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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 
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Smidsweg 20,3852 XB Ermelo Brinkstraat 87, 3881 BP Putten Langstraat 36-38, 3771 BG Barneveld
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e-mail: ermelo@stlucas.nu  e-mail: barneveld.voorthuizen@stlucas.nu

Kerkcentrum Odulf St. Catharina H. Catharina
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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
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t.n.v. R.K. Parochie St. Lucas
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Johannes Tuinhof, secretaris
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Jaap Godefrooij, penningmeester
e-mail: penningmeester@stlucas.nu
Maico Kramer, lid/gebouwen
Kees van ‘t Klooster, lid/belegd onr. goed, 
begraafplaatsen
Tjeerd Mulder, lid/communicatie
Paul Kempers, lid/vrijwilligers
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Harrold Zemann, Pastoor 
e-mail: h.zemann@parochie-sintmaarten.nl
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Antoinette Bottenberg, Pastoraal werker
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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
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Voorthuizen : 06-81725715
Nijkerk : 06-24673347 of 0342-462301
Putten : 0341-353586 of 0341-357218
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Website: www.caritasstlucas.nl
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Redactie  
Antoinette Bottenberg 
Wil van Calck
Tjeerd Mulder 
Els Schrijver 
Jos van Vliet 

Contact: Hamersveldseweg 51, 3833 GL Leusden
e-mail: lucasbrief@stlucas.nu  

Lucasbrief
Jaargang 8, nummer 2
Verschijnt 7x per jaar,  
oplage 5.220 exemplaren, digitaal 588 exemplaren
Volgende uitgave: 18 maart 2022
Kopijdatum deadline: 18 februari 2022

De redactie behoudt zich het recht om kopij in te korten, 
niet of in een volgend nummer te plaatsen.
Website: www.stlucas.nu  

Vormgeving en druk: MegaDruk Putten
 

     St. Lucas Parochie
                   



3

GELOVEN

Vasten:  
Waaraan wil ik mij “vast”houden?

De vastentijd is weer begonnen. Ik heb zelf 
nog het traditionele “vastentrommeltje” mee-
gemaakt. De snoep die je in die periode kreeg 
bewaarde je, en op zondag mocht je er wat uit 
nemen. Het was natuurlijk een uitdaging om er 
tussentijds niet wat van op te eten, maar op een 
bepaalde manier durfde ik dat niet. Ik wist dat 
het een functie had, maar toen kon ik het niet 
goed uitleggen. 

Vroeger kenden wij in de kerk een vrij strenge 
vastenwet. Deze kon zeker concurreren met de 
Ramadan. Strikte regels over eten en drinken. 
Geen vlees en ga zo maar door. Toen kwam er 
een tijd waarin persoonlijk vasten alleen nog 
maar “moest” op Aswoensdag en Goede Vrij-
dag. Vasten leek meer te gaan over onze por-
temonnee. De vastenactie ontstond en het was 
belangrijk iets te geven aan de medemens in 
nood. Natuurlijk, heel belangrijk, solidariteit 
met de mens in nood is een “heilige” opdracht. 
Maar ligt er ook niet een heel mooi doel in so-
berheid, waarbij ik meteen zeg dat het mij vaak 
erg moeilijk valt. Er zit maar een paar centi-
meter tussen de wil om soberder te leven en 
de verleidingen van de koelkast. Ik zie men-
sen voor me die dat heel goed lukt: sober le-
ven in de vastentijd. Die juist door te vasten en 
bepaalde gewoontes even opzij te zetten veel 
meer lijken te genieten van het goede van de 
aarde. Het dwingt je tot nadenken over je eigen 
omgang met de schepping, met je medemens 
en ook met jezelf. Heb ik door mijn manier van 
leven respect voor mijn eigen lichaam of mar-
tel ik wat af? Het heeft mij destijds geholpen 
om niet meer te roken. Maar nogmaals: ik ben 
zelf nog flink in de leer. 

Waaraan wil ik wel of niet “vast”houden is in 
dit opzicht misschien een goede vraag. En ik 
denk daarbij aan een uitspraak van de vroe-
gere bisschop van Rotterdam, mgr. van Luyn. 
Hij vatte het christelijk leven samen met drie 

woorden met een “s”. Solidariteit met men-
sen in nood. Soberheid in eigen levensstijl. En 
als derde: Spiritualiteit. De vastentijd wordt in 
onze traditie een tijd genoemd van “meer toe-
leg op het bidden”. Hoe kan ik opnieuw God 
vinden in mijn leven? Misschien is het daarom 
goed om te eindigen met een gedachte voor 
een vruchtbare vastentijd. Die wens ik ons al-
len van harte toe!

Ik was gehaast,  
en U hebt me tijd geschonken.
Ik was verward,  
en U hebt geduld getoond.
Ik was stil,  
en U hebt me ruimte gegeven.
Ik was verloren in de kou,  
en U schiep de lente.
Ik was vermoeid,  
en U bracht me rust.
Ik was bedroefd,  
en U luisterde naar mijn zorgen.
Ik was gevangen in het donker,  
en U zat naast me.
Ik was arm,  
en U bleef me liefhebben.
Ik was overmand door pijn,  
en U hebt me getroost.
Ik was verloren,  
en U hebt me gevonden.

