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COLOFON

Geloofsgemeenschappen van de St. Lucasparochie

St. Paulus St. Jozef St. Jozef 
De Veenslag 1, 3871 NG Hoevelaken  Hessenweg 325, 3791 PJ Achterveld Hamersveldseweg 51, 3833 GL Leusden
e-mail: hoevelaken@stlucas.nu  telefoon 0342-451420 telefoon 033-4941261 
 e-mail: achterveld@stlucas.nu  e-mail: leusden@stlucas.nu 
 
De Goede Herder H. Maria Zuivering St. Catharina
Smidsweg 20,3852 XB Ermelo Brinkstraat 87, 3881 BP Putten Langstraat 36-38, 3771 BG Barneveld
telefoon 0341-553584 e-mail: putten@stlucas.nu telefoon 0342-412050
e-mail: ermelo@stlucas.nu  e-mail: barneveld.voorthuizen@stlucas.nu

Kerkcentrum Odulf St. Catharina H. Catharina
Budkestraat 26, 3781 BR Voorthuizen Holkerstraat 34, 3861 CE Nijkerk Van Maerlantlaan 1, 3842 JA Harderwijk
Overige gegevens, zie telefoon 033-2451262 telefoon 0341-412410
St. Catharina Barneveld e-mail: nijkerk@stlucas.nu e-mail: harderwijk@stlucas.nu

Secretariaat
Anita Snik, Simone Beerens
secretariaat@stlucas.nu / tel. 033-4941261
Openingstijden:  
dinsdag t/m vrijdag 9.30 – 12.00 uur
Postadres Parochie:
Hamersveldseweg 51, 3833 GL Leusden
Bankrekening: NL81 RABO 0385938705
t.n.v. R.K. Parochie St. Lucas

Bestuur
Pastoor Harrold Zemann, voorzitter
e-mail: h.zemann@parochie-sintmaarten.nl
Annemieke van Bussel, vicevoorzitter
e-mail: vicevoorzitter@stlucas.nu
Johannes Tuinhof, secretaris
e-mail: secretaris@stlucas.nu
Penningmeester vacant
Maico Kramer, lid/gebouwen
Kees van ‘t Klooster, lid/belegd onr. goed, 
begraafplaatsen
Tjeerd Mulder, lid/communicatie
Paul Kempers, lid/vrijwilligers

Team van Pastores
(bereikbaar via parochiesecretariaat Leusden)
Harrold Zemann, Pastoor 
e-mail: h.zemann@parochie-sintmaarten.nl
Johan Rutgers, Priester 
e-mail: johan.rutgers@stlucas.nu
Antoinette Bottenberg, Pastoraal werker
e-mail: antoinette.bottenberg@stlucas.nu
Fred Kok, Pastoraal werker
e-mail: fred.kok@stlucas.nu
Nelleke Spiljard, Pastoraal werker
e-mail: n.spiljard@parochie-sintmaarten.nl
Rini Bouwman, Diaken
e-mail: rini.bouwman@stlucas.nu
Marcel Sarot, Diaken
e-mail: m.sarot@parochie-sintmaarten.nl

Voor Ziekenzalving en Uitvaart
Leusden : 033-4941261
Achterveld : 0342-451420
Barneveld/
Voorthuizen : 06-81725715
Nijkerk : 06-24673347 of 0342-462301
Putten : 06-82006268 of 06-23371736
Ermelo : 06-57195550
Harderwijk : 06-20735121
Hoevelaken : 033-2537528

Parochiële Charitatieve Instelling
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GELOVEN

Bijna vier is onze kleinzoon en hij weet al veel van 
de Diplodocus en de Tyrannosaurus Rex. Over Jezus 
heeft hij grote vragen: bestaat hij wel? Hij heeft ergens 
opgepikt van niet. En waar woont Jezus? Op zolder, 
waar hij speelt met de lege kerststal? Waar is Jezus nu?
Best moeilijke vragen. Hij denkt exact, “Hij woont in 
ons hart” volstaat niet. Waar kun je Hem zien? Niet 
alleen mijn kleinzoon stelt zich deze vragen. Jezus gaat 
naar de hemel èn hij zal met ons zijn, alle dagen. Hij 
gaat weg èn hij blijft. Hij is bij ons tot aan het eind der 
dagen, als de Heilige Geest, die troost en kracht van 
God geeft, ademend in de woorden van de Heilige 
Schrift, in de schepping, in de sacramenten, in de 
levende woorden en daden van mensen. Maar vaak 
zijn we het kwijt. Dat mensen door een oorlog toch 
weer zo moeten lijden, “Onze lieve Heer, hoe zit dat 
toch?”, bidt een oudere parochiaan aan wie ik de 
Communie breng. 
“En nu mag jij” wordt het nieuwe thema bij website 
Geloven Thuis voor jonge gezinnen. Hemelvaart, we 
weten het, markeert het einde van de verschijningen 
van Jezus na Pasen. Het is nu aan de leerlingen, aan ons, 
om het handen en voeten te geven. Maar onlangs, bij 
een schoolviering, werd me weer duidelijk: wat dragen 
jonge schoudertjes toch al zware lasten. Van groep 6, 
negen en tien jaar, kreeg ik gebedjes over Oekraïne, 
plastic in de oceanen, elektrisch rijden en: “Er moeten 
meer bomen worden geplant. Dit is beter voor alle 
dieren in het bos en het is beter voor onze zuurstof”. 
Kinderen zijn bezorgd. En dit is geen school in een 
achterstandswijk in een stad. Daar hebben kinderen 
ook zorgen, vaak nog hele andere.
In het bijbelverhaal van de wonderbare brood-
vermenigvuldiging (Johannesevangelie) komt een kind 
de broden en visjes brengen die hij bij zich heeft. Hij 
geeft wat hij heeft, in het vertrouwen dat dat helpt. 
Je hoort de bezorgde leerlingen denken: tja, ook dat 
nog. Maar Jezus dankt zijn Vader in de Hemel voor dit 
gebaar en zegt in de lijn van het kind: ‘we gaan het 
delen’. Om precies te zijn: jullie gaan het uitdelen. 
De afwachtende leerlingen moeten aan het werk. En 
de mindset verandert, “we komen allemaal tekort” 
wordt ”er is meer dan genoeg, we kunnen nog verder 
uitdelen”. Het hart van mensen gaat open, er ontstaat 
verbinding, nieuw vertrouwen, overvloed, daar op dat 
veld in Galilea. Cruciaal in het verhaal: Jezus dankt zijn 
Vader in de hemel. Geen vroom gebedje voor het eten, 
Jezus ‘plugt in’ op die grote Kracht, van zijn hemelse 
vader met de naam “Ik Zal Er Zijn”, en ziet voor zich 
wat nodig is, wat kàn. 

Hemelvaart en Pinksteren
Met Pinksteren is die Geestkracht aan de leerlingen 
gegeven en volgens de bijbel wordt ze geschonken 
“aan ieder die erom bidt”. Het is een kracht die 
vertrouwen geeft, ieders bijdrage vermenigvuldigt. 
Een kracht die heelt, verzacht, reinigt. Nieuw leven 
geeft aan wat verdord is. Die troost bij verdriet, 
rust geeft in stormachtige tijden. Die de weg wijst 
als we verdwalen. Een kracht die ons verwarmt en 
aanvuurt, zonder te verbranden. Een aanstekelijke 
kracht die in beweging zet. Die ik zie, binnen en buiten 
onze gemeenschappen, bv. bij zoveel waardevolle 
initiatieven rond de vluchtelingen uit Oekraïne.

