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COLOFON

Geloofsgemeenschappen van de St. Lucasparochie

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

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

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

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

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

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

Parochiële Charitatieve Instelling
Materiële en immateriële steun in nood 
e-mail: pci.sintlucas@gmail.com
Website: www.caritasstlucas.nl
Bankrek.nr. NL30 RABO 0347802230 
t.n.v. PCI St Lucas te Leusden

Redactie  
Johan Rutgers, Priester
Wil van Calck
Tjeerd Mulder 
Els Schrijver 
Jos van Vliet 

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

Aan het begin van dit nieuwe seizoen moet ik 
denken aan dit bekende vers uit het boek van de 
profeet Jesaja. Meestal lezen we deze tekst in de 
liturgische vieringen van de Advent, wanneer we 
onderweg zijn naar Kerstmis; het geboortefeest 
van de Heer. Maar niet enkel met Kerst begint 
God iets nieuws. Ja, dit is iets dat iedere dag en 
op elk moment in ons leven plaatsvindt. God 
die in ons leven van alle dag aan het werk is. 
Waarin Hij zogezegd een zaadje plant, wat 
door zorg en aandacht gaat kiemen. En een 
kiemend zaad is tevens een passend beeld voor 
ons eigen geloofsleven en dat van onze beide 
samenwerkende parochies. Want, we zijn een 
werk in wording. En aan het begin van dit nieuwe 
-pastorale- seizoen, waarin voor de meeste van 
ons de rustperiode van de zomervakantie achter 
ons ligt, mogen we ons ervan bewust worden 
dat God in onze levens aan het werk is. Ook 
al merken we daar vaak helemaal niet zoveel 
van. Zoals Sint Jan van het Kruis het schrijft in 
zijn Geestelijk Hooglied, over hoe God haast 
onmerkbaar en verborgen in ons aanwezig is. En 
het zaadje van het geloof in ieder van ons heel 
gestaag tot volle wasdom komt. 

In deze maanden waarin we ons middenin de 
‘gewone tijd door het kerkelijk jaar’ bevinden, 
dagen woorden als die van de profeet Jesaja ons 
uit, om te kijken en te bepalen waar we als gelovige 
christenen staan. Ja, we worden aangespoord ons 
te bezinnen op vragen als: “Waartoe daagt Jezus 

ons, u en mij, op dít moment in mijn leven uit? 
Waartoe roept Hij mij op? Wat wil Hij in ieder 
van ons tot stand brengen? En wat is Zíjn droom, 
voor de Kerk?”.  
Ja, ieder van ons wordt iedere dag opnieuw 
door Jezus opgeroepen en aangespoord om ons 
doopsel serieus te nemen en samen met Hem te 
zorgen voor, en te werken aan, het goed laten 
kiemen van het geloofszaadje diep ín ons. Want 
dát is wat het betekent om samen met elkaar 
‘Lichaam van Christus’ oftewel ‘Kerk’ te zijn. 
Om met elkaar de roeping die Jezus aan ieder 
van ons persoonlijk geeft, gestalte te geven in 
ons leven hier en nu. Sommigen doen dit in 
diaconale projecten, anderen werken mee aan de 
catechese. Velen zijn actief binnen locatieraden, 
pastoraats-, bezoekgroepen en ga zo maar door. 
Sámen zijn we, in verbondenheid met Jezus als 
het hoofd, het ene Lichaam dat de Kerk is. 

Van harte wens ik ieder van u toe, dat we met 
elkaar geïnspireerd door Gods heilige Geest, 
werk durven te maken van onze roeping. Opdat 
we samen als Kerk in onze streken, in Jezus’ 
Naam een licht mogen zijn in deze wereld. 
 
  Pastor Johan Rutgers

Zie, Ik ga iets nieuws maken,  
het is al aan het kiemen, weet u dat niet?
Jesaja 43, 19

Want zo hebt U ons geschapen, 
gericht op U, 
en ons hart kent geen rust,
tot het rust vindt in U.
Sint Augustinus,  
Belijdenissen boek I,1



GELOVEN

Als kind geloofde ik …
… alles. Dat onze lieve Heer aanwezig was. Dit was 
vanaf de leeftijd van 7 jaar mijn tekst. Ik ben opgegroeid 
in Lemelerveld als boerendochter. In mijn omgeving was 
iedereen katholiek. Als kind moesten wij meehelpen 
op de boerderij. Mijn vader stond dicht bij de natuur 
en bad dat het gewas goed mocht groeien, verspilling 
was niet aan de orde. “Wij praten hier wel over Gods 
schepping”, zo zei hij het altijd. Wij begonnen onze 
dag ook met een ochtendgebed en ’s-avonds het 
avondgebed op de knieën. Ik voelde mij geborgen en 
veilig. Ik kijk met dankbaarheid terug op mijn jeugd.  
In mijn tijd, (de jaren 60) was het nog normaal dat de meisjes 
naar de meisjesschool gingen, de Mariaschool, en de 
jongens naar de jongensschool, de St. Josephschool. Deze 
scheiding was er tot de zesde klas, toen werd het gemengd. 
De middelbare school heb ik in Grave gevolgd. Dat was 
een katholiek internaat voor slechtzienden. Dat ik daar 
heen moest was beslist door de pastoor en de school. Mijn 
ouders hadden daar geen invloed op en ik al helemaal niet. 
Ik vond het in het begin heel erg moeilijk. Ik miste mijn 
vrienden en vriendinnen en mijn familie. Na de middelbare 
school volgde ik het onderwijs voor detailhandel. Ik had 
eigenlijk de opleiding voor kinderverzorging en jeugd willen 
volgen, of een theater opleiding. Vanwege mijn visuele 
beperking werd ik niet aangenomen op deze opleidingen. 
Uiteindelijk ben ik in Bartiméus, in Ermelo, terecht gekomen 
en werk ik nu toch met kinderen. 

