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hun verloofde of verkering niet zagen. Afzien, minderen, 
zuiveren, en op het eind de grote schoonmaak, eerst het 
huis, dan de ziel: de paasbiecht. Want was het vasten 
niet meer een geestelijke zaak? Tegenover het lijden en 
de dood van Christus een klein lijden van onze kant... 
een mee-lijden, vrijwillig en vol overgave?

Hoe kunnen wij in onze wereld vol luxe nog oprecht 
vasten? Mee-lijden met God, om zoveel onrecht, oorlog, 
honger, geweld? Hoe dan? Misschien door er vaker be-
wust bij stil te staan, door het niet langer als onafwendbaar 
op het journaal langs te laten zappen, door te kijken 
waar we er zelf iets aan kunnen doen. Ik was verrast door 
het scholierenprotest, in de media steevast het spijbelen 
van de middelbare scholieren genoemd, om aandacht 
en verandering in ons denken over het milieu. Aandacht 
vooral van de politiek, verandering ook bij ons, ons 
gebruik van energie, van grondstoffen, van hoe en wat 
we aan boodschappen doen… spijbelen ze echt, of is 
het een profetisch spreken van deze jeugd: gericht op 
hún en onze toekomst? Als we er bij stil staan, misschien 
verandert er dan ook wel iets “van binnen” in ons. In 
onze mentaliteit, ons meedenken, meevoelen. Groeit er 
een stukje actiebereidheid, bereidheid tot delen. Iets van 
onze welvaart voor die niets hebben, bewust omgaan 
met onze wereld en haar bewoners... een stapje dichter 
naar die rechtvaardigheid van het Koninkrijk van God. 
Wonderbaarlijk? Misschien, of moeten we gewoon goed 
kijken?

Veertig dagen lang de tijd...  
Of zijn we daar echt te druk voor? 

Fred Kok, pastoraal werker
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GELOVEN

Op weg naar Pasen
Wat vliegt de tijd... het is alweer bijna 40-dagen-tijd.

Als voorbereiding op het grote feest van Pasen is er in 
de kerk de Veertigdagentijd. Die Veertigdagentijd begint 
op Aswoensdag. Vanaf die dag proberen veel mensen 
wat soberder te leven (sober betekent: niet zo luxe: wat 
minder eten, minder geld uitgeven, maar ook: minder 
tijd op de tablet, minder spelletjes op de computer…) 
Maar eerst is het Carnaval. Waar komt dat vandaan? 

De dagen voor Aswoensdag, voor de grote vasten, 
willen veel mensen nog één keertje goed feestvieren. Per 
slot van rekening moeten ze daarna veertig dagen lang 
rustig aan doen! En dat is het carnavalsfeest. Daarom 
is carnaval altijd op dinsdagavond om 12 uur ´s nachts 
voorbij. Want dan is het woensdag, ... Aswoensdag! 
We staan op die dag stil bij onze eigen eindigheid. 
Misschien dat de kater na het carnaval het makkelijker 

maakt: hoofdpijn doet je al snel denken in 
termen van even rustiger aan doen… Onze 
sterfelijkheid overwegen we in het licht van 
het komende paasfeest.
Op Aswoensdag begint de periode van 
zeven weken van voorbereiding op Pasen. 
Langzaam groeien we toe naar dat grootste 
feest van onze kerkelijke kalender. Pasen, 
dat grote mysterie van de trouw van God. 
De belofte dat de dood niet het laatste 
woord heeft. Eeuwig leven...

Maar hoe vaak in die veertigdagentijd 
realiseren we ons dit? Hoe druk zijn 
we met de voorbereidingen van al die 

dingen “om Pasen heen” dat we ook nog 
even tijd nemen om ons te bezinnen op waar 
het eigenlijk allemaal om begonnen is? Druk 
zijn we, druk, druk, druk... Even een moment 
voor onthaasting? Een extra uurtje in de kerk, op 

woensdag, zomaar midden in de week. Of thuis, 
een keer de bijbel openslaan, misschien gewoon 

zomaar eens waar dat dikke boek openvalt. Een stukje 
lezen, erover nadenken, laten bezinken... het maakt 
eigenlijk niet uit welk verhaal. Overal is het God, die tot 
ons spreekt, bij monde van die gelovige voorouders, hun 
besef dat God met hen meetrekt, op weg door het leven. 
Met alle vragen, tegenstrijdigheden en problemen. En 
dan af en toe toch ervaren, dat God meetrekt! Waren die 
verre voorouders dan zo anders als wij? Kunnen ook wij 
God “ontmoeten” op onze levensweg? 

Gods wegen zijn wonderbaarlijk, zegt een oud spreek-
woord, maar zien wij de wonderen nog wel? Of kijken 
we er gewoon overheen. Hebben wij verleerd ons te 
verbazen, te verwonderen? Veertig dagen, een hele tijd, 
vroeger een vastentijd. Minder eten en drinken, het 
vastentrommeltje, er waren er zelfs die de hele vastentijd 

    40 dagen op tocht
 

Vooraleer op stap te gaan wil ik de kaart eens zien. 
Een tocht van veertig dagen leg je niet in één stuk af! 
Op zondag houd ik halt, de dag van de Heer.
Veertig! Een mooi bijbels getal! 
40 jaar woestijn om het Beloofde Land in te trekken. 
40 weken zwangerschap om leven te geven. 
40 dagen voor Elia om de berg van God te bereiken. 
40 dagen voor Jezus om zijn zending aan te vangen. 
40 dagen voor mij... om wat te doen?
Om Pasen te bereiken, de Doortocht!
En dan mag ik nog zoveel beschrijvingen 
beluisterd of gelezen hebben: 
als ik zelf niet tot het einde ga, 
zal ik nooit weten wat het is. 
Pasen ontdekken ligt reeds geborgen in de weg 
zelf die ik onderneem, 
maar verborgen nog, en verrassend onverwacht.
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BESTUREN

GELOVEN

Wat geloof jij?
Als kind geloofde ik…
Ik groeide op in een Christelijk gezin. Mijn ouders waren 
zwervend wat betreft het geloof. Als kind maakte ik kennis 
met de antroposofie, protestantisme, katholicisme. Ik 
vond het niet prettig, ik voelde mij niet overal thuis, 
zoals bij de catechisatielessen. Toen uiteindelijk de 
keuze “Katholiek” werd voelde dat voor mij als thuis-
komen. Ik was 17 jaar toen wij Katholiek werden. 
Ik ging op het kerkkoor om maar in de kerk te zijn. 
Toen wij in Putten kwamen wonen, was de Eerste 
Communie van onze jongst zoon aanleiding om actief 
te worden in de kerk. Door de jaren heen ben ik op 
verschillende terreinen actief geweest en nog actief: 
voorganger in vieringen, koorlid, uitvaartvoorganger.

Nu geloof ik …
….. dat God vanuit het niets iets in ons kan leggen. En 
dat het geloof zal overwinnen, als wij de liefde maar 
blijven voelen, waardoor het positieve kan overwinnen. 
Geloven is beweging. Geloven is ook groeien, het is 
zoeken naar en vinden van geborgenheid. Als voorganger 
in de vieringen en bij uitvaarten vind je elkaar bij de 
voorbereidingen. Dat is verrijkend en waardevol. Zoveel 
mensen zoveel beelden van God, zoals het licht door 
een kristal valt, het is elke keer anders.

Ik schilder iconen. Het schilderen van iconen is voor 
mij meditatie, het is ook schilderen in een traditie. Ik 
vind het bijzonder om daarover na te denken. Door het 
schilderen van iconen verbeeld ik het Bijbelverhaal.

Ik geloof niet meer …
… in een God die een agenda heeft om bijvoorbeeld een 
ramp te veroorzaken, of mensen van je weg te nemen.
God geeft je kracht om te dragen, het draagt bij aan een 
stukje heelheid. Als mens mag je zijn zoals je bent. 