Nelleke Spiljard,
pastoraal werker



GELOVEN

Als kind geloofde ik …
... alles wat er gezegd werd. Alles was vanzelfsprekend en 
ik voelde mij thuis in het geloof en de gemeenschap waarin 
ik opgroeide. En dat was in Zuid Italië, Napels. Alles om 
mij heen ademde katholiek, vanzelfsprekend was dat in het 
traditionele Napels. Meer nog dan in Nederland was het ge-
loof verweven in de cultuur. Processies werden opgeluisterd 
met vuurwerk. Maar ook ging je na de viering naar de bakker 
en haalde je een gebakje om de zondag te vieren. In Napels 
was de congregatie van de zusters van Salesianen van Don 
Bosco. Daar gingen wij naar de kerk, daar konden wij als 
kinderen heel fijn spelen. Ik bewaar er goede herinneringen 
aan. Toen ik ouder werd vroeg ik mij af: “wat betekent 
geloof voor mij?” Het geloof bleef, maar ik was niet 
meer 100% zeker van wat ik geleerd had: de maagde-
lijkheid van Maria? Maria Ten Hemelopneming? Zeker 
voor mij is dat Jezus de Zoon van God is en dat God 
bestaat.In Napels deed ik als assistent van een bioloog 
onderzoek naar zeedieren in de Middellandse Zee.  
Vijftig jaar geleden kwam ik in Nederland te werken 
en in Amsterdam heb ik mijn man leren kennen. Wij 
werkten bij hetzelfde wetenschappelijke Instituut. 
Ik moest wel wennen in Nederland en in de kerk. Het is 
mooi dat er zoveel vrijwilligers zijn die een vaste kern 
vormen in de geloofsgemeenschappen. Maar je ziet in 
Nederland niet die verwevenheid van het maatschappelijke 
leven en de kerk zoals in Italië. 

Nu geloof ik … 
… dat God bestaat, dat Jezus de Zoon van God is, de 
volmaakte mens. God houdt zoveel van mensen dat Hij ons 

Wat geloof jij?
vrij laat, maar ook vrij om verantwoordelijkheid te nemen. 
Als je goede dingen gedaan hebt dan voel je God dichtbij, 
als dat niet lukt dan voel je een leegte en een afstand tot God. 
Ik zou mijn geloof intenser willen beleven, het lijkt 
of het vuur wat gedoofd is. Toch is de kerk voor mij erg 
belangrijk. En ik haal graag Augustinus aan: “Wie verlangt 
naar God, heeft Hem al gevonden”. Dat troost mij. Tot twee 
jaar geleden ging ik regelmatig naar Italië om mijn zuster 
te bezoeken. Daarvoor ging ik een paar keer per jaar in 
retraite hier in Nederland. Het was dan een mooi moment 
om dieper het geloof in te gaan. Mijn zuster is tot mijn 
verdriet overleden. Ik probeer nu weer naar retraite dagen 
te gaan.

Ik geloof niet meer …
… dat er een vagevuur of een hel is. Zeker niet in de 
“traditionele vlammetjes”. Ik geloof niet dat God aan het 
einde van ons leven afweegt wat goed en fout is gegaan.  
Hij heeft ons vrij gelaten en verantwoordelijk gemaakt 
voor onze daden en daarmee hebben wij zelf ons eigen 
oordeel gemaakt. Na het overlijden van ons lichaam 
wordt onze ziel geconfronteerd met onze daden op 
de aarde en de gevolgen ervan voor onze naasten.  

De onherroepelijkheid ervan maakt 
van ons leven in het hiernamaals een 
hel of een paradijs. Maar ik weet het 
natuurlijk niet....

Franca Collewijn 
Ermelo

Antoinette Bottenberg gaat ons verlaten
In het weekend van 2 en 3 april is in onze kerken het bericht voorgelezen dat pastoraal werker Antoinette Bottenberg ons 
per 1 juni a.s. zal gaan verlaten. De reacties in de kerk waren heel duidelijk: onze medeparochianen  in de verschillende 
geloofsgemeenschappen vinden het heel jammer. Anderen ervaren het zelfs als pijnlijk omdat ze als pastor midden in 
de gemeenschap heeft gestaan en met vele mensen in de loop van de tijd heeft opgetrokken in vreugde en verdriet, ook 
met ons, haar collega’s, in het pastoraal team. Natuurlijk kunnen we haar ook feliciteren: Antoinette heeft gekozen voor 
een nieuwe uitdaging en zal gaan werken als Rk geestelijk verzorger bij “Carinova Deventer en Salland”. Dat betekent 
dat zij in die regio als pastor werkzaam zal zijn binnen de gezondheidszorg voor met name ouderen en hun naasten. 

Antoinette heeft 12 jaar met veel plezier gewerkt binnen de Sint Lucas- en Sint 
Maartenparochie. Toen ze vertelde dat ze zou gaan vertrekken was ze zichtbaar 
aangedaan: ze zal onze parochies en vele mensen erg gaan missen, en dat is zeker ook 
andersom zo. Maar ondanks het verlies voor ons wensen we haar heel veel plezier, 
inspiratie en kracht toe op haar nieuwe weg. Haar afscheid zal plaatsvinden op 28 mei 
aanstaande om 19.00 uur tijdens een gebedsviering in de Sint Jozefkerk van Leusden, 
met aansluitend een receptie in het parochiecentrum, waarbij u allen van harte bent 
uitgenodigd.

Met hartelijke groet, namens parochiebestuur en pastoraal team,  
pastoor Harrold Zemann

BESTUREN
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- Woord van de pastoor -
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Wanneer ik deze bijdrage aan het schrijven ben 
staan we vlak voor de Goede Week, een week vol 
gelovige emoties. Als kind was ik erg geraakt door 
met name de kruisweg, en vooral dat ene moment 
waarop Jezus sterft: “daarop boog hij het hoofd en 
gaf de geest”. Hij is niet meer onder ons, hij is ge-
storven, het werd doodstil in de kerk. 

De laatste jaren ben ik dat zinnetje “Hij gaf de Geest” 
wat anders gaan lezen: op dat moment van sterven 
aan het kruis gaf hij ons de Heilige Geest. Die Hei-
lige Geest zal jullie opnieuw leren wat het betekent: 
christen te zijn, volgeling. Juist ook in een tijd waarin 
geloof en kerk geen vanzelfsprekende onderwerpen 
zijn in onze samenleving.

Dood en verderf lijken onze wereld op dit moment te 
beheersen, de verschrikkelijke beelden uit Oekraïne 
laten ons niet los. Het nieuws en de actualiteitenpro-
gramma’s lijken over niets anders te gaan. Juist ook 
in deze nare situatie geeft Jezus “de Geest”. Niet de 
dood mag het laatste woord hebben maar het leven! 
De Heilige Geest zal ons ook nu helpen opnieuw 
christen te zijn, en ook “mens te zijn”. Juist op dit 
moment klinken die woorden van paus Franciscus: 
“we zijn op aarde met heel veel verschillen in opvat-
ting, geloof en cultuur. Maar we zijn met onze ver-
schillen allemaal in de eerste plaats mens, met een 
verantwoordelijkheid voor elkaar en de schepping”.

En zo zie ik die Heilige Geest op dit moment ook zo-
veel goeds doen: mensen die op welke manier dan 

BESTUREN

ook hulp bieden, gastvrijheid, gebed en ga zo maar 
door.

De afgelopen twee jaren werden we in de greep ge-
houden door een onzichtbaar virus. De adem van de 
ander kon je ziek maken, en andersom. 

De Heilige Geest is ook een onzichtbare kracht, 
maar wil ons juist beter maken, opgewekt en positief. 
Tegen die kracht hoeven we niet te worden ingeënt, 
juist niet. Dat is denk ik ook niet mogelijk, want God’s 
kracht en liefde is sterker dan alle negativiteit, onrust 
en onzekerheid. Juist nu wil God ons bemoedigen, 
en ons Zijn Heilige Geest inademen. Ik hoop en bid 
dat juist al die mensen die lijden onder die vreselijke 
oorlog dat mogen voelen in het diepste van hun hart. 
Dat die Heilige Geest ons en onze wereld opnieuw 
in Vuur en Vlam mag zetten, en dat de harten van 
hen die oorlog maken mogen worden omgebogen 
tot liefde en dialoog.

“Kom Heilige geest,  
vervul de harten van uw mensen 
en ontsteek in ons het vuur 
van uw liefde”. 
Een Zalig Pinksteren!