 

(schrijver onbekend)

Met hartelijke groet,  
pastor Harrold Zemann
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BESTUREN

GELOVEN

Als kind geloofde ik …
… dat geloven normaal was. Ik was altijd al een heel gelovig 
kind. Ik geloofde dat er iets anders, iets hogers was, wat wij 
noemen God. God is liefde! Geloven is voor mij een gave. 
Mijn moeder was van oorsprong Nederlands Hervormd, 
maar was katholiek geworden. Mijn vader kwam uit 
een erg gelovig nest. Zijn moeder, mijn oma, vond 
het heel erg belangrijk dat haar zonen priester zouden 
worden. Toen mijn vader mijn moeder ontmoette 
was dat voor mijn oma een grote teleurstelling.  
Ik ben opgegroeid in Limburg. In school en kerk 
was het geloof verweven in ons gezin. Ik ging elke 
dag naar de kerk. Het was nog in de tijd dat er op je 
rapport stond hoe vaak je naar de kerk was geweest. 
Ik was er trots op dat ik zo vaak naar de kerk ging. 
In een moeilijke situatie vind ik de juiste woorden om 
mensen niet uit elkaar te drijven. Ik vraag er ook om: “Onze 
lieve Heer, geef mij de goede woorden”. Ik word daar 
rustig van en ervaar steun en kracht. Die steun en kracht 
ervaar ik ook bij een operatie en andere moeilijke situaties.  
Ik vind het belangrijk om met iedereen in goede harmonie 

Wat geloof jij?
te leven. En soms moet je dan de minste zijn om goed te 
kunnen samenwerken. Ik respecteer ieders gevoel.

Nu geloof ik … 
… nog hetzelfde. Ik probeer voor iedereen goed te 
zijn, de ander te helpen. Ik merk dat niet iedereen 
voor zijn geloof durft uit te komen. Die lef heb 
ik wel. Ik vind het dan ook zeer verrijkend om 
met anderen over het geloof te praten, of men nu 
moslim is of niet gelooft of een andere christelijke 
traditie heeft. Ik probeer ook de ander te begrijpen. 
Ik denk wel eens: als je niet gelooft dan mis je wel 
houvast...

Ik geloof niet meer …
… in de hemel. Wat er na mijn  
dood is weet ik niet, ik kan dat 
niet zeggen.

Ada Hussem, Ermelo

Kerkbalans is de grootste fondsenwervende 
actie van het land; door het hele land vragen 
plaatselijke parochies en gemeenten hun 
leden om een financiële bijdrage over te 
maken. Doet u dit jaar (ook weer) mee?

We willen als parochie een plek zijn en blijven waar we rust en verdieping 
vinden en God ontmoeten. Waar we naar elkaar omzien en voor elkaar 
zorgen. Waar we klaarstaan voor mensen in de samenleving die onze 
steun nodig hebben. Uw bijdrage is onmisbaar om dit samen kerk-zijn ook 
in 2022 vorm en inhoud te geven.

Naast doneren, kunt u de Actie ook ondersteunen door er aandacht voor 
te vragen in uw eigen omgeving.

Alvast veel dank voor uw bijdrage! Door vandaag te geven, kan de kerk 
blijven doen waar ze al eeuwenlang voor staat. Op naar de kerk van 
morgen.  

Hiernaast enkele activiteiten o.a. bij onze kerken, en zo zijn er nog veel 
meer!

Actie Kerkbalans 2022 is van start!  

Geef vandaag voor de kerk van morgen
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BESTUREN

Digitaal collecteren,  
geven met je smartphone

In het december nummer van de Lucasbrief is het digitaal collecteren aangekondigd.  
In deze maand zullen veel locaties het digitaal collecteren uitrollen, zodat u ook 
gebruik kunt maken van deze App. Bent u huiverig schroom niet en probeer het. 
Vraagt u zich af of men dan kan zien wat u aan welke collecte gegeven heeft, wees 
gerust, collecteren met de Givt-app is volledig anoniem. Op uw eigen bankafschrift 
staat in de omschrijving “GIVT St. Lucas Parochie naam locatie”. 
 
Op de bankrekening van de kerk wordt een totaal bedrag van de collecte 
overgemaakt en hier is niet te zien van waar de gift komt. Wij wensen u veel geef 
plezier.

Een vernieuwde  
vertaling van  
de Bijbel
Kortgeleden is de NBV21 verschenen, de nieuwe 
en verbeterde versie van de Nieuwe Bijbelvertaling 
uit 2004. Die vertaling kwam tot stand dankzij 
samenwerking van katholieken en protestanten. 
Voor de verbeterde versie is gebruik gemaakt van de 
vele reacties die vanuit alle kerkelijke stromingen 
op de vertaling uit 2004 zijn gekomen. Het 
Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap, dat zorg 
droeg voor de totstandkoming van de NBV21, 
hoopt dat deze vertaling mag dienen als een 
levende bron voor lezers van vandaag. 

Bij de feestelijke presentatie op 13 oktober 2021 
in Den Haag ontving mgr. Liesen, bisschop van 
Breda en bisschop-referent liturgie, een van de 
eerste exemplaren van de NBV21. Het Nederlands-
Vlaams Bijbelgenootschap spreekt de hoop uit 
dat de NBV21 ook in katholieke kring een rol 
mag spelen om Gods goede boodschap als levend 
woord te laten klinken. 

U kunt kennismaken met de NBV21 op  
www.NBV21.nl

 
 

    Pope Francis@Pontifex 13 december 2021

 
Life is a time for making decisive, eternal 
choices. Trivial choices lead to a trivial 
life; great choices to a life of greatness. 
In fact, we become what we choose. If we 
choose God, we grow daily in his love, and 
if we choose to love others, we find true 
happiness.
 

