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Geloofsgemeenschappen van de St. Lucasparochie
St. Paulus
De Veenslag 1, 3871 NG Hoevelaken
e-mail: hoevelaken@stlucas.nu		

St. Jozef
Hessenweg 325, 3791 PJ Achterveld
telefoon 0342-451420
e-mail: achterveld@stlucas.nu

St. Jozef
Hamersveldseweg 51, 3833 GL Leusden
telefoon 033-4941261
e-mail: leusden@stlucas.nu

De Goede Herder
H. Maria Zuivering
Smidsweg 20,3852 XB Ermelo
Brinkstraat 87, 3881 BP Putten
telefoon 0341-553584
e-mail: putten@stlucas.nu
e-mail: ermelo@stlucas.nu		

St. Catharina
Langstraat 36-38, 3771 BG Barneveld
telefoon 0342-412050
e-mail: barneveld.voorthuizen@stlucas.nu

Kerkcentrum Odulf
Budkestraat 26, 3781 BR Voorthuizen
Overige gegevens, zie
St. Catharina Barneveld

H. Catharina
Van Maerlantlaan 1, 3842 JA Harderwijk
telefoon 0341-412410
e-mail: harderwijk@stlucas.nu

St. Catharina
Holkerstraat 34, 3861 CE Nijkerk
telefoon 033-2451262
e-mail: nijkerk@stlucas.nu
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GELOVEN

Pelgrimeren
We zijn nog maar net terug van een mooie reis door
het prachtige Griekenland. We? 24 pelgrims van de St.
Lucas- en de St. Maarten parochie. In het kader van het
innovatieve (vernieuwende) pastoraat proberen we al
een aantal jaren naar pelgrimsplaatsen te gaan.
Wat bezielt mensen om op pelgrimsreis te gaan?
Christenen worden mensen van de weg genoemd. Of
misschien meer van de Weg, zoals Jezus zichzelf noemt:
Ik ben de weg de waarheid en het leven (Joh. 14.6). Maar
ook: ons hele leven is een (pelgrims-)weg, van de wieg
tot het graf, we zijn voortdurend onderweg. Het op weg
zijn zit zogezegd in onze genen.
Wat gebeurt er nu werkelijk, wanneer je op bedevaart
bent? Dat is natuurlijk voor niemand hetzelfde, iedereen
beleeft het op haar of zijn eigen manier, maar een paar
dingen vallen toch wel op:
Je bent van huis, niet in je eigen vertrouwde omgeving,
met een groep, mensen die je soms wel, soms niet kent,
maar met eenzelfde doel: pelgrimeren. Je hebt iets “in
je rugzak(je)”, je gaat, omdat je, iets wilt verwerken.
Verdriet, of verandering van je leven door verlies ( van
een dierbare, van gezondheid, van werk, van zingeving?)
Voor verlies aan gezondheid hebben we de bedevaarten
naar Lourdes en Kevelaer. Daar ervaren mensen
steun, troost, soms zelfs genezing, maar heel vaak ook
aanvaarding: ze zien hoe anderen omgaan met hun
ziekzijn en kunnen dan vaak ook zelf dat ziekzijn een plek
geven in hun leven.
Zelf ben ik ook “alleen” op stap geweest. Naar Santiago,
alweer vijf jaar geleden een eerste poging, die al snel op
een gebroken enkel en een heel ander soort pelgrimeren
uitdraaide: drie maanden met krukken thuis op de bank
met een been in het gips. Daar werd het me al snel
duidelijk: het doel is niet Santiago, het doel is de weg er
naar toe. Ook helder: je hoeft niet te lopen om onderweg
te zijn: de reflectie op je leven kan ook thuis. Onderweg

in Spanje, werden toch weer andere dingen duidelijk: het
gebrek aan afleiding (thuis heb je de luxe van je eigen
bed, badkamer, koelkast, tv, internet, computer) maakt
dat je op heel andere dingen focust: Waar slaap ik straks?
Wat kan ik te eten krijgen, en waar? De verwondering
over het natuurschoon, de prachtige kathedralen en
kerken onderweg. Maar vooral: de tijd om over je leven
na te denken, te reflecteren op wat je tot dan toe gedaan
hebt, wat er goed ging, wat er fout ging. Een mooie
gelegenheid om je zolderkamer eens flink te ordenen en
op te ruimen.
Pelgrimeren is ook gevaarlijk: de verslavende werking
van pelgrimeren. Wanneer je een keer zo’n reis met
jezelf hebt gemaakt, dan wil je meer. Mijn volgende grote
		
pelgrimstocht gaat (D.V.) naar Rome,
		
alleen en te voet, volgend voorjaar.
Fred Kok,
Pastoraal werker St. Lucasen St. Maartenparochie

In haar afscheidsviering kreeg collega
Antoinette Bottenberg deze zegen mee:

