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Redactie Locatienieuws: Wil van Calck, 2457068

Het Locatienieuws verschijnt zeven keer per jaar
en wordt uitgegeven door de R.K. Parochie “St.
Lucas” - Geloofsgemeenschap “St. Catharina”.

Het eerstvolgende nummer gaat in op 8 mei 2022
(kopij inleveren uiterlijk 8 april 2022) en ligt klaar
voor de bezorgers/sters op donderdag 5 mei 2022.
Kopij inleveren per e-mail: calckwil@gmail.com
Natuurlijk blijft gewoon geschreven tekst ook mogelijk,
deze kunt u deponeren in de brievenbus bij St. Jan!

Vormgeving en druk: Renea Grafisch - Nijkerk

Gebedsintenties:
Brievenbus van St. Jan.
Kosten E 10,-

E-mail locatieraad:
nijkerk@stlucas.nu

Kerkradio via internet:
www.kerkdienstgemist.nl

Website:
www.stlucas.nu C
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Van de redactie
Deze tijd maakt ons onzeker, weten niet wat komen gaat, hopen telkens weer op 
beter, voor wat ons te wachten staat. Toch brengt het ons ook samen, ook al zit je 
nu alleen, bij elkaar of achter ramen, hier slaat liefde zich doorheen. 

Het wordt Pasen! 

Juicht, want Jezus is de Heer, Hij is verrezen en 
leeft. Jezus, de Koning, die mensen het leven weer 
geeft.

Het frisse groen op jonge twijgen, een tere tak 
met bloesemknop. De natuur spreekt en zal niet 
zwijgen. De lente volgt de winter op.

Pasen schenkt ons weer nieuw leven, het oude is 
voorbij gegaan. Een licht wordt ons gegeven, om in 
het donker op te staan. Pasen opent dichte deuren, 
een voorportaal is ons bereid. Een leven vol van 
lentekleuren, een vleugje van de eeuwigheid.

Liturgische agenda
Zondag 20 maart 9.15 uur Woord- en Communieviering
Voorganger: Pastor A. Bottenberg
Lector: Pam v.d. Weijer
Koor: St. Caeciliakoor
Koster: Rob Onck
Extra collecte: Vastenactie

Intenties 20 maart: 
Johan v.d. Tweel, Piet v.d. Tweel, Marga v.d. Grootevheen, ouders Piet v.d. Bosch en 
Wilhelmina v.d. Bosch-Bom en maatje Ad v. Calck, Piet Roest, Josephus Mattheus 
Machiel Weel, Cornelia Maria Klous-Huismans, Maria Wilhelmina Egberta Tukker-
Lutz, Frank Lodewijk Maria Butzelaar, Klasina Johanna Maria v.d. Tweel-Brouwer,
jgd. Arie v.d. Grootevheen, jgd. Ouders Kok-Hak en Annie Kok
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Zoekt u een fijne basisschool

voor uw kind? Kom dan naar

’Het Baken’ voor individuele 

aandacht, saamhorigheid en

goede leerprestaties.

R.K. Basisschool Het Baken
Groenestraat 7 • 3861 CL  Nijkerk
Telefoon: 033 245 14 12
E-mail: baken@kpoa.nl
Website: www.hetbaken-nijkerk.nl

SMAAK EN SERVICE
NAAR UW WENS

Oude Barneveldseweg 13
3862 WV Nijkerk - tel.: 033-2459743

e-mail: info@bokkers-catering.nl
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Zondag 27 maart 9.15 uur Eucharistieviering
Voorganger: Pastor J. Rutgers, pr.
Lector: Greet v. Middelaar
Koor: St. Catharinakoor
Koster: Piet Zwanenburg
Extra collecte: Vastenactie

Intenties 27 maart:
Gerard v. Mispelaar, Piet Bokkers en Dien Bokkers-den Ouden, Diny Verhoef-Rutte, 
Jan Kok en Maria Kok-Schoonderbeek, Peter Kok, Piet v.d. Tweel, Teus Bokkers en 
Truus Bokkers-Smink, Corrie v. Hamersveld-Nieuwenburg, Gerrit v.d. Veen en
Jo v.d. Veen-Fenger, Cornelia Maria Klous-Huismans,
Maria Wilhelmina Egberta Tukker-Lutz, Frank Lodewijk Maria Butzelaar,
Klasina Johanna Maria v.d. Tweel-Brouwer, jgd. Piet Roest

Donderdag 31 maart 19.30 uur Muzikale avondgebeden in Nijkerk,
 (zie pagina 12)

Zondag 3 april 9.15 uur Woord- en Communieviering en KWD 
Voorganger: Diaken R. Bouwman
Lector: Riny Onck
Koor: St. Caeciliakoor
Koster: Lida v. ’t Klooster
Extra collecte: Vastenactie

