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Beste lezer, 
Op het moment van schrijven woedt er een oorlog in Oekraïne. De 

Russische president Poetin is de aanstichter. We weten niet hoe de 

situatie zal zijn als u deze Jozefbode ontvangt. Wij hopen van harte 
dat de wereld tot rust is gekomen en er weer vrede zal zijn. Oorlog 

ontwricht de levens in de oorlogsgebieden, maar ook in onze 

omgeving.  
 

Laten we niet vergeten dat de vastentijd is 

begonnen. Een periode van bezinning en 
onszelf aardse zaken ontzeggen. Dit alles op 

weg naar Pasen, een nieuw begin en nieuw 

leven.  
 

 

 
Wij zijn zeer verheugd dat we een nieuwe penningmeester hebben 

gevonden. We wensen Mariël heel veel succes! 

 

Mijn naam is Mariël Masselink, moeder van 

vier kinderen, sinds 1999 woonachtig in 
Leusden. Misschien dat sommigen mij nog 

kennen; ik heb van 2004 -2011 in het 

Parochiebestuur gezeten. Vanuit die tijd 
ken ik Evelien Blom nog en wij troffen 

elkaar eind 2021. Evelien vertelde mij dat 

de locatieraad op zoek is naar een nieuwe 
penningmeester: ze kwamen bij mij uit a) 

omdat ze denken dat ik dat kan en b) 

omdat ik een gat in de hand heb (      ). 

Graag ga ik de uitdaging aan, waarbij we 
een periode van een half jaar als proef hebben afgesproken, waarin ik 

mij voor een financieel gezonde parochie zal inzetten. 
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Paasfeest 
Met Pasen vieren we de overwinning van Christus op de dood. Voor 

ons hét moment om als geloofsgemeenschap samen te komen en dit 

feest uitgebreid samen te vieren, met in ons achterhoofd dat dit twee 
jaar lang, vanwege Corona, niet kon. Nu mogen we uitpakken! Omdat 

de Lucasdag ook al twee jaar niet kon doorgaan mogen we van het 

Lucasbestuur dit jaar met Pasen 

feestelijk uitpakken. We nodigen 

u allen daarom van harte uit 

voor de Paasviering op zondag 
17 april om 9.15 uur. Na de 

viering kunnen we in de KOM, 

met een hapje en een drankje, 
als vanouds elkaar een Zalig 

Pasen toewensen.  

 
Eerste Communie voorbereiding 

De kinderen uit de Lucasparochie zijn inmiddels gestart met de 

voorbereiding op hun Eerste Communie. Vanuit Leusden doen er 12 
kinderen mee: Delena, Duuk, Maarten, Simon, Daan, Gabriëlla, 

Gerjan, Lea, Zoë, Maaike, Benjamin en David. We wensen jullie heel 

veel plezier tijdens de voorbereiding!  De Eerste Communieviering is 
op zondag 3 juli om 11.00 uur in de Jozefkerk te Achterveld.  

 

Opfrismis 13 maart in de Jozefkerk om 09.15  
Tijdens deze 'opfrismis' zullen alle kinderen die dit jaar hun Eerste 

Communie doen, aanwezig zijn. Het zou heel leuk zijn als er kinderen, 

die in de afgelopen jaren hun Communie hebben gedaan, hierbij 
aanwezig zijn. Dus kom ook, jij hoort er ook bij! 

 

Vormselviering zondag 12 juni 2022  
Vanuit het secretariaat is er aan de ouders een uitnodiging gezonden 

om hun zoon/dochter (groep 8 van de basisschool of in de brugklas) 

mee te laten doen met de voorbereiding op het Vormsel. Heeft u deze 
niet gekregen, neem dan contact op met: secretariaat@stlucas.nu    

Vrijdag 11 maart is een eerste bijeenkomst voor de ouders van 19.00-

20.30 uur in De KOM te Leusden. Voor de 'tieners' worden vijf 
bijeenkomsten gepland op een vrijdagavond van 19.00 - 20.30 uur in 

de periode van 11 maart-12 juni 2022. 

 
 

mailto:secretariaat@stlucas.nu
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Palmpasen 2022 

Gelukkig, dit jaar mogen we weer wat organiseren in De KOM. We 

grijpen dan ook meteen onze kans! In voorbereiding op Palmpasen 
willen we graag met de 

kinderen (basisschool) 

een Palmpasen stok 
maken. Kom je ook op 

zaterdagmiddag 9 april 

om 13.00 uur!  
Geef je wel even op: 

leusden@stlucas.nu Wij 

weten dan op hoeveel 
kinderen wij kunnen rekenen en onze inkopen daarop richten. Thuis 

kan je natuurlijk al wat voorbereidingen treffen. Blaas wat eieren uit 

en beplak of beschilder deze alvast, dan kan je deze ook aan de 
Palmpasenstok hangen. 

