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Locatie  H. MARIA ZUIVERING 
Brinkstraat 87, 3881 BP Putten. 
Reknr. NL83 RABO 0157 3194 66 t.n.v. Maria Zuivering Geloofsgemeenschap 
Reknr. NL22 SNSB 0354 2056 41 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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57e jaargang, nr. 3                           Oktober 2022 

Nieuws van het afgelopen kwartaal 
Het ParochieNieuws verschijnt per kwartaal. Daarom hier een greep uit het 
nieuws. Enkele exemplaren op papier leggen wij oktober in de kapel van 
onze kerk. 

 
Onze bloemengroeten afgelopen kwartaal 

 
Corry Baremans ontvangt een hartverwarmende bos vanwege 
haar ziekenhuis-opname. 
Ook Trees Rouppe van der Voort voorzien wij van een bos, bij 
gelegenheid van haar operatie. 
 
'juf ' Sandra ontvangt aan het einde van de viering met 
kinderkoor De Toverbal een mooie bos, als dank voor haar inzet voor dit 
koor. 
 
Ook de ruiker, die naar Cor te Velde gaat heeft een blije reden: hij werd 
28 juni 80 jaar! 
 
Joske Vermeulen kwam ten val. Om de genezing te bespoedigen stuurden 
wij bloemen. 
Hopelijk helpt onze bloemengroet ook Ans Hoijer om snel(ler) van haar 
long-covid af te komen. 
 
Mevrouw Schreuder is blij met haar leeftijd: 
85 jaar, èn met onze bos. 
Een week later wordt mevrouw Verbeem 
80 jaar. Ook zij waardeert onze bloemen-
groet. 
 
Op ZiekenZondag zorgen de kerkgangers 
zelf voor een brede bloemengroet: mensen 
nemen een zonnebloem mee voor een ander 
mens, die een steuntje in de rug kan 
gebruiken. 
 
Nadat Coen Scheijde aan zijn hand is 
geopereerd, kan hij genieten van een fraaie 
bos bloemen. Hierbij kan z’n hand even uitrusten (en wellicht sneller 
genezen). 
 

Thuisgekomen bij onze Schepper in de Hemel: 
 
29 juli overleed de heer Wil Haagmans, die nog maar kort in onze parochie 
was komen wonen. Hij mocht 73 jaar worden. 
 

Een greep uit ’t andere nieuws van ’t afgelopen kwartaal 
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geloofsgemeenschap 
 
( een internationaal huwelijk in onze kerk ) 
Op zaterdag 2 juli een bijzonder huwelijk in onze kerk: de 
Nederlandse bruidegom Egbert en de Australische bruid Jesse 
wonen in Duitsland. Hun huwelijk wordt ingezegend door een 
Poolse priester in onze mooi versierde kerk. 
De aantrekkingskracht van onze kerk strekt zich dus 
wereldwijd uit. 
 
( sacramenten uitdelen en ontvangen ) 

 
Pastoor Harrold Zemann diende 12 juni in 
Ermelo een aantal kinderen de 
1e H. Communie toe. Diezelfde zondag 
ontvingen een aantal kinderen in 
Achterveld van Mgr. Hoogenboom het 
sacrament van het H. Vormsel. Hier een 
foto, waar 'onze' Amber van Eikenhorst 
ook op staat. 
 
 
 

( waarschuwing ) 
Enkele parochianen ontvangen een e-mail, zogenaamd van pastoor Harrold 
Zemann. Hierin worden zij dringend verzocht (met spoed) geld over te 
maken op een bankrekeningnummer. Dit is een vorm van (moderne) 
oplichting! Neem bij twijfel altijd eerst contact op met iemand van de 
parochie of de lokale geloofsgemeenschap. 
 
( KBO-fietstocht en barbeque ) 
Begin juni fietsen een flink aantal KBO-leden zo’n 27 
Km. in mooi weer. Begin augustus zit de speelplaats 
van de Gabriëlschool vol met KBO-ers: onze genot van 
mooi weer en muziek tafelen zij. Het samen opruimen 
na afloop is door de vele handen zó gebeurd. 
Half oktober kunnen de rijpere KBO-leden met de bus 
mee naar het COBRA-museum. De jeugd onder de 70 
grijpt helaas mis ...  
 
