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Redactie Locatienieuws: Wil van Calck, 2457068

Het Locatienieuws verschijnt zeven keer per jaar
en wordt uitgegeven door de R.K. Parochie “St.
Lucas” - Geloofsgemeenschap “St. Catharina”.

Het eerstvolgende nummer gaat in op 16 december 2022
(kopij inleveren uiterlijk 18 november 2022) en ligt klaar
voor de bezorgers/sters op donderdag 15 december 2022.
Kopij inleveren per e-mail: calckwil@gmail.com
Natuurlijk blijft gewoon geschreven tekst ook mogelijk,
deze kunt u deponeren in de brievenbus bij St. Jan!

Vormgeving en druk: Renea Grafisch - Nijkerk

Gebedsintenties:
Brievenbus van St. Jan.
Kosten E 10,-

E-mail locatieraad:
nijkerk@stlucas.nu

Kerkradio via internet:
www.kerkdienstgemist.nl

Website:
www.stlucas.nu C
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Van de redactie
Goede God,
Als de wereld om ons heen in duisternis verkeert: 
Kom ons tegemoet, wees ons licht.

Als de feiten het tegendeel lijken te bewijzen:
Kom ons tegemoet, versterk ons geloof.

Als we teleurgesteld zijn in onze geliefden, in onze collega’s,
in onze gemeenschap, in onze kerk:
Kom ons tegemoet, wakker onze liefde aan.

Als we onmacht voelen om zelf de stap naar verandering te zetten:
Kom ons tegemoet, wees onze hoop.

Als wij het wachten op Uw Rijk moe worden:
Kom ons tegemoet, zegen ons met vrede.

Mensen kunnen de doorbraak van Uw Rijk wellicht tegenwerken of vertragen.
Maar Gij maakt van elke omweg een heilsweg.
Gij komt.

Laat deze zekerheid onze vreugde zijn. Amen (kerknet)
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Zoekt u een fijne basisschool

voor uw kind? Kom dan naar

’Het Baken’ voor individuele 

aandacht, saamhorigheid en

goede leerprestaties.

R.K. Basisschool Het Baken
Groenestraat 7 • 3861 CL  Nijkerk
Telefoon: 033 245 14 12
E-mail: baken@kpoa.nl
Website: www.hetbaken-nijkerk.nl

SMAAK EN SERVICE
NAAR UW WENS

Oude Barneveldseweg 13
3862 WV Nijkerk - tel.: 033-2459743

e-mail: info@bokkers-catering.nl
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Liturgische agenda
Zondag 23 oktober 9.15 uur Woord- en Communieviering
Voorganger: Diaken R. Bouwman
Lector: Ellen Werink
Koor: St. Caeciliakoor
Koster: Rob Onck
Collecte is voor: Missiezondag

Intenties 16 en 23 oktober:
Piet v.d. Tweel, Dirk en Ria Zwanenburg, Klasien, Ferry en Edward v.d. Tweel,
Gerard v. Mispelaar, overleden familie v.d. Weijer-Diender, Aleida Margaretha 
Roest-v.d. Tweel, jgd. Petrus Johannes Roest, Dien Bokkers-den Ouden,
jgd. Piet Bokkers, jgd. Simon en Alie v.d. Grootevheen

Zondag 30 oktober 9.15 uur Gebedsviering - Mariaviering
 o.l.v.: Parochianen
Lectoren: Tom Verberg en Bram Berends
Koor: St. Catharinakoor
Koster: Lida v. ‘t Klooster

Intenties 30 oktober:
Diny Verhoef-Rutte, Jan Kok en Maria Kok-Schoonderbeek, Peter Kok,
Piet Bokkers en Dien Bokkers-den Ouden, Piet v.d. Tweel, Teus Bokkers en
Truus Bokkers-Smink, Joop v. Hamersveld en Corrie v. Hamersveld-Nieuwenburg,
Gerrit v.d. Veen en Jo v.d. Veen-Fenger, Jan v.d. Boom, Ab Alfrink en
overleden Familie, Klasien, Ferry en Edward v.d. Tweel,
jgd. Hendrikus Zwanenburg en Antonia Zwanenburg-Huurdeman