Intenties 3 april:
Piet v.d. Tweel, Jeroen v.d. Brug, Cornelia Maria Klous-Huismans, Maria Wilhelmina 
Egberta Tukker-Lutz, Frank Lodewijk Maria Butzelaar, Klasina Johanna Maria v.d. 
Tweel-Brouwer

Zondag 10 april 9.15 uur Eucharistieviering Palmzondag
 (zie pagina 9)
Voorganger: Pastor J. Rutgers, pr.
Lector: Bram Berends
Koor: St. Catharinakoor
Koster: Rob Onck
Extra collecte: Vastenactie

Intenties 10 april:
Fam. Bekker-Dijkhuis, Piet v.d. Tweel, Cornelia Maria Klous-Huismans,
Maria Wilhelmina Egberta Tukker-Lutz, Frank Lodewijk Maria Butzelaar,
Klasina Johanna Maria v.d. Tweel-Brouwer, jgd. Johan v.d. Tweel
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Donderdag 14 april 19.00 uur Gebedsviering Witte Donderdag
 o.l.v. Parochianen
Lectoren: Ellen Werink en Riny Onck
Koor: St. Caeciliakoor
Koster: Piet Zwanenburg

Vrijdag 15 april 15.00 uur Kruisweg
 o.l.v. Parochianen
Lectoren: Bram Berends en Cees v. Middelaar
Koster: Lida v. ’t Klooster

Vrijdag 15 april 19.00 uur Goede Vrijdag viering
Voorganger: Pastor F. Kok
Lector: Tom Verberg
Koor: St. Catharinakoor
Koster: Rob Onck

Over Stille Zaterdag
Het is niet gemakkelijk over Stille Zaterdag, de dag tussen Goede Vrijdag en Pasen, te 
schrijven. Wat valt er over deze dag te vertellen? 
De stilte van het graf
De evangeliën zeggen er niet meer over dan dat het een sabbat was. Net voor het ingaan 
daarvan had Josef van Arimatea, een rijke bewonderaar van Jezus, hem begraven. Nu was 
het sabbat. De leerlingen namen ‘de voorgeschreven rust in acht’ (Lucas 23:46).
Met die sobere mededeling moeten we het, wat de evangeliën betreft, doen.
In een groot deel van de kerk (grof gezegd: het westerse christendom) bleef die sabbatdag 
altijd een sobere aangelegenheid. Er heerst de stilte van het graf. ‘Stil ligt de tuin rondom 
het witte graf…’, zingt een hedendaags kerklied. Maar Stille Zaterdag kent nauwelijks 
liturgie. In veel protestantse gemeenten is er overdag geen samenkomst waarin zo’n lied 
gezongen kan worden. En in de Rooms-katholieke kerk wordt – hoogst ongebruikelijk 
– ’s-morgens geen mis opgedragen. Het is Stille Zaterdag: liturgische fraaiigheid en 
klokgelui blijven achterwege.

Dus op Stille Zaterdag zijn we letterlijk stil en luisteren we naar een ingetogen, sobere 
dienst.

Zaterdag 16 april 19.00 uur Gebedsviering
 o.l.v. Parochianen
Lectoren: Tom Verberg en Greet v. Middelaar
Koor: St. Caeciliakoor
Koster: Piet Zwanenburg
Extra collecte: Paascollecte bestemd voor Rode Kruis
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Alex Dokter
Telefoon 06 414 81 536

Hogenhof 17, 3861 CG Nijkerk
info@alexdokterinstallaties.nl

CV, WATER, GAS,
SFEERVERWARMING

EN ONDERHOUD

DUURZAME ENERGIE
EN ZONNEPANELEN

v.o.f. BOKKERS 
& RENES

Radio TV en Elektrotechniek

Verlaat 11 - 3861 AA Nijkerk

Tel: 033 245 13 82 - Fax: 033 246 20 75

Verkoop alle merken wit- 

en bruingoed. Eigen technische 

dienst voor alle reparaties.

Odijk-
Zwanenburg vof
Grond- en sloopwerken

Telefoon 033 - 455 09 40
Amersfoort - Nijkerk

SERVICEPARTNER

SERVICEPARTNER
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Intenties 16 en 17 april:
Ferry v.d. Tweel, Klasina Johanna Maria v.d. Tweel-Brouwer, Albertus Brouwer
en Anna Lucia Brouwer, Piet v.d. Tweel, Dirk en Ria Zwanenburg,
Marga v.d. Grootevheen, ouders Piet v.d. Bosch en Wilhelmina v.d. Bosch-Bom
en maatje Ad v. Calck, Ab Alfrink en overleden familie, Herman en
Riek Ruitenbeek-Hartman, Gerard v. Mispelaar, jgd. Jan v.d. Boom

Zondag 17 april 9.15 uur Woord- en Communieviering 1ste Paasdag
Voorganger: Diaken R. Bouwman
Lector: Cees v. Middelaar
Koor: St. Catharinakoor
Koster: Rob Onck

