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IN MEMORIAM
Overleden onze parochiaan
JOHANNES HENRICUS JOZEF (HANS) VAN DEN BOS.
15 juli 1934 - 8 november 2021.
Afscheidviering heeft plaatsgevonden in de Lichtzaal van het Crematorium
Amersfoort.

Wij wensen Joke, kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen sterkte toe
om het gemis te kunnen dragen.
--------------------------------------Op donderdag 25 november is overleden mevrouw
WILHELMINA CATHARINA VAN GOETHEM-VAN HAREN. (WI).
Geboren te Arnhem op 17 augustus 1933
De afscheidsdienst is gehouden op donderdag 2 december in het
Crematorium Amersfoort.
Moge goede herinneringen het verlies verzachten.
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BESTE MEDEPAROCHIANEN,
Misschien hebben jullie het al via de media vernomen, de Nederlandse
bisschoppen hebben besloten de coronamaatregelen voor de rooms
katholieke kerk uit te bereiden. Dit in verband met de huidige ontwikkelingen
op het gebied van de coronaviruspandemie. Er zullen geen bijeenkomsten en
vieringen na 17.00 uur plaatsvinden ook niet op kerstavond en
oudejaarsavond. Het besluit om met Kerstmis tussen 17.00 uur en 5.00 uur
géén publieke vieringen toe te staan gaat de bisschoppen en ook ons zeer
aan het hart. De kerk mag geen bron van besmetting zijn. Zij willen met hun
besluit een massale beweging van mensen die tegelijkertijd naar de kerstnacht
en andere vieringen zouden gaan, voorkomen. Om die reden hebben wij de
roosters aangepast.
Dus op kerstavond zal er géén avonddienst worden gehouden.
Op kerstochtend is er om 11.00 uur een Woord- en Gebedsdienst.
Voor deze dienst bent u verplicht zich aan te melden bij Betty Obdeijn,
tel. 2536778, e-mail: benbettyhoevelaken@gmail.com
De oudjaarsavonddienst op 31 december komt ook te vervallen,
maar op nieuwjaarsdag, 1 januari zal er om 10.00 uur een
Woord- en Gebedsdienst worden gehouden.
De eerstvolgende Eucharistieviering zal worden gehouden op zondag
19 december om 11.00 uur met als voorganger Harrold Zemann.

-------------------------------------------------------In deze onzekere tijd drinken we géén koffie/thee voor of na de viering in
het Pauluscentrum.
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Liturgische agenda
Zondag 19 december om 11.00 uur: Eucharistieviering met medewerking van
het Pauluskoor.
Gaat voor::
pastoor Harrold Zemann.
Lector:
Wim Eggenkamp.
Collecten:
1. Onderhoud Pauluscentrum 2. Pastorale activiteiten.
Intenties:
Wim van Valkengoed. – Overleden ouders van
Valkengoed van Daatselaar.- Jan Voskuilen. – Ton Schoonderbeek. Anton van Esveld. – Gerard van ‘Klooster.
e

Bijzonderheden:
4 zondag van de Advent.
Vesperviering om 16.00 uur in de Eshof.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------Vrijdag 24 december, Kerstavond, GEEN VIERING.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------e
Zaterdag 25 december om 11.00 uur. 1 Kerstdag. Gebedsviering met
medewerking van het Pauluskoor.
Voorganger:
Pastor Ben Piepers.
Lector:
Thera Mulder..
Collecten:
1. Onderhoud Pauluscentrum 2. Pastorale activiteiten.
Intenties:

