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Locatie  H. MARIA ZUIVERING 
Brinkstraat 87, 3881 BP Putten, tel. 0341 351690 / 455710 
Reknr. NL22SNSB 03542 05641 t.n.v. Maria Zuivering geloofsgemeenschap   
Reknr. NL15INGB 00009 49768 t.n.v. Maria Zuivering geloofsgemeenschap 
 
PASTORAATGROEP 
De pastoraatgroep heeft als taak alle pastorale parochietaken te coördineren. 

Ze vormt zo een schakel tussen parochianen, bestuur en pastoresteam. 
Met al uw vragen kunt u bij hen terecht; ook vragen we u bericht van geboorte, 
aanvraag voor doopsel en huwelijk bij hen te melden.  

Kunny Mulder 

 

info@mulderjuridischadvies.nl 06-55132640 

Sylvia  de Werd 
 

pg_dewerd@kpnmail.nl 06-83678638 

Trudie van der Graaf 
 

trudievdgraaf@gmail.com 06-12810342 

e-mail   : putten@stlucas.nu 
website  : stlucas.nu 
 
ROUWPASTORAAT  
In geval van een overlijden kunt u contact opnemen met: 

contactpersonen Fransje Scheijde-Huf 
Mery Falger 

0341-357218/06-82006268 
0341-351069/06-23371736 

Secretariaat in Leusden secretariaat@stlucas.nu 033-4941261/06-29457203 

Mocht u geen gehoor krijgen, dan kunt u altijd contact opnemen met de leden van 
de pastoraatgroep, zij begeleiden het dan verder. 
 
LOCATIERAAD   

Functie 
 

naam telefoon 

Voorzitter/ Beheerszaken 
 

Marco Rooze 06-50677132 

Secretaris Gerda van Meerveld 
gerdaengerardvanmeerveld@gmail.com 

06-15439291 

Communicatie Marc Otten 06-24824048 

Penningmeester 
 

Tjeerd Mulder 06-22726979 

   
SINT LUCAS PAROCHIE   
Sint Lucas parochie is een samenwerkingsverband tussen de geloofsgemeenschappen 
St. Jozef in Leusden, St. Jozef in Achterveld, St. Paulus in Hoevelaken, De Goede 
Herder in Ermelo, H. Maria Zuivering in Putten, St. Catharina in Barneveld/Voorthuizen, 
St. Catharina in Nijkerk en H. Catherina in Harderwijk. 
Onze gemeenschap wordt vertegenwoordigd door Tjeerd Mulder tj-mulder@planet.nl 
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Vakantie 
We trekken door ons mooie land, 

een streek van bloemen, zee en strand, 

met duinen, bossen tegelijk, 

 

Wat zijn wij in ons landje rijk. 

We rijden, fietsten, lopen veel, 

bezichtigen haast elk kasteel, 

gebouwen, kerken zeer in trek, 

aan monumenten geen gebrek. 

 

Vakantie is een ruim begrip, 

we spoeden ons van trip naar trip, 

geen tijd meer over voor wat rust. 

Zijn wij ons daarvan wel bewust? 

 

Vacant zijn is toch: zónder werk? 

Zo’n periode maakt ons sterk. 

Ook Gód gunt ons zo’n stille tijd, 

juist Hij heeft ons die rust bereid. 

 

Hij zegt ons in Zijn dierbaar Woord: 

“Kom hier en rust wat in dit oord,  

want wáre rust vindt u in Mij,  

daarmee bent u pas waarlijk vrij”. 

Aagje Lingen 
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Nieuws van het afgelopen kwartaal 
Omdat het ParochieNieuws per kwartaal verschijnt hier een greep uit het 
nieuws. Enkele exemplaren op papier leggen wij eind juni in de kapel van 
onze kerk. 

Onze bloemengroeten afgelopen kwartaal 
 
Ter gelegenheid van haar 85e verjaardag ontvangt Corry Loukes vlak na 7 
maart een bos bloemen. Zij is er zichtbaar blij mee. 
 
Gerda Drenth bereikt op 12 maart de 80 en is blij met ons groen geschenk. 
 
Een week later behaalt ook Thea Rijnbeek deze mooie 
mijlpaal en ook zij ontvangt een ruiker. 
 