Met hartelijke groet,
pastoor Harrold Zemann

VIEREN

16 en 19 juni Sacramentsdag
 
Twee datums voor hetzelfde feest? Soms komt 
dat voor. Sacramentsdag wordt in de Wereldkerk 
gevierd op de tweede donderdag na Pinksteren. 
Omdat dit in Nederland geen vrije dag is, is het 
feest verschoven naar de zondag erna. Op Sacra-
mentsdag viert de Kerk dat Christus daadwerke-
lijk in de gezegende hostie aanwezig is. Op veel 
plaatsen zijn dit weekeinde ook de sacraments-
processies.



VIEREN VIEREN

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

Vaste vieringen Elke do.  9.30 u.                        
Rozenkransgebed

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

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

2e wo v.d. maand           
9.30 u. EV.

Vaste
vieringen

za. 7 mei l1: Hand. 13,14.43-
52;  l2: Openb. 
7,9.14b-17; ev: Joh. 
10,27-30

za. 7 mei
19.00 EV.                
J. Rutgers

zo. 8 mei 11.00 EV.                            
H. Zemann

9.15 WCV.                     
F. Kok

11.00 EV.                 
J. Rutgers

9.15  WCV.             
N. Morpey

zo. 8 mei
11.00 WCV.                
N. Morpey

11.00 WCV.                    
A. Bottenberg

9.15 EV.                                     
J. Rutgers

9.15 WCV.                     
A. Bottenberg

za. 14 mei l1: Hand. 14,21-27;  
l2: Openb. 21,1-
5a; ev: Joh. 13,31-
33a.34-35

19.00 GV.                        
PGV

za. 14 mei
19.00 EV.                       

H. Zemann

zo. 15 mei
11.00 EV.                         

H. Zemann
9.15 WCV.                 

R. Bouwman
11.00 WCV.                    
R. Bouwman

9.15 EV.                           
H. Zemann

zo. 15 mei
11.00 WCV.               
B. Piepers

9.15 GV.                  
PGV

9.15 WCV.                    
B. Piepers

za. 21 mei l1: Hand. 15,1-
2.22-29;  l2: Openb. 
21,10-14.22-23; ev: 
Joh. 14,23-29

19.00 EV. 
J. Rutgers

za. 21 mei
19.00 WCV.                 
R. Bouwman

zo. 22 mei
11.00 EV.                            
J. Rutgers

10.00 GV.                          
PGV

10.00 GV.                  
PGV

zo. 22 mei
11.00 EHC.                    
H. Zemann                    

R. Bouwman

10.00 GV.                          
PGV

9.15 WCV.               
R. Bouwman

9.15 EV.                    
H. Zemann

do. 26 mei
Hemelvaart

l1: Hand. 1,1-11; l2: 
Heb. 9,24-28;10,19-
23; ev: Luc. 24,46-53

11.00 EV.                         
J. Rutgers

do. 26 mei
Hemelvaart

11.30 WCV               
A. Bottenberg

10.00 GV                
PGV

za. 28 mei l1: Hand. 7,55-60;  
l2: Openb. 22,12-
14.16-17.20; ev: Joh. 
17,20-26

19.00 GV.                       
Hele Team Afscheid 

Antoinette Bottenberg
za. 28 mei

zo. 29 mei
11.00 EV.                           
J. Rutgers

9.15 WCV.                          
R. Bouwman

11.00 EV.                 
H. Zemann

9.15 WCV.                    
B. Piepers

zo. 29 mei
11.00 WCV.                   

F. Kok
11.00 WCV.                 
B. Piepers

9.15 EV.                   
H. Zemann

9.15 WCV.                    
F. Kok

za. 4 juni
l1: Gen. 11,1-9; l2: 
Rom. 8,22-27; ev: 
Joh. 7,37-39

za. 4 juni
19.00 EV.                  
J. Rutgers

zo. 5 juni
Pinksteren

l1: Hand. 2,1-11; l2: 
Rom. 8,8-17; ev: Joh. 
14,15-16.23b-26

9.15 EV.                          
H. Zemann                 
10.30 OC. 

Openluchtviering
A. Bottenberg 

10.00 GV.                   
PGV

10.00 OV.                   
PGV

9.15 WCV.                 
R. Bouwman

zo. 5 juni
Pinksteren

11.00 WCV.                
B. Piepers

11.00 EV.                    
H. Zemann

9.15 WCV.                     
B. Piepers

11.00 WCV.                      
R. Bouwman

ma. 6 juni
2e 
Pinksterdag

l1: Gen. 3,9-15.20 / 
Hand. 1,12-14; ev: 
Joh. 19,25-34

11.00 EV.                             
J. Rutgers

ma. 6 juni
2e 
Pinksterdag

za. 11 juni
l1: Spr. 8,22-31;  l2: 
Rom. 5,1-5; ev: Joh. 
16,12-15

19.00 GV.                         
PGV

za. 11 juni
19.00 EV.                       

H. Zemann

zo. 12 juni
Feest van de
H. Drie-eenh.

9.15 EV.                           
H. Zemann

10.00 GV.               
PGV

11.00 EHC.                    
H. Zemann                    

R. Bouwman

10.00 GV.                
PGV

zo. 12 juni
Feest van de
H. Drie-eenh.

11.00 GV.                        
PGV

11.00 
Vormselviering                   

J. Rutgers

9.15 WCV.                    
R. Bouwman

za. 18 juni
l1: Gen. 14,18-20;  
l2: 1 Kor. 11,23-26; 
ev: Luc. 9,11b-17

19.00 EV.                 
J. Rutgers

za. 18 juni
19.00 WCV.               

F. Kok
zo. 19 juni
Feest van het
H. Sacrament

11.00 EV.                            
H. Zemann

9.15 EV.                     
J. Rutgers

10.00 GV.                 
PGV

zo. 19 juni
Feest van het
H. Sacrament

11.00 WCV.                
F. Kok

11.00 EV.                    
J. Rutgers

9.15 WCV.                                     
F. Kok

10.00 GV.                     
PGV

za. 25 juni

l1: 1 Kon. 19,16b.19-
21;  l2: Gal. 5,1.13-
18; ev: Luc. 9,51-62

19.00 GV                          
F. Kok

za. 25 juni

zo. 26 juni
11.00 EV.                            

H. Zemann
10.00 GV                  

PGV
10.00 GV                

PGV
10.00 GV.                

PGV
zo. 26 juni

11.00 GV.                        
PGV

10.00 GV.                          
PGV

10.00 
Openluchtviering 

de Glind              
Fred Kok

9.15 EV.                     
H. Zemann

za. 2 juli l1: Jes. 66,10-14c;  
l2: Gal. 6,14-18; ev: 
Luc. 10,1-12.17-20 
of 10,1-9

19.00 GV                          
F. Kok

za. 2 juli
19.00 EV.                
J. Rutgers

zo. 3 juli
9.15 EV.                            

H. Zemann
10.00 GV                  

PGV
10.00 GV                

PGV
10.00 GV                

PGV
zo. 3 juli

11.00 GV.                        
PGV

10.00 GV.                          
PGV

11.00 EHC.                
J. Rutgers

10.00 GV.                     
PGV

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

1e wo v.d. maand                  
9.30 u. EV.

Elke dinsdag              
9.30 u. EV.

1e wo v.d. maand                  
WCV.

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

Vaste vieringen Elke do.  9.30 u.                        
Rozenkransgebed

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

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

2e wo v.d. maand           
9.30 u. EV.

Vaste
vieringen

za. 7 mei l1: Hand. 13,14.43-
52;  l2: Openb. 
7,9.14b-17; ev: Joh. 
10,27-30

za. 7 mei
19.00 EV.                
J. Rutgers

zo. 8 mei 11.00 EV.                            
H. Zemann

9.15 WCV.                     
F. Kok

11.00 EV.                 
J. Rutgers

9.15  WCV.             
N. Morpey

zo. 8 mei
11.00 WCV.                
N. Morpey

11.00 WCV.                    
A. Bottenberg

9.15 EV.                                     
J. Rutgers

9.15 WCV.                     
A. Bottenberg

za. 14 mei l1: Hand. 14,21-27;  
l2: Openb. 21,1-
5a; ev: Joh. 13,31-
33a.34-35

19.00 GV.                        
PGV

za. 14 mei
19.00 EV.                       

H. Zemann

zo. 15 mei
11.00 EV.                         