( ga (er) vóór ) 
Het pastorale team wordt steeds kleiner in omvang. Daarom is een grotere 
inzet van ons nodig. Begin oktober geeft pastor Fred Kok een opleiding tot 
parochiële voorganger. Denk er eens serieus over na, of u aan deze roeping 
gehoor wil geven. Het is nooit te laat jezelf op te geven bij Kunny Mulder, 
tel. 06-55 132 640. 
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( Ride for the roses ) 
Tineke Marissink verkoopt thuis boeken uit haar 
verzameling. Hiermee haalt zij € 323 op voor KWF. 
 

( Alpha ) 
Deze zomer startte in de Catharinakerk in Barneveld 
de Alpha-cursus. Men komt om 18 uur bij elkaar, eet 
gezamenlijk. Hierna houdt een spreker een inleiding. 
Na een korte pauze bespreekt men het onderwerp. Om 21 uur eindigt de 
avond. 
 

( Lucasdag ) 
Na twee jaren met Covid kunnen we nu weer genieten van een Lucasdag. 
Zondag 16 oktober is iedereen weer welkom in de Sint Jozefkerk in 
Achterveld. 
 

( 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. 
                                                        Gemaakt door Wim. 

 

Locatieraad en energienota. 
De ontstane onrust over de energieprijzen heeft ook zijn intrede gedaan 
bij de kerken.  
In dagblad Trouw was al een foto afgebeeld met kerkgangers zitten in de kerk met 
dekentjes om, om zich te weren tegen de kou.  
Ook heeft de waarnemend penningmeester van de Lucasparochie heeft 
ons al gewaarschuwd voor de hoge energie rekening van komende winter 
omdat het lopende contract afloopt en ook wij een hogere prijs zullen 
gaan betalen voor onze energie. Zelfs in de nieuwsbrief (nr. 267) van het 
bisdom waarin u in de brief van bisdom-econoom mr. J. Zuijdwijk kunt 
lezen dat hij aandringt om minder te stoken of zelfs bij heel koude dagen 
alleen het eucharistisch centrum open te stellen voor vieringen om zo de 
stookkosten te beheersen. 
Hoe zit dit alles bij ons. Gelukkig stoken wij niet meer op gas maar 
verwarmen we de kerk m.b.v. een warmtepomp, waarmee we alleen elektriciteit 
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gebruiken. Dus de hogere gas prijs heeft bij ons geen invloed, maar wel de 
verhoging van de elektriciteitsprijs.    
Doordat we echter zonnepanelen hebben geplaatst, hopen we dat de 
elektriciteitsrekening “meevalt”. Al het al zijn we niet pessimistisch, maar we moeten 
wel zuinig omgaan met elektrische bijverwarming.   
Voor het geval dat voor u de kerk toch aan de koude kant is, hebben we uit voorzorg 
een aantal plaids gekocht, die u kunnen helpen warm te blijven.  
Vergeet niet dat iedere persoon in de kerk de kerk warmer maakt! 
Dus kom in grote getalen, dan hebben we de plaids niet nodig! 
De locatieraad.  

Oecumenische vieringen in de advent 
Op woensdagavond 7 en 14 december zullen we met 
mensen van de Gereformeerde kerk en Andreaskerk in ons 
kerkje om 19.00 uur samenkomen voor een gebedsviering 
in de adventtijd om ons voor te bereiden voor de komend 
kerstfeest. 
Persoonlijk vind ik dat voorbereiden iets heel moois. Wil je echt feestelijk kerst vieren 
dan hoort enige voorbereiding daarbij. Johannes de Doper die Jezus aankondigt 
vraagt van ons om een zekere ommekeer en tijd voor reflectie; daarbij geeft hij 
praktische richtlijnen waarbij we, wat we horen, in daden kunnen omzetten, 
persoonlijk en ook voor een ander. 
De collecte zal dit jaar worden bestemd voor het Hospice in Ermelo. 
Eenieder wordt hierbij van harte uitgenodigd.                       Mery Falger  