Als dank voor hun grote inzet gaan er in de loop van de 
weken bloemen naar pastor Antoinette, diaken Rini en 
Kunny Mulder. 
 
Eind april valt de heer Rouppe v.d. Voort van de trap. De geur en kleur van 
onze bloemen verzachten de lichamelijke kwetsuren wellicht. 
 
Ook Johan en Ria Kroes ontvangen bloemen als steun in een periode met 
gezondheidsproblemen. 
 
Piet Rijnbeek valt na zijn herstel (wederom) van de trap. Was dat zijn 
manier om ook een bos bloemen te krijgen? Laat het van-de-trap-vallen 
alsjeblieft geen gewoonte worden in onze parochie. 
 
Riet Lelieveld wordt opgenomen omdat haar gezondheid verslechtert. Een 
fraaie bos vergezelt onze wens voor haar vlotte herstel. Twee weken later 
ontvangen wij een bedankbrief met de melding dat het weer beter gaat 
met haar. 
 
De mooiste bloemengroet verzorgen de kinderen van de Gabriëlschool.  
Kijk verderop maar eens ...  
 

Thuisgekomen bij onze Schepper in de Hemel 
 
Het voormalig koorlid Leny Vos–Smids Vincken overlijdt op 2 maart op 81 
jarige leeftijd. 
 
Nadat mevrouw Corri Heijnen–Boermans op 2 maart de ziekenzalving 
ontving van pastor Johan Rutgers, mag zij een dag later rustig inslapen en 
haar man Ben weer ontmoeten in de Hemel. 
 
Mevrouw Dirkje Dikkers–Dikkers woonde vroeger in de Molenstraat en later 
in woonzorgcentrum Weideheem in Harderwijk. Zij werd 93 jaar.  
Sinds 8 maart mag zij vlak bij onze Schepper wonen. 
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Een greep uit ’t andere nieuws van ’t afgelopen kwartaal in de 

geloofsgemeenschap 
 
( 40–dagentijd ) 
Na de Covid-periode worden er dit jaar weer oecumenische vespers 
gehouden in ons knusse kerkgebouw. 
Dit jaar wordt een deel van de 40–dagentijd ten bate van de mensen in 
Oekraïne gecollecteerd plus een deel voor de Vastenactie: het beschermen 
van land-rechten voor inheemse volken.  
De oecumenische viering van 6 april ondersteunt het Puttens Mannenkoor 
de vesper. 
 
De kinderen van de Gabriëlschool pakken het thema "Je land is je leven" op 
en verkopen setjes met 5 (verschillende) zakjes bloemzaden, zó komt jouw 
land tot leven. De mix is per aankoop een verrassing.  
 
( Palmpaas-probleem toch opgelost ) 
Dankzij de buxusmot hebben we dit jaar veel moeite om aan 

genoeg palmtakjes te komen. Na herhaalde 
oproepen hebben we toch genoeg. 
 
Nadat pastoor Harrold Zemann de verbouwde 
(voormalige) pastorie heeft bezichtigd, gebruikt hij 
meteen de gelegenheid om de verzamelde 

                             buxustakjes te zegenen voor ons. 
 
( Paas-lunch ) 
De PastoraatsGroep organiseert samen met een 
aantal parochianen een paasmaaltijd op Eerste 
Paasdag, aansluitend op onze viering van 11 uur. 
 
( voorbereiding 1e Heilige Communie ) 

 
Vrijdagmiddag 11 maart komen de 11 kinderen,  
die zich voorbereiden, met hun ouders  
samen in onze kerk voor een verkenning. 
 
Zondag 15 mei maken zij de Opfrismis mee,  
voorgegaan door pastoor Harrold Zemann.  
 
De feestelijke 1e H. Communie zal straks in de 
Goede Herder-kerk in Ermelo zijn.  
 
Vanuit onze locatie doen Kacper Wilk,  
Kailyn Otten, Kilian Cwielag en  
Twan Hoogerwerf mee. 
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( stroom vangen van de Zon ) 
Sinds maart ziet u ze op ons kerkdak: zonnepanelen.  
Zó gebruiken wij wat onze Schepper ons gratis elke dag (in 
meer of mindere mate) aanbiedt. 
 