Woensdag 2 november 19.30 uur Eucharistieviering
Voorganger: Pastor J. Rutgers, pr.
Lectoren: Henriëtte v.d. Vlasakker en Riny Onck
Koster: Rob Onck

Intenties:
Bertus Ridder, Ferry en Edward v.d. Tweel 
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Zondag 6 november 9.15 uur Eucharistieviering, K.W.D. en Crèche
Voorganger: Pastor J. Rutgers, pr.
Lector: Greet v. Middelaar
Koor: St. Caeciliakoor
Crèche: Marcel v. Brakel en
 Ria v.d. Grootevheen
Koster: Rob Onck
Extra collecte: Zondag voor de oecumene

Intenties 6 november:
Johan v.d. Tweel, Piet v.d. Tweel, Klasien, Ferry en Edward v.d. Tweel

Zondag 13 november 9.15 uur Woord- en Communieviering
Voorganger: Diaken R. Bouwman
Lector: Bram Berends
Koor: St. Catharinakoor
Koster: Piet Zwanenburg
Extra collecte: Nat. Jongerencollecte

Intenties 13 november: 
Klasien, Ferry en Edward v.d. Tweel, Dirk en Ria Zwanenburg, Piet v.d. Tweel,
fam. Bekker-Dijkhuis, Peter Kok, Maria Kok-Schoonderbeek, jgd. Jan Kok,
jgd. Hendrik Smink

Zondag 20 november 9.15 uur Eucharistieviering
Voorganger: Pastor J. Rutgers, pr.
Lector: Tom Verberg
Koor: St. Caeciliakoor
Koster: Lida v. ’t Klooster
Extra collecte: Solidaridad

Intenties 20 november:
Piet v.d. Tweel, overleden familie v.d. Weijer-Diender, Klasien, Ferry en
Edward v.d. Tweel, Piet Roest, Bertha v.d. Boom-Sandbrink, jgd. Gerrit v.d. Boom,
jgd. Anna v.d.Boom-v. Mispelaar

Zondag 27 november 9.15 uur Woord- en Communieviering
Voorganger: Pastor B. Piepers
Lector: Cees v. Middelaar
Koor: St. Catharinakoor
Koster: Rob Onck
Extra collecte: Adventsactie
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Alex Dokter
Telefoon 06 414 81 536

Hogenhof 17, 3861 CG Nijkerk
info@alexdokterinstallaties.nl

CV, WATER, GAS,
SFEERVERWARMING

EN ONDERHOUD

DUURZAME ENERGIE
EN ZONNEPANELEN

v.o.f. BOKKERS 
& RENES

Radio TV en Elektrotechniek

Verlaat 11 - 3861 AA Nijkerk

Tel: 033 245 13 82 - Fax: 033 246 20 75

Verkoop alle merken wit- 

en bruingoed. Eigen technische 

dienst voor alle reparaties.

Odijk-
Zwanenburg vof
Grond- en sloopwerken

Telefoon 033 - 455 09 40
Amersfoort - Nijkerk

SERVICEPARTNER

SERVICEPARTNER
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Intenties 27 november:
Klasien, Ferry en Edward v.d. Tweel, Diny Verhoef-Rutte, Piet Bokkers en
Dien Bokkers-den Ouden, Jan Kok en Maria Kok-Schoonderbeek, Peter Kok,
Johan v.d. Tweel, Piet v.d. Tweel, Teus Bokkers en Truus Bokkers-Smink,
Joop v. Hamersveld en Corrie v. Hamersveld-Nieuwenburg, Ab Alfrink
en overleden familie

Zondag 4 december 9.15 uur Woord- en Communieviering. K.W.D.
 en Crèche
Voorganger: Diaken R. Bouwman
Lector: Ellen Werink
Koor: St. Caeciliakoor
Crèche: Chamila Perera en Wil v. Calck
Koster: Piet Zwanenburg
Extra collecte: Adventsactie

Intenties 4 december:
Klasien, Ferry en Edward v.d. Tweel, Piet v.d. Tweel

Woensdag 7 december 9.30 uur Woord- en Communieviering in St. Jan
Voorganger: Ben Roest
Koster: Rob Onck
 
Zondag 11 december 9.15 uur Woord- en Communieviering
Voorganger: Diaken R. Bouwman
Lector: Pam v.d. Weijer 
Koor: St. Catharinakoor
Koster: Lida v. ’t Klooster
Extra collecte: Adventsactie