Vertaling:
Het leven is een tijd om beslissende, eeuwige  
keuzes te maken. Triviale keuzes leiden tot een 
triviaal leven; geweldige keuzes voor een leven  
van grootsheid. In feite worden we wat we kiezen.  
Als we voor God kiezen, groeien we dagelijks in  
zijn liefde, en als we ervoor kiezen anderen lief  
te hebben, vinden we echt geluk.

 

http://www.NBV21.nl


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. 22 jan. l1: Neh. 8,2-
4a.5-6.8-10;                                   
l2: 1 Kor. 12,12-
30 of 12-14.27;                     
ev: Luc. 1,1-4;  
4,14-21

19.00 GV.                         
B. Piepers

19.00 EV.                   
H. Zemann

za. 22 jan.

zo. 23 jan. 9.15 EV.                           
J. Rutgers                

9.15 EV.                   
H. Zemann

11.00 GV.                 
B. Piepers

zo. 23 jan.
9.15 GV.                  
B. Piepers

9.15 WCV.                  
R. Bouwman  

11.00 EV.                   
H. Zemann

11.00 WCV.                  
R. Bouwman

za. 29 jan. l1: Jer. 1,4-5.17-19;     
l2: 1 Kor. 12,31 
13,13 of 13,4-13;                        
ev: Luc. 4,21-30

za. 29 jan.
19.00 EV.                 
J. Rutgers

zo. 30 jan. 9.15 EV.                           
H. Zemann

11.00 GV.                     
PGV

10.00 GV.                 
PGV

11.00 EV.                           
H. Zemann

zo. 30 jan.
9.15 WCV.                

F. Kok
9.15 GV.                      
B. Piepers

11.00 WCV.                    
F. Kok

11.00 GV.                    
B. Piepers

za. 5 feb. l1: Jes. 6,1-2a.3-8;            
l2: 1 Kor. 15,1-
11 of 15,3-8.11;                   
ev: Luc. 5,1-11

za. 5 feb. 19.00 EV.                 
H. Zemann

zo. 6 feb. 9.15 EV.                            
J. Rutgers

11.00 EV.                          
H. Zemann

9.15 WCV.                  
F. Kok

10.00 GV.                  
PGV

zo. 6 feb. 9.15 EV.                    
H. Zemann

9.15 WCV.                          
A. Bottenberg

11.00 WCV.               
A. Bottenberg

11.00 WCV.                
F. Kok

za. 12 feb. l1: Jer. 17,5-8;              
l2: 1 Kor. 15,12. 
16-20                    
ev: Luc. 6,17.20-26

19.00 GV.                    
PGV

za. 12 feb.
19.00 EV.                     
J. Rutgers

zo. 13 feb. 9.15 EV.                           
H. Zemann

11.00 WCV.                      
N. Morpey

9.15 EV.                         
J. Rutgers

11.00 WCV.             
R. Bouwman

zo. 13 feb.
9.15 WCV.                
N. Morpey

11.00 GV.               
PGV

11.00 EV.                    
J. Rutgers

za. 19 feb. l1: 1 Sam. 26,2.7-
9.12-13.22-23;                     
l2: 1 Kor. 15,45-49                   
ev: Luc. 6,27-38

19.00 EV.                
H. Zemann

za. 19 feb.
19.00 WCV.              

F. Kok

zo. 20 feb. 9.15 EV.                           
H. Zemann

11.00 WCV.                          
R. Bouwman

9.15 WCV.                
R. Bouwman

zo. 20 feb.
9.15 WCV.                

F. Kok
9.15 GV.                      
B. Piepers

11.00 EV.                   
H. Zemann

11.00 GV.                    
B. Piepers

za. 26 feb. l1: Sir. 27,4-7;                     
l2: 1 Kor. 15,54-58                   
ev: Luc. 6,39-45

19.00 GV.                         
F. Kok

19.00 EV.                   
J. Rutgers

za. 26 feb.

zo. 27 feb.
9.15 EV.                           

H. Zemann
9.15 WCV.                 

A. Bottenberg
11.00 WCV.                

A. Bottenberg
zo. 27 feb.

9.15 EV.                        
J. Rutgers

10.00 GV.                     
PGV

9.15 WCV.                   
F. Kok

11.00 EV.                    
J. Rutgers

wo. 2 mrt
Aswoensdag

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

19.00 OV.                          
F. Kok

19.30 GV.                  
R. Bouwman

19.00 GV.                
PGV

19.00 GV.                
PGV

wo. 2 mrt
Aswoensdag

19.30 EV.                 
H. Zemann

9.30 EV.                       
J. Rutgers en             
R. Bouwman

19.00 GV.                  
A. Bottenberg

19.30 GV.                 
PGV

za. 5 mrt
l1: Deut. 26,4-10;                     
l2: Rom. 10,8-13                   
ev: Luc. 4,1-13

za. 5 mrt
19.00 GV.               

PGV

zo. 6 mrt
1e zo.
40-dagentijd

9.15 EV.                            
H. Zemann

11.00 GV.                     
PGV

10.00 GV.                 
PGV

11.00 WCV.             
R. Bouwman

zo. 6 mrt
1e zo.
40-dagentijd

9.15 WCV.                
F. Kok

9.15 WCV.                    
R. Bouwman

11.00 WCV.  
MOV                         
F. Kok

10.00 GV.                     
PGV

za. 12 mrt l1: Gen. 15,5-12. 
17-18;                     
l2: Fil. 3,17-4,1 of  
3,20-4,1                              
ev: Luc. 9,28b-36