De zegen van St. Patrick
De Heer zij voor u om u de juiste weg te wijzen.
De Heer zij naast u om u in de armen te sluiten en
te beschermen tegen gevaren van links en rechts.
De Heer zij achter u om u te bewaren voor
gemene aanvallen van anderen.
De Heer zij onder u om u op te vangen
als u dreigt te vallen.
De Heer zij in u om u te troosten als u verdrietig bent.
De Heer zij om u heen om u te verdedigen
als mensen over u heen vallen.
De Heer zij boven u om u te zegenen.
Moge God zich over u ontfermen.
Nu en altijd.
(naar: ”de zegen van St. Patrick”)
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Wat geloof jij?
Als kind geloofde ik …

zichtbaar worden. Ik probeer om op een liefdevolle manier
met elkaar om te gaan. Ik zie die liefde om mij heen en
Jezus als voorbeeld, omdat Hij iedereen ziet staan en
zo probeer ik mensen te zien, te spreken, te groeten.
De Bijbel die ik samen met mijn man hardop gelezen
heb, is voor mij een boek over de ontwikkeling van
het geloof: van een straffende God via Jezus naar
een liefdevolle God. God is voor mij de Eeuwige,
Onnoembare, de Barmhartige. Mijn godsbeeld is
minder geënt op het Vaderbeeld, maar meer inclusief.
Ik ben heel blij met wat het geloof mij biedt: verlangen,
hoop, vertrouwen en hoe ik met mijn talenten mag
meewerken in de kerk.

... in een God die alles zag! God was vanzelfsprekend.
Mijn ouders leefden volop in het geloof. Ik groeide op in
een warme en gelovige omgeving in Zoetermeer. Alles
ademde geloof: school, kerk, vrienden en rond mijn 15e
jaar beloofde ik aan mijzelf om zo goed mogelijk te leven.
Mijn moeder gaf 15 jaar lang 18 jarigencursussen. Deze
cursussen werden aangestuurd vanuit het Bisdom. Ook
de vernieuwingen in de jaren 60 vonden een vruchtbare
bodem. Een van de veranderingen was dat er veel meer
over kerkgrenzen heen gekeken werd. Ik deed al jong
mee aan het voorbereiden van oecumenische diensten in
Zoetermeer en zo ben ik in Putten al 32 jaar betrokken bij
de oecumenische vieringen in de Advent en Vastentijd op
de woensdagavond.

Ik geloof niet meer …
…. in de hel van het oordeel na je leven, maar die kom je
hier en nu tegen in talloze landen op plaatsen waar onrecht
wordt gedaan! Door oorlog, hongersnood en armoede.

Nu geloof ik …
… In een God die meetrekt. Alle dagen van het leven
kun je op Hem terugvallen. Voor mij is het als een
adres waar ik mijn gedachten en bedes naar toestuur,
een richtpunt. Mijn Godsbeeld is nog steeds in
ontwikkeling, het is als een spiegel voor me, met Jezus
als het grote voorbeeld. En ik ben daarin meegegroeid.
Ik heb altijd belangstelling voor wat mensen drijft om
te geloven. Maar ik worstel met wat mensen wordt
aangedaan en wat men elkaar aandoet en hoop op een
rechtvaardiging voor hen die zoveel lijden in het leven.
God heeft de schepping in onze handen gelegd, heel de
schepping ademt zijn Geest, maar wij moeten het goed
beheren, en dat gaat nogal eens mis. Doe maar zoveel
mogelijk goed op je eigen plekje, in de omgeving waarin
je leeft en daarin ontmoet ik God in heel veel mensen.
In de ontmoeting met mensen zie ik het gelaat van God

Ik vind het geloof in de ontmoeting met mensen in de geloofsgemeenschap. Om je geloof te voeden en te verdiepen
heb je de kerkgemeenschap nodig. Maar ook omgekeerd,
de gemeenschap heeft jou ook
nodig, ga maar wat doen: koffiezetten, schoonmaken, kopiëren, besturen, mensen bezoeken,
meezingen in een koor ….

Mery Falger
Putten

BESTUREN
- Woord van de pastoor -

Jij bent een zegen!
Met zekere regelmaat hoor ik mensen zeggen: “wat gaat
de tijd toch snel”. Soms te snel zeg ik er meteen bij. Het
parochieleven is in die zin vaak hollen en stilstaan, maar
vooral “hollen”. En dan ben ik altijd blij dat de zomervakantie in aantocht is omdat er dan een klein beetje rust
komt. Bij veel (parochie)activiteiten wordt de stekker er
even uitgetrokken en mensen genieten van een welverdiende vakantie.
Voor ons ligt het 12,5 jarig jubileum van de St. Maartenparochie, op 3 juli vieren we dat in Zeist. Volgend jaar is
de St. Lucasparochie aan de beurt!

genomen van onze parochie om een nieuwe uitdaging
aan te gaan, waarbij we haar uiteraard heel veel succes
wensen! Maar het loslaten van een vertrouwde pastor
doet mensen pijn. Ze heeft vreugde en verdriet gedeeld
met mensen en is daarbij velen tot steun geweest. Ze
heeft zich ingezet ook voor vernieuwing en het vieren
en werken met kinderen liet haar stralen. Veel gebeurde
in oecumenisch verband en ook daar zal ze node gemist
worden. Antoinette, het ga je goed!
En wij gaan verder. Ik moet eerlijk zeggen: met vertrouwen, met liefde en met enthousiasme, want ik voel me
heel goed thuis in onze verschillende geloofsgemeenschappen. Maar ik begrijp ook de zorg van heel veel