 
 

 
( muziekgeschiedenis bij K.B.O. ) 
Vrijdag 20 mei vertelt de heer Lex Pieters aan de hand van voorbeelden 
veel over de muzikale geschiedenis. De speelzaal van de Gabriëlschool 
vulde zich met een rijk palet aan klanken. 
 
( gewijd ) 
Vorig jaar liep Antoon van Gaans stage. Hij ging vaak samen met diaken 
Rini Bouwman bij ons voor. Begin mei is Antoon tot diaken gewijd.  
Voorlopig werkt hij in de Sint Maartensparochie. 
 
( gevlucht en welkom geheten ) 
Sinds begin maart kerken soms gevluchte Oekraïners met ons mee.  
Soms zien we twee echtparen in de kerk en soms drinken zij ook mee 
koffie naderhand. 
 
In Putten vraagt het kerkelijk Diaconaal Platform om fietsen te doneren 
voor onze Oekraïnse medebewoners. Vooral fietsen voor volwassenen zijn 
hard nodig ( op het moment dat u dit leest: nu nog steeds! )  
Pieter Streefkerk coördineert de verdeling van de fietsen. 
 
( benefietconcert ) 

 
Dirigent Ton van Westing organiseert 
een benefiet-concert ten bate van 
Oekraïnse vluchtelingen. Hij brengt de 
twee koren Contagio en Born Again 
samen. Vrijwilligers ondersteunen Ton 
bij voorbereiding en uitvoering op 
zondagmiddag 22 mei. 
 

Op deze muzikale wijze wordt € 2500 bij elkaar 
gezongen. 
 
( vertrek ) 
Deze zomer begint pastor Antoinette Bottenberg aan een 
nieuwe uitdaging: zij pakt het ouderenpastoraat op, zij 
het buiten onze parochie.  
 
Met dankbaarheid kijken wij terug op alles wat 
Antoinette voor ons deed en wensen haar veel geluk op 
haar nieuwe werkplek.  
 



5 
 

Op Palmzondag ging Antoinette voor het laatst 
voor in de goed-gevulde kinderviering met koor 
de Toverbal. 
 
Waar wij Jezus welkom zwaaien met takken, 
zwaaiden we Antoinette uit met dezelfde 
palmtakjes. 
 
( .... laten we een beetje op elkaar letten ) 
In de Paasweek eindigt een heel bijzondere inzet: 
gedurende en na de hele Corona-tijd heeft diaken Rini Bouwman trouw 
iedere week een bezinning op de zondagslezingen voor ons gemaakt. 
Voorwaar een hele prestatie. Vlak voor het afsluitende gebed was steevast 
de slotzin: En laten we een beetje op elkaar letten. Een mooie houding in 
deze afgelopen periode, die we de komende tijd mogen volhouden. 
 
( kerkhofje ) 
Voor Pasen heeft de kleine kerkhofploeg alles weer in orde gemaakt. Drikus 
Schut herstelt de zitbank. Er is dringend behoefte aan vers bloed in deze 
kleine club. Dus ....  
 
( fietsende Hemelvaart ) 
Eindelijk kon het weer: fietsen met 
Hemelvaart en dan samen de viering (dit 
jaar in Nijkerk) meemaken. Hier een 
pauze-foto van de vroege fietsers. 
 
 
 
 
( agenda ParochieZaal ) 
Zowel de Poolse geloofsgemeenschap als wij gebruiken onze ParochieZaal. 
Daarom is het belangrijk dat iedereen alle bijeenkomsten invult in onze 
online agenda. Zó voorkomen we dubbelboekingen. Na invullen ontvangt u 
een bevestiging van Marco Rooze. 
Als het ècht niet lukt om het in te vullen, mail dan naar 
Putten@stLucas.NU . De reservering is pas gedaan nadat hij is bevestigd ! 
 
( thuis-meedoen ) 
Als het bijwonen van een viering niet mogelijk is, dan kunt u thuis mee-
beleven of later terugkijken kan via onze vaste stream: 
https://www.YouTube.com/channel/UCRIqPIAyq65jLKpt_qNUDBw  
Maar het mooiste is als we in ons kerkgebouw de viering meemaken. 
 