Nu geloof ik … 
… dat wij als christenen de dingen die wij vroeger 
als goed hebben ervaren vast moeten houden. Ook 

Wat geloof jij?

geloof ik nu dat onze lieve Heer in ons hart zit. 
Ik neem zo nu en dan een “Stille Tijd”: Ik kies dan 
een verhaal uit de Bijbel, denk erover na en mediteer. 
Ik ben nu meer bezig met de Bijbel dan vroeger. 
Het is voor mij een grote verandering, zelf kunnen lezen uit 
de Bijbel en er over nadenken. Wij zouden ook meer de goed- 
heid van onze naaste moeten zien en meer met elkaar pra- 
ten over het geloof. Dat haalt de goedheid van de mens 
naar boven. Ik heb ook nog in het Benedictijner klooster 
in Brunssum gezeten. Dat was een internationaal klooster  
voor zusters met een beperking. Het was een contem- 
platief (stilte) klooster. Maar als er gesproken werd, was 
de voertaal Frans. Het intreden in het klooster was te zwaar 
voor mij, ik kon dit uiteindelijk niet volhouden, maar ik had 
er toch een fantastische tijd. Ik heb van één van de zusters 
geleerd om mijn hartslag op mijn pols op te zoeken en in dit 
hartritme het Jezusgebed op te zeggen en zo één met Jezus 
te zijn. In dit ritme heb ik Iconenhout geschuurd. Dit gaf 
mij de ervaring van de intensiteit om met God bezig te zijn. 
Het belangrijkste wat ik geleerd heb is dienstbaar te zijn. En 
de dingen die je doet, doe je vanuit je hart.

Ik geloof niet meer …
… dat Jezus in het tabernakel zit en dat 
wij niet in de Bijbel zouden mogen lezen, 
zoals mijn ouders dit van hun ouders 
hebben geleerd.

                         Diny Veltmaat  
                         Ermelo

BESTUREN
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Eind augustus 2022 is de vernieuwde website van de St. 
Lucasparochie live gegaan.
De website van de St. Lucas parochie was al weer enige 
jaren in de lucht. Hij is gebouwd in WordPress. Nu moest 
er een upgrade van WordPress komen naar WordPress 5.8.2. 
Dit heeft o.a. te maken met de beveiliging van de site.

Door deze upgrade moesten er nogal wat technische 
wijzigingen aangebracht worden.
Dit was dan ook de reden om weer eens kritisch naar de 
vormgeving en functionaliteit van de site te kijken. 
Begin dit jaar hebben we een korte inventarisatie gemaakt 
van de behoeften en de kritiek op de oude site. Een en ander 
heeft geresulteerd in de site die u nu kunt vinden onder 
www.stlucas.nu.
In deze vernieuwde site heeft het menu een andere indeling 
gekregen, de vieringen worden compacter getoond en het 
nieuws/berichten van de locaties worden duidelijker en 
makkelijk vindbaar weergegeven. Ook de weergave op de 
telefoon is verbeterd.

We hopen dat deze vernieuwde site voldoet aan de ver- 
wachtingen.  Mochten er aanvullingen of opmerkingen zijn,  
dan horen we dat graag. U kunt dan mailen naar het 
volgende adres: communicatie@stlucas.nu

Tjeerd Mulder, communicatie

Vernieuwde website

mailto:communicatie@stlucas.nu
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LEREN

Wat is de Alpha-cursus?

VIEREN

Vanaf 1 september zenden we uit op kerkdienstgemist.nl 
en niet op YouTube. Dit kan op uw laptop, PC, IPad, tablet, 
mobiele telefoon. 
 

- Ga naar www. kerkdienstgemist.nl
- Vul “Achterveld” in bij zoek “kerk” op de blauwe balk.
- Klik op het volgende scherm op “Sint Jozef Achterveld”. 
  Er verschijnt een lijst van beschikbare uitzendingen die u 
  kunt bekijken/volgen.
- Klik op de uitzending die u wilt volgen.

U kunt ook een app “Kerkdienst Gemist” op uw telefoon of 
tablet downloaden.
Als u “Sint Jozef Achterveld” heeft gevonden klik dan op 
het sterretje boven in het beeld en u komt in het vervolg 
steeds in dit scherm.

Bij vragen kunt u het secretariaat bellen  
op ma/di/do- ochtend tot 12.00 uur,  
telefoonnummer 0342-451420.

Heilig Vormsel “nieuwe vorm”
Op zondag 12 juni jl. was het eindelijk zover. Voor het eerst 
sinds 2019 vond er weer een feestelijke Heilig Vormselviering 
plaats, ditmaal in Achterveld; het geografische hart van onze 
beide samenwerkende parochies St. Lucas en St. Maarten. 
Door het uitvallen van twee jaar door de Coronapandemie en 
het ontbreken van een vaste werkgroep, is het gelukt om i.s.m. 
de beide secretariaten en verschillende vrijwilligers, toch een 
gedegen voorbereidingstraject op touw te zetten voor de 18 
vormelingen. 
De inhoud van deze laatste zin is tevens aanleiding voor dit 
artikel. Want na enig overleg hebben we als pastoraal team 
besloten dat de voorbereiding op het Heilig Vormsel voortaan 
om de twee jaar zal plaatsvinden. Dus eerstvolgend keer is 
medio 2024. Graag neem ik u mee in deze besluitvorming. 
Eén van de primaire argumenten voor dit besluit is het 
afgenomen aantal vormelingen. Zo waren er over een periode 
van 3 jaar (2020, 2021 en 2022),  in juni 18 tieners die het Heilig 
Vormsel hebben ontvangen. Een tweede, maar niet minder 
belangrijk argument, is de krimpende menskracht. Enerzijds 
het aantal vrijwilligers, zo is er bijv. geen werkgroep voor het 
Heilig Vormsel en anderzijds de krimp van het pastoraal team 
van 6,4 fte twee jaar geleden, naar momenteel 4,4 fte op dit 
moment. 
Daarnaast zal de voorbereiding voor de beide parochies 
worden gecentreerd op één locatie en de Vormselviering 
zelf zal om en om in één van de kerken van beide parochies 
worden gehouden. In 2024 is dit in de St. Maarten parochie. 