Gerda Kammeijer. - Nanda en Kees van der Tol. Joop van de Tooren. – Albert Hegge.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------Zondag 26 december: GEEN VIERING
-------------------------------------------------------------------------------------------------------Vrijdag 31 December: GEEN VIERING
------------------------------------------------------------------------------------------------------ Zaterdag 1 januari om 10.00 uur: Woord- en Gebedsviering met
medewerking van het Pauluskoor.
Collecten:
1. Onderhoud Pauluscentrum 2. Pastorale activiteiten.
Intenties:
Gerda Kammeijer. - Bert Zijlstra. - Gerardus de Jong. Wil van Goethem. -Jenny Jaspers Focks. – Norbert Klein. –
Hans van den Bos. - Frans Overmars. – Henny Ossendrijver. –
Joop Zwanenburg. – Petronella Bergmans. –Gerda van Vilsteren. –
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Zondag 2 januari:
GEEN VIERING.
------------------------------------------------------------------------------------------------------Woensdag 5 januari om 09.30 uur Eucharistieviering
Voorganger pastor Johan Rutgers. Pr.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------Zaterdag 8 januari om 19.00 uur Eucharistieviering met medewerking van het
Pauluskoor.
Voorganger:
pastoor Harrold Zemann.
Lector:
Sylvia Voskuilen.
Collecten:
1. Onderhoud Pauluscentrum 2. Pastorale activiteiten.
Intenties:
Wim van Valkengoed. – Overleden ouders van
Valkengoed-van Daatselaar. - Mientje van de Kletersteeg.Nanda van der Tol.- Lou Pieterse. - Bert Zijlstra. – Gerard van ’t Klooster. –
Anton van Esveld. - Joop van de Tooren. – Ton Schoonderbeek.
------------------------------------------------------------------------------------------------------Zondag 16 januari om 10.00 uur Gebedsdienst met medewerking van de het
Pauluskoor.
Collecten:
1. Onderhoud Pauluscentrum 2. Pastorale activiteiten.
Intenties:

Nanda en Kees van der Tol.
------------------------------------------

ALS WE ALLEMAAL SOLIDAIR ZIJN KOMT NIEMAND TEKORT.
Op 21 november jl. vierden wij in ons Pauluscentrum ‘Solidaridad-zondag’ met
als thema: Samen solidair voor haar toekomst.
Met een bijdrage in de solidaridad-envelop en/of in de collecte kon onze
penningmeester € 329.65 overmaken aan Solidaridad.
Heel hartelijk dank voor uw gift.
Marijke Kroon (MOV).
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OLIEBOLLENACTIE 2021
Veel mensen uit de Eshof en de Paulusgeloofsgemeenschap zijn nog steeds
betrokken bij het “Grace Home”, het opvanghuis voor straatkinderen in India.
Als maandelijkse sponsor zorgen we er o.a. voor dat de kinderen de
noodzakelijke kleding, onderdak en voedsel krijgen. De opbrengst van de
oliebollenactie is altijd een welkome aanvulling waarmee extra’s of
vernieuwingen kunnen worden bekostigd. Ook dit jaar verkoopt de Stichting
Grace Care uit Hoevelaken opnieuw topkwaliteit oliebollen van de echte
warme bakker Van der Veer uit Barneveld. We hebben daarin een
samenwerking met het jongerenproject voor Georgië, daarom zullen we de
opbrengst tussen beide goede doelen delen.
De kostprijs van de oliebollen stijgt elk jaar wat. Niets wordt goedkoper, zo
gaat dat nu eenmaal (inflatie). Toch houden we dit jaar de prijs nog op € 10,00
per zak van 10 stuks, met dank aan alle kopers die meestal iets meer geven,
voor het goede doel! Doet u ook weer mee? U kunt uw bestelling doorgeven
door een email te sturen naar info@gracecarenederland.nl. Zet daar dan uw
naam, adres en telefoonnummer in en natuurlijk hoeveel zakken (á 10 stuks) u
wilt hebben en op welke dag (30 of 31 december). We gaan er vanuit dat de
bakker ons weer in 2 partijen aanlevert.
U kunt uw bestelling ook telefonisch doorgeven aan:
Marijke Kroon: 033-285 3966 (graag tussen 18:00 en 20:00)
of Nico de Gier: 033-253 5071 (tussen 19:00 en 21:00)
Net als vorig jaar zullen we de oliebollen bij u thuis komen afleveren.
· Donderdag 30 december tussen 19.00 - 20.30 uur of
· Vrijdag 31 december tussen 10.00 - 12.00 uur
Met vriendelijke groet
Marijke Kroon
PS. Wilt u ook sponsor worden voor een bedrag per maand? Neem contact op
met Nico of meldt u aan via www.gracecarenederland.nl/contact/
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WIJ ZIJN ER VOOR U!!!!!
De pastoraatgroep van de Paulusgeloofsgeemeenschap bestaande uit:
Riet van Hofwegen
tel. 25 716 14
Betty Obdeijn
tel. 25 367 78
Lies Traa
tel. 25 368 81

