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Locatie  H. MARIA ZUIVERING 
Brinkstraat 87, 3881 BP Putten, tel. 0341 351690 / 455710 
Reknr. NL22SNSB 03542 05641 t.n.v. Maria Zuivering geloofsgemeenschap   
Reknr. NL15INGB 00009 49768 t.n.v. Maria Zuivering geloofsgemeenschap 
 
PASTORAATGROEP 
De pastoraatgroep heeft als taak alle pastorale parochietaken te coördineren. 

Ze vormt zo een schakel tussen parochianen, bestuur en pastoresteam. 
Met al uw vragen kunt u bij hen terecht; ook vragen we u bericht van geboorte, 
aanvraag voor doopsel en huwelijk bij hen te melden.  

Kunny Mulder 

 

info@mulderjuridischadvies.nl 06-55132640 

Sylvia  de Werd 
 

pg_dewerd@kpnmail.nl 06-83678638 

Trudie van der Graaf 
 

trudievdgraaf@gmail.com 06-12810342 

e-mail   : putten@stlucas.nu 
website  : stlucas.nu 
 
ROUWPASTORAAT  
In geval van een overlijden kunt u contact opnemen met: 

contactpersonen Fransje Scheijde-Huf 
Mery Falger 

0341-357218/06-82006268 
0341-351069/06-23371736 

Secretariaat in Leusden secretariaat@stlucas.nu 033-4941261/06-29457203 

Mocht u geen gehoor krijgen, dan kunt u altijd contact opnemen met de leden van 
de pastoraatgroep, zij begeleiden het dan verder. 
 
LOCATIERAAD   

Functie 
 

naam telefoon 

Voorzitter/ Beheerszaken 
 

Marco Rooze 06-50677132 

Secretaris Gerda van Meerveld 
gerdaengerardvanmeerveld@gmail.com 

06-15439291 

Communicatie Marc Otten 06-24824048 

Penningmeester 
 

Tjeerd Mulder 06-22726979 

   
SINT LUCAS PAROCHIE   
Sint Lucas parochie is een samenwerkingsverband tussen de geloofsgemeenschappen 
St. Jozef in Leusden, St. Jozef in Achterveld, St. Paulus in Hoevelaken, De Goede 
Herder in Ermelo, H. Maria Zuivering in Putten, St. Catharina in Barneveld/Voorthuizen, 
St. Catharina in Nijkerk en H. Catherina in Harderwijk. 
Onze gemeenschap wordt vertegenwoordigd door Tjeerd Mulder tj-mulder@planet.nl 
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De paasdagen 
 

In gedachte mag je bij een 

ander zijn. 

De wedergeboorte van 

Jezus Christus. 

Je kunt dan opnieuw 

beginnen. 

Een paasfeest voor 

allen. 

Helaas in de wereld, 

is dat niet altijd zo.. 

De oorlogen en ruzies 

maken het bijzonder lastig, 

om Pasen te vieren op 

deze aarde. 

Paasfeest, hopelijk met 

oog voor een 

ander, 

die liefde en gezelligheid 

nodig heeft. 

 

Dick Voogd 
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Een greep uit de mededelingen  
Van december 2021 tot en met februari 2022.   
 
Bloemen 
De bloemen zijn naar de volgende jarigen gebracht; Ploni Overgoor,  
John Loukes, Jozef Rouppe van der Voort, mevrouw Broenland 
en Riet Lelieveld.  
 
Naar Gerda Kleisterlee en Trees Booy zijn bloemen gegaan na hun 
operatie.  
Er waren bloemen voor Henk en Hennie Dekker als gebaar van troost. 
 
Ton van Westing kreeg bloemen omdat hij gestopt is met het koor Cantabile te 
dirigeren, wij bedanken hem voor zijn jarenlange inzet. 

Kerst 
In december werden eerst de oecumenische adventsvieringen afgelast. 
Daarna alle avondvieringen, inclusief kerstnacht en daarna alle 
vieringen. Alleen via de stream konden we vieringen uit Leusden 
zien. Gelukkig konden we ons koor zien en horen zingen met hun 
warme muzikale kerstgroet in de kerstnacht, waarbij het slotlied 
werd meegezongen door het koor Cantabile. 
Hartelijk dank voor Ton van Westing, het koor Contagio en het 
koor Cantabile, alsmede alle andere medewerkers achter de 
schermen. De kerststal stond weer achterin de kerk, en was 
vanuit de Mariakapel te zien. Voor de kinderen werden attenties 
rondgebracht. 
 
Kerk open 
Vanaf 16 januari mochten we weer vieringen bijwonen,  
na aanmelding en op 1,5 meter met een mondkapje op.  
De parochiecentra bleven gesloten. Daarom drinken wij steeds,  
bij droog weer, buiten koffie.  
Vanaf 27 januari mogen weer samen zingen (gemeentezang)  
en ook het koor mag weer met meer mensen zingen. 