Alpha cursus 
Op woensdagavond komen we in Barneveld bij elkaar, 9 deelnemers en 6 
begeleiders uit verschillende parochies en van verschillende leeftijden tussen de 17 
en 70. 
Om 18.00 eten we een lekkere warme maaltijd. 
Om 19.00 beginnen we. Elke week is er een andere spreker. 
De eerste keer: vroeg Rini Bouwman zich af “Wie is Jezus”? 
De tweede keer, vertelde Karel Donders over “Het Kruis”. 
De derde keer, kwam Hein Groenewoud met het thema “Wat is geloven”? 
Iedereen kan vragen stellen en helpen beantwoorden. 
Dit geeft interessante discussies. 
Rond 21.00 gaan we na een leerzame en gezellige avond naar huis.          
                                                Trudie van de Graaf. 
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KERKDIENSTEN  en misdienaars 
Zo. 30 okt. 11.00 u Woord- en Communieviering, Samenzang 

Voorganger: Rini Bouwman 

Lector: Cynthia Pawirodinomo /Marc-

Anthonie 

Marc-
Anthony/Benjamin 

Wo. 2 nov 

Allerzielen 

19.00 u Gebedsviering, Cantabile 

Voorganger: Fransje Scheijde 

 

Zo. 6 nov 10.00 u Gezinsviering: de Toverbal  

Voorganger: Annemarieke Hollanders 

 

Wo. 9 nov 

 

 9.30 u Eucharistieviering 

Voorganger: Johan Rutgers 

 

Zo. 13 nov 11.00 u Woord- en Communieviering, Contagio 
Voorganger: Rini Bouwman 

Lector: Mery Menting/ Alexander 

Lucas/Alexander 

Za. 19 nov 19.00 u Eucharistieviering, Gregoriaans koor 

Voorganger: Johan Rutgers 

Lector: Sylvia de Werd 

 

Zo. 20 nov 10.00 u Zin in Zondag, samenzang  

Zo. 27 nov 

1e advent 

11.00 u Woord- en Communieviering, Cantabile 

Voorganger: Ben Piepers 
Lector: Piet Rijnbeek/ Karlijn 

Karlijn/Julia 

Zo. 4 dec 

2e advent, 

MOV viering 

10.00 u Gebedsviering, Contagio 

Voorganger: Kunny Mulder 

Lector: Marc-Anthony 

Michaël/Marc-

Anthony 

Wo. 7 dec 19.00 u Oecumenische gebedsviering  

Zo. 11 dec 

3e advent 

11.00 u Eucharistieviering, Cantabile 

Voorganger: Harrold Zemann 

Lector: Mery Menting/Benjamin 

Benjamin/Alexander 

Wo. 14 dec 

 

 

 9.30 u 

 

19.00 u 

Eucharistieviering 

Voorganger: Johan Rutgers 

Oecumenische gebedsviering 

 

Za. 17 dec 

4e advent 

19.00 u Eucharistieviering, Gregoriaans koor 

Voorganger: Johan Rutgers 
Lector: Cynthia Pawirodinomo 

 

Zo. 18 dec 10.00 u Zin in Zondag.   

 
 

Vooraankondiging Kerstconcert Contagio 
Zet in uw agenda: zondag 18 december om 14.00 uur is er een 
kerstconcert in onze kerk.  
Met medewerking van het koor Born Again en Merel’s Musicals.  
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Bericht van de pastoraatsgroep 
Voor onze geloofsgemeenschap zit de zomervakantie er 
weer op. 
Een aantal van onze parochianen hebben hun vakantie 
elders doorgebracht en hebben hopelijk niet teveel last 
gehad van de perikelen op de vliegvelden. 
Anderen bleven thuis en hebben een prachtige zomer beleefd met heerlijk weer. 
Door het mooie weer hebben we iedere zondag, na de viering, weer buiten kunnen 
koffiedrinken. Dit is een goede gewoonte gebleken, die ook zonder Corona, gewoon 
gebleven is. 
 