Intenties 11 december:
fam. Bekker-Dijkhuis, Piet v.d. Tweel, Klasien, Ferry en Edward v.d. Tweel

Zondag 18 december 9.15 uur Eucharistieviering
Voorganger: Pastor J. Rutgers, pr.
Lector: Riny Onck
Koor: St. Caeciliakoor
Koster: Piet Zwanenburg
Extra collecte: Adventsactie
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Mariaviering 30 oktober 2022
Denkend aan een bekend sinterklaasliedje: Maria 
wie kent haar niet? Je komt haar op vele plaatsen en 
in vele gedaanten tegen, zeker waar het Katholieke 
geloof een grote rol speelt in het leven van mensen. 
Kijk maar in de meer traditionele gemeenschappen in 
zuidelijk Nederland maar zeker ook in het buitenland. 
Op vele plaatsen komt ze tot ons: in kapelletjes langs 
wegen, beelden van haar in nissen in gebouwen en 
natuurlijk bij mensen thuis. 

Blijkbaar doet ze iets met ons, spreekt ze ons aan.
Bij vele mensen (m.n. wat ouderen) komen we haar 
naam tegen in de doopnamen. 

Een bijzondere vrouw, dat weten we allemaal! We houden haar in ere, ook op
30 oktober in de zondagviering om 9.15 uur.

Wij zetten haar in het licht, U ook? U bent van harte welkom;
als u wilt mag u bloemen bij haar beeltenis neerleggen.
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Frieswijkstraat 56
3862 BL Nijkerk
uitvaart@eabn.nl
www.eabn.nl

033 - 2459822

24/7 BEREIKBAAR

Sus
  Riu
Sus
  Riu

Mar 
   va 
Mar 
   va 

EABN beschikt over:
• Uitvaartcentrum
• Familiekamers
• Uitvaartverzorging
• Uitvaartverzekering
• Depositofonds

B O U W B E D R I J F

W.J. ALFRINK
Isaac Sweersstraat 2 - 3861 EB Nijkerk

Telefoon (033) 245 10 53 - Fax (033) 246 24 22
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Allerzielen
“Wij gedenken”

De Allerzielenviering wordt gehouden op woensdag 2 november 2022 om
19.30 uur. Tijdens een eucharistieviering, waarin Pastor Johan Rutgers, pr. 
voorgaat, besteden we aandacht aan de overledenen van het afgelopen
kerkelijk jaar uit onze St. Catharina Geloofsgemeenschap Nijkerk.

We noemen hier de namen van de personen, die in deze tijd zijn overleden. 
De naast betrokkenen ontvangen persoonlijk een uitnodiging, om in deze 
eucharistieviering aanwezig te zijn.

2021                                          ALLERZIELEN                                          2022

Bernardus Adrianus Johannus Winter, 85 jaar, overleden 15 november 2021
Hendrika Wilhelmina van Ruitenbeek-Hartman, 94 jaar,
overleden 22 december 2021
Anna Hermina Wieman, 84 jaar, overleden 20 januari 2022
Bernardus Cornelis Gerard van Noordenburg, 77 jaar, overleden 26 januari 2022
Cornelia Maria Klous-Huismans, 87 jaar, overleden 20 februari 2022
Maria Wilhelmina Egberta Tukker-Luz, 78 jaar, overleden 23 februari 2022

Frank Lodewijk Maria Butzelaar, 91 jaar, overleden 23 februari 2022
Klasina Johanna Maria van den Tweel-Brouwer, 77 jaar, overleden 26 februari 2022
Hinderika Magrietha Bergsma-Braun, 92 jaar, overleden 27 april 2022
Jannetje Sleeking-de Winter, 106 jaar, overleden 5 mei 2022
Helena Antonia Anna Epskamp-Mulder, 89 jaar, overleden 30 mei 2022

Johannes Lambertus van Hamersveld, 86 jaar, overleden 7 juni 2022
Antonia Maria Jozefa Alfrink-Boerhof, 89 jaar, overleden 13 juni 2022
Rosina Ludovica Johanna Maria Fokker-Meijjers, 71 jaar, overleden 30 juni 2022
Geertruida Cornelia Mulder-Schouten, 90 jaar, overleden 29 juli 2022