H. Zemann
9.15 WCV.                 

R. Bouwman
11.00 WCV.                    
R. Bouwman

9.15 EV.                           
H. Zemann

zo. 15 mei
11.00 WCV.               
B. Piepers

9.15 GV.                  
PGV

9.15 WCV.                    
B. Piepers

za. 21 mei l1: Hand. 15,1-
2.22-29;  l2: Openb. 
21,10-14.22-23; ev: 
Joh. 14,23-29

19.00 EV. 
J. Rutgers

za. 21 mei
19.00 WCV.                 
R. Bouwman

zo. 22 mei
11.00 EV.                            
J. Rutgers

10.00 GV.                          
PGV

10.00 GV.                  
PGV

zo. 22 mei
11.00 EHC.                    
H. Zemann                    

R. Bouwman

10.00 GV.                          
PGV

9.15 WCV.               
R. Bouwman

9.15 EV.                    
H. Zemann

do. 26 mei
Hemelvaart

l1: Hand. 1,1-11; l2: 
Heb. 9,24-28;10,19-
23; ev: Luc. 24,46-53

11.00 EV.                         
J. Rutgers

do. 26 mei
Hemelvaart

11.30 WCV               
A. Bottenberg

10.00 GV                
PGV

za. 28 mei l1: Hand. 7,55-60;  
l2: Openb. 22,12-
14.16-17.20; ev: Joh. 
17,20-26

19.00 GV.                       
Hele Team Afscheid 

Antoinette Bottenberg
za. 28 mei

zo. 29 mei
11.00 EV.                           
J. Rutgers

9.15 WCV.                          
R. Bouwman

11.00 EV.                 
H. Zemann

9.15 WCV.                    
B. Piepers

zo. 29 mei
11.00 WCV.                   

F. Kok
11.00 WCV.                 
B. Piepers

9.15 EV.                   
H. Zemann

9.15 WCV.                    
F. Kok

za. 4 juni
l1: Gen. 11,1-9; l2: 
Rom. 8,22-27; ev: 
Joh. 7,37-39

za. 4 juni
19.00 EV.                  
J. Rutgers

zo. 5 juni
Pinksteren

l1: Hand. 2,1-11; l2: 
Rom. 8,8-17; ev: Joh. 
14,15-16.23b-26

9.15 EV.                          
H. Zemann                 
10.30 OC. 

Openluchtviering
A. Bottenberg 

10.00 GV.                   
PGV

10.00 OV.                   
PGV

9.15 WCV.                 
R. Bouwman

zo. 5 juni
Pinksteren

11.00 WCV.                
B. Piepers

11.00 EV.                    
H. Zemann

9.15 WCV.                     
B. Piepers

11.00 WCV.                      
R. Bouwman

ma. 6 juni
2e 
Pinksterdag

l1: Gen. 3,9-15.20 / 
Hand. 1,12-14; ev: 
Joh. 19,25-34

11.00 EV.                             
J. Rutgers

ma. 6 juni
2e 
Pinksterdag

za. 11 juni
l1: Spr. 8,22-31;  l2: 
Rom. 5,1-5; ev: Joh. 
16,12-15

19.00 GV.                         
PGV

za. 11 juni
19.00 EV.                       

H. Zemann

zo. 12 juni
Feest van de
H. Drie-eenh.

9.15 EV.                           
H. Zemann

10.00 GV.               
PGV

11.00 EHC.                    
H. Zemann                    

R. Bouwman

10.00 GV.                
PGV

zo. 12 juni
Feest van de
H. Drie-eenh.

11.00 GV.                        
PGV

11.00 
Vormselviering                   

J. Rutgers

9.15 WCV.                    
R. Bouwman

za. 18 juni
l1: Gen. 14,18-20;  
l2: 1 Kor. 11,23-26; 
ev: Luc. 9,11b-17

19.00 EV.                 
J. Rutgers

za. 18 juni
19.00 WCV.               

F. Kok
zo. 19 juni
Feest van het
H. Sacrament

11.00 EV.                            
H. Zemann

9.15 EV.                     
J. Rutgers

10.00 GV.                 
PGV

zo. 19 juni
Feest van het
H. Sacrament

11.00 WCV.                
F. Kok

11.00 EV.                    
J. Rutgers

9.15 WCV.                                     
F. Kok

10.00 GV.                     
PGV

za. 25 juni

l1: 1 Kon. 19,16b.19-
21;  l2: Gal. 5,1.13-
18; ev: Luc. 9,51-62

19.00 GV                          
F. Kok

za. 25 juni

zo. 26 juni
11.00 EV.                            

H. Zemann
10.00 GV                  

PGV
10.00 GV                

PGV
10.00 GV.                

PGV
zo. 26 juni

11.00 GV.                        
PGV

10.00 GV.                          
PGV

10.00 
Openluchtviering 

de Glind              
Fred Kok

9.15 EV.                     
H. Zemann

za. 2 juli l1: Jes. 66,10-14c;  
l2: Gal. 6,14-18; ev: 
Luc. 10,1-12.17-20 
of 10,1-9

19.00 GV                          
F. Kok

za. 2 juli
19.00 EV.                
J. Rutgers

zo. 3 juli
9.15 EV.                            

H. Zemann
10.00 GV                  

PGV
10.00 GV                

PGV
10.00 GV                

PGV
zo. 3 juli

11.00 GV.                        
PGV

10.00 GV.                          
PGV

11.00 EHC.                
J. Rutgers

10.00 GV.                     
PGV

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

1e wo v.d. maand                  
9.30 u. EV.

Elke dinsdag              
9.30 u. EV.

1e wo v.d. maand                  
WCV.



VACATURE BESTUURSLID
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BESTUREN

Binnenkort ontstaat een vacature in het parochiebestuur, doordat de zittingstermijn van het huidige bestuurslid  
is verstreken. Het parochiebestuur zoekt daarom een nieuw bestuurslid Projecten. U gaat deel uitmaken van 
een fijn team om mee samen te werken. 
Het besturen van een grote parochie is uitdagend vooral in deze tijd! Maar het geeft ook de mogelijkheid om  
mee te helpen aan het in standhouden van iets dat ons lief is, namelijk onze geloofsgemeenschap.  
Dat geeft ook veel voldoening. De omschrijving van de werkzaamheden ziet u in de profielomschrijving.
Bent u dus degene die graag actief als bestuurslid in de parochie werkzaam wil zijn en die zijn of haar schouders 
hier onder wil zetten, dan willen we u vragen contact op te nemen met het secretariaat van de parochie. 

Bestuurslid Projecten
De St. Lucasparochie bestaat uit verschillende geloofsgemeenschappen op 8 locaties. Elke locatie heeft een eigen, 
door vrijwilligers ingevulde, locatieraad, pastoraatsgroep en secretariaat en biedt de parochianen een plek om 
te geloven, te vieren en te belijden. Daarnaast is er een professioneel team van Pastores, dat samen met het 
parochiebestuur eindverantwoordelijk is voor het reilen en zeilen van de parochie. 
Het bestuur komt 1 keer per maand samen.
Binnen het bestuur is een specifieke functie opgenomen ten behoeve van projecten. Dit is nu, maar ook zeker in 
de toekomst een belangrijke rol om de parochie verder te ontwikkelen De blik is binnen de parochie gericht op de 
uitdagingen die voor ons liggen. Hiervan is het project “stip op de Horizon” een belangrijk voorbeeld.

TAAKOMSCHRIJVING
De functionaris heeft tot taak: 
1. Zorgdragen voor projecten die vanuit het bestuur geformuleerd worden;
2 Het opstellen van een (eenvoudig) projectplan;
3. Het uitvoeren c.q. coördineren van activiteiten die in het kader van het projectplan uitgevoerd moeten  
 worden;
4. Nieuwe ontwikkelingen en projecten initiëren en monitoren;
5. Nauwe contacten onderhouden met de verschillende locaties over de wensen en behoeften op het gebied
  van bijv. vrijwilligers;
6.  Als bestuurslid nauw samenwerken met en ondersteunen van overige bestuursleden en bestuurstaken;
7. Een visie hebben of kunnen ontwikkelen - en deze te kunnen overdragen.