Op het moment van schrijven van deze bijdrage, moet de Lucasdag, welke dit jaar 
weer centraal is geregeld in Achterveld, nog plaatsvinden. 
Vanuit onze locatie wordt een grote bijdrage geleverd doordat zowel Mery Falger als 
Annemarieke Hollanders hun medewerking verlenen. We hopen op een mooie dag, 
waarbij de onderlinge saamhorigheid wordt versterkt! Want dat zullen we nodig 
hebben in de nabije toekomst.  
Vanuit het pastorale team is de vraag gekomen om zich op te geven voor de cursus 
"parochiële voorganger". Vanuit onze locatie is daar respons op gekomen. 
Want het pastorale team dunt uit. Antoinette Bottenberg heeft elders een werkkring 
gevonden en Fred Kok heeft volgend jaar eerst een paar maanden verlof en gaat aan 
het einde van het jaar 2023 met pensioen. 
Dat zal ongetwijfeld gevolgen hebben voor het vieringen-rooster. Daarover zal het 
pastorale team met de locatieraden en pastoraatsgroepen overleggen omdat er 
simpelweg te weinig menskracht is om op alle locaties iedere zondag vieringen te 
hebben. 
We moeten deze berichten afwachten, waarna locatieraad en pastoraatsgroep 
zich zullen beraden over ons eigen rooster. Deze situatie heeft dus niet zozeer met 
het kerkbezoek te maken maar simpelweg ook met de omvang van het pastorale 
team. 
 
Maar deze situatie moet ons niet ontmoedigen om met kracht en energie onze 
geloofsgemeenschap actief te houden. Andere initiatieven kunnen daaraan ook een 
bijdrage leveren. Het zijn niet alleen de vieringen die maken dat wij een actieve 
gemeenschap zijn! Zo was er met Hemelvaart ook een hele leuke fietstocht! Ook dat 
gaf saamhorigheid, ook met de andere 
locaties. 
Wellicht dat in de volgende editie van het 
Parochienieuws hier al wat meer over bekend 
is. 
 
Daarnaast hebben een aantal locaties in onze 
parochie serieuze zorgen om de 
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enorm gestegen kosten voor verwarming etc. Wat dat betreft is onze 
locatie (met vooruitziende blik) nog niet zo slecht af omdat wij 
beschikken over zonnepanelen en een warmtepomp. Het neemt niet 
weg dat ook wij er waarschijnlijk goed aan doen om ons bij ons 
kerkbezoek in de koude maanden, warmer te kleden, zodat minder 
bijgestookt hoeft te worden. 
 
Nieuws betreffende het parochiezaaltje zal ook in de volgende editie 
van het Parochienieuws bekend worden gemaakt. 
 
Nu de zomer achter ons ligt, gaan wij alweer op weg naar Allerzielen 
en Advent. 
U leest daarover meer elders in dit blad. 
De tijd vliegt voorbij. Laten we hopen dat Corona onder controle blijft! 

 
Nog steeds is onze wereld in oorlogen verwikkeld en is 
ons gebed voor vrede en wijsheid voor de wereldleiders 
heel belangrijk. Laten we niet ophouden met hopen op een 
spoedig einde van de oorlog in Oekraïne en laten we 
bidden voor alle onschuldige mensen aan beide kanten van 
de linies, die slachtoffer worden van beslissingen waar zij 

part nog deel aan hebben. 
 
Laten we elkaar blijven inspireren, bemoedigen en vasthouden! 

Allerzielen 
Allerzielen woensdag 2 november 2022 
Op woensdag 2 november zullen wij in een Woord-en Gebedsviering  

de overledenen van onze Geloofsgemeenschap herdenken.  
 
Bij deze gelegenheid zullen de gedachteniskruisjes van de 
overledenen van afgelopen jaar aan de nabestaanden 
worden meegegeven. 
Tijdens de viering is er gelegenheid om een kaarsje aan te 
steken ter nagedachtenis van al onze overleden dierbaren.  
 
De viering begint om 19.00 uur. Aan het 
einde van de viering zullen we zoals 
voorgaande jaren weer met elkaar naar het 

Katholieke kerkhofje gaan aan de Brinkstraat.  
 
U bent allen van harte welkom voor een kopje koffie of thee, om 
elkaar te ontmoeten. Als het weer het toelaat, op het plein voor de 
kerk, en anders in de parochiezaal.  
 