Fransje Scheijde, Putten

Aan het begin van het nieuwe jaar krijgt u allemaal weer 
een verzoek van uw geloofsgemeenschap om bij te dragen 
aan de kerkbalans 2020. Daarmee zorgen we samen voor 
het voortbestaan van onze geloofsgemeenschappen, onze 
parochie en het bisdom. Binnen onze Lucasparochie 
hebben de acht plaatselijke geloofsgemeenschappen 
allemaal hun eigen huishoudboekje. Uw bijdrage gaat 
naar uw eigen plaatselijke geloofsgemeenschap. Onze 
grootste kostenposten zijn de personeelskosten en de 
gebouwen.

Over de laatste 10 jaar zijn de opbrengsten uit de kerk-
balans in onze parochie met ongeveer 20% gedaald. 
En dat gaat ieder jaar door. Dat komt door vergrijzing 
en kerkverlating, er komen minder jongeren bij dan er 
ouderen afvallen. We richten ons daarom graag tot de 
jongeren vanaf 18 jaar en we hopen dat hun ouders 
ons daarbij willen helpen. Vanaf 18 jaar ben je voor de 
parochie geen gezinslid meer, maar een zelfstandige 
parochiaan. We hopen dat je als jonge parochiaan mee 
wilt doen aan de kerkbalans. Natuurlijk zijn je middelen 
nog beperkt. Maar denk eens aan de prijs van één 
drankje per maand, of misschien wel per week, om je 

Kerkbalans 2020, we vragen u 
graag weer om een bijdrage! 

betrokkenheid te tonen. Vind je niet dat het verdwijnen 
van de kerk een verarming van onze samenleving zou 
betekenen, ook als je zelf niet zo vaak in de kerk komt? 
De opbrengsten van de kerkbalans zijn bij lange na niet 
meer voldoende om als parochie het hoofd boven water 
te houden. Dat onze Lucasparochie nog steeds financieel 
gezond is, danken we aan wat vorige generaties ons 
hebben nagelaten. Maar dat houdt een keer op. En de 
lonen en prijzen stijgen gewoon door. Misschien betaalt 
u al jaren hetzelfde bedrag, maar wilt u er nu wel iets 
bij doen? Denkt u ook eens na over de mogelijkheid 
van een periodieke gift die helemaal aftrekbaar is 
voor de belastingen. Dan kunt u, afhankelijk van uw 
belastingtarief, voor rekening van de belastingdienst tot 
wel ongeveer 40% meer bijdragen dan nu, zonder dat 
het u zelf een cent extra kost. Stuurt u hiervoor dan een 
mailtje naar secretariaat@stlucas.nu, dan zullen we dat 
met u regelen.

Jaap Godefrooij, 
penningmeester Sint Lucasparochie

Was lid van de pasto-
raatsgroep. Nu ik terug- 
kijk op mijn jeugd con- 
stateer ik dat het ook 
niet verkeerd was.    
Kennismaken met ver-
schillende overtuigingen 
geeft je ook een kijkje 
in een andere belevings-
wereld.

mailto:secretariaat@stlucas.nu


Terwijl ik dit artikel schrijf is kerstmis alweer bijna voorbij. Ik geniet nog na van de gezelligheid, natuurlijk, maar zeker 
ook van de prachtige vieringen in verschillende geloofsgemeenschappen. Het is gewoon geweldig wanneer je mensen 
blij naar huis ziet gaan, en dat je daar een steentje aan mag bijdragen. 

De dagen tussen kerst en de jaarwisseling zijn over het algemeen rustig, en ik realiseer mij dat ik de tijd kan gebruiken om 
wat dozen uit te pakken die al een tijdje her en der staan, van de zolder. Zoveel heb ik in de loop van de jaren bewaard 
en veel kan eigenlijk weg… maar hoe moeilijk is dat. U herkent het misschien. Die zolder: ik heb het nog genoemd in de 
overweging tijdens kerst: ik kende ooit een gezin waarvan de kinderen rond kerst riepen: mama, wanneer halen we God 
weer van de zolder? En God, dat bleek dus een kerstboom te zijn, helemaal opgetuigd onder het plastic. Die boom kon 
ieder jaar zo weer naar beneden, en dat gebeurde dan ook. Maar ik ben in die overweging op zolder gebleven, en heb 
me de vraag gesteld: hoe staat het met onze zolder, met mijn zolder? Her en der zag ik in de kerk mensen hun partner 
aanstoten en fluisteren: “ja, onze zolder moeten we ook nodig opruimen”. 

Staat God voor mij of voor jou misschien echt op zolder? Want daar staan toch over het algemeen spullen die we niet 
echt weg willen doen, maar ook niet gebruiken in het dagelijks leven. Wordt het tijd dat ik God van de zolder haal, naar 
beneden, om opnieuw te kijken wat Hij voor mij kan betekenen? En staat er misschien meer? Niet alleen spullen, maar 
bijvoorbeeld ook een vriendschap die ik wat heb verwaarloosd, en wordt het tijd om weer eens af te spreken. In ieder 
geval neem ik mijn geloof maar eens naar beneden, en kan God voor mij misschien meer betekenen dan ik zelf denk. 
Niet dat ik verwacht dat het altijd kerstmis zal zijn in mijn leven, maar toch. En ik hoef niet bang te zijn om afgewezen 
te worden: wanneer wij niet op zoek zijn naar God, God is altijd op zoek naar ons. Je mag altijd thuiskomen. Dat is een 
fijn idee. Misschien moet ik God en mijn geloof maar eens oppoetsen. 

In mijn gedachten zie ik verschillende mensen die in de vieringen waren na kerstmis de zolder opgaan, nu moet het toch 
maar eindelijk gebeuren. En wat vind ik daar? En wat is de moeite waard om mee te nemen naar beneden, om er in het 
nieuwe jaar wat mee te doen? 

Ik ga ook opruimen, en mijn geloof opnieuw oppoetsen, zoals ieder jaar. Een paar vrije dagen in het vooruitzicht, 
geweldig! En dan ben ik weer fris om ook in het komende jaar mensen blij te maken, te bemoedigen en ze bij God 
te brengen. Wat heb ik toch een mooi beroep, of roeping, wat u maar wilt. Ik ben dankbaar dit te mogen doen in uw 
midden: pastor zijn. Ik wens u allen namens de pastores en de parochiebesturen een zalig en gezegend nieuw jaar, en…
heel veel dank en waardering voor uw steun!! Succes op de zolder en tot ziens.

pastoor Harrold Zemann

Van de pastoor

GOD OP ZOLDER…

BESTUREN

LEREN

Voor wie: jong gehuwden (20-40 jaar) en 
jonge gezinnen met kinderen (0-12 jaar)
Kosten: 5 euro per gezin. 
Aanmelden: per keer via 
jonggehuwdenbisdomutrecht@hotmail.com 
of via Facebook

Jaarprogramma: 
- 26 januari 2020: Huwelijksproblemen
- 19 april 2020: Family planning/intimiteit 
- 5 juli 2020: Bidden met kinderen/het gezin

Voor vragen en overige informatie: 
vicaris Cornelissen (06 30162625) 
en Kim Timmermans-Visser 
(jonggehuwdenbisdomutrecht@hotmail.com)

In het Aartsbisdom Utrecht worden regelmatig bijeenkomsten 
georganiseerd voor jonggehuwden/jonge gezinnen. Voor de vol- 
wassenen is er verdieping aan de hand van een thema en groeps-
gesprek, maar er is ook tijd voor verdiepende gesprekken met elkaar 
als echtpaar. Voor de kinderen is er kinderopvang, waarbij het 
geloof spelenderwijs mee wordt gegeven. Deze bijeenkomsten 
worden iedere keer op een andere plek binnen het Aartsbisdom 
Utrecht georganiseerd. Nodig vooral je vrienden, familie en 
kennissen uit!
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VIEREN VIEREN
De laatste wijzigingen vindt u op onze website: www.stlucas.nu 

Datum                Lezingen Leusden Harderwijk Ermelo Putten Datum Nijkerk Hoevelaken Achterveld Barneveld Voorthuizen

Vaste vieringen

Elke do (behalve de 3e) 
9.00 EV; aansluitend 9.45 

Rozenkransgebed  
(3e do. 9.00)

3e wo v.d. maand  
9.30 u. EV.