 

Kinderwoorddienst tijdens de Palmpasenviering  
De Palmpasenviering begint vroeg en wel om 09.15 uur. Zorg er voor 

dat je er in ieder geval om 09.00 uur bent. Vooraf zullen wij 

Broodhaantjes uitdelen voor op de stok. Hoe feestelijk zal het zijn als 
jullie met je Palmpasenstok meelopen in de processie! Voor het altaar 

worden de stokken gezegend en daarna lopen we gelijk door naar de 

KOM voor een eigen Kinderwoorddienst. Voor het einde van de viering 
kom je bij je ouders in de kerk weer terug. Kom ook naar jouw eigen 

Kinderwoorddienst! 

 
Kennismaken met een nieuw lid van de Pastoraatsgroep 

Mag ik mij even voorstellen? Mijn naam is Hank Beermann (1954) en 

ik mag sinds 1,5 maand een bijdrage leveren aan de Pastoraatsgroep 
van de Jozefkerk in 

Leusden, samen met 

Diana Mol en Paulien 
Flinkerbusch. Voor een 

aantal van u ben ik 

waarschijnlijk geen 
onbekende. Eerder al 

heb ik deel uit gemaakt 

van Diepar en was tot 
afgelopen najaar 

namens de parochie lid van de Raad van Kerken in Leusden. 

Ik ben geboren in Den Haag, aldaar opgegroeid en na de pedagogische 
academie werkzaam in het basisonderwijs. Eerst als leraar in de 

Haagse binnenstad, daarna als schoolleider. Ik ben getrouwd met Aleid 
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en we wonen sinds 1997 in Leusden. Samen zijn we eigenaar van 

Maatschap Onderwijs, een landelijk werkend onderwijsadviesbureau. 

Inmiddels ben ik zelf al anderhalf jaar pensioengerechtigd, zij het nog 
steeds professioneel actief maar dan wel in de afbouwfase. 

Tegelijkertijd wil ik mij graag inzetten voor onze parochie. Vandaar dat 

ik ja gezegd heb tegen het verzoek om tot de pastoraatsgroep toe te 
treden. Enerzijds vanuit de behoefte aan een zinvolle (vrije) 

tijdsbesteding, anderzijds vanuit de overtuiging dat we onze 

geloofsgemeenschap alleen met een actieve inzet van parochianen zelf 
in stand kunnen houden. Naast dit lidmaatschap ben ik binnen 

Leusden ook politiek actief en ben ik al jaren lid van Kiwanis Club 

Leusden. Ook maak ik deel uit van de Raad van Toezicht van een 
groot katholiek schoolbestuur in het Westland. Vanuit mijn langjarige 

loopbaan in en voor het onderwijs kan ik mijn kennis en inzichten goed 

benutten ten behoeve van de pastoraatsgroep, ik zie dan ook uit naar 
een betekenisvolle tijd daarbinnen. Daarbij staat ‘samenwerking’ 

centraal. Samen met Diana en Paulien gaat dat zeker lukken! 

 
Marcuspassie in de St. Jozef 

Samen met de Marcuskerk en de Koningshof willen we dit jaar aan het 

begin van de Goede Week, het lijdensverhaal uit het 
evangelie volgens Marcus lezen. Dat doen we op een 

bijzondere manier: John Kuiper en Peter Sneep 

verzorgen deze avond. De Bijbelteksten worden 
afgewisseld met zang en orgelspel. Het bijzondere is 

dat de aanwezigen het koor zijn, we kunnen dus met 

hart en ziel meezingen.  
Deze avond is aan het begin van de Goede Week, op maandag 11 

april, om 19.30 uur in de St. Jozefkerk. Voor wie dat wil is er 

gelegenheid om een uurtje in te zingen, op zaterdag 9 april om 14.00 
uur in de Marcuskerk. De toegang is gratis, een vrije gift bij de ingang 

is natuurlijk van harte welkom. We hopen velen uit de verschillende 

kerken te mogen begroeten. 
 

 
Johannes Passion van JS Bach in onze kerk. 

Op maandag 21 maart zal er een aangepaste versie van de Johannes 

Passion uitgevoerd worden speciaal voor de bovenbouw van de 
basisschool. De scholen ’t Ronde en het Christal zijn de eerste scholen 

die hier aan mee werken. De St. Bach Leusden hoopt dat er volgend 

jaar andere scholen mee willen doen. Op dinsdag 22 maart is de 
‘gewone’ uitvoering van de Johannes Passion  Deze begint om 20.00 

uur. Wanneer u dit leest is het waarschijnlijk te laat om nog een 

kaartje te kopen. 
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Informatie over de Lourdesreis en zomerkampen voor kinderen vindt u 

in de Lucasbrief. 
 

