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Beste lezer, 
U ontvangt deze Jozefbode na de 

dodenherdenking en 

bevrijdingsdag. Hoe geweldig is 
het dat wij al zoveel jaren op 5 

mei onze vrijheid kunnen vieren! 

In deze Jozefbode kunt u lezen 
over de activiteiten in de 

komende periode rondom 

Hemelvaart en Pinksteren.  
We wensen u veel leesplezier en 

een prachtig voorjaar! 

 

 
 
Beste Parochianen 

Als u dit leest is Pasen alweer verleden tijd. Hemelvaart komt eraan en 

dat is een bijzonder afsluiting van het Paasfeest. De Goede Week 
begon al met Palmpasen en sinds lange tijd liepen er weer kinderen 

met een Palmpasenstok in de Palmprocessie mee. Omdat we Pasen 

weer op de uitbundige manier mochten vieren na 2 jaar heel 
spaarzaam, was het een prachtige belevenis dat met de Paaswake de 

kerk zo goed gevuld was. Het koor Generations zong uit volle borst en 

zorgde voor een fijne paassfeer. Voordat we echt Pasen konden vieren 
zijn in de Goede Week heel veel vrijwilligers aan de slag geweest om 

de kerk voor te bereiden op dit grote feest.  
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De poetsdames hebben de 

hele kerk een extra beurt 

gegeven. De 
koperpoetsdames hebben alle 

koper gepoetst van de kleine 

kandelaar tot aan de grote 
kroonluchters toe.  

 

De kerkhofheren hebben het kerkhof extra geveegd en geharkt en de 
kosters zijn alle dagen druk geweest met de voorbereidingen van de 

verschillende vieringen. De bloemendames zorgden voor de 

Paasbloemen. Zonder al deze vrijwilligers zou het geen Pasen kunnen 
worden. 

Het doet ons allemaal goed dat we in deze toch heel spannende tijd dit 

met elkaar mogen beleven. De oorlog in de Oekraïne lijkt ver weg 
maar het is echt heel dichtbij. Het maakt ons bang maar soms ook 

zorgeloos: Dat komt nooit hier! Datzelfde gold voor de corona, we 

dachten dat gaat ons wel voorbij, maar dat was een verkeerde 
gedachte. We moeten als kerk en gemeenschap ermee leren leven dat 

de wereld er nooit meer zo onbezorgd voor ons uit zal gaan zien.   

Op eerste Paasdag konden we na de viering het einde van de corona 
‘vieren’ met taart en hapjes. Gelukkig kunnen steeds meer mensen de 

Kom op zondag vinden om de contacten weer aan te trekken. 

 
We hebben de laatste jaren met vijf 

mensen (wegens corona) onze 

oorlogsslachtoffers die op het kerkhof 
liggen herdacht op 4 mei. Dit jaar zal dat 

weer gebeuren en wij nodigen iedereen 

uit om dat mee te beleven. We beginnen 
om 18.00 uur en het duurt ongeveer een 

half uur. Fijn als u erbij aanwezig kunt 

zijn. 
 

*Evelien Blom de Groot 

  

 
 

Samen zingen! 
Wat is er nu heerlijker om zo nu en dan samen met je kind te zingen 

in een koor. Het zou geweldig zijn om dat ook in onze kerk weer 

mogelijk te maken. We denken aan ca. 3 vieringen per jaar. Deze 
zullen speciaal gericht zijn op gezinnen met (jonge) kinderen.  

Natuurlijk zullen we voorafgaand aan iedere viering een paar keer op 
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een voor ieder passend tijdstip repeteren. We zijn blij dat dirigent Jan 

Beckers van Generations open staat voor dit initiatief en als koorleider 

zal optreden, ondersteund door enkele leden van Generations met hun 
kinderen. Houdt uw kind van zingen en u ook, denk er niet langer over 

na en geef u op bij het secretariaat. We hopen op een grote groep 

enthousiaste zangers! 
Het mailadres luidt: leusden@stlucas.nu of 033-4941261 
 

Terugblik Palmpasen 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Een gezellige (zaterdag)middag was het in De Kom. De kinderen 
hebben samen met hun moeder een mooie Palmpaasstok gemaakt. 

