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We gaan met deze Jozefbode-uitgave alweer jaargang 4 in. Zoals u 

kunt zien hebben we gekozen voor een nieuwe voorkant. We hopen 
dat het een verandering ten goede is.  

De schoolvakanties zijn weer voorbij en veel mensen gaan weer aan 

het werk. Hopelijk met warme herinneringen aan een mooie zomer! 
 

 
Zicht op de haven van West-Terschelling 

 
We wensen u veel leesplezier en alvast een mooi najaar toe. 

 

 
 

Titus Brandsma’s levensverhaal tijdens de Lucasdag op 16 oktober 
in Achterveld. 

Om de verbondenheid van de acht geloofsgemeenschappen die onder 

de Lucasparochie vallen, te vieren, komen we ieder jaar in Achterveld 
gezamenlijk bij elkaar om de Lucasdag te vieren. Alle voorgangers zijn 

daar dan aanwezig en ieder jaar zingt er een koor uit een van de 

locaties. 
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Na de viering drinken we gezellig koffie en krijgen we broodjes of 

poffertjes geserveerd. Dan is er daarna altijd een voorstelling of lezing 

die meer dan de moeite waard is om weer terug de kerk in te gaan. 
Dit jaar gaan we naar de theatervoorstelling kijken die gebaseerd is op 

het leven van Titus Brandsma. 

Het gebeurt niet elke dag dat een Friese boerenzoon heilig wordt 
verklaard. Het is de eerste keer na 2000 jaar! Niet iedereen zal weten 

wat Titus Brandsma heeft bezield en hoe hij heeft geleefd. De oorlog 

heeft in deze regio ook heel erg huisgehouden. Dat betekent dat we 
begrijpen wat de spanning van oorlog betekent. Het was niet iedereen 

gegeven om zoveel te geven, ongeacht de gevolgen, er voor mensen 

te zijn zoals Titus. Hij was tot het allerlaatste moment van zijn leven in 
Dachau een troost en hulp voor zijn medegevangenen. 

De voorstelling laat het levensverhaal van Titus Brandsma zien. Hij is 

geboren op een boerderij in Ugoklooster bij Bolsward. Het is een 
verhaal van een kwetsbare man die overeind 

bleef te midden van het oorlogsgeweld. Hij 

was een praktisch ingestelde priester die oog 
en gevoel had voor de mensen in grote nood. 

Het is een verhaal van een man die 

journalisten durfde te motiveren niet te 
buigen voor de naziterreur en zo de 

Jodenvervolging heftig te veroordelen. Deze 

houding werd zijn dood maar is voor anderen 
een inspiratie tot op de dag van vandaag. 

Er konden niet veel mensen bij de 

heiligverklaring in Rome zijn, kom daarom op 
16 oktober naar de Lucasdag en kom 

luisteren naar de boodschap van Titus die ook 

deze dagen nog steeds actueel is! 
*Evelien Blom 

 

Bericht van onze penningmeester 
Misschien heeft u er wel al eens van gehoord, misschien ook nog niet; 

GiVt. Het is een digitale vorm van geld in het collectemandje doen. 

In een tijd waarin steeds meer digitaal wordt, wil de Jozefkerk niet 
achter blijven. We merken bijvoorbeeld dat onze collecte opbrengsten 

lager worden: mensen hebben vaker weinig of geen contant geld meer 

bij zich. 
We zijn daarom eens bij andere locaties binnen de Lucasparochie gaan 

kijken hoe zij met digitalisering omgaan. Daaruit is naar voren 

gekomen dat GiVt een mooi alternatief is voor mensen die weinig 
contant geld op zak hebben. Bijkomend voordeel voor de Jozefkerk: 

wij hebben minder contant geld in huis (veiligheid) en hoeven 
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daardoor minder geld te storten. Het aantal plaatsen waar we nog 

contant geld kunnen storten is de afgelopen jaren drastisch 

verminderd. Momenteel storten wij ons kleingeld in Barneveld. Het feit 
dat we naar twee locaties moeten (briefgeld elders dan contant geld) 

is niet in ons voordeel. 

 
Is het dan binnenkort niet meer mogelijk om contant geld in het 

collectemandje te doen? Natuurlijk wel, die mogelijkheid zal er blijven! 

Maar we willen mensen die geen of weinig contant geld bij zich hebben 
de mogelijkheid bieden toch ‘geld’ in het mandje te doen. 

 

Ik ga tegenwoordig niet meer naar de kerk, maar volg de diensten via 
de streaming, kan ik ook ‘geld’ in het collectemandje doen? Die 

mogelijkheid is er zeker, dat gaan we binnenkort introduceren. Zodra 

dat rond is zullen we dat via verschillende kanalen laten weten. 
 