4e wo. v.d. maand: 
 9.30 u. EV.

 2e wo. vd maand: 
9.30 u. EV 

Vaste
vieringen

1e wo. vd maand:  
9.30 u. GV

1e wo. vd maand: 
9.30 u. EV

3e do vd maand 9.30 EV. 
1e za vd maand biechten/ 
gesprek met priester van 

14.00-15.30

25 jan.
l1: Jes. 8,23b-9,3;  
l2: 1 Kor. 1,10-13.17; 
ev: Mt. 4,12-23 of 4,
12-17(A)

19.00 GV.  
F. Kok

19.00 EV.  
J. Loffeld - Cantores

25 jan.

26 jan.
9.15 EV. J. Loffeld                

10.00 OV Marcuskerk 
Ds. A. Sprotte & F. Kok

             
10.00 OV  

in de  Zendingskerk
10.00 GV. PGV. VMK. 

Toverbal
26 jan.

9.15 EV.  
H. Zemann

St. Caeciliakoor

9.15 WCV. 
B. Piepers  
Pauluskoor

11.00 WCV.  
B. Piepers                   

St. Caeciliakoor

11.00 EV. H. Zemann 
St. Caeciliakoor  
KWD + Crèche

1 feb.
l1: Mal. 3,1-4;  
l2: Heb. 2,14-18; 
ev: Lc. 2,22-40 
of 2,22-32

16.30 PowWow  
in MFC Atlas 
M. Kemink

1 feb.
19.00 EV. 

 H. Zemann      
Odulfkoor

2 feb.
Maria
Lichtmis

9.15 EV.  
H. Zemann 

Ruach

11.00 GV. PGV. 
Cantores

9.15 WCV. 
R. Bouwman 

Scola

11.00 EV. 
H. Zemann 
Cantabile

2 feb.
Maria
Lichtmis

9.15 GV. PGV                   
St. Catharinakoor  
KWD + Crèche

9.15 WCV. 
N. Morpey  
Pauluskoor

11.00 WCV.  
N. Morpey  

Vivente

11.00 WCV.  
R. Bouwman  

St. Caeciliakoor  
KWD + Crèche

8 feb.

l1: Jes. 58,7-10;  
l2: 1 Kor. 2,1-5; 
ev: Mt. 5,13-16

19.00 GV. PGV.   
Ruach

8 feb.
19.00 EV. J.Loffeld 

Samenzang

9 feb.
9.15 EV.  

H. Zemann - Opfrismis               
De Vlindertjes

11.00 WCV. 
R. Bouwman  

St. Caeciliakoor

9.15 EV. 
J. Loffeld                                

Pastor Bonuskoor

9.15 WCV.  
R. Bouwman 
Samenzang

9 feb.
9.15 WCV.  

F. Kok                           
St. Catharinakoor

9.15 GV. PGV. 
St. Caeciliakoor

11.00 WCV. 
F. Kok 

St. Caeciliakoor  
KWD + Crèche

15 feb. l1: Sir. 15,15-20; 
l2: 1 Kor. 2,6-10; 
ev: Mt. 5,17-37 
of 20-22a.27- 
28.33-34a.37

15 feb.
19.00 WCV.  
B. Piepers 
Odulfkoor

16 feb.
11.00 EV.  
H. Bloem

Generations

11.00  WCV.  
F. Kok 

Panta Rhei

9.15 WCV.  
F. Kok 

Contagio

10.00 GV. PGV. 
Samenzang

16 feb.

9.15 WCV.  
B. Piepers                

St. Caeciliakoor  
Crèche                     

10.00 GV. PGV. 
Pauluskoor

11.00 WCV. 
B. Piepers                 

St. Caeciliakoor

  10.00 GV. PGV. 
St. Caeciliakoor  
KWD + Crèche

22 feb.

l1: 19,1-2.17-18; 
l2: 1 Kor. 3,16-23;  
ev: Mt. 5,38-48

1900 GV.  
B. Piepers

19.00 WCV.  
R. Bouwman 

St.Caeciliakoor
22 feb.

23 feb. 11.00 EV.  
H. Zemann

9.15 WCV.  
A. Bottenberg

11.00 WCV. 
A. Bottenberg 
Gregoriaans

23 feb.
    9.15 WCV.  
R. Bouwman              

St. Catharinakoor                   

9.15 WCV. 
B. Piepers  
Pauluskoor

9.15 EV.  
H. Zemann 

Vivente

11.00 WCV.  
B. Piepers

St. Caeciliakoor  
KWD + Crèche

26 feb.
Aswoensdag

l1: Joël 2,12-18; 
l2: 2 Kor. 5,20-6,2;  
ev: Mt. 6,1-6.16-18

19.00 OV.  
F. Kok

19.30 WCV.  
R. Bouwman 

St. Caeciliakoor

9.30 EV. 
H. Zemann &  
R. Bouwman  

19.30 OV. PGV.

19.00 GV. 26 feb.
Aswoensdag

19.30 EV.  
J. Loffeld             

St. Caeciliakoor

19.00  
Oec.Vesper 

in Pauluscentrum

19.30 EV. 
H. Zemann  

St. Caeciliakoor

29 feb.
l1: Gen. 2,7-9; 3,1-7; 
l2: Rom. 5,12-19 of 
12,17-19; 
ev: Mt. 4,1-11

29 feb.
19.00 MOV. EV.  

H. Zemann 
St. Catharinakoor

19.00 EV.  
J. Loffeld 

Odulfkoor

1 maart
1e zo.
40-dagentijd

9.15 EV.
J. Loffeld

11.00 WCV. 
N. Morpey  

St. Caeciliakoor

9.15 WCV.  
F. Kok 
Scola

9.15 WCV.  
N. Morpey
Cantabile

1 maart
1e zo.
40-dagentijd

9.15 EV. 
H. Zemann 
Pauluskoor

11.00 WCV.  
F. Kok               

St. Caeciliakoor

11.00 EV.  
J. Loffeld 

St. Caeciliakoor  
KWD + Crèche

7 maart

l1: Gen. 12,1-4a; 
l2: 2 Tim. 1,8b-10; 
ev: Mt. 17,1-9

16.30 PowWow 
in MFC Atlas  
A. Bottenberg

7 maart
19.00 GV. PGV.  

Odulfkoor

8 maart
2e zo.
40-dagentijd 

9.15 EV. J. Loffeld
11.00 WCV. 

F. Kok 
Panta Rhei

9.15 EV. 
H. Zemann                              

Pastor Bonuskoor

11.00 EV.  
H. Zemann
Contagio

8 maart
2e zo.
40-dagentijd    

9.15 WCV.  
F. Kok 

St. Caeciliakoor  
KWD + Crèche

9.15 WCV. 
R. Bouwman 
Pauluskoor

11.00 EV. J. Loffeld 
Vivente

11.00 WCV.  
R. Bouwman  

St. Caeciliakoor  
KWD + Crèche

14 maart l1: Ex. 17,3-7; 
l2: Rom. 5,1-2.5-8;  
ev: Joh. 4,5-42  
of 5-15.19b- 
26.39a.40-42

19.00 GV. PGV 14 maart
19.00 EV.  

H. Zemann 
Samenzang

15 maart
3e zo.
40-dagentijd

9.15 EV. 
H. Zemann         

11.00 EV. 
H. Zemann  

St. Caeciliakoor

9.15 WCV.   
B. Piepers 

Samenzang

11.00 WCV.  
B. Piepers 

Gregoriaans

15 maart
3e zo.
40-dagentijd

9.15 WCV. 
R. Bouwman          

St. Catharinakoor

 9.15 GV. PGV. 
St. Caeciliakoor

11.00 WCV.  
R. Bouwman  

St. Caeciliakoor  
KWD + Crèche

Verklaring afkortingen: AV= Anders vieren  EV=Eucharistieviering  PGV=Parochianen gaan voor  GZV=Gezinsviering  KWD=Kinderwoorddienst            OV=Oecumenische viering     VV=Vesperviering    WCV=Woord- en Communieviering     VMK=Viering met kinderen     GV=Gebedsviering

De laatste wijzigingen vindt u op onze website: www.stlucas.nu 
VIEREN
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VIEREN VIEREN
De laatste wijzigingen vindt u op onze website: www.stlucas.nu 

Datum                Lezingen Leusden Harderwijk Ermelo Putten Datum Nijkerk Hoevelaken Achterveld Barneveld Voorthuizen

Vaste vieringen

Elke do (behalve de 3e) 
9.00 EV; aansluitend 9.45 

Rozenkransgebed  
(3e do. 9.00)

3e wo v.d. maand  
9.30 u. EV.