Graag houden we u op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Namens het pastoraal team,
Pastor Johan Rutgers

 
Op de Alpha-cursus ont- 
moet je leuke, nieuwe men-
sen, stel je vragen en praat 
je met andere deelnemers 
door over interessante on- 
derwerpen. Je ontdekt al- 
tijd iets nieuws. 
Tijdens de interactieve 
en gezellige bijeenkom-
sten ontdek je wat het 
christelijke geloof in-
houdt.

Voor wie? 
Ben je nog jong of 
sta je al verder in het 
leven, de Alpha-cursus 
is voor iedereen! Heb 

je vragen over het leven of over het christelijk 
geloof? Dan is dit echt iets voor jou. Er is alle ruimte om 
het gesprek aan te gaan en je vragen en ideeën te delen.

Wanneer en waar?
De bijeenkomsten vinden wekelijks plaats op de 
woensdagavond van 18.00 uur tot 21.00 uur in het 
Parochiecentrum Catharinakerk, Langstraat 36 in Barne-
veld. De eerste bijeenkomst is op 21 september 2022. Er 
zijn tien Alpha-bijeenkomsten en een Alpha-weekend.

Hoe werkt het?
Elke Alpha-bijeenkomst begint met een lekkere maaltijd, 
wat hét moment is om elkaar op een ontspannen manier 
te leren kennen. Na de maaltijd luister je naar een korte, 
inspirerende inleiding over een van de onderwerpen. 
Daarna is er alle ruimte om je vragen en gedachten te 
delen in kleine groepen. Deelname aan de Alpha-cursus is 
gratis, een vrijwillige bijdrage voor de maaltijd is welkom. 

Elke bijeenkomst staat een ander onderwerp centraal. 
Op de Alpha-cursus bespreek je onder meer de volgende 
onderwerpen:
Is er meer? Wie is Jezus? Bidden: waarom en hoe? De 
Bijbel lezen: waarom en hoe? Hoe zit het met de kerk?

Een Alpha-bijeenkomst ziet er zo uit: 
18.00  Diner    
19.00 Inleiding door een spreker
19.30 Pauze
19.45 Gespreksgroepen
20.30 Afsluiting
21.00 Einde

Welkom en aanmelding
Zin in een nieuwe uitdaging? Je bent van harte welkom! 
Aanmelden kan tot 20 september 2022 door te mailen 
of te bellen naar: alpharkbarneveld@gmail.com of  
06-36073145, ook als je meer informatie wilt hebben.

mailto:alpharkbarneveld@gmail.com
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  Datum   Lezingen Leusden Harderwijk Ermelo Putten

 Vaste vieringen
Elke do. 9.30 u.                        

Rozenkransgebed                     

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

niet in september

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

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

niet in september

za. 10 sept. l1: Ex. 32,7-11.13-
14;  l2:  
1 Tim. 1,12-17;  
ev: Luc. 15, 
1-32 of 15,1-10 

zo. 11 sept. 
9.15 EV.                            

H. Zemann                                  
Generations                    

11.00 WCV.                  
R. Bouwman                   

Cantores

9.15 WCV.                
B. Piepers                

Pastor Bonus

11.00 WCV.                
B. Piepers            
Cantorij

za. 17 sept.

l1: Amos 8,4-7;  l2: 
1 Tim. 2,1-8; ev: 
Luc. 16,1-13 of 
16,10-13

zo. 18 sept.
9.15 EV.                            

H. Zemann           
Cantores

11.00 GV.                 
PGV Caeciliakoor

10.00 WCV.                    
R. Bouwman                           

Scola 

10.00 GV.                           
PGV                  

Cantabile

za. 24 sept.
l1: Amos 6,1a. 
4-7;   
l2: 1 Tim. 6, 
11-16;  
ev: Luc. 16, 
19-31

19.00 GV                          
F. Kok                         
Ruach

zo. 25 sept.
9.15 EV.                            

H. Zemann                             
Ruach

11.00 GV.                          
PGV Cantores

9.15 WCV.                   
F. Kok                

Samenzang

10.00 GV.              
PGV 

Samenzang

za. 1 okt. l1: Hab. 1, 
2-3; 2,2-4;   
l2: 2 Tim. 1,6-8.13-
14;  
ev: Luc. 17,5-10zo. 2 okt.

9.15 EV.                           
 J. Rutgers                

Ruach

11.00 EV.  
H. Zemann 

Caeciliakoor

9.15 WCV.                  
R. Bouwman               

Scola

11.00 WCV.                    
R. Bouwman           
Samenzang

za. 8 okt. l1: 2 Kon. 5, 
14-17;   
l2: 2 Tim. 2,8-13; 
ev: Luc. 17, 
11-19

19.00 GV. PGV                     
Cantores

9.15 EV.                          
J. Rutgers                 

Generations
zo. 9 okt.