Maar achter ons ligt het afscheid van pastoraal werker
Antoinette Bottenberg. Na 12 jaren heeft zij afscheid
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Geest binnendringen in de afgronden van onze ziel.
Heel onze wonden. Maak levend wat is verstard. Maak
in ons vruchtbaar wat is verdord. Breng ons in contact
met de bron van zegen, die in ons welt. En maak ons zoals we zijn, tot zegen voor de mensen die wij ontmoeten.
Schenk ons het vertrouwen dat U onze wegen zegenen
zult. Ga met ons onze weg, als geloofsgemeenschap, als
christenen, als mensen onderweg….opdat die weg zal
leiden tot steeds grotere levensvreugde, vrijheid en liefde. Amen.

mensen. Hoe moet het verder met minder pastores en
het aantal vrijwilligers wordt ook kwetsbaarder. En toch…
het is nu 1e pinksterdag dat ik dit schrijf. Ik heb mijn preken dit weekend afgesloten met een gebed om de Heilige Geest: een gebed van de bekende monnik Anselm
Grun. De titel is heel toepasselijk: Jij bent een zegen! Dat
dit gebed ons tot bemoediging en Zegen mag zijn!
Barmhartige en goede God, zegen ons, de levende stenen, zegen dit Huis. Houd uw beschermende hand over
ons uitgestrekt en laat ons overal uw helende en liefhebbende nabijheid ervaren. Laat uw heilige en genezende

Ik wens ons allen een goede
vakantietijd en graag tot ziens.
Met hartelijke groet,
pastoor Harrold Zemann

Afscheid Antoinette Bottenberg
Zoals ik in mijn overweging aangaf, was het niet makkelijk
voor mij om een nieuwe stap te zetten en dat komt vooral
omdat ik het in de parochies goed naar mijn zin had. Ik
heb zowel vanuit het pastoraal team als ook vanuit de
beide parochiebesturen de ruimte gekregen om m’n talenten in te zetten en ook nieuwe wegen in het missionair
pastoraat te ontdekken en te ontplooien. Ik ben dankbaar
voor de ruimte en de kansen die mij geboden zijn en de
vruchtbare samenwerking met de vele parochianen.
En toch komt er een tijd dat het goed is om iets nieuws te
beginnen, dat is met veel dingen zo.
Na 12 jaar in de parochies te hebben gewerkt en in totaal 22 jaar in het parochiepastoraat, heb ik de stap gezet
naar de geestelijke verzorging. Het persoonlijk begeleiden
van mensen bij geloof- en levensvragen. Een paar dagen
na mijn afscheid ben ik begonnen als R.K. geestelijk verzorger bij Carinova, een grote zorgorganisatie in Salland
waarbij ik me vooral zal richten op de ouderen, hun naasten en zorgmedewerkers. Ik blijf in Amersfoort wonen,
samen met Marc.

Heel hartelijk bedankt!
Op 28 mei jl. heb ik afscheid genomen van de parochies
St. Lucas en St. Maarten met een feestelijke viering in de
Jozefkerk in Leusden. In de weken daarvoor waren er ook
mooie afscheidsmomenten in de diverse locaties. Ik wil
u heel hartelijk bedanken voor de bemoedigende woorden die ik heb mogen ontvangen, uitgesproken of op een
kaartje geschreven. Ontroerd ben ik door al het moois dat
ik gekregen heb en de prachtige viering en receptie die
het afscheid tot een warm feest hebben gemaakt. Ik voel
me een dankbaar mens.

De zegen van de goede en liefdevolle God wens ik u van
harte toe! Moge het u heel goed gaan!
Warme groet,
Antoinette Bottenberg

Dankbaar ben ik ook voor het
vertrouwen dat ik in mijn werk
voor de parochies heb mogen
ontvangen, in de samenwerking
met collega’s, in de pastorale gesprekken en bezoekjes, in de fijne
samenwerking in werkgroepen
bijvoorbeeld, in de spontane ontmoetingen en bij het delen van
lief en leed.

Moge de weg je tegemoet komen,
moge de wind altijd in je rug zijn.
moge de zon je gezicht verwarmen
en de regen je velden beregenen.
En tot we elkaar weerzien,
moge God je bewaren,
in de palm van zijn hand.
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VIEREN
VIEREN
Datum

Lezingen

Vaste vieringen
za. 2 juli
zo. 3 juli

za. 9 juli

zo. 10 juli

l1: Jes. 66,10-14c;
l2: Gal. 6,14-18;
ev: Luc. 10,1-12.1720 of 10,1-9

l1: Deut. 30,10-14;
l2: Kol. 1,15-20;
ev: Luc. 10,25-37

Leusden

Harderwijk

Ermelo

Putten

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.

10.00 GV
PGV

10.00 GV.
PGV
Samenzang

11.00 WCV.
R. Bouwman
Pastor Bonus

10.00 GV.
PGV
Samenzang

9.15 EV.
H. Zemann
Generations
19.00 GV.
PGV
Cantores
11.00 EV.
J. Rutgers
Ruach

9.15 WCV.
R. Bouwman
Cantores

19.00 EV.
J. Rutgers
Samenzang

za. 16 juli

zo. 17 juli

za. 23 juli

zo. 24 juli
za. 30 juli
zo. 31 juli
za. 6 aug.
zo. 7 aug.

za. 13 aug.

zo. 14 aug.

za. 20 aug.

zo. 21 aug.

za. 27 aug.

zo. 28 aug.
za. 3 sept.
zo. 4 sept.