Intenties 17 april: zie 16 april

Zondag 24 april 9.15 uur Gebedsviering
 o.l.v. Parochianen
Lectoren: Greet v. Middelaar en Pam v.d. Weijer
Koor: St. Caeciliakoor
Koster: Lida v. ‘t Klooster

Intenties 24 april:
Jan kok en Maria Kok-Schoonderbeek, Peter Kok, Piet Bokkers en Dien Bokkers-
den Ouden, Diny Verhoef-Rutte, Piet v.d. Tweel, Teus Bokkers en Truus Bokkers-
Smink, Corrie v. Hamersveld- Nieuwenburg, Gerrit v.d. Veen en Jo v.d. Veen-Fenger, 
Piet Roest, Klasina Johanna Maria v.d. Tweel-Brouwer

Zondag 1 mei 11.00 uur Woord- en Communieviering en KWD
Voorganger: Pastor F. Kok
Lector: Bram Berends
Koor: St. Catharinakoor
Koster: Piet Zwanenburg

Intenties 1 mei:
Johan v.d. Tweel, Petrus Johannes Roest en Aleida Margaretha Roest-v.d. Tweel, 
Piet v.d. Tweel, Klasina Johanna Maria v.d. Tweel-Brouwer

Zondag 8 mei 11.00 uur Woord- en Communieviering en Crèche
Voorganger: Pastor N. Morpey
Lector: Ellen Werink
Crèche: Marcel v. Brakel en Wil v. Calck
Koor: St. Caeciliakoor
Koster: Lida v. ’t Klooster
Extra collecte: Roepingenzondag
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We gaan weer starten! 

Ja, wij willen, na een lange periode, de crèche weer open doen voor de kleine 
kinderen, zodat u als ouders de gelegenheid hebt, om weer met ons samen te 
komen in onze kerk. De kinderwoorddienst was alweer begonnen. Wij hebben het 
nog even afgehouden, maar nu hebben we het vertrouwen dat het wel weer kan.
Van harte welkom één keer in de maand vanaf zondag 8 mei 2022.

Hou het parochieblad in de gaten voor de data. 
Lia, Chamila, Marcel, Ria en Wil 

Kinderwoorddienst 3 april
Palmzondag 10 april

Kinderwoorddienst 1 mei
Crèche 8 mei

Hallo Allemaal,
Er zijn nu ruim twee jaar verstreken, vanwege de Corona, maar nu willen wij de draad 
toch weer op gaan pakken met de viering van Palmzondag en de Goede Week.

Dit jaar willen wij er weer een sfeervolle week van maken....
Wij nodigen hierbij alle kinderen vanuit de parochie en de 
kinderen van Het Baken op om hier aan deel te nemen.
Op zondag 10 april om 9.15 uur is de palmzondag viering, 
en mogen jullie met je versierde palm-paasstokken naar de 
kerk komen en deelnemen aan de processie. De voorganger is voor deze zondag 
Pastoor J. Rutgers.
Op Witte Donderdag 14 april is er een gebedsviering, die is om 19.00 uur.
Goede Vrijdag 15 april 15.00 uur, Kruisweg. 
Goede Vrijdag 15 april is er ook een gebedsviering, die is om 19.00 uur.
Stille Zaterdag is de viering om 19.00 uur.
Paasmorgen is er een viering om 9.15 uur.

Jullie zijn van harte uitgenodigd voor alle vieringen tijdens de Goede Week.
Namens de Werkgroep Bijzondere Vieringen, Anke van den Boom.
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B O U W B E D R I J F

W.J. ALFRINK
Isaac Sweersstraat 2 - 3861 EB Nijkerk

Telefoon (033) 245 10 53 - Fax (033) 246 24 22
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Palmpaasstok

Je stok is gemaakt in de vorm van een kruis: 
dit herinnert ons aan het lijden en sterven van Jezus. 
Op en aan dat kruis zitten een hele boel dingen: 

Een palmtakje: Jezus werd toegezwaaid met palmtakken toen hij in Jeruzalem 
aankwam. 

Een broodhaantje: de haan kraaide toen Petrus 3x had gezegd dat hij Jezus niet 
kende. 

Twee sinaasappels: de sponzen met water en azijn waarvan Jezus dronk toen hij aan 
het kruis hing (je kunt natuurlijk ook mandarijntjes nemen.) 

Twaalf pinda’s: die herinneren ons aan de 12 apostelen. 

30 rozijnen: Judas kreeg 30 zilverlingen (muntstukken) om Jezus te verraden. 

Paaseieren: uit een ei komt nieuw leven, met Pasen vieren we ook dat er leven na de 
dood is. Je kunt je stok met crêpepapier versieren. 

Het groene crêpepapier is de kleur van de aarde, alles wat groeit en bloeit, groeit 
van beneden naar boven, daarom draaien we dit papier van beneden naar boven 
om de stok. 