11.00 WCV.                   
R. Bouwman  
Panta Rhei

9.15 WCV.                   
F. Kok                   

Pastor Bonus

11.00 WCV.                
F. Kok                   

Contagio

za. 15 okt.
l1: Ex. 17,8-13;  l2: 
2 Tim. 3, 
14-4,2;  
ev: Luc. 18,1-8

19.00 EV.                 
H. Zemann               
Cantabile

zo. 16 okt.

za. 22 okt. l1: Sir. 35, 
12-14,16-18;   
l2: 2 Tim. 4, 
6-8.16-18;  
ev: Luc. 18,9-14

19.00 GV.                          
F. Kok                         
Ruach

19.00 EV.                    
J. Rutgers  

Ceaciliakoor

zo. 23 okt.
9.15 EV.                              

H. Zemann                  
Cantores

9.15 EV.                     
J. Rutgers            

Samenzang

11.00 EV.                  
J. Rutgers                   
Cantorij

Datum Nijkerk Hoevelaken Achterveld Barneveld Voorthuizen

Vaste 
vieringen

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

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

niet in september

Elke dinsdag              
9.30 u. EV.

za. 10 sept.

 
zo. 11 sept.

9.15 WCV.                        
R. Bouwman                 

St. Caeciliakoor

10.00 GV.                          
PGV

9.00 GV.                     
PGV

za. 17 sept.

19.00               
Fakkeloptocht  

de Glind-Achterveld                       
F. Kok 

De Vlindertjes

19.00 WCV.                 
R. Bouwman           
Odulfkoor

zo. 18 sept.
9.15 WCV.                  
B. Piepers                 

St. Catharinakoor 

10.00 OV.                          
PGV

11.00 WCV.                  
MOV  
F. Kok                          

Vivente

11.00 WCV.                    
B. Piepers                          

St. Caeciliakoor  
18:30 Oecumnische 

Vredesdienst  
Ds. Atzo Nicolaï

za. 24 sept.

zo. 25 sept.
11.00 GV.                    

PGV    
Contagio

9.15 WCV.                          
N. Morpey                
Samenzang

11.00 WCV.                   
N. Morpey                   

St. Caeciliakoor

11.00 WCV.                     
F. Kok                         

St. Caeciliakoor   
16.30 Benedictijner 

Vespers (Cantabile en  
St. Caeciliakoor)

za. 1 okt.
19.00 EV.                  

H. Zemann              
Odulfkoor

zo. 2 okt.  
9.15 EV.                    

H. Zemann                      
St. Catharinakoor

9.15 WCV.                    
B. Piepers           
Pauluskoor

11.00 WCV.                   
B. Piepers                        
Vivente +  

de Vlindertjes

10.00 GV.                           
PGV                              

St. Caeciliakoor

za. 8 okt.

zo. 9 okt.
9.15 GV.                 

PGV                         
St. Caeciliakoor

9.15 WCV.                          
R. Bouwman          
Samenzang

11.00 GV.                
PGV  

St. Caeciliakoor

11.00 EV.                      
J. Rutgers                         

St. Caeciliakoor

za. 15 okt.

zo. 16 okt.

10.30                   
HELE TEAM 
LUCASDAG             

Vivente

za. 22 okt.

zo. 23 okt.
9.15 WCV.                 

R. Bouwman                        
St. Caeciliakoor

10.00 GV.                          
PGV              

Pauluskoor

9.15 WCV.                                     
F. Kok                           

CoVoCo

11.00 WCV.                     
R. Bouwman                            

St. Caeciliakoor

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

De laatste wijzigingen vindt u op onze website: www.stlucas.nu 
VIEREN
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  Datum   Lezingen Leusden Harderwijk Ermelo Putten

 Vaste vieringen
Elke do. 9.30 u.                        

Rozenkransgebed                     

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

niet in september

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

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

niet in september

za. 10 sept. l1: Ex. 32,7-11.13-
14;  l2:  
1 Tim. 1,12-17;  
ev: Luc. 15, 
1-32 of 15,1-10 

zo. 11 sept. 
9.15 EV.                            

H. Zemann                                  
Generations                    

11.00 WCV.                  
R. Bouwman                   

Cantores

9.15 WCV.                
B. Piepers                

Pastor Bonus

11.00 WCV.                
B. Piepers            
Cantorij

za. 17 sept.

l1: Amos 8,4-7;  l2: 
1 Tim. 2,1-8; ev: 
Luc. 16,1-13 of 
16,10-13

zo. 18 sept.
9.15 EV.                            

H. Zemann           
Cantores

11.00 GV.                 
PGV Caeciliakoor

10.00 WCV.                    
R. Bouwman                           

Scola 

10.00 GV.                           
PGV                  

Cantabile

za. 24 sept.
l1: Amos 6,1a. 
4-7;   
l2: 1 Tim. 6, 
11-16;  
ev: Luc. 16, 
19-31

19.00 GV                          
F. Kok                         
Ruach

zo. 25 sept.
9.15 EV.                            

H. Zemann                             
Ruach

11.00 GV.                          
PGV Cantores

9.15 WCV.                   
F. Kok                

Samenzang

10.00 GV.              
PGV 

Samenzang

za. 1 okt. l1: Hab. 1, 
2-3; 2,2-4;   
l2: 2 Tim. 1,6-8.13-
14;  
ev: Luc. 17,5-10zo. 2 okt.

9.15 EV.                           
 J. Rutgers                

Ruach

11.00 EV.  
H. Zemann 

Caeciliakoor

9.15 WCV.                  
R. Bouwman               

Scola

11.00 WCV.                    
R. Bouwman           
Samenzang

za. 8 okt. l1: 2 Kon. 5, 
14-17;   
l2: 2 Tim. 2,8-13; 
ev: Luc. 17, 
11-19

19.00 GV. PGV                     
Cantores

9.15 EV.                          
J. Rutgers                 

Generations
zo. 9 okt.