Eerst hebben we samen gesproken: ‘Waarom er een kruis wordt 
versierd? Waarom 12 noten en waarom 30 rozijnen?’ Uiteraard horen 

er ook eieren bij, maar dat broodhaantje dan, boven op de stok? De 

stokken zijn mooi versierd en met elkaar een mooi rijtje in afwachting 

van de processie voor het koor uit, de kerk in, op zondagmorgen 

Palmpasen. 
 

Kinderwoorddienst met Palmpasen 

Bijgaande foto's spreken voor zich, de kinderen kruipen bijna de 

Kijkbijbel in om goed te kunnen zien wie nu Jezus is en of het echt wel 
een ezel is en geen paard. Er werd zelfs nageteld of het wel twaalf 

vrienden zijn van Jezus bij het laatste avondmaal en is het plaatje 

verderop werkelijk Judas? Tja, trouw blijven aan je vrienden was ook 
een mooi gesprek na een inleidend spiegelverhaal van de beste 

voetballer, die aanbeden wordt. Maar hoe zit het dan, als later blijkt 

dat hij vanwege een blessure niet meer kan meedoen? Wordt hij 
vergeten of....? 

 

 

mailto:leusden@stlucas.nu
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Vrijwilligers gezocht 
Met versterking van Hank Beermann in onze pastoraatsgroep gaan we 

aan de slag met ons jaarplan '22/'23. Er zijn vele plannen maar om die 

te realiseren hebben we 'menskracht' nodig. Wij kunnen helpen met 
faciliteren maar alle activiteiten zelf te gaan uitvoeren dat gaat ons 

niet lukken. We doen hierbij een oproep aan u om als betrokken 

parochiaan uw ‘steentje hier aan bij te dragen’. Hier volgen een aantal 
activiteiten die ‘bemand’ kunnen worden 

 

Kinderen en kerk 
Uit de enquête die we hebben gehouden bij ouders met jonge 

kinderen, blijkt dat er behoefte is aan: 

 
Crèche: We denken hierbij aan een volwassene, eventueel samen met 

een middelbare scholier die een paar keer per jaar, zou willen 

oppassen op de kleinsten onder ons. Uiteraard wordt in overleg 
gekeken naar de momenten door het jaar heen. 

 

Kinderwoorddienst (KWD): We hebben ouders nodig die 3 à 4 maal 
per jaar tijdens een viering, voor kinderen van de basisschool, een 

kinderwoorddienst willen verzorgen. De voorkeur voor deze KWD zou 

zijn aan het begin van de Advent, Vasten en met Palmpasen. Dit zijn 
in de RK kerk belangrijke momenten vooraf aan de Christelijke 

feesten. Uiteraard kan de Pastoraatsgroep je hierbij op weg helpen 

met alle leuke materialen die er zijn.   
 

Samen zingen: Zie onze oproep aan ouders met basisschoolkinderen 

eerder in deze Jozefbode.  
 

Verdere plannen hopen wij u in een volgende Jozefbode te kunnen 

melden. 
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In Memoriam 

Wim Veen, die 35 jaar lang redacteur is geweest van Geloof & Kerk, is 

12 april helaas overleden. Wim schreef altijd met veel passie over zijn 
geloof en onze geloofsgemeenschap. We wensen zijn vrouw Janny en 

zijn kinderen veel sterkte met dit verlies. Wim is 82 jaar geworden. 

 
Vouwgroep 

De vrijwilligers van de vouwgroep Geloof & Kerk en nu de 

insteekgroep Jozefbode en Lucasbrief, zijn uitgenodigd voor een 
gezellige bijeenkomst in de Kom op woensdag 1 juni vanaf 14.30 uur. 

Het vouwwerk is niet meer nodig bij de Jozefbode, omdat de Jozefbode 

tegenwoordig geprint en geniet wordt dmv onze kopieermachine. We 
nemen deze middag dan ook afscheid van het gedane werk wat 

sommige vrijwilligers jarenlang hebben gedaan. Waarvoor onze dank! 