Zondag 23 januari 2022 was de eerste 
Eucharistieviering in dit jaar. 
Ook de misdienaars waren weer aanwezig. 
Fijn dat dit nu weer mogelijk is! Pastoor 
Zemann stak ons allen weer een hart onder 
de riem. Vanaf 25 februari zijn de meeste 
Coronamaatregelen afgeschaft. Aanmelden is 
niet meer nodig, we mogen binnen meer activiteiten 
organiseren. 
 
 

Heilig vormsel 
Vanuit het pastorale team is een brief met een uitnodiging voor het H. Vormsel 2022. 
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Gedenken 
In het boekje ‘van Drie Engelen tot Driekoningen’, vond ik een paar mooie regels 
uit de korte overweging en het gebed van: Gerard de Korte, Bisschop van 
’s Hertogenbosch: 
Ieder jaar kent licht en donker. Soms is het licht overheersend. Bij de geboorte van 
een kind of kleinkind; bij het vinden van een eerste baan of bij het sluiten van een 
huwelijk.  
Soms overheerst de duisternis. Als wij te maken krijgen met het verlies van 
gezondheid of de dood van een dierbaar mens. 
Het nieuwe jaar ligt nog min of meer blanco voor ons. En we stellen ons de vraag 
wat het leven ons brengen zal. 
 

Wij bidden om zegen en nabijheid van de Heer. 
Wees hen nabij die een groot verlies moeten verwerken. 

Wil bij ons zijn met uw zegen. 
Doe ons vertrouwen op uw trouw. 

Vergezel ons Heer, ook in het nieuwe jaar. 
Geef ons innerlijke rust en overgave. 

Wij vragen U dat door Christus onze Heer 
Amen. 

 
Als wij vertrouwen dat Hij met ons meegaat, 
kunnen wij onze levensreis met een innerlijke rust voortzetten. 
Wij gedenken onze parochianen die in 2021 jaar overleden zijn. 
 
11-01 2021 Loes Sweere- Manders  90 jaar 
28-02- 2021 Annie Mutsaers-Loots  76 jaar 
03-04-2021 Jet v. Duinen-Schut      75 jaar 
17-04-2021 Jan-Jaap Kok               74 jaar 
01-06-Mettie Schut-Petersen           81 jaar 
29-09-2021 Corrie Jansen          77 jaar 
Namens de pastoraatsgroep, Trudie van der Graaf. 
 

Wij gaan weer naar Lourdes en Nevers 
De gezamenlijke parochies, St. Lucas en St.Maarten gaan weer naar Lourdes. Wil jij 
graag in groepsverband geheel verzorgd met ons mee? Dat kan, op 5 september 
2022 stappen we samen in de bus. Tijdens deze 9 daagse reis zult u ervaren hoe 
mooi en waardevol het is om als pelgrim in het Maria oord in Lourdes te mogen 
verblijven. Ook brengen wij een bezoek aan Bernadette Soubirous. Zij ligt opgebaard 
in de Kapel van het Klooster “SaintGildard” in Nevers.  
 
Heeft u belangstelling voor deze pelgrimsreis? Geeft u dan op voor de 
informatiebijeenkomst. Op die bijeenkomst geven we u graag de benodigde 
informatie en kunt u ons uw vragen stellen over deze reis.  
Hartelijke groet, namens Pastor Fred Kok, Mirjam Schouten  
Willie van Kooij 06.21410286 ook Whatsapp, willievankooij@gmail.com 
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Tarieven begraafplaats Rooms Katholieke begraafplaats 
Putten 2022 
   Graf 

20 jaar 
   Graf 
 30 jaar 

Kindergraf 
  20 jaar 

  Urnenmuur 
    10 jaar 

Tarieven voor nieuwe uitgifte: 
Recht van uitgifte 
Onderhoud (afkoop verplicht) 
Begraafrecht 
Totaal 

 

 
 1250 
 1000 
   780 

  3030 

 
  1875 
  1500 
  780 

 4155 

 
   475 
   375 
   520 

  1370 

 
      350 
      350 
      165 

       865 

Verlenging voor verlenging van 
het recht en onderhoud: 
Verlenging van het recht voor 10 jaar 
Verlenging van het onderhoud voor 
10 jaar 
Totaal 

 

 
 

   625 
   500 

 
  1125 
 

 
 

  625 
  500 

 
 1125 

 
 

   250 
   250 

 
   500 

 
 

      250 
      250 

 
      600 

Bijzetting voor 10 jaar    780   780        165 
Overige tarieven 
Overschrijven van het recht                                                    30 
Toeslag begraven ma t/m vrij buiten 10.00-16.00 uur, en za.    250 
Naambordje                                                                          50 
Gebruik geluidsinstallatie                                                        50 

 

Kerstpostactie 2021 

Helaas kon de kerstpostactie in 2020 niet door gaan, Wat fijn dat er na een jaar 
weggeweest te zijn toch weer zoveel mensen kaarten hebben ingeleverd voor het 
goede doel.  
Kaarten voor Putten, heel Nederland en zelfs wereldwijd zijn verwerkt en bezorgd. 
Totaal is er een winstbedrag van € 5915.- opgehaald. De opbrengst is bestemd voor 
Woord en Daad en de Voedselbank in deze regio. 
We willen iedereen hartelijk bedanken voor het inleveren van de kaarten. 
Maar ook een extra woord van dank aan alle vrijwilligers die geholpen hebben met 
innemen, sorteren, stempelen en bezorgen van de post.  
Zonder jullie was dit niet gelukt! Ook de Aker en kringloopwinkel 
“Het Lokaal” willen we hartelijk bedanken voor het beschikbaar 
stellen van ruimte en het innemen van post. 
 