Het gele crêpepapier is de kleur van 
de zon, die van bovenaf over ons 
heen straalt, daarom draaien we het 
gele crêpepapier van boven naar 
beneden over het groene papier 
heen.
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Muzikale avondgebeden
in Nijkerk

Op de donderdagen in de veertigdagentijd zullen er avondgebeden 
worden gehouden in verschillende kerkgebouwen in Nijkerk. Deze 
avondgebeden - traditioneel vespers genoemd – gaan terug op het 
eeuwenoude gebruik van het gezamenlijk bidden van de Psalmen 
op vaste tijden van de dag. De vespers worden georganiseerd door 
de recent opgerichte werkgroep NijKerkmuziek met ondersteuning 
vanuit een groot aantal van de Nijkerkse kerken. Door de eeuwen 
heen hebben componisten uit de christelijke traditie veel mooie 
muziek voortgebracht. De schoonheid van deze kerkmuziek zal in de 
vespers een grote plaats innemen. Hiervoor verlenen diverse koren en 
musici van binnen en buiten Nijkerk hun medewerking. 

Op donderdagavond 3 maart 2022 wordt in de Grote Kerk de eerste van de 
reeks gehouden. 

Deze avond verleent een Nijkerks projectkoor onder leiding van Bart Nitrauw zijn 
medewerking. Ook laten Diederik Blankesteijn (hoofdorgel) en Han van IJcken 
(kistorgel) van zich horen. Er zal muziek klinken van onder andere Johann Sebastian 
Bach (1685-1750) en John Rutter (1945). 

De vespers duren ongeveer een half uur en vangen aan om 19.30 uur. De 
toegang is vrij, wel is er bij de uitgang een collecte om de kosten te dekken. Zowel 
de doorgewinterde kerkganger alsook de cultureel ingestelde Nijkerker én de 
toevallige passant zijn van harte uitgenodigd om de vespers bij te wonen en mee te 
beleven. Voor meer informatie en het actuele overzicht van de vespers gaat u naar 
www.nijkerkmuziek.nl.

Ook in onze kerk zal er een vesper gehouden worden op donderdag 31 maart.
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Herhalingscursus reanimatie
Dinsdagavond 5 april wordt er weer een herhalingscursus 
reanimatie met gebruik van een AED apparaat gehouden in St. Jan.
We doen dit al een aantal jaren in combinatie met de Zonnebloem-
afdeling hier in Nijkerk.
Om in een voorkomend geval adequaat te kunnen reageren is 
het belangrijk dat de eerder opgedane kennis en oefening wordt 
bijgehouden. 

Daarom: iedereen, beginnend of “ervaren” kan zich hiervoor via het e-mail adres 
nijkerk@stlucas.nu opgeven bij de locatieraad. In verband met het doorgeven van 
het aantal deelnemers aan de cursusleiders vragen we jullie om dat zo mogelijk vóór 
31 maart te doen.
Net zoals in de voorgaande jaren zijn hieraan voor de deelnemers van onze 
geloofsgemeenschap geen kosten verbonden. Deze worden door de penningmeester 
van de locatieraad betaald.

Frits Granneman

Vanuit de locatieraad
Nieuwe aanwinst kerkdienstgemist.nl.

Streamingdiensten zijn niet meer weg te denken. Sport, 
films of muziek; we kunnen kijken of luisteren naar wat 
we willen, wanneer we maar willen. Ook het volgen van 
kerkdiensten vanaf elke plek wordt steeds beter mogelijk. 
Eerder maakten we gebruik van de kerktelefoon of 
geluidsopnamen via kerkdienstgemist.nl. Met trots kunnen 
we melden dat we qua techniek weer een stap vooruitgaan. 
Vanaf nu kunnen we beeld- en geluidsopnamen maken, live te 
volgen of achteraf terug te zien via een link op tablet of mobiel. 
De streamingapparatuur hiervoor is ons geschonken door de familie Van den Tweel. 

Natuurlijk, er gaat niets boven écht samenkomen. Maar een kerkdienst gelijktijdig 
kunnen bijwonen, op welke plek je ook bent, geeft ook een gevoel van verbondenheid. 
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Op afstand meevieren is waardevol bij familie ver weg, in geval van ziekte en als 
mensen niet meer zo mobiel zijn. Of, zoals we de afgelopen tijd hebben ervaren, 
wanneer er maar beperkt genodigden aanwezig mogen zijn bij bijvoorbeeld een 
rouw- of trouwdienst. 

Vindt er een viering plaats met beeldopnamen, dan wordt u 
hierop geattendeerd bij binnenkomst van de kerk. Daarbij gaat 
het altijd om opnames van het priesterkoor, gemaakt vanaf 
een vaste camerapositie. Individuele kerkbezoekers komen dus 

niet in detail in beeld, maar slechts in een algemene weergave van de kerk, gefilmd 
van opzij of op de rug. 

De komende tijd gaan we ervaring opdoen met de bediening 
van de apparatuur, alle denkbare gebruiksmomenten en de 
wijze van delen van de links. 

