nauwelijks nog over haar spreken.
Ze past in haar eenvoud niet meer in onze tijd.
Haar beeld is uit vele kamers verdwenen.
En toch blijft haar leven van pijn en diep geloof
een uitnodiging tot inzet en inkeer.
Bij haar komen mensen met zorgen en verdriet,
bij haar worden mensen opnieuw eenvoudig.
Haar beeld zal mensen blijven troosten
en wegen laten vinden naar elkaar.
Zij leert ons dat leven is:
willen vasthouden en moeten loslaten.
Erik Stijnen
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De volgende uitgave van dit blad is gepland op 26 juni 2020
Kopij graag vóór 12 juni 2020 sturen naar leusden@stlucas.nu

Wat er ook gebeurt, je kunt elk lot
overwinnen door het rustig te dragen
‘ Vergilius’
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