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Beste lezers, 

 
De dagen worden weer korter en de avonden langer en kouder. We 

gaan weer de tijd in rond het herdenken van onze geliefden die er niet 

meer zijn. Vieringen rond Allerzielen en Allerheiligen komen eraan. We 
hopen dat we deze ‘gewoon’ met elkaar kunnen vieren in een kerk die 

redelijk verwarmd zal zijn. De herfst is een prachtige periode in de 

natuur. Ga er lekker op uit. En geniet van de verandering van kleuren 
en de paddenstoelen die uit de grond schieten. We wensen u veel 

leesplezier! 

=Rood met witte stippen: gespot op de Lockhorsterweg te Leusden= 

 

 
 

Beste Parochianen, 

Graag vertel ik jullie over zondag 12 september, op die zondag zijn er 
6 kosters weer voor 4 jaar benoemd! Zonder onze kosters kan onze 

kerkgemeenschap niet draaien. Voor alle reguliere en bijzondere 

vieringen zoals doop, huwelijk, begrafenissen, St. Maarten, 
Kerstmis, de woensdagavond vieringen, concerten en nog heel veel 

meer, altijd moet er een koster beschikbaar zijn. 
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Alle kosters hebben nu het Kosterteken ontvangen, wat hun status 

benadrukt. En om dit te vieren hebben ze ook allemaal een mooie bos 

bloemen gekregen. Niet alle kosters waren op 12 september aanwezig, 
zij hebben wel hun herbenoeming en bloemen ontvangen. 
 

    

     

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

De Locatieraad, de pastoraatsgroep en het pastorale team zijn onze 

kosters ongelooflijk dankbaar dat ze altijd klaar staan.   
Wij danken ze heel bijzonder voor alle aandacht, zorg en meedenken 

alvast voor de komende tijd maar zeker ook voor de afgelopen jaren. 

*Evelien Blom 
 

Energie en een koude winter 

De meeste mensen weten wel dat de energieprijzen voor gas en 
elektriciteit onwerkelijk zijn gestegen. Daarnaast waart ook nog steeds 

het coronavirus rond. Deze twee factoren leiden er toe dat om kosten 

te besparen de verwarming in onze kerk en in De Kom onder de loep 

wordt genomen. 

Om de sterk gestegen gasprijs enigszins betaalbaar te houden gaan 

we de minimum temperatuur in de kerk verlagen van 15 naar 10 
graden Celsius. Ook in ons parochiecentrum De Kom zullen de 

nachttemperaturen in alle ruimtes 

naar 10 graden Celsius gaan. 
Bovendien zal de verwarming 

tijdens de viering pas worden 

aangezet als het echt koud wordt. 
Dat zal dan ook op een lagere 

temperatuur uitpakken dan dat we 

tot nu toe gewend waren.  
We hopen op ieders begrip en 

houdt u er alvast rekening mee dat u bij kerkbezoek wat extra warme 
kleding aantrekt. 
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Jaarplan'22/'23  
Na afloop van de viering van de Startzondag op 28 augustus heeft de 

Pastoraatsgroep, haar Jaarplan '22/'23 aan de toen aanwezigen 

gepresenteerd in De Kom. Wij hebben iedereen uitgenodigd  om met 
ons mee te denken om zodoende beter zicht te krijgen op wat er leeft 

binnen onze geloofsgemeenschap. 

Grote vellen hingen in De KOM waarop de verschillende 'taakvelden' 

benoemd zijn, te weten: Pastoraat, Liturgie, Gemeenschapsopbouw, 

Catechese en Oecumene.  

Daaronder stonden dan de activiteiten die daarbij horen.  
De vraagstelling aan de aanwezigen was: 'Welk van de onderwerpen 

vindt u belangrijk, wat spreekt u aan en waar zult u zeker aan 

deelnemen’? Ook kon aangegeven worden of je daar actief aan zou 
willen of kunnen meewerken. 

Met behulp van groene 'plakkertjes' kwam eenieder van zijn stoel, 

ging in gesprek met elkaar en werd er druk geplakt om daarmee een 
persoonlijke voorkeur kenbaar te maken. 

Daarnaast kon op kleine gele briefjes geschreven worden wat er nog 

gemist wordt aan zorg of activiteiten binnen de geloofsgemeenschap 
of waaraan men zou willen meehelpen. 

Bij de uitslag is gebleken dat er naast het behoud van de huidige 

vieringen, er ook veel behoefte is aan: 
 

• verdieping zoals Bijbelavonden en themalezingen  

• Bezoek aan ouderen/zieken  
• Sacramentscatechese 

• Oecumenische vieringen in de Advent/Vasten 

• 'Bakkie troost op het kerkhof bij Allerzielen 
• Scholenviering Basis Onderwijs 

• Pinksterviering Hamershof 

• Kinderwoorddienst 
• Festival of Lessons & Carols 

• Diepar/Themavieringen 

 
Ondanks dat er geen gezinnen aanwezig waren tijdens deze 

presentatie werd het aanbod voor kinderen wel genoemd als een 

gemis, vandaar dus ook op het ‘wensenlijstje ‘ hierboven. 
 

Op de gele briefjes werd als gemis nog genoemd: kindercrèche,  

kloosterweekend en iemand die wil meewerken aan een taxidienst of 
vrijwilligerswerk.  
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Kerkaanbod voor kinderen.  

In de vorige Jozefbode is al aandacht besteed aan het belang van een 

kinderwoorddienst tijdens de eucharistieviering. Dit om enerzijds het 
ouders mogelijk te maken hun kinderen mee naar de kerk te nemen. 