4e wo. v.d. maand: 
 9.30 u. EV.

 2e wo. vd maand: 
9.30 u. EV 

Vaste
vieringen

1e wo. vd maand:  
9.30 u. GV

1e wo. vd maand: 
9.30 u. EV

3e do vd maand 9.30 EV. 
1e za vd maand biechten/ 
gesprek met priester van 

14.00-15.30

25 jan.
l1: Jes. 8,23b-9,3;  
l2: 1 Kor. 1,10-13.17; 
ev: Mt. 4,12-23 of 4,
12-17(A)

19.00 GV.  
F. Kok

19.00 EV.  
J. Loffeld - Cantores

25 jan.

26 jan.
9.15 EV. J. Loffeld                

10.00 OV Marcuskerk 
Ds. A. Sprotte & F. Kok

             
10.00 OV  

in de  Zendingskerk
10.00 GV. PGV. VMK. 

Toverbal
26 jan.

9.15 EV.  
H. Zemann

St. Caeciliakoor

9.15 WCV. 
B. Piepers  
Pauluskoor

11.00 WCV.  
B. Piepers                   

St. Caeciliakoor

11.00 EV. H. Zemann 
St. Caeciliakoor  
KWD + Crèche

1 feb.
l1: Mal. 3,1-4;  
l2: Heb. 2,14-18; 
ev: Lc. 2,22-40 
of 2,22-32

16.30 PowWow  
in MFC Atlas 
M. Kemink

1 feb.
19.00 EV. 

 H. Zemann      
Odulfkoor

2 feb.
Maria
Lichtmis

9.15 EV.  
H. Zemann 

Ruach

11.00 GV. PGV. 
Cantores

9.15 WCV. 
R. Bouwman 

Scola

11.00 EV. 
H. Zemann 
Cantabile

2 feb.
Maria
Lichtmis

9.15 GV. PGV                   
St. Catharinakoor  
KWD + Crèche

9.15 WCV. 
N. Morpey  
Pauluskoor

11.00 WCV.  
N. Morpey  

Vivente

11.00 WCV.  
R. Bouwman  

St. Caeciliakoor  
KWD + Crèche

8 feb.

l1: Jes. 58,7-10;  
l2: 1 Kor. 2,1-5; 
ev: Mt. 5,13-16

19.00 GV. PGV.   
Ruach

8 feb.
19.00 EV. J.Loffeld 

Samenzang

9 feb.
9.15 EV.  

H. Zemann - Opfrismis               
De Vlindertjes

11.00 WCV. 
R. Bouwman  

St. Caeciliakoor

9.15 EV. 
J. Loffeld                                

Pastor Bonuskoor

9.15 WCV.  
R. Bouwman 
Samenzang

9 feb.
9.15 WCV.  

F. Kok                           
St. Catharinakoor

9.15 GV. PGV. 
St. Caeciliakoor

11.00 WCV. 
F. Kok 

St. Caeciliakoor  
KWD + Crèche

15 feb. l1: Sir. 15,15-20; 
l2: 1 Kor. 2,6-10; 
ev: Mt. 5,17-37 
of 20-22a.27- 
28.33-34a.37

15 feb.
19.00 WCV.  
B. Piepers 
Odulfkoor

16 feb.
11.00 EV.  
H. Bloem

Generations

11.00  WCV.  
F. Kok 

Panta Rhei

9.15 WCV.  
F. Kok 

Contagio

10.00 GV. PGV. 
Samenzang

16 feb.

9.15 WCV.  
B. Piepers                

St. Caeciliakoor  
Crèche                     

10.00 GV. PGV. 
Pauluskoor

11.00 WCV. 
B. Piepers                 

St. Caeciliakoor

  10.00 GV. PGV. 
St. Caeciliakoor  
KWD + Crèche

22 feb.

l1: 19,1-2.17-18; 
l2: 1 Kor. 3,16-23;  
ev: Mt. 5,38-48

1900 GV.  
B. Piepers

19.00 WCV.  
R. Bouwman 

St.Caeciliakoor
22 feb.

23 feb. 11.00 EV.  
H. Zemann

9.15 WCV.  
A. Bottenberg

11.00 WCV. 
A. Bottenberg 
Gregoriaans

23 feb.
    9.15 WCV.  
R. Bouwman              

St. Catharinakoor                   

9.15 WCV. 
B. Piepers  
Pauluskoor

9.15 EV.  
H. Zemann 

Vivente

11.00 WCV.  
B. Piepers

St. Caeciliakoor  
KWD + Crèche

26 feb.
Aswoensdag

l1: Joël 2,12-18; 
l2: 2 Kor. 5,20-6,2;  
ev: Mt. 6,1-6.16-18

19.00 OV.  
F. Kok

19.30 WCV.  
R. Bouwman 

St. Caeciliakoor

9.30 EV. 
H. Zemann &  
R. Bouwman  

19.30 OV. PGV.

19.00 GV. 26 feb.
Aswoensdag

19.30 EV.  
J. Loffeld             

St. Caeciliakoor

19.00  
Oec.Vesper 

in Pauluscentrum

19.30 EV. 
H. Zemann  

St. Caeciliakoor

29 feb.
l1: Gen. 2,7-9; 3,1-7; 
l2: Rom. 5,12-19 of 
12,17-19; 
ev: Mt. 4,1-11

29 feb.
19.00 MOV. EV.  

H. Zemann 
St. Catharinakoor

19.00 EV.  
J. Loffeld 

Odulfkoor

1 maart
1e zo.
40-dagentijd

9.15 EV.
J. Loffeld

11.00 WCV. 
N. Morpey  

St. Caeciliakoor

9.15 WCV.  
F. Kok 
Scola

9.15 WCV.  
N. Morpey
Cantabile

1 maart
1e zo.
40-dagentijd

9.15 EV. 
H. Zemann 
Pauluskoor

11.00 WCV.  
F. Kok               

St. Caeciliakoor

11.00 EV.  
J. Loffeld 

St. Caeciliakoor  
KWD + Crèche

7 maart

l1: Gen. 12,1-4a; 
l2: 2 Tim. 1,8b-10; 
ev: Mt. 17,1-9

16.30 PowWow 
in MFC Atlas  
A. Bottenberg

7 maart
19.00 GV. PGV.  

Odulfkoor

8 maart
2e zo.
40-dagentijd 

9.15 EV. J. Loffeld
11.00 WCV. 

F. Kok 
Panta Rhei

9.15 EV. 
H. Zemann                              

Pastor Bonuskoor

11.00 EV.  
H. Zemann
Contagio

8 maart
2e zo.
40-dagentijd    

9.15 WCV.  
F. Kok 

St. Caeciliakoor  
KWD + Crèche

9.15 WCV. 
R. Bouwman 
Pauluskoor

11.00 EV. J. Loffeld 
Vivente

11.00 WCV.  
R. Bouwman  

St. Caeciliakoor  
KWD + Crèche

14 maart l1: Ex. 17,3-7; 
l2: Rom. 5,1-2.5-8;  
ev: Joh. 4,5-42  
of 5-15.19b- 
26.39a.40-42

19.00 GV. PGV 14 maart
19.00 EV.  

H. Zemann 
Samenzang

15 maart
3e zo.
40-dagentijd

9.15 EV. 
H. Zemann         

11.00 EV. 
H. Zemann  

St. Caeciliakoor

9.15 WCV.   
B. Piepers 

Samenzang

11.00 WCV.  
B. Piepers 

Gregoriaans

15 maart
3e zo.
40-dagentijd

9.15 WCV. 
R. Bouwman          

St. Catharinakoor

 9.15 GV. PGV. 
St. Caeciliakoor

11.00 WCV.  
R. Bouwman  

St. Caeciliakoor  
KWD + Crèche

Verklaring afkortingen: AV= Anders vieren  EV=Eucharistieviering  PGV=Parochianen gaan voor  GZV=Gezinsviering  KWD=Kinderwoorddienst            OV=Oecumenische viering     VV=Vesperviering    WCV=Woord- en Communieviering     VMK=Viering met kinderen     GV=Gebedsviering

De laatste wijzigingen vindt u op onze website: www.stlucas.nu 
VIERENVIEREN VIEREN

De laatste wijzigingen vindt u op onze website: www.stlucas.nu 

Datum       Lezingen Leusden Harderwijk Ermelo Putten Datum Nijkerk Hoevelaken Achterveld Barneveld Voorthuizen

Vaste vieringen

Elke wo. 19.00 u. WCV 
(OV in 40-dagentijd). 