 
 

De kerken zijn weer open…. 

De data van alle vieringen in de St. Lucasparochie kunt u terugvinden 
in de Lucasbrief of op de website www.stlucas.nu 

Iedere zondag is er een Eucharistieviering om 9.15 uur. Vanaf 1 mei 

beginnen de vieringen weer om 11.00uur  
Alle Eucharistievieringen zijn ook online mee te vieren.  

 

Kerk-TV St Jozefkerk te Leusden. 
Om een kerk-uitzending in st Jozefkerk te Leusden te bekijken/ 

luisteren moet u volgende handelingen verrichten: Start op  laptop, 

PC, tablet, iPad of mobiele telefoon de website kerkdienstgemist.nl  en 
vul Leusden in bij ‘Vind uw kerk’.  Klik in het volgende scherm op: St 

Jozefkerk Leusden. Er verschijnt een lijst van beschikbare 

uitzendingen van St Jozefkerk Leusden en klik vervolgens op de 
uitzending die u wilt zien of beluisteren.  

 

Tijdens de veertigdagentijd is er ook iedere woensdagavond 
om 19.00uur een oecumenische viering in de Jozefkerk: 

2 maart -  ‘Vergroening’  Aswoensdag  voorganger: pw. Fred Kok 

9 maart  -  ‘Verloochening’  voorganger: ds Pieter van den Berg 
16 maart – ‘Verontwaardiging’  voorganger: Neeltje Rietveld 

23 maart – ‘Verbijstering’  voorganger: ds. Peter Hommes                                                       

30 maart – ‘Verantwoording’  voorganger: pw. Ben Piepers 
6 april  –    ‘Verwondering’  voorganger: ds. Rob Doesburg 

13 april  –   ‘Vernieuwing’  viering van boete en vergeving 

voorgangers: ds. Pieter van den Berg en pw. Fred Kok 
 

Rozenkransgebed 

Iedere donderdagmorgen om 9.30 uur in de St. Jozefkerk. 
 

Lisidunahof  

In Lisidunahof is er elke vrijdag om 15.30 uur een weekviering, de ene 

keer ingevuld door de geestelijk verzorger Geke van Schuppen (PKN), 
de andere keer door Paulien Flinkerbusch (RK) en ook een keer door 

Team Welzijn.  

18 maart     Geke van Schuppen 
8 april (ovb)   Geke van Schuppen  

15 april   Paulien Flinkerbusch en Geke van Schuppen 
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Biechten 

Als u een (telefonisch) gesprek wilt aanvragen met een pastoraal 

medewerker dan kunt u bellen met het secretariaat voor het maken 
van een afspraak. Telefoon: 033-4941261 

 

Koffiedrinken in De Kom 
Koffiedrinken na de kerkdienst mag weer. U bent dan van 

harte welkom in de Kom.  

 

 

Wandelen met Jozef, (met) de kerk op stap ! 

Houdt u van wandelen? En mag dat wat u betreft ook gecombineerd 

worden met een goed gesprek? Zondag 27 maart organiseert de 
Pastoraatsgroep een wandeling door De Schammer als een actieve 

ontmoeting van en voor parochianen. Ook gezinnen nodigen wij hierbij 

van harte uit.  
Nu de lente niet lang meer op zich zal 

laten wachten (hopen wij), is dat een 

goed moment om in beweging te 
komen. We denken dat het daarnaast 

heel fijn is om elkaar 

weer in persoon te kunnen spreken. 
Onderwerp en diepgang van de 

gesprekken is uiteraard aan uzelf. Wel 

moedigen we de deelnemers aan om af en toe van gesprekspartner te 
wisselen. Om 12.00 uur bij parkeerplaats De Schammersteeg 2. 

(richting Stoutenburg). Vandaar start de wandeling van ongeveer 

anderhalf uur. De Schammer kan drassig zijn, laarzen of waterdichte 

wandelschoenen zijn wellicht wel handig. Na afloop is er in De Kom 

gelegenheid om met een drankje en hapje 'bij te komen'. We hopen 

dat velen zich zullen aansluiten en de kans grijpen actief het onderling 
contact weer aan te gaan. Aanmelding vooraf is wel handig voor het 

organiseren hiervan. Dit kan bij het secretariaat. 

 
Rouw is de achterkant van de liefde 

Door:    Antoinette Bottenberg, pastoraal werker 

Datum en tijd:   Donderdagavond 7 april om 19.30 uur 
Plaats:    De Kom Leusden 

Als jezelf of iemand in je omgeving met verlies en verdriet te maken 

krijgt, is het soms moeilijk om een weg te vinden in een wirwar van 
gevoelens. Verschillende emoties beïnvloeden je leven en kunnen je 

uit balans brengen. Rouw is een normale reactie op verlies waarmee 

we een plek voor ons zelf creëren om werkelijk afscheid te kunnen 
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nemen en met ons verlies leren omgaan. Rouwen vindt plaats op alle 

lagen: in gedachten, gevoelens, in het lijf, in de waarneming van de 

wereld, op identiteitsniveau en ook op geloofsniveau waarbij elk 
verdriet uniek is. 