Maar ook om hen daarmee te ondersteunen bij de geloofsopvoeding 

binnen eigen gezin. Daarnaast zijn er andere vormen van kerkaanbod 
en geloofsopvoeding voor kinderen mogelijk. Echter, wij kunnen dit 

niet zonder vrijwilligers. Ouders met (jonge, maar ook oudere) 

kinderen, weten vaak niet zo goed waar hun kinderen behoefte aan 
hebben als het om ‘geloven’ gaat. Wat is er niet mooier als we ouders 

bij elkaar kunnen brengen, zodat ze er samen met andere ouders over 

kunnen nadenken hoe ze het geloof aan hun kind(eren) willen 
doorgeven. Bespreek dit eens met elkaar op momenten dat u andere 

ouders ontmoet (schoolplein of sportvereniging o.i.d.) Wij kunnen en 

willen als pastoraatsgroep u hier zeker bij ondersteunen. Via het 
secretariaat kunt u contact opnemen: e-mail leusden@stlucas.nu.  

We zijn heel benieuwd naar eventuele reacties. 

 
St. Maartenspel op zaterdag 5 november om 18.30 uur  

In de Jozefkerk beginnen we met een korte en eenvoudige 

kinderviering. We zingen samen Sint Maartenliedjes. Kinderen beelden 
het verhaal over Sint Maarten uit.  

In deze viering gaan Jeannette 

Stekelenburg (Marcuskerk) en Hank 
Beermann (St. Jozefkerk) voor.  

Er is een ‘gelegenheidskinderkoor’ 

onder leiding van Helmi Ruis. 
(Achter in de kerk liggen de 

formulieren om uw kind aan te 

melden voor het koor.) 
 

Lampionnenoptocht 
Dan gaan we naar buiten voor de feestelijke lampionnenoptocht. We 

lopen samen met de muziek en Sint Maarten op zijn paard naar de 

Marcuskerk. Daar genieten we buiten van koek en zopie!       
 

Voedselbank 

Sint Maarten is bekend geworden omdat hij zijn mantel deelde. Wij 

gaan delen met de Voedselbank. In de kerk staan weer dozen klaar 

voor de inzameling. Er is vooral behoefte aan: groente-, vis- en 

vleesconserven, droge kruidenierswaren als rijst en pasta, chocomel, 

en pastasaus. 

We maken er weer een heel mooi feest van!  Heel graag tot dan en 

vergeet niet om je lampion mee te nemen!   

mailto:leusden@stlucas.nu
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Kerkaanbod Lezing: Engelen in de Kunst 

Woensdag 16 november van 19.30-21.30 uur in de KOM door Ben 

Piepers 

Meldt u zich van tevoren aan bij: leusden@stlucas.nu  

(Wij vragen € 2,00 entree, als tegemoetkoming in de kosten voor 

gebruik van De Kom). 

 
Anoniem, engelen bij Abram          Nicky de Saint Phalle, Nana-Engel 
en Sara               Station Zürich 

 

Engelen spreken tot de verbeelding. Hun gevleugelde gestalte wordt 

zelden waargenomen, toch worden ze ervaren als boodschapper of 

beschermer. Dat engelen zich vrij bewegen tussen hemel en aarde 
blijft fascineren. Engelen overbruggen de afstand tussen goddelijk en 

menselijk, hemels en aards. Ze spelen een rol in onze verlangens en 

angsten. Engelen lichten iets op van wat verborgen is, het mysterie, 
het onzegbare…. 

Ben Piepers houdt een voordracht ‘Engelen in de kunst’. We beginnen 

met kijken naar engelen in bijbelse verhalen door kunstenaars van alle 
eeuwen vorm gegeven. De engel die ingrijpt bij het offer van Abraham 

en Izaäk, de rol van engelen bij de vlucht en terugkeer van Jacob, en 

de engel die de lippen van de profeet Jesaja aanraakt met vurige 
kolen. In het Nieuwe Testament komen de engelen voor in de 

geboorte- en verrijzenisverhalen van Jezus. Meestal is de engel bode 

van godswege, soms een manifestatie van de Eeuwige zelf… 
Na de pauze volgen we hedendaagse kunstenaars die een heel eigen 

kijk hebben op engelen vanuit gelovig en profaan perspectief. We 

kijken onder andere naar kunst van Paul Klee, Marc Chagall, Ela 
Venbroek-Franczyk, Hendrik Werkman, Berlinde de Bruyckere. Zij 

roepen vragen op naar de engelen in ons leven en in de huidige 

wereld, in omgaan met moeilijke levenservaringen, hoop op 
gerechtigheid, engelen die je troosten en die je doen lachen… 
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Willibrordonderscheiding voor Gerard Smits 

Zondag 11 september hebben wij 

Gerard Smits aan het einde van de 
viering mogen onderscheiden met 

de Willibrordplaquette. Deze heeft 

hij gekregen voor zijn jarenlange 
inzet als hoofdkoster van onze 

kosterij en later als koster bij 

uitvaarten. Als hoofdkoster had hij 
de verantwoordelijkheid om te 

zorgen dat zijn medekosters goed 

werden geïnformeerd over de 
wensen van het pastoraal team tijdens de vieringen. Geregeld zagen 

wij hem in de kerk rondlopen met een stofjas aan, waarbij hij de 

nodige repareerklusjes, die in de kerk zeker ook voorkomen, 
onderhanden nam.   

Bij Hoogtijmissen als Kerst, Pasen en Pinksteren waren het vele uren 

met voorbereiden en klaarzetten van de Kerststal, de kerstfiguren van 
zolder halen (hier bestaat nog een bijzonder verhaal over) en met 

Palm Pasen zorgen voor buxustakjes.  