We zijn blij met de streamingapparatuur, die ons extra 
mogelijkheden brengt om met elkaar in verbinding te blijven. 
De gulle gever wordt hartelijk bedankt!

Annette Schraverus

Voorbij de Corona.....
Is de pandemie uitgewoed? We hopen het van harte, 
maar zo ver is het nog niet. Wel zijn we van een 
flink pakket aan beperkende maatregelen verlost. 
Eindelijk mogen we weer volop samenkomen, thuis, 
in de parochiecentra, in de kerk. Samen vieren, 
zingen, bidden, koffiedrinken, vergaderen, leerhuizen 
volgen… Eindelijk, want al twee jaar zagen we elkaar 

mondjesmaat, of helemaal niet. Het mag weer, kan weer… Dat willen we vieren.

Wat is er mooier dan dit te doen met Pasen. Voor ons als geloofsgemeenschap 
hét moment om bij elkaar te komen om de overwinning van Christus op de dood 
uitgebreid samen te vieren. Ook dat hebben we twee jaar moeten ontberen! Mede 
omdat de Lucasdag al twee keer niet is doorgegaan, bieden het pastoraal team en 
het parochiebestuur van St. Lucas elke locatie een bijdrage om met Pasen feestelijk 
uit te pakken.
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Uitnodiging open huis
De locatieraad en de beheercommissie St. Jan nodigen 
u allen na de viering van paaszondag 17 april van harte 
uit voor een gezellig samenzijn in St. Jan. Tevens zijn 
dan alle kamers/zalen van ons opgeknapte gebouw 
geopend. Zo kan eenieder met eigen ogen bekijken 
welke aanpassingen hier tijdens coronatijd hebben 
plaatsgevonden. En daar krijgen we veel plezier van 
nu onze werkgroepen hun activiteiten weer kunnen 
voortzetten. Ook onze vaste huurders zijn er blij mee. 

Kortom, het wordt een feestelijke ochtend. Voor een hapje en een drankje wordt 
gezorgd en natuurlijk denken we ook aan de kinderen. Laten we de draad weer 
oppakken om elkaar te ontmoeten en om lief en leed met elkaar te delen. Graag 
tot ziens.

Namens locatieraad en beheers commissie St. Jan,
Annette Schraverus en Frits Granneman

Persbericht
Collecteweek ZOA:
vrijwilligers in actie voor slachtoffers van oorlogen en rampen

In de week van 28 maart tot en met 2 april 2022 collecteren vrijwilligers in 
Nijkerk voor stichting ZOA. De hulporganisatie vraagt aandacht voor de meer dan 
83 miljoen mensen die momenteel op de vlucht zijn voor oorlogen, natuurgeweld 
of onderdrukking. Dat is ruim 1 procent van de wereldbevolking! De opbrengst van 
de collecte wordt ingezet op plekken waar de nood het hoogst is.

Hulp ter plekke 
Stel je voor dat je door een oorlog of natuurramp alles kwijtraakt. Ieder jaar 
overkomt dit tienduizenden mensen. De medewerkers van ZOA vangen hen ter 
plekke of in een buurland op en voorzien in de meest noodzakelijke goederen. Ook 
na een ramp blijft ZOA om te helpen totdat ze weer op eigen kracht verder kunnen.
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Geeft u ook?
In Nijkerk wordt dit jaar een collecte voor ZOA georganiseerd. Met de opbrengst 
van de collecte kan ZOA mannen, vrouwen en kinderen in crisisgebieden 
ondersteunen. De collectanten hopen u dan ook aan de deur te ontmoeten. Heeft 
u geen geld in huis, of loopt u de collectant mis? Geven kan ook door de IQR-code 
op de collectebus of een wervingskaart te scannen.

Namens de organisatie mevr. Maartje Ebbers-Baldé.

Vorming en Toerusting
Activiteiten vanaf 17 maart 

Nu bijna alle Coronamaatregelen vervallen (informatie d.d. 15 februari), worden de 
V & T-activiteiten weer conform ons jaarprogramma 2021-2022 ingevuld.

Vooralsnog handhaven we één regel en dat is: van tevoren telefonisch aanmelden 
is verplicht en dat moet bij het commissielid dat bij de activiteit wordt genoemd.
U zult dan gevraagd worden naar telefoonnumer en/of e-mailadres.
(Betalen met gepast geld. Standaard entree: € 4,00.)

Woensdag 23 maart* om 20.00 uur ontvangen wij de heer Michael Mulder, die 
een inleiding houdt over “Eredienst van het hart – leren van joodse spiritualiteit”.
Dr. Michael Mulder is universitair docent Nieuwe Testament, Judaïca en Kerk en 
Israël aan de Theologische Universiteit te Apeldoorn en de Christelijke Hogeschool 
te Ede. Tevens is hij verbonden aan het Centrum voor Israëlstudies, waarvan hij van 
2006 – 2019 directeur was.
Enkele vragen die aan de orde komen zijn:
- Waarom en hoe zijn wij als christenen verbonden met Israël?
- Wat kunnen wij leren van de manier waarop joden hun geloof in God beleven?
- Op welke manier wordt in het Jodendom gebeden?
- Waarop ligt de nadruk in de praktijk van het leven met God?
- Op welke manier kan dit een verrijking zijn voor het geloofsleven?