(vrijwilligers-coördinator)
e-mail: rietvhofwegen@gmail.com
(diaconie-bezoek)
e-mail: benbettyhoevelaken@gmail.com
(jongeren en oecumene)
e-mail: p.traa2@upcmail.nl

BETALEN.
Wie in 2022 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 inleveren bij: mevrouw C.A. Voskuilen Mulderslaantje 7.
Tel. 033 25 724 83

HET IS WEER (BIJNA) ZOVER!
Zo tegen het einde van het jaar staan er veel traditionele gebeurtenissen op
het programma.
e
Niet alleen de kinderfeesten, maar ook de start van de voorbereiding op de 1
H. Communie, óók een feest!!
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De ouderavond hierover (voor regio midden: Hoevelaken en Nijkerk) zal in
januari 2022 plaatsvinden in het parochiehuis St. Jan in Nijkerk.
Op een informele manier zullen we met elkaar kennis maken en zal er
gesproken worden over het project. 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, die zit in groep 4 of 5, met de
voorbereiding mee te laten doen maar per abuis geen aanmeldingsbrief heeft
ontvangen neem dan contact op met een van onderstaande contactpersonen:
Nijkerk: Alie van Valkengoed, 0332453026
Hoevelaken: Sylvia Voskuilen, 0613518922
We horen graag van u.
Werkgroep 1e H. Communie
----------------------------------STILTEDAG 2021
Het is u vast opgevallen, dat er de afgelopen periode geen berichten meer
verschenen over de aanstaande Stiltedag op 31 december. De reden hiervan
was, dat de werkgroep Stiltedag twijfelde aan de haalbaarheid van deze dag.
Zeker toen de coronamaatregelen verder aangescherpt werden, werd dit een
groot dilemma.
Was het wel verantwoord om zoveel mensen op een dag in de Eshof
ontvangen. Of zouden we net als vorig jaar de dag op het laatst helemaal af
moeten zeggen. Er gingen genoeg argumenten over tafel om te stoppen.
En toch bleek, ondanks alle bezwaren, dat dit voor ons geen optie was. We
realiseerden ons, dat juist in deze periode het thema ‘Stil-l-even’ zich leent om
stil te staan bij wat er nu is. Bij uitstek zijn de beelden, schilderijen, teksten,
muziek en hoofdschikking, die er speciaal voor gemaakt of uitgezocht zijn,
daar geschikt voor. Dat inspireerde ons om de Stiltedag door te laten gaan en
dit keer in een aangepaste vorm aan te bieden. In plaats van gesloten deuren
om ons heen, zetten we dan ook met instemming van het moderamen de
deuren van de Eshof uitnodigend open.
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De Eshof staat op 29 t/m 31 december en op zondag 2 januari na de dienst
open voor leden van de Paulusparochie en de Eshof-gemeente.
- er is voldoende loop-en zitruimte in de kerkzaal en de hal
- een mondkapje en 1.5 meter afstand houden is verplicht
- per dagdeel kunnen er maximaal 30 personen binnen
- inschrijving voor een dagdeel is mogelijk via een intekenlijst, die vanaf
zondag in de hal van de Eshof en vanaf zondag 19 december in het
Pauluscentrum klaar ligt.
- momenteel wordt bekeken of opgave via de computer mogelijk is. Daar hoort
u zo snel mogelijk meer van.
Dagdelen:
29 december 13.00 uur – 15.00 uur
15.00 uur – 17.00 uur
30 december 13.00 uur – 15.00 uur
15.00 uur – 17.00 uur
31 december 10.30 uur – 12.00 uur
13.00 uur – 15.00 uur
15.00 uur – 17.00 uur
Van harte welkom, namens de werkgroep Stiltedag 2021,
Bea de Rijke.
-------------------------------------------UPDATE HOEVELAKEN NAAR GEORGIË
Tijdens de dienst van 21 november hebben we onze mededeling gedaan met
betrekking tot de reis naar Georgië. Tot ons spijt hebben we de stekker eruit
moeten trekken. Een besluit welke we weloverwogen genomen hebben, maar
één die ook zwaar valt. Anderhalf jaar lang hebben we gezocht naar
mogelijkheden. We hebben de reis met één jaar uitgesteld en acties in een
ander jasje gestoken in verband met de maatregelen. We
kijken dan ook zeker met trots terug op wat we onder
moeilijkere omstandigheden hebben bereikt.
Rond 27 oktober heeft onze vertrouwde reisorganisatie,
Livingstone, moeten besluiten te stoppen met de
organisatie van werkvakanties. Als begeleidersteam zijn we
veelal bij elkaar gekomen om nogmaals naar
mogelijkheden te zoeken. Hierbij hebben we veel steun
aangeboden gekregen vanuit ouders en de ZWO. Het deed ons heel goed om
te horen hoeveel vertrouwen er in de groep is. Hoewel we er niet alleen voor
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stonden, voelden we wel een zware last die op onze schouders erbij kwam.
Onze contactpersoon van Livingstone heeft ons ook zeer intensief begeleid
door middel van een overdracht.
Indien er geen sprake was van Corona, zou het zeker mogelijk zijn om de
organisatie van de reis op ons te nemen. We kregen teruggekoppeld vanuit de
organisatie dat we de juiste kritische vragen stelden en goed bewust zijn van
wat er bij de begeleiding van zo’n reis komt kijken. Ook hebben we genoeg
kennis in huis met de ZWO die achter ons staat. Echter, de meest belangrijke
voorwaarde voor ons is een verkenningsreis naar het project. Livingstone
voerde deze voorheen altijd zo’n 4 maanden voor de eerste reis uit en liep alle
belangrijke veiligheidsvoorwaarden na. De huidige Coronasituatie in zowel
Nederland als Georgië maakt het nog zeer onzeker of we in de zomer op reis
kunnen, laat staan hiervoor nog een verkenningsreis plaats te laten vinden.
Daar komt bij kijken dat we de allereerste groep zouden zijn die naar het
project afreist en we zodoende niet kunnen terugvallen op de ervaringen van
anderen.
Hoe nu verder?
Het opgebrachte geld is niet verloren gegaan en we willen dit nog altijd met
een groep aan het project schenken. We hebben daarom in overleg met de
ZWO besloten het geld te reserveren. Zodra het reizen wel weer mogelijk is,
checken we weer in met degene die dit nog altijd graag willen.
We zouden een hele drukke periode aan acties tegemoet gaan, maar ook
deze komen te vervallen. Echter, geven we niet volledig op en hebben we
besloten nog altijd door te zetten met de sinterklaas- en oliebollenactie. Na de
drukke feestmaand komen we weer met de groep bij elkaar. Jullie medeleven
heeft ons ook zeer geraakt en we willen jullie allemaal bedanken voor de steun
en betrokkenheid.
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OLIJFHELDEN.