19.00 GV.                     
PGV

za. 12 mrt
19.00 EV.                     
J. Rutgers

zo. 13 mrt
2e zo.
40-dagentijd

9.15 EV.                           
J. Rutgers

11.00 WCV.                 
R. Bouwman

9.15 WCV.                
R. Bouwman

11.00 GV.                  
B. Piepers

zo. 13 mrt
2e zo.
40-dagentijd

9.15 GV.                     
B. Piepers

11.00 GV.               
PGV

11.00 EV.                    
J. Rutgers

za. 19 mrt l1: Ex. 3,1-8a.13-15;                     
l2: 1 Kor. 10,1-6. 
10-12                        
ev: Luc. 13,1-9

19.00 EV.                
H. Zemann

za. 19 mrt 19.00 WCV.              
F. Kok

zo. 20 mrt
2e zo.
40-dagentijd

9.15 EV.                           
J. Rutgers

11.00 WCV.                
A. Bottenberg

9.15 EV.                   
H. Zemann

zo. 20 mrt
2e zo.
40-dagentijd

9.15 WCV.                  
A. Bottenberg

9.15 WCV.                     
F. Kok

11.00 EV.                   
H. Zemann

11.00 WCV.                
F. Kok

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.

VIEREN
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VIERENVIEREN 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. 22 jan. l1: Neh. 8,2-
4a.5-6.8-10;                                   
l2: 1 Kor. 12,12-
30 of 12-14.27;                     
ev: Luc. 1,1-4;  
4,14-21

19.00 GV.                         
B. Piepers

19.00 EV.                   
H. Zemann

za. 22 jan.

zo. 23 jan. 9.15 EV.                           
J. Rutgers                

9.15 EV.                   
H. Zemann

11.00 GV.                 
B. Piepers

zo. 23 jan.
9.15 GV.                  
B. Piepers

9.15 WCV.                  
R. Bouwman  

11.00 EV.                   
H. Zemann

11.00 WCV.                  
R. Bouwman

za. 29 jan. l1: Jer. 1,4-5.17-19;     
l2: 1 Kor. 12,31 
13,13 of 13,4-13;                        
ev: Luc. 4,21-30

za. 29 jan.
19.00 EV.                 
J. Rutgers

zo. 30 jan. 9.15 EV.                           
H. Zemann

11.00 GV.                     
PGV

10.00 GV.                 
PGV

11.00 EV.                           
H. Zemann

zo. 30 jan.
9.15 WCV.                

F. Kok
9.15 GV.                      
B. Piepers

11.00 WCV.                    
F. Kok

11.00 GV.                    
B. Piepers

za. 5 feb. l1: Jes. 6,1-2a.3-8;            
l2: 1 Kor. 15,1-
11 of 15,3-8.11;                   
ev: Luc. 5,1-11

za. 5 feb. 19.00 EV.                 
H. Zemann

zo. 6 feb. 9.15 EV.                            
J. Rutgers

11.00 EV.                          
H. Zemann

9.15 WCV.                  
F. Kok

10.00 GV.                  
PGV

zo. 6 feb. 9.15 EV.                    
H. Zemann

9.15 WCV.                          
A. Bottenberg

11.00 WCV.               
A. Bottenberg

11.00 WCV.                
F. Kok

za. 12 feb. l1: Jer. 17,5-8;              
l2: 1 Kor. 15,12. 
16-20                    
ev: Luc. 6,17.20-26

19.00 GV.                    
PGV

za. 12 feb.
19.00 EV.                     
J. Rutgers

zo. 13 feb. 9.15 EV.                           
H. Zemann

11.00 WCV.                      
N. Morpey

9.15 EV.                         
J. Rutgers

11.00 WCV.             
R. Bouwman

zo. 13 feb.
9.15 WCV.                
N. Morpey

11.00 GV.               
PGV

11.00 EV.                    
J. Rutgers

za. 19 feb. l1: 1 Sam. 26,2.7-
9.12-13.22-23;                     
l2: 1 Kor. 15,45-49                   
ev: Luc. 6,27-38

19.00 EV.                
H. Zemann

za. 19 feb.
19.00 WCV.              

F. Kok

zo. 20 feb. 9.15 EV.                           
H. Zemann

11.00 WCV.                          
R. Bouwman

9.15 WCV.                
R. Bouwman

zo. 20 feb.
9.15 WCV.                

F. Kok
9.15 GV.                      
B. Piepers

11.00 EV.                   
H. Zemann

11.00 GV.                    
B. Piepers

za. 26 feb. l1: Sir. 27,4-7;                     
l2: 1 Kor. 15,54-58                   
ev: Luc. 6,39-45

19.00 GV.                         
F. Kok

19.00 EV.                   
J. Rutgers

za. 26 feb.

zo. 27 feb.
9.15 EV.                           

H. Zemann
9.15 WCV.                 

A. Bottenberg
11.00 WCV.                

A. Bottenberg
zo. 27 feb.

9.15 EV.                        
J. Rutgers

10.00 GV.                     
PGV

9.15 WCV.                   
F. Kok

11.00 EV.                    
J. Rutgers

wo. 2 mrt
Aswoensdag

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

19.00 OV.                          
F. Kok

19.30 GV.                  
R. Bouwman

19.00 GV.                
PGV

19.00 GV.                
PGV

wo. 2 mrt
Aswoensdag

19.30 EV.                 
H. Zemann

9.30 EV.                       
J. Rutgers en             
R. Bouwman

19.00 GV.                  
A. Bottenberg

19.30 GV.                 
PGV

za. 5 mrt
l1: Deut. 26,4-10;                     
l2: Rom. 10,8-13                   
ev: Luc. 4,1-13

za. 5 mrt
19.00 GV.               