( overzicht gemaakt door Wim ) 
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KERKDIENSTEN                Misdienaars 
Zo. 3juli 10.00 u Gebedsviering, Samenzang 

Voorganger: Gerda van Meerveld 

Lector: Karlijn 

Karlijn/Julia 

Zo. 10 juli 10.00 u Gebedsviering: Samenzang 

Voorganger: Mery Falger 

Lector: Alexander 

Michaël/Alexander 

Wo. 13 juli 

 

 9.30 u Eucharistieviering 

Voorganger: Johan Rutgers 

 

Za. 16 juli 19.00 u Eucharistieviering, Samenzang 

Voorganger: Johan Rutgers 

Lector: Cynthia Pawirodinomo/Benjamin 

Marc-

Anthony/Benjamin 

Zo. 17 juli 10.00 u Zin in Zondag. Voorgangers: Corrie 

Hollanders en Wim Menting 

 

Zo. 24 juli  9.15 u Eucharistieviering, Samenzang 

Voorganger: Harrold Zemann 

Lector: Sylvia de Werd/Lucas 

Lucas/Karlijn 

Zo. 31 juli 10.00 u Gebedsviering, Cantabile 
Voorganger: Kunny Mulder 

Lector: Silvia de Werd/Julia 

Julia/Benjamin 

Zo. 7 aug.  9.15 u Woord- en Communieviering, Samenzang 

Voorganger: Rini Bouwman 

Lector: Piet Rijnbeek/Marc-Anthony 

Marc-Anthony/ 

Lucas 

Wo. 10 aug.  9.30 u Eucharistieviering 

Voorganger: Johan Rutgers 

 

Zo. 14 aug.  9.15 u Woord- en Communieviering, Cantabile 

Voorganger: Fred Kok 

Lector: Mery Menting/Michaël 

Alexander/Michaël 

Za. 20 aug 19.00 u Eucharistieviering, Gregoriaans 
Voorganger: Johan Rutgers 

Lector: Silvia de Werd 

 

Zo. 21 aug 10.00 u Zin in Zondag. Voorgangers: Corrie 

Hollanders en Wim Menting 

 

 

Zo. 28 aug.  9.15 u Woord- en Communieviering, Cantabile 

Voorganger: Rini Bouwman 

Lector: Kunny Mulder/Julia 

Julia/Michaël 

Zo. 4 sept. 10.00 u Gebedsviering, Samenzang 

Voorganger: Gerda van Meerveld 

Lector: Karlijn 

Benjamin/Karlijn 

Zo. 11 sept 11.00 u Woord- en Communieviering 

Voorganger: Ben Piepers 

Lector: Piet Rijnbeek/Alexander 

Alexander/ Marc-

Anthony 

Wo. 14 sept. 9.30 u Eucharistieviering 

Voorganger: Johan Rutgers 
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Zo. 18 sept. 

Vredesweek 

10.00 u Gebedsviering, Cantabile 

Voorganger: Fransje Scheijde 
Lector: Lucas 

Lucas/Julia 

Zo. 25 sept. 

Vredesweek 

10.00 u Gebedsviering, Samenzang 

Voorganger: Mery Falger 

Lector: Benjamin 

Benjamin/Alexander 

Zo. 2 okt. 11.00 u Woord- en Communieviering, Samenzang 
Voorganger: Rini Bouwman 

Lector: Mary Menting/ Michaël 

Michaël / 
Marc-Anthony 

Zo. 9 okt.  11.00 u Woord- en Communieviering, Contagio 

Voorganger: Fred Kok 
Lector: Sylvia de Werd/Lucas 

Lucas/ Karlijn 

 

Wo. 12 okt. 9.30 u Eucharistieviering 

Voorganger: Johan Rutgers 

 

Za. 15 okt. 