Als koster bij uitvaarten verzorgde hij alles tot in de puntjes. Na 
melding van een uitvaart het luiden van de klok, net na het Angelus 

om 12.00 uur, het maken van een gedachteniskruisje, klaarzetten van 

de kerk met alles wat nodig is tijdens een uitvaart. Overleg met de 
uitvaartondernemer over gang van zaken tijdens de uitvaart in de kerk 

en naderhand de rite op ons kerkhof. Contact met familie over welke 

muziek er gedraaid moest worden en het testen hiervan. Wat hier 
wordt genoemd is nog lang niet alles maar het zijn wel heel vele uren 

die hij voor de Jozefkerk heeft gemaakt en waarvan wij weten met 

'hart en ziel'. Gerard, heel hartelijk bedankt en deze onderscheiding is 
meer dan verdiend! 

 

Bloemenhulde 1 
Tevens hebben we deze zondag Mini Smits als 

vrijwilligster mogen bedanken voor al het 

drukwerk dat zij jaren voor ons heeft verzorgd. 
Dit waren de liturgieboekjes voor speciale 

vieringen, heel veel boekjes rond Advent, Kerst, 

Vasten en Pasen. Altijd een hele klus om dit op 
tijd gereed te hebben en maar hopen dat de 

kopieermachine het niet liet afweten. Mini 

nogmaals dankjewel voor al jouw inzet voor de 
Jozefkerk. 
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Bloemenhulde 2 

Truus Herder gaat ons verlaten als 'koffie-
schenkster' in  De Kom. Dankjewel Truus 

voor de koffie na de vieringen. Gelukkig 

zullen we je nog steeds als kerkbezoeker 

blijven ontmoeten. 

 
 

Eerste Communie 

In 2023 kunnen kinderen weer hun Eerste Heilige Communie doen. 
Kinderen geboren tussen 1 oktober 2014 en 1 oktober 2015 krijgen 

een uitnodiging. Wilt u uw kind opgeven (ook als u geen uitnodiging 

heeft ontvangen) dan kan dat bij het secretariaat e-mail: 
leusden@stlucas.nu  of bel 033-4941261.  

 

Bachcantate  
Zondag 2 oktober was er een prachtig Cantate-concert in onze kerk.  

Daar hebben zo’n 160 mensen van genoten! 

 

 
 

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. 
 

Op zondag 13 november is de Eucharistieviering om 9.00u  

dit omdat er dan in de St. Maartenparochie de St. Maartendag wordt 
gevierd. 

mailto:leusden@stlucas.nu
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Tijdens de Advent is op de woensdagavonden  

30 november, 7, 14 en 21 december in onze kerk om 19.00 uur een 
oecumenische viering. 

 

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. 

Er verschijnt een lijst van beschikbare uitzendingen van St Jozefkerk 
Leusden en klik vervolgens op de uitzending die u wilt zien of 

beluisteren.  

Er staat een mooi artikel in deze Jozefbode bij ‘Berichten van lezers’ 
over het streamen van de diensten in onze kerk. 

 

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.  

 

21 oktober    Paulien Flinkerbusch 
28 oktober   Zangviering 

4 november    Geke van Schuppen  

11 november   Paulien Flinkerbusch 
18 november   Team Welzijn 

25 november   Geke van Schuppen 

2 december   Paulien Flinkerbusch 
9 december   Zangviering 

16 december    Geke van Schuppen 

 
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. 
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‘Bakkie troost’ in Leusden  
Een overledene gedenken door een bezoekje aan het graf of de 

urnenmuur kan altijd, bijvoorbeeld om die verbondenheid met de 

overledene weer te voelen. Ons kerkhof is overdag altijd open. 
Allerzielen – 2 november - is misschien voor velen een moment 

waarop je een extra bezoekje brengt. Een 
moment om stil te staan bij de dierbare, 

het graf te verzorgen of een kaarsje aan 

te steken. Dit kunnen kostbare momenten 
zijn waarin  herinneringen spontaan 

kunnen opkomen en misschien wilt u ze 

ook delen met anderen.  
Hoe we omgaan met gemis kan voor 

iedereen anders zijn. Het maakt niet uit of het lang of nog niet zo lang 

geleden is dat iemand gestorven is. We kunnen troost halen we uit ons 
geloof dat zij veilig zijn in Gods hand, tegelijkertijd kan het gemis ook 

zo pijnlijk voelbaar zijn. Weten dat verdriet de keerzijde van liefde is 

kan die pijn wat verzachten.  
In het weekend voor Allerzielen willen wij in Leusden mensen die het 

kerkhof bezoeken een ‘bakkie troost’ aanbieden. Een moment van 

ontmoeting, met een kopje koffie of thee. De uitvaartvoorgangers 
Adelheid, Carola en Paulien zijn bij toerbeurt aanwezig, om u te 

ontmoeten en als u dat wilt, samen het graf te bezoeken en 

herinneringen te delen. Alleen even een kopje koffie/thee bij de 
vuurkorf kan natuurlijk ook. U bent van harte welkom.  
 