De Locatieraad gaat de komende maanden het in gebruik nemen van 

het GiVt verder uit werken en komt dan met een plan van aanpak. We 
gaan het zoveel mogelijk persoonlijk uit leggen hoe je het eenvoudig 

kan gebruiken.  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

GiVt maakt digitaal collecteren eenvoudig. Geen baar geld meer mee 
naar de kerk. Het principe is dat geven iets anders is dan betalen. 

Met GiVt behoud je de traditie en houd je het gebaar van geven intact. 

Je doneert met een appje op je mobiele telefoon Deze manier van 
geven is echt heel veilig en anoniem en bovendien ook heel eenvoudig 

in gebruik. Kijk maar eens naar de demo: 

https://givtapp.net/promotie-goede-doelen/ 
 

*Mariël Masselink 

https://givtapp.net/promotie-goede-doelen/
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Jaarplan'22/'23  
Op het moment dat we dit schrijven moet de startzondag op 28 

augustus nog plaatsvinden. Na de viering is dan aan en met u het 

Jaarplan '22/'23 gepresenteerd. Tijdens deze 'nazit' in de KOM met 
koffie zijn een aantal ideeën/activiteiten met u besproken. In de 

volgende Jozefbode zullen wij ervan verslag doen. 

 

Lezingen 

In het najaar staan er twee lezingen op de agenda. Deze zullen 

plaatsvinden op een woensdagavond van 19.30 - 21.30 uur, door 
zowel Fred Kok als Ben Piepers. Hierover zult u worden geïnformeerd 

via de Jozefbode, website en mededeling in de kerk. Het is onze 

bedoeling om vaker een dergelijke lezing te organiseren door het jaar 
heen. Voor deze bijeenkomsten vragen wij u € 2,00 entree als 

tegemoetkoming voor gebruik van De Kom. 

 
Oecumenische filmavonden 

Helaas zijn met vertrek van Antoinette Bottenberg en Annet Sprotte èn 

door Corona, de oecumenische filmavonden gestopt. Omdat deze 
filmavonden goed werden bezocht en de thema's van deze films 

aanspraken, hebben we gemeend deze avonden weer te gaan 

herstarten. Vanuit de Koningshof en Marcus/Dorpskerk is hier ook 
interesse voor en er zal contact worden gelegd. Zodra er een aanbod 

is, brengen wij u op de hoogte.  

 
Actieve of meditatieve activiteiten 

Hierbij denken we aan inspiratiewandelingen of samen fietsen. Een 

eerstvolgende 'oogstdank wandeltocht' in oktober? Een klooster-
weekend? Rondom Allerzielen op 30 oktober 'bakje troost' op ons 

kerkhof. 

 
Kinderen en kerk 

Communicanten  

Helaas is er iets mis gegaan met het noemen 
van onze communicanten in de vorige 

Jozefbode. Daarvan waren alleen de kinderen 

genoemd die in Leusden wonen maar 
natuurlijk horen de kinderen die in 

Stoutenburg wonen er ook bij.  

Lea Bekhuis en Gerjan Overgoor van harte 
gefeliciteerd met jullie Eerste Communie die 

jullie op 3 juli in Achterveld hebben ontvangen! 
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Samen met Dalena van Hamersveld, Duuk van Hamersveld, Maartje 

Beumer, Simon Smit Arends Encalada, Gabriëlla Vermeulen, Maaike 

Smal, Benjamin Lamberts, David Lamberts en Zoë Frerichs hebben 
jullie vanaf 14 januari je hierop voorbereid.  

Helaas hebben wij er geen groepsfoto van maar misschien staat deze 

wel  in de Lucasbrief. 
 

18 september aanstaande, aanvang 09.15 uur zullen de kinderen, 

die in de afgelopen jaren hun eerste communie hebben gedaan, 
worden uitgenodigd om bij deze eucharistieviering aanwezig te zijn. 

Speciaal voor hen zal er Kinderwoorddienst zijn in de KOM. Meteen 

een mooie gelegenheid om elkaar weer te zien. Deze KWD zal door de 
pastoraatsgroep worden voorbereid. 

 

Een kinderwoorddienst is een belangrijk deel tijdens de 
eucharistieviering om kinderen vertrouwd te maken met de verhalen 

uit de bijbel en de rituelen die onze kerk biedt. Na de opening van de 

viering gaan de kinderen naar een eigen ruimte in De KOM. Hier zal 
een kort bijbelverhaal worden gelezen waarna een activiteit volgt dat 

aansluit op de lezing van de zondag. Voor de communie zullen de 

kinderen weer terugkomen in de kerk.  
 