Elke do. om 09.00 u. EV; 
aansluitend Rozenkransgebed

4e wo. v.d. maand: 
 9.00 u. EV

2e wo. v.d. maand  
9.00 u. EV; elke zo. 20.00 u.: 

Poolse viering

Vaste
vieringen

1e wo. v.d. maand:
09.30 u. WCV

Elke 1e wo. 
v.d. maand  

09.00 u., EV

Elke za. 18.30 u. EV 
in kapel Huize St. Jozef

Elke di. 9.00 u. EV 
Elke 1e zaterdag v.d. maand 

Biechtgelegenheid/gesprek met 
een priester: 14.00 - 15.30 uur

2 juli 2 juli 19.00 u. EV 
H. Zemann - Odulfkoor

3 juli
l: Jesaja 66,10-14c;  
tl: Galaten 6,14-18; ev: Lucas 
10,1-12.17-20 of 10,1-9

11.00 u. EV. 
H. Zemann

9.15 u. WCV 
Cantores

9.15 u. EV 
H. Zemann - Scola

10.00 u. AV-kleuterkerk 
A.Hollanders 3 juli 11.00 u. WCV 

A. Bottenberg - St. Catharinakoor
11.00 u. WCV 
R. Bouwman

9.15 u. WCV 
R. Bouwman

9.15 u. WCV 
A.Bottenberg - St. Caeciliakoor

9 juli 19.00 u. AV - PGV 9 juli 19.00 u. EV 
K. Donders - Samenzang

10 juli
l: Deuteronomium 30,10-14; 
tl: Kolossenzen 1,15-20;  
ev: Lucas 10,25-37

11.00 u. EV. 
H.Tolboom / Generations

9.15 u. WCV 
R. Bouwman - Caeciliakoor

10.00 u. PGV 
Samenzang

11.00 u. WCV 
R. Bouwman 10 juli 11.00 u. EV 

K. Donders - St. Ceciliakoor
9.15 u. PGV

9.15 u. EV  
K. Donders - St. Caeciliakoor

16 juli 19.00 u. EV 
H. Zemann 16 juli 19.00 u. WCV 

R. Bouwman - Odulfkoor

17 juli
l: Genesis 18,1-10a;  
tl: Kolossenzen 1,24-28;  
ev: Lucas 10,38-42

11.00 u. EV 
H.Zemann

9.15 u. WCV 
R. Bouwman - Cantores

9.15 u. EV 
H. Zemann - Samenzang 17 juli 11.00 u. WCV 

 B. Piepers
10.00 u. Te gast in de Eshof

9.15 u. EV 
H. Tolboom

9.15 u. WCV 
B. Piepers - St. Caeciliakoor

23 juli 19.00 u. AV - F. Kok 23 juli

24 juli l: Genesis 18,20-32;  
tl: Kolossenzen 2,12-14;  
ev: Lucas 11,1-13

11.00 u. EV 
H. Zemann

9.15 u. WCV 
 F. Kok - Caeciliakoor

9.15 u. WCV 
A. Bottenberg - Samenzang

10.00 u. AV - PGV 24 juli 11.00 u. WCV 
R. Bouwman

11.00 u. WCV 
A. Bottenberg - Samenzang

11.00 u. WCV 
F. Kok

9.15 u. WCV 
R. Bouwman - St. Caeciliakoor

30 juli 30 juli  
19.00 u. WCV. F. Kok - Odulfkoor

31 juli l: Prediker 1,2.2,21-23;  
tl: Kolossenzen 3,1-5.9-11;  
ev: Lucas 12,13-21

11.00 u. EV 
H. Zemann

9.15 u. WCV 
Cantores

10.00 u. PGV 
Samenzang

9.15 u. WCV 
F. Kok

31 juli 11.00 u. EV. H.Tolboom
11.00 u. WCV 

B.Piepers - Samenzang
9.15 u. WCV 

B. Piepers
10.00 u. PGV 

St. Caeciliakoor

6 aug. 6 aug. 19.00 u. PGV - Odulfkoor

7 aug. 
l: Wijsheid 18,6-9;  
tl: Hebreeën 11,1-2.8-19 of 
11,1-2.8-12; ev: Lucas 12,32-
48 of 12,35-40

11.00 u. EV 
K. Donders

9.15 u. GV - PGV 
Caeciliakoor

11.00 u. WCV 
A. Bottenberg - Samenzang

9.15 u. WCV 
A. Bottenberg - Cantabile

7 aug. 11.00 u.
WCV - F.Kok

10.00 u. EV 
H.Tolboom - Pauluskoor

9.15 u. WCV 
F. Kok

10.00 u. PGV 
St. Caeciliakoor

13 aug. 19.00 u. AV - PGV 13 aug. 19.00 u. EV 
K. Donders - Pauluskoor

14 aug.
l: Jeremia 38,4-6.8-10;  
tl: Hebreeën 12,1-4;  
ev: Lucas 12,49-53

11.00 u. EV 
K. Donders

9.15 u. WCV 
M. van Veen - Cantores

10.00 u. PGV          
Samenzang

10.00 u. AV - PGV 14 aug. 11.00 u. WCV 
B. Piepers

9.15 u. AV -PGV 
St. Caeciliakoor

9.15 u. WCV 
B. Piepers - St. Caeciliakoor

15 aug.
Maria ten
Hemelopn.

l: Openbaringen 11,19a.12,1-
6a.10ab; tl: 1 Korintiërs 15,20-
26; ev: Lucas 1,39-56

9.00 u. EV - K. Donders 
Maria ten Hemelopneming

15 aug.
Maria ten
hemelopn.

20 aug. 19.00 u. EV 
K. Donders

20 aug. 19.00 u. WCV 
F. Kok - Odulfkoor 

21 aug.
l: Jesaja 66,18-21;  
tl: Hebreeën 12,5-7.11-13;  
ev: Lucas 13,22-30

11.00 u. EV 
K. Donders

9.15 u. WCV 
F. Kok - Caeciliakoor

9.15 u. WCV 
B. Piepers - Scola 21 aug. 11.00 u. WCV 

F. Kok
11.00 u. WCV 

B. Piepers - Samenzang
9.15 u. EV 

H.Tolboom - St. Caeciliakoor
10.00 u. PGV 

St. Caeciliakoor

27 aug. 19.00 u. AV - F. Kok 27 aug.

28 aug.
l: Sirach 3,17-18.20.28-29;  
tl: Hebreeën 12,18-19.22-24a; 
ev: Lucas 14,1.7-14

11.00 u. EV 
H. Zemann

9.15 u. WCV 
R. Bouwman 

Cantores

10.00 u. PGV 
Samenzang

9.15 u. WCV 
F. Kok 28 aug. 11.00 u. WCV 

F. Kok - St. Catharinakoor
11.00 u. WCV

R. Bouwman - Samenzang
9.15 u. PGV 

Vivente
9.15 u. EV 

H. Zemann - St. Caeciliakoor

3 sept. 3 sept. 19.00 u. EV - K. Donders

4 sept. l: Wijsheid 9,13-18b;  
tl: Filemon 9b-10.12-17;  
ev: Lucas 14,25-33

11.00 u. EV 
K. Donders - Startzondag     
LK Ruach & Generations

9.15 u. WCV 
Startzondag 
Caeciliakoor

9.15 u. EV 
K. Donders 

Scola

10.00 u. AV - PGV 
Viering met jongeren 

 Cantabile
4 sept.