Een partner, een vader, een moeder, een tante, een zus, een broer, een schoonzus 
of zwager, familie die ons ontvalt, is wat ons allen kan overkomen. Het hoort bij 
de verdrietige kant van het leven. Daarom staan we er op de dag van “Allerzielen” 
graag bij stil. We wensen allen, die een dierbare moeten missen veel steun, moed 
en sterkte toe in deze tijd.
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We nodigen u dan ook van harte uit, om juist op deze momenten met elkaar 
gemeenschapszin en geloofsverbondenheid te vieren. 
Na de viering is er gelegenheid een kopje koffie te drinken in het St. Jan.

Vanuit de voorbereidingsgroep van de St. Catharina Geloofsgemeenschap Nijkerk,
Pastor Johan Rutgers, pr., Henriëtte van de Vlasakker, uitvaartvoorganger,
Riny Onck, werkgroep bijzondere vieringen,
Alie van Valkengoed en Bea Berends, team Rouwpastoraat.

Van de Locatieraad
In de kou?
De koude maanden staan voor de deur. En er zijn veel zorgen, dichtbij 
en ver weg. Van zonneschijn is in menig opzicht geen sprake. Ook voor 
onze actie Kerkbalans voelen we de kou een beetje optrekken…… 
In de lente maakten vele parochianen hun bijdrage over. In de zomer 
zwakte dat af, misschien door de hitte? Dat heeft zijn weerslag op 
onze doelstelling van € 32.000, -, het bedrag dat nodig is om onze 
gebouwen te kunnen blijven onderhouden. De kerk, St. Jan en de kapel 
op de begraafplaats zijn plekken waar we elkaar ontmoeten en waar 
we “Samen Kerk Zijn”. Gaan we daarvoor de doelstelling halen? We 

hebben nog drie maanden te gaan. Mogelijk bent u uw bijdrage vergeten, over 
het hoofd gezien? Zie voorop dit locatienieuws hoe u alsnog kunt doneren. Van 
harte aanbevolen, want ook de energieprijzen vliegen de pan uit. Dat vraagt om 
maatregelen, daar is geen ontkomen aan. We zetten de kachel in de kerk enkele 
graden lager. We waren al gewend om onze jas aan te houden. Kleedt u zich vooral 
warm en gebruik eventueel een (kniel)kussen om op te zitten. Dat we gezamenlijk 
maar voor veel warmte mogen zorgen. 
Namens de locatieraad, Cees van Middelaar

Oproep van de lectorengroep
Bij onze vieringen zien we doorgaans een voorganger en 
een lector voor in de kerk. Zij geven vorm en inhoud aan 
de dienst. Hun aanwezigheid lijkt vanzelfsprekendheid, 
maar is dat ook zo? 
De groep beschikbare lectoren begint smal te worden, 
zeker in combinatie met het steeds krapper aantal 
voorgangers. Daarom zoeken we nieuwe vrijwilligers die 
willen helpen vieringen te kunnen blijven dragen. 
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Als lector verzorg je de eerste en/of tweede lezing van het Woord van God en je 
bidt de voorbeden voor. Afhankelijk van het soort viering assisteer je ook bij de 
uitreiking van de communie. Desgewenst kun je (leren) een over we ging (te) ver-
zorgen. Een “leidraad” is aanwezig en daarnaast is er uiteraard ook persoonlijke 
begeleiding door ervaren collega-lectoren; een nieuwe lector wordt niet meteen in 
het diepe gegooid! Inroosteren gaat in overleg. 
Om te leren dit werk op waardige wijze te doen, is het ook mogelijk een cursus 
lector te volgen. Daarbij kom je meer te weten over de betekenis van de Bijbellezing 
in de liturgie, maar ook over stemgebruik, ademhalingstechniek, houding en 
microfoongebruik. 
Voelt u ervoor? Of wilt u eerst meer informatie? Bel of mail met Tom Verberg, 
bereikbaar via 033-2459320 of t.verberg@chello.nl.

St. Catharinakoor op stap
Eindelijk was het zover. We konden 
weer met zijn allen een dagje weg. Dat 
dagje was zondag 25 september. We 
werden rond 09.30u verwelkomd in 
Sint Jan met een lekker kopje koffie en 
heerlijke cake en koek.