 

 
 
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 11.00 uur. 

Let op: Op zondag 5 juni, zondag 12 juni en zondag 3 juli is er een 

afwijkende tijd en zal de Eucharistieviering in de Jozefkerk om 9.15u 
beginnen.  

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.  

 
Rozenkransgebed 

Iedere donderdagmorgen om 9.30 uur in de St. Jozefkerk. 
 

Lisidunahof In Lisidunahof is er elke vrijdag om 15.30 uur een 
weekviering, ingevuld door geestelijk verzorger Geke van Schuppen 

(PKN), Paulien Flinkerbusch (RK) en het Team Welzijn.  
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6 mei     Paulien Flinkerbusch Woord en Communie 

13 mei    Geke van Schuppen  

20 mei   Geke van Schuppen 
27 mei   Paulien Flinkerbusch Woord en Gebed 

3 juni   Zangviering 

10 juni   Geke van Schuppen 
17 juni     Paulien Flinkerbusch Woord en Communie 

24 juni    Team Welzijn 

1 juli   Geke van Schuppen 
 

Biechten 

Als u wil biechten of 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.  
 

 

Hemelvaart 'Dauwtrappen' donderdag 26 mei 08.00 uur 

Net als vorig jaar willen we met Hemelvaart samen naar buiten. Er zal 
een mooie fietsroute rondom Leusden worden uitgezet. De lengte van 

deze route zal lang/kort genoeg zijn om in ieder geval om 11.00 uur 

de viering in de kerk te kunnen meemaken.  
Vanaf 08.00 tot 09.00 uur kan er worden gestart.  

Een routebeschrijving ontvangt u dan van ons bij de kerk. In de 

komende weken zal in de hal van de kerk een intekenformulier 

klaarliggen waarop u zich kan aanmelden. Dit kan ook via het 

secretariaat: 4941261 of leusden@stlucas.nu  

 

Neem gerust familieleden, buren, vrienden of medeparochianen mee! 
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Pinksteren met kinderen 

Op zondag 5 juni is het Eerste Pinksterdag. We vieren dan dat de 
Heilige Geest neerdaalde op de leerlingen van Jezus waardoor ze vol 

enthousiasme en moed de verhalen over Jezus aan iedereen die het 
maar horen wilde, konden vertellen. Wist je trouwens dat Pinksteren 

komt van het Griekse woord ‘pentekoste’ dat vijftig betekent? En dat is 

niet zo gek, want Pinksteren wordt 50 dagen na Pasen gevierd. 
Misschien heb je thuis een kinderbijbel, lees het verhaal maar eens. 
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1. Geel   8. Donker blauw 

2. Oranje   9. Licht groen 
3. Licht Rood  10. Donker groen 

4. Donker Rood  11. Licht bruin 

5. Roze   12. Donker bruin 
6. Paars   13. Licht grijs 

7. Licht blauw  14. Donker grijs 
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Een Pinksterduif (vredesduif) maken 

 

 
 



11 

 

Gebruik deze duif als voorbeeld. Knip deze uit en trek deze duif over 

op een stevig papier of wit karton. Knip vervolgens deze duif uit. Knip 

dan ook het gleufje open waar de vleugels moeten komen . Vouw een 
A5-je als harmonica op en schuif dit door de gleuf, als vleugels. 

 

 
 

 

 
 

 

 
Voordat je dit erin schuift kan je op 

de vleugels nog een wens schrijven. 

Of kleuren met alle kleuren van de 
regenboog. Maak een gaatje 

bovenop de rug zodat je de duif kan 

ophangen 
 

 

 
 

Langoor doet een wens 

Auteur & Illustratrice : Paula Metcalf 
 

Het is lente en Langoor heeft worteltjes gezaaid. Nu gaat hij bloemen 
plukken. Als hij na een poosje moe en warm is geworden gaat hij op 

de rand van de vijver zitten. Even lekker zijn pootjes laten afkoelen in 

het water. Maar opeens ziet hij een pikzwart visje met zijn kopje 

boven het water uitkomen. Het is 

helemaal alleen. Langoor vraagt waar 

haar ouders zijn. Het visje vertelt dat er 
een storm is geweest en toen is ze haar 

familie kwijt geraakt. Langoor denkt dat 

het visje zich vast wel heel alleen zal 
voelen. Maar dan krijgt hij een idee. 'Wil 

je mijn vriendinnetje zijn?' vraagt hij. 'Ja! 