 

19.00 u Eucharistieviering, Cantabile 

Voorganger: Harrold Zemann 

Lector: Kunny Mulder 

 

Zo. 16 okt. 10.00 u Zin in Zondag. Voorgangers: Corrie 

Hollanders en Wim Menting 

 

Zo. 23 okt. 11.00 u Eucharistieviering 

Voorganger: Johan Rutgers 

Lector: Piet Rijnbeek/Julia 

Michaël/Julia 

Zo. 30 okt. 11.00 u Woord- en Communieviering, Samenzang 
Voorganger: Rini Bouwman 

Lector: Cynthia Pawirodinomo /Marc-

Anthonie 

Marc-
Anthony/Benjamin 

 

Bericht van de pastoraatsgroep 
Op dit moment woedt in Europa nog altijd de oorlog tussen Rusland 
en Oekraïne. Elke week bidden we voor vrede daar en wijsheid voor 
de leiders. 
Wekelijks zien wij ook vluchtelingen uit de Oekraïne in onze vieringen, 
omdat velen van hen katholiek zijn. Ongetwijfeld zullen ook de Poolse 
vieringen door hen bezocht worden. Elders in dit Parochienieuws zal  
Lies van Schaik hierover iets meer vertellen. 
Door het rechtstreeks contact met deze vluchtelingen komt het 
oorlogsgeweld en al het onvoorstelbare leed opeens heel dichtbij, vlak voor onze 
deur. In de media horen we intussen, dan vrijwilligers moeilijker te vinden zijn 
"omdat het nieuws" eraf zou zijn! Laten we dat niet laten gebeuren! Dank aan een 
ieder die zich inzet voor deze mensen. 
 
Een speciale dank gaat daarbij ook uit naar het koor Contagio dat samen met het 
koor Born Again onder leiding van Ton van Westing een uitverkocht 
benefiet concert heeft gegeven in onze kerk. 
De opbrengst was geweldig, namelijk € 2.500,00! Fantastisch!  
Laten we blijven bidden voor alle mensen in oorlogen en onveiligheid. 
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Intussen komen meer en meer mensen weer terug naar onze 
vieringen en dat zien we graag! Het is fijn te zien dat we 
vooralsnog weer gewoon samen mogen en kunnen komen in alle 
rust en vrede, zonder beperkingen. We mogen er dankbaar voor 
zijn. 
 
Palmpasen had een speciaal bezoek van onze pastoor Harrold 
Zemann tot gevolg. 
Hij verenigde met zijn bezoek het nuttige met het aangename. 
Eerst ging hij een kijkje nemen in de verbouwde pastorie. Hij 
droomde hardop dat hij er mocht wonen. Daarna heeft hij 
persoonlijk de palmtakjes ingezegend. 
 
Nu de Coronaperikelen voorlopig achter ons liggen, vond het 
parochiebestuur dat we dat moesten vieren. Zij hebben alle locaties daarvoor een 
budget ter beschikking gesteld. 
Wij hebben gekozen voor een Paasmaaltijd. Vele vrijwilligers hebben zich daarvoor 
ingespannen om het tot een zeer geslaagd evenement te maken, zeker voor 
herhaling vatbaar. 
De vrijwilligers hebben hapjes gemaakt voor een 
lopend buffet! Heerlijk allemaal. 
Fantastisch dat het zo weer kon! Dank aan allen! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
We hebben ook afscheid genomen van onze pastor Antoinette 
Bottenberg. Per 1 juni 2022 heeft zij een werkkring elders 
gevonden. We hebben haar een bloemetje overhandigd en haar, 
namens onze geloofsgemeenschap, heel hartelijk bedankt voor 
haar inzet al die jaren! 
 
De komende maanden gaan we weer de vakantieperiode in. 
Wij wensen een ieder een goede en ontspannende tijd toe! 
 
De pastoraatsgroep 
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De Eerste H Communie 
 

Begin maart ging de communievoorbereiding van start met de Ontdekkingstocht en 
samen eten in de school. De 10 kinderen kwamen 5x bij elkaar in Ermelo en ook een 
keer in Harderwijk. Naast enkele bijbelverhalen kregen de kinderen ook hun 
naambetekenis met de opdracht de wereld mooier te kleuren en daarbij de belofte 
dat God er altijd zal zijn voor jou en we schilderden dat ook. We hoorden over 
helpen en vergeven, deden spelletjes, maakten een vriendschapsslinger, baden in de 
Mariakapel en er was de Opfrismis. Daarnaast waren er 3 ouderavonden.  
 