Deze avond verkennen we het rouwlandschap: 

rouwtaken, normale rouw en gecompliceerde 
rouw, stapeltjesverdriet, de slingerbeweging van 

het leven, verschillen in rouw bij mannen en 

vrouwen, de invloed van de hechtingsstijl op 
rouwen, rouwen vanuit religieus perspectief, de 

do's en dont's in ons omgaan met verdriet.  

De inleiding zal zich voornamelijk richten op het 
verlies door de dood maar het bevat ook inzichten en handvatten die 

herkenbaar en toepasbaar zijn bij andere vormen verlies, zoals bij een 

scheiding, verlies van gezondheid, werk en ideaal. 
 

Aanmelden: secretariaat@stlucas.nu  of  033-4941261  

 
TAIZÉ jongerenreis vanuit Leusden e.o. 

Ga jij mee met andere jongeren naar Taizé? 

Taizé is een klooster op een heuvel in Bourgondië 
in Frankrijk, ruim 800 km zuidelijk. Elk jaar 

komen er vele duizenden jongeren voor 

ontmoeting en bezinning. Taizé staat voor 
bijbelstudie, internationale ontmoetingen, muziek 

en gebed. Dit willen we graag als groep jongeren 

uit Leusden een week meemaken. 

In de zomervakantie van zondag of maandag 10 

of 11 tot en met zondag 17 juli 2022. 

 
Voor jongeren vanaf 16 jaar. Kosten zijn afhankelijk van vervoer 

ongeveer € 200 (incl. verblijf, eten en vervoer). Heb je interesse? Geef 

het door en we houden je op de hoogte. 
 

Ineke van de Berkt (PGL): inekevandeberkt@pgleusden.nl;  

06-29567771 

Pieter van den Berg (GKv): 

pvdberg.vdm@solcon.nl;   
06-53662254 

Diana Mol (RKK-Leusden): 

leusden@stlucas.nu;    
033-4941261 

Pieter Struyk (RKK-Achterveld): 

pieterstruyk@gmail.com;    
06-45402260 

mailto:secretariaat@stlucas.nu
mailto:inekevandeberkt@pgleusden.nl
mailto:pvdberg.vdm@solcon.nl
mailto:leusden@stlucas.nu
mailto:pieterstruyk@gmail.com
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Ben jij klaar voor het Paasfeest ! 

 
In de Veertigdagentijd worden verhalen verteld uit het evangelie van 

Johannes. Het is bijna feest in Jeruzalem: Pesach, het feest van de 

eerste oogst en van de bevrijding uit Egypte. Uit de wijde omtrek 
komen mensen naar Jeruzalem om het feest te vieren. Maar wat voor 

feest wordt het voor Jezus en zijn leerlingen? Kunnen ze eigenlijk wel 

feestvieren? De reis naar Jeruzalem is niet alleen maar vrolijk. Zo 
vertelt Jezus ook over zijn zorgen, zijn lijden en sterven. In de 

verhalen horen we hoe het donker wordt in de stad maar ook hoe God 

op Paasmorgen een nieuw begin maakt. 
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Een Feestslinger 

Help je mee om een mooie feestslinger te maken voor in de kerk met 
voor elke week een nieuwe vlag.  Het zou mooi zijn als jij vanaf nu 

iedere  week op een vlaggetje een tekening maakt of een verhaaltje 

schrijft  van wat je die week hebt meegemaakt.  
Dit kunnen vrolijke 

vlaggetjes zijn maar je 

mag ook tekenen of 
vertellen waar jij je 

zorgen over maakt. 

Ook vaders/moeders/ 
opa/oma/tantes en 

ooms mogen meedoen. 

Alles kunnen we delen. 
Neem je vlaggetje(s) 

mee  op zaterdag 9 

april. Dan gaan we in 
De KOM een 

Palmpasenstok maken. 

Of geef je vlaggetje af 
bij het secretariaat, in 

de brievenbus. We 

gaan ervoor zorgen dat 
er een bijzondere 

feestslinger in de kerk 

hangt met Pasen.  Zo 
wordt de slinger een 

teken van hoop en 

verwachting van ons 
allemaal ! 
 

 
 

 
 
 
 

Vind je deze vlag te klein? Maak er dan zelf een op een groot vel 
papier. Neem deze mee op zaterdag  9 april naar De KOM (daar gaan 

we een Palmpaasstok maken)  of lever hem in bij het secretariaat in 

de brievenbus  ! 
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Hij leeft!  