Zaterdag 29 en zondag 30 oktober tussen 10-12 uur en 13-15 u 
 

Tot ziens en een hartelijke groet mede namens de parochiële 
uitvaartvoorgangers,  

Adelheid Dolmans, Carola van den Heuvel en Paulien Flinkerbusch 
 

Meer info: secretariaat@stlucas.nu telefoon: 033-4941261 

 
ZinCafé Maandag 21 november 2022 

Bisschop Gerard de Korte spreekt over: de rechtvaardige samenleving 

volgens paus Franciscus, bouwstenen uit Laudato Si en Fratelli Tutti 
 

Theater de TUIN de Smidse 1B, Leusden 

tijd:    19.30 – 21.30 uur - let op vervroegde aanvangstijd! 
inloop: vanaf 19.00 uur 

  

U meldt zich vooraf aan via onze website www.zincafe.nl  

mailto:secretariaat@stlucas.nu
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De rechtvaardige samenleving volgens paus Franciscus 

De samenleving heeft te maken met veel uitdagingen. De 

klimaatcrisis, de vluchtelingencrisis, de energiecrisis, de stikstofcrisis. 
Daarbij is de samenleving behoorlijk gepolariseerd en speelt er ook 

een vertrouwenscrisis tussen overheid en burgers. Hoe bouwen we in 

vertrouwen aan een duurzame toekomst? Paus Franciscus heeft 
daarvoor handreikingen aangedragen in twee recente encyclieken, 

rondzendbrieven. De veelgeprezen encycliek ‘Laudato Si’ heet ook wel 

de milieu-encycliek en gaat in op het omgaan met de schepping. De 
aarde is immers, volgens de ondertitel van deze rondzendbrief uit 

2015, ‘ons gemeenschappelijk huis’. 

In 2020 verscheen de encycliek ‘Fratelli tutti’ over de sociale 
problematiek. De paus houdt tegenover een globalisering van 

onverschilligheid juist een pleidooi voor wereldwijde broederschap. Met 

de titels van beide rondzendbrieven verwijst de paus naar zijn 
beroemde voorganger Franciscus die in zijn Zonnelied bezingt dat de 

mens niet boven de natuur staat, maar daar een onderdeel van is.  

Bisschop De Korte zal vanuit beide encyclieken ingaan op deze vraag: 
welke bouwstenen draagt de paus aan voor een rechtvaardige 

samenleving?  

  
Lees verder: https://laudato-si.nl 

Via deze website https://rkdocumenten.nl zijn de beide encyclieken 

online te lezen. 
Via deze link is de encycliek Laudato Si te downloaden: 

https://www.rkkerk.nl/wp-content/uploads/2017/06/Encycliek-van-

paus-Franciscus-Laudato-Si.pdf 
 

Bisschop Gerard de Korte 

Gerard J.N. de Korte (1955) studeerde 
geschiedenis en theologie, promoveerde op 

het onderwerp ‘Pastoraat van de verzoening’. 

In 1987 werd hij tot priester gewijd en in 
2001 tot bisschop. Van 2008 tot 2016 was hij 

bisschop van het bisdom Groningen-

Leeuwarden, boven de grote rivieren. Sinds 
2016 zwaait hij de scepter in het bisdom ’s 

Hertogenbosch, in het katholieke Noord-

Brabant.  
Hij staat bekend als een verbinder, een 

mooie kwaliteit voor dit geestelijk ambt. De 

titel van het beleidsplan van zijn bisdom, 
‘Samen bouwen in vertrouwen’, past daarbij. 

 

https://laudato-si.nl/
https://rkdocumenten.nl/
https://www.rkkerk.nl/wp-content/uploads/2017/06/Encycliek-van-paus-Franciscus-Laudato-Si.pdf
https://www.rkkerk.nl/wp-content/uploads/2017/06/Encycliek-van-paus-Franciscus-Laudato-Si.pdf
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Ken jij het verhaal van Sint Maarten die zijn jas weggeeft aan een 

oude arme man? 
Op zaterdag 5 november om 18.30 zal in de Jozefkerk dit verhaal 

worden verteld en gespeeld. Kom je ook ? 
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Kan jij Sint Maarten helpen de weg te vinden naar de arme man? 

 
 

 

Sint-Maarten versje 
 

Lampionnetje, lampionnetje, 

Schijn maar in de donke're nacht 
Als een sterretje, als een zonnetje: 

Licht heeft steeds geluk gebracht. 
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Tessel viert Sint-Maarten 

Auteur: Marianne Witte & Illustrator: Monica Maas 

Uitgeverij: De Vier Windstreken 
 

Tessel is heel erg blij en weet je waarom? 

Ze heeft een nieuwe mooie  
rode jas én vanavond is het feest van 

Sint-Maarten. Samen met haar papa gaat 

ze naar de winkel om snoep te kopen. Dat 
kunnen ze vanavond uitdelen. Tessel is 

stapel op dropjojo's en die wil ze graag 

kopen. Maar een meneer pakt net de 
laatste vier zakken en stopt ze in zijn 

mandje. Hé, dat is nou pech. Papa maakt 

een grapje tegen de meneer. "Dag 
meneer Bloem: dat koopt u zeker voor 

Sint-Maarten?" "Ja, zegt meneer Bloem: 

voor Sint-Maarten. Maar er komt nooit 
iemand bij ons zingen, dus ik kan het 

lekker zelf allemaal opeten." Tessel vraagt of ze samen zullen delen 

want het is haar lievelingssnoep. Nou meneer Bloem doet het wel, 
maar hij heeft er niet zo'n zin in. Dat ziet ze wel aan zijn gezicht. 

Papa vertelt dat meneer Bloem helemaal buiten het dorp woont aan de 

dijk. Ja, dan weet Tessel wel waar het is. Daar wandelen ze vaak met 
Kaatje, hun hond, daar staat ook een paard in de wei.  

Ineens krijgt ze een plannetje, maar ze zegt niks tegen papa. 

Eerst moet Tessel nog naar school. Daar is het al een beetje feest. 
Iedereen heeft een lampion gemaakt om in de avond mee te lopen. 

Alle kinderen uit de klas hebben er eentje gemaakt. 

Maar eerst gaan ze allemaal in de kring zitten want de juf gaat 
vertellen. 

Heel lang geleden leefde er een jongeman die Maarten van Tours 

heette. Hij was een ridder met een mooie rode lange mantel. Op een 
dag kwam hij een bedelaar tegen die het héél koud had. 