Olijfolie met een missie
Van werken in een vluchtelingenkamp op Lesbos naar duurzame hulp
door samen te werken met olijfboeren op Lesbos om vluchtelingen te
helpen. Oprichter Chanella kwam door haar vrijwilligerswerk in de
vluchtelingenkampen in contact met olijfboeren. Samen is het idee voor
Olijfhelden ontstaan om de lokale economie te steunen en vluchtelingen
te helpen.
De Olijfhelden van Lesbos
Ken je de beelden nog uit 2015 van rubberen boten met vaders, moeders en
kleine kinderen die de gevaarlijke oversteek maakten van Turkije naar
Lesbos? Duizenden vluchtelingen kwamen in korte tijd aan op Lesbos. De
olijfboeren op Lesbos twijfelden geen moment en gingen samen eten uitdelen
om de mensen in nood te helpen. Deze olijfboeren zijn Olijfhelden.
In 2020 wachten er meer dan 20.000 vluchtelingen op Lesbos. Ondanks alle
gevaren van de zee zijn er nog steeds wekelijks families die met een rubberen
boot naar Lesbos proberen te komen. Turkije biedt voor hen geen veilige
toekomst.
Met elke olijfolie en voedzame maaltijd
Geïnspireerd door de olijfboeren wordt met elke verkochte olijfolie een
voedzame maaltijd gegeven aan een vluchteling. Zo kunnen we niet alleen in
Nederland genieten van heerlijke olijfolie, maar geven we ook een toekomst
aan de bewoners van Lesbos.
Met elke verkochte olijfolie steunen ze erkende hulporganisaties. Het hele jaar
door steunen zij Home For All door met de opbrengst van elke verkochte
olijfolie een maaltijd aan een vluchteling te geven.
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De coöperatie heeft als missie de werkgelegenheid op het eiland vergroten en
het behouden van een goed ecosysteem op het eiland voor de olijfbomen,
kruidenplanten en dieren.
Herkomst van olijfolie
De olijfolie komt rechtstreeks van de boeren van de sociale coöperatie
Modousa op Lesbos. Deze boeren maken op hun biologische olijfgaarden
premium extra vierge olijfolie van de Kolovi-olijf. Het heuvelachtige landschap
staat vol met olijfbomen, in een natuurlijke omgeving met veel kruidenplanten
en bloemen. Dit proef je terug in de milde en volle smaak van de olijfolie.
Hoe werkt de actie in de Eshof
De ZWO van de Eshof vindt Olijfhelden een aansprekende manier om hulp te
bieden aan vluchtelingen en willen deze actie steunen door het binnen de
Eshof en de Paulus gemeenschap onder de aandacht te brengen. Het is ook
mogelijk om bij ons uw bestelling te plaatsen.
Elke fles krijgt een kaartje om de flessenhals waarop de herkomst, serveertips
en het goede doel vermeld staan. Lekker voor jezelf en leuk om cadeau te
geven.
Door flessen van 250 ml en 500 ml biologische extra vierge olijfolie à
€ 12,95 resp. € 19,95 via ZWO te bestellen kunnen we dit goede doel
ondersteunen en met elkaar de verzendkosten laag houden.
We hebben drie momenten bepaald waarop we de olijfolie collectief kunnen
bestellen
1. Bestel en betaal tussen 21 en 30 november(voor 12.00 uur), dan
verwachten wij op zondag 5 december uw bestelling in de kerk te
kunnen geven.
2. Bestelt en betaalt u tussen 1 en 15 december, dan verwachten wij uw
bestelling op 19 december in de kerk te hebben.
3. De laatste kans is tussen 16 en 27 december, dan is uw olijfolie naar
verwachting op 2 januari in de Eshof.
Dit alles afhankelijk van de levertijd.
Plaats uw bestelling bij Hanneke van den Brink, Mail: s.brink94@outlook.com
Zij laat u dan via mail de verdere afhandeling weten. Voor meer informatie kijk
www.olijfhelden.nl.
Hanneke van den Brink- Reijnhout Veenslagenweg 121
Telefoon: 0640195111
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Actie Kerkbalans 2022 komt eraan.
GEEF VANDAAG VOOR DE KERK VAN MORGEN.
Lees meer in de Lucasbrief op pagina 6.
----------------------------------------VESPERS OP DE ADVENTSZONDAGEN: OM 16.00 UUR