Auteur: Willemijn de Weerd   

Illustraties: Marjolein Hund 
  

Vier verhalen rondom de dood en de opstanding van Jezus. De 

verhalen nemen je mee op weg naar Pasen. 
De verhalen zijn vertellingen vanuit vier verschillende personen. 

Maria, de zus van Martha en Lazarus, koopt een fles olie. Dat is heel 

duur maar Maria wil het hoofd en 
de voeten van Jezus zalven. Zij 

heeft gehoord dat hij zal gaan 

lijden en sterven. Maria houdt veel 
van Jezus en daarom heeft ze dit 

voor hem over. De apostelen en 

haar familie vinden het eigenlijk 
verspilling. 

Maar Maria is blij dat ze dit voor           

Jezus kan doen. 
  

Johannes, een volgeling van Jezus, heeft een maaltijd voor hem laten 

opdienen. Hij weet dat Jezus van hem houdt, maar weet Jezus dat 
Johannes ook van hem houdt? 

Tijdens de maaltijd als Jezus het brood breekt zegt hij: 'Neemt dit 

brood en eet dit want dit is mijn lichaam'. 
En Jezus zegt ook dat hij zal gaan sterven voor de zonden van de 

mensen. Johannes begrijpt dit niet helemaal. 

Als er wijn gedronken gaat worden zegt Jezus: 'Dit is mijn bloed, 
drinkt hiervan'. Ook vertelt Jezus dat hij door één van zijn apostelen, 

volgelingen, verraden zal worden. Johannes weet niet wat hij ervan 

moet denken. Dat kan toch niet waar zijn.  
De andere vertellers zijn Petrus en Maria van Magdala. 

  

Het boek bevat veel tekst, afgewisseld met tekeningen. Geschikt om 
voor te lezen voor kinderen van 5 tot 9 jaar. 

*Jozina 

 
 

Blauw viooltje, blauw viooltje, 

In mijn lieve lentetuintje klein, 
't Zal geen uren, nu meer duren, 

Dan zal 't Pasen, dan zal 't Pasen zijn. 

 
Johanna Rusz 
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Als paus Franciscus bij u op de koffie komt 

Momenteel is de katholieke kerk in synode bijeen, wat betekent dat er 

een wereldwijd gesprek aan de gang is: wat leeft er onder de 
gelovigen? En waartoe voelen wij ons geroepen, als gelovigen, in deze 

tijd? Alle bisschoppen is gevraagd mee naar Rome te nemen wat in 

hun bisdom leeft. Meer achtergrondinformatie vindt u o.a. in de 
Lucasbrief, en op de website. Ook wij, parochianen van de St. 

Jozefkerk, en mensen in onze omgeving  zijn uitgenodigd om mee te 

doen. Want de H. Geest waait dwars door onze kerkelijke 
gemeenschappen heen èn volop daarbuiten. 

 

Hoe kunt u meedoen? 
Er is een individuele vragenlijst “Als paus Franciscus bij u op de koffie 

komt, waar zou u dan het liefst eens met hem over willen praten?” 

luidt de laatste vraag; voorafgegaan door vragen als: waar wordt u blij 
van in het katholieke geloof? Wat doet u verdriet? Wat blijft voor u van 

waarde? En geef de Heilige Geest een kans: u wordt gevraagd vanuit 

de stilte, vanuit gebed te antwoorden. De vragenlijst is via de website 
in te vullen. Voor mensen voor wie dit bezwaarlijk is liggen ze ook in 

de hal van de kerk.  

 
Er is een extra vragenlijst voor vrouwen “Zij heeft een verhaal”, via 

Mgr. De Korte, bisschop van Den Bosch en gedelegeerde voor de 

vrouwen. Met een warme aanbeveling van het pastoraal team. 
Eveneens via de website of in de hal van de kerk. 

 

De ingevulde vragenlijsten kunnen worden ingeleverd in de daar voor 
bestemde doos in de hal van de kerk of op het secretariaat. 

 

Er is een spel met de vragen van de synode. Voor kleine groepen, of 
met kinderen en jongeren, een mooie gelegenheid om in gesprek te 

gaan. Ook deze ligt in de hal van de kerk. 

 
Vastenactie 2022 Je land is je leven 

Stelt u zich eens voor dat u binnen twee weken uit uw huis gezet 

wordt omdat er een groot datacentrum wordt gebouwd. Wat u ook 
inbrengt, wat u ook zegt of doet, er is niets meer aan te veranderen. 