We hopen ook kerst 2022 uw kaarten weer te mogen bezorgen. 
Met vriendelijke groet, Team Kerstpostactie Putten 
 

Kerkbalans 
Juist de afgelopen jaren hebben we gemerkt hoe nodig we 
elkaar hebben in onze geloofsgemeenschap op onze locatie!     
Er zijn veel zaken opgepakt en er staat nog het nodige te 
gebeuren. Alles om onze locatie met wat daarbij hoort in stand 
te houden en te onderhouden. Zodat ook onze kinderen nog een 

kerk hebben! Daarom zijn we blij dat veel parochianen financieel bijdragen. 
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KERKDIENSTEN                                              misdienaars 
Zo. 13 mrt 
2de zondag 40 

dagentijd 

11.00 u Woord en Gebedsviering,  
Voorganger: Ben Piepers 

Lector: Kunny Mulder/Karlijn 

Marc-Anthonie/ 
Karlijn 

Za. 19 mrt 

3de zondag 40 

dagentijd 

19.00 u Eucharistieviering, Gregoriaans 

Voorganger: Harrold Zemann 

Lec. Cynthia Pawirodinomo 

 

Zo. 20 mrt 
 

10.00 u Zin in Zondag. Voorgangers: Corrie 
Hollanders en Wim Menting 

 

Zo. 27 mrt 

4de zondag 40 

dagentijd 

11.00 u Eucharistieviering, Cantabile 

Voorganger: Johan Rutgers 

Lector: Mary Menting/Alexander 

Alexander/Benjamin 

Zo. 3 april 
5de  zondag 40 

dagentijd 

11.00 u Woord- en Communieviering, Cantabile 
Voorganger: Rini Bouwman 

Lector: Kunny Mulder/Karlijn 

Karlijn/Lucas 

Zo. 10 april 

Palmpasen 

11.00 u Woord- en Communieviering, de Toverbal 

Voorganger: Antoinette Bottenberg 

Lector: Sylvia de Werd/Michaël 

Michaël/Julia 

Wo. 13 april 9.30 u Eucharistieviering 

Voorganger: Johan Rutgers 

 

Do. 14 april 

W. donderdag 

19.00 u Voorganger: Gerda van Meerveld 

Gebedsviering 

 

Vr. 15 april 

Goede vrijdag 

15.00 u 

19.00 u 

Voorganger: Annemarieke Hollanders 

Voorganger: Mery Falger 

 

Za. 16 april 

Paaswake 

19.00 u Gebedsviering 

Voorganger: Fransje Scheijde 

 

Zo. 17 april 

1e Paasdag 

11.00 u Eucharistieviering, Contagio 

Voorganger: Harrold Zemann 

Lector: Piet Rijnbeek/Marc-Anthonie 

Marc-Anthonie/ 

Michaël 

Zo. 24 april 11.00 u Woord- en Communieviering, Cantabile 
Voorganger: Rini Bouwman 

Lector: Mery Menting/Lucas 

Lucas/Alexander 

Zo. 1 mei 10.00 u Woord en Gebedsviering 

Voorganger: Kunny Mulder 
Lector: Sylvia de Werd/Benjamin 

Benjamin/Karlijn 

Zo. 8 mei 

Moederdag 

9.15 u Woord- en Communieviering, Cantabile 

Voorganger: Niels Morphey 

Lector: Cynthia Pawirodinomo/Alexander  

Alexander/Julia 

Wo. 11 mei 9.30 u Eucharistieviering 

Voorganger: Johan Rutgers 

 

Zo. 15 mei 9.15 u Eucharistieviering, Contagio 

Voorganger: Harrold Zemann 

Lector: Sylvia de Werd/ Michaël 

Michaël/Lucas 

Za. 21 mei 19.00 u Eucharistieviering, Gregoriaans 

Voorganger: Johan Rutgers 
Lector: Kunny Mulder 
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Zo. 22 mei 10.00 u Zin in Zondag. Voorgangers: Corrie 

Hollanders en Wim Menting 

 

Zo. 29 mei 9.15 u Gebedsviering, Cantabile 

Voorganger: Ben Piepers 

Lector: Mary Menting/Benjamin 

Benjamin/ 

Marc-Anthonie 

Zo. 5 juni 

1ste 
Pinksterdag 

9.15 u Woord- en Communieviering, Cantabile 

Voorganger: Rini Bouwman 
Lector: Piet Rijnbeek/Julia 

Benjamin/  

Marc-Anthonie 
 

Wo. 8 juni 9.30 u Eucharistieviering 

Voorganger: Johan Rutgers 

 