Namens het rouwpastoraat 
Mery Falger, Gerda van Meerveld en Fransje Scheijde  
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Bedevaart naar Lourdes september 2022 
Toen wij enige jaren geleden katholiek zijn geworden, hadden we direct het 
voornemen om een bedevaart naar Lourdes te maken. 
Juist omdat wij niet zijn grootgebracht met de liefde voor Maria, is voor een 
bezoek aan Lourdes, zeker de eerste keer, het gezelschap van mede- 
pelgrims heel belangrijk. Het is een prachtige ervaring geworden. 
Met de bus hebben we op de heenweg eerst de kathedraal van Amiens bezocht, 
alwaar wij met onze groep een eerste viering hadden. Daarna overnachting in 
Lisieux, waar wij de volgende morgen de Basiliek Sainte Thérèse hebben bezocht. 
Prachtige kerk ter ere van de Heilige Theresia en een mooie viering in de crypte. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daarna zijn we doorgereisd naar Lourdes. 
Wat indrukwekkend was het daar!  
Als je het Heiligdom bezoekt als pelgrim als onderdeel van een 
pelgrimsgroep, kun je je beter openstellen voor alles wat daar 
gebeurt. Impact en bracht "devotie", ik kan het niet anders 
zeggen. 
Pelgrims uit Serene sfeer, ondanks de grote hoeveelheid 
mensen, rust, geen lawaai, onthaasting. 
Het iedere dag bijwonen van H. Missen, zelfs met 25.000 
mensen, had ook een grote alle delen van de wereld met vele 
talen, iedereen was respectvol en toegewijd. 
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Er waren ook spectaculaire dingen, zoals de lichtprocessie, de sacramentsprocessie,  
de vele, vele rolstoelers, met vrijwillige verzorging, het heeft een diepe indruk 
gemaakt. Ook het beroemde Lourdes water (heerlijk bronwater overigens) hebben 
we uiteraard gedronken en meegenomen. 
 
Op de terugweg hebben wij overnacht in het klooster in Nevers, waar Bernadette is 
overleden en is opgebaard in de kapel in haar glazen schrijn. 
Op verzoek van Bernadette zelf mochten we geen foto's van haar maken, maar op 
internet kunt u wel een foto vinden. 
In deze kapel stonden vele verse geurende bloemen, heel mooi om daarmee onze 
reis te besluiten. 
 

We hadden een fijne groep en hebben mooie, 
inspirerende gesprekken gehad. 
 
Daarbij was de reis goed georganiseerd, mooi 
programma, geweldige reisleiding, goede hotels. 
We kunnen deze reis aanbevelen! 
 
Tjeerd en Kunny Mulder 

 

Op reis met de Lucasparochie 
De Paulusreis, die vanwege corona 2 jaar was uitgesteld, kon dit jaar doorgaan van 
16-25 mei. Voorafgaand maakten we in 2 informatieve avonden al kennis met elkaar 
en dat was heel fijn. Mariet van Westing, Trudie van Westerlaak, Gerda Drenth en: 
mijn man Eugène gingen vanuit Putten ook mee. 
 

Met 24 heel plezierige mensen uit de Lucas parochie en een paper van 72 pagina’s 
van pastor Fred Kok gingen we per bus via Eindhoven naar Athene.  
Willy van der Brug en Mirjam Schouten hadden alles fantastisch voorbereid en Henri 
Schouten zorgde voor het liedboekje met liederen, vooral gebaseerd op teksten uit 
de Korinthe brieven.  
 

Via een stuk marathonweg bereikten we de eerste nederzetting: Korinthe waar 
Paulus anderhalf jaar gewoond heeft. Het maakte buitengewoon indruk op mij in het 
gebied te lopen waar Paulus als tentenmaker onder de mensen verkeerde en waar 
hij, anders dan in Athene, veel navolging kreeg….  van armen die uitzicht zochten 
voor hun bestaan en rijken die een einde wilden aan de corruptie en de 
uitspattingen… Voor God telt ieder mens, was zijn belangrijke boodschap.   
Relatief was er veel te zien (het spreekgestoelte, de straat) en in te denken hoe men 
toen leefde.  
 

Op de Peloponesus zijn slechts 2 christelijke kerken, de rest is Griek Orthodox. We 
bezochten het kerkje in Nafplio en hadden daar een eigen kerkdienst. De Poolse 
priester (die ook een paar jaar in de Oekraïne had gewerkt) kwam naast mij zitten en 
zong verrassend met alles mee. We hoorden over de heel kleine gemeenschap van 
40 mensen die elkaar steunen en het geloof beleven 
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In de dagen daarna maakten we reizend met een bus over de Peloponnesis kennis 
met de Griekse godencultuur, bezochten we diverse nederzettingen o.a. Mykene, 
Mystras bij Sparta en ontdekten we de rijke cultuur van de Byzantijnen. Steeds was 
er een gids, vaak Engels sprekend maar met de info van Fred was het goed te 
volgen voor iedereen. 
 