l1: Gen. 18,1-10a;
l2: Kol. 1,24-28;
ev: Luc. 10,38-42

l1: Gen. 18,20-32;
l2: Kol. 2,12-14;
ev: Luc. 11,1-13

l1: Pr. 1,2;2,21-23;
l2: Kol. 3,1-5.9-11;
ev: Luc. 12,13-21
l1: Wijsh. 18,6-9;
l2: Heb. 11,1-2.8-19
of 1-2.8-12;
ev: Luc. 12,32-48
of 35-40
l1: Jer. 38,4-6.8-10;
l2: Heb. 12,1-4;
ev: Luc. 12,49-53

l1: Jes. 66,18-21;
l2: Heb. 12,5-7.
11-13;
ev: Luc. 13,22-30
l1: Sir. 3,1718.20.28-29;
l2: Heb. 12,1819.22-24a;
ev: Luc. 14,1.7-14
l1: Wijsh. 9,13-18b;
l2: Filem. 9b-10.
12-17;
ev: Luc. 14,25-33

l1: Ex. 32,7-11.
13-14;
l2: 1 Tim. 1,12-17;
zo. 11 sept. ev: Luc. 15,1-32 of
15,1-10
za. 10 sept.

11.00 EV.
J. Rutgers
Cantores

10.00 GV.
PGV
Cantores

19.00 GV.
B. Piepers
Cantores

19.00 EV.
H. Zemann
Cantores

11.00 EV.
J. Rutgers
Cantores

11.00 WCV.
R. Bouwman
Cantores

10.00 GV.
PGV
Scola

9.15 EV.
H. Zemann
Samenzang

11.00 EV.
J. Rutgers
Cantores

9.15 WCV.
R. Bouwman
Cantores

10.00 GV.
PGV
Scola

10.00 GV.
PGV
Cantabile

11.00 EV.
J. Rutgers
Cantores

9.15 WCV.
F. Kok
Cantores

11.00 WCV.
F. Kok
Samenzang

9.15 WCV.
R. Bouwman
Samenzang

10.00 GV.
PGV
Cantores

11.00 WCV.
B. Piepers
Scola

9.15 WCV.
F. Kok
Cantabile

19.00 GV.
PGV
Cantores
11.00 EV.
J. Rutgers
Cantores

19.00 EV.
J. Rutgers
Gregoriaans
11.00 EV.
J. Rutgers
Cantores

9.15 WCV.
N. Morpey
Cantores

19.00 GV
F. Kok
Cantores

19.00 EV.
J. Rutgers
Cantore

11.00 EV.
J. Rutgers
Cantores

9.15 EV.
J. Rutgers
Ruach

11.00 WCV.
N. Morpey
Cantores

10.00 GV.
PGV
Scola

9.15 WCV.
R. Bouwman
Cantabile

11.00 GV.
PGV
Caeciliakoor

9.15 EV.
H. Zemann
Cantores

10.00 GV.
PGV
Samenzang

11.00 WCV.
R. Bouwman
Cantores

9.15 WCV.
B. Piepers
Pastor Bonuskoor

11.00 WCV.
B. Piepers
Cantorij

19.00 GV. PGV
Cantores
9.15 EV.
H. Zemann
Generations

Verklaring afkortingen: AV= Anders vieren EV=Eucharistieviering PGV=Parochianen gaan voor GZV=Gezinsviering KWD=Kinderwoorddienst

VIEREN
VIEREN
Datum
Vaste
vieringen

Nijkerk

Hoevelaken

1e wo v.d. maand
WCV.

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

Achterveld

Barneveld
Elke dinsdag
9.30 u. EV.

19.00 EV.
J. Rutgers Odulfkoor

za. 2 juli
zo. 3 juli

11.00 GV.
PGV
St. Catharinakoor

10.00 GV.
PGV Pauluskoor

11.00 EHC.
J. Rutgers
De Vlindertjes

10.00 GV.
PGV
St. Caeciliakoor

9.15 GV.
PGV
St Caeciliakoor

9.15 EV.
H. Zemann
St. Caeciliakoor

19.00 EV.
H. Zemann

za. 9 juli

zo. 10 juli

11.00 EV.
H. Zemann
St. Caeciliakoor

19.00 WCV.
R. Bouwman
Odulfkoor

za. 16 juli

zo. 17 juli

Voorthuizen

11.00 GV.
PGV
Cantor

10.00 GV.
PGV Pauluskoor

9.15 EV.
J. Rutgers
Mannengelegenheidskoor

9.15 WCV.
R. Bouwman
St. Caeciliakoor

11.00 WCV.
B. Piepers
Cantor

11.00 EV.
H. Zemann

9.15 WCV.
B. Piepers
Vivente

10.00 GV.
PGV
St. Caeciliakoor

za. 23 juli

zo. 24 juli

19.00 EV.
J. Rutgers Odulfkoor

za. 30 juli
zo. 31 juli

11.00 GV.
PGV
Cantor

11.00 WCV.
R. Bouwman
Pauluskoor

9.15 WCV.
N. Morpey
St. Caeciliakoor

11.00 WCV.
N. Morpey
St. Caeciliakoor
19.00 WCV
F. Kok Odulfkoor

za. 6 aug.
zo. 7 aug.

11.00 WCV.
R. Bouwman
Cantor

9.15 WCV.
B. Piepers
Vivente

10.00 GV.
PGV
St. Caeciliakoor

9.15 GV.
PGV
St. Caeciliakoor

9.15 WCV.
B. Piepers
St. Caeciliakoor

19.00 EV.
J. Rutgers

za. 13 aug.

zo. 14 aug.