Zo. 12 juni 

 

10.00 u Woord en Gebedsviering, de Toverbal 

Voorganger: Fransje Scheijde 

 

Za.18 juni 19.00 u Eucharistieviering, Gregoriaans 
Voorganger: Johan Rutgers 

Lector: Cynthia Pawirodinomo 

 

Zo. 19 juni 10.00 u Zin in Zondag. Voorgangers: Corrie 

Hollanders en Wim Menting 

 

 
 

Bericht van de locatieraad  
Toen de verwarming in de kerk moest worden vervangen,  
heeft de locatieraad besloten het kerkgebouw zoveel mogelijk te   
verduurzamen. 
Daarom is toen ook gekozen voor vloerverwarming met 
warmtepomp. 
De verwarming is nu gasloos, maar heeft natuurlijk wel elektriciteit 
nodig. 
Ook daar is voor een duurzame oplossing gekozen.  
In de laatste week van februari 2022 zijn zonnepanelen op het 
kerkdak geplaatst. 
De zon scheen onmiddellijk, zodat direct een opbrengst zichtbaar was! 
 
Met deze elektriciteit kan de warmtepomp zoveel mogelijk op zonlicht draaien. Wat 
de verwarming betreft is nu wel gebleken dat, als het buiten erg koud is, de 
warmtepomp op de verkeerde stand gaat staan. Dat is nu met een 
boilervat opgelost. Maar verder blijkt dat de ramen, grote 
warmtelekken zijn, waardoor een koude trek in de kerk ontstaat. Bij 
koud weer zal dus de kerk iets bijgestookt worden door middel van 
elektrische kachels. Dat was al voorzien door de locatieraad, omdat 
een warmtepomp met vloerverwarming in een kerk in de winter niet 
helemaal voldoende is en dus elektrisch wat bij verwarmd moet 
worden. 
De locatieraad beslist nog welke definitieve elektrische kachels aan de 
wand worden geplaatst, voor welk doel er destijds al stopcontacten 
zijn gemaakt. 
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Daarnaast is de locatieraad ook aan het bekijken hoe de ramen geïsoleerd 
kunnen worden. Er is een hele mooie duurzame variant, die heel effectief is, maar 
dat is uiteraard ook meteen de duurste variant. Daarom is dit wellicht 
niet haalbaar, tenzij alsnog sponsors worden gevonden! 
Daarom wordt ook naar alternatieven gezocht. Totdat de ramen geïsoleerd 
zijn moet daarom wat extra bijgestookt worden, het is nu niet anders. 
 

Verder is de locatieraad blij dat de Coronamaatregelen zo goed als afgeschaft 
zijn, zodat wij allemaal weer veilig en spontaan naar de kerk kunnen. 
Hopelijk blijft dat zo! 
 

U bent ook gewend in het eerste kwartaal een financieel overzicht te krijgen 
van de penningmeester, met enige toelichting. 
Gelukkig bent u allen onze locatie financieel blijven steunen! Daarvoor zeer  
veel dank! 
 

Financieel verslag 
Evenals vorig jaar presenteren we u hier de financiële cijfers over het jaar 2021. 
Dit zijn wel “voorlopige” cijfers, daar de jaarrekening van de parochie pas 
in mei/juni van dit jaar officieel worden opgemaakt en vastgesteld, 
derhalve zijn de bedragen afgerond op 100 Euro. 

Financiële cijfers 2021 en begroting 2022  

     
  Realisatie Begroting Realisatie Begroting 

Kosten 2020 2021 2021 2022 

PERSONEELSKOSTEN    19.517    22.400    22.000    23.400 

KOSTEN ONR. GOED     21.567    24.700    21.100    18.600 

BEGRAAFPLAATS KOSTEN     805    1.200     700    1.200 

KOSTEN EREDIENST    2.182    3.600    2.700    4.100 

KOSTEN PASTORAAL    1.142    3.000    -400    2.500 
VERPL.&VRIJW. 
BIJDRAGE*    6.208    8.800    8.900    5.800 

BEHEERSKOSTEN    1.286    1.500    1.300    1.300 

INCIDENTELE LASTEN        -          

KOSTEN TOTAAL    52.707     65.200     49.620     56.900            
  Realisatie Begroting Realisatie Begroting 

Opbrengsten 2020 2021 2021 2022 

BIJDRAGEN 
PAROCHIANEN    34.900    35.100    37.300    36.300 
OPBR. UIT BEZIT & 
BELEG.    10.108    11.700    15.900    15.900 

BEGRAAFPLAATS BATEN    1.313      500     500     500 

INCIDENTELE BATEN         

OPBRENGSTEN    46.321     47.300     53.700     52.700  

          

RESULTAAT BOEKJAAR    -6.386    -17.900    -2.600    -4.200  

De extra afdracht aan het bisdom t.g.v. de verkoop van de pastorie is in dit overzicht 
buiten beschouwing gelaten. 
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KORTE TOELICHTING: 
KOSTEN: 
- Personeelskosten: Dit betreft het pastoresteam. 
- Kosten onroerend goed: Ondanks dat alle kosten sterk stijgen begroten we voor 
komend jaar lager kosten, dit wordt veroorzaakt doordat we nu lagere energie 
kosten hebben doordat we niet meer op gas de kerk verwarmen en we rekening 
houden met de opbrengst van de zonnecollectoren. 
- Beheerskosten: Dit betreft telefoon/internetkosten en diverse kleine uitgaven. 
 