Info en opgeven bij: Johan van der Kamp (06-51390861)
Datum en tijd: woensdag 23 maart om 20.00 uur
Plaats: Kruiskerk
Entree: € 4,00

(*was oorspronkelijk gepland op woensdag 9 februari)
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Woensdag 6 april om 20.00 uur is de inleider Marten Kamminga over “Zingen 
met Michel van der Plas”. Marten Kamminga is organist, dirigent en dichter en 
schreef ook als muziekpastor vele liederen en musicals. Deze avond luisteren wij 
samen met hem naar liederen van Michel van der Plas (1927-2013). Michel van 
der Plas was dichter, journalist, vertaler en schrijver. Een gelovig mens die ook 
voor de liturgie het een en ander heeft gedicht. Zijn liederen kenmerken zich 
door eenvoudige blijdschap en soms met een knipoog. Liederen zonder pretentie. 
Liederen die verbinden. Opdat wij allen één zijn. 

Info en opgeven bij: Bea Berends (033 2456999 of 06 10477789)
Datum en tijd: woensdag 6 april, 20.00 uur.
Plaats: Vredeskerk.
Entree: € 4,00

Dinsdag 19 april om 20.00 uur is de inleider de heer drs. Martijn Pieters over   
“De Goudse glazen en altaarstukken van de Sint Jan in Gouda.”
Drs. Martijn Pieters (1972) studeerde kunstgeschiedenis aan de Universiteit van 
Amsterdam, waar hij zich specialiseerde in de kunst van de Middeleeuwen. Als 
zelfstandig kunsthistoricus geeft hij al jarenlang lezingen, cursussen en rondleidingen 
in binnen- en buitenland. Daarnaast heeft hij een ruime ervaring in het begeleiden 
en ontwikkelen van kunst- en cultuurhistorische reizen. 

Als voorbereiding op de excursie op zaterdag 23 april (zie artikel hieronder) 
vertelt hij over de bijzondere plek die de St. Jan te Gouda in de kunstgeschiedenis 
van Nederland inneemt. Niet alleen is het een van de grootste parochiekerken in 
ons land, zij herbergt ook het grootste aantal aan 16e eeuwse gebrandschilderde 
en glas-in-lood vensters van Nederland. Verschillende kunstenaars waaronder de 
broers Wouter en Dirk Crabeth, maakten in opdracht van adellijken, geestelijken en 
stadsbesturen ontwerpen van Bijbelse thema’s voor de vensters die in het koor en 
schip van de kerk geplaatst werden.

Het bijwonen van deze lezing is een goede voorbereiding op de excursie op 23 april, 
maar zowel lezing als excursie kunnen ook los van elkaar gevolgd worden.

Info en opgeven bij: Bea Berends (033-2456999 of 06-10477789)
Datum en tijd: dinsdag 19 april, 20.00 uur
Plaats: Kruiskerk
Entree: € 4,00

Namens de commissie Vorming & Toerusting,
nodig ik u van harte uit deel te nemen aan onze activiteiten, 

Wim Bouwstra
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Vorming & Toerusting:
Excursie naar de St. Jan in Gouda op 23 april

We zijn op weg naar 
het oude normaal! De 
excursie naar de St. Jan 
in Gouda gaat door. 
Als er op 23 april nog 
Coronaregels zouden 
gelden, wordt iedereen 
daarover tevoren per 
e-mail of per telefoon 
ingelicht. Meldt u zich zo 
spoedig mogelijk aan!

De commissie Vorming & Toerusting organiseert op zaterdag 23 april 2022 een 
excursie naar de St. Jan in Gouda. We vertrekken om 10.00 uur met de bus vanaf 
het station Nijkerk en zijn naar verwachting rond 15.00 uur terug. 

De entree zonder museumkaart bedraagt € 8,50 inclusief een audiotour (met 
museumkaart is de toegang gratis). De prijs van de busreis bedraagt bij 30 
personen € 25,00 p.p. U kunt zich vanaf nu aanmelden bij Bea Berends per e-mail: 
bea.berends@kpnmail.nl of telefonisch: 033-2456999 / 06-10477789.