PGV

zo. 6 mrt
1e zo.
40-dagentijd

9.15 EV.                            
H. Zemann

11.00 GV.                     
PGV

10.00 GV.                 
PGV

11.00 WCV.             
R. Bouwman

zo. 6 mrt
1e zo.
40-dagentijd

9.15 WCV.                
F. Kok

9.15 WCV.                    
R. Bouwman

11.00 WCV.  
MOV                         
F. Kok

10.00 GV.                     
PGV

za. 12 mrt l1: Gen. 15,5-12. 
17-18;                     
l2: Fil. 3,17-4,1 of  
3,20-4,1                              
ev: Luc. 9,28b-36

19.00 GV.                     
PGV

za. 12 mrt
19.00 EV.                     
J. Rutgers

zo. 13 mrt
2e zo.
40-dagentijd

9.15 EV.                           
J. Rutgers

11.00 WCV.                 
R. Bouwman

9.15 WCV.                
R. Bouwman

11.00 GV.                  
B. Piepers

zo. 13 mrt
2e zo.
40-dagentijd

9.15 GV.                     
B. Piepers

11.00 GV.               
PGV

11.00 EV.                    
J. Rutgers

za. 19 mrt l1: Ex. 3,1-8a.13-15;                     
l2: 1 Kor. 10,1-6. 
10-12                        
ev: Luc. 13,1-9

19.00 EV.                
H. Zemann

za. 19 mrt 19.00 WCV.              
F. Kok

zo. 20 mrt
2e zo.
40-dagentijd

9.15 EV.                           
J. Rutgers

11.00 WCV.                
A. Bottenberg

9.15 EV.                   
H. Zemann

zo. 20 mrt
2e zo.
40-dagentijd

9.15 WCV.                  
A. Bottenberg

9.15 WCV.                     
F. Kok

11.00 EV.                   
H. Zemann

11.00 WCV.                
F. Kok

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.

Rooster onder voorbehoud i.v.m. coronaregels
De laatste wijzigingen vindt u op onze website: www.stlucas.nu 
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Wanneer een dierbare gaat sterven of overlijdt, 
roept dat meestal veel op aan emoties, gedachten en 
herinneringen. Vaak zijn er ook praktische vragen. 
In deze folder informeren wij u over ons aanbod 
van stervensbegeleiding, het ontvangen van de 
ziekenzalving of ziekenzegen en de mogelijkheden 
van een kerkelijke uitvaart in de St. Lucasparochie, 
voorafgaand aan een begrafenis of crematie. 

Ziekenzalving of ziekenzegen
Mensen die ziek zijn en lijden, mensen die een 
zware operatie moeten ondergaan kunnen de 
ziekenzalving ontvangen en door handoplegging en 
zalving ervaren dat God hen draagt, hen steun geeft. 
Er zijn gezamenlijke ziekenzalvingen in de kerken, 
door het jaar heen. Ook kan de ziekenzalving thuis 
in de eigen kring ontvangen worden. Bij afwezigheid 
van een priester is het mogelijk een ziekenzegen te 
ontvangen van een pastoraal werker. Waar vroeger 
het sacrament werd toegediend vlak voor het ster-
ven, vragen we nu om met de aanvraag niet tot het 
laatste moment te wachten. Zo kan de zieke het 
sacrament bewust meemaken, er kracht uit putten. 
Ook is het niet altijd mogelijk voor een pastor om 
snel te komen, vanwege de grote reisafstanden.  

 
Stervensbegeleiding
Wanneer het sterven in zicht komt, kan het rust 
geven om eens met een pastor te praten. Een luis-
terend oor. Delen wat er leeft en samen zoeken naar 
troost en hoop. Een gesprek kunt u aanvragen via 
het secretariaat. Zij gaan vertrouwelijk om met dit 
verzoek en informeren een pastor, die dan contact 
opneemt voor een afspraak.     

Waarom een rooms-katholieke uitvaart?
De geloofsgemeenschap leeft mee in tijden van 

vreugde en verdriet. In een afscheidsviering drukken 
we onze liefde voor de overledene uit, in woord, beeld, 
muziek en rituelen. Het kerkgebouw is niet alleen een 
huis van de geloofsgemeenschap, maar ook het huis 
van God. Daar klinkt het Woord van troost en hoop. 
In gebeden richten we ons tot God met alles wat er 
in ons leeft. Als geen ander weet Hij wat er in ons 
leeft. Wanneer wij afscheid nemen in de kerk, ademt 
alles geloof, hoop en liefde. Immers Gods liefde heeft 
in deze mens geleefd. Wij geloven dat God onze 
dierbare opwekt tot eeuwig leven en we vertrouwen 
erop dat wij niet troosteloos achterblijven. 

De wens voor een rooms-katholieke uitvaart 
doorgeven aan de uitvaartleider
Neem bij een overlijden contact op met uw uit-
vaartondernemer en geef duidelijk aan dat u een 
kerkelijke uitvaart wenst. De uitvaartondernemer belt 
de geloofsgemeenschap (‘locatie’) waarbij u hoort, en 
stemt uw wensen met hen af.  

Hoe gaat het voorbereiden van een 
afscheidsviering?
De kerkelijke voorganger neemt contact op met de 
nabestaanden (contactpersoon) voor een afspraak, 
om samen de uitvaartviering vorm te geven. Omdat de 
rouwkaarten vaak al eerder gedrukt moeten worden 
dan de afspraak kan plaatsvinden, is het belangrijk 
op de kaart een algemene aanduiding te gebruiken 
voor de uitvaart in de kerk zoals ‘uitvaartviering’ of 
‘kerkelijke afscheidsviering’.  