11.00 WCV.
B. Piepers
Pauluskoor

11.00 WCV.
F. Kok
Cantor

19.00 GV.
PGV Odulfkoor

za. 20 aug.

zo. 21 aug.

11.00 GV.
PGV
St. Catharinakoor

11.00 WCV.
R. Bouwman
Pauluskoor

9.15 WCV.
R. Bouwman
Vivente

10.00 GV.
PGV
St. Caeciliakoor

11.00 WCV.
R. Bouwman
St. Caeciliakoor

11.00 WCV.
F. Kok
Pauluskoor

9.15 WCV.
F. Kok
St. Caeciliakoor

9.15 EV.
J. Rutgers
St. Caeciliakoor

za. 27 aug.

zo. 28 aug.

19.00 EV.
H. Zemann Odulfkoor

za. 3 sept.
zo. 4 sept.

9.15 GV.
PGV
St. Catharinakoor

9.15 WCV.
F. Kok
Pauluskoor

11.00 EV.
H. Zemann
Vivente

11.00 WCV.
F. Kok
St. Caeciliakoor

9.15 WCV.
R. Bouwman
St. Caeciliakoor

10.00 GV.
PGV

11.00 GV.
PGV
St. Caeciliakoor

10.00 GV.
PGV
St. Caeciliakoor

za. 10 sept.
zo. 11 sept.

OV=Oecumenische viering VV=Vesperviering WCV=Woord- en Communieviering
VMK=Viering met kinderen GV=Gebedsviering
9
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LEREN

Hiëronymuskring (30 juni van start gegaan)
U kunt zich opgeven via johan.rutgers@stlucas.
nu o.v.v. “Hiëronymuskring”. We komen samen in
het Catharijnecentrum te Barneveld. Deelname
is gratis, maar een vrijwillige bijdrage voor de onkosten is welkom. P.S.: Neem je eigen Bijbel mee.

Vernoemd naar de grote Bijbelvertaler en kerkvader, de heilige Hiëronymus van Bethlehem,
gaan we iedere laatste donderdag van de maand
om 20.00 uur ’s avonds, samen de Bijbel lezen.
We zijn op 30 juni begonnen met het lezen in de
Romeinenbrief van de apostel Paulus in een sfeer
van verdieping en gebed. Doe je mee?

Pastor Johan Rutgers

DIENEN

MIVA-collecte 2022

Medische zorg voor de meest kwetsbaren in Tanzania
gen gebieden voor wie medische zorg, onderwijs en
andere basisvoorzieningen te ver weg zijn. Het zijn de
kwetsbaren, vooral kinderen met een handicap, die
hiervan het meest te lijden hebben. Gelukkig zijn er
mensen die het als hun roeping zien deze kwetsbare
mensen te helpen, hoe moeilijk de weg ernaartoe ook
is.

Dit jaar vindt in het weekend van 27 en 28 augustus
de MIVA-collecte plaats in de kerken. Via de parochies wil MIVA graag aandacht vragen voor het bereikbaar maken van medische zorg in Tanzania.
Outreach-missies
Het ziekenhuis van pionier Geofrey biedt zorg aan
mensen in een groot gebied in het westen van Tanzania. Bijna honderdduizend mensen verspreid over 24
dorpen zijn van de gezondheidszorg die het ziekenhuis
biedt afhankelijk.
Het ziekenhuis doet aan zogeheten “outreach”-missies: doktoren en verpleegkundigen reizen
af naar de omliggende dorpen
en vertellen mensen over hoe ze
ziektes kunnen voorkomen. Daarnaast moeten patiënten soms
met spoed naar het grotere ziekenhuis in Mwanza, omdat het
ziekenhuis in Sumve geen intensive care heeft.
Vervoer is onmisbaar voor het ziekenhuis van Sumve,
zowel voor preventie als voor noodgevallen. “Door
onze samenwerking met het ziekenhuis in Mwanza kunnen we steeds meer diensten aanbieden,” zegt Geofrey.
“Het voelt erg goed dat we mensen uit de gemeenschap steeds beter kunnen helpen. We worden bijgestaan door God.” Op www.miva.nl leest u meer over
het project van Geofrey.

De collecte voor MIVA is op 27 en 28 augustus.
U kunt uw bijdrage ook overmaken op rekeningnummer NL42 INGB 0000 0029 50 t.n.v. MIVA te
‘s-Hertogenbosch.
MOV, Bernard Neijzen

Pope Francis@Pontifex 30 mei 2022
Religious differences do not justify
indifference or enmity. Rather, on the basis
of our religious faith we are enabled to
become peacemakers, rather than standing
passively before the evil of war and hatred.
#Peace

Vertaling:
Religieuze verschillen rechtvaardigen geen
onverschilligheid of vijandschap. Integendeel,
op basis van ons religieus geloof zijn we in
staat vredestichters te worden, in plaats van
passief voor het kwaad van oorlog en haat te
staan. #Vrede

MIVA gelooft in mensen die zich inzetten om
anderen te helpen
MIVA ondersteunt al 85 jaar lokale pioniers in Afrika,
Azië en Latijns-Amerika. Zij helpen mensen in afgele8