Dat wil ik heel graag!' roept het visje. 
Dus denkt Langoor dan neem ik haar 

mee naar huis. Maar als hij haar uit het 

water tilt begint ze ineens heel erg te 
spartelen. 

‘Oeps’ denkt Langoor dat was ik 

vergeten. Een visje hoort in het water.  
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Dan springt hij zelf in het water. Maar oh jee: hij kan niet zwemmen. 

Dat was hij even vergeten. Gelukkig komt zijn moeder hem redden.  

Langoor zegt zijn nieuwe vriendinnetje verdrietig gedag. 'Hier neem 
mijn das maar mee, dan vergeet je mij niet.’ 

De dagen gaan voorbij. Het visje is zo eenzaam en verdrietig. Ze 

wikkelt de das van Langoor om haar heen. Oh, wat mist ze haar 
nieuwe vriendje. Maar Langoor mist zijn vriendje ook. Vaak staat hij 

voor het raam te kijken en te denken. Hij hoopt maar dat het goed 

met haar gaat. Als hij op een heldere avond een vallende ster ziet, 
doet hij een wens. 'Ik wens dat het visje en ik elkaar weer zullen zien.' 

Dan komt de zomer met warme dagen. Langoor en zijn mama gaan 

buiten picknicken. Maar wat is dat nu: er komt een kikkertje met een 
das om aanhoppen over het tuinpad. Het is de das van Langoor. 

'Ik was een kikkervisje en nu ben ik groot.' 'Wil je nu nog wel mijn 

vriendje zijn?' Langoor is zo verschrikkelijk blij dat hij roept: 'Nou en 
of!' 
 

Voorlezen vanaf ca. 4 jaar. Je kunt praten over kikkers - natuur -
vriendschap. Achterin het boek is nog een bladzijde opgenomen: Van 

visje tot kikker. 
 

*Jozina 

Kwaken de kikkers eensgezind, 
dan komt er vast weer met hoge wind. 

 

  
 

Pinksteractie 2022 Week Nederlandse Missionaris 
“Geloven in de ander - 

Samen één missie”.  

Dat is het thema van 
de Week Nederlandse 

Missionaris (WNM) die 

gehouden wordt van 
28 mei t/m 5 juni 

2022. Ieder jaar voert 

de WNM campagne 
voor de Nederlandse 

missionarissen en 

missionair werkers. 
Met hart en ziel zetten 

zij zich waar ook ter 

wereld in voor arme en uitgesloten mensen. Zij leven samen met hen 
en staan naast de ander. Dat geeft mensen kracht en moed om de 
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eigen levensomstandigheden te veranderen. Samen proberen ze een 

menswaardig bestaan op te bouwen. Bij hun inzet hebben 

missionarissen behoefte aan een breed thuisfront van familie, 
vrienden, parochies en de WNM. Hun steun is hard nodig om dit werk 

te kunnen blijven doen.  

 
Een betere toekomst voor jongeren 
 

In de campagne van dit jaar staan 

twee personen in de schijnwerpers. 

Missionaris Dick Zwarthoed werkt 
al ruim vijftig jaar in de 

Democratische Republiek Congo. 

Hij zet zich in voor straatjongeren, 
gaat op ziekenbezoek en bezoekt 

de dorpen van zijn uitgestrekte 

parochie.  
 

 

Missionair werker Frans van Kranen werkt in Brazilië waar hij zich met 
hart en ziel inzet voor de rechten van kinderen. Hij is voogd van 

kinderen tot 18 jaar die door de kinderrechter uit huis zijn geplaatst.  
 

 

Zij worden in twee huizen 
opgevangen. De zogeheten sociale 

moeders van de organisatie 
proberen een nieuwe familie voor 

deze jonge kinderen te zijn, die al 

veel trauma’s hebben 
doorgemaakt. 