Toen iedereen het tweede bakkie had 
opgedronken was het tijd om in de auto 
te stappen. Het werd een gezegende 
start want tijdens het instappen en 

wegrijden uit Nijkerk viel er een flinke plensbui. Alle zegen komt van boven…

De bestemming bleek Elburg te zijn 
en gelukkig brak onderweg de zon 
door en kwamen we, na een rondje 
over het verkeerde parkeerterrein, 
aan bij een voormalige fabriek. Daar 
was de expositie Zandverhalen 
gevestigd. 

Nadat de hele groep weer compleet 
was, gingen we naar binnen, benieuwd 
naar wat er te zien was. Bij velen was 
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deze expositie onbekend en meteen aan het begin keken we onze ogen uit! Wat 
was hier veel te zien…

Voor we de expositie gingen bekijken werd er eerst nog uitgebreid geluncht. Een 
warm en koud lunchbuffet stond klaar en wat smaakte het allemaal goed.

Na de lunch kon ieder op eigen gelegenheid en tempo de expositie bekijken, maar 
wel op tijd terug voor een afsluitende kop koffie met gebak. Dat op tijd terug zijn 
lukte niet iedereen, wat wel begrijpelijk was als je alles uitgebreid wilde bekijken. 
Veel herkenbare taferelen uit de Bijbel, vermengd met de Elburgse geschiedenis en 
ook de actualiteit was niet uit het oog verloren. Het was allemaal prachtig gemaakt 
van zand. Geweldig om dit te hebben gezien.

Andrea en Ellen, van harte bedankt voor het organiseren van dit uitstapje.
Namens het Catharinakoor,
Marcel van Brakel
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Onder het mom van “gezelligheid kent geen tijd”, was er 12 okt. een middag voor 
de ouderen van onze St. Catharina geloofsgemeenschap. En gezellig was het, met 
een flink gevulde St. Jan. Uiteraard begonnen we met koffie met wat lekkers.  

Na de opening door Henriëtte v.d. Vlasakkers was de beurt aan Los Bandalos. 
Ondersteund door een accordeon, werd er door 4 mannen gezongen. 
Voor ons en mèt ons, want naast enkele prachtige liedjes om naar te luisteren, 
kwamen er vooral bekende liedjes uit de oude doos voorbij. 
Los Bandalos had gezorgd voor mapjes met de teksten, zodat eenieder mee kon 
zingen. Dat werd dan ook vol enthousiasme gedaan. 

Topper was weer 
de afsluiting met 
“te Lourdes op de 
bergen”.
 
In de pauze en na 
afloop van het zingen 
waren er drankjes 
en hapjes. Vooral 
de advocaat met 
slagroom ging er 
weer goed in. 

 
Na een afsluitend woord 
door ondergetekende, 
keerde iedereen, mèt de 
map met liedjes onder de 
arm, weer huiswaarts. 
 
Wij, als leden van de 
werkgroep, maar ook onze 
gasten van die middag, 
vonden het heel fijn om weer 
zo bij elkaar te kunnen zijn! 
 
Namens de Groep voor Zieken en Ouderen 
Ria van de Grootevheen.
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Project Fakkel 2000
Mij is gevraagd een presentatie te houden 
over de Samenwerking met onze lokale 
partners in Kameroen, voor de toekomst 
van kinderen en jongeren die blind zijn. 
In 1998 kwamen mijn man Nanne en ik 
in contact met een jongere uit Kameroen 
die zelf ook niet kon zien. Vanwege zijn 
schrijnende situatie boden wij hem opvang 
in ons gezin. 
Het was zijn droom de ellendige leefsituatie 
van zijn lotgenoten te verbeteren via 

onderwijs, want van de Kameroenese overheid hoeven zij niets te verwachten. Aan 
de vooravond van het nieuwe millennium richtte ik daarom stichting Fakkel 2000 
op. Ik wil hier graag meer over vertellen op de presentatie avond. 
De presentatie wordt gehouden op dinsdagavond 22 november om 20.00 uur in 
parochiehuis St. Jan, rechts naast de kerk, Holkerstraat 36 te Nijkerk. 
Als belangstellende bent u van harte welkom.