ONTMOETEN

LIEDDAG ST. LUCAS en ST. MAARTEN 2022
Al een paar jaar hebben we geen Lieddag kunnen
organiseren en dat hebben we gemist. Maar in dit jaar
2022 is er alle reden om dat opnieuw op te pakken. Na
de heftige Coronaperiode willen we elkaar graag weer
actief ontmoeten. Zingen is daarvoor een prachtige
gelegenheid.
De Lieddag voor dit jaar gaat plaatsvinden op zaterdag
27 augustus in de St. Jan van de St. Catharinakerk in
Nijkerk. Een mooie locatie met een goede akoestiek
hetgeen deze Lieddag voor ons allemaal “in hogere
sferen” zal brengen. Deze keer hebben we geen thema,
maar gaan we gewoon mooie liederen instuderen, zodat
alle koorleden het gevoel hebben iets te hebben geleerd
en te hebben beleefd. We sluiten deze dag af met een
mooie vesperviering, waarin de aangeleerde muziek
terugkeert.
Dirigent Annemiek van der Niet (Leusden) zal de liederen
instuderen.

De invulling van deze dag is, als volgt:
Inloop koffie/thee
: 9.30u
Start van het programma : 10.00u
Koffiepauze
: 11.00-11.15u
Start 2e deel
: 11.15-12.30u
Lunchpauze
: 12.30-13.30u 		
		 Zelf brood meenemen!
Start 3e deel
: 13.30-15.00u
Aanvang Vespers en einde Lieddag: 15.00-15.30u

De werkgroep bestaat uit: Annemiek van der Niet en
Jan Beckers (Leusden), Jos van Vliet (Ermelo), Henk
Boswijk en Peter Hendriks (Hoevelaken), Carla Schulte
(Barneveld/Voorthuizen)

Titus Brandsma

Naar aanleiding van de heiligverklaring van Titus Brandsma
op 15 mei 2022 is er in Deventer
een expositie geopend. Daarin wordt met name ook de
bijzondere rozenkrans van
Titus Brandsma getoond. En
het aangrijpende verhaal over
de rozenkrans.Het bidden van
de rozenkrans is voor veel mensen een troostrijk moment om
te beleven. Vroeger misschien
nog meer dan nu, vandaag de
dag.
Het bidden van de rozenkrans, het mantra van de Onze
Vaders en Weesgegroeten is haast een meditatie, een contact moment van de gelovige met God.
Het is voorstelbaar dat men hier troost uit put. Zeker op
momenten dat het leven je niet gunstig gezind is, zoals bij
het overlijden van een dierbare, maar ook in oorlogstijd,
zoals wij kunnen lezen uit het verhaal van Titus Brandsma.
Tijdens het bidden van de rozenkrans wordt het leven, het
lijden en de verrijzenis van Jezus overwogen.
Hoe dicht ben je niet bij het lijden van Jezus in oorlogstijd, en leef je als een paria, een uitgestotene van het normale leven dat vredig en veilig zou moeten zijn.
Ondanks de gruwelijkheden is het verhaal Van Titus
Brandsma ook een verhaal van hoop en van vertrouwen,
in verbintenis met God.

deze rozenkrans ooit geweldig veel houvast. Er is dus
soms weinig bezit voor nodig om houvast te hebben.
Sterker nog, wat waardeloos is, kan geweldige waarde hebben: splinters, touw en knopen. De rozenkrans
behoorde toe aan Titus Brandsma, de bevlogen karmeliet, die in 1942 langs redacties van kranten in bezet Nederland reisde en die iedere hoofdredacteur en
redactie op het hart drukte: wijk niet voor de terreur
van de nazi’s, kom op voor de vrijheid van het woord.
Titus was de pleitbezorger van de vrijheid en de waarheid. Daarom werd hij opgepakt. Van 12 maart tot 28
april 1942 zat hij vast in kamp Amersfoort. Daar heeft
hij deze rozenkrans gemaakt, samen met de andere gevangenen. Samen baden ze het Onze Vader en Wees
Gegroet, op de momenten dat alles duister was en het
nacht was in vele harten. Titus zocht dan de mannen
op die het moeilijk hadden, sprak hun moed in en bad
de rozenkrans. Iedere nacht opnieuw waren al die bange harten verbonden met elkaar en met God.
Titus kwam niet vrij, hij ging naar Scheveningen en
daarna naar Dachau. Daar stierf hij op 26 juli 1942.
Hij boog niet voor de terreur, hij stierf voor de vrijheid. En hij vond zijn houvast in de rozenkrans.
Leo Fijen
Deze rozenkrans, en nog vele andere voorwerpen en herinneringen aan Titus Brandsma worden tentoongesteld in
de Broederenkerk in Deventer, Broederenstraat 18, 7411 LB
Deventer.
Openingstijden expositie:
22 mei - 10 juli, woensdag en donderdag 13.00-16.00 uur,
vrijdag en zaterdag 11.00-16.00 uur.