 

 
Op www.weeknederlandsemissionaris.nl/pinksteractie kunt u meer 

lezen over hun mooie en belangrijke werk. 

 
De WNM steunt missionarissen en missionair werkers financieel in hun 

persoonlijk welzijn. Zo betaalt de WNM de ziektekostenverzekering of 

vult de AOW-premie aan en draagt bij aan een welverdiend verlof in 
Nederland. In geval van nood kunnen zij een beroep doen op een 

laagdrempelig fonds, bijvoorbeeld als hun computer aan vervanging 

toe is. 
 

 

 

http://www.weeknederlandsemissionaris.nl/pinksteractie
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Pinksteractie 28 mei t/m 5 juni 2022 

De WNM wil graag missionarissen en missionair werkers blijven 

steunen in hun werk. Zelf vragen ze weinig, maar ze kunnen een 
steuntje in de rug wél heel goed gebruiken. Onze hulp is daarbij 

onmisbaar. Alleen samen met u kan de WNM dit steuntje in de rug 

blijven geven. In de periode van 28 mei t/m 5 juni is de collecte 
bestemd voor de WNM. U kunt ook een bijdrage overmaken op 

rekeningnummer NL30 RABO 0171 2111 11 t.n.v. WNM, Den 

Haag. Zo kunnen wij er mede voor zorgen dat zij hun waardevolle 
werk kunnen blijven uitvoeren. 

 

*MOV, Bernard Neijzen 
 

De Zonnebloem Leusden 

U kent de Zonnebloem natuurlijk wel van o.a. de dagtochtjes en 
lotenverkoop. Maar wist u dat de Zonnebloem in Leusden ook een 

eigen afdeling heeft? 

Onze afdeling Leusden heeft ook nog eens een eigen handwerkclub.  
Elke donderdagmiddag worden er in een 

ontspannen sfeer diverse creaties gemaakt. 

Deze worden verkocht bij  verschillende 
gelegenheden o.a. Koningsdag. De opbrengst 

komt ten goede aan de Zonnebloem.  

De groep kan best nog wat creatieve personen 
erbij hebben. 

Denkt u ‘dat kan ik niet’ of komt u er even niet 

uit, dan staan onze creabea-leidsters u met 
raad en daad terzijde. 

 

Bent U creatief of heeft u zin om uw 
vaardigheden te vergroten voor een goed doel? 

Kom dan eens vrijblijvend kennismaken op 

donderdagmiddag van 13.30 uur tot 15.30 uur in ons clubhuis de Kit. 
Dit is gelegen op het complex Geertrudishof (schuin t.o. de Jozefkerk). 

Want de Zonnebloem, die is er voor iedereen! 

 
*Jozina (deelnemer handwerkgroep) 

 

 
Kwaakt de kikker en 

springt de vis, 

dan verandert het weer, 
of blijft zoals het is. 
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Op weg naar het Pinksterfeest 
Het Paasfeest net achter de rug, het waren prachtige zonnige dagen. 

Ik zag zelfs de eerste Pinksterbloemen al in de berm van de weg!  

 
Voor het eerst in twee jaar weer 

volop mogelijkheid om te vieren. 

In de liturgie eindigden we op 

tweede Paasdag met het 

evangelie volgens Mattheüs 

waarin Maria uit Magdala en de 
andere Maria naar het graf van 

Jezus gaan. Daar aangekomen 

voelen ze de aarde beven, een 
engel van de Heer, lichtend als bliksem en in kleren wit als sneeuw, de 

steen voor het graf wegrollen. Hij vertelt hen dat Jezus - zoals hij hen 

verkondigd heeft - is opgestaan uit de dood. Het begin van de 50 
dagen naar Pinksteren, het feest van de Heilige Geest.  