11.00 WCV.                   
R. Bouwman  
Panta Rhei

9.15 WCV.                   
F. Kok                   

Pastor Bonus

11.00 WCV.                
F. Kok                   

Contagio

za. 15 okt.
l1: Ex. 17,8-13;  l2: 
2 Tim. 3, 
14-4,2;  
ev: Luc. 18,1-8

19.00 EV.                 
H. Zemann               
Cantabile

zo. 16 okt.

za. 22 okt. l1: Sir. 35, 
12-14,16-18;   
l2: 2 Tim. 4, 
6-8.16-18;  
ev: Luc. 18,9-14

19.00 GV.                          
F. Kok                         
Ruach

19.00 EV.                    
J. Rutgers  

Ceaciliakoor

zo. 23 okt.
9.15 EV.                              

H. Zemann                  
Cantores

9.15 EV.                     
J. Rutgers            

Samenzang

11.00 EV.                  
J. Rutgers                   
Cantorij

Datum Nijkerk Hoevelaken Achterveld Barneveld Voorthuizen

Vaste 
vieringen

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

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

niet in september

Elke dinsdag              
9.30 u. EV.

za. 10 sept.

 
zo. 11 sept.

9.15 WCV.                        
R. Bouwman                 

St. Caeciliakoor

10.00 GV.                          
PGV

9.00 GV.                     
PGV

za. 17 sept.

19.00               
Fakkeloptocht  

de Glind-Achterveld                       
F. Kok 

De Vlindertjes

19.00 WCV.                 
R. Bouwman           
Odulfkoor

zo. 18 sept.
9.15 WCV.                  
B. Piepers                 

St. Catharinakoor 

10.00 OV.                          
PGV

11.00 WCV.                  
MOV  
F. Kok                          

Vivente

11.00 WCV.                    
B. Piepers                          

St. Caeciliakoor  
18:30 Oecumnische 

Vredesdienst  
Ds. Atzo Nicolaï

za. 24 sept.

zo. 25 sept.
11.00 GV.                    

PGV    
Contagio

9.15 WCV.                          
N. Morpey                
Samenzang

11.00 WCV.                   
N. Morpey                   

St. Caeciliakoor

11.00 WCV.                     
F. Kok                         

St. Caeciliakoor   
16.30 Benedictijner 

Vespers (Cantabile en  
St. Caeciliakoor)

za. 1 okt.
19.00 EV.                  

H. Zemann              
Odulfkoor

zo. 2 okt.  
9.15 EV.                    

H. Zemann                      
St. Catharinakoor

9.15 WCV.                    
B. Piepers           
Pauluskoor

11.00 WCV.                   
B. Piepers                        
Vivente +  

de Vlindertjes

10.00 GV.                           
PGV                              

St. Caeciliakoor

za. 8 okt.

zo. 9 okt.
9.15 GV.                 

PGV                         
St. Caeciliakoor

9.15 WCV.                          
R. Bouwman          
Samenzang

11.00 GV.                
PGV  

St. Caeciliakoor

11.00 EV.                      
J. Rutgers                         

St. Caeciliakoor

za. 15 okt.

zo. 16 okt.

10.30                   
HELE TEAM 
LUCASDAG             

Vivente

za. 22 okt.

zo. 23 okt.
9.15 WCV.                 

R. Bouwman                        
St. Caeciliakoor

10.00 GV.                          
PGV              

Pauluskoor

9.15 WCV.                                     
F. Kok                           

CoVoCo

11.00 WCV.                     
R. Bouwman                            

St. Caeciliakoor

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

De laatste wijzigingen vindt u op onze website: www.stlucas.nu 
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VREDESWEEK 2022
Van 17 t/m 25 september is het Vredesweek, met als 
thema ”Generatie Vrede”. Het is een week waarin PAX 
aandacht vraagt voor het bijzondere vredeswerk van 
mensen die overal ter wereld bijdragen aan vrede en 
verzoening.

Van Jemen en Palestina tot Zuid-
Soedan en inmiddels ook op ons 
eigen continent in Oekraïne: 
oorlog en geweld raakt mensen 
overal ter wereld. Gewapende 
conflicten drijven miljoenen 
mensen op de vlucht, maakt 
ongelijkheid groter en werkt 
de klimaatcrisis in de hand.  

De oorlog in Oekraïne doet ons des te meer beseffen dat 
vrede niet vanzelfsprekend is, maar een gezamenlijke 
opdracht waar elke dag aan moet worden gewerkt. 
Zeker in een tijd waarin de wereld om ons heen snel 
verandert, nieuwe dreigingen op ons afkomen en grote 
vraagstukken over veiligheid op tafel liggen. Al jaren 
bouwt vredesbeweging PAX samen met vredesactivisten 
aan een wereld vol vrede. Zoals de Zuid-Soedanese 
Rose Acindhel (38) die strijdt voor vrede, economische 
zelfstandigheid en een betere rechtspositie voor 
vrouwen. 

Of de jonge Palestijnse Tala Qudsi (24) die politiek 
actief is en zich kandidaat stelt voor het bestuur in 
haar stad op de Westelijke Jordaanoever. Ook legt 
Tara contacten tussen Palestijnse jongeren en politiek 
actieve jongeren uit andere landen. Het woongebied 
van de Colombiaanse Deyis Carmona (49) werd 
jarenlang geteisterd door geweld tussen guerrilla’s en 
paramilitairen. Veel mensen zijn vermoord en 55.000 
boeren van hun land verdreven. Deyis is voorzitter van 
een regionale slachtofferorganisatie van 12 ontheemde 
boerengemeenschappen. Ze eisen hun grond terug 
en vechten voor gerechtigheid en een beter bestaan. 
Al deze en vele andere vredesactivisten geloven dat 
alles begint met democratie, geweldloos verzet en 
oprechte ontmoetingen tussen mensen om conflicten 
te voorkomen. Zij eisen politieke actie, organiseren 
dialoog tussen strijdende partijen en staan op voor 
de mensen die de dupe zijn van militaire acties. 
 