Een rozenkrans, gemaakt van splinters hout, knopen
van kampkleding en een touwtje dat de naam eigenlijk
niet verdient. Eigenlijk is het een rozenkrans van niets.
Wie er hard aan trekt, heeft alleen maar splinters, knopen en stukjes touw in zijn of haar hand. En toch bood
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ONTMOETEN
Vaderlands. In die hoedanigheid zette hij het project “Profetenstemmen” op. Hij schreef talrijke boeken en geeft regelmatig lezingen. Onlangs verscheen: Blijven. Omarm wat
op je pad komt (Adveniat 2022).
Prof. Dr. Thomas Quartier osb
Full Professor Liturgical & Ritual Studies Radboud Universiteit Nijmegen
Full Professor Monastic & Liturgical Spirituality KU Leuven
Director Benedictine Centre for Liturgical Studies
esearcher Titus Brandsma Institute
http://www.ru.nl/personen/quartier-t
https://facebook.com/thomas.quartier.osb/

VORMING EN TOERUSTING – NIJKERK

De kosten voor deze lezing zijn hoger dan wij gewend zijn,
daarom brengen wij deze lezing graag onder uw aandacht,
omdat wij er grote waarde aan hechten hem in ons midden te kunnen ontvangen.
Als locatie voor deze lezing maken we graag gebruik van
de Kruiskerk, Gereformeerde Kerk Nijkerk (PKN), Venestraat 44, 3861 BX Nijkerk.

Gereformeerde Kerk (PKN)
Hervormde Vredeskerk (PKN)
Rooms-Katholieke Kerk
De commissie Vorming en Toerusting Nijkerk heeft de Theoloog des Vaderlands 2021-2022
kunnen uitnodigen. Wellicht wilt
u dit in uw planning meenemen
voor het nieuwe seizoen.
U bent van harte welkom in Nijkerk op die dag. De entreeprijs
bedraagt € 4,00 per persoon.

Voor nadere informatie kunt u met mij contact opnemen.
Hartelijke groeten van
Bea Berends-van de Weijer,
Voorzitter cie. Vorming en Toerusting Nijkerk
Actief lid van de
St. Catharina Geloofsgemeenschap Nijkerk
bea.berends@kpnmail.nl
telefoon 06 10477789

Op dinsdag 18 oktober 2022 van 20.00 tot 22.00 uur komt
Prof. Dr. Thomas Quartier osb (1972), monnik van de Abdij
Keizersberg in Leuven, in Nijkerk om een lezing te houden
over:

Profetenstemmen

Fietstocht
Hemelvaartsdag

Thomas Quartier schrijft zelf het onderstaande als uitleg.
“Hoe klinken de profeten van de huidige tijd? In een tijd
van crisis is deze vraag des te nijpender. Waar halen we
het idealisme vandaan? Wat zijn de stemmen voor morgen die de wijsheid van een ver verleden vandaag hoorbaar maken?
Thomas Quartier, Benedictijnermonnik, hoogleraar en
Theoloog des Vaderlands, gaat in deze lezing op zoek
naar Profetenstemmen.
Het woord ‘profeet’ kan in onze cultuur veel dingen betekenen. Iemand heeft een bepaalde uitstraling of een visie
voor waar het in de samenleving naartoe moet.
Maar profetenstemmen staan in de Bijbel nooit op zichzelf. Profeten spreken niet namens zichzelf maar ontvangen hun boodschap en hebben ook de gave om deze
boodschap te articuleren. Hun wijsheid en charisma zijn
inspiratie en een appel voor andere mensen in hun omgeving en dwars door de geschiedenis heen. In de spiegel van Bijbelse profetenstemmen zoeken naar eigentijdse geluiden: dat doet broeder Thomas vanavond aan de
hand van Bijbelse passages, eigentijdse duiding, verhaal
en lied.”

Donderdag 26 mei 2022, het was een
mooie tocht samen met Ermelo, Putten
en Nijkerk, daarna een mooie viering
o.l.v. Antoinette Bottenberg

Prof. Dr. Thomas Quartier osb (is als monnik hoogleraar
Theologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen en de
KU Leuven en medewerker van het Titus Brandsma Instituut. Dit jaar werd hij uitgeroepen tot Theoloog des
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Wim Does, organist in hart en nieren

Van CATHARINA naar BAVO
Wim Does is in Harderwijk geen onbekende. Van 1991 -1999 was hij organist in de
Catharinakerk in Harderwijk. Het was ten tijde van Coen Negenborn. Hij heeft goede
herinneringen aan deze tijd, vertelde hij. Nu is hij even terug in Harderwijk en begeleidt
hij het St. Caeciliakoor omdat de eigen dirigente helaas problemen heeft met haar gezondheid. Ook in de Catharinakerk in Nijkerk is hij bekend: vanaf 2018 tot heden is hij
daar organist.
In het kader van 200 jaar César Franck wordt een serie van 8 concerten gehouden in de
gerestaureerde Kathedrale Basiliek Sint-Bavo te Haarlem, ook wel Koepelkathedraal genoemd. Het 2e concert van deze serie - op maandag 16 mei 2022 - werd gegeven door
Wim Does op het Willibrordusorgel.
Een leuk weetje hierbij is dat Wim in deze kathedraal examen heeft gedaan, alleen is er inmiddels een andere speeltafel.
Binnen omhoogkijkend naar het orgel, in deze enorme kathedraal, zag je een witte stip zijnde Wim en een registerassistente
maar ook de orgelpijpen van ca. 9 m.!
De inleider op deze avond vertelde dat Wim hier in deze BAVO-kerk al eerder had gespeeld: in 2018 vormde hij samen met
zijn partner Susanna Veerman een quatre-mains orgelduo. Dat was goed bevallen maar nu mag hij het alleen doen! Wim
bracht een heel gevarieerd programma ten gehore met werken van M.Duruflé,Th.Dubois, S.Rousseau, L.Vierne en uiteraard
van C.Franck zelf. In Paradisum en Marche Triomphale van Dubois sprongen er wat ons betreft uit ! Het was een mooi concert
en hij heeft bewezen het ook alleen te kunnen c.q. de Heilige Catharina is hem gunstig gezind! Onder het genot van gratis
koffie was er na afloop ook nog gelegenheid om met de organist te praten. Een zeer verzorgd geheel.
Wim geeft jaarlijks orgelconcerten in binnen- en buitenland. Alle info hierover staat op zijn website: www.wensmusic.nl
Rob van der Hof en Mia van der Hoeven (leden St. Caeciliakoor Harderwijk)