Kan er een avondwake plaatsvinden?  
Dat kan slechts in enkele kerken. 

Hoe ziet een uitvaart in de kerk eruit? 
De uitvaartviering biedt troost en hoop. Het zijn 
meestal gebedsvieringen. Dit biedt gastvrijheid aan 
álle aanwezigen om mee te doen, ook als ze niet 
kerkelijk of gelovig zijn. In uitzonderlijke gevallen 
kan er communie worden uitgereikt. We troosten 
ons met woorden uit de Bijbel, rituelen, muziek/zang, 
gebeden en met persoonlijke herinneringen. Alles is 
afgestemd op de mens van wie wij afscheid nemen 
en op de nabestaanden die verder moeten leven met 
een gemis. Na de uitvaartviering in de kerk volgt de 
begrafenis of de crematie.  

Een katholieke uitvaart in de St. Lucasparochie   

Als iemand van wie u houdt, sterft…



9

DIENEN

Kan een familielid in de kerk bij een 
uitvaartviering voorgaan? 
Alleen pastores met een zending van de bisschop, 
emeriti-pastores en parochiële uitvaartvoorgangers 
met een zending van de pastoor van de St. Lucas-
parochie mogen voorgaan. 

Kan er ook een gelovig afscheid zijn in de aula? 
Wij zijn dankbaar voor onze kerkgebouwen die van 
generatie op generatie aan ons zijn toevertrouwd. 
Als godshuis ademen zij rust en troost uit. Ze zijn 
daarbij ingericht om veel mensen te ontvangen. 
Vanuit enkele kerken is het ook mogelijk via internet 
de viering live uit te zenden in beeld en geluid. 
Er kunnen omstandigheden zijn waardoor een 
afscheidsviering in een aula de voorkeur heeft. Als 
dit in de regio ligt, kan een kerkelijke voorganger de 
afscheidsviering leiden.   

Kan je in een andere kerk terecht voor de uitvaart?
Het afscheid van de overledene vindt meestal plaats 
in de kerk waartoe deze behoorde. In overleg kan 
gekozen worden de uitvaart vanuit een van onze 
andere kerken te organiseren, bijvoorbeeld omdat 
deze groter is.  

Is een oecumenische afscheidsviering mogelijk?
Ja, dat kan meestal wel. 

Kan de overledene in de kerk opgebaard worden? 
Bij sommige kerken is een geschikte ruimte bij de 
kerk beschikbaar.   

Wat kost een uitvaart? 
De tarieven zijn bekend bij het parochiesecretariaat.  

Kan er een condoleance plaatsvinden in het 
parochiecentrum? 
We beschikken over ontmoetingsruimten, maar niet 
altijd over voldoende vrijwilligers. Vraagt u naar de 
mogelijkheden.   

Komt er na de uitvaart nog iemand van de kerk op 
bezoek?  
Dat kan. In de meeste gevallen neemt de voorganger 
contact met u op, u kunt ook zelf contact opnemen.  

Krijg ik een uitnodiging voor Allerzielen?
Op 2 november vieren we wereldwijd Allerzielen 
en directe nabestaanden ontvangen van ons een 
uitnodiging, om deze viering bij te wonen. 

Parochiesecretariaat
Bij al uw vragen, neem gerust 

contact met ons op.  
Alle kerken van de St. Lucas-

parochie zijn bereikbaar  
via een centraal secretariaat: 

Hamersveldseweg 51 
3833 GL Leusden

Telefoon: 033-4941261 
E-mail: secretariaat@stlucas.nu 

 

Maak kennis met de websites  
van onze RK St. Lucasparochie: 

www.stlucas.nu 
www.samenzin.nl

Welkom in onze kerken!

mailto:secretariaat@stlucas.nu
http://www.stlucas.nu
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Maria-Lichtmis en het feest van de heilige Blasius 
zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Niet alleen 
omdat ze op twee achtereenvolgende dagen gevierd 
worden (2 en 3 februari), maar vooral omdat gewijde 
kaarsen op beide dagen een belangrijke rol spelen.

Met Maria-Lichtmis vieren we de ‘Opdracht van de 
Heer’ in de tempel. Op de 40ste dag na zijn geboorte 
brengen Jozef en Maria de kleine Jezus voor de 
eerste keer naar de tempel in Jeruzalem. Vroeger 
was dit het einde van de Kersttijd. In de 10de eeuw 
ontstond de traditie om op deze feestdag de kaarsen 
te wijden die in de liturgie gebruikt worden en die 

gelovigen eventueel  
mee naar huis kunnen  
nemen voor bijzondere gelegenheden. 
Later werd aan het wijden van de kaarsen ook een 
kaarsenprocessie door kerk toegevoegd. Vandaar 
ook de naam ‘Lichtmis’. Een dag later eert de Kerk 
de heilige bisschop Blasius. Omdat hij een jongen 
redde van een verstikkingsdood, wordt hij speciaal 
aangeroepen tegen keelziektes. Tot op de dag van 
vandaag is het in veel parochies gebruik om op of 
rond 3 februari de Blasiuszegen te geven. Dit gebeurt 
doorgaans met twee kaarsen, die met Maria-Lichtmis 
gezegend zijn.

Maria Lichtmis en Blasiuszegen

Vastenactie 2022 staat in het teken van landrechten.  
370 Miljoen mensen horen tot een inheems volk 
en wonen al generaties lang op de gronden van 
hun voorouders. Toch worden hun rechten vaak 
met voeten getreden als het gebied waar ze wonen 
wordt opgeëist door grote bedrijven of overheden. 