11.00 u. Agapè-viering
R. Bouwman - Startzondag                

St. Ceciliakoor

11.00 u. WCV 
A. Bottenberg

Pauluskoor

9.15 u. WCV
A.Bottenberg

St. Caeciliakoor

9.15 u. WCV 
R. Bouwman

St. Caeciliakoor

10 sept. 19.00 u. AV - PGV
10.00 u. EV 

Ziekenzalving - K. Donders 10 sept. 19.00 u. EV 
H. Zemann - Samenzang

11 sept.
l: Exodus 32,7-11.13-14;  
tl: 1 Timoteüs 1,12-17;  
ev: Lucas 15,1-32 of 15,1-10

11.00 u. EV. H. Tolboom 
Ziekenzalving - LK Ruach

9.15 u. EV 
H. Zemann - Ziekenzalving

Caeciliakoor

10.00 u. OV - PGV 
Gemengd koor

9.15 u. WCV 
R. Bouwman 11 sept.

11.00 u. EV 
H.Zemann - Ziekenzalving 

St. Catharinakoor

9.15 u. PGV 
St. Caeciliakoor

10.00 u.   
Startzondag in Schaffelaartheater 

B. Piepers

Verklaring afkortingen: AV= Anders vieren    EV=Eucharistieviering    GV=Gebedsviering    GZV=Gezinsviering    KWD=Kinderwoorddienst                  OV=Oecumenische viering    Vesper=Vesperviering    WCV=Woord- en Communieviering    WGD=Woord- en Gebedsviering   PGV=Parochianen

De laatste wijzigingen vindt u op onze website: www.stlucas.nu 
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VIEREN

1.  Met niets van niets zijt Gij begonnen,  
 hebt sprakeloos het licht gezegd, 
 de tijd bepaald, het land gewonnen, 
 de zeeën op hun plaats gelegd. 
 
2.  De ban der duisternis gebroken  
 en het werd morgen, dag na dag,  
 een wereld in het licht gesproken,  
 een mensheid die beginnen mag.
 
3.  Geen eind in zicht. Geen rust gevonden. 
 Het langste deel nog niet gegaan.  
 Geen engel met ons mee gezonden 
 om nacht en ontij te verslaan. 
 
4.  Met licht van licht hebt Gij geschreven 
 uw boek dat ons het leven redt,  
 de woorden van uw trouw gegeven. 
 En van dit lied de toon gezet.

Het tweede lied lijkt van een heel andere orde… maar is 
dat niet! Het verhaalt, bezingt, hoe een mens doorheen 
alle facetten van het leven zich steeds gedragen, geleid, 
beschermd, opgetild weet door de Eeuwige. Het komt heel 
dicht op de huid, raakt heel direct omdat het zingt vanuit 
“ik”, “mijn leven”, “mijn verlangen, mijn verdriet, mijn 
vreugde”. Bovendien heeft het ook nog eens een melodie 
die je direct ‘meeneemt’. En… als je goed leest herken 
je ook hierin de grote Verhalen die we in deze periode 
gaan lezen. En zo kan dit lied ook een reflectie zijn op de 
lezingen van deze sterke tijd op weg naar Pasen:
 

1.  Geen woord dat mij mijn leven  
 lang meer vreugde heeft gegeven.
 Geen stem waarnaar ik meer verlang 
 die mij in hoop doet leven.
 Onthoud mij dan uw leiding niet  
 die mij in nood en groot verdriet
 een uitweg heeft gewezen.

2. Uw woord heeft in de duisternis 
 een licht voor mij ontstoken.
 Uw stem heeft mij in groot gemis 
 als hulp nog nooit ontbroken.
 Blijf mij nabij als ik ontspoor  
 en geef mijn hartenkreet gehoor,
 schenk mij een levensteken.

3.  Geen woord dat mij meer moed insprak 
 wanneer mijn leven faalde.
 Geen stem die zo mijn weerstand brak 
 wanneer ik blind verdwaalde.
 Wees dan het licht in mijn bestaan 
 en doe mij op uw wegen gaan:
 uw trouw zal ik verhalen.

Tot slot geven we graag nóg een lied door uit Taizé, dat 
gezongen kan worden als acclamatie na het evangelie 
bijvoorbeeld (de tekst kleurt dan mee met de thematiek 
van de zondag), of als communielied en dan meerdere 
keren herhaald: “Gij bergt de bron van alle leven”

Straks vieren we weer de Veertigdagentijd, te beginnen 
met Aswoensdag op 26 februari. We gaan op weg naar 
Pasen, dat hoogtepunt waar alles samenkomt: dood en 
leven, lijden en overwinning, schepping en voltooiing. 
Om te zoeken naar gezamenlijke inspiratie en mogelijke 
liederen hebben we, dirigenten en koorzangers, ons weer 
gebogen over de lezingen en thema’s. 

We geven graag twee zulke liederen mee. 
De eerste (“Met niets van niets zijt Gij begonnen”) bezingt 
heel duidelijk de Schepping van aarde en mens, die mens 
die op weg gaat door het leven, leiding nodig heeft en 
houvast vindt in de Verhalen. Er zijn maar liefst drie 
toonzettingen waaruit gekozen kan worden wat haalbaar is 
voor de plaatselijke koren, geloofsgemeenschappen.
Dit eerste lied heeft wat meer afstand, zingt vanuit “ons” 
en is een meer dichterlijke en Bijbelse taal:

Liesbeth Dercksen o.praem
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LEREN

Pope Francis@Pontifex 14 dec. 2019

Faith gives us the ability to look 
with hope at the events of life, 
and helps us to accept even defeats 
and sufferings, in the knowledge 
that evil never has the last word.

Vertaling:
Geloof geeft ons de mogelijkheid om met hoop 
te kijken naar de gebeurtenissen in ons leven, 
en helpt ons zelfs nederlagen en lijden te 
aanvaarden, wetende dat het kwaad nooit 
het laatste woord heeft.

 

Kleine gemeenschappen als vervolg  
van de Alpha-cursus

Medio april 2020 slaan we een nieuwe weg in. Als 
vervolg op de Alpha-cursus, starten we in Barneveld 
een small Christian community, een kleine christelijke 
gemeenschap (bestaande uit 15 tot 30 parochianen). 
Parochianen in de kleine gemeenschap maken deel 
uit van de geloofsgemeenschap, nemen deel aan de 
liturgievieringen en activiteiten van de plaatselijke 
geloofsgemeenschap en komen daarnaast regelmatig 
bij elkaar om zich te verdiepen en elkaar te bemoedigen 
in het geloof. Ook zijn zij  dienstbaar aan de 
geloofsgemeenschap en de naasten in de samenleving. 

In de toekomst hopen 
we dat er binnen de 
ge loo fsgemeenschap 
meerdere kleine gemeen-
schappen ontstaan.
Wanneer kleine gemeen-
schappen bloeien, zal 
de geloofsgemeenschap 
levendiger worden. En als 
geloofsgemeenschappen 
levendiger worden, zal er 
vernieuwing plaatsvinden 
in de parochie.

Naast het opzetten van 
kleine gemeenschappen, 
zullen de Alpha-cursussen 
blijven draaien. 

Het pastorale team is blij en enthousiast over deze 
initiatieven en hoopt dat deze veel vruchten voort zul-
len brengen. 
Vanuit het pastoraal team zal pastoraal werker Hao 
Tran het Alpha-team in dit proces begeleiden.

Ontmoet, vraag en ontdek, want het is meer dan de 
moeite waard!

Heb je interesse om mee te denken over parochie- 
vernieuwing, de Alpha-cursus of kleine gemeenschap-
pen? Neem gerust contact met ons op. Stuur een mailtje: 
hallo@barneveldzoekt.nl of spreek één van ons aan.