Truus Jonkers

Kerstparels
Op zaterdag 17 december a.s. om 
16.00 uur geeft het Voice Company 
Koor Nijkerk haar eerste concert in de 
St. Catharinakerk in Nijkerk.

Het koor brengt, onder leiding van dirigent Edwin Schimscheimer en begeleid 
door pianist Hans Weenink een programma van bekende en minder bekende 
Kerstliederen.

Kaarten kosten € 12,50 en zijn verkrijgbaar bij de Nijkerkse boekhandels en op de 
dag van de uitvoering in de Kerk.
Voor meer informatie kunt u mailen naar info@hetvoicecompanykoornijkerk.nl
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Vorming en Toerusting
Dinsdagavond 1 november 20.00 uur, neemt Saskia van Lier u mee door het 
Gloria van Vivaldi: een lezing aangevuld door delen van het Gloria te laten klinken 
en kerkbeelden te tonen. Met het Gloria in de mis wordt er een link gelegd tussen 
hemel en aarde. Het is het gezang dat de engelen aanheffen wanneer God in 
een kribbe op aarde is gekomen. De hemel opent zich en vele engelen vullen de 
kerkruimte om dit met aardse gelovigen te zingen. 
Antonio Lucio Vivaldi (Venetië, 4 maart 1678 – Wenen, 28 juli 1741) schreef zijn 
beroemde Gloria in D voor de “engeltjes” van het Pio Ospedale, een meisjesweeshuis 
in Venetië. Het Gloria van Vivaldi klinkt hemels en machtig, het roept precies het 
gevoel op dat past bij het glorieuze moment dat de hemel zich lijkt te openen. 
Saskia van Lier studeerde klassieke talen en godsdienstwetenschappen aan de 
Rijksuniversiteit van Groningen. Ze is deskundig op het gebied van kerkgebouwen 
en christelijke kunst.

Info: Johan van der Kamp (06 51390861)
Datum en tijd: dinsdag 1 november, 20.00 uur
Plaats: Vredeskerk
Entree: € 4,-

Woensdag 16 november 20.00 uur, 
houdt de heer Hans Schravesande  
uit ’t Harde een inleiding over
“Na ons de zondvloed?
Geloven in de klimaatcrisis.” 
Het verhaal van Noach is bij alle 
snel afnemende bekendheid met de 
Bijbel nog altijd in onze taal en 
cultuur aanwezig: in films, literatuur 
en taal. In symbolen als de ark 
met dieren, de regenboog en in 
een veelgehoorde uitdrukking als 
“na ons de zondvloed”. Het is ook 
het verhaal dat we delen met het 
Jodendom en met de Islam. Deze 
avond over de klimaatcrisis nemen 
we ons uitgangspunt in dit verhaal. 
We bevragen het op de actuele 
boodschap voor onze tijd, waarin 
nieuwe verrassende perspectieven 

Voor het schoonmaken van:

Hop schoon Tapijtreiniging
Slichtenhorsterweg 20 - 3862 NR Nijkerk

Telefoon 033 245 69 21

• Vloerkleden • Dekbedden

• Slaapzakken • Tuinkussens

• Caravankussens • Bootkussens

• Paardendekens
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naar voren kunnen komen. Van daaruit kijken we naar de actuele uitdagingen van 
de klimaatcrisis.
Hans Schravesande is lid van de werkgroep “Theologie, kerk en duurzaamheid’ van 
de Raad van Kerken en heeft een lange geschiedenis met vragen rond theologie, 
milieu en klimaat.

Info: Johan van der Kamp (06 51390861)
Datum en tijd: woensdag 16 november, 20.00 uur
Plaats: Vredeskerk
Entree: € 4,-

U bent van harte uitgenodigd voor deze avonden.
Namens de commissie Vorming & Toerusting. 
Wim Bouwstra

In memoriam
Ik denk aan je terug in de stralende zon,
hoe het was toen je alles nog kon.
Een geest zo sterk als een beer,
zijn lichaam kon uiteindelijk niet meer.
Een vrijheid niet te evenaren, 
een wilskracht niet te bedaren, 
een vechtlust niet te temmen.