Maarten sneed met zijn zwaard zijn mantel in tweeën. De ene helft 

was voor de bedelaar en de andere voor Maarten zelf. Zo konden ze 
allebei toch wel warm blijven. 

Later werd deze Maarten een bisschop en toen noemden de mensen 

hem: Sint-Maarten. Op 11 november is zijn verjaardag en dat wordt 
nu elk jaar gevierd. Dan gaan kinderen langs de deuren met lampions 

en krijgen lekkers. 

Poeh, Tessel moet er niet aan denken dat ze haar mooie nieuwe rode 
jas in twee stukken zou moeten snijden. 
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Eindelijk is het dan avond en Tessel gaat met haar vrienden Karim, 

Lucia, Sem en hond Kaatje met hun verlichte lampions naar buiten. Ze 

heeft gewoon de kriebels dat ze in het donker op straat mag lopen én 
van haar geheime plannetje. 

Bij elk huis waar ze aanbellen zingen ze een Sint-Maarten liedje en 

vaak krijgen ze dan iets lekkers. Sommige mensen hebben een 
uitgeholde pompoen bij de deur staan met een lichtje erin. 

Veel te snel is het voorbij, maar ze hebben nog helemaal geen zin om 

naar huis te gaan. Dan vertelt Tessel haar geheime plannetje. "We 
gaan helemaal doorlopen naar de dijk, daar woont meneer Bloem, 

zegt ze." 

Als Tessel vertelt dat er nooit iemand bij meneer Bloem komt zingen 
vinden ze het allemaal zielig. Lucia zegt: "Dan doen we een goede 

daad". Het is overal donker en ze moeten nog over een hek klimmen. 

Dan gebeurt er iets ergs. Tessel blijft haken aan het hek... de rits 
scheurt van onder tot boven open. Het lijkt de mantel van Sint-

Maarten wel. Vlakbij het huis gaat Kaatje blaffen en dan gaat de deur 

open. Daar staat meneer Bloem helemaal verbaast. Hij herkent haar 
uit de snoepwinkel. Ineens horen ze een stem roepen vanuit huis: 

"Maarten wat is er aan de hand?" Maarten? Meneer Bloem heet 

Maarten. Ze mogen binnen komen, en ze zingen op zijn allermooist 
een Sint-Maartenliedje. Mevrouw Bloem zegt dat haar man maar wat 

snoep moet geven. Maar meneer Bloem krijgt een rood hoofd. Er zijn 

geen dropjojo's meer, alles is op. "Ik kon er niet vanaf blijven, zegt 
hij." Tessel doet haar rugzakje open en geeft hem een dropjojo van 

haarzelf. Samen delen net als Sint-Maarten. Omdat het zo donker is 

geworden brengt meneer Bloem ze naar huis. Allemaal lekker in zijn 
bakfiets. Tessel denkt dat mama haar rode jas vast wel weer kan 

maken. Ze zwaaien allemaal naar elkaar. "Tot volgend jaar met Sint-

Maarten." 
 

Een boekje met frisse vrolijke tekeningen. Samen praten over Sint-

Maarten, iemand helpen, samen delen. Vanaf 4 jaar.    
*Jozina 

 

  
 

Bezorgers gezocht 
Wij zoeken bezorgers voor de brieven van de actie 

kerkbalans 2023. Deze actie vindt plaats in de 2e 

helft van januari. Ben jij een bezorger 
(scholier/student) die wel tijd heeft en ook wat wil 

bijverdienen met het rondbrengen van deze 
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brieven? Neem dan contact op met het secretariaat: 033-4941261 of 

via leusden@stlucas.nu 

* Secretariaat St. Jozefkerk 

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. 

Solidaridad 2022: Erkenning van vrouwelijke mijnwerkers in 

Peru 

Solidaridad richt zich dit jaar op een groep vrouwen die werkzaam zijn 
in de mijnbouw van Peru. Pallaqueras worden ze genoemd. Zij werken 

niet ondergronds in de mijnschachten zoals hun mannelijke collega’s, 

maar op de hellingen van het Andesgebergte, meer dan 5100 m boven 
zeeniveau. Onder vaak barre omstandigheden selecteren ze daar 

handmatig ertsen, een voorouderlijke manier van mijnbouw. Het is 

een hard en onzeker bestaan, de meeste pallaqueras verdienen minder 
dan het Peruaanse minimumloon. “Er is hier geen enkele legale koper, 

alleen de zwarte markt”, vertelt mijnwerker en activist Julia Pomalique. 

Samen met Julia wil Solidaridad verandering brengen in hun 
schrijnende situatie. 
 

Vrouwelijke mijnwerkers 

bundelen hun krachten in 

nationaal netwerk 
Met hulp van Solidaridad hebben 

enkele leiders van de pallaqueras 

een nationaal netwerk van 
vrouwelijke mijnwerkers 

opgericht. Daardoor maken de 

pallaqueras zichzelf beter 
zichtbaar. Het netwerk verenigt 

hun stemmen en versterkt 

daarmee hun moeilijke positie aan de onderhandelingstafel. Dat zorgt 
voor betere arbeidsvoorwaarden en een hoger loon. Hun armoede 

neemt af en de vrouwen laten zien dat ze succesvol kunnen zijn met 

hun bedrijf en een leefbaar inkomen kunnen verdienen. Verder volgen 
zij trainingen over gendergelijkheid, wat hun betrokkenheid bij het 

maken van beslissingen in de thuissituatie vergroot en hun positie in 

de gemeenschap verbetert. 
 

mailto:leusden@stlucas.nu
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In het weekend van 19 en 20 november wordt er voor dit project van 

Solidaridad gecollecteerd. U kunt uw bijdrage ook storten op 
rekeningnummer NL05 TRIO 0212 1854 11 t.n.v. Solidaridad te 

Utrecht. 

