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Beste lezers, 
Wanneer u deze Jozefbode ontvangt zitten we midden in de Adventstijd. 

Waarschijnlijk nog één Adventszondag en dan is het Kerstmis. In deze 

Jozefbode is veel te lezen, het is weer een dikke uitgave van 24 pagina’s 
geworden. We wensen u heel veel leesplezier en hopen dat u een goede 

Kerstmis mag vieren, met voldoende warmte om u heen.  

De allerbeste wensen voor het jaar 2023! 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Bellini, Holy Conversation, Gallerie dell‘Academia Venetië      
(foto Wim van Dijk) 
 

 
 

Allerzielen is naar mijn idee een van de meest gedenkwaardige dagen 
van het jaar. Het is geen feest maar toch willen de mensen bij elkaar 

zijn in de kerk op 2 november om hun overleden geliefde(n) te 

herdenken. 
Ook nu zat de kerk weer helemaal vol. Van alle overledenen in het 

afgelopen jaar werd de naam genoemd en de families kwamen, soms 
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in grote aantallen, naar voren om het kruisje in ontvangst te nemen 

en een kaarsje aan te steken. Het is zo troostvol om de namen nog 
eens in de kerk te horen en te weten dat ze niet vergeten zijn. Het 

geeft steun en troost, dat zie je nu ook in andere kerken die deze 

prachtige traditie op grote schaal hebben overgenomen. 
Nadat de kruisjes aan de families ware uitgereikt, kreeg iedereen in de 

kerk de gelegenheid ook een kaarsje op het altaar aan te komen 

steken voor al de geliefden die zo worden gemist. 
Met een processie naar het kerkhof, wat prachtig verlicht was met 

lampen en 900 kaarsjes, werd deze herdenking afgesloten. 

*Evelien Blom 
 

 
 

Lezingen  

Inmiddels hebben we op twee avonden kunnen genieten van de 
lezingen over Maria  door  Fred Kok en van 'Engelen in de Kunst' met 

Ben Piepers.  

Fred begon op 12 oktober jl. de avond met de 
vraag: 'waar komt de Mariaverering vandaan'? 

Na enkele verwijzingen waar je Maria in de 

bijbel kan vinden, werden we door de eeuwen 
meegenomen. Daarna kwamen er zeer diverse 

Mariabeelden uit verschillende culturen en 

landen bij ons langs. Deze gingen de kring 
rond zodat we ze goed konden bekijken.  

De deelnemers waren zeer enthousiast en het smaakt naar meer!  

 
Een volgende lezing van Fred Kok over 'Maria Magdalena' is op 

woensdag 15 februari 2023 in de KOM. In de volgende Jozefbode leest 

u daar meer informatie over. 
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Een 'volle KOM' bij de lezing 'Engelen in de kunst' door Ben Piepers. 
Een boeiende avond met zoveel verschillende 'Engelen’. We hebben 

genoten! 

 
Cursus 2023: Paul Klee, Zichtbaar maken door Ben Piepers 

Al lang gaat de kunst van Paul Klee met mij mee. Ze opent niet alleen 

mijn ogen om geboeid te kijken, maar ook mijn innerlijk om het 
geheim van zijn kleuren en vormen te ontdekken. Zelf schrijft Klee: 

‘de kunst geeft niet het zichtbare weer, maar maakt zichtbaar'. Ben 

Piepers begeleidt de cursus over de veelzijdige kunst van Paul Klee. 
Elke bijeenkomst staat een kunstwerk centraal, waarbij we mediteren 

en onze persoonlijke impressies delen met de andere deelnemers. Na 

de pauze kijken we naar kunstwerken van de kunstenaar, die het 
eerste werk aanvullen of tegenspel bieden. De inleider geeft hierbij 

enige toelichting. Iedere avond word afgesloten met een gedicht of 

muziek, een inspiratiebron voor Klee. De cursus is niet gericht op de 
context waarin het kunstwerk is ontstaan, zoals kunststroming, 

maatschappelijke achtergrond of de techniek van de werken. 

Kijken naar de kunst en je laten raken is persoonlijk, de werkvorm is 

interactief, ieders inbreng is waardevol.  

In zes bijeenkomsten komt aan bod:    

1. natuur - weg naar abstractie 
2. landschap van stad en land  

3. overal theater 

4. muziek zien 
5. religie - tegenstellingen verzoenen 

6. het leven omarmen 

Na afloop van elke bijeenkomst ontvangen de deelnemers digitaal 
enige informatie over de kunst van Klee én de titels van de getoonde 

kunstwerken om zelf op internet op te zoeken. 

 
Praktische gegevens bij cursus: Kunst van Paul Klee 

Maandagmiddag: 14.15 - 16.30 uur, In De KOM, Hamersveldseweg 

51, Leusden 
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16 en 23 januari, 6 en 20 februari, 6 en 13 maart 2023 

Inloop steeds 15 minuten voor aanvang van de bijeenkomst 

 
Kosten: € 45,00  voor zes avonden inclusief 

koffie en thee en materialen 

Aanmelden vóór 4 januari 2023  
bij:  Diana Mol: molleusden@planet.nl 

a.u.b. vermelden: uw naam en roepnaam, 

mailadres en telefoonnummer 
Informatie bij: Ben Piepers 

benpiepers@gmail.com  of:  06-11250632 

 
Kerstkribbe kijken  

Onze St. Jozefkerk is door onze vrijwilligers mooi 

in Kerstsfeer gebracht. Ook de Kerststal staat er 
en in de kerstnachtviering op zaterdag 24 

december is het kindje in de kribbe gelegd. 

Misschien is het een mooie onderbreking van de 
eerste Kerstdag (25 december) om onze mooie 

Kerststal te komen bewonderen. U bent van harte 

welkom tussen 14.00 en 17.00 uur.  
 

Het verhaal van de Soepsteen 

In een dorp waar veel armoede was, liep een vreemdeling. Hij had een 
lange weg achter de rug en was hongerig, maar begreep dat hij in dit 

arme dorp niet zomaar om eten kon vragen. Het was koud. Toch was 

er in de meeste huizen geen vuur in de open haard. 
 

In een huis waar wel vuur brandde, zag hij een paar gezinnen bij 

elkaar zitten. "Dat doen ze zeker om brandstof te sparen", dacht de 
vreemdeling. Hij klopte op de deur en vroeg of hij zich ook bij het vuur 

mocht warmen. De kamer zat al vol, maar iedereen schoof een 

plaatsje op zodat er voor de vreemdeling ook nog een plaatsje was. De 
mensen zagen er hongerig uit. Toch werd er geen eten klaargemaakt. 

 

"Ik zou graag soep op het vuur willen koken", zei de vreemdeling, 
"hebben jullie een grote pan voor me?" Verbaasd keken de mensen 

hem aan en vroegen: "Waar wil je soep van koken? Je rugzak is bijna 

leeg, daar kan niet veel in zitten om soep van te koken." 
De man haalde een mooie steen uit zijn zak en zei: "Dit is een heel 

bijzondere steen. Een soepsteen. Als jullie een pan met water op het 

vuur zetten, kan ik van deze steen soep koken." 
De mensen geloofden niet direct wat de man zei, maar ze hadden wel 

een grote pan en genoeg water, dus konden ze het allicht proberen. 

mailto:molleusden@planet.nl
mailto:benpiepers@gmail.com
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De kinderen dachten: "Misschien is die man een tovenaar." 

Nieuwsgierig zagen ze hoe hij de steen voorzichtig in de pan met 

water legde, die op het vuur was gezet. En vol verwachting bleven ze 
naar de pan kijken, waarin het water langzaam warm werd en 

tenslotte begon te koken. 

  
Toen zei de man: "Nu zou er eigenlijk een beetje zout aan toegevoegd 

moeten worden." De vrouw, die in het huis woonde, stond op en 

haalde wat zout uit de kast. "Ik heb ook nog een laurierblaadje", zei 
ze, "zal ik dat er ook in doen?" "Goed", zei de man, "Een stukje vlees 

zou de soep nog lekkerder maken." De buurvrouw zei: "Ik heb in de 

kelder nog wat soepvlees voor het avondeten bewaard. Nu we hier 
samen soep gaan eten, kan ik het er wel bijdoen." Ze haalde het vlees 

en nam ook een paar worteltjes uit de tuin mee. "Een ui en een prei 

zouden er ook goed in smaken", zei de vreemdeling. "Die heb ik nog in 
mijn tuin", zei de overbuurman. "Ik heb nog een restje bonen en wat 

selderij", zei een ander. 

 
Iedereen haalde iets op waardoor de 

soep nog lekkerder en voedzamer kon 

worden. En even later hing er een 
heerlijke geur in de kamer. De borden 

en lepels werden alvast klaar gezet. Na 

een poosje stond de man op, roerde in 
de soep en proefde. "De soep is klaar", 

zei hij en schepte de borden vol. 

Allen smulden van die overheerlijke 
soep. In lange tijd hadden ze niet zo 

heerlijk gegeten. Ze aten met elkaar de 

hele pan leeg. Alleen de soepsteen lag 
er nog in. De vreemdeling stond op en 

wilde vertrekken. "Uw soepsteen ligt 

nog in de pan", riep een kind, "je 
vergeet je soepsteen." "Die mogen 

jullie houden", zei de man, "daarmee 

kunnen jullie nog wel duizendmaal soep 
koken, als je 't maar zo doet als we het 

nu gedaan hebben." "Dat is een wondersteen", zeiden de kinderen 

tegen elkaar. 
 

De vreemdeling lachte toen hij dat hoorde terwijl hij de deur uitging. 

Buiten het dorp gekomen, zocht hij een mooie ronde steen, stopte 
hem in zijn rugzak en liep fluitend verder. 
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Samen soep eten in de KOM 

Zoals in het bovenstaande verhaal samen soep wordt gegeten, zo 

willen wij in De Kom het koffie-uurtje op de zondag verlengen door 
samen een kop soep te eten. Vooral voor degenen die op 

zondagmiddag wel eens samen willen eten.  Om eens uit te proberen 

hoe dit bevalt, denken we daarbij aan de volgende zondagen: 22 
januari, 19 februari en 26 maart. Uiteraard is het wel handig als u zich 

van tevoren hiervoor opgeeft.  

Een aanmeldingslijst treft u aan in De Kom bij de balie van de keuken. 
 

Hulp nodig 

Voor het koken van soep kunnen we ook wel wat hulp gebruiken. ‘Vele 
pannetjes samen maken 1 grote pan’.  Als U de mogelijkheid hiervoor 

heeft en het wel eens wilt doen, neemt u dan contact op met het 

secretariaat. Vanuit de Pastoraatsgroep zal dan contact met u worden 
opgenomen. 

 

Omzien naar elkaar 
... dat willen we graag maar hebben daarbij ook uw hulp nodig. Weet 

u iemand die naar het ziekenhuis moet of wel een bemoediging vanuit 

de kerk kan gebruiken, wilt u dit dan doorgeven aan het secretariaat. 
033-4941261 of leusden@stlucas.nu 

Dan kunnen wij op gepaste wijze daar aandacht aan schenken. 

 
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. 
 
 

 
 

Kinderen op bezoek in onze kerk 

Op 1 december zijn 18 leerlingen van basisscholen CBS De Holm en 
OBS De Heerd in onze kerk ‘op bezoek’ geweest. Aanleiding was een 

project rond Geestelijke Stromingen die deze groep kinderen (Berkel 

lab) samen uitvoeren. 
De Pastoraatsgroep samen met Evelien Blom hebben voor een 

rondleiding gezorgd. De kinderen vroegen honderduit over alles wat in 

de kerk te zien was; in een katholieke kerk is dat heel wat.  
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Evelien vertelde over haar katholieke jeugd (elke dag naar de kerk, 

klompen bij de voordeur uitdoen en jongens en meisjes apart en…op 

je rapport het aantal keren dat je bij de Mis aanwezig bent geweest!) 
waarna we in groepjes de hele kerk verkend hebben. Veel bekijks trok 

het orgel en het altaar met de afbeelding van het Laatste Avondmaal. 

Verrassend hoeveel kinderen zelf al konden vertellen over de 
afbeeldingen in de glas-in-lood-kerkramen. Ook kwamen er vragen 

als ‘hoe ben je katholiek geworden’ en ‘wat is geloven nou eigenlijk 

precies’ en ook ‘hoe lang bestaat de katholieke kerk al’? Dat leidde tot 
geanimeerde gesprekken met ons als begeleiders, maar ook onderling 

tussen de kinderen. Sommigen lezen thuis uit de Bijbel en vertelden 

daarover, anderen vertelden over het kerststalletje dat bij oma onder 
de kerstboom staat. Na een uur was het bezoek eigenlijk over om op 

tijd weer op school terug te kunnen zijn. Zelfs bij het weggaan ging 

het vragenstellen gewoon door. Als dank voor de rondleiding kregen 
de begeleiders gevulde speculaas en mocht een set ansichtkaarten van 

de kerkramen mee naar school.  

Het was voor zowel de leerlingen als voor ons als begeleiders een 
ervaring die zeker voor herhaling vatbaar is. 

*Hank Beermann 

 
Kerstviering  

Op zaterdagmiddag 24 december om 17.00 uur is er voor kinderen die 

op de basisschool zitten een eigen kerstviering. Helmi Ruis en Hank 
Beermann vertellen een kerstverhaal en de bekende kerstliedjes 

worden uitbundig samen gezongen. Uiteraard is het hele gezin 

welkom. Deze viering duurt ongeveer 45 minuten. We hopen dat velen 
van jullie aanwezig zullen zijn. 

 

Nieuwjaarsreceptie  
Zondag 8 januari 2023 willen we graag met u 

het nieuwe jaar inluiden. Na twee jaar corona 

kan het gelukkig weer! Aansluitend aan de 
viering van 11.00 uur heffen we met u het glas 

zodat we elkaar alle goeds kunnen toewensen 

voor 2023 ! 
*Locatieraad en Pastoraatsgroep 

 

 

 
 
St. Jozefkerk 

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

in de Lucasbrief of op de website www.stlucas.nu  
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Vanaf zondag 1 januari tot en met zondag 30 april begint de 

Eucharistieviering om 11.00u. 

 
De Vieringen rondom kerst en oud en nieuw hieronder op een 

rijtje: 

Woensdag 21 december: 19.00 uur Oecumenische viering 
Zaterdag 24 december: 17.00 uur Gezinsviering 

Zaterdag 24 december: 19.00 uur Eucharistieviering 

Zaterdag 24 december: 23.00 uur Gebedsviering  
Zondag 25 december 1e Kerstdag: 9.15 uur Eucharistieviering 

Zondag 25 december 1e Kerstdag: 14.00-17.00 uur Kerstkribbe  

                                                     kijken   
Maandag 26 december 2e Kerstdag: 11.00 uur Eucharistieviering 

Zondag 1 januari Nieuwjaarsdag: 11.00 uur Eucharistieviering 

Woensdag 18 januari: 19.00 uur Oecumenische gebedsviering in 
                                 De Koningshof    

  

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.  

 

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.  

 

23 december    Geke van Schuppen en Paulien Flinkerbusch 
30 december   Geen viering 

6 januari     Paulien Flinkerbusch  

13 januari    Team Welzijn 
20 januari   Geke van Schuppen 

27 januari   Zangviering 

 
Biechten 

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

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

Na elke zondagviering is er koffiedrinken in De Kom. 

 

 

Kerstsfeer met JKL Generations 

Op 24 december a.s. ondersteunt JKL Generations de Kerstviering van 

23.00 uur. 

Wellicht heeft u geen kerstconcert 

kunnen bezoeken of kunt u de 
kerstsongs van Sky Radio niet meer 

horen. Dan bent u die avond bij ons 

aan het goede adres.  
Om u alvast in de Kerststemming te brengen zingen we  voorafgaand 

aan de viering een aantal Kerstliederen. Het repertoire zal bestaan uit 

een mix van carols en liederen uit Engeland, Frankrijk en Zweden. 
Vanzelfsprekend zullen bekende Nederlandse liederen niet ontbreken. 

We denken om 22.15 uur te starten met het programma. U bent van 

harte uitgenodigd te komen luisteren en, waar mogelijk, eventueel 
mee te zingen. 

 

Kerstconcert Camera Nova 
Graag maken we u attent op het kerstconcert dat wij, kamerkoor 

Camera Nova, op zaterdagavond 17 december om 20:00 uur geven in 

de Marcuskerk te Leusden.  
In dit kerstconcert zingen we zowel traditionele Christmas Carols, als 

bewerkingen van moderne componisten, waaronder David Willcocks, 

John Tavener en John Rutter. Ook van Hector Berlioz, Felix 

Mendelssohn Bartholdy en Joseph Rheinberger zal prachtige 

kerstmuziek te horen zijn. Het concert duurt ongeveer een uur en na 

afloop is er gelegenheid om nog wat te drinken en na te praten. Bij het 
ticket is één consumptie inbegrepen. 

 

Kaarten kosten €10 en zijn te koop via 
onze site Kamerkoor Camera Nova of 

aan de deur voorafgaand aan het 
concert.  We vinden het erg leuk als u 

komt luisteren.  

 
Hartelijke groeten, Kamerkoor Camera 

Nova. 
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Kerstfeest onder de Sterren         

Op zaterdag 17 december is er een kerstwandeling "Kerstfeest onder 
de Sterren" voor kinderen uit Leusden (en natuurlijk ouders, 

grootouders, of andere belangstellenden).  

De route van de wandeling loopt tussen de St. Jozefkerk en de 
Marcuskerk. Kinderen met hun ouders kunnen tussen 17.00 en 19.00 

uur starten bij de St. Jozefkerk. Onderweg ontmoeten ze mensen uit 

het kerstverhaal die hen vertellen wat er die nacht gebeurde. 
Uiteraard eindigt de route bij de herberg, waar voor iedereen plaats is.  

Vind je het leuk om hieraan mee te doen, als figurant of op een andere 

manier mee te helpen? Stuur dan een mail naar leusden@stlucas.nu  
Je krijgt van ons dan zo snel mogelijk een reactie. 
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Sint Maartenviering 2022 

Vorig jaar stonden we vanwege de coronamaatregelen nog buiten op 

het plein van onze St. Jozefkerk. Maar... dit jaar konden de St. Jozef-
en Marcuskerk weer een gezamenlijke viering houden in de Jozefkerk. 
 

Op vrijdagmiddag toen het al schemerde 

kwamen kosters Ton en Jos de lampjes op 

het kerkplein tussen de bomen ophangen en 
werden er in de St. Jozefkerk al enige 

aanpassingen gedaan. 

De weersvoorspellingen waren goed al waren 
we er niet zeker van of er enige druppels 

regen zouden kunnen gaan vallen. 

Rond half 6 begonnen we met de 
voorbereidingen met kosters Karin, Ton en 

Martien. Gezamenlijk werden er lampionnen 

in de kerk en buiten in de bomen gestoken. 
Marja Snellenberg speelde zich vast in op de 

piano. Helmi zou de samenzang leiden en 

Dorieke de begeleiding met haar dwarsfluit. We bleken echter ook nog 
een solozangertje in de dop te hebben. Mika de zoon van Dorieke 

wilde wel helemaal solo een liedje zingen.  

Vanaf ca. 18.00 uur druppelden langzaam de gezinnen al binnen. 
Naarmate de klok van 18.30 uur naderde stroomden kinderen, ouders, 

grootouders en andere belangstellenden de kerk in. Het was een 

geroezemoes van jewelste en wat klonk dat geweldig na een aantal 
jaren van niet kunnen vieren. Groot en klein had een lampion, al dan 

niet zelf gemaakt, bij zich. 

De kerk was zo vol dat er zelfs gestaan moest worden. Hank (St. 

Jozefkerk) en Jeannette (Marcuskerk) leidden de viering rondom het 

altaar. Onze Mika mocht de speciale Sint Maartenkaars aansteken en 

zijn liedje zingen. Het Sint Maartenverhaal werd verteld en nagespeeld 
met een mantel en andere attributen. 

Ondertussen werd er o.l.v. Helmi enthousiast meegezongen met de 

Sint Maartenliedjes. 
Als vertegenwoordiger van de 

voedselbank Leusden deed Wim 

Tijmensen een woordje. Op de 
altaar treden stonden nl. dozen 

waarin een ieder een bijdrage kon 

doen voor de voedselbank. Van 
Wim heb ik begrepen dat de 

voedselbank goed voorzien is. 
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Natuurlijk kwam daarna het hoogtepunt van de avond.  

Na de viering ging iedereen in etappes naar buiten en daar stonden de 

verkeersregelaars, de Valleibloazers en natuurlijk Sint Maarten te 
paard al te trappelen. 

Gezamenlijk is de stoet met lampionnen gaan lopen naar de 

Marcuskerk. Het was een feestelijk geheel  om al die mensen te zien. 
Bij de Marcuskerk was er koek en zopie en voor wie durfde en wilde de 

gelegenheid om het paard Zazou te aaien. 

Sint Maartenviering 2022 was een heerlijke, feestelijke en in alle 
opzichten een hartverwarmende avond. 

*Jozina (teamlid Sint Maartenviering) 

 

  
 
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 brieven? Neem dan contact op 
met het secretariaat: 033-4941261 of via 

leusden@stlucas.nu 

* Secretariaat St. Jozefkerk 
 

Kerstcollecte 2022 

Jarenlang waren de kerstcollectes bestemd voor de Leusdense 
Missionarissen. Tijdens de kerstvieringen stonden wij even stil bij het 

werk van de missionarissen die zich via hun contacten met de MOV-

groep verbonden voelden met onze geloofsgemeenschap in Leusden. 
De opbrengst van de kerstcollectes was een welkome financiële 

ondersteuning van hun missie in Afrika, Azië en Zuid-Amerika. 

 
De afgelopen jaren zijn bijna al 

deze mensen, vaak op hoge 

leeftijd, gestopt met hun werk. 
Sommigen kwamen terug naar 

Nederland en zijn hier na verloop 

van tijd overleden, anderen zijn 
gestorven in het missiegebied 

waar zij het grootste deel van 

hun leven woonden en werkten. 
 

Op dit moment is van deze groep alleen Hermien Boudens nog actief 

als missionair werker in Noordoost Brazilië. Al ruim 30 jaar zet zij zich 

mailto:leusden@stlucas.nu


16 

 

in voor bevolkingsgroepen aan de onderkant van de samenleving. 

Mensen in wijkverenigingen, kleine boeren, jongeren- en 

vrouwengroepen met wie zij werkt aan sociale en politieke 
bewustwording. Daarnaast is zij penningmeester en coördinator van 

de Regionale Commissie van de Kerkelijke Basisgemeenschappen, die 

vertegenwoordigers van 21 bisdommen bij elkaar brengt. Haar missie 
willen we graag blijven ondersteunen. 

 

Na 2 jaar zonder kerstvieringen in onze kerk ten gevolge van corona, 
willen we de kerstcollectes dit jaar extra onder uw aandacht brengen. 

Een deel van de opbrengst is bestemd voor de missie van Hermien 

Boudens. Wilt u een gift voor haar missionaire werk overmaken, dan 
kunt u dat doen op rekeningnummer NL17 RABO 0335 9834 99 t.n.v. 

St. Jozef Leusden onder vermelding van Missie Hermien Boudens.  

Bij voorbaat hartelijk dank. 
*MOV, Bernard Neijzen 

 

Kerstmarkt Achterveld 
Zoals voorgaande jaren zal ook dit jaar weer de kerstmarkt in en rond 

de fraaie St-Jozefkerk te Achterveld plaatsvinden.   

Dit zal zijn op zondag 18 december a.s.  van 10.15 - 15.00 uur. Deze 
meest complete en sfeervolle kerstmarkt in onze regio is een echte 

aanrader. 

Net als voorgaande jaren gaat de opbrengst naar de Oekraïne,voor de 
stichting Orphans Future. Zij kunnen onze steun meer dan ooit 

gebruiken. Ook ondersteunen we de Oekraïense bewoners in 

Achterveld, b.v. met leermiddelen om Nederlands te leren. 
Stichting WALO (Wisselwerking Achterveld/Leusden- Oekraïne) 

voor info, zie http://www.stichtingwalo.nl     

 

Dorcas Voedselactie: geef voor Oost-Europa 

Dorcas komt in actie voor Oost-Europa. 

De verschrikkelijke oorlog in Oekraïne 

schokt de hele wereld. Deze koude 

maanden moeten de meest kwetsbare mensen kiezen: hout voor de 

kachel of een maaltijd? Niet alleen in Oekraïne zelf is de nood hoog. 

Ook de inwoners van buurlanden Moldavië en Roemenië weten soms 

niet wat ze moeten. De prijzen voor voedsel stijgen enorm. En wat 

moet je dan als je een inkomen hebt van een paar tientjes per maand? 

Het is maar de vraag of er dan eten op tafel komt… 
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In heel Nederland doen duizenden 

vrijwilligers mee aan de Dorcas 

Voedselactie. Dat is hard nodig 

om vooral ouderen te helpen aan 

een nieuw houvast. Wij kopen ter 

plekke voedsel in en maken er 

pakketten van. Die zijn bedoeld 

als eerste stap. Maar ook daarna 

laten we mensen niet los. Wij 

helpen mensen bij het vinden van 

nieuwe doelen en we bouwen met 

hen aan een gezonde toekomst. 

Nieuwe zin in het leven 

Bijvoorbeeld in Roemenië krijgen 
ouderen weer zin in het leven als 

ze iets kunnen betekenen in hun 

buurt. Wij helpen hen bij het 
zoeken naar iets wat bij ze past. 

Zo vertellen sommigen verhalen 

van vroeger aan kinderen op 
school. Anderen pakken een oude hobby zoals schilderen weer op of 

helpen koken in het buurtcentrum. Naast ouderen staan we klaar voor 

gezinnen waarbij er geen inkomsten zijn door werkloosheid. We 
zorgen voor trainingen en nieuw werk. Zo groeien de inkomsten en 

zijn voedselpakketten uiteindelijk niet meer nodig. 

 
Geeft u ook voor voedsel? 

Ga voor meer informatie naar www.dorcasvoedselactie.nl.  

 

    
 

Kerstmis 2022 - nieuw licht 

We zijn er alweer aan gewend: we mogen ons weer vrijelijk bewegen 
zonder mondkapjes of handen ontsmetten, zonder 1,5 meter afstand. 

Nog wel wat huiverig af en toe om elkaar de hand te schudden of 

spontaan te omhelzen. Maar toch, er mag weer meer. En het kán ook 
weer. Nog geen alarmerende cijfers in het nieuws over besmettingen 

of ziekenhuisopnames. Dat maakt het vooruitkijken naar de 

feestmaand december een stuk gemakkelijker.  
 

Het feest van Sinterklaas is al achter de rug op het moment dat u dit 

leest.  

http://www.dorcasvoedselactie.nl/
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Daarna begon de Adventstijd. Vier weken waarin we ons voorbereiden 

op het feest van Kerstmis, de geboorte van dat bijzondere kind in een 

armoedige stal. De Adventskrans hangt weer in de kerk, versierd met 
groene takken staan er 4 nieuwe witte kaarsen op, ieder met een 

paars lint omgestrikt. Op zondag 27 november hebben we de eerste 

kaars aangestoken om te markeren dat de Advent begonnen is en de 
komende zondagen steken we steeds weer een kaars aan.  

Samen met de predikanten van de Marcuskerk en De Koningshof zijn 

er weer mooie oecumenische vespers gemaakt voor de 
woensdagavonden.  

Ze hebben als overkoepelend thema ‘Vrede op aarde’.  

Dat zong het engelenkoor immers toen zij in het evangelie volgens 
Lucas de geboorte van Jezus aankondigden:  

‘Eer aan God in de hoogste hemel  

en vrede op aarde voor de mensen die hij liefheeft’ 
 

Op woensdag 30 november begonnen we met het thema Vrede-

Wereldwijd. Daarin werd een deel van het essay gelezen dat Dion van 
den Berg van PAX schreef in het kader van de Vredesweek in 

september van dit jaar. Hij stelde daarin o.a. dat vrede, nu, na 10 

maanden oorlogsgeweld in Oekraïne voor ons in Nederland niet meer 
zo vanzelfsprekend is. Zo dicht bij ons bed is de dreiging van oorlog 

sinds 1945 niet meer geweest. Het maakte dat we ons meer bewust 

werden van het feit dat oorlog je zomaar kan overkomen. We leven al 
zo lang in - relatieve - vrede, dat we dachten dat die er voor altijd zou 

zijn.. Dion stelde dat we daardoor wel móeten nadenken over wat 

vrede is en hoe we kunnen meehelpen die waar te maken. Ook stelde 
hij dat het een opdracht is aan iedere mens, niet alleen aan de 

wereldleiders of legerleiders. We moeten ook zelf de handen uit de 

mouwen steken.  
 

In diezelfde viering lazen we, uit hetzelfde evangelie volgens Lucas, 

dat Jezus zijn leerlingen uitzond met de opdracht naar alle steden en 
plaatsen te gaan. En als ze een huis binnengingen moesten de eerste 

woorden die ze zouden spreken zijn: ‘Vrede aan dit huis!’ En daarna 

‘het Rijk van God is nabij’.  
 

Wat een mooie levenshouding is dat! Dat je, als je iemand ontmoet, 

als eerste het woord ‘vrede’ in gedachten hebt! Dat je gewoon ervan 
uitgaat dat de ander, net als jij, uit is op een vreedzaam samenzijn. Ik 

hoor u denken, wat naïef, zo steekt de wereld toch niet in elkaar? En 

waarschijnlijk ervaren we dat ook zo. In de samenleving van nu lijkt 
het er soms meer om te gaan of je uit de omgang met de ander 

voordeel kunt halen. Of minimaal een win-win situatie. Maar wat is er 
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mis mee om iets van jezelf te geven? Zonder dat je er iets voor terug 

denkt te krijgen?  

 
Zoals Jozef deed toen hij zich over Maria ontfermde, hij was haar 

immers niets verplicht? Zoals Jezus het voorleefde toen hij met zijn 

leerlingen rondtrok en verkondigde dat het Rijk van God nabij was. 
Een samenleving waarin iedere mens krijgt wat hij nodig heeft, waar 

de rijkdom van de aarde eerlijk wordt verdeeld, waar vrede is.  

Ook dat is misschien naïef gedacht maar is dat niet wat we allemaal 
willen? 

En als die grondhouding ‘vrede voor jou’ kan helpen om dat voor 

elkaar te krijgen, waarom zouden we dat dan niet proberen? Ook als 
we misschien wel weten dat het misschien een utopie is, een 

wensdroom die nooit zal uit komen?  

 
Want de andere kant is dat als wij het niet proberen, het zeker niet zal 

lukken. Dan wordt de wereld alleen nog maar harder, wordt de strijd 

om de sterkste, de slimste, de belangrijkste nog heftiger en blijven 
mensen daarvan het slachtoffer worden.  

Laten we daarom - ook al zal het tegen beter weten in zijn - die wens 

van vrede aan de ander zoveel mogelijk uitspreken, in ons denken en 
doen laten doorklinken.  
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Zeker op weg naar Kerstmis. Maar ik hoop ook daarna, het hele jaar 

2023 door. Dan worden de witte linten die op Kerstavond de paarse 

linten om de kaarsen op de Adventskrans vervangen, bodes van nieuw 
licht in het leven van ieder van ons.  

 

De oecumenische vespers op de woensdagavonden naar Kerst worden 
steeds afgesloten met de zegenbede, die in het slotlied nog meer 

kracht krijgt: 

Vrede wens ik je toe, aandacht wens ik je toe.  
Dat er mensen zijn met wie je kunt delen. Zegen wens ik je toe.  

Zalig Kerstfeest en een Gezegend Nieuwjaar! 

 
*Paulien Flinkerbusch 

                                                                                                      

Mooi en moeilijk 
In haar werkzame leven stond zij voor de klas en probeerde de 

kinderen een weg te wijzen in hun leven. Ze vond dat niet altijd 

gemakkelijk en na een aantal jaren nam zij afscheid van de school en 
verdiepte zij zich in al die zaken die voor haar belangrijk waren: het 

spirituele, de hedendaagse kunst en de taal, Nederlands en Engels. 

Maar ook aan haar tuin besteedde zij veel aandacht. Het was een 
welbewuste, alternatieve chaos. Ze was er vaak in bezig en was trots 

op het steeds wisselende resultaat. Maar de toevallige voorbijganger 

zag het vermoedelijk als een warboel. 
 

Met de kleine club van vrienden kon zij fel discussiëren over veel 

onderwerpen en het kwam voor dat een vriendschap hierdoor nog wel 
eens op een laag pitje kwam te staan. Maar de club was trouw. Omdat 

zij veganist was, werd er niet vaak buitenshuis een maaltijd genuttigd 

maar vol enthousiasme nam zij deze of gene mee naar exposities van 
kunstenaars. Voor haar en voor degene die dan bij haar was, was het 

genieten, vooral ook omdat ze altijd wel in gesprek ging met de 

betreffende schilder of beeldhouwer of de eigenaar van de galerie. 
 

Maar haar gezondheid nam af en ook toen waren er haar vrienden en 

zij waren in werkelijkheid of in gedachte bij haar toen zij stierf. Haar 
enige broer, die in Amerika woont, kon daar niet bij zijn. Maar na haar 

overlijden kon hij toch enkele dagen naar Nederland komen om samen 

met de getrouwen te praten over het opruimen van het huis en over 
de uitvaart. De crematie kon hij helaas niet bijwonen maar hij heeft de 

band toegestuurd gekregen waarop de gehele dienst stond. 

 
De vrienden hebben het huis opgeruimd, leeg gemaakt en zij hebben 

uitvoerig gesproken met elkaar over hun vriendin, over de crematie, 



21 

 

over wat er toen is gezegd en over de muziek die zij hadden gekozen. 

Het was ontroerend dat aan het eind van de dienst het lied 

Abendsegen klonk uit de opera Hänsel und Gretel van de componist 
Humperdinck. 

 

s‘Avonds als ik slapen ga 
volgen mij veertien engeltjes na: 

twee aan mijn hoofdeind, 

twee aan mijn voeteneind, 
twee aan mijn rechterzij, 

twee aan mijn linkerzij, 

twee die mij dekken, 
twee die mij wekken, 

twee die mij wijzen 

naar ’s hemels paradijzen. 
 

*Hans van Liebergen  

 
 

 

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; Hans en Ton Broekman 

za. 24 dec: jgd. Freddy Schunselaar-Mulder; Jan en Bep van den Berg-
Kuijper en Ron Bouwens; Gerardus en Annie van de Belt-Calis; Albert van 

Heel; jgd. Jo Bransen-van Nimwegen; Jo en Petronella van den Berg- van 
der Heiden; Theodorus en Maria van de Pol- de Bruin; Herman Hilhorst en 

Rica Hilhorst-Hilhorst  
zo. 25 dec: Ab Vrijhoef; Ton van den Berg; Corrie van Daatselaar-van 

Esveld; Ruth van Daatselaar; Gerardus en Petronella de Groot-van de 
Wolfshaar; jgd. Mina van Kooij-van Dijk en Johan van Kooij; jgd. Riek Traa-

van Middelaar; Ouders Verhoef-van Dijk; An Wantenaar-van ’t Klooster; 
Siem Tolboom; Sylvia Sof Sanichar; Wim van Valkengoed; Arno Littmann en 

familie; Kees en Gerarda Herder-van den Hengel; Margriet van Daatselaar-
Veen; Van Nam Tran; Nguyen van Vihn; Maria Duam thi Diêm 

zo. 1 jan: Antoon Berg; Gerard van Dijk; Arie van Daatselaar; Everardus 

van Daatselaar; Griet van Daatselaar; Corrie van Daatselaar-van Esveld; 
Thea van der Linde; Arie en Tina Vrijhoef; Wim Vrijhoef; Van Nam Tran; 

Nguyen van Vihn; Maria Duam thi Diêm 
zo 8 jan: Herman van den Hengel; Everardus van Daatselaar; Corrie van 

Daatselaar-van Esveld; Gerardus van den Hengel; Dick en Bep van den 
Hengel-van Wegen; Arie Jansen;  Van Nam Tran; Nguyen van Vihn; Maria 

Duam thi Diêm  
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zo. 15 jan: Cilia Blom; Everardus van Daatselaar; Corrie van Daatselaar-van 

Esveld; Ouders van ’t Klooster-van den 
Hengel en Michiel Huurdeman; Thea van 

der Linde; Van Nam Tran; Nguyen van 
Vihn; Maria Duam thi Diêm 

zo. 22 jan: Everardus van Daatselaar; 

Corrie van Daatselaar-van Esveld; Sjaak 
de Groot; Johan en Mina van Kooij-van 

Dijk; Anton Overgoor; Van Nam Tran; Nguyen van Vihn; Maria Duam thi 
Diêm 

zo. 29 jan: Ton van den Berg; Ruth van Datselaar; Corrie van Daatselaar-
van Esveld; Gerardus en Petronella de Groot-van de Wolfshaar; Ab Vrijhoef; 

Petrus Johannes en Margaretha van de Wolfshaar-van den Hoven; Van Nam 
Tran; Nguyen van Vihn; Maria Duam thi Diêm 

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

033-4941261 
 

 
Overleden 

Bertha Hendrika ( Betty ) van der Tol, 81 jr. 

Lucas Adrianus (Luc) Kessen, 77 jr. 
Hendrik Jan van der Stege, 55 jr. 

* Mogen zij rusten in vrede 

 
 

Dopen 

 
Voor een eerste doopgesprek kunt u zich opgeven bij 

het parochiesecretariaat, telefoonnr. 033-4941261 of 

mailen naar leusden@stlucas.nu.  
 

 

 
 

 

 
Dit kerststerretje  

Schijnt helder en klaar 

Dat het de weg mag leiden 
Naar een gelukkig nieuwjaar 
 

 

 

 

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

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

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

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

 
Secretariaat St. Jozefkerk  

Tel. 033-4941261  

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

12.00 uur.  

 
Locatieraad Leusden: 

Voorzitter: Evelien Blom-de Groot 

Secretaris: Willy van Dijk-Roest 
Penningmeester: Mariël Masselink 

Lid en contact de Kom: Gerbrand Boersen 
 

Pastoraatsgroep Leusden: pastoraatsgroep.leusden@stlucas.nu 

Paulien Flinkerbusch, Diana Mol, Hank Beermann 
 

Financiën  

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

Parochiële Charitatieve Instelling  
Materiële en immateriële steun in nood  

e-mail: pci.sintlucas@gmail.com, Website: www.caritasstlucas.nl  

Bankrek.nr. NL30 RABO 0347802230, t.n.v. PCI St Lucas te Leusden  
 

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

06-29457203  

 
Huur De Kom  

dekom.leusden@stlucas.nu 

 
 

 

 
 

 

mailto:h.zemann@parochie-sintmaarten.nl
mailto:johan.rutgers@stlucas.nl
mailto:fred.kok@stlucas.nu
mailto:rini.bouwman@stlucas.nu
mailto:pastoraatsgroep.leusden@stlucas.nu
mailto:dekom.leusden@stlucas.nu
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De volgende uitgave van dit blad is gepland op 26 januari 2023 

 

Kopij graag vóór 14 januari 2023 sturen naar 
leusden@stlucas.nu 

 

 

 

 

Zend ons een engel in de nacht, 

als alles ons een raadsel is 

Als ons de zekerheid en kracht, 

ontvallen in de duisternis. 

 

1
e

 strofe  van gedicht 

Michel van der Plas 

mailto:leusden@stlucas.nu