 

Wie een dierbare heeft verloren aan de dood, zal wellicht de gevoelens 
van de leerlingen herkennen: het gevoel van verloren zijn zonder de 

geliefde, wat zouden ze hem graag nog in hun midden hebben; naast 

het mysterie van de dood ervoeren ze nu ook het mysterie van zijn 
opstanding, nooit eerder is iemand uit de dood teruggekomen; 

herinneringen aan hun levenstocht met hen en aan zijn verhalen, door 

zijn dood en opstanding krijgen zijn woorden een diepere lading.  
 

In de 7 evangelielezingen - ook op Hemelvaartsdag - die we tot 

Pinksteren lezen verhalen daarvan. Hun wens om hem weer in hun 
midden te hebben wordt een enkele keer vervuld. Zo horen we o.a. 

hoe Jezus voor het eerst aan zijn leerlingen verschijnt en hen begroet 
met de woorden:  

‘Ik wens jullie vrede!’ Bij de volgende twee verschijningen bemoedigt 

Jezus zijn leerlingen en schenkt hij hen de Heilige Geest en roept hij in 
hen de liefde op die hij met hen heeft gedeeld. Dezelfde liefde die hij 

van zijn Vader God heeft ervaren. Door die woorden herinneren ze zich 

de dagen dat hij nog onder hen was en dat hij dikwijls over de liefde 
heeft gesproken. De liefde van God voor hem, en door hem voor alle 

mensen. Hij gaf het hen zelfs als een nieuw gebod: heb elkander lief 

zoals ik jullie heb liefgehad. En ook komen weer de woorden naar 
boven waarin hij hen heeft beloofd dat een helper, de Heilige Geest, 

onder hen zou komen.  
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Als hij uiteindelijk voor het laatst aan zijn leerlingen verschijnt en 

voorgoed naar de hemel opstijgt, heeft de droefheid en onzekerheid 

van zijn leerlingen plaats gemaakt voor vreugde, ze hebben weer 
moed en vertrouwen.   

 

Met Pinksteren tenslotte, lezen we enkele delen uit deze 
evangelieverhalen opnieuw. We horen opnieuw van de Heilige Geest, 

van de liefde van God voor alle mensen en van vrede. Grote woorden, 

krachtige woorden ook, waarin je het verlangen van de mens kunt 
horen dat hij niet alleen staat in het leven, dat hij zich geliefd mag 

voelen en dat er vrede mag zijn. Verlangens die in ieder mensenleven 

zeker aanwezig zullen zijn, nu eens fel en vurig, dan weer getemperd 
en sluimerend. Zeker voor de mensen in oorlogsgebieden, zoals in 

Oekraïne en ook in gebieden in Syrië en Turkije, zullen deze 

verlangens op dit moment heftig zijn. Natuurlijk hopen en bidden we 
voor hen dat dit spoedig waar mag zijn. Maar ook mogen we voor ons 

zelf hopen en bidden dat we kracht en bemoediging ontvangen als het 

leven zwaar is, dat we liefde mogen ervaren en dat er vrede is in ons 
hart. Dan kan Pinksteren ook voor ons een feest van nieuwe 

levensvreugde, van nieuw en vurig enthousiasme worden.  

 
*Paulien Flinkerbusch  

 

Een Johannes Passion voor kinderen 
Het was heel bijzonder dat er op maandag 21 maart (de geboortedag 

van Bach!) 150 kinderen in onze kerk hebben kunnen luisteren naar 

een kinderversie van het lijdensverhaal van Jezus. 
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Gecomponeerd door Johan Sebastiaan Bach. De Stichting Bach 

Leusden heeft hard gewerkt om samen met solisten, muzikanten en 
een verteller een mooie voorstelling weer te geven. Dit jaar waren de 

scholen Het Christal en ’t Ronde te gast. We hopen volgend jaar een 

aantal scholen van Voila te mogen begroeten. 
 

Een dag later op dinsdag 22 maart was de uitvoering van de officiële 

Johannes Passion. Deze uitvoering was erg mooi en zeker voor 
herhaling vatbaar! 

 

*Willy van Dijk 
 

 

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; Jan Blom; 

Alie Prinsen-van Westerlaak en Reijer Prinsen 
Zo 15 mei: Ab Vrijhoef; Corrie van Daatselaar-van Esveld; jgd. Zr. Imelda; 

Ouders van ’t Klooster-van den Hengel en Michiel Huurdeman; Ouders 
Verhoef-van Dijk; An Wantenaar-van ’t Klooster; Thea van der Linde; jgd. 