*MOV, Bernard Neijzen 
 

Adventsactie 2022: Zonnepanelen en een bloedbank voor een 

ziekenhuis in Somalië 
Dit jaar voeren we campagne voor een 

project in Somalië. In Somalië voltrekt 

zich al decennia lang één van de ergste 
humanitaire rampen ter wereld. Meer 

dan 30 jaar aan gewapende conflicten, 

politieke en economische instabiliteit en 
extreme klimaatomstandigheden hebben 

ertoe geleid dat Somalië totaal verarmd 

is, mensen lijden onder extreme 
armoede en ondervoeding. 

Basisvoorzieningen zoals medische zorg, 

voedsel en sanitaire voorzieningen 
ontbreken of zijn van zeer slechte 

kwaliteit. Daarnaast zorgen droogte of 

juist zeer heftige regens die 
overstromingen veroorzaken voor onoverkomelijke problemen. 

 

In de afgelegen regio Gedo ligt het Garbaharey ziekenhuis. Inwoners 
uit de wijde omgeving zijn voor gezondheidszorg afhankelijk van dit 

ziekenhuis. Dat leidt tot overbelasting door gebrek aan medisch 

personeel en adequate voorzieningen. De elektriciteit valt geregeld uit 
en ‘s nachts is er zelfs helemaal geen stroomvoorziening. De 

energieleverancier schakelt de stroom om middernacht uit. 

 
Wat kunnen wij daar aan doen? 

Adventsactie draagt bij aan een betere basiszorg. Een betrouwbare 

stroomvoorziening is daarvoor essentieel. Ook ‘s nachts moet 
elektriciteit voor patiënten en medisch personeel beschikbaar zijn. De 

kwaliteit van het laboratorium moet omhoog, zodat artsen beter 

diagnoses kunnen stellen. Voor kinderen die ondervoed zijn of 
bloedvergiftiging hebben opgelopen is dat van levensbelang. 

Voor een betere elektriciteitsvoorziening worden zonnepanelen 

geïnstalleerd en het ziekenhuis krijgt betere medische apparatuur.  
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Bij ziekte verdient iedereen goede medische zorg. In een land als 

Somalië is dat helaas nog voor weinig mensen weggelegd. Er valt nog 

zoveel te verbeteren, maar elk stapje, hoe gering ook, draagt bij aan 
de vooruitgang van de gezondheidszorg. Adventsactie wil daartoe met 

dit project een aanzet geven en rekent daarbij op onze financiële 

ondersteuning. Uw bijdrage is welkom tijdens de collectes in de kerk of 
op rekeningnummer NL89 INGB 0653 1000 00 t.n.v. Adventsactie, 

Den Haag. 

*MOV, Bernard Neijzen 
 

    

 

Thuis een kerkdienst meevieren? 

Is het u ook al eens overkomen dat het beter uitkomt om een viering 
van onze kerk thuis vanaf de bank te volgen? KERKDIENSTGEMIST.nl 

biedt u deze mogelijkheid. Inmiddels nadert het Sint-Jozef-Stream-
Team de 100 gestreamde vieringen. De opgenomen vieringen zijn 

inmiddels al ruim 5.500 keer bekeken.  

Misschien is het u opgevallen dat achter in de kerk tijdens de vieringen 
iemand achter een beeldscherm zit. Dit is de streamer die het beeld en 

het geluid tijdens de uitzending van de viering regelt. In de periode 

waarin de Coronamaatregelen kerkbezoek onmogelijk maakte, is het 
streamen (dit is het rechtstreeks uitzenden) van vieringen gestart. 

Direct nadat begin december jl. de streaminstallatie was geïnstalleerd, 

zijn Jan in ’t Veld en ondergetekende in de eerstvolgende Eucharistie 
gestart met het oefenen in de bediening van de apparatuur. Stel u 

eens voor, een kerk waar de pasto(o)r in de richting van de camera 

spreekt met slechts de koster en lectrice in de kerkbanken en boven 

bij de organist zingen drie of 

vier cantores. Achter de 

streamdesk zien we op het 
beeldscherm verschillende 

beelden van de twee camera’s 

(zie foto). Vanuit de camera die 
boven aan de preekstoel hangt, 

is keuze uit bijvoorbeeld de 

absis, de baken met koorleden, 
het orgel. De tweede camera 

hangt bij het raam tegenover 

het eucharistisch centrum. 
Daarmee kan het anbo en het 

altaar in beeld gebracht worden. De camera kunnen we laten in- en 

uitzoomen en heen en weer bewegen. Tijdens de uitzending wordt 
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gewisseld tussen de camera’s om kijkers thuis een goed beeld te 

geven van wat er  in de kerk gebeurt, timing is hierbij belangrijk. 

Persoonlijk geniet ik ervan als er onverwachte momenten zijn waarbij 
snel geschakeld moet worden om het goed in beeld te brengen. Dat 

lukt niet altijd maar gaat steeds vaker wel goed. De verschillende 

sprekers hebben verschillende geluidsvolumes. Via een aparte 
bediening wordt dit volume versterkt of verzwakt. Het is de kunst om  

het geluid zoveel mogelijk op hetzelfde niveau te houden. In de 

beginperiode waren er nog enkele opstartproblemen. Na twee 
vieringen oefenen waren we klaar voor de eerste uitzending. Dit was 

de week voor kerst. Een spannend moment waarbij plotseling ook nog 

de apparatuur uitviel. Na een herstart verliep de uitzending 
voorspoedig. Na een paar vieringen met zijn tweeën gestreamd te 

hebben, was er voldoende vertrouwen om alleen te gaan uitzenden.  