Het Alpha-team van Barneveld:
Irene Lelieveld, Marja Fransen, Margje Hengeveld en 
Eric Scheurwater.

Een stap naar parochievernieuwing: 

Alpha-cursus en verdere initiatieven

mailto:hallo@barneveldzoekt.nl
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DIENEN

Motivatie
Zowel Margje als Trees zijn actief binnen de locatie 
Barneveld. En in hun werkzaamheden vonden zij dat ze 
kennis misten om een goede vrijwilliger te zijn. Daarnaast 
zochten zij ook naar verdieping in hun geloof.
Margje: “Ik ben nog van een generatie die in de traditionele 
kerk is opgegroeid. In de loop der jaren is er veel veranderd 
en/of afgeschaft. Met name de Sacramenten zijn soms 
onzichtbaar, zoals de biecht. Ik was ook niet zo thuis in de 
traditie van de Eucharistie. Door pastor Donders heb ik hier 
veel over geleerd. En dit waren voor mij o.a. redenen om 
de studie te gaan volgen. Ik wist zoveel niet...”
Voor Trees geldt eigenlijk hetzelfde: “Ik wilde wel eens wat 
anders, ik was zoekende en ik zocht ook naar verdieping, 
wilde nieuwe dingen leren, achtergronden weten”.

Bouw een brug
Het jaarthema van de Lucasparochie is: Bouw een Brug! 
Ik vroeg aan Margje en Trees of de studie theologie 
daaraan kan bijdragen.
“Als je meer van je geloof afweet kan je ook meer delen. 
Margje is bijvoorbeeld nu begeleider bij de Alphacursus. 
Door uitleg te kunnen geven dragen wij door onze kennis 
bij aan het bruggen bouwen naar verdieping binnen het 
geloof, zoals ook ons geloof verdiept wordt”.
“Bijzonder in dit verband is misschien wel het standbeeld 
op het plein voor de Catharinakerk in Barneveld”, vertellen 
Margje en Trees nog: “Een oudere man en een jonger 
persoon. De tekst bij het beeld: overbrugging tussen jong 
en oud maakt je weg-wijzer”.

Een brug slaan tussen de kerken
Margje: “Elk geloof kent zijn eigen traditie, of je nu 
katholiek of protestant bent opgegroeid. Door onze studie 
voelen wij ons een gelijkwaardige gesprekspartner”. 

Een brug naar de maatschappij
Margje en Trees zien wel een verband met hun studie en 
de brug naar de maatschappij. 
“Vanuit de theologie leer je over mens en maatschappij.  
Je bent dankbaar voor de medemens en voor de natuur. 
Dit wordt nog eens onderschreven in de Openbaring  
en de getuigenissen van de eerste Christengemeente. 
Je verandert als mens, je verhouding en de liefde tot God 
werkt in ons door”.

Geloof
Margje: “Door de studie ben ik rijker 
geworden. Gedurende de studie 
groei ik in mijn geloof. Door de 
opleiding snap ik de ontwikkelingen 
in de kerk, dat mensen geïnspireerd 
zijn door God, want het is God die 
alles tot stand brengt”.
Trees: “Ik durf meer te geloven.  
Ik ben erdoor veranderd. En ik heb 
een diep vertrouwen dat je niet 
alleen bent. God biedt je veiligheid, 
God is voor mij liefde, daar kan ik 
op bouwen en dat is een kracht dat 
steun geeft. Ik word er blij van. 
“Maar”, vervolgt Trees, “door je 
studie verandert je geloof wel.  
Je hoort verhalen die je niet goed 
kan plaatsen, je wordt kritischer. 
Ik snap dat er mensen zijn die hun 
geloof verliezen”.

Tenslotte
Waarom rijden jullie helemaal naar 
Vogelenzang en niet naar Utrecht 
voor de studie?
“De studielast in Utrecht is zwaarder. 
Elke dinsdag zouden wij dan naar 
Utrecht moeten. De combinatie 
vieren en les krijgen maakt het voor 
ons tot een geheel.

Margje gaat de komende tijd voor 
een studieopdracht zich bezig 
houden met een onderzoek naar  
catechese in de Lucasparochie,  
wat wordt er gedaan aan catechese, 
voor welke doelgroep.
Trees zet haar studie op een laag 
pitje i.v.m. een nieuwe baan die 
ook veel aandacht vraagt. Gelukkig 
kan de studie d.m.v. hoorcolleges 
toch nog een rustig vervolg krijgen. 
Verder werkt Trees ook in de 
werkgroep parochiële voorgangers. 
Haar kennis en vaardigheden kan zij 
blijven toepassen.

Els Schrijver, redactie Harderwijk

Wie is Margje 
Hengeveld 
“Ik ben 62 jaar 
geleden geboren en 
opgegroeid in Tilburg. Als 
verpleegkundige heb ik in 
Tilburg in het ziekenhuis 
gewerkt. 
40 jaar geleden ben ik met 
Steven getrouwd. In 1989 
kwamen we met 4 kinderen 
(Noor, Roel, Sanne en Tom) 
naar Barneveld, in 1991 is 
Bram geboren.
Uiteindelijk dus 5 of liever 
gezegd 6 kinderen. Ons 
derde kindje, Tim, is bij de 
bevalling overleden. Verder 
ben ik een trotse oma van  
7 kleinkinderen.
Ik ben vrijwilliger bij de 
kerk. Verzorg de Alpha 
cursus, jongerenactiviteiten, 
‘Open Kerk’ en ben koster 
bij de doordeweekse 
vieringen”.

De Tiltenberg is onderdeel 
van het Theologisch Instituut 
St. Bonifatius van het Bisdom 
Haarlem-Amsterdam. Meer 
informatie over de opleiding: 
https://www.tiltenberg.org/

Maandagavond 25 november werd ik hartelijk ontvangen 
door Margje Hengeveld en Trees Dudink in de pastorie in 
Barneveld. Beiden studeren theologie aan de Tiltenberg, 
Margje Hengeveld is drie jaar geleden gestart met de  
opleiding en Trees Dudink een jaar later.
Op twee zaterdagen in de maand vertrekken zij om 07.00 
uur richting Vogelenzang. Onderweg pikken zij nog een 
student op. Om 09. 00 uur start de zaterdag met het 
ochtendgebed en de Eucharistie, waarna de lessen volgen.

Wie is Trees Dudink
“Sinds 27 jaar woon ik in 
Barneveld. Van oorsprong 
kom ik uit het oosten van 
het land. Ik ben getrouwd 
en we hebben twee 
dochters en een zoon. 
Onze zoon woont nog thuis.
Ik ben begonnen in de 
werkgroep Kind en Kerk 
toen onze oudste dochter 
de 1e communie deed. 
En ik werd lectrice. 
Daarna kwam ik in het 
rouwpastoraat en de 
werkgroep parochianen 
gaan voor.
Ook heb ik met veel plezier 
een paar jaar gezongen in 
het Caeciliakoor.”

https://www.tiltenberg.org/
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ONTMOETEN

Voor al die mensen, die inspirerend, de koorzang in de 
kerken van de Lucasparochie ondersteunen, maar ook 
niet-koorleden organiseren we voor de 8e maal een 
Lieddag. Samen zingen is altijd een feest en je draagt 
daarmee bij aan het mooier maken van de vieringen.

Zingen is belangrijk in elk mensenleven. En… vrijwel 
iedereen kan zingen. Graag organiseren wij opnieuw 
een Lieddag. De muziek wordt op een vlotte manier 
ingestudeerd voor sommigen bekend, voor anderen 
nieuw, maar in elk geval inspirerend en leuk om dat 
samen te doen. De diepere betekenis van de liedteksten 
wordt uitgelegd, zodat de liederen meer zeggingskracht 
krijgen. Als het niet helemaal gekend is, niet erg, want 
thuis kan je de liederen met je dirigent in het koor 
verder instuderen om daarmee het eigen repertoire uit 
te breiden. Wellicht heb je dat al eens ervaren, maar 
hoeveel plezier kan je hebben om met je eigen koor op 
stap te zijn, kennis te maken met andere koorzangers 
en met hen zingen. We sluiten de dag af met een kleine 
viering, waarin enkele van de ingestudeerde liederen van 
deze dag worden gezongen. Je gaat met een voldaan 
gevoel naar huis.