Op de vier Adventszondagen zijn er in de Eshof oecumenische
vespervieringen. Vanwege de avondsluiting beginnen ze om 16.00 uur.
De PKN heeft voor dit jaar het thema gekozen ‘Van U is de toekomst’. Scriba
René de Reuver schrijft daarover: “Dit thema staat midden in de actualiteit
van vandaag, waarin we onzeker zijn over de toekomst. Allereerst door Covid19, dat de hele samenleving op de kop heeft gezet. Daarnaast spelen andere
urgente zaken. Op politiek en economisch gebied, maar ook als het gaat om
bijvoorbeeld het klimaat en migratie.”
“‘Van U is de toekomst’, want ons voortbestaan, als individu, als kerk, als
samenleving, als aarde hangt niet van onszelf af. Natuurlijk zetten we ons
ervoor in. Maar in het besef dat het ons gegeven moet worden: de kracht en
de creativiteit om ons in te zetten, de moed om te veranderen wat we
kunnen, de wijsheid om te accepteren wat we nu niet kunnen veranderen én
het vertrouwen dat eens alles goed zal komen.”
Als vespergroep kiezen we voor een kleine variatie op dit thema: ‘Van (n)U is
de toekomst?’ ‘Nu’ – omdat wij zelf een keuze hebben in wat we nu doen,
laten en denken. En een vraagteken – omdat daarbij ook de vraag is wat we
zelf kunnen sturen en wat niet. Wat voor impact heeft deze tijd op onszelf?
Op anderen?
Wat zijn de juiste prioriteiten? Wat voor keuzes hebben wij?
Hoe kunnen we doen waar het in de Adventstijd om gaat: toegroeien naar
het licht?
Als dit Dialoogje verschijnt, hebben we nog twee vespervieringen te goed.
Van harte welkom!
(Namens het vesperteam: Linda de Wals, Lieske Duim, Cees Otte, Simon Drost,
Ellie Boot)
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EEN ALTERNATIEVE KERSTSAMENZANG
Op zaterdag 18 december zou de jaarlijkse interkerkelijke Kerstsamenzang
plaatsvinden. Helaas gaat die ook dit jaar niet door. Het is heel spijtig, want
het comité van de Kerstsamenzang had een prachtig plan. Toen duidelijk was
dat we beter niet met een grote groep mensen bij elkaar zouden kunnen
komen, werd gekozen voor een groot kinderkoor dat in de Eshof kerstliederen
zou zingen. De uitvoering zou tweemaal plaatsvinden, zodat ouders en
grootouders hierbij zouden kunnen zijn. Alle overige inwoners van Hoevelaken
zouden de kinderen via kerkdienstgemist.nl online kunnen horen en zien.
Vooraf aan het kinderkoorconcert zou er een korte kerstfilm vertoond worden.
De titel van de film: ‘samen op weg’. Edwin Schimscheimer schreef daarvoor
de liedjes en de muziek, en samen met Anne van Wilgenburg werkte hij het
script uit. Onder andere David Roelofs, Mena Nieuwveld en Anne zelf spelen
er een rol in, naast de eigenaars van verschillende bedrijven in ons dorp.
Na de verscherpte coronamaatregelen van 26 november besloot het comité
met verdriet dat de kerstsamenzang beter niet door kon gaan. Gelukkig
hebben we creatieve mensen in ons midden. Anne van Wilgenburg en Ely
Hackman hebben het complete kinderconcert opgenomen. Het geheel zal,
samen met de kerstfilm, op 18 december vanaf 20.00 uur te zien en te
beluisteren zijn via kerkdienstgemist.nl (afstemmen op ‘de Eshof’) en ook op
https://nijkerk.nieuws.nl/evenementen/samen-op-weg/.
Voor wie nieuwsgierig is, is er alvast een inkijkje in de kerstfilm geregeld.
Op Nijkerk Nieuws is een prachtige trailer te zien:
https://nijkerk.nieuws.nl/nieuws/161408/alternatief-voor-kerstsamenzang-nietlive-wel-op-youtube/