Waarschijnlijk raakt u in paniek, want twee weken is niet lang om een 

ander onderkomen te vinden. Vragen blijven door uw hoofd malen: 
waar moet ik met mijn spullen heen, waar kunnen we slapen, raak ik 

al mijn geld kwijt? 
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Nu zult u zeggen: dat overkomt mij niet in Nederland, ik heb rechten 

en word beschermd door de wetten in ons land. En inderdaad, deze 

situatie zal ú niet snel overkomen. Helaas geldt dit niet voor iedereen. 
Dagelijks worden mensen over de hele wereld uit hun huizen gezet 

omdat een overheid of grote onderneming zijn oog heeft laten vallen 

op kostbare grond waar ze wonen. Die uitzettingen gaan vaak gepaard 
met veel intimidatie en zelfs geweld. 

 

Dit overkwam ook Juana Ical en haar gezin, zij werden in 2011 met 
geweld uit hun huis gezet omdat op de plek van hun huis een 

suikerrietplantage kwam. Het huis werd in brand gestoken en de 

familie bleef met lege handen achter. Gelukkig kwam er hulp. Met 
ondersteuning van een lokale hulporganisatie zijn ze er in geslaagd 

samen met andere families nieuw land te pachten. Nu kunnen ze weer 

gewassen verbouwen en verkopen en in hun levensonderhoud 
voorzien.  

Drie projecten staan dit jaar centraal. 

In Guatemala steunt Vastenactie 3 
Maya-gemeenschappen die opkomen 

voor hun rechten bij de bouw van een 

waterkrachtcentrale, waardoor kostbare 
landbouwgrond verdwijnt. 

 

In Libanon leven 884.000 Syrische 
vluchtelingen die geen eigen plek 

hebben om te wonen in hun nieuwe 

land. Slechte huisvesting, geen scholen 
voor kinderen, geen werk voor 

volwassenen. 

 
In het noordoosten van Brazilië staan 

de kleine boeren voor verschillende uitdagingen. Hermien Boudens, die 

door onze geloofsgemeenschap ondersteund wordt, werkt al meer dan 
30 jaar als missionair werker in dit gebied en houdt zich voornamelijk 

bezig met de vorming van mensen tot leiders in hun eigen 

gemeenschap. 
 

Vastenactie steunt deze projecten die direct of indirect te maken 

hebben met landrechten met als thema: Je land is je leven. De diepe 
verbondenheid van inheemse volken met hun land. 

Vastenactie kunt u ondersteunen met een bijdrage via de collectes in 

de kerk of een gift op rekeningnummer NL21 INGB 0000 0058 50 
t.n.v. Vastenactie, Den Haag. 

*MOV, Bernard Neijzen 
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Carnaval achter de rug - Vastentijd begonnen - 7 weken op weg 

naar Pasen. 

Vrijdag 25 februari jl. kwam het verlossende woord: de mondkapjes 

hoeven alleen nog maar op in het openbaar vervoer, de 1,5 meter 

afstand mag wel maar is niet meer verplicht, alle publieke locaties zijn 

weer open, je hoeft alleen nog maar een negatieve test te laten zien 

als je met 500 mensen binnen dezelfde ruimte bent.  

Dus, de Carnavalsoptocht mocht weer! In sommige dorpen, waaronder 

Achterveld,  was er eerst een Carnavals mis in de kerk.  

 

Het woord ‘carnaval’ is afgeleid van het Latijnse ‘carnem levare’ wat 

zoiets betekent als ‘opheffen van het vlees’, vrij vertaald kun je hier 

ook zeggen: ‘je afwenden van het lichamelijke en je toewenden naar 

het geestelijke’. Geen eenvoudige opgave voor de 7 weken van de 40-

dagen tijd! Daarom wordt er eerst uitbundig genoten van het leven, 

we vieren Carnaval. 

Naast het carnavaleske van dagen feest en vrijheid, is Carnaval ook 

een tijd waarin de gevestigde orde op zijn kop wordt gezet. Je draagt 

kleren waar je normaal niet in gezien wilt worden, iedereen is gelijk, 

rangen en standen vervagen. Als teken dat de gevestigde orde in die 

dagen even opzij wordt geschoven, overhandigt de burgemeester - zij 

het symbolisch - de sleutel van de stad aan Prins Carnaval. Een paar 

dagen is zijn wil wet. 

 

Daarna begint het grote vasten, 7 weken van onthouding, van 

soberheid en bezinning, om straks goed het Paasfeest te kunnen 

vieren. Ook buiten de kerk kent men het gebruik om te vasten. In 

Bijbelse context is vasten een tijd waarin je je richt op gebed tot God, 

om steun en hulp. Door jezelf beperkingen op te leggen wat betreft 

eten en drinken en zo minder aandacht te hebben voor je lichaam, 

wordt het bewustzijn gericht op geestelijk welzijn. Als je niet zomaar 

alles eet en drinkt wat je wilt, maar er bewust over nadenkt, komt er 

vanzelf ruimte om stil te staan bij het hoe en waarom van je doen en 

laten. In de afgelopen jaren is de focus van de vastentijd meer gericht 

op aandacht voor het welzijn van de mensheid in zijn algemeenheid en 

om de zorg voor mens en milieu.  
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We kennen in de St. Jozefkerk al een aantal jaren de traditie om op de 

woensdagen in de 40-dagentijd in de kerk samen te komen voor 

oecumenische vespers. Door Corona kon dat in de afgelopen twee jaar 

niet doorgaan, maar dit jaar gelukkig wel! De Marcuskerk en de 

Koningshof namen de uitnodiging aan om deze vespers samen voor te 

bereiden en er samen in voor te gaan.  