We maakten kennis met de sportcultuur van vroeger, het boerenleven, we fietsten 
en gingen met een tandradtreintje. We wandelden met 2 lokale gidsen in rustig 
tempo door de Lousios-kloof hoog naar een rotsklooster waar de monniken in de 2e 
Wereldoorlog vele verzetstrijders onderdak gaven.  
 

Terug in Athene werden we door een Nederlands sprekende gids een hele dag 
fantastisch begeleid o.a. naar de Agora waar de mannelijke bewoners (o.a. Socrates) 
dagelijks bijeenkwamen, bezochten we het Agora Museum, heel bijzonder. We 
gingen de Acropolis op en zagen tenslotte de plek waar Paulus de Atheners tot het 
christendom trachtte te bekeren. 
 

Elke avond werd de dag even geëvalueerd met Fred, Willy en Mirjam wat heel 
plezierig was. 
Met wie we ook aan tafel zaten tijdens de maaltijden, altijd hadden we weer fijne 
gesprekken. Het is of je elkaar gemakkelijker aanvoelt in een sfeer van vertrouwen 
en geloof.  
 

Zeer veel dank aan Willy, Mirjam en Fred konden we ook nog kwijt op de 
terugkommiddag in Putten waar Gerda Drenth ons ook nog verraste met een 
rondleiding op Schovenhorst.               Mery Falger 

Uw Caritas/Diaconie heeft een probleem 
Beste medeparochianen, 
We weten dat er steeds meer mensen onder de 
armoedegrens moeten leven. Wie dat zijn? Wij weten het niet. 
We vragen uw hulp! Het kan in uw buurt zijn. Of iemand in 
uw kennissenkring, of bij vrienden, en via uw familiekring etc. 
Mensen houden dit vaak voor zich, willen het niet weten. 
Ook op onze locatie in Putten? We verwachten dat er met deze inflatiecijfers, de 
hoge energierekeningen c.q. de dure boodschappen etc. er wel financiële problemen 
moeten zijn. Op allerlei gebied ontstaan dan problemen.... mensen gaan zich 
eenzaam, onbegrepen of in de steek gelaten voelen. Dat kan ook in onze St. Lucas 
Parochie. Voor geestelijke en financiële hulp proberen we ons sinds jaar en dag in te 
zetten. Niet iedereen durft zelf om hulp te vragen. Dat is begrijpelijk maar dit kan 
ervoor zorgen dat mensen verkommeren, geïsoleerd raken en dat is wat we graag 
willen voorkomen, want vaak kan er met betrekkelijk weinig erg veel gedaan worden.  
Weet u iemand die hulp nodig heeft? Het hoeft geen lid te zijn van onze 
parochiekerk. Geef het aan ons door! Vanzelfsprekend wordt elke melding onder 
VOLLEDIGE GEHEIMHOUDING in behandeling genomen. Dit kan per mail: 
secretaris.pci@stlucas.nu  
In dit kader wordt er ook samengewerkt met de plaatselijke diaconieën van de 
overige kerken in Putten via het Diaconaal Platform Putten (DPP) voor meer 
informatie kunt u ook daar terecht: diaconaalplatformputten@hotmail.com  

Namens de Werkgroep Caritas Putten en het Diaconaal Platform Putten  
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PraatPaalPutten 
Na de herfstvakantie start PraatPaalPutten weer met groepsbegeleiding voor 
kinderen die te maken hebben met scheiding. Zoals inmiddels wel bekend wil 
Praatpaal kinderen in contact brengen met leeftijdsgenoten die in dezelfde situatie 
zitten en hen een luisterend oor bieden. Omdat deze begeleiding gedaan wordt door 
(geschoolde) vrijwilligers uit verschillende kerken in Putten kunnen we dit gratis 
aanbieden.  
Namens PraatPaalPutten, Elma Drost 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

KOPIJ 
Kopij voor de Lucasbrief van december 2022 graag voor vrijdag 18 november 2022. 
 
Het eerstvolgende Parochie-Nieuws zal verschijnen op zaterdag 17 december 2022. 
Kopij hiervoor kunt u inleveren voor vrijdag 2 december 2022. 
e-mailadres: pnputten@hotmail.com 
Kopij graag aanleveren in Word (niet in pdf formaat) . 
 
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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