OPBRENGSTEN 
- Bijdragen parochianen: Dit zijn de ontvangen bedragen van de Kerkbalans, 
alsmede de collecte opbrengsten voor onze geloofsgemeenschap. Ondanks dat door 
de corona pandemie de kerk veelal gesloten was of maar beperkt toegankelijk was is 
de opbrengst voor de collecten hoger dan we verwacht hadden.  
Dit komt doordat velen hun collecte geld d.m.v. de Givt App of gewoon via de bank 
hebben overgemaakt, waarvoor zeer hartelijk dank. 
- Opbrengsten uit bezittingen en beleggingen: Dit is in hoofdzaak de opbrengst 
uit beleggingen en deel door verhuur van de kerk. 
 
Hopelijk geeft deze summiere informatie u wat meer inzicht in de cijfers.  
Mochten er nog vragen zijn dan kunt u deze altijd mailen aan 
penningmeesterhmz@gmail.com 
Namens de locatieraad, Tjeerd Mulder 
 

Van de pastoraatsgroep 
Zoals u elders in dit PN kunt lezen zijn in december 2021 
wegens Corona heel belangrijke vieringen rond Advent en 
Kerst afgelast. 
Maar de kerststal stond wel in de kerk! Hulde! Zo hadden de 
kinderen toch iets om naar te kijken door de ruitjes van de kerkdeur. Op grond van 
de overheidsmaatregelen mochten we ook maar beperkt bezoek thuis ontvangen dus 
grote familiebijeenkomsten mochten niet doorgaan, helaas! 
Al met al een sobere Kerst. 
Dat was een harde dobber, juist omdat iedereen zo zijn best deed om zich 
aan de regels te houden. Vaccineren, boosteren, afstand houden enzovoort. 
Maar toch bleek het kennelijk niet genoeg te zijn. 
Vervolgens besloot het Pastorale Team tot verdergaande maatregelen dan 
de bisschoppen hadden voorgeschreven. Maar alles met de goede bedoeling om 
te waken voor de gezondheid van de oudere parochianen. Inmiddels werden vanaf 
16 januari 2022 vieringen weer mogelijk, zelfs avondvieringen. Per 25 februari 2022 
zijn gelukkig de meeste Coronaregels afgeschaft. 
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Ook voor de Poolse mede gebruikers van onze kerk een grote opluchting. 
Doordat de avondvieringen niet meer door mochten gaan, hadden zij 
op zondagavond een groot probleem. Zij hadden speciaal voor deze 
vieringen een pastoor laten overkomen uit het buitenland, maar die 
kon nu niet op het gewenste moment aan de slag. Dat beroofde de 
Poolse geloofsgemeenschap van de zo door hen goed bezochte en 
belangrijke vieringen. Het was ook voor hen een moeilijke tijd, waar 
hopelijk nu een eind aan is gekomen. Nu ten tijde van het schrijven 
van deze bijdrage de oorlogsdreiging in de Oekraïne, met Polen als 
buurland, heel zorgelijk is, leven we met hen mee! 
 
Tijdens de gehele periode van de pandemie hebben onze vele 
vrijwilligers samen met leden van het Pastorale Team, de vieringen en 
alles wat nog verder moet gebeuren, zoals koorzang, verzorging 
bloemen, altaarkleden, het instandhouden van het kerkgebouw met plannen voor 
parochiezaaltje, open en sluiten kapel, inkoop, onderhoud begraafplaats, maken en 
rondsturen mededelingen en verdere communicatie, maken roosters enzovoort 
enzovoort, in stand kunnen houden. Telkens weer blijkt het mogelijk het rooster rond 
te krijgen, inclusief iedere week koffieschenken. Aan al die onvermoeibare 
vrijwilligers die zich zo enthousiast inzetten, zijn wij zeer, zeer veel dank 
verschuldigd, dus bij deze! 
 

Maar het valt wel op dat een aantal vrijwilligers wel heel 
veel taken hebben en het zou zo fijn zijn als meer 
vrijwilligers zich zouden melden. Iedereen kan wat 
doen en het komt de gemeenschapszin ten goede! 
Het is fijn om voor de geloofsgemeenschap bezig te zijn.  
De groep vrijwilligers nu bestaat voor een aanzienlijk 
deel uit wat oudere parochianen. Uiteraard zeer vitaal en 
gepokt en gemazeld in het parochiële werk. 
Maar die kunnen het niet altijd blijven doen en moeten 

deze werkzaamheden, net als hun voorgangers, doorgeven aan de jongere 
generatie. Die heeft wellicht minder "tijd" maar het is belangrijk om mee te helpen 
onze geloofsgemeenschap in stand te houden ook voor toekomstige generaties. 
Dat moet ook de ouders van onze jongeren aanspreken! 
 