Het bestuurslid Projecten vervult als lid van het bestuur van St. Lucas een formele rol.  
Van het bestuurslid wordt verwacht dat hij / zij planmatig de projecten binnen de parochie oppakt en in lijn  
brengt met de huidige tijdsgeest, binnen de kaders van de St. Lucas parochie en van het bisdom Utrecht. 
De tijdsbesteding wordt geschat op ca. 3-4 uur per week.

Eigenschappen:
Het bestuurslid Projecten:
1. Beschikt over relationele en communicatieve vaardigheden;
2. Is in staat mensen met elkaar te verbinden;
3. Rooms Katholieke geloofsovertuiging (kerkelijk meelevend / actief);
4. Is ondernemend en toont initiatief;
5. Kan goed omgaan met vrijwilligers en is in staat hen aan te sturen;
6. Beschikt over goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden;
7. Beschikt over een positieve, kritische instelling;
8. Is organisatie-sensitief.
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DIENEN

Achterveld telt maar zo’n 3.000 inwoners en ineens 
was daar 22 februari 2022, de door bijna niemand 
verwachte inval van Rusland in Oekraïne.
Enkele weken later had Achterveld bijna 40 extra 
inwoners, vluchtelingen uit Oekraïne. Moeders met 
kinderen van allerlei leeftijden, oma’s en enkele 
mannen. Dat vraagt natuurlijk om huisvesting als 
eerste actie. Bij een manege met goed geoutilleerde 
voorzieningen voor paardenkampen, konden 
negen Oekraïners opgevangen worden en in een 
particuliere opvang vier. In een woningcomplex bij het 
verzorgingshuis, op nominatie vervangen te worden 
door nieuwbouw, konden 10 woningen vrijgemaakt 
worden voor de opvang van 26 andere lotgenoten. 
Bed en bad is er dan, brood wordt verzorgd door de 
gemeente met leefgeld.

Dan komen de vragen naar boven rond gezondheid, 
onderwijs, werkgelegenheid, een huiskamer en 
nog veel meer. Dat alles vraagt inzet, afstemming 
en managen van alle goede bedoelingen van goed 
bedoelende Nederlanders. Alles tezamen een fors 
traject. 

Vanuit Leusden hebben serviceclubs, gemeente en 
vele vrijwilligers hun schouders eronder gezet voor de 
inrichting van de tien woningen. Vanuit Achterveld zet 
DAVA (Door Achterveld Voor Achterveld) zich in met 
een buurthuiskamer.
WALO (Wisselwerking Achterveld/Leusden-
Oekraïne), bekend van de kindervakantiekampen 
en kerstmarkten was sinds de uitbraak de 
contactorganisatie naar de gemeente Leusden, hulp 
bij inrichting en heeft een verbindende rol tussen de 
diverse vrijwilligersorganisaties in Achterveld en naar 
instanties. 

Zie verder de website https://stichtingwalo.nl. 

Gerard v. Dijk, namens WALO

In het noorden van Ghana, net 
buiten de stad Tamale, is het Judah 
Mahama Vocational Centre te vinden. 
Als je hier op een willekeurige dag 
langsloopt, dan is de kans groot 
dat je vrolijk geklets hoort vanuit 
de lokalen in het gebouw. Geklets 
van enthousiaste meiden achter 
handnaaimachines, werkend aan 
kledingstukken met mooie, rijk 
bedrukte Afrikaanse stoffen. Het 
vrolijke geklets is voor hen echter 
niet vanzelfsprekend. 

Deze meiden hebben namelijk allesbehalve een fijne en 
veilige jeugd gekend. Veel van deze meiden moesten, 
gedwongen door armoede, op jonge leeftijd afreizen naar 
de grote steden in het Zuiden om geld te verdienen. Hier 
kwamen de meisjes vaak op straat terecht als ‘kayayei 
girls’ - meiden die inkopen van winkelende mensen op 
hun hoofd dragen voor erg weinig geld - of zelfs in de 
prostitutie. 
In het Judah Mahama Vocational Centre krijgt deze 
groep kwetsbare meiden en meiden uit de omgeving die 
kwetsbaar zijn de mogelijkheid om een vak te leren en, 
nadat zij een diploma hebben behaald, zelf een bedrijfje 
op te zetten. De jonge vrouwen krijgen naailes en les in 
basisvaardigheden als lezen, schrijven en rekenen. Het 
contrast tussen de meiden die beginnen op de school 
en de zelfstandige jonge vrouwen die de school verlaten 
is groot. Tijdens de pandemie is het nog duidelijker 

geworden hoe belangrijk het is om genoeg ruimte te 
hebben voor alle meisjes en jonge vrouwen. Om deze 
reden en om nog meer meisjes te kunnen helpen, is een 
extra slaapzaal in aanbouw. 
Van de WCN Werkgroep Caritas Nijkerk hebben we in 
december 2021 een prachtig bedrag van € 500,- mogen 
ontvangen om de slaapzaal verder te bouwen. Om de 
slaapzaal in zijn geheel af te bouwen en om ervoor te 
zorgen dat er straks voor ieder meisje een naaimachine 
beschikbaar is, is geld nodig. 
Uw bijdrage - hoe groot of klein ook - is daarom meer 
dan welkom.      
 
U kunt uw gift overmaken op NL96 TRIO 0391 0114 21
t.n.v. Stichting Vrienden van Judah Mahama onder 
vermelding van ‘Nieuwe slaapzaal’.
  Kijk op www.judahmahama.nl voor meer informatie.

 Foto: aanbouw slaapzaal

https://stichtingwalo.nl


DIENEN

Week
Nederlandse 
Missionaris

Pinksteractie 28 mei t/m 5 juni 2022
Tijdens de Pinksteractie van de Week Nederlandse Missionaris (WNM) zetten wij onze Nederlandse 
missionarissen en missionair werkers in de schijnwerpers. Dat verdienen ze, want deze bevlogen en bezielde 
mannen en vrouwen zetten zich iedere dag in voor hun kwetsbare medemens. Zelf vragen ze weinig, maar ze 
kunnen een steuntje in de rug wél heel goed gebruiken. De WNM voert daarom campagne voor hun werk en 
welzijn. Uw steun is daarbij onmisbaar!

Geïnspireerd door hun geloof zetten missionarissen en missionair werkers zich in om kwetsbare mensen een 
beter leven en een mooiere toekomst te bieden. Missionaris Dick Zwarthoed werkt bijvoorbeeld als priester in de 
Democratische Republiek Congo en begeleidt daar straatjongeren. Missionair werker Frans van Kranen zet zich 
in voor de rechten van kinderen in Brazilië. Beiden werken in hun gemeenschap aan een betere toekomst voor 
jongeren. Ze zijn daarom het gezicht van de Pinksteractie van 2022. Op www.weeknederlandsemissionaris.nl/
pinksteractie kunt u meer lezen over hun belangrijke en mooie werk.

Samen voor onze missionarissen
Al meer dan 50 jaar steunt de WNM missionarissen en missionair werkers in hun persoonlijke welzijn. Ze bieden 
financiële steun, zodat zij hun werk zorgeloos kunnen doen. Denk aan allerlei verzekeringen, maar ook aan de 
bijzondere ziektekosten en de premie voor de AOW. Ook ontvangen missionarissen vakantiegeld om te genieten 
van een verlof in Nederland zonder dat zij familie of vrienden om hulp hoeven te vragen. Daarnaast heeft de 
WNM een laagdrempelig fonds waarop missionarissen een beroep kunnen doen voor noodgevallen, bijvoorbeeld 
als hun computer is gestolen en geld voor vervanging ontbreekt.
 

Pinksteractie 28 mei t/m 5 juni 2022
Alleen samen met u kan de WNM dit steuntje in de rug blijven geven. Mogen zij dit jaar daarom op uw hulp 
rekenen en doet u mee met de Pinksteractie? Van 28 mei t/m 5 juni 2022 zijn de collectes bestemd voor de WNM. 
U kunt ook een bijdrage overmaken op rekeningnummer NL30 RABO 0171 2111 11 t.n.v. WNM, Den Haag.  
Zo maakt u het belangrijke werk van de Nederlandse missionarissen en missionair werkers mede mogelijk.