De Sint Jan in Gouda neemt een bijzondere plek in de kunstgeschiedenis van 
Nederland in. Niet alleen is hij één van de grootste parochiekerken in ons land, 
hij herbergt ook het grootste aantal gebrandschilderde en glas-in-lood vensters 
van Nederland. In totaal zijn er 75 glazen uit verschillende perioden, waarvan 18 
dateren uit de periode 1555-1571. Verschillende kunstenaars waaronder de 
broers Wouter en Dirk Crabeth, maakten in opdracht van adellijken, geestelijken en 
stadsbesturen ontwerpen van Bijbelse thema’s voor de vensters, die in het koor en 
schip van de kerk werden geplaatst. Als “voorbereiding” op de excursie houdt drs. 
Martijn Pieters, kunsthistoricus, een lezing over “De Goudse glazen en altaarstukken 
van de Sint Jan in Gouda” op dinsdag 19 april 2022. U kunt uiteraard ook zonder 
deze lezing bij te wonen, deelnemen aan de excursie naar Gouda op 23 april 2022.

Namens de commissie V & T, van harte uitgenodigd voor deze excursie,
Wim Bouwstra
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In memoriam
Vele fijne herinneringen verzachten onze smart.
Voorgoed uit ons midden, maar voor altijd in ons hart.

Na alle jaren die men samen met haar mochten beleven, heeft men op dinsdag 18 
januari 2022 geheel onverwacht afscheid moeten nemen van een moeder, zus, 
schoonzus en vriendin, Anna Hermina Wieman -Annie-, in de leeftijd 84 jaar.

De crematieplechtigheid is gehouden op woensdag 26 januari om 16.00 uur in de 
Lichtzaal van crematorium Amersfoort.

Huil niet omdat ik er niet meer ben, maar glimlach omdat ik er was.

Hopelijk brengt de tijd straks wat rust in je gedachten; en kunnen mooie 
herinneringen de pijn van het verlies verzachten, wij wensen iedereen veel sterkte.

Ondanks zijn positieve instelling en enorme vechtlust, heeft hij deze 
strijd niet kunnen winnen. Met veel verdriet geeft men kennis van het 
overlijden op woensdag 26 januari 2022 van een lieve man, vader, 
schoonvader en opa Bernardus Cornelis Gerard van Noordenburg,
in de leeftijd 77 jaar.

De uitvaartviering heeft in besloten kring plaatsgevonden op woensdag 
2 februari, aansluitend is Ben begraven op de R.K. Begraafplaats.

Herinneringen: Koester de herinneringen is vaak wat er wordt gezegd, maar wat 
als je juist dáár mee vecht! Wánt wát als er geen herinneringen meer zijn, dan is 
je wereld ineens wel heel erg klein! Een gebaar, een verhaal, het wordt vergeten 
allemaal. Als je dan wel een herkenning zag, dan zette je dit om tot een brede 
glimlach. Heel langzaam gleed je weg, een andere wereld in, steeds een stapje 
verder, verder weg van je gezin.

Wij wensen dat Betsy en de kinderen en kleinkinderen de kracht krijgen om toch   
die herinneringen te koesteren en nieuwe herinneringen zullen maken. Sterkte!
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Hand in hand zijn wij gegaan tot aan de drempel moegestreden. 
Maar omringd door allen, ben je rustig heengegaan.

Zondag 20 februari 2022 is Cornelia Maria Klous-Huismans, 
weduwe van Gerardus Johannes Klous, een moeder, schoonmoeder 
en trotse oma rustig in haar slaap gestorven. Door de invloed van 

een afnemende gezondheid leefde zij in een wereld die onbereikbaar was voor 
anderen. Men heeft haar mogen begeleiden in de laatste levensdagen. Het was fijn 
om dit samen te doen. Zij is 87 jaar geworden.

De uitvaarviering is op zaterdag 26 februari in besloten kring gehouden in het EABN 
Uitvaartcentrum, aansluitend is de begrafenis geweest op de R.K. begraafplaats.

Rouw is geen proces, er is geen eindpunt. Het is niet iets waar je overheen komt, het 
is iets waarmee je leert leven. Wij wensen de familie veel kracht en sterkte.

Intens verdrietig, maar met onuitwisbaar mooie herinneringen aan haar 
leven, heeft men woensdag 23 februari 2022 afscheid moeten nemen 
van een moeder, schoonmoeder en oma Riet Tukker-Lutz, weduwe 
van Jos Tukker. Riet was 78 jaar.

De uitvaartviering heeft plaatsgevonden op dinsdag 1 maart om 11.30 
uur in onze parochiekerk, waarna zij is begeleidt naar haar rustplaats op 
de R.K. begraafplaats.

Wij wensen voor de familie dat alle woorden van troost, een bron van kracht mogen 
zijn, Sterkte.

Lieve vader, schoonvader en opa, fijn dat we zolang van je hebben kunnen 
genieten, we gaan je missen. Op zijn verjaardag 23 februari 2022 is Frank 
Butzelaar overleden in de leeftijd van 91 jaar

De afscheidsviering heeft plaatsgevonden op donderdag 3 maart om 11.00 
uur in onze parochiekerk, waarna Frank is begraven op de R.K. begraafplaats.