Tijdens de Vredesweek van 2022 brengt PAX Generatie 
Vrede samen om het gevoel van onmacht in deze 
onzekere tijden om te zetten in hoop. Generatie Vrede 
verenigt mensen die in actie willen komen voor vrede, 
over grenzen heen en dwars door verschillen in ras, 
huidskleur en afkomst. De vredesbeweging anno 2022 
verbindt jong en oud in een gezamenlijke missie voor een 
vreedzame wereld.

Oktober is de Wereldmissiemaand. Het eerste 
weekend (1 en 2 oktober) vieren we Wereldmissiedag 
van de kinderen. Op Missiezondag 23 oktober 
wordt over de hele wereld in de katholieke kerk 
gecollecteerd voor het pastorale werk van parochies 
in Afrika en Azië.

Dit jaar richt MISSIO haar blik speciaal op Kibera, 
de grootste sloppenwijk van Nairobi. De metropool 
Nairobi staat met zijn 7,5 miljoen inwoners op het punt 
een megacity te worden. Dagelijks stromen mensen 
vanuit het omliggende gebied de stad binnen in de 
hoop op werk en een betere toekomst. Zo’n 60% van 
de stadsbevolking van Nairobi leeft in meerdere grote 
slums op slechts 6% van de oppervlakte van de stad. 
Kibera is Kiswahili en betekent jungle. Naar schatting 
een half miljoen mensen wonen hier dicht opeen gepakt. 
Slechts een vijfde deel van de huizen heeft stroom; 
drinkwater moet bij waterstations gehaald worden. 
Hygiëne is een groot probleem. De meeste mensen 
die hier leven willen maar één ding: weg! De Yarumal 
missionarissen onder leiding van pastor Firmin Koffi 
zeggen: “Kibera is een goede leerschool”.
De ellende en uitzichtloosheid zijn slechts één kant van 

de medaille. Er is nog een andere kant: saamhorigheid, 
elkaar helpen waar nodig is. Zo heeft zuster Mary 
Wambui een groot netwerk opgebouwd van mensen 
en organisaties met wie ze samenwerkt. Ze bezoekt 
mensen in haar wijk, sluit vriendschappen en helpt met 
praktische zaken. Ze heeft tevens microkredietgroepen 
opgericht waardoor vrouwen een klein zelfstandig 
inkomen kunnen verwerven.

MISSIO ondersteunt het pastorale werk in Kibera, 
Nairobi. Help mee! Geef aan MISSIO in de 
collecte op zondag 23 oktober of stort uw bijdrage 
op NL65 INGB 0000 0015 66 t.n.v. MISSIO 
Wereldmissiemaand te Den Bosch.
Meer informatie: www.missio.nl

MOV, Bernard Neijzen

Zuster Mary Wambui, Caroline Anyango en pastor Firmin Koffi.

http://www.missio.nl/
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Het is zover, er wordt hard gewerkt om dit jaar weer 
eens een mooie Lucasdag voor te bereiden. Een paar 
jaar was het niet mogelijk, maar nu gaan we er samen 
met alle parochianen van de St. Lucasparochie 
en mogelijk daarbuiten een echt parochiefeest 
van maken. Het programma op deze feestdag is 
opgebouwd rondom de Friese boerenzoon, de 
Nederlandse pater Karmeliet, die op 15 mei j.l. in 
Rome werd heilig verklaard: 

 

Titus Brandsma
Op deze feestdag willen we graag nieuwe verbanden 
smeden door samen te komen, elkaar te spreken 
en met elkaar te zingen en te luisteren. Als altijd 
beginnen we deze dag met een Eucharistieviering, 
waarin pastoor Harrold Zemann en zijn pastoresteam 
zullen voorgaan. Het koor van Achterveld “Vivente” 
o.l.v. Herma Coterlet-Vedder zal de muzikale invulling 
voor deze viering verzorgen. De begeleiding op de 
piano is in handen van Arthur Bouma. 

Er is ook Kinderwoorddienst!!

Voor na de viering zullen vrijwilligers een heerlijke 
lunch met een kopje koffie of thee verzorgen. De 
kinderen worden getrakteerd op poffertjes en 
limonade. Ook dat is een feest!!
Na de lunch worden de kinderen en de vormelingen 
verrast op een leuke activiteit, sport en/of spel, 
waaraan zij veel plezier zullen beleven.

Voor de volwassenen bieden we een theatervoor-
stelling aan met levensgrote poppen en muziek. 
Peter Vermaat vertelt in deze voorstelling het 
levensverhaal van Titus Brandsma. Een verhaal van 
een kwetsbaar mens die overeind bleef te midden 
van het oorlogsgeweld. Na afloop praten we na met 
Peter Vermaat onder het genot van een drankje en 
een hapje.

Namens de commissie Lucasdag, Jos van Vliet

  

 
     Pope Francis@Pontifex 8 aug 2022

 
Reviving a dialogue happens not with 
words, but with silence; not by insisting, 
but by patiently beginning anew to patiently 
listen to another person, hearing about  
their struggles and what they carry inside.  
The healing of the heart begins with 
listening.