 

De eerste vesper was op Aswoensdag, Fred Kok ging als pastoraal 

werker voor, de lector kwam uit de Marcuskerk. Het overkoepelende 

thema voor de oecumenische vespers tot aan Pasen is ‘Groene 

voetstappen?’ met verwijzing naar klimaat problematiek. Het thema 

voor de Aswoensdagviering was ‘Vergroening’. We lazen een tekst 

over ‘Elisabeth Groen’, het stadspark op het terrein van voormalig 

ziekenhuis Elisabeth. Een voorbeeld van hoe wij groene voetstappen 

kunnen achterlaten. Het stukje evangelie uit Johannes 12 vertelde ons 

over de graankorrel die moet sterven om vrucht te dragen: de cirkel 

van leven.  

De groene palmtakjes die vorig jaar op 

Palmzondag werden gezegend en die we thuis 

achter het kruis staken, werden verbrand tot 

as. Ook hier de cirkel van groen leven, door de 

as van de dood, op weg naar nieuw leven. Het 

askruisje op ons voorhoofd  als teken van 

boetedoening; alle momenten waarop we 

tekortschoten mogen we achter ons laten, 

symbolisch verbranden. Met het gebed:  

 

God van alle leven, met de as op ons voorhoofd belijden we: 

we zijn stof en keren tot stof weer, wij horen bij de aarde.  

Openlijk of in de stilte van ons hart nemen we ons voor om werk te 

maken van uw opdracht aan ons: om onze tijd op aarde zin te geven, 

deze veertig dagen en de rest van ons leven.  

Steun ons en wees ons nabij. Amen.  

 

Zo gaan we op weg naar het feest van Pasen, het feest van bevrijding 

van al wat dood is in ons leven.  

 

Vanaf 24 februari jl. wordt het nieuws beheerst door de situatie in 
Oekraïne. Na de inval door Rusland, is het alledaagse leven daar 

getekend door angst, geweld, vernietiging. Daar voelen mensen aan 

den lijve wat het betekent niet vrij te zijn, waar dood het leven 
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beheerst. Op hoog niveau wordt gekeken wat mogelijk is aan hulp, 

concrete hulpacties zijn op gang gekomen, in het groot en in het klein, 

kerken luiden hun klokken als teken van solidariteit. Laten we, in onze 
opgang naar het Paasfeest, in de kerk en thuis, hen gedenken in onze 

gebeden, een kaarsje opsteken en bidden dat ook voor hen bevrijding 

wacht, liever vandaag dan morgen.    

*Paulien Flinkerbusch 

 

 

zo 13 mrt: Joseph Le Ngoc Bich; Herman van den Hengel; An Wantenaar-

van ’t Klooster; Corrie van Daatselaar-van Esveld; Gerardus van den 
Hengel; Dick en Bep van den Heuvel-van Wegen; Fea Lamers-Nieuwenhuis; 

Mariët van de Wolfshaar-Woolderink; Sylvia Sof-Samichar; Margriet van 
Daatselaar-Veen; Van Nam Tran; Nguyen van Vihn; overleden familieleden 

Gregorius-van Ruitenbeek 
Zo 20 mrt: Corrie van Daatselaar-van Esveld; Anton en Greet Hilhorst-van 

Daatselaar; Ouders van ’t Klooster-van den Hengel en Michiel Huurdeman; 
An Wantenaar-van ’t Klooster; Arno Littmann en familie; Van Nam Tran; 

Nguyen van Vihn; Annie Willems-Wantenaar 
zo. 27 mrt: Ab Vrijhoef; Ton van den Berg; Ruth van Daatselaar; Corrie van 

Daatselaar-van Esveld; Gerardus en Petronella de Groot-van de Wolfshaar; 

Johan en Mina van Kooij-van Dijk; An Wantenaar-van ’t Klooster; Petrus 
Johannes en Margaretha van de Wolfshaar-van den Hoven; Van Nam Tran; 

Nguyen van Vihn; Thea van der Linde 
zo. 3 apr: Antoon Berg; Arie van Daatselaar; Corrie van Daatselaar-van 