Deze Lieddag wordt gehouden in de: St. Catharinakerk, 
Langstraat 36 – 38 te Barneveld op zaterdag 14 maart 
2020, aanvang 10.00 uur (inloop vanaf 9.30 uur)

Wij hebben een programma gemaakt met muziek voor 
koren van zowel jongeren als ouderen. Bijvoorbeeld uit 
de bundel “Om liefdes wil”, gewoon fijne muziek voor 
iedereen van alle leeftijden.
We nodigen jou, je koor en alle zangliefhebbers uit om 
van harte hieraan deel te nemen. Aanmelden kan je 
per direct of uiterlijk 29 februari a.s. op het volgende 
mailadres: josv.vliet@hetnet.nl

Voor de koor-contactpersonen: 
Graag aanmelden aantal deelnemers 
per stemgroep opgeven. 
Niet-koorzangers kunnen zich 
rechtstreeks opgeven met 
opgave van stemsoort.

De Stille Omgang 2020 heeft plaats in de nacht van 21 op 22 maart. Het is dit jaar een bijzonder 
jaar; we herdenken dat 675 jaar geleden het Mirakel van Amsterdam heeft plaatsgevonden.
Op zaterdagavond 21 maart komen naar verwachting zo’n 4000 bedevaartgangers uit het 
hele land naar Amsterdam, per touringcar, met de trein, per fiets en zelfs te voet om daar 
de Stille Omgang te lopen, een nachtelijke stille tocht door het centrum van de stad.

Voordat wij de omgang lopen bezoeken wij, zoals gebruikelijk, om 22.30 uur de eucharistieviering
in de kapel van het Begijnhof. De Stille Omgang volgt de route die de pastoor van de Oude Kerk in 1345 liep, 
nadat hij getuige was geweest van een eucharistisch wonder dat aan een zieke geschiedde: 
het Mirakel van Amsterdam. 
In de later middeleeuwen vierden de christenen dit wonder met een feestelijke mirakelprocessie. Vanaf 1881 door 
een nachtelijke omgang, sindsdien inspiratiebron voor vele stille tochten in Nederland. Uniek aan deze tocht zijn 
de stilte, het ontbreken van uiterlijk vertoon, het duistere uur en de zwijgende verbondenheid van de duizenden 
gelovigen. De omgangers weten zich veelal biddend en mediterend verbonden met Jezus Christus die zich aan  
alle mensen van goede wil geeft als leeftocht voor onderweg.

De intentie voor 2020 is:  
De luisterende mens is aanwezig bij de ander…

De bus vertrekt op zaterdag 21 maart om 20.20 uur vanaf  
de St. Jozefkerk te Achterveld. 
Wij verwachten op 22 maart omstreeks 2.00 uur weer terug te zijn.
U kunt zich opgeven uiterlijk donderdag 19 maart bij Piet van Laar  
(0342-451577 – 06-25660114 of piet.j.vanlaar@gmail.com).
De kosten bedragen wederom € 25,- p.p. en kan weer na afloop 
à contant in de bus worden afgerekend.

mailto:josv.vliet@hetnet.nl
mailto:piet.j.vanlaar@gmail.com


KIDS/JONGEREN

1 nov. 2019 tot 27 maart 2020  
 Ikonen Expositie, 
  Buiten Nieuwstraat 2, Kampen 
 www.ikonenmuseumkampen.nl

Zaterdag 1 februari 2020 
16:30 uur PowWow, MFC Atlas, 
 Biezenkamp 288,  
 3831 JA Leusden

Zaterdag 7 maart 2020 
16:30 uur PowWow, MFC Atlas,  
 Biezenkamp 288,  
 3831 JA Leusden

Kika bedankt...  
...de geloofsgemeenschap Achterveld voor de 
prachtige donatie van € 422,11, wat is opgehaald  
bij de viering van het H. Vormsel op vrijdag 
15 november 2019.

KiKa financiert wetenschappelijk onderzoek naar de 
behandeling en genezing van kinderkanker. 
Op dit moment geneest 
75% van de zieke kinderen. 
We willen niet dat drie van 
de vier kinderen genezen. 
Nee, we willen dat ze alle- 
maal genezen. De strijd te-
gen kinderkanker winnen 
we alleen als we het samen 
doen.

Zaterdag 14 maart 2020 
10:00 uur Lieddag, in St. Catharinakerk, 
  Barneveld

Zaterdag 21 maart 2020 
22:30 uur Stille Omgang Amsterdam,  
 Vertrek bus 20:20 uur vanaf  
 St. Jozefkerk, Achterveld 

Na de succesvolle editie 
van 2019 organiseert het 
Aartsbisdom Utrecht ook in 
2020 weer een kinderkamp. 
Terug van heel kort weg-
geweest is het tienerkamp,  
dat volgend jaar eveneens 
wordt gehouden.

Als je iets belooft, dan moet je dat ook doen. God houdt 
zijn belofte, altijd! Dat horen we in de Bijbelverhalen over 
Abraham en aan Noah, dat zien we in het leven van 
Jezus. In de catechese en vieringen zullen we daarover 
horen. En natuurlijk gaan we tijdens het kamp heel veel 
leuke spelletjes doen, lekker naar het bos, knutselen, 
zwemmen. Kortom: het belooft een heel leuk kamp te 
worden. Ga je mee? Meld je dan zo snel mogelijk aan!
Meer informatie: jacqueline.kolfschoten@gmail.com of  
tel.: 06 29015399.

Wanneer : 1 t/m 6 augustus
Waar : Kampeerboerderij de Heidebloem/ 
  locatie de Veltmaat, Oude Deventerweg 8a,
   7448 RL Haarle
Voor wie:  Jongens en meisjes van 7 t/m 12 jaar
Aantal deelnemers: Maximaal 30
Hoofdleiding : Vicaris Hans Pauw en Jacqueline Kolfschoten
Kosten :  € 125 per kind. Als er meerdere kinderen uit 
  een gezin meegaan, is er een speciaal tarief
   van € 70 per extra kind (voorbeeld 2 kinderen
   = € 195 i.p.v. € 250) 

Aanmelden via www.jongaartsbisdom.nl kan tot 30 juni 2020

  
In de zomervakantie van 2020 organiseert het bisdom weer 
een tienerkamp! Het tienerkamp is één grote feestweek.  
“We vieren namelijk alle grote christelijke feesten van het 
jaar: de geboorte van Jezus met Kerstmis, de gebeurtenissen 
van Pasen en Pinksteren. En dat alles binnen één week. 
Kerstdiner en Paaseieren zullen niet ontbreken! 
Verder staan er veel toffe activiteiten in de planning, zoals 
op de fiets de omgeving verkennen, uitdagende spellen 
spelen, wandeltochten maken en zwemmen. Maar het wordt 
natuurlijk pas écht een feest als jij erbij bent, dus meld je snel 
aan!” aldus de organisatie.
Meer informatie: jacqueline.kolfschoten@gmail.com of 
tel.: 06 29015399.

Wanneer : 1 t/m 6 augustus
Waar : Kampeerboerderij de Heidebloem/ 
  locatie de Delle, Oude Deventerweg 8a, 
  7448 RL Haarle 
Voor wie : Tieners (j/m) van 13 t/m 16 jaar
Aantal deelnemers: Maximaal 30
Hoofdleiding : Bas Kolfschoten, Rik Ledoux & 
  priester Gauthier de Bekker
Kosten:  € 145 p.p. Als er meerdere tieners uit één gezin
   meegaan, is er een speciaal tarief van € 95 per
   extra tiener (bv. 2 tieners = € 240 i.p.v. € 290) 

Aanmelden via www.jongaartsbisdom.nl kan tot 30 juni 2020

mailto:jacqueline.kolfschoten@gmail.com
http://www.jongaartsbisdom.nl
mailto:jacqueline.kolfschoten@gmail.com
http://www.jongaartsbisdom.nl

