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GELOVEN

Goddelijke Renovatie Interventie!

Zondagochtend 16 oktober ontdekte ik in de 
pastorie te Barneveld, dat er een gedeelte van 
het plafond in de logeerkamer naar beneden 
was gekomen en de hele ruimte was bezaaid 
met stro, stukwerk, gips en vooral veel stof. 
Na een eerste primaire reactie vol verbazing, 
gevolgd door een achterstevoren gebeden 
litanie, bestond de rest van de dag uit vlagen 
van zelfmedelijden (waarom moet dit nu net 
weer bij mij gebeuren?!?) en boosheid nadat 
ik me bedacht: “Wat als papa en mama nu 
tóch dit weekend waren komen logeren zoals 
ze graag hadden gewild??!?!). Moest ik in de 
dagen daarna vooral denken aan de parallellen 
met onze parochies en de Kerk in Nederland in 
het algemeen. 

Van de monumentenwacht die maandagoch-
tend al vroeg – op m’n vrije dag – voor de deur 
stonden, begreep ik dat dit nog wel eens het 
originele plafond zou kunnen zijn. Die er dus 
al een kleine 120 jaar inzit. Het is een prachtig 
sierplafond, met mooie gipsen lijsten en een 
rozet in het midden waar een lamp hangt. Ik heb 
beneden en boven vijf van dat soort plafonds. 
Na een inspectie bleek dat ze allemaal barsten 
hebben. Het is net de Kerk en de parochie. Het 
ziet er op het eerste gezicht fraai en bijzonder 
uit. Maar zodra je dichterbij gaat kijken, zie je 
allemaal fracturen en verzakkingen. En voor je 
het weet, als je er even niet op behoed bent, sta 
je met puin in je handen. 
Maar denk nu niet dat dit een zuurpruimend 
artikel is. Of een klaagzang op de Kerk. Nee 
zeker niet. Juist niet! Want, ik moet tijdens dit 

schrijven terugdenken aan een film die ik net 
heb gezien op Netflix (Father Stu). Over een 
Amerikaanse boxer, selfmade man (althans, 
in zijn eigen optiek) en later, rooms-katholiek 
priester. Een man die dronk, vloekte, de boel 
belazerde, gaf om God noch gebod, reed 
onder invloed en de gevangenis van binnenuit 
kende. Juist deze man werd priester. Niet uit 
eigen keuze, maar omdat hij hiertoe geroepen 
werd. God zegt ons in deze Advent, bij monde 
van de profeet Jesaja: “Zie ik ga iets nieuws 
beginnen!” (vgl. Js.43,19a). En Hij kiest daar 
voor uit wie Hij zelf wil en maalt er niet om 
wat u en ik daar van vinden. Ja, God kiest wie 
en welke situatie Hij wil, om zichzelf kenbaar 
te maken ín deze wereld en Zijn plan mét deze 
wereld ten uitvoer te brengen. En zo kom ik 
weer uit bij dat in puin liggende plafond bij mij 
in de pastorie, de staat van onze parochie en de 
Kerk. God is aan het werk. “Zie je het niet?!”, 
zou Jesaja ons toeroepen (vgl. Js. 43,19b)! 
Maken we onze plannen en beleidsstukken, 
dat moeten we vooral blijven doen. Ons 
inzetten voor het evangelie. Maar, werken we 
dan wel met God méé en gaan we Hem niet in 
de weg staan. Want, zoals de psalmist het zegt: 
“Als de Heer de woning niet bouwt, werken 
de bouwers vergeefs.” (ps.127,1).

Pastor Johan Rutgers
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Wat geloof jij?
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Vroeger …
... groeide ik op in een katholiek nest. Geboren en getogen 
in Nijkerk. Ik had een tante die in het klooster zat, maar 
ook een tante die gereformeerd getrouwd was. Als kind 
vond ik dat heel normaal. Later bleek dat dit toch wel 
een punt van onenigheid was in het gezin van mijn opa. 
Maar toch ben ik opgegroeid in een omgeving waar 
respect was en is voor mensen die anders in het 
geloof stonden, of opgegroeid waren in een andere 
traditie. In mijn maatschappelijk leven heb ik gewerkt 
in de therapeutische gezinsverpleging. En vanuit dat 
werk heb ik (regelmatig) pleegkinderen begeleid en 
later ook thuis verzorgd. Gelovig of niet, zij hadden 
allemaal recht op mijn respect en vertrouwen. 
Al jaren ben ik actief in de werkgroep Vorming en 
Toerusting en werk samen met verschillende kerken, 
waarbij ik veel mensen ontmoet. Ook daar ervaar ik 
wederzijds begrip, in welke traditie je ook staat.

Nu …
... voel ik mij katholiek. De verhalen uit de bijbel zijn 
voor mij van waarde en dit betekent dat het geloof voor 
mij ook beleven is. Op 18 oktober jl. had de werkgroep 
Vorming en Toerusting de theoloog des Vaderlands 
uitgenodigd, Prof. Dr. Thomas Quartier, monnik van 
de abdij Keizersberg in Leuven. Ik vond deze man zo 
inspirerend, zijn woorden kwamen mijn hart binnen. 

(meer te lezen over Thomas Quartier in de Lucasbrief 
van juli 2022).

De kerk is belangrijk voor mij, ik haal er inspiratie uit, Het 
mystieke van het geloof spreekt mij aan. Het voelen en 
het geloof kunnen uitdragen doe ik doormiddel van het 
maken van mandala’s. Om mandala’s te kunnen maken 
laat ik mij leiden door een inspirerende tekst, soms uit 
de bijbel, soms een andere tekst, of door muziek. De 
stilte die in mij ontstaat en het mysterie van het geloof 
geven mij ruimte om mij open te stellen. Het maken 
van textiele werkstukken als mandala’s is voor mij een 
meditatief moment. Naar aanleiding van de tekst teken, 
schilder en creëer ik, energie kan stromen. Veel van mijn 
mandala’s gaan over klein of groot verlies en bieden mij 
en anderen troost.

Ik geloof niet meer …
... in de uitspraak: “twee geloven op één kussen, daar 
slaapt de duivel tussen”. Je respecteert elkaar in zijn  

of haar eigen traditie. Je maakt een 
keus hoe je verbinding wilt leggen 
met de ander. Het verrijkt je als je 
met mensen uit andere tradities 
omgaat, je ziet dat je gelijkwaardig 
bent.

Bea Berends-van de Weijer, Nijkerk

Vanuit kerstmis 2022 wens ik u voor het nieuwe jaar 2023:

Een ster voor de donkere nacht.
Zachtzinnig licht
om het goede te zien
in de wereld.

Ik wens je woorden
die niet breken
maar verbinden.

Ik wens je 
tussen het doodgewone
nu en dan een godsgeschenk.
(tekst Mia De Meyer)

Namens het parochiebestuur  
en het pastoraal team wil ik 

u en uw dierbaren een  
zalig kerstfeest  

toewensen en een  
gezegend 2023!  

Pastoor Harrold Zemann
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LERENBESTUREN

Woord van de pastoor

Loslaten……

“Wat naar dat mijn dochter op kamers gaat wonen”, 
hoor ik een moeder roepen