Intens verdrietig heeft men vrij onverwacht afscheid moeten nemen op maandag  
19 september 2022 van een lieve man, vriend, maatje en lieve bonusvader.
Edward van den Tweel, zoon van Gerard v.d. Tweel. Edward is 52 jaar geworden.

De afscheidsplechtigheid is geweest op  maandag 26 september in Ede, daarna 
is Edward in besloten kring begeleid naar zijn laatste rustplaats op onze R.K. 
begraafplaats in Nijkerk.

Als iemand het echt moeilijk heeft en je vindt geen woorden om te troosten, dan 
zeg niets, want soms is je stille aanwezigheid nog altijd beter dan honderd lege 
woorden.

Wij wensen Gerard en de familie veel sterkte.
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Mededelingen
• Collecte 1e 3 weken september:
 Eigen collecte: € 367,33 
 Via Givt € 64,01
 Huwelijk Christiaan en Daniëlle € 142,40  (KWF)
 Vredesweek € 153,75

• Collectebijdragen
 Uw bijdrage aan de collecte kunt u op de volgende manieren doen:
 - Tijdens de kerkdienst in de collectezak
 - Tijdens/na de kerkdienst via de GIVT-app (te downloaden op uw
  smartphone via de app-store)
 - Overmaken op banrekeningnummer: NL02 RABO 0347 8022 49
  t.n.v. St. Catharina - Nijkerk.
 - Scan deze QR-code:

• Kerkdiensten in beeld
 Alle kerkdiensten zijn vanaf de aanvangstijd met beeld
 en geluid te volgen via de website kerkdienstgemist.nl 
 Via deze site kunt u ook kerkdiensten terugkijken.
 Ook kunt u via onze eigen website kijken: wwwstlucas.nu/

vieren, dan naar Nijkerk en op het icoon

De PCI van de Sint Lucas parochie heeft in iedere locatie een werkgroep Caritas. 
Onze werkgroep Caritas is te bereiken via de website: www.caritasstlucas.nl
Het PCI bestuur is te bereiken via e-mail: pci.sintlucas@gmail.com
Wilt U de PCI ondersteunen dan is uw bijdrage welkom op RABOBANK 
rekeningnummer NL30RABO0347802230 t.n.v. PCI bestuur Sint Lucas o.v.v. 
donatie.
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Voorzitter Annette Schraverus 06-10787655
Penningmeester/
Beheer/onderhoud gebouwen Cees v. Middelaar 0342-462301
Secretaris Pieter v. Dijk 06-83606511
Lid Kees v. ’t Klooster 06-57648298
Pastoraatsgroep/Diaconie Miriam Middelkoop 2460257
Catechese Henriëtte v.d. Vlasakker 2454174
Liturgie Cees v. Middelaar 0342-462301
Als u (dringend) behoefte heeft aan bezoek van een pastor/pastoor, neemt u dan contact op met één van de leden van de pastoraatsgroep.

Werkgroepen

DIACONIE
Parochiële Caritas Instelling Marja de Werd 2456305
Rouwpastoraat Bea Berends 2456999
Zieken- en ouderengroep Henriëtte v.d. Vlasakker 2454174

CATECHESE
Crèche Wil van Calck 2457068
Dé Notenclub Alie v. Valkengoed 2453026
Dopen Colinda Werkhoven 06-10552331
Eerste H. Communie Alie v. Valkengoed 2453026
Kinderwoorddienst Petra v.d. Hoven 2454461
Tiener/jongeren pastoraat Pam v.d. Weijer- Feuerstein 2466535

LITURGIE
Lectoren Tom Verberg 2459320
Misdienaars Arie v. Someren 06-46304149
St. Catharinakoor Andrea v.d. Grootevheen 06-17021276
St. Caeciliakoor Bram Berends 2456999
Werkgroep Bijzondere vieringen Riny Onck 06-24673347
Werkgroep Huwelijken en Uitvaart Riny Onck 06-24673347

DIENSTVERLENING
Beheercommissie St. Jan Frits Granneman 2454668
Beheer begraafplaats Frits Granneman 2454668
Kosters Rob Onck 06-39236173
Ledenadministratie Miriam Middelkoop 2460257
Liturgische versieringen Lia Overkamp 4795974
Liedcommissie Jan v. Someren 2458371

OECUMENE
Vorming en Toerusting Bea Berends 2456999