Onlangs is een rapport verschenen van het Bureau Bereschot, 
waarin zij verslag doen van hun onderzoek naar de toekomst 
van de Maartensparochie. Het onderzoek is genaamd: Stip op 
de horizon. Zij hebben dit onderzoek gratis uitgevoerd op 
grond van hun maatschappelijke betrokkenheid. Wat voor de 
Maartensparochie geldt, geldt grotendeels ook voor ons.  
De kring van pastoraatsgroepen in onze parochie heeft daar 
onlangs een avond over gesproken. 
De conclusies van dit onderzoek waren dat onze parochies, 
naast de vieringen, ook zouden moeten zoeken naar andere activiteiten die ook een 
vorm kunnen zijn van geloofsgemeenschap. Het was een inspirerende avond waarbij 
wij allen aangaven dat we hoopvol zijn voor de toekomst van onze kerk, maar dat we 
wel creatief en actief moeten blijven en niet passief de gang van zaken afwachten. 
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Mede daarom zijn meer vrijwilligers en dan ook met name de 50 minners, van harte 
welkom om mee te denken en werken aan het bereiken van bijvoorbeeld de 
jongeren in onze geloofsgemeenschap. Het heeft de hoogste prioriteit, als het in 
stand houden van onze geloofsgemeenschap ons ernst is! 
 
Ook de Paus heeft van zich laten horen. Hij wil graag weten wat er leeft 
onder de gelovigen. Hij noemt dat de synodale weg. U kunt hier meer 
over lezen op de website van het bisdom Utrecht. 
In de mededelingen is daar al over geschreven, evenals over de 
vrouwen enquête. U heeft deze enquêtes ongetwijfeld ingevuld. 
 
Het Pastorale Team zal op 10 maart 2022 de pastoraatsgroepen een 
voorlichting geven over het voeren van geloofsgesprekken in kleine 
kring. U zult daar nog meer over horen. 
 
Tenslotte: 
We zijn heel blij dat de vieringen en andere activiteiten nu weer als vanouds 
zonder 1,5 m door mogen en kunnen gaan. Maar we hebben ook zorgen over de 
oorlogsdreigingen uit Rusland tegen Oekraïne en alle mensen die daardoor in grote 
angst verkeren. We leven mee! Laten we onophoudelijk bidden voor de vrede en de 
terugkeer van de redelijkheid bij de machthebbers in dit conflict, 
en laten we daarvoor een kaars aansteken... 
 
Op naar Pasen 
Het is nu de veertigdagentijd, eindigend met de  
hoop die Pasen ons geeft! Laten we elkaar vooral vasthouden en moed inspreken! 
 
Feest! 
Met Pasen zal door de pastoraatsgroep en locatieraad een feestelijk samenzijn 
worden georganiseerd om te vieren dat de Coronabeperkingen voorbij zijn! 
U wordt daarover verder geïnformeerd in de wekelijkse mededelingen! 
Namens de pastoraatsgroep wens ik u een goede, zingevende, inspirerende tijd toe! 
Kunny Mulder 
 

Vastenactie 2022 
Stelt u het zich eens voor dat u binnen twee weken uit uw huis gezet wordt 
omdat er een groot datacentrum wordt gebouwd. Wat u ook inbrengt, wat u 
ook zegt of doet, er is niets meer aan te veranderen: u moet uit uw 
vertrouwde huis. Waarschijnlijk raakt u in paniek , want twee weken is niet 
lang om een ander onderkomen te vinden. Vragen blijven door uw hoofd 
malen: waar moet ik met mijn spullen heen, waar kunnen we slapen, raak ik 
al mijn geld kwijt?  
Nu zult u zeggen: dat overkomt mij niet in Nederland, ik heb rechten en 
word beschermd door de wetten in ons land. En inderdaad, deze situatie zal 
ú niet snel overkomen. Helaas geldt dit niet voor iedereen. Dagelijks worden 
mensen over de hele wereld uit hun huizen gezet omdat een overheid of grote 
onderneming zijn oog heeft laten vallen op de kostbare grond waar ze wonen. Er 
komt een palmolieplantage of sojavelden, mijnbouw of er staat een grote 
waterkrachtcentrale gepland. Die uitzettingen gaan vaak gepaard met veel 
intimidatie en zelfs geweld. 
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Dit overkwam ook Juana Ical en haar gezin, zij werden in 2011 met geweld uit hun 
huis gezet omdat op de plek van hun huis een suikerrietplantage kwam. Het huis 
werd in brand gestoken en de familie bleef met lege handen achter. Gelukkig kwam 
er hulp. Met ondersteuning van een lokale hulporganisatie zijn ze er in geslaagd 
samen met andere families nieuw land te pachten. Nu kunnen ze weer gewassen 
verbouwen en verkopen en in hun levensonderhoud voorzien. 
Het verhaal van Juana Ical laat zien dat economische belangen helaas vaak zwaarder 
wegen dan de rechten van de lokale bevolking. De landonteigeningen hebben ook 
veel impact op het milieu en klimaat. Denk aan het teruglopen van de biodiversiteit 
en de grootschalige houtkap. Daarmee raken landrechten aan de grote uitdagingen 
waarmee we op dit moment te maken hebben: voedselzekerheid voor een groeiende 
wereldbevolking, een klimaatcrisis en zware milieuschade. Ons westers 
consumptiegedrag heeft gevolgen voor mensen ver weg. Voor onze mobieltjes zijn 
grondstoffen nodig waardoor grootschalige mijnbouw plaatsvindt. In heel veel 
producten die we kopen in de supermarkt zit palmolie, waardoor grote 
palmolieplantages nodig zijn. De vastentijd is een tijd van bezinning op de eigen 
levenswijze: even minderen voor een ander.  
Vastenactie ondersteunt dit jaar mensen die bedreigd worden in hun landrechten en 
daardoor geen middelen van bestaan meer hebben. Via lokale hulporganisaties geeft 
Vastenactie juridische ondersteuning aan 
gemeenschappen. Procedures bij de rechtbank 
duren lang en de tegenstander is vaak machtig; 
financiële en juridische ondersteuning is dan 
onmisbaar om landrechten veilig te stellen. Maar 
Vastenactie helpt ook op een andere manier door 
gemeenschappen te helpen een nieuw bestaan 
op te bouwen op hun land, zoals hulp bij de 
reparatie van het drinkwatersysteem,  
landbouwtrainingen of de aanschaf van kassen 
en bijenkorven. 
‘Je land is je leven’. Help Vastenactie mensen te 
ondersteunen voor een goed leven op hun land.  
 