Het leven is als eb en vloed, soms gaat het geweldig en ineens weer minder goed. 
Maar mooie herinneringen zullen je dan dragen en helpen door moeilijke dagen. 
Mooie momenten, verlies ze niet, ze verminderen je pijn en verdriet. Veel Sterkte.
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“Ik weet dar er licht is in de duisternis, dat alles nieuw maakt.”
(Henri Nouwen)

Na de laatste sacramenten te hebben ontvangen is zaterdag 26 februari 2022 
vredig heengegaan een lieve vrouw, een zorgzame moeder, schoonmoeder en 
grootmoeder Klasina Johanna Maria van den Tweel-Brouwer – Klasien- in de 
leeftijd van 77 jaar.

De uitvaartviering is opgedragen door Mgr. Van den Hende, Bisschop van Rotterdam 
op zaterdag 5 maart in onze parochiekerk. Aansluitend is Klasien in besloten kring 
bijgezet in het familiegraf op de R.K. begraafplaats.

Een mens krijgt soms veel te verwerken, plots kijk je anders tegen het leven aan. 
Dan is het goed om te weten dat velen met je zijn begaan. Daarom een sterktewens 
vanuit de redactie verpakt in de woorden van dit gedicht. Moge het kracht en 
vertrouwen bieden, zodat het de pijn een beetje verlicht. Veel Sterkte.

Voor het schoonmaken van:

Hop schoon Tapijtreiniging
Slichtenhorsterweg 20 - 3862 NR Nijkerk

Telefoon 033 245 69 21

• Vloerkleden • Dekbedden

• Slaapzakken • Tuinkussens

• Caravankussens • Bootkussens

• Paardendekens
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Mededelingen

• Collecte januari 2022 
 Eigen gemeenschap € 277,65
 Digitaal Givt € 34,73
 Digitaal € 200,00
 Mariakapel € 118,65
 Extra collect Nijkerks Diaconaal Beraad € 172,55

• Collecte februari 2022
 Eigen geloofsgemeenschap € 561,57
 Digitaal Givt € 20,55
 Digitaal € 50,00
 Mariakapel € 65,05
 Uitvaart de Heer B.C.G. van Noordenburg € 162,90
 Uitvaart mevr. R. Tukker-Lutz, voor Alzheimer € 236,45
 Extra collecte Memisa € 103,35

De PCI van de Sint Lucas parochie heeft in iedere locatie een werkgroep Caritas. 
Onze werkgroep Caritas is te bereiken via de website: www.caritasstlucas.nl
Het PCI bestuur is te bereiken via e-mail: pci.sintlucas@gmail.com

Wilt U de PCI ondersteunen dan is uw bijdrage welkom op RABOBANK 
rekeningnummer NL30RABO0347802230 t.n.v. PCI bestuur Sint Lucas o.v.v. 
donatie.
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De redactie wenst u

Zalig Pasen



Locatieraad Geloofsgemeenschap 

Voorzitter Annette Schraverus 06-10787655
Penningmeester/
Beheer/onderhoud gebouwen Cees v. Middelaar 0342-462301
Secretaris Pieter v. Dijk 06-83606511
Lid Kees v. ’t Klooster 06-57648298
Pastoraatsgroep/Diaconie Miriam Middelkoop 2460257
Catechese Henriëtte v.d. Vlasakker 2454174
Liturgie Cees v. Middelaar 0342-462301
Als u (dringend) behoefte heeft aan bezoek van een pastor/pastoor, neemt u dan contact op met één van de leden van de pastoraatsgroep.

Werkgroepen

DIACONIE
Rouwpastoraat Bea Berends 2456999
Zieken- en ouderengroep Henriëtte v.d. Vasakker 2454174

CATECHESE
Crèche Wil van Calck 2457068
Dé Notenclub Alie v. Valkengoed 2453026
Dopen Colinda Werkhoven 06-10552331
Eerste H. Communie Alie v. Valkengoed 2453026
Jongerenpastoraat Miriam Middelkoop 2460257
Kinderwoorddienst Petra v.d. Hoven 2454461
Tienerpastoraat Pam v.d. Weijer- Feuerstein 2466535

LITURGIE
Lectoren Tom Verberg 2459320
Misdienaars Arie v. Someren 06-46304149
St. Catharinakoor Ria v.d. Grootevheen 06-27531361
St. Caeciliakoor Bram Berends 2456999
Werkgroep Bijzondere vieringen Riny Onck 06-24673347
Werkgroep Huwelijken en Uitvaart Riny Onck 06-24673347

DIENSTVERLENING
Beheercommissie St. Jan Frits Granneman 2454668
Beheer begraafplaats Frits Granneman 2454668
Kosters Rob Onck 06-39236173
Ledenadministratie Miriam Middelkoop 2460257
Liturgische versieringen Lia Overkamp 4795974
Liedcommissie Jan v. Someren 2458371

OECUMENE
Vorming en Toerusting Bea Berends 24569999