 
Naast de uitzending van de Heilige 

Eucharistie op de zondag worden 

ook de vieringen op de 
zaterdagavond en in aanloop naar 

Kerst en Pasen op woensdagavond 

uitgezonden. Begin januari kwam 
het eerste verzoek of er een 

uitvaartdienst uitgezonden kon 

worden. Jan ging die uitdaging aan 
en is daar, naar mijn idee, 

inmiddels zeer bedreven in 

geworden. Inmiddels zijn er, op 
verzoek van de nabestaanden, al 

10-tallen uitvaartdiensten 

opgenomen. In aanloop naar Pasen 
werd in de kerk door stichting Bach 

Leusden de uitvoering van de Johannes-Passion georganiseerd. Over 

de vraag of deze uitvoering gestreamd kon worden, hoefde ik niet lang 
na te denken. Tijdens de generale repetitie zijn de benodigde 

voorgeprogrammeerde camerabeelden ingesteld. Met het programma 

naast mij probeerde ik de wisseling van solisten en musici tijdig in 
beeld brengen. Enkele weken later volgde de uitvoeringen van de 

MarcusPassie en onlangs de Bach’s Cantate 27. Deze afwisseling in 

opnames maakt dit ‘werk’ interessant. Het geeft ook voldoening om bij 
te dragen aan de mogelijkheid om thuis een viering of uitvoering te 

kunnen volgen. 

Het Sint-Jozef-Stream-Team bestaat inmiddels uit vier enthousiaste 
personen. Met nog een vijfde streamer erbij kunnen we iets meer lucht 
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in het rooster brengen en wellicht ook huwelijksinzegeningen, 

doopvieringen, e.d. opnemen. 

De opnames zijn te bekijken via www.KERKDIENSTGEMIST.nl  
Tip: met de app op uw mobiel kunt u ‘overal’ de opname volgen. 

Omdat wij aan de opnamekwaliteit willen blijven werken is uw mening 

welkom. Wij zijn bereikbaar via Leusden@stlucas.nu 
*Rommy Dirven-van der Zee, namens het ‘Sint-Jozef-Stream-Team’ 

 

Handwerkverkoop bij de Zonnebloem 
Door de coronamaatregelen was het de afgelopen 2 jaar helaas niet 

mogelijk om een handwerkverkoop te organiseren. De handwerkgroep 

heeft echter niet stil gezeten! De handen zijn vlijtig uit de mouwen 
gestoken.  De leidsters en vrijwilligers hebben dus een enorme 

voorraad aan zelfgemaakte creaties. Die voorraad 

willen zij nu graag gaan verkopen. Op 2 
donderdagmiddagen: 17 en 24 november a.s. 

van 14.00 tot 16.00 uur. 

U kunt hiervoor terecht in het clubgebouw de Kit, 
gelegen op de Geertrudishof tegenover de Jozefkerk. Er is een keur 

aan gevarieerde handwerken te koop o.a. borduurwerk, brei- en 

haakcreaties. 
Kortom voor elk wat wils en voor iedere beurs een betaalbare creatie. 

De opbrengst komt geheel ten goede aan de Zonnebloem Leusden. 

Tevens heeft de handwerkclub nog plaats voor handwerkers. Komt U 
eens kijken op de gezellige donderdagmiddag van 13.30 tot 15.30 uur 

in de Kit. Of vraag naar de mogelijkheden op onze verkoopmiddagen. 

Wij verwelkomen U graag op onze handwerkverkoop! 
*Jozina (deelnemer) 

 

 

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; Van Nam  Tran; Nguyen van Vihn; Maria Duam thi 

Diêm; Arno Littmann en familie 
zo. 30 okt: Ab Vrijhoef; Ton van den Berg; Corrie van Daatselaar-van 

Esveld; Ruth van Daatselaar; Gerardus en Petronella de Groot-van de 
Wolfshaar; An Wantenaar-van ’t Klooster; Petrus Johannes en Margaretha 

van de Wolfshaar-van den Hoven; Thea van der Linde; Bep en Kees van 
Daatselaar; Wim van Valkengoed; Van Nam  Tran; Nguyen van Vihn; Maria 

Duam thi Diêm 
wo 2 nov: Petrus en Petronella Groot-Tool en Marius Vaarwater; Gert-Jan 

Veels 
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zo 6 nov: Arie van Daatselaar; Griet van Daatselaar; Corrie van Daatselaar-

van Esveld; Arie en Tina Vrijhoef; Wim Vrijhoef; An Wantenaar-van ’t 
Klooster; jgd. Thea van der Linde; Arno Littmann en familie; jgd. Coen 

Huurdeman, Bertus en Hermien; Antoon Berg; Gerard van Dijk; Van Nam  
Tran; Nguyen van Vihn; Maria Duam thi Diêm 

zo. 13 nov: Jan en Riekje Blom-van de Burgwal; Corrie van Daatselaar-van 

Esveld; Gerardus van den Hengel; Dick 
en Bep van den Heuvel-van Wegen; An 

Wantenaar-van ’t Klooster; Sjaak de 
Groot; Van Nam  Tran; Nguyen van 

Vihn; Maria Duam thi Diêm; Herman van 
den Hengel 

zo. 20 nov: Corrie van Daatselaar-van 
Esveld; jgd. Ruth van Daatselaar; Ouders van ’t Klooster-van den Hengel en 

Michiel Huurdeman; An Wantenaar-van ’t Klooster; Siem Tolboom; 
overleden Ouders Bakker-van Valkengoed; Van Nam  Tran; Nguyen van 

Vihn; Maria Duam thi Diêm 
zo. 27 nov: Ab Vrijhoef; Ton van den Berg; Henk en Leen van de Boom-