Op 12 juni was de feestelijke Eerste Communieviering met prachtig zomerweer in 
Ermelo. Gezellig koffie vooraf. Alle banken waren versierd met mooie geelwitte 
boeketjes. Het kinderkoor uit Putten maakt het extra feestelijk.  
 
Met hun doopkaars kwamen de kinderen verwachtingsvol de kerk in. Ze begroetten 
de ouders en ze hadden steeds een aandeel in de dienst, o.a. de zelfgemaakte 
voorbeden. Olivia zong – in het Pools – Halleluja en er werd spontaan 
geapplaudisseerd. 
 
Toen we aan het eind de houten kruisjes zouden zegenen en overhandigen werd ik 
verrast, want inderdaad: na 5x Communievoorbereiding in Leidschendam en 35x 
meest in Putten en later in samenwerking met Ermelo en Harderwijk, ga ik nu echt 
stoppen, hoe leuk en graag ik het altijd gedaan heb, maar ja: ook ik word een dagje 
ouder. Het is goed zo. 
 
Ooit begon ik met Corrie Hollanders en Toos Mens, later Annemieke Carbo, Yvonne 
van de Broek, Cil van Oosterhout, ook Reiny Born en heel lang met Mary Menting en 
tenslotte in Ermelo met Marlies Prüst (en sorry als ik iemand vergeet).  
 
Pastoor Rubrech heeft mij enorm gestimuleerd met zijn mooie verhalen, ik maakte 
Jos van Os mee, al evenzeer een aanjager van creativiteit met de 4 projecten die ik 
maakte totdat we voor elke parochie in de regio met communieboeken gingen 
werken.  
Ik maakte pastoor van Doorn mee en Bert Sturkenboom, en toen kwam pastoraal 
werker Antoinette Bottenberg die ons geweldig begeleidde. Diaken Rini Bouwman is 
de prima opvolger geworden.  
 
Hoe het verder zal gaan…. Kinderen begeleiden is het mooiste dat er is: je 
verwonderen over je bestaan, de verhalen vol betekenis, de creativiteit erom heen, 
spelenderwijs iets leren over Onze Vader en Wees gegroet, vredeswens, elkaar tot 
zegen zijn, een kaarsje opsteken voor….God danken enz. Ik heb het met zoveel 
plezier gedaan, het heeft me zoveel gebracht! 
 
Mery Falger 
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Kailyn Otten  Twan Hoogerwerf  Kilian Cwielag  Kacper Wilk 
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Diaconaal Platform Putten 
Namens het Diaconaal Platform Putten, waarvan onze kerk onderdeel is. 
Bij deze wil ik op verzoek iets vertellen over Diaconie of Caritas zo u wilt. We zijn in 
Putten als werkgroep Caritas met de parochie St. Lucas verbonden. 
Alle omringende plaatsen hebben een werkgroep. 
Twee keer per jaar hebben we met elkaar een overleg. Afgelopen mei vierden we het 
meer dan 10 jarig bestaan van de samenwerking van PCI St. Lucas. De grote vraag 
die altijd naar voren komt is: weet men ons te vinden in tijden van nood? Als er hulp 
op wat voor gebied dan ook nodig is?  
We hopen het!  
U kunt een aanvraag doen (evt. anoniem) via de website PCI St. Lucas onder het 
kopje Diaconie. Of via secretaris.pci@stlucas.nu  
Of rechtstreeks aan werkgroep Caritas Putten. 
Hier in Putten nemen alle kerken deel aan het Diaconaal Platform Putten (DPP) en 
dragen bij naar grootte. Dat is uniek, daarmee heb je veel meer kennis in huis en 
kunnen we ter plekke veel beter de mensen helpen. Ook voorkom je dubbele 
aanvragen en verspil je geen energie. 
Het is goed om te weten hoe je kunt handelen. 
Zo kwam het mij goed uit toen er een spoedaanvraag kwam begin maart van dit jaar 
voor een echtpaar uit de Oekraïne. Hun dochter woont hier maar kon hen geen 
onderdak bieden. Via via kwamen ze bij mij uit. Op dat moment was er bij de 
gemeente nog geen draaiboek voor handen. Dan gaan de raderen draaien en is het 
fijn dat je kunt overleggen met mensen van het DPP. Gelukkig voor hen was er op 
dat moment een crisiswoning beschikbaar. Midden in de nacht kwamen ze aan, 
intussen was de verwarming al aangezet en stond er een noodpakket met voedsel. 
Snel werd er via de voedselbank later nog meer geregeld. Op dat moment konden ze 
niet beschikken over hun geld. Met bonnen konden ze bij SOS kinderdorp in Stroud 
kleding halen. Er zijn fietsen geregeld via het DPP. Later hebben hun schoondochter 
en haar jongere zusje zich bij hen gevoegd. Op dit moment gaat alles naar wens, 
volgen ze Nederlandse lessen etc. 
Op het moment dat ik dit schrijf zijn er in Putten ong. 40 Oekraïners gehuisvest bij 
particulieren en ong. 40 via de gemeente. Waarschijnlijk komen er nog 60 naar 
Putten. Een aantal mensen is teruggegaan. 
Tot zover, als u meer wilt weten, vraag het aan 
Sergei en Tamara als u hen ziet in de kerk, of 
aan werkgroep Caritas Putten, Lies van Schaik, 
Ed Bouw en Truus Peters. 
 