MOV, Bernard Neijzen

WE GAAN WEER FIETSEN MET HEMELVAART WE GAAN WEER FIETSEN MET HEMELVAART 
OP DONDERDAG 26 MEI 2022OP DONDERDAG 26 MEI 2022
 
Net zo als voor de coronapandemie gaan we weer fietsen met de  
parochianen uit Ermelo, Nijkerk en Putten. Om 11.30 uur is er een  
Woord- en Communieviering in de St. Catharinakerk te Nijkerk. 
Antoinette Bottenberg gaat hier in voor.  
Deze viering wordt ook uitgezonden via kerkdienstgemist.nl
Om 12.30/13.00 uur is er een lunch in St. Jan. (Alleen voor de deelnemers  
aan de fietstocht.) Vergeet niet uw banden op te pompen. De fietsaccu opgeladen, 
bandenreparatie spullen. En natuurlijk “goede zin”.

U kunt zich opgeven t/m zondag 22 mei.

Voor Nijkerk:  Ellen Werink 06-15206521
Voor Ermelo:  Herman Prust   06-21441373

ONTMOETEN

Voor Putten: Trudie van der Graaf 06-12810342
 Alphons van Amraad 06-53462827
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ONTMOETEN

Paus Franciscus heeft de wereld opgeroepen 
deel te nemen aan het synodale proces. 
In het kader daarvan hebben we in de parochie 
een enquête gehouden. Ook zijn er in twee 
groepen gesprekken geweest o.l.v. de pastores 
Fred Kok en Antoinette Bottenberg. In maximaal 
2 A4 heeft het pastoraal team alle bevindingen 
samengebracht, deze zijn voor 1 april naar het 
bisdom gestuurd. De Nederlandse Bisschoppen-
conferentie verzamelt alle reacties van alle pa-
rochies uit het land, maakt daarvan een verslag 
en stuurt dit naar de paus. 

Hieronder vindt u het verslag van de St. Lucasparo-
chie. De enquête van het Netwerk Katholieke Vrou-
wen is in Nederland door maar liefst 2238 vrouwen 
ingevuld. Voor meer informatie over deze enquête 
verwijzen we naar de website: www.unkv.online/ 
synode 

Er zijn 114 enquêtes ingevuld (open vragen) en 
er zijn twee gespreksavonden geweest (totaal 13 
personen, 50-82 jaar, 1 jonger dan 40 jaar en allen 
regelmatige kerkgangers en actieve vrijwilligers).
Leeftijden enquêtes: 20-39 jaar (2%), 40-59 (13%),  
60-79 (58%), 80 jr. en ouder (27%)
Enquête: regelmatige kerkganger (64%), inciden-
teel (29%) en geen kerkganger (7%)

 

Waar wordt u blij van, vanuit uw katholieke geloof?
De hoop op eeuwig leven, dat de liefde altijd overwint. 
Dat ik bij de gemeenschap hoor, dat we er voor elkaar 
zijn, de saamhorigheid. De traditie, de schoonheid en 
betekenis van de rituelen. Normen en waarden. Vierin-
gen, zowel eucharistievieringen als andere vormen. De 
communie. Samen koffie drinken na de viering. Dat ge-
voelens gedeeld kunnen worden zonder woorden. In-
spirerende voorgangers en overwegingen, mooi koor, 
samen zingen en bidden. Ik ervaar steun in mijn geloof. 
Dat er vergeving is. Dat ik mag groeien en fouten mag 
maken. Lezingen uit de heilige Schrift en de positieve 
benadering ervan. Dat er zoveel actieve vrijwilligers 
zijn. Dat het kerkgebouw er nog is. Blijmoedigheid. 
Vertrouwen in Onze Lieve Heer. De hartelijkheid waar-
mee ik als nieuweling begroet werd. De TV mis en het 
Geloofsgesprek met Leo Feijen. Bloemversiering. Dat 
ik mag geloven in God die goed is. De wereldwijde ge-
meenschap. De dialoog met andere gelovigen. Ruimte 
voor wat de Geest mij ingeeft en God ervaren in de 
vele mooie zaken in het leven. Als er via TV en radio 
onjuiste onderwerpen over het geloof positief weer-

legd worden door échte deskundigen. Ik word blij van 
de paus, die het goede voorbeeld geeft, die inspire-
rend is en alle opsmuk achterwege laat, die een ge-
woon mens lijkt te zijn, bereikbaar. Het helpen bij ser-
veren van de maaltijden. Het goede voor de mensheid 
doen. Het gevoel van thuiskomen als je ergens anders 
op de wereld een viering bijwoont. De natuur als eer-
ste openbaring van God. Maria. Gregoriaans. Dat Jezus 
voor ons stierf. Dat er ruimte is voor anders denken 
zonder afsplitsing. We vinden altijd wel een ‘katholie-
ke oplossing’. Bezoek aan de wereldjongerendagen. 
Dat in de Allerzielenviering mijn protestantse ouders 
zijn genoemd. Met de parochie naar Lourdes.

Wat doet u verdriet?
Meerdere keren is genoemd: (machts-) en seksueel 
misbruik, misstanden in de kerk, de dogma’s en star-
re houding van de kerk, het vasthouden aan achter-
haalde denkbeelden bijv. over het priestercelibaat, 
dat vrouwen geen priester mogen worden en homo’s 
niet met elkaar voor de kerk kunnen trouwen, open-
heid naar de LHBTIQ+ gemeenschap. Het missen van 
steun van het bisdom Utrecht, starre houding, teveel 
op afstand. Dat de kerk niet democratisch is. Hoe an-
deren over jou als katholiek denken. Ik mis de herder 
die zijn schapen kent, ook wel geformuleerd als: ik mis 
de voorganger als de spreekwoordelijke maïzena in de 
pap. Kerkleegloop. Top-down benadering. Tekort aan 
priesters en pastoraal werkers ‘te weinig herders on-
der de schapen’. Te weinig introspectie van de kerk. 
Vrijwilligers worden overvraagd. Dat de eerste heilige 
communie in een andere geloofsgemeenschap is, niet 
in je eigen kerk. Wordt stil verdriet wel gezien? De pa-
rochie is te groot. Het instituut is naar binnen gericht. 
Digitaal aanbod is geen vervanging voor elkaar echt 
zien. Dat de kerk niet naar de parochianen gaat. Meer-
dere keren wordt het gemis van kinderen en jongeren 
in de kerk genoemd en het onvermogen van de kerk 
hen erbij te betrekken. Ik heb niet gevoeld dat God mij 

Verslaglegging synode St. Lucasparochie 2022

11



12

helpt. De onderwaardering van de leken. Dat er veel 
mensen zijn die niets meer doen voor de kerk. De ne-
gatieve pers. Slechte communicatie. Bisdom moet iets 
doen voor de Oekraïense vluchtelingen. Dat er een tijd 
geen pastoraal werkers meer opgeleid werden. Dat 
we te weinig doen aan diaconie. Ik mis de communie. 
Er is geen levende liturgie meer, dat zou visitekaartje 
moeten zijn. De liturgie is dichtgetimmerd, oude taal. 
Regels die geen basis hebben in de bijbel maar door 
mensen zijn bedacht. Te weinig vernieuwing. Ik mis de 
doop in een gewone viering. De kerk werd gemist in 
coronatijd. Gebrek aan durf. Gemis aan intercommu-
nie. Te weinig visie en parochianen worden te weinig 
bij visieontwikkeling betrokken. De grootte van de pa-
rochie. De jonge priesters zijn te orthodox. Dat leken-
voorgangers steeds minder mogen. Dat men zich voor-
namelijk focust op jongeren terwijl zij druk zijn met 
andere dingen (gezin, werk). Kijk meer naar de vijfti-
gers: zij hebben de nodige ervaringen opgedaan en ko-
men dan terug bij de kerk. Het niet meebewegen met 
de Geest van Jezus. Het instituut moet weer het volk 
onderweg worden. Weinig pastorale aandacht voor 
de ouderen. Onmachtig om 
het onrecht en geweld uit 
de wereld te helpen. Dat 
we tijdens corona niet goed 
contact wisten te houden. 
De moeite om relevant te 
zijn voor niet-christenen. Ik 
mis de inspiratie in de kerk. 
Het gemis aan pastorale ge-
sprekken over mijn geloof. 
De Latijnse gezangen mis ik. 
Dat liederen van Huub Oos-
terhuis niet gezongen mo-
gen worden om zijn levens-
wandel. Dat we de pastoraal 
werkers niet meer zien in de 
eucharistische centra. Steeds minder kerkgebouwen: 
nu kan ik nog naar de kerk maar hoe moet dat als ik 
85 ben?