U kunt uw gift overmaken op het rekeningnummer van onze locatie, te weten 
NL83RABO0157319466 t.n.v. Maria Zuivering Geloofsgemeenschap onder 
vermelding van Vastenactie 2022. 
 

Hoe Joods is een Christen ? 
In onze wereld waarin antisemitisme helaas nog steeds volop de kop op 
steekt, is het niet zo gek om ons af te vragen: Hoe Joods is een Christen? 
 
Een prikkelende vraag misschien. Maar hoeveel van de joodse tradities en 
het joodse geloof vinden we terug in ons gelovig christelijk leven, en het 
leven van alledag? Natuurlijk zult u zeggen: het oude / eerste testament is 
het heilige boek van het Jodendom, en ook het christelijke heilige boek, zij 
het geactualiseerd in het nieuwe / tweede testament. Maar wat leeft er van 
de joodse tradities voort in ons dagelijks en kerkelijk leven?  
Bij Fred Kok thuis werd er op zaterdag gekookt voor de zondag ( om zijn moeder 
zondagsrust te geven?) en op zaterdag werd er niet warm gegeten. 
Sabbatsheiliging? Voor Pasen moest de grote schoonmaak klaar zijn. Dat betekende 
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op goede vrijdag de bedden naar buiten, als het weer het toestond. Een christelijke 
invulling van de speurtocht naar zuurdesem voorafgaand aan Pesach? Tot voor kort, 
en in sommige geloofsgemeenschappen nog steeds gewoonte: zonder 
hoofdbedekking ging een meisje / vrouw de staat niet op, en in de kerk werd je 
geweigerd…. Hebben we dit aan Paulus te danken / wijten, of aan een van de joodse 
regels ? Waarom hebben sommige streng gereformeerde mannen zo’n vreemd 
baardje? 
Is onze kerk een tempel, of een sjoel (synagoge)? Hoe joods is ons 
bidden? Traditioneel gebouwde RK-kerken hebben het “grondplan" van de tempel 
van Salomo: voorhof (schip van de kerk, met de gelovigen) heilige: priesterkoor, 
heilige der heiligen: tabernakel op het altaar. Zelfs de brandende godslamp is er om 
de aanwezigheid van God in de tempel  (Ark van het verbond) te laten zien 
(geconsacreerde hosties in het tabernakel, presentia relais van Christus in het 
Sacrament),  zelfs het voorhang is er vaak nog: de gordijntjes in het tabernakel. In 
protestantse kerken is het interieur bepaald door de luister- en leeropstelling van de 
synagoge (sjoel, Jiddisch voor het Duitse Schule, school). De rooms-katholieke 
eucharistie een offerdienst, de protestantse eredienst veel meer een leerschool? 
Hoeveel van het Pesachritueel (Haggadah) zit er in onze paasviering? 
 
Zo zie je maar, meer dan we ons bewust zijn, stammen we uit een JOODS-
christelijke traditie en is onze cultuur bepaald door de joodse wortels van ons 
christelijk geloof. 
 
Bent u geïnteresseerd geraakt over deze en nog meer joodse elementen in ons leven 
als christen, of als doorsnee Nederlander…., dan zien we u heel graag op 28 april 
2022 van 19.30 uur tot 21.30 uur in het Pauluscentrum aan De Veenslag 1 in 
Hoevelaken. 
 