Lokale gemeenschappen dragen grootste gevolgen

De wereldvoedselmarkt, de energiebehoefte en de 
vraag naar grondstoffen voor bijvoorbeeld elektronica 
eisen veel ruimte en grondstoffen op. En die worden 
vaak gevonden in ongerepte natuurgebieden. Daarbij 
wegen de economische belangen van overheden en 
grote bedrijven meestal zwaarder dan de rechten 
van de mensen die er wonen: die worden niet 
zelden met geweld beroofd van hun huizen en hun 
land. En daarmee van hun thuis, hun identiteit en 
hun levensonderhoud. Het zijn vooral de lokale 
gemeenschappen en ecosystemen die daarvan de 
dupe zijn. Voorheen konden de meeste mensen zichzelf 
goed redden: ze hadden grond om te bewerken, water 
bij de hand en konden de oogst die ze zelf niet nodig 
hadden, verkopen op de lokale markt. Nu hebben ze 
geen vruchtbare grond en water meer voorhanden en 
moeten ze noodgedwongen werk zoeken om in hun 
levensonderhoud te voorzien.

Invloed op natuur en milieu

Behalve op mensen heeft landonteigening ook grote 
invloed op natuur en milieu. Denk aan de biodiversiteit 

die aangetast wordt. Grootschalige ontbossing leidt tot 
klimaatverandering en tast het milieu aan. Kostbare 
grondstoffen worden aan de aarde onttrokken, zoals 
diamanten, goud, zilver en olie. Door de toenemende 
automatisering en digitalisering is er ook grote vraag 
naar grondstoffen voor computerchips en mobiele 
telefoons.

Wat doet Vastenactie?

In Guatemala steunt Vastenactie drie Maya-
gemeenschappen. Door de bouw van waterkracht-
centrales wordt hen de toegang tot water en land-
bouwgrond afgenomen. In Libanon leven veel Syrische 
vluchtelingen op de armoedegrens in tentenkampen. 
Voor kinderen en hun ouders is het leven hard en 
zwaar. Vastenactie helpt ze een beter bestaan op 
te bouwen. Ook in Brazilië begeleidt Vastenactie 
families zonder landrechten met kassen, bassins voor 
wateropvang, gereedschap en zaaigoed. Zonder die 
hulp dreigt ondervoeding.

Wat kunnen wij doen?

Dankzij onze giften kunnen wij het leven van andere 
mensen in de meest schrijnende omstandigheden 
verbeteren en eraan bijdragen dat mensen goed voor 
zichzelf en hun gezin kunnen zorgen. Ondersteun dit 
project door een bijdrage via de collectes in de kerk of 
door een gift over te maken op rekeningnummer NL21 
INGB 0000 0058 50 t.n.v. Vastenactie, Den Haag.

MOV, Bernard Neijzen



11

ONTMOETEN

DIENEN

Groen licht voor heiligverklaring 
Titus Brandsma

Met de erkenning van een wonder heeft paus 
Franciscus op 25 november 2021 de laatste 
stap gezet voor de heiligverklaring van pater 
Titus Brandsma (1881-1942).
De Nederlandse karmeliet werd in 1942 
wegens  zijn  verzet  tegen  het nazisme in  het

concentratiekamp Dachau vermoord. Het wonder 
betreft de genezing van een dodelijke huidkanker op 
voorspraak van de Nederlandse karmeliet. De 76-jarige 
pater Michael Driscoll, die een bijzondere devotie 
voor pater Titus Brandsma heeft, is ervan overtuigd 
dat hij zijn leven te danken heeft aan zijn Nederlandse 
confrater. 
In het Aartsbisdom Utrecht is een Zalige Titus 
Brandsma parochie (Wageningen e.o.) en in de H. 
Lebuinusparochie ligt in Deventer het Titus Brandsma 
Huis, tevens de kerk voor de Vietnamese parochie in 
Oost-Nederland.

Opbrengst Boeldag Ermelo
Elk jaar wordt er door de gezamenlijke kerken van 
Ermelo een Boeldag georganiseerd. Mensen kunnen 
daar hun mooie overnodig-artikelen brengen, 
die dan op deze dag worden verkocht. Vanwege 
Corona kon deze dag in zijn oorspronkelijke opzet 
niet worden gehouden, maar is er winkelruimte 
beschikbaar gesteld om gedurende het gehele jaar 
deze artikelen aan te kunnen bieden en te verkopen. 
De opbrengst daarvan is onder de gezamenlijke 
kerken verdeeld. 
De Goede Herderkerk 
heeft uit deze op- 
brengst € 10.000,00 
mogen ontvangen.
Onze locatie Ermelo 
is daarmee heel blij 
en dankbaar voor 
deze bijdrage.

Bedevaart naar Ierland  
(nog beperkt aantal plekken beschikbaar)

 

‘Naar de bronnen van het 
vroeg-christelijk geloof’

Het Aartsbisdom Utrecht  
gaat in 2022 op bedevaart  
naar Ierland, en wel van  
27 mei t/m 2 juni.  

Het gehele programma  
is gepubliceerd op  
www.aartsbisdom.nl/ierland. 

Glossy over  
Lourdesbedevaarten

 

Het Utrechtse Museum Catharijneconvent heet vanaf 
februari bezoekers welkom in de onstuimige jaren 
zestig. “Eén van de meest revolutionaire én religieuze 
periodes uit de Nederlandse geschiedenis,” aldus het 
museum. “Aan het begin van het decennium was de 
kerk in het dagelijks leven nog alom aanwezig. Grote 
gezinnen waren normaal, gemengd trouwen was taboe 
en boodschappen deed men bij winkeliers van de eigen 
zuil. Toch ontstonden er barsten. Vrouwen gingen 
massaal aan de pil, heiligen werden overboord gegooid 
en homoseksualiteit werd voorzichtig bespreekbaar. 
Raakte Nederland van God los? Dompel je onder in 
een roerige tijd die ver weg lijkt, maar doorwerkt tot op 
de dag van vandaag. 