Siem Tolboom; Van Nam Tran; Nguyen van Vihn; Cilia Blom; jgd. Peter van 
Zomeren; Gerarda Johanna Roest-Tolboom; jgd. Sjaak de Groot 

zo. 22 mei: Jan en Bep van den Berg-Kuijper en Ron Bouwens; Corrie van 
Daatselaar-van Esveld; Johan en Mina van Kooij-van Dijk; An Wantenaar-

van ’t Klooster; Arno Littmann en familie; jgd Antoon Berg; Mirry van ‘t 
Klooster 

zo. 29 mei: Ton van den Berg; Corrie van Daatselaar-van Esveld; Ruth van 
Daatselaar; Gerardus en Petronella de Groot-van de Wolfshaar; Ab Vrijhoef; 

An Wantenaar-van ’t Klooster 

zo. 5 juni: Arie van Daatselaar; Corrie van Daatselaar-van Esveld; Gerard 
van Dijk; jgd Job Tijmensen; Arie en Tina Vrijhoef; Wim Vrijhoef;  An 

Wantenaar-van ’t Klooster; jgd. Hermien Huurdeman, Bertus en Coen; 
Antoon Berg  

zo. 12 juni: Herman van den Hengel; jgd. Gerardus en Annie van de Belt-
Calis; Jan en Riekje Blom-van de Burgwal en Cilia Blom; Corrie van 

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

Heuvel-van Wegen; An Wantenaar-van 
’t Klooster; Thea van der Linde 

zo. 19 juni: 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; Siem Tolboom 
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zo. 26 juni: 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; 

Petrus Johannes en Margaretha van de Wolfshaar-van den Hoven; Arno 
Littmann en familie 

zo. 3 juli: jgd. Gerard van Dijk; Griet van Daatselaar; Corrie van Daatselaar-

van Esveld; Arie en Tina Vrijhoef; Wim Vrijhoef; An Wantenaar-van ’t 
Klooster; Wim van Haaster; Eddy, Hok en Mely Oey; Ton Broekman en 

Hans; Annie Willems-Wantenaar; Antoon Berg 
 

Misintenties kunt u opgeven via het secretariaat leusden@stlucas.nu of 033-
4941261 

 

 

 
 

Overleden 

Yvonne Christina Maria (Yvonne) Geers-Vork, 83 jr. 
Hermanus (Herman) van der Span, 98 jr. 

Marinus Pieter Johannes Maria (Rinus) Sontrop, 92 jr. 

Bernardina Matthea Maria (Bep) Westbroek- De Wilde, 94 jr. 
Willem Antonius Gerardus (Wim) Veen, 82 jr. 

Riek Schoonderbeek- van Hamersveld, 91 jr. 

* Mogen zij rusten in vrede 
 

 

Dopen 
Voor een eerste doopgesprek kunt u zich opgeven bij 

het parochiesecretariaat, telefoonnr. 033-4941261 of 

mailen naar leusden@stlucas.nu.  
 

 

Dus kom ik opdagen 
Het was Woody Allen die zei: ‘Tachtig procent  

van het leven bestaat uit gewoon komen opdagen.’ 

Zo is het ook met gebed. Het is vooral 
gewoon komen opdagen en God God laten zijn. 

Als we zijn aanwezigheid voelen: geweldig. Zo niet: 

Ook goed. Hij is toch wel aan het werk met ons.  
Hij heeft de tijd en hij is een groot opportunist. 

 

John Pritchard (1948) 
Bisschop van Oxford, Hoe kan ik bidden?, Ark Media 2018 

 
 

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


20 

 

De volgende uitgave van dit blad is gepland op 30 juni 2022 

Kopij graag vóór 17 juni 2022 sturen naar 

leusden@stlucas.nu 
 

 

 

 

 

 

 

 

Wie een prins wil trouwen 

moet veel kikkers kussen 

 

mailto:leusden@stlucas.nu