Vertaling: 
Een dialoog nieuw leven inblazen gebeurt niet met 
woorden, maar met stilte; niet door aan te dringen, 
maar door geduldig opnieuw te beginnen, geduldig 
te luisteren naar een andere persoon, te horen over 
hun worstelingen en wat ze in zich dragen.  
De genezing van het hart begint met luisteren.

 

AANDACHT VOOR FAIR  
TRADE OP DE LUCASDAG

We vragen de parochianen op  
de Lucasdag een bijdrage in de 
vorm van Fair Trade producten 
mee te brengen naar de kerk.

Tijdens de viering zal er gecollecteerd worden  
om ook Fair Trade producten in te kopen.  
De gehele opbrengst zal worden besteed aan  
de Voedselbank.

Zondag 16 oktober 2022
St. Jozefkerk in Achterveld
 Van 10.30 uur tot ongeveer 15.00 uur.

Er zijn geen vieringen in de andere kerken  
van onze parochie.
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30 jaar!
Op zondag 18 september vieren we om 11.00 uur het 
30 jarig bestaan van ons koor. We ontvangen u graag 
in onze St. Jozefkerk waar pastor Fred Kok voorgaat 
en wij samen met vele oud-leden een feestelijk koor 
vormen met repertoire door-de-jaren-heen. Na de 
viering nodigen we alle aanwezigen uit om gezellig 
koffie en thee te blijven drinken waarbij we traktaties 
uit eigen keuken presenteren. Van harte welkom!

Projectkoor Dolce Musica hervat  
29 september 2022 weer de repetities  
van Puccini ’s Messa Di Gloria

Projectkoor Dolce Musica geniet sinds eind mei van een 
welverdiende zomervakantie. In het vroege voorjaar werd 
onder leiding van Martien Musters de uitdagende Messa 
Di Gloria van Puccini en een 30-tal enthousiaste zangers 
ter hand genomen en zijn  reeds het Kyrie en  Gloria 
ingestudeerd. Ondanks dat er dus flinke vorderingen zijn 
gemaakt, zijn nieuwe leden nog steeds van harte welkom, 
een kwestie van “aanhaken” en meedoen!
Na 10 jaar staan de uitvoeringen van Dolce Musica dit 
seizoen voor het laatst onder leiding van dirigent Martien 
Musters. Een eventueel volgend project van Dolce Musica 
zal worden geleid door Carina Kramer. 
Aanmelden kan op projectkoordolcemusica@gmail.com 

Extra informatie:
Repetities : Donderdagavond
Kosten : € 20,- per maand.
Locatie : Catharijnecentrum, Langstraat 36, Barneveld
Tijd :  19.30- 21.30  (Deur open 19.00 uur)

Troostplek voorziet in een behoefte…
Inmiddels meer dan 100 bezoekers

Op Klettersteeg 17 in Achterveld staat sinds september 2021 een 
troostplek. Een klein kapelletje met ‘voorzieningen’.
Een van de voorzieningen is een boekje waarin bezoekers hun 
zielenroerselen kunnen schrijven. “Een paar maal ben ik (Marjan) hier 
geweest tijdens fietstochtjes…uw rusthuis is in mijn hart gesloten… 
laatste keer. We verhuizen naar het Noorden.”. Andere teksten hebben 
soms weer een heel andere inhoud. Mooi dat iedere bezoeker vrijuit  
kan schrijven.
Naast tekst wordt in het boekje ook (gevraagd) naar het noteren van 
aantallen. Een opmerkelijke reactie: “Ik heb bij de bezoekersaantallen 1 
ingevuld. Of had het toch 2 moeten zijn. Wat zou je genoten hebben van 
de rust, de kastanjes, het goede leven ”. 
Wat ook een gewaardeerde voorziening is, zijn de houten schijfjes met 
teksten, beschreven door onze gewaardeerde tekstschrijfster Sonja 
Rippen. In het logboekje: “Dank u wel voor het troostplankje!! Het krijgt 
een mooi plekje in mijn dierbarenkastje van al mijn dierbaren die ik ben 
verloren… familie uit Spaarnedam”. Inmiddels zijn ook andere uitingen 
zoals kaartjes met teksten, door bezoekers toegevoegd.
Wat wellicht ook een rol speelt is dat op hetzelfde terrein, door een 
houtwal afgescheiden van ons woonhuis, een picknicktafel staat. Dat zorgt 
voor mensen uit het hele land via onder andere de vakantieparken in de 
omgeving. En deze tekst, “ 7 november 2021. Het gras groeit niet sneller 
als je er aan trekt! Laat los en heb vertrouwen”, is een wijsheid  
van waarde. 
We zijn blij voor al deze bezoekers. We voelen ons prettig bij de SJK, 
de Spieker Jozef Kapel: als kapel…aan of als kapel…meester.

Gerard en Annie van Dijk

mailto:projectkoordolcemusica@gmail.com
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In het Titus Brandsma Huis te Deventer wordt op 22 oktober de Ariëns Prijs 
voor Diaconie 2022 uitgereikt. Het programma duurt van 10.30 tot 15.00 uur 
en begint met een gebedsviering, gevolgd door een aantal interviewblokken, 
muziek en een theologisch commentaar op de genomineerde initiatieven. Ook 
is er een markt waar diverse diaconale initiatieven zich presenteren. ‘s-Middags 
worden achtereenvolgens de Publieks Prijs, de Tweede Prijs en de Ariëns Prijs 
uitgereikt. 
Vanaf half juli kan er via de website van het Aartsbisdom Utrecht gestemd 
worden op de Publieks Prijs. Hiervoor zijn 25 initiatieven, projecten en activi- 
teiten genomineerd: deze worden op www.aartsbisdom.nl/AriensPrijs2022 
gepresenteerd met een kort verhaal en een foto. De stembus is geopend tot 
en met 16 oktober.