P.S. Op verzoek van de voedselbank willen we 
iedereen bedanken voor de royale bijdragen op 
de eerste zondag van de maand. 
 
Lies van Schaik 
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Bankfraude 
Beste parochianen,  
Wat de meesten van ons gelukkig alleen van verhalen op radio en televisie kennen, 
vindt nu helaas ook in Putten plaats. Afgelopen week zijn enkele oudere leden van 
één van onze kerken telefonisch benaderd door hun bank voor een servicegesprek. 
Helaas bleek het om fraude te gaan en is bij minimaal één persoon het saldo van de 
spaarrekening in verkeerde handen gekomen. Uiteraard geeft dit niet alleen 
financiële schade maar doet het ook emotioneel veel met je als je beroofd wordt. Als 
Diaconie willen wij u op deze wijze waarschuwen tegen dit misdrijf. Geef nooit enige 
informatie telefonisch door als u door uw bank gebeld wordt; een bank belt namelijk 
nooit om telefonisch rekening gegevens te checken of anderszins informatie te 
vragen over codes, pasjes en rekeningen. 

Fietstocht op Hemelvaartsdag Op Hemelvaartsdag 
vertrokken we om 8.30 uur met  
16 parochianen vanaf de Brinkstraat voor een mooie fietstocht. 
Het was prachtig fietsweer; de zon scheen en er was een klein 
windje.  
Theo Marissink had voor ons weer een mooie route uitgestippeld. 
Via Bijsteren, Rimpeler, Stenenkamerseweg en Hoornsdam 
belandden we op de Zeedijk. Tegen de wind in reden we door de 
natte polder, langs het water. We verlieten de dijk bij de 
Arlersteeg en passeerden het Puttense Stoomgemaal. Via de 
Waterweg bereikten we de vistrap bij Oldenaller. Daar wachtte 
ons traditiegetrouw het gezamenlijke koffiemoment (met een 
lekkere koek), met de parochianen van Nijkerk en Ermelo. Na de 
koffie kozen de 3 groepen hun eigen route naar de  
St. Catharinakerk in Nijkerk. We fietsten over de Diermenseweg, 
één van de mooiste wegen van Putten, met bermen vol bloemen. 
Onderweg sloot een boer de weg af, voor de weidegang van zijn (140!) koeien, 
zodat we eigenlijk een tweede rustpauze hadden… Via een prachtige, landelijke route 
bereikten we tenslotte de St. Catharinakerk aan de Holkerstraat.  
De fietsen werden veilig achter de poort geparkeerd en we konden nog even rustig 
in het zonnetje zitten. Antoinette Bottenberg, die ook had deelgenomen aan de 
fietstocht, ging voor in een mooie kerkdienst. Na afloop van de viering was er een 
goed verzorgde lunch met lekkere soep en een kroket. Na afloop van de lunch ging 
eenieder zijns weegs. We kunnen terugzien op een gezellige fietstocht.  
Trudie van der Graaf en Alphons van Anraad 
 

KOPIJ 
Kopij voor de Lucasbrief van september 2022 graag voor vrijdag 12 augustus 2022. 
Kopij voor de Lucasbrief van oktober 2022 graag voor vrijdag 23 september 2022. 
 