Oproep aan U: Om deze kinderwoorddienst te verzorgen hebben wij 

ouders nodig. Ouders die het belangrijk vinden dat 'Het Verhaal' wordt 
doorverteld. Het zou fijn zijn als er door het jaar heen een 

kinderwoorddienst in onze kerk kan worden aangeboden. Bijvoorbeeld 

aan het begin van de Advent, Vastentijd en met Palmpasen. Dit zijn in 
de RK kerk belangrijke momenten vooraf aan de Christelijk feesten.  

Uiteraard kan de Pastoraatsgroep u hierbij op weg helpen met leuke 

materialen. Denk er over na, misschien samen met andere ouders die 
u kent van de basisschool van uw kind of uit de kennissenkring.  

  

St. Maartenspel en Kerstviering 
Zaterdag 5 november is het St. Maartenspel in de Jozefkerk, waarna 

de lichtjeswandeling naar de Marcuskerk met St. Maarten en het 

paard.  
Kinderkerstviering op 24 december om 17.00 uur in de Jozefkerk.  

(nadere info beide vieringen zal volgen in de Jozefbode). 

 
Samen zingen 'Ouder met kind’ 

Houdt uw kind van zingen en u ook, laat het ons weten en meldt dit bij 

het secretariaat: leusden@stlucas.nu 
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Met onze dirigent Jan Beckers van Generations is overleg mogelijk hoe 

dit vorm te geven, ondersteund door enkele leden van Generations 

met hun kinderen. 
 

U leest het al, plannen en ideeën genoeg maar om dit te realiseren 

hebben we wel  'menskracht' nodig. Wij kunnen helpen met faciliteren 
maar alle activiteiten zelf uitvoeren, dat gaat ons niet lukken. We doen 

hierbij een oproep aan u om als betrokken parochiaan uw 'steentje bij 

te dragen. Heeft u wel interesse om mee te helpen met het 
organiseren of hand- en spandiensten te verrichten, we horen graag 

van u. 

 

 
 
Klokken luiden 

Wist u dat wij elke maandag om 19.00 uur de 

klokken luiden voor de mensen in Oekraïne? Wij 
blijven dit doen totdat er daar geen oorlog meer is. 

Mocht u zich ergeren aan het klokgelui… Bedenk 

dan dat u zich kunt ergeren in vrijheid! 
 

Ledenadministratie 

Verandert uw gezinssamenstelling, gaat u verhuizen? Wilt u dit dan 
doorgeven aan ons secretariaat. Tot nu toe krijgen wij de wijzigingen 

via Stichting Interkerkelijke Leden Administratie (SILA) door. Echter 

vanuit de overheid zijn er plannen om dit vanwege privacy redenen 
stop te zetten waardoor wij onze administratie niet meer actueel 

kunnen houden. 

 

 
 
St. Jozefkerk 

De data van alle vieringen in de St. Lucasparochie kunt u terugvinden 

in de Lucasbrief of op de website www.stlucas.nu 
Iedere zondag is er een Eucharistieviering om 9.15 uur. 

 

Kerk-TV St Jozefkerk te Leusden. 
Om een kerk-uitzending in St Jozefkerk te Leusden te bekijken/ 

luisteren moet u volgende handelingen verrichten: Start op  laptop, 

PC, tablet, iPad of mobiele telefoon de website kerkdienstgemist.nl  en 
vul Leusden in bij ‘Vind uw kerk’. Klik in het volgende scherm op: 

St Jozefkerk Leusden. 
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Er verschijnt een lijst van beschikbare uitzendingen van St Jozefkerk 

Leusden en klik vervolgens op de uitzending die u wilt zien of 

beluisteren.  
 

Rozenkransgebed 

Iedere donderdagmorgen om 9.30 uur in de St. Jozefkerk. 
 

Lisidunahof: In Lisidunahof is er elke vrijdag om 15.30 uur een 

weekviering, ingevuld door geestelijk verzorger Geke van Schuppen 

(PKN), Paulien Flinkerbusch (RK) en het Team Welzijn.  

9 september    Team Welzijn  

16 september   Zangviering  

23 september   Geke van Schuppen 
30 september   Paulien Flinkerbusch 

7 oktober   Team Welzijn 

14 oktober   Geke van Schuppen 
21 oktober    Paulien Flinkerbusch 

28 oktober   Zangviering 

 
Biechten 

Als u wil biechten of een (telefonisch) gesprek wilt aanvragen met een 

pastoraal medewerker dan kunt u bellen met het secretariaat voor het 
maken van een afspraak. Telefoon: 033-4941261 

 

Koffiedrinken in De Kom 
Na elke zondagviering is er koffiedrinken in De Kom. 

 

Oogstdank Wandeling 

Op zondag 2 oktober as. 

organiseert de Pastoraatsgroep 
een oogstdank-wandeling voor 

alle parochianen. Meteen na de 

viering van 9.15 uur gaan we 
naar De Treek (parkeerplaats 

naast het voormalige hotel). 