KIDS/JONGEREN

Dé Notenclub kon de afgelopen jaren dan niet 
bij elkaar komen, maar achter de schermen zijn 
we nog steeds actief. We hebben de kinderen, 
in de coronatijd, verschillende pakketjes 
bezorgd en zijn ook nu weer goed bezig 
geweest.

Drie vrolijke oud-leden van Dé Notenclub zijn 
heel ijverig bezig geweest.  Zij hebben kopjes 
met vogelvoer gemaakt.  Die krijgen de 
kinderen van Dé Notenclub zo rond 4 oktober 
uitgereikt.

Van 14 oktober tot 6 november maakt het Wereldjongerendagenkruis 
een tour door Nederland. Het vier meter hoge kruis is een herkenbaar 
onderdeel van een landelijke pelgrimstocht door de bisdommen op 
weg naar de Wereldjongerendagen (WJD) die begin augustus 2023 
in Lissabon plaatsvinden. De pelgrimstocht van het kruis nodigt uit 
om de boodschap van vrede, verzoening en verlossing door te geven.
 
Bezoek http://wjdkruis.nl/ voor achtergrondinformatie over de 
Wereldjongerendagen en het WJD-kruis.

Programma uitreiking Ariëns Prijs voor Diaconie bekend

4 oktober is het namelijk DIERENDAG. 
De dag van de heilige Sint Franciscus, 
beschermheilige van de Natuur. 
Samen met het kopje krijgen de 
kinderen ook een boekje met het 
verhaal van Sint Franciscus. Zo blijven 
we lekker bezig en zijn we heel blij 
met deze dames die ons zo goed 
hebben geholpen. Kaelynn, Sophie 
en Rianne dank je wel!

Alie en Sylvia (Nijkerk en Hoevelaken)

Wereldjongerendagenkruis gaat op tour door Nederland

   

http://www.aartsbisdom.nl/AriensPrijs2022
http://wjdkruis.nl/
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23 oktober 2022  Wereldmissiemaand collecte 
     voor het pastorale werk van 
     parochies in Afrika en Azië

Zondag 16 oktober 2022
10:30 uur    Lucasdag St. Jozefkerk, Achterveld

Vrijdag 14 oktober tot 6 november 2022    
     Wereldjongerendagenkruis gaat  
     op tour door Nederland,  
     http://wjdkruis.nl/

Vanaf 1 sept.2022 Live uitzendingen Achterveld via:  
     www.kerkdienstgemist.nl

17 t/m 25 sept. 2022 Vredesweek

Zondag 18 sept. 2022
11:00 uur    30 jarig bestaan koor Vivente,  
     St. Jozefkerk, Achterveld

Woensdag 21 sept. 2022
18:00 uur – 21:00 uur Start Alpha-cursus, 
     parochiecentrum Catharinakerk, 
      Barneveld

Donderdag 29 sept. 2022
19:30 uur – 21:30 uur Start repetities Dolce Musica

1 en 2 okt. 2022  Wereldmissiedag voor de kinderen

  

“Zingen is gezond, zingen maakt slimmer en zingen is goed voor hart, ziel en verstand. Zingen is de  
ideale en actieve manier om je kind het geloof mee te geven. Kinderen staan stil bij de betekenis van 
liedteksten, leren teksten uit het hoofd en begrijpen daardoor de Bijbellezingen beter. De kinderen 
van vandaag zijn de toekomstige volwassen gelovigen voor onze Kerk.” Dat stelt Simon de Jong van de 
Kerkelijke Instelling Sint Caecilia. Deze instelling voor kerkmuziek gaat daarom in het najaar aandacht 
besteden aan de kwaliteit van de kinderkoorzang in het Aartsbisdom Utrecht.  
De Jong: “Via projecten wordt ondersteuning aangeboden aan zowel de zangertjes zelf alsook aan de 
dirigenten en begeleiders.” Volgens De Jong is zingen in een koor “superleuk, gezond en leerzaam”  
voor kinderen. Ze leren zo op speelse wijze wat erbij komt kijken als je in een koor zingt en ervaren 
hoe fijn het is om samen mooie koormuziek te zingen. Kinderkoorleden ontmoeten andere zangers en 
een dirigent / pianist tijdens het samen zingen. Ook leren ze nieuwe dingen op zanggebied en worden 
ze geïnspireerd om in hun eigen parochie mooie kerkmuziek uit te voeren. De Jong: “Kinderkoorzang 
tijdens de liturgie is van wezenlijk belang voor de kinderen zelf en voor de parochianen. Ook bevordert 
kinderkoorzang het kerkbezoek van ouders, broertjes en zusjes. Het gezegde ‘Wie de jeugd heeft, heeft 
de toekomst’ is hier absoluut van toepassing.” (uit PBS)

Zingen (Bron: Geloventhuis.nl)

  

Een heel goede manier om je hart te verheffen 
is: samen zingen. Zingen geeft vleugels, bv. 
bij de Avondvierdaagse. Of samen in de 
auto, als het nog ver is. Bij de afwas. Met 
zijn allen op een feestje. Op de camping 
rond het kampvuur. Een van de dierbaarste 
herinnering van veel ouderen is vaak hoe 
samen thuis gezongen werd. Een van de 
fijnste dingen in de kerk is samen zingen 
en zingen is dubbel bidden, je hart verheft 
zich als vanzelf op de vleugels van een lied. 
 
Zing bijvoorbeeld het lied: Hoor je het 
zingen van het vuur? 

http://wjdkruis.nl/
http://www.kerkdienstgemist.nl