Van God los? is de 
eerste tentoonstelling 
ooit over de grote 
religieuze verande-
ringen van de jaren 
zestig.”

Meer informatie: www.catharijneconvent.nl/
tentoonstellingen/jaren-zestig/Van God los?,  
5 februari t/m 5 juni 2022 in Museum Catharijne-
convent, Lange Nieuwstraat 38 Utrecht,  
zie www.catharijneconvent.nl/tijden-en-tickets/ 
voor actuele openingstijden, ticketprijzen en 
coronamaatregelen.

‘De reis van je leven’. Zo heet het glossy magazine dat 
het Huis voor de Pelgrim eind 2021 heeft uitgegeven 
bij gelegenheid van 100 jaar Lourdesbedevaarten. 
Door corona zijn velen de afgelopen periode niet naar 

Lourdes gegaan, dit magazine 
brengt dit bedevaartoord weer 
even onder handbereik. Het 
magazine wordt komend jaar 
uitgereikt aan deelnemers van 
bedevaartreizen van het Huis 
voor de Pelgrim. De glossy is 
voor 5 euro te bestellen via: 
info@huisvoordepelgrim.nl.

  

http://www.aartsbisdom.nl/ierland
http://www.catharijneconvent.nl/tentoonstellingen/jaren-zestig/
http://www.catharijneconvent.nl/tentoonstellingen/jaren-zestig/
http://www.catharijneconvent.nl/tijden-en-tickets/
mailto:info@huisvoordepelgrim.nl
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In verband met het coronavirus:  
houd de website www.stlucas.nu goed in de gaten  

voor de meest actuele informatie over 
onze activiteiten en vieringen.

5 februari t/m 5 juni 2022 
Expositie “van God los” in museum 
Catharijneconvent

6 t/m 11 augustus 2022 
Kinder- en tienerkamp

God, we vragen U: 
laat U het sneeuwen deze winter? 
Spelen in de sneeuw, 
sneeuwballen gooien,  
een sneeuwpop maken, 
sleeën, een glijbaan maken... 
En sneeuwengelen,  
vindt U die ook leuk? 
We bidden: dat de sneeuw  
naar beneden mag dwarrelen  
overal in ons land. 
Dan zijn de kinderen blij! 
 
(Bron: www.geloventhuis.nl)

Kinderkamp en tienerkamp 2022
Na de succesvolle editie van 2021 organiseert het Aartsbisdom Utrecht ook in 2022 
weer een kinder- en tienerkamp. Beide zomerkampen vinden opnieuw plaats op  
Kampeerboerderij De Heidebloem in Haarle. 

KINDERKAMP  Beestenbende
In de Bijbel staan heel veel mooie verhalen waar dieren een belangrijke rol in spelen. 
Denk maar aan de ark van Noach of Jona en de walvis. En heb je wel eens gehoord van het  
sprekende ezeltje van Bileam? We luisteren naar de verhalen, denken er samen over na en  
gaan aan de slag met leuke opdrachten. We vieren de Eucharistie en denken aan Jezus.  
Hij wordt de Goede Herder genoemd. Wat zou dat betekenen? Natuurlijk gaan we ook veel leuke spelletjes doen,  
geheel in het beestenbende thema, ravotten in het bos en zwemmen. Dus heb jij zin om een week veel plezier te  
hebben in een gezellige Beestenbende? Meld je dan zo snel mogelijk aan!
Wanneer:  6 augustus tot en met 11 augustus
Waar:   Kampeerboerderij de Heidebloem, locatie de Veltmaat,
   Oude Deventerweg 8a, 7448 RL Haarle
Wie:   Kinderen 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 € 75,- per extra kind (voorbeeld 2 kinderen = € 200,- i.p.v. € 250,-)
Aanmelden via www.jongaartsbisdom.nl kan tot 30 juni 2022 

TIENERKAMP  Reis door de tijd
Net als afgelopen jaren organiseren we ook dit jaar weer een leuk tienerkamp! Na lang beraad is er gekozen voor  
het thema ‘Reis door de tijd’. We zullen door verschillende tijdperken heengaan en ons inleven in deze tijden. 
We gaan weer veel spellen doen waardoor we kunnen zien welk team zich het best aan kan passen aan de tijd.  
Ook uitstapjes en catecheses staan natuurlijk op het programma. Zin om ook te komen? Meld je dan vooral aan!
Wanneer:   6 augustus tot en met 11 augustus
Waar:   Kampeerboerderij de Heidebloem, locatie de Delle
   Oude Deventerweg 8a, 7448 RL Haarle
Wie:   Tieners van 13 t/m 16 jaar
Aantal deelnemers: Maximaal 30
Hoofdleiding:  Rik Ledoux, Bas Kolfschoten en Gauthier de Bekker, pr
Kosten:   € 145,- p.p. Als er meerdere tieners uit één gezin meegaan, is er een speciaal tarief van € 95,-  
   per extra tiener (voorbeeld 2 tieners = € 240,- i.p.v. € 290,-)
Aanmelden via www.jongaartsbisdom.nl kan tot 30 juni 2022

Meer informatie over beide kampen via Jacqueline Kolfschoten, 
e-mail: jacqueline.kolfschoten@gmail.com, tel.: 06 29015399

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