Het eerstvolgende Parochie-Nieuws zal verschijnen op zaterdag 22 oktober 2022. 
Kopij hiervoor kunt u inleveren voor vrijdag 7 oktober 2022. 
e-mailadres: pnputten@hotmail.com 
Indien gewenst kan het Parochie-Nieuws ook digitaal worden ontvangen. 
U kunt dit aangeven bij Jan Carbo: jan.carbo@gmail.com 



PASTORESTEAM 
Alle pastores zijn bereikbaar via het secretariaat van Leusden 033-4941261 
 H. Zemann (liturgie). 
 Antoinette Bottenberg. 
 Fred Kok (diaconie). 
 Diaken Rini Bouwman 
Als u (dringend) behoefte hebt aan een bezoek van een pastor/pastoor 
wilt u dan contact opnemen met iemand van de pastoraatgroep  
 

 

ZANGKOREN 
Koor Contactpersoon telefoon 

Gemengd koor “Cantabile” 
 

Thea Rijnbeek 06-20607473 

Mannenkoor 
(Gregoriaans) 

Jos van Vliet 06-12951792 

Kinderkoor “De Toverbal” 
 

Sandra vd Hoorn 
 

06-16548116 
 

Contagio Ton van Westing 0341-351369 

 
CONTACTPERSOON KOSTERS/ MISDIENAARS/ CRECHE 
Theo Marissink tel. 0341-351690; email  t.marissink47@hetnet.nl 
 

 

ATTENTIEGROEP 
contactpersoon Lies van Schaik 06-81283016 

 

KERKHOFBEHEER 
Roos Brugman en Edwert Sjaardema 085-0801937  
info@ggu.nu 
 
 
MISSIE, ONTWIKKELINGSHULP, VREDESWERK (MOV) 
contactpersoon Sylvia de Werd 06-83678638 

 
 
LEDENADMINISTRATIE (in het Parochie-Centrum) 

contactpersoon Coen Scheijde 0341-357218 

Om de gegevens zo actueel mogelijk te houden, wordt u vriendelijk verzocht alle 
veranderingen m.b.t. uw gezin of adres schriftelijk aan ons door te geven in de 
brievenbus van de parochie of via bovenstaand e-mailadres. 
 

 

 

 

 

 

 



PAROCHIECENTRUM 
Brinkstraat 87, 3881 BP Putten tel: 06-50677132 
e-mail:    putten@stlucas.nu 
website : stlucas.nu 
 
 
PAROCHIËLE CARITAS INSTELLING 
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: secretaris.pci@stlucas.nu  
Wilt u de PCI ondersteunen dan is uw bijdrage welkom op Rabobank 
rekeningnummer NL30 RABO 0347 8022 30 t.n.v. PCI bestuur Sint Lucas  
o.v.v. donatie. 
De werkgroep Caritas is ook deelnemer in het Diaconaal Platform Putten. 
Meer informatie hierover op de website: www.diaconaalplatformputten.nl 
 
 

NIEUWS - GELOOFSGEMEENSCHAP 
Het nieuws-geloofsgemeenschap verschijnt vier maal per jaar en wordt bij de 
parochianen thuis bezorgd. Voor het aanleveren van copy: 
Copy per mail : pnputten@hotmail.com 
 

Clasien Zwart 
06-44082847 

Yvonne van den Broek 
 06-30970088 

Carla Faber 
06-50251190 

 

 
STENCILWERK     
E. Sjaardema  

 

06-49596644 

 
STICHTING KATHOLIEK ONDERWIJS  
FLEVOLAND/VELUWE 
R.K. Basisschool voor Jenaplanonderwijs “Gabriël” 
Kelnarijstraat 40, 3881 CC Putten, tel. 351959 
e-mail: dir.gabrielschool@skofv.nl 
w-site: www.gabriel-school.nl 
 

Directeur  Sander van Zomeren 0341- 351959 
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