Aanmelden voor deze boeiende avond uiterlijk op 25 april bij Wim Eggenkamp bij 
voorkeur via email: wim.eggenkamp@xs4all.nl met opgave van naam, adres en 
telefoonnummer (voor het geval we moeten annuleren) dan wel opgave via telefoon 
06.22556190. Kosten EUR 5 incl. koffie / thee, ter plaatse te voldoen. 
U zult geen spijt hebben van uw opgave door een goede mix van geschiedenis, 
bijzondere weetjes die doorwerken in ons dagelijkse leven en een stukje humor.  

Tot 28 april ��������	
� 
Mede namens Fred Kok, Wim Eggenkamp 

 
KOPIJ 
Kopij voor de Lucasbrief van Mei 2022 graag voor vrijdag 8 april 2022. 
Kopij voor de Lucasbrief van juni 2022 graag voor vrijdag 3 juni 2022. 
 
Het eerstvolgende Parochie-Nieuws zal verschijnen op zaterdag 25 juni 2022. 
Kopij hiervoor kunt u inleveren voor vrijdag 17 juni 2022. 
e-mailadres: pnputten@hotmail.com 
Indien gewenst kan het Parochie-Nieuws ook digitaal worden ontvangen. 
U kunt dit aangeven bij Jan Carbo: jan.carbo@gmail.com 
 
 



PASTORESTEAM 
Alle pastores zijn bereikbaar via het secretariaat van Leusden 033-4941261 
 H. Zemann (liturgie). 
 Antoinette Bottenberg. 
 Fred Kok (diaconie). 
 Diaken Rini Bouwman 
Als u (dringend) behoefte hebt aan een bezoek van een pastor/pastoor 
wilt u dan contact opnemen met iemand van de pastoraatgroep  
 

 

ZANGKOREN 
Koor Contactpersoon telefoon 

Gemengd koor “Cantabile” 
 

Thea Rijnbeek 06-20607473 

Mannenkoor 
(Gregoriaans) 

Jos van Vliet 06-12951792 

Kinderkoor “De Toverbal” 
 

Sandra vd Hoorn 
 

06-16548116 
 

Contagio Ton van Westing 0341-351369 

 
CONTACTPERSOON KOSTERS/ MISDIENAARS/ CRECHE 
Theo Marissink tel. 0341-351690; email  t.marissink47@hetnet.nl 
 

 

ATTENTIEGROEP 
contactpersoon Lies van Schaik 06-81283016 

 

KERKHOFBEHEER 
Roos Brugman en Edwert Sjaardema 085-0801937  
info@ggu.nu 
 
 
MISSIE, ONTWIKKELINGSHULP, VREDESWERK (MOV) 
contactpersoon Sylvia de Werd 06-83678638 

 
 
LEDENADMINISTRATIE (in het Parochie-Centrum) 

contactpersoon Coen Scheijde 0341-357218 

Om de gegevens zo actueel mogelijk te houden, wordt u vriendelijk verzocht alle 
veranderingen m.b.t. uw gezin of adres schriftelijk aan ons door te geven in de 
brievenbus van de parochie of via bovenstaand e-mailadres. 
 

 

 

 

 

 

 



PAROCHIECENTRUM 
Brinkstraat 87, 3881 BP Putten tel: 06-50677132 
e-mail:    putten@stlucas.nu 
website : stlucas.nu 
 
 
PAROCHIËLE CARITAS INSTELLING 
De PCI van de Sint Lucas parochie heeft in iedere locatie een werkgroep Caritas. 
Onze werkgroep Caritas is te bereiken via de website: www.caritasstlucas.nl 
Het PCI bestuur is te bereiken via e-mail: secretaris.pci@stlucas.nu  
Wilt u de PCI ondersteunen dan is uw bijdrage welkom op Rabobank 
rekeningnummer NL30 RABO 0347 8022 30 t.n.v. PCI bestuur Sint Lucas  
o.v.v. donatie. 
De werkgroep Caritas is ook deelnemer in het Diaconaal Platform Putten. 
Meer informatie hierover op de website: www.diaconaalplatformputten.nl 
 
 

NIEUWS - GELOOFSGEMEENSCHAP 
Het nieuws-geloofsgemeenschap verschijnt vier maal per jaar en wordt bij de 
parochianen thuis bezorgd. Voor het aanleveren van copy: 
Copy per mail : pnputten@hotmail.com 
 

Clasien Zwart 
06-44082847 

Yvonne van den Broek 
 06-30970088 

Carla Faber 
06-50251190 

 

 
STENCILWERK     
E. Sjaardema  

 

06-49596644 

 
STICHTING KATHOLIEK ONDERWIJS  
FLEVOLAND/VELUWE 
R.K. Basisschool voor Jenaplanonderwijs “Gabriël” 
Kelnarijstraat 40, 3881 CC Putten, tel. 351959 
e-mail: dir.gabrielschool@skofv.nl 
w-site: www.gabriel-school.nl 
 

Directeur  Sander van Zomeren 0341- 351959 
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