Ter plekke krijgt u om 10.45 
uur een kopje koffie en een 

traktatie, zodat er niet op lege 

maag gelopen hoeft te worden. De (bezinnings-)wandeling staat in het 
teken van dankbaarheid ‘voor wat het boerenland heeft opgeleverd’ 

zonder daar een politieke betekenis aan te geven. We sluiten ons 

daarbij graag aan bij de traditie van onze protestantse medechristenen 
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(Dankdag voor het gewas). Langs goed begaanbare paden, langs veld 

en door bos maken we een wandeling van ongeveer vijf kwartier in 

eigen tempo. Hopelijk bij goed weer en geïnspireerd door het wonder 
van Gods schepping, kunnen we al lopend met elkaar ‘optrekken’ en/of 

in stilte genieten van de eerste herfsttinten. Weet dat u allen 

uitgenodigd bent. Het is fijn als u zich tevoren bij het secretariaat 
(leusden@stlucas.nu of 033-4941261 of via het aanmeldformulier in 

de hal van de kerk) hebt aangemeld, dan is iedereen verzekerd van 

een consumptie en hebben wij zicht op wie we kunnen verwachten. 
Uiterlijk 13.00 uur keren we huiswaarts. Graag tot zondag 2 oktober! 

 
Lezing: Maria door de eeuwen heen  

Woensdag 12 oktober van 19.30-21.30 uur in de KOM door Fred Kok 
Maria, Dienstmaagd des Heren, Moeder Gods, 

Koningin van de hemel, of heel nabij Troosteres 

van de bedroefden, Zoete Lieve Vrouw. Wie is dat 
toch, die moeder van Jezus, die bij zoveel mensen 

zoveel steun biedt? 

Maria speelt een rol in het geloof van veel 
katholieken. En ook van protestantse en zelfs 

buitenkerkelijke zijde mag zij zich in toenemende 

belangstelling verheugen. Maar wie was zij, en 
welke rol heeft zij vervuld in de loop van de 

kerkgeschiedenis. Met een greep uit zijn collectie 
Mariabeelden gaan we in vogelvlucht door de 

eeuwen, beginnend bij de oer-geschiedenis, dan 

Bijbelse vindplaatsen, via de kerkelijke kalender en 
de bedevaarten naar Maria in de hedendaagse 

beleving. (Wij vragen € 2,00 entree om tegemoet de komen in de 

kosten voor gebruik de Kom).  
 

  
 

Taxi vervoer? 

Bij het secretariaat komt zo nu en dan een verzoek binnen om vervoer 
naar een kerkdienst op zondagochtend.  

Helaas beschikken wij niet over een vaste 'taxi groep', maar misschien 

is er onder u wel iemand in de gelegenheid, uiteraard in gezamenlijk 
overleg, om een parochiaan eens een keer op te halen en na de dienst 

weer thuis te brengen. Wilt u dit dan kenbaar maken bij het 

secretariaat? Alvast hartelijk dank hiervoor 
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Hebben jullie een fijne zomer gehad ? Het was in ieder geval heerlijk 
zomerweer en jullie konden lekker naar buiten. Inmiddels is de school 

is weer begonnen en het zal vast wel fijn zijn om iedereen te zien en 

ook de juf of de meester. De kleurplaat met de kinderen die weer naar 
school gaan mag je mooi inkleuren ! 
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Leerlingen  

Op deze bladzijde zie je Jezus met zijn vrienden. Eigenlijk was Jezus  

ook een meester en zijn vrienden waren de leerlingen. Zij gingen niet 
naar een gebouw zoals jij naar school gaat. Nee, Jezus liep met zijn 

leerlingen door het land en overal kwamen ook allerlei mensen naar 

Jezus luisteren. Jezus leerde ze geen rekenen en taal zoals jij dit leert 
op school. Nee, Jezus leerde aan zijn leerlingen hoe God wil dat wij als 

mensen met elkaar omgaan.  

Iedereen hoort erbij, of je nu groot, klein, arm of rijk bent. De 
verhalen van Jezus en God  hoor je ook in de kerk. Kom jij ook naar 

de kerk?  

Jezus is de tweede man links op de voorste rij. Kleur deze maar in! 
Lees ook eens het verhaal over Jezus, hoe hij in plaats van vissen,  

'mensen' ging vangen.  
                

 
 

 
Bakker, bakker, wat doe je vandaag? 

Koekjes bakken, koekjes bakken. 

Bakker, bakker, wat doe je vandaag? 
Koekjes bakken dat doe ik zo graag. 

 

*H. Broekhuizen    
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Boer Boris en Bakkertje Bas 

Auteur: Ted v. Lieshout & Illustrator: Philip Hopman 

 
Boer Boris heeft het vreselijk druk op de boerderij. Hij heeft helemaal 

geen tijd. Maar het paard Knol is jarig. Als je jarig bent dan krijg je 

toch zeker wel een taart? Dus besluit Boer Boris maar even Bakkertje 
Bas te bellen. 'Een taart voor een paard? vraagt Bakkertje Bas. 

Natuurlijk kan dat: slagroom, nootjes, chocola en marsepein? Nee, dat 

kan natuurlijk niet voor een paard. Maar een taart van haver, biet, 
gort, gras, stro en van hooi? Dat kan wel.' 

Bakkertje Bas gaat meteen aan de slag. Hij maakt een fantastische 

taart die hij versiert met haver en hop én 14 kaarsjes erop. Hij moet 
natuurlijk heel voorzichtig rijden met zo'n grote taart. Oh oh, als er 

maar niet iets mis gaat.Bakkertje Bas rijdt over een weggetje en langs 

een akker. O, help daar rijdt het autootje zomaar in de sloot. Hij belt 
naar Boer Boris dat hij wat later komt. De taart is gelukkig heel 

gebleven al is hij dan een beetje scheef gezakt. Maar gelukkig heeft 

Bakkertje Bas zelf niks. 
Boer Boris zit er niet mee hoor. 

'Gelukkig, zegt hij, ik kom er aan.' 

Met zijn takelwagen trekt hij de auto 
van het Bakkertje zo weer op de kant. 

Dat is een opluchting. 

Dan kan hij eindelijk terug naar de 
boerderij met de taart voor paard Knol. 

Iedereen smult van de taart, er blijft 

geen kruimeltje over. Dan gaat opeens 
de bel. Het is Bakkertje Bas. Hij geeft 

Boer Boris zijn jas terug én... een 

cadeau. 
Hij heeft nog een taart gebakken. Een reuzetaart die zo groot is dat hij 

hem op het erf heeft neergezet. Het is een hele bijzondere geworden. 

Hoe die taart eruit ziet dat moet jullie zelf maar eens bekijken op de 
grote plaat in het boek. Hebben jullie trouwens weleens een schaap 

gezien dat popcorn eet? Op elke bladzijde komen steeds 2 kleine 

dieren terug in de tekening.  
Het hele boek is op rijm geschreven. Boer Boris blijft een topper onder 

de prentenboeken. 

Voorlezen vanaf ca. 4 jaar. Samen praten over beroepen, dieren, 
verjaardag en iemand helpen. 

 

NB. Philip Hopman, de illustrator, krijgt dit jaar de Max Velthuijsprijs 
voor zijn illustratiewerk door de jaren heen. * Jozina 
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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. 
 

We leven in een tijd van nieuwe dreigingen, 

een veranderende wereldorde en toenemende 
militarisering en geweld. Ook zien we dat 

deze nieuwe realiteit raakt aan bestaande 

problematiek van klimaatverandering, 
economische ongelijkheid, racisme en 

vreemdelingenhaat. Veel mensen ervaren 

angst en onzekerheid over de toekomst en onmacht over onder andere 
de situatie in Oekraïne en de reactie daarop van de politiek. 

 

Nieuwe generatie in actie voor vrede 
Vrede kan alleen bestaan als mensen bereid zijn om elkaar te 

ontmoeten en naar elkaar te luisteren. Laat je inspireren door een 

nieuwe generatie van mensen die individueel en collectief in actie 
komen voor vrede. Vaak spelen vrouwen en jongeren daarbij een 

actieve rol. Daarom steunt PAX, naast het werk in eigen land, ook het 

vredeswerk in andere delen van de wereld. 
 

Vrede en verzoening 

De Zuid-Soedanese Rose Acindhel (38) strijdt voor vrede, 
economische zelfstandigheid en een betere rechtspositie voor 

vrouwen. Rose blijft zich inzetten voor vrede en verzoening.  

 
De jong Palestijnse Tala Qudsi (24) is politiek actief en wil zich 

kandidaat stellen voor het bestuur in haar stad op de Westelijke 

Jordaanoever. Ze is betrokken bij het Feministische Jeugd Forum. Tala 
legt 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. “We willen leven zonder angst en 

in vrede.” 
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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. 
*MOV, Bernard Neijzen 
 

Wereldmissiemaand 2022: Kibera, Nairobi 

Op 1 en 2 oktober vieren we Wereldmissiedag van de kinderen en op 

23 oktober is het Missiezondag. Met het citaat “Jullie zullen mijn 

getuigen zijn” uit het boek Handelingen der apostelen voert MISSIO dit 

jaar campagne voor de Wereldmissiemaand. 
 

Dit jaar vraagt MISSIO 

aandacht voor Kibera, de 
grootste sloppenwijk in de 

Keniaanse hoofdstad 

Nairobi. Nairobi heeft nu al 
7,5 miljoen inwoners en 

blijft groeien. Veel nieuwe 

bewoners komen van het 
platteland met chronische 

onderontwikkeling en 

problemen met 
overbevolking. 

 

De meeste bewoners van Kibera leven in extreme armoede en 
verdienen minder dan 1 dollar per dag. De werkloosheid is hoog. Er 

zijn veel mensen met hiv en aids in de sloppenwijk. Mishandeling en 

verkrachting komen vaak voor. Er zijn maar weinig scholen en de 
meeste mensen kunnen geen onderwijs voor hun kinderen betalen. 

Schoon water is schaars. Ziekten, veroorzaakt door slecht hygiëne 

komen veel voor. Een grote meerderheid die in de sloppenwijk woont, 
heeft geen toegang tot basisvoorzieningen, waaronder elektriciteit, 

stromend water en medische zorg. 

 
Er zijn drie belangrijke complicerende factoren bij het bouwen binnen 

Kibera. De eerste is het percentage kleine en zware criminaliteit. 

Bouwmaterialen mogen nooit lang onbeheerd blijven, omdat de kans 
op diefstal zeer groot is. De tweede is het ontbreken van funderingen. 

De grond in een groot deel van Kibera is letterlijk samengesteld uit 

afval. Woningen worden vaak bovenop deze onstabiele grond 
gebouwd. 
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De derde factor is de krappe wildgroei van het gebied. Er zijn maar 

weinig huizen die toegankelijk zijn voor voertuigen en velen bevinden 

zich op de bodem van steile hellingen. 
 

In de campagne van MISSIO worden enkele bewoners van de 

sloppenwijk en het pastorale werk van zuster Mary Wambui en pastor 
Firmin Koffi gevolgd. De meeste mensen die hier leven willen maar 

één ding: weg! “Kibera is een goede leerschool” en zij blijven. 

 
MISSIO ondersteunt het pastorale werk in Kibera, Nairobi. Help mee! 

Geef aan MISSIO in de collecte in het weekend van 22 en 23 oktober 

of stort uw bijdrage op rekeningnummer NL65 INGB 0000 0015 66 
t.n.v. MISSIO Wereldmissiemaand te Den Bosch. 

Voor meer informatie zie www.missio.nl 

*MOV, Bernard Neijzen 
 

    

 

Het orgel is aan restauratie toe 
door Piet Oudejans 

 

In 1841 werd de St. Jozefkerk in Hamersveld gebouwd, het orgel is 
gebouwd in 1861, de kerktoren werd in 1905 toegevoegd. 

 

De orgelmaker 
Wilhelm Rütter, werd in 1812 in Isum geboren en overleed in 1887 in 

Kevelaer. Hij werkte als orgelbouwer vooral in Rheinland-Niederrhein. 

Wouter van den Hengel, de Hamersveldse parochieorganist (1805-

1862) logeerde tijdens de Kevelaer-bedevaarten traditiegetrouw bij 

Wilhelm Rütter. Organisten en orgelbouwers weten elkaar altijd wel te 

vinden.  
In 1860 werd het bouwcontract getekend: het werd een mechanisch 

tweeklaviers orgel met sleepladen. Slepen zijn stroken hout met gaten 

die de lucht naar de pijp toelaten en die je met registerknoppen kunt 
verschuiven. Zo laat je een orgelpijp spreken of zwijgen. Het orgel had 

19 registers (= rijen pijpen met verschillende klankkleuren) die de 

organist kon in- of uitschakelen. Wilhelm Rütter leverde het orgel af in 
1861. De totale kosten van het orgel bedroegen f 3914,00 

 

Komst van elektriciteit 
Het was een grote verandering in die tijd: er kwam elektriciteit. Was 

het daarvoor zo dat de organist altijd afhankelijk was voor de zgn. 

orgeltrappers, mannen die met hun voeten de blaasbalgen bedienden, 

http://www.missio.nl/
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met de komst van elektriciteit werd er een elektromotor en een 

ventilator gebouwd en de orgeltrapper werd werkeloos. Problematisch 

was de komst van centrale verwarming in 1934 in de kerk. Warme 
lucht stijgt op en het toen 74 jaar oude orgel werd letterlijk daardoor 

kapot gestookt.  

Er ontstonden scheuren in de blaasbalgen en windlekkage. Sommige 
registers konden niet meer gebruikt worden. Binnen korte tijd was het 

orgel niet meer bespeelbaar: er moest iets gebeuren! 

 
Modernisering orgel 

In 1935 werd het orgel 

volledig onder handen 
genomen en 

gemoderniseerd door de 

firma Pels uit Alkmaar. 
Het werd een zgn. 

elektro-pneumatisch 

kegellade- orgel.  Dat 
betekent dat de lucht via 

kegelvormige ventielen en 

elektromagneten naar de 
orgelpijp gaat. Er kwam 

een losse speeltafel met 

twee klavieren die verbonden zijn met het orgel. De speeltafel kwam 
wat verder weg te staan van de orgelkast. Er kwam meer ruimte op 

het koor voor koorleden en je kon de speeltafel verplaatsen. Pijpwerk 

werd vervangen en er kwamen pijpen buiten de orgelkast te staan. 
Orgelbouwer Pels bracht een meer romantische toonzetting aan bij ons 

orgel. Aan de benaming van de orgelregisters kun je dit terugzien: 

viola da gamba, hobo, flute travers, voix celeste etc. Een weefsel van 
gelijkwaardige stemmen die als het ware tot één geheel samenvloeien 

tot een klankbeeld vergelijkbaar met een symfonieorkest.   

 
In 1983 wees onderzoek uit dat het orgel aan een opknapbeurt toe 

was. Parochianen brachten geld bijeen onder het motto: "Een halve 

ton voor een hele toon!" Deze restauratie, waaronder een grondige 
schoonmaakbeurt, werd uitgevoerd door orgelbouwer Elbertse uit 

Soest. Het elektra-werk werd uitgevoerd door Coen v.d. Berg uit 

Leusden.  
In de laatste twintig jaar is er steeds onderhoud geweest om het 

instrument te conserveren en het goed bespeelbaar te houden. We 

hebben last gehad van houtworm en de boktor. Ook het klimaat eist 
zijn tol bij de warmer wordende zomers. Oude orgels houden daar niet 

van.  
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De huidige situatie is dat het 160 jaar oude orgel zorgwekkend aan 

verval en ouderdom onderhevig is. De windlade van het boven klavier, 

zeg maar de luchtkist waar de pijpen op zijn geplaatst, is aan 
vervanging toe en het orgel zou opnieuw gereinigd moeten worden. Er 

zijn zorgen over de elektrische bedradingen: vaak geïsoleerd door 

slechts een linnen omhulsel. Dat linnen verpulvert en dan dreigt er 
kortsluiting.  

Kortom, willen we dit monumentale instrument voor onze Leusdense 

bevolking in de toekomst veiligstellen, dan zal een restauratie 
noodzakelijk zijn. 

 

Prinsjesdagontbijt 20 september 2022  
aanvang 8.00 uur in Huis van Leusden. 

Alles goed? Dit vragen mensen elkaar regelmatig bij wijze van snelle 

groet om een gesprekje op gang te brengen. Wij willen op het 
Prinsjesdagontbijt met elkaar graag stil staan bij deze vraag. Niet met 

een ontwijkend “ja hoor, bij jou ook?”, maar met elkaar verkennen 

wat er goed gaat. Want ondanks dat we leven in een tijd waarin veel 
mensen zich zorgen maken, gaat er ook echt veel goed!  

We hebben drie Leusdenaren bereid gevonden 

vanuit hun perspectief publiekelijk antwoord te 
geven op de vraag “alles goed?”. Middels een 

korte presentatie nemen zij ons mee in hun 

gedachten en keuzes die maken dat zij ondanks 
zorgen en moeite in kleine en grote vraagstukken 

kunnen zeggen “het gaat goed”. Is er nog geluk in tijden van oorlog? 

Dit is een vooraankondiging zodat u dinsdagochtend 20 september van 
8.00u tot 9.30u in uw agenda kunt reserveren.  

*Gerbrand Boersen  

 

 

zo. 11 sept: Herman van den Hengel; Jan en Riekje Blom; Henk en Leen van 

de Boom-Hartman; Corrie van Daatselaar-van Esveld; Gerardus van den 
Hengel; Dick en Bep van den Heuvel-van Wegen; An Wantenaar-van ’t 

Klooster; Mariët van de Wolfshaar-Woolderink; Thea van der Linde; Van 
Nam  Tran; Nguyen van Vihn; Maria Duam thi Diêm 

Zo 18 sept: Corrie van Daatselaar-van Esveld; Anton en Greet Hilhorst-van 
Daatselaar; Ouders van ’t Klooster-van den Hengel en Michiel Huurdeman; 

jgd. Gradus van de Wolfshaar; An Wantenaar-van ’t Klooster; Siem 
Tolboom; Van Nam  Tran; Nguyen van Vihn; Maria Duam thi Diêm; jgd. 

Hans Broekman en Ton 

zo. 25 sept: Ab Vrijhoef; Ton van den Berg; Corrie van Daatselaar-van 
Esveld; Ruth van Daatselaar; Gerardus en Petronella de Groot-van de 
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Wolfshaar; Johan en Mina van Kooij-van Dijk; jgd. Wilhelmina en Johan van 

Putten-Eggenkamp; Bertus en Jans Verkerk-Vrijhoef; An Wantenaar-van ’t 
Klooster; Arno Littmann en familie; overleden ouders Verhoeven-Aartsen; 

Van Nam  Tran; Nguyen van Vihn; Maria Duam thi Diêm Wim van 
Valkengoed 

zo. 2 okt: Arie van Daatselaar; 

Corrie van Daatselaar-van Esveld; 
Arie en Tina Vrijhoef; Wim 

Vrijhoef; An Wantenaar-van ’t 
Klooster; Wim van Haaster; 

Antoon Berg; Gerard van Dijk; Van 
Nam  Tran; Nguyen van Vihn; 

Maria Duam thi Diêm 
zo. 9 okt: Corrie van Daatselaar-van Esveld; Gerardus van den Hengel; Dick 

en Bep van den Heuvel-van Wegen; An Wantenaar-van ’t Klooster 
zo. 16 okt: Henk en Leen van de Boom-Hartman; Corrie van Daatselaar-van 

Esveld; Ouders van ’t Klooster-van den Hengel en Michiel Huurdeman; An 
Wantenaar-van ’t Klooster; Arno Littmann en familie; Jan en Riekje Blom-

van de Burgwal 
zo. 23 okt: Corrie van Daatselaar-van Esveld; Johan en Mina van Kooij-van 

Dijk; Riek Traa-van Middelaar; Ouders Verhoef-van Dijk; An Wantenaar-van 

’t Klooster; Siem Tolboom; Albert van Heel; jgd. Margriet van Daatselaar-
Veen; jgd. Jan Blom 

 
Misintenties kunt u opgeven via het secretariaat leusden@stlucas.nu of 033-

4941261 

 

 
 

Overleden 

Maria Anna Cecilia (Marian) Groen-van der Lee, 75 jr. 
Cornelis Thomas Maria (Kees) van Ruitenbeek, 58 jr. 

Johanna Maria (Anneke) Pagé-van Assem, 86 jr. 

* Mogen zij rusten in vrede 
 

 

Dopen 
Op zaterdag 6 augustus is Boris Zielman, gedoopt in 

onze kerk, voorganger was Rini Bouwman 

 
Voor een eerste doopgesprek kunt u zich opgeven bij 

het parochiesecretariaat, telefoonnr. 033-4941261 of mailen naar 

leusden@stlucas.nu.  
 

 

 

mailto:leusden@stlucas.nu
mailto:leusden@stlucas.nu
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Pastoraal Team  

Pastoor: Harrold Zemann – h.zemann@parochie-sintmaarten.nl 

Parochievicaris: Johan Rutgers – johan.rutgers@stlucas.nu   
Pastoraal werker: Fred Kok – fred.kok@stlucas.nu   

Diaken: Rini Bouwman – rini.bouwman@stlucas.nu   

 
Secretariaat St. Jozefkerk  

Tel. 033-4941261  

Anita Snik en Simone Beerens, Hamersveldseweg 51, 3833 GL 
Leusden, leusden@stlucas.nu; openingstijden di t/m vrij van 9.30 tot 

12.00 uur.  

 
Locatieraad Leusden: 

Voorzitter: Evelien Blom-de Groot 

Secretaris: Willy van Dijk-Roest 
Penningmeester: Mariël Masselink 

Lid en contact de Kom: Gerbrand Boersen 
 

Pastoraatsgroep Leusden: pastoraatsgroep.leusden@stlucas.nu 

Paulien Flinkerbusch, Diana Mol, Hank Beermann 
 

Financiën  

Kerkbijdrage: St. Jozef, NL 88 RABO 033 5901905  
Overige zaken: St. Jozef, NL 17 RABO 0335983499  
 

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  
 

Uitvaart en aanvraag ziekenzalving  
Binnen kantoortijden: 033-4941261; buiten kantoortijden:  

06-29457203  

 
Huur De Kom  

dekom.leusden@stlucas.nu 

 
 

 

 
 

 

mailto:h.zemann@parochie-sintmaarten.nl
mailto:johan.rutgers@stlucas.nl
mailto:fred.kok@stlucas.nu
mailto:rini.bouwman@stlucas.nu
mailto:pastoraatsgroep.leusden@stlucas.nu
mailto:dekom.leusden@stlucas.nu
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De volgende uitgave van dit blad is gepland op 20 oktober 2022 

 

Kopij graag vóór 7 oktober 2022 sturen naar 
leusden@stlucas.nu 

 

 

 

 

 

 

Ja, mijn ziel zoekt naar God, 

In Hem vindt zij rust 

 

Titus Brandsma 

mailto:leusden@stlucas.nu