Welke verbeteringen zijn wenselijk?
Dat priesters mogen trouwen, dat homohuwelijk mag, 
dat er een gelijkwaardige positie komt voor mannen 
en vrouwen in de kerk. Dat er minder dogmatische 
verkondigingen zijn en de jeugd meer wordt betrok-
ken bij de kerk. Meerdere malen kwam terug dat er 
behoefte is aan toegankelijkere taal in de liturgie en 
in beleid. Verschillende muziekinstrumenten in de li-
turgie gebruiken. Vernieuwing. Verruimen van visie op 
heikele kwesties (zoals abortus, communie voor ge-
scheidenen). Dat pastores deelnemen aan het leven 
in de locaties. Dat de kerk meer aansluit bij wat in de 
maatschappij leeft. Meer oecumene, intercommunie. 
Meer diepgang in de verkondiging. Meer stilte in de 

kerk voor aanvang van de viering. Tijdstip van de vie-
ringen. Soms te vroeg, dan te laat. Meer samenzang. 
Meer catechese en geloofsgesprek. Meer naar buiten 
treden, niet alleen met onszelf bezig zijn. Betere zit-
mogelijkheid voor ouderen in de kerk. Elke parochiaan 
een functie kunnen aanbieden. Een beroepskracht 
speciaal voor jongere doelgroep aanstellen. Meer na-
druk op pastorale zorg. Kerk niet meer sluiten tijdens 
corona. Wees zuinig op vrijwilligers en geef hen in 
liturgie meer ruimte (communie). Geef meer ruimte 
aan persoonlijke geloofsverhalen. De preken mogen 
minder soft. Eerlijker delen op de wereld. Overbevol-
king in de wereld tegengaan. Versterking van de ge-
loofsgemeenschap door meer autonomie te geven. 
Mogelijkheden tot ‘open’ vergaderingen. 

Wat blijft er voor u van waarde m.b.t. het katholieke 
geloof?
Bovenaan staat verbondenheid, gemeenschapszin en 
omzien naar elkaar. Levend houden van het evangelie 
is ook meerdere keren genoemd. Steun bij rouw. Nor-
men en waarden. Het kerkgebouw, het daar samen ko-

men. Katholieke blijdschap. 
De verscheidenheid aan vie-
ringen, de katholieke sfeer in 
het dorp, het vieren van be-
langrijke levensmomenten, 
de symbolen en rituelen, 
het bidden, de traditie en 
de sacramenten, cultureel 
erfgoed. Jezus als voorbeeld. 
De bevrijdende boodschap. 
Meerdere keren is genoemd: 
de katholieke opvoeding uit 
mijn jeugd. Eucharistie, sa-
cramenten. Samen zingen. 
Predicatie. De waardering 
voor het goede in de mens. 

Dat we een wereldkerk zijn. De aandacht voor de 
kostbare aarde. Dat we kinderen van God zijn. De 
kerkgemeenschap in de eigen woonplaats. Opkomen 
voor de minder bedeelden. Barmhartigheid. 

Als de paus bij u op de koffie komt, waar zou u het 
liefst met hem over willen praten?
Ruim een kwart respondenten willen aan de paus vra-
gen of de priesters mogen trouwen. Dat staat boven 
aan. Daarna komt de gelijke rechten voor mannen en 
vrouwen in de kerk. Ook homohuwelijk en inclusivi-
teit van de kerk worden genoemd als onderwerpen. 
Mensen willen met hem praten over hoe hij de toe-
komst van het geloof en van de kerk ziet en er is een 
verlangen naar het bij de tijd brengen van de kerk, ze 
willen vernieuwing aankaarten. Eén respondent zegt: 
‘ik zou deze enquête samen met hem gaan invullen’. 
En als hij blanco zou beginnen hoe hij de kerk anno nu 

ONTMOETEN
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Maar ook vrede en verdraagzaamheid, waarom 
verschillende geloven zo slecht naast elkaar leven. Zijn 
 visie op bijna dood-ervaringen. Weer iemand zou hem 
de zegen toewensen en complimenten geven. De curie 
verjongen met mensen uit de missie. Dat de paus de 
moed niet verliest. Waarom de besluiten voor alle 
landen hetzelfde zijn en landen niet onderling en bis-
dommen niet onderling in beleid kunnen verschillen. 
Hoe hij God ziet. Iemand schrijft: ik zou met hem in de 
auto stappen en de natuur bekijken en er samen over 
praten. Ik zou hem willen complimenteren met het feit 
dat hij de eerste paus is waarin ik geloof. Omdat hij 
zijn daden bij zijn woorden voegt en strijdt voor veran-
dering in de kerk. Hij bouwt vanuit liefde. Hoe verder 
met ook de veranderde (ook digitale) wereld met zo-
veel culturen? Tegengaan overbevolking. Inclusiviteit: 
omarm alle mensen, homo’s, hetero’s, mannen en 
vrouwen en kinderen. Welk bijbelverhaal is uw favo-
riet? U bent een paus naar mijn hart omdat u naar de 
armen kijkt. Misschien moeten geloofsgemeenschap-
pen meer ruimte geven aan lekenorden om samen te 
komen en gemeenschappen op te richten. Ook van-
uit bewegingen zoals San Egidio, Emmaus. Dat ik zijn 
naam mooi vind en hij daar ook naar handelt. Dat hij 
ook wereldproblematiek aankaart. Ik zou hem willen 
bedanken en hem Gods zegen willen wensen.

Pastor Fred Kok en 
Antoinette Bottenberg

zou inrichten? Dat het Vaticaan zich terug trekt uit de 
Word Economic Forum. Het misbruikschandaal. Som-
migen zouden het gesprek aan gaan hoe kinderen en 
jongeren weer bij het geloof betrokken kunnen wor-
den. Iemand zou z’n bewondering willen uitspreken 
hoe hij verandering in ongelijkheid doorvoert. Weer 
een ander schrijft: ‘heel veel’. 

Broederschap  
van Kevelaer 
Amersfoort en  
’t Gooi

ONTMOETEN

Op maandag 25 juli organiseert 
de Broederschap van Kevelaer 
weer een bedevaart. Door de 
coronacrisis was het de afge- 
lopen 2 jaar niet mogelijk om  
naar Kevelaer te gaan. Op dit  
moment is er ook nog veel on- 
duidelijk, daarom gaan wij dit jaar  
een 1-daagse bedevaart organiseren.
Het thema voor dit jaar is: Hemel + aarde aanraken. 
We zullen een gevarieerd programma aanbieden,  
en er is natuurlijk ook tijd voor ontspanning. 
Vertrek rond 08.00 uur op diverse opstapplaatsen, 
en we verwachten rond 22.00 uur weer thuis te zijn.
Mocht u interesse hebben voor deze dagbedevaart, 
dan kunt u zich aanmelden bij uw plaatselijke 
broedermeester. Hun gegevens kunt u in uw lokale 
parochieblad vinden.

De buskosten bedragen € 45.00 p.p.  
Kinderen krijgen korting. Aanmelding is ook 
mogelijk via achterveldnaarkevelaer@kpnmail.nl

Tot ziens in Kevelaer.

Namens het bestuur,
Ton Ossendrijver

 
 

    Pope Francis@Pontifex 29 mei 2022

 
The Holy Spirit impels us to love  
not only those who love us and think 
as we do, but to love everyone, even 
as Jesus taught us. He enables us to 
forgive our enemies and the wrongs  
we have endured. He inspires us to  
be active and creative in love. 
 