Hartman; Corrie van Daatselaar-van Esveld; Gerardus en Petronella de 
Groot-van de Wolfshaar; Johan en Mina van Kooij-van Dijk; An Wantenaar-

van ’t Klooster; Petrus Johannes en Margaretha van de Wolfshaar-van den 

Hoven; Mariët van de Wolfshaar-Woolderink; jgd. Wim van Valkengoed; Van 
Nam  Tran; Nguyen van Vihn; Maria Duam thi Diêm; jgd. Jan Herder 

zo. 4 dec: Arie van Daatselaar; Corrie van Daatselaar-van Esveld; Arie en 
Tina Vrijhoef; An Wantenaar-van ’t Klooster; Antoon Berg; Gerard van Dijk; 

Van Nam  Tran; Nguyen van Vihn; Maria Duam thi Diêm 
zo. 11 dec: Jan en Riekje Blom-van de Burgwal en Cilia Blom; jgd. Corrie 

van Daatselaar-van Esveld; Gerardus van den Hengel; Dick en Bep van den 
Heuvel-van Wegen; An Wantenaar-van ’t Klooster; Thea van der Linde; Pa 

en Moe van Daatselaar-van ’t Klooster en verdere familie; Emmy Peters-
Berg; Van Nam  Tran; Nguyen van Vihn; Maria Duam thi Diêm; Herman van 

den Hengel 
zo. 18 dec: Corrie van Daatselaar-van Esveld; Anton en Greet Hilhorst-van 

Daatselaar; Ouders van ’t Klooster-van den Hengel en Michiel Huurdeman; 
Job Tijmensen; An Wantenaar-van ’t Klooster; overleden Ouders Verhoeven-

Aartsen; Emmy Peters-Berg; Van Nam  Tran; Nguyen van Vihn; Maria Duam 

thi Diêm 
*Misintenties kunt u opgeven via het secretariaat leusden@stlucas.nu of 

033-4941261 
 

 
Overleden 

Irene Jeanne (Irene) Louwen- Sommer, 86 jr. 
Nicolaas Richardus (Co) van Doorn, 83 jr. 

Henricus Petrus Cornelis (Henk) van Heusden, 87 jr. 

Anna Gertrudes Maria (Anneke) Vermeulen-van den Hengel, 84 jr. 
* Mogen zij rusten in vrede 

mailto:leusden@stlucas.nu
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Allerzielen in de St. Jozefkerk 

Op woensdag 2 november om 19.00 uur is er in onze St. Jozefkerk een 

Allerzielenviering. We gedenken de overleden en staan stil bij de 
breekbaarheid van ons leven. In het bijzonder gedenken we degenen 

van wie we in het afgelopen jaar afscheid hebben moeten nemen, hun 

nabestaanden zijn uitgenodigd om naar de viering te komen. Het kan 
een moment zijn om een jaar van afscheid nemen af te sluiten. Ook is 

er gelegenheid om het gedachteniskruisje, dat aan het eind van het 

afscheid in de kerk op het gedachtenisbord is gehangen, in ontvangst 
te nemen en een lichtje aan te steken. Na de viering gaan we in 

processie naar het kerkhof om de viering af te sluiten. Het kerkhof is 

mooi verlicht en als u wilt kunt u het graf of de urnenmuur bezoeken.  
Ieder is van harte welkom. 

Namens Pastoraal team en uitvaartvoorgangers Leusden: Paulien 

Flinkerbusch 
 

Het afgelopen jaar stierven in onze parochie: 

Alie Prinsen-van Westerlaak (95 jaar) / Cor den Ouden (86 jaar) 
Jo van den Berg- van Eijden (89 jaar)  

Gradda Roest- Tolboom (98 jaar) / Ria Hom- van den Bergh (89 jaar) 

Gerard Houtveen (80 jaar) / Eef van Hamersveld-Kleinveld (94 jaar) 
Rietje Vrijhoef- van Dijk (91 jaar) / Antoon van Middelaar (73 jaar) 

Bert Schiphorst (74 jaar) / Jaap Godefrooij (75 jaar)   

Yvonne Geers- Vork (83 jaar) / Herman van der Span (98 jaar)  
Rinus Sontrop (92 jaar) / Bep Westbroek- de Wilde (94 jaar)  

Riek Schoonderbeek- van Hamersveld (91 jaar)  

Henk Beckers (94 jaar) / Rika Schut- Herni (90 jaar)    
Riet Schoenmakers-Vandegaar (91 jaar)  

Joke Schinkel-de Boer (88 jaar) / Annie Laclé (80 jaar)   

Els Pot- Venrooy (84 jaar) / Theo Kuijten (92 jaar)   
Marian Groen-van der Lee (75 jaar) / Kees van Ruitenbeek (58 jaar) 

Anneke Pagé-van Assem (86 jaar) / Irene Louwen-Sommer (86 jaar) 

Co van Doorn (83 jaar) / Henk van Heusden (87 jaar)   
Anneke Vermeulen-van den Hengel (84 jaar) 

 

 
Dopen 

Op zondag 18 september zijn Joah en Indy Kooijman, 

gedoopt in onze kerk, voorganger was pastor Tran 
Thanh Hung 

 

Voor een eerste doopgesprek kunt u zich opgeven bij het 
parochiesecretariaat, telefoonnr. 033-4941261 of mailen naar 

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
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De volgende uitgave van dit blad is gepland op 15 december 2022 

 

Kopij graag vóór 2 december 2022 sturen naar 
leusden@stlucas.nu 

 

 

 

 

 

‘Vreugdevol kan ik beleven  

het geestelijk ontwaken van de herfst:  

de winter zal in mij  

de zielenzomer wekken’ 

 

Rudolf Steiner 

mailto:leusden@stlucas.nu