UITNODIGING

Het Kevelaer-koor

LUCASDAG 2022

Het Kevelaer projectkoor wordt ook weer opgestart!
Voor velen bekend van voorgaande jaren, voor sommigen
nieuw. Een mooie gelegenheid om de bedevaart naar
Kevelaer op een extra zinvolle manier te beleven en anderen te laten genieten van prachtige koorzang. De eendaagse bedevaart wordt dit jaar gehouden op maandag 25 juli.
Wie zoeken wij? Sopranen, alten, tenoren, bassen die
bereid zijn om tijdens een aantal repetities op zaterdagmiddag het repertoire in te studeren om zo samen een
prachtig geheel te vormen. De datums van deze repetities
zijn op zaterdagen 2 juli in de St. Vituskerk te Blaricum en
9 juli in de St. Jozefkerk te Hooglanderveen, telkens om
14.00u.
Wat zingen wij? De meerstemmige Missa brevis van
Gounod staat weer op het programma, verder de bekende
gezangen uit het lof, zoals Tantum Ergo, Adoro Te enz. Dit
alles aangevuld met specifieke koorzang, processieliederen
en samenzang uit GvL.
De muzikale leiding berust bij dirigent Bas Groenewoud
met Hans Rikkert de Koe aan het orgel.

We mogen weer en zijn volop aan de slag om een mooie
Lucasdag voor te bereiden. We willen er een echte feestdag van maken. We nodigen graag alle parochianen van
de St. Lucasparochie en mogelijk daarbuiten van harte uit
om samen te komen, om elkaar te ontmoeten.
Op deze Lucasdag is het programma opgebouwd rondom
de Friese boerenzoon, de Nederlandse pater karmeliet,
die op 15 mei jl. in Rome heilig werd verklaard,

Titus Brandsma.
Met hem als inspiratiebron willen we samen vieren en
ons bezinnen op actuele thema’s in onze tijd, als milieu,
gemeenschap, vrede, God zoeken en liefde. Om met allen
die onderweg zijn zo te werken aan een wereld, die daardoor een beetje mooier, groener en verdraagzamer wordt.
In het middagprogramma voor onze parochianen vertelt
Peter Vermaat in een theatervoorstelling het levensverhaal
van een kwetsbaar mens, die overeind bleef te midden
van het oorlogsgeweld. De geschiedenis van een praktisch
ingestelde mysticus.

Ben je ook enthousiast om
mee te zingen of ken je
iemand die misschien nieuw
is maar wel interesse heeft?
Mail dan naar
hphschouten@gmail.com

Noteert u alvast in de agenda:
Zondag 16 oktober 2022, St. Jozefkerk in Achterveld
Van 10.30 uur tot ongeveer 15.00 uur
Er zullen dan geen vieringen zijn in de andere kerken
van onze parochie.
Na de zomervakantie hoort u hier meer over!!

Met zanggroeten van
Henri Schouten, 0653700477

Namens de commissie Lucasdag, Jos van Vliet
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Vormsel
12 juni 2022:
in volgend blad meer hierover!

Zaterdag 9 juli 2022
14:00 uur		 Kevelaer-koor repetitie, St. Jozefkerk, 			
			Hooglanderveen
Donderdag 28 juli 2022
20:00 uur		 Hiëronymuskring (Bijbellezing),
		 Catharijnecentrum, Barneveld
Donderdag 25 augustus 2022
20:00 uur		 Hiëronymuskring (Bijbellezing),
			 Catharijnecentrum, Barneveld
Weekend 27 en 28 augustus 2022
		
MIVA- collecte (zie pag. 8)
Zaterdag 27 augustus 2022
10:00 uur – 15:30 uur
			 Lieddag St. Lucas- en St. Maartenparochie.
			 Plaats: St. Jan, St. Catharina geloofsgemeen			 schap in Nijkerk

Vanaf woensdag 22 mei tot 10 juli 2022
		
Expositie Titus Brandsma in de Broederenkerk, 		
		
Broederenstraat 18, 7411 LB Deventer
		
Woensdag en donderdag 13:00 uur – 16:00 uur
		
Vrijdag en zaterdag 11:00 uur – 16:00 uur
Zondag 16 oktober 2022
10:30 uur – 15:00 uur
		
Lucasdag in St. Jozefkerk, Achterveld
			
Dinsdag 18 oktober 2022
20:00 uur -22:00 uur
		
Vorming en Toerusting Nijkerk: Lezing door 		
		
Theoloog des vaderlands Thomas Quartier,
		
in de Kruiskerk (PKN) Venestraat 44,
		
3861 BX Nijkerk