Vertaling: 
De Heilige Geest spoort ons aan om niet  
alleen degenen lief te hebben die van ons 
houden en denken zoals wij, maar van  
iedereen te houden, zoals Jezus ons leerde.  
Hij stelt ons in staat om onze vijanden en  
het onrecht dat we hebben doorstaan,  
te vergeven. Hij inspireert ons om actief  
en creatief te zijn in de liefde. 
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Deze 9-daagse busreis brengt u niet alleen naar 
Lourdes maar ook naar mooie plaatsen onderweg. 
Op de heenreis reizen we via Vézelay met een 
overnachting in de omgeving. Vezelay staat bekend 
o.a. van de prachtige Basiliek Sainte-Marie-
Madeleine. Op de terugweg brengen wij een bezoek 
aan Bernadette Soubirous, zij ligt opgebaard in een 
glazen schrijn in de kapel van het Klooster Saint 
Gildard in Nevers. In dit prachtige Klooster zullen  
wij ook de nacht doorbrengen.

Prijs: € 895,- 
Toeslag voor eenpersoonskamer is € 240,-
Genoemde prijzen zijn incl. overnachtingen, 
alle maaltijden, een volledig programma in Lourdes. 
Het lunchpakket op de heenreis is exclusief.
Optioneel is de excursie naar de Grotten van 
Bétharram, deze is niet in de reissom inbegrepen.
We reizen gezamenlijk vanuit Hoevelaken. 
Opstapplaats de Brink 10a (achterzijde).
Iedereen is van harte welkom om mee te reizen 
ook degene die niet betrokken zijn bij een van de 
parochies. 

ONTMOETEN

U bent allen van harte uitgenodigd voor de 
informatieavond of -middag. 

Op 7 juni om 19.30 uur in Nijkerk zaal St. Jan 
naast de Catharinakerk Holkerstraat 36; 
Op 14 juni om 14.00 uur in Driebergen 
Parochiecentrum Rijsenburgselaan 4.

Een hartelijke groet namens ons reis-team, 
Fred Kok, Mirjam Schouten en ondergetekende.

Willie van Kooij
06-21410286 
willievankooij@gmail.com

mailto:willievankooij@gmail.com
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                                                  In de Nijmeegse Antoniuskerk wordt op 15 mei ‘Wegen met  Zegen’ officieel                 
                                                      geopend: een nieuwe Pelgrimsroute door de Betuwe. “Wegen met Zegen is  
                                                         niet zomaar een wandeling door het mooie Betuwse landschap, het is een 
                                                          pelgrimstocht. De route neemt je mee langs oude landweggetjes, waterloopjes,                       
                                                          boomgaarden, kastelen en vergezichten over de rivier,” aldus de initiatiefnemers:       
                                                         Margreet Sanders (pastoraal werkster parochie Maria Magdalena), dominee 
                                                        Wilma Hartogsveld en Corné van Iersel.
 

                                                   De route is er voor iedereen die van meerdaagse wandelingen houdt, maar biedt 
                                               ook vele mogelijkheden voor verdieping. Juist in onze hectische tijd is het immers                 
                                        goed om af en toe ‘een pas op de plaats’ maken  en even tijd voor jezelf te nemen. 
Dominee Wilma Hartogsveld: “Zowel de  protestantse gemeente de 4-plek als de Maria Magdalenaparochie zoekt 
naar eigentijdse manieren om mensen hier en nu te inspireren. De christelijke traditie heeft daarin veel te bieden zoals 
mediteren, pelgrimeren, het delen van verhalen en rituelen. In Pleisterplaats Ressen was er al veel ervaring opgedaan 
hiermee en pastoraal werker Margreet Sanders heeft een schat aan ervaring in onder andere het begeleiden van 
mensen op pelgrimage. Corné van Iersel van de Antonius van Paduakerk was al een tijdje bezig met het plannen voor 
een pelgrimshuis in Nijmegen.” Margreet Sanders vult aan: “We hebben de hoofden bij elkaar gestoken en kwamen 
al snel met het idee van een Pelgrimstocht door de Betuwe. Er is hier een rijke geschiedenis, ook op het gebied van 
christendom en het Betuwse landschap is prachtig om doorheen te lopen.”
 

De Pelgrimstocht is 150 kilometer lang en telt elf etappes. Onderweg komen de wandelaars langs meer dan veertig 
kerken en kerkjes. Het wandelboekje en de website bieden een schat aan informatie over de geschiedenis, het 
landschap, de bezienswaardigheden, verhalen, mythes en legendes vanuit de omgeving.
Voor degenen die van deze wandelroute een pelgrimage willen maken, is er een Pelgrimsdagboek beschikbaar. 
Daarin staan allerlei gedachten, gedichten, suggesties en ideeën om al wandelend niet alleen stappen in het  
landschap te zetten, maar ook te groeien naar inzicht in jezelf en de (levens)weg die je wilt gaan.
 

Meer informatie en verkoop wandelboekjes & Pelgrimsdagboeken: www.wegenmetzegen.nl.

https://leuke-kleurplaten.nl

KIDS/JONGEREN

KLEURPLAAT

http://www.wegenmetzegen.nl/
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16 en 19 juni 2022 
   Sacramentsdag

Zondag 3 juli 2022
11:00 uur  Eerste Heilige Communie (Zuid)  
   Achterveld, Barneveld/Voorthuizen,  
   Leusden in St. Jozefkerk, Achterveld

Zondag 22 mei 2022
11:00 uur Eerste Heilige Communie (midden)  
  Nijkerk, Hoevelaken  
  in St. Catharinakerk, Nijkerk

Donderdag 26 mei 2022   
  Fietsen Hemelvaart Ermelo, Nijkerk  
  en Putten

Zaterdag 28 mei 2022
7:30 uur Jaarlijkse ‘Vrouwevaert’ rond de  
  binnenstad Amersfoort vanaf de  
  Oud-Katholieke parochiekerk 
  van de H. Georgius, ’t Zand 13.
  Na afloop is er (circa 9.30 uur) 
  gelegenheid elkaar te ontmoeten 
  onder het genot van een kopje
  koffie/thee.

Dinsdag 7 juni 2022
19:30 uur Informatie-avond 9-daagse busreis Lourdes,  
  St. Jan, Holkerstraat 36, Nijkerk

Zondag 12 juni 2022
11:00 uur Eerste Heilige Communie (Noord)  
  Ermelo, Putten, Harderwijk in 
  Goede Herderkerk, Ermelo

Dinsdag 14 juni 2022
14:00 uur Informatie-middag 9-daagse busreis Lourdes,
   Parochiecentrum Rijsenburgselaan 4, Driebergen 

De geest van God brengt nog steeds 
een heilige onrust in de wereld. 
Hij zal nooit ophouden wonderen te doen 
en zijn gaven over de wereld uit te strooien. 
 
Soms is Hij als een vuur dat ons helpt 
om het goede te doen. 
Soms voelen we dat Hij  
tot ons geweten spreekt: 
‘Doe toch wat! Help! Grijp in!’ 
 
Soms is Hij als een stille gast 
die in onze ziel woont en ons 
van binnenuit verandert, 
zodat we nieuwe mensen worden. 

Bron Youcat voor kids, pag. 85

                                 6 augustus t/m 11 augustus 2022
                  Kinderkamp 2022: Beestenbende; 
                   Tienerkamp 2022: Reis door de tijd
                    Aanmelden via  
                                    www.jongaartsbisdom.nl  
                     kan tot 30 juni 2022
                     Meer informatie:  
                                     Jacqueline Kolfschoten,  
                      e-mail: 
                                      jacqueline.kolfschoten@gmail.com 
                       tel.: 06 29015399

“Paus Franciscus  
schreef bij dit boek: 
 
Ik vertrouw je  
de Youcat voor kids toe. 
Word nooit moe om vragen  
te blijven stellen 
en van je geloof te getuigen. 
Ouders, blijf niet stil 
als je kinderen vragen stellen. 
Wees een levende ketting, 
waardoor het evangelie 
van generatie op generatie 
in onze gezinnen,  
gemeenschappen 
en in de kerk  
vertegenwoordigd wordt. 
 
Paus Franciscus ”

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