Esveld; Gerard van Dijk; Arie en Tina Vrijhoef; Wim Vrijhoef; An Wantenaar-

van ’t Klooster; jgd. Jeanne Hoelen-

Malherbe; Nguyen van Vihn; Van Nam 
Tran; Cilia Blom  
zo. 10 apr: Herman van den Hengel; 

Corrie van Daatselaar-van Esveld; 
Gerardus van den Hengel; Dick en Bep 

van den Heuvel-van Wegen; Ouders 
Verhoef-van Dijk; An Wantenaar-van ’t 

Klooster; Siem Tolboom; Van Nam  Tran; Nguyen van Vihn 
za. 16 apr: Margriet van Daatselaar-Veen  

zo. 17 apr: Corrie van Daatselaar-van Esveld; Ouders van ’t Klooster-van 
den Hengel en Michiel Huurdeman; An Wantenaar-van ’t Klooster; Thea van 

der Linde; Mely, Eddy en Hok Oey; jgd. Ton Broekman en Hans; Van Nam 
Tran; Nguyen van Vihn; 

zo. 24 apr: Ab Vrijhoef; Ton van den Berg; Corrie van Daatselaar-van 
Esveld; Ruth van Daatselaar; Gerardus en Petronella de Groot-van de 

Wolfshaar; Johan en Mina van Kooij-van Dijk; An Wantenaar-van ’t Klooster; 
Bep en Kees van Daatselaar; Van Nam Tran; Nguyen van Vihn 
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zo. 1 mei: Arie van Daatselaar; Griet van Daatselaar; Corrie van Daatselaar-

van Esveld; Gerard van Dijk; Arie en Tina Vrijhoef; Wim Vrijhoef; An 
Wantenaar-van ’t Klooster; Nguyen van Vihn, Van Nam Tran;- 

zo. 8 mei: Herman van den Hengel; Corrie van Daatselaar-van Esveld; 
Gerardus van den Hengel; Dick en Bep van den Heuvel-van Wegen; An 

Wantenaar-van ’t Klooster; Van Nam  Tran; Nguyen van Vihn 

 
Misintenties kunt u opgeven via het secretariaat leusden@stlucas.nu of 033-

4941261 

 

 
 

Overleden 

Johan Herman Maria Rietman, 81 jr. 
* Moge hij rusten in vrede 

 

Geboren 
Op 15 december is Marie-Claire van de Weg geboren. Dochtertje van 

Saskia en Gerjan van de Weg-Kuipers. 

 
 

Dopen 

Voor een eerste doopgesprek kunt u zich opgeven bij 
het parochiesecretariaat, telefoonnr. 033-4941261 of 

mailen naar leusden@stlucas.nu.  

 
 

 

 

  Gedicht: “Hoe zou het zijn” Corry Neuenschwander 

 

 
 

 

mailto:leusden@stlucas.nu
mailto:leusden@stlucas.nu
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Pastoraal Team  

Pastoor: Harrold Zemann – h.zemann@parochie-sintmaarten.nl 

Parochievicaris: Johan Rutgers – johan.rutgers@stlucas.nu   
Pastoraal werkers:  

Antoinette Bottenberg - antoinette.bottenberg@stlucas.nu  

Fred Kok – fred.kok@stlucas.nu   
Diaken: Rini Bouwman – rini.bouwman@stlucas.nu   

 

Secretariaat St. Jozefkerk  
Tel. 033-4941261  

Anita Snik en Simone Beerens, Hamersveldseweg 51, 3833 GL 

Leusden, leusden@stlucas.nu; openingstijden di t/m vrij van 9.30 tot 
12.00 uur.  

 

Locatieraad Leusden: 
Voorzitter: Evelien Blom-de Groot 

Secretaris: Willy van Dijk-Roest 

Penningmeester: Mariël Masselink 
Lid en contact de Kom: Gerbrand Boersen 
 

Pastoraatsgroep Leusden: pastoraatsgroep.leusden@stlucas.nu 
Paulien Flinkerbusch, Diana Mol, Hank Beermann 
 

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:  
06-29457203  

 

Huur De Kom  
dekom.leusden@stlucas.nu 

 

 
 

 

mailto:h.zemann@parochie-sintmaarten.nl
mailto:johan.rutgers@stlucas.nl
mailto:antoinette.bottenberg@stlucas.nu
mailto:fred.kok@stlucas.nu
mailto:rini.bouwman@stlucas.nu
mailto:pastoraatsgroep.leusden@stlucas.nu
mailto:dekom.leusden@stlucas.nu
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De volgende uitgave van dit blad is gepland op 6 mei 2022 

Kopij graag vóór 22 april 2022 sturen naar 

leusden@stlucas.nu 
 

 

 

 

 

 

 

 

Hoe zou het zijn: angst voor de dood,  

angst voor het front? 

Hoe zou het zijn als je vrijheid niet bestond? 

 

 

mailto:leusden@stlucas.nu