WEEK VAN GEBED VOOR DE EENHEID
Op zondag 16 januari 2022 zouden we normaal gesproken als
Paulusgemeenschap en Eshofgemeente samen de ‘Week van gebed voor de
eenheid’ vieren. Dat zit er helaas ook in 2022 niet in. Als voorbereidingsgroep
(Jan Vogel, Anny Smink, Linda de Wals en ondergetekende) hebben we
besloten de twee afzonderlijke vieringen wel zoveel mogelijk op elkaar af te
stemmen. We volgen dezelfde liturgie en houden dezelfde meditatie, Linda in
het Pauluscentrum, Ellie in de Eshof. Als we de eenheid niet kunnen vieren
door samen naar één kerkgebouw te gaan, dan komt deze werkwijze het
dichtst in de buurt!
Ellie Boot
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We vieren de mooiste tijd van het jaar
al is het wel een beetje anders
iets minder dicht bij elkaar
maar alsnog wens ik u
hele fijne dagen
en een prachtig nieuw jaar
vol nieuwe kansen
liefde en geluk
en hopelijk weer wat dichter bij elkaar.

De redactie dankt allen die in 2021 kopij hebben aangeleverd en
wenst u een Zalig Kerstfeest en een Zalig Nieuwjaar.
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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:
secretariaat@katholiekhoevelaken.nl
Contact en bezoek:
Betty Obdeijn, Van Lyndenlaan 35, tel. 2536778
e-mail: benbettyhoevelaken@gmail.com
Intenties:
Cathrien Voskuilen, Mulderslaantje 7 tel. 2572483
Redactie Dialoogje:
Angeline Hubbers, Zonnebloemlaan 11 tel. 2536367
e-mail: angelinehubbers@hotmail.com

Kopij voor het nummer van 23 januari t/m 13 maart 2022 kunt u UITERLIJK
inleveren tot DONDERDAG 13 januari vóór 10.00 uur bij:
Angeline Hubbers, Zonnebloemlaan 11.tel. 033 2536367.
e-mail: angelinehubbers@hotmail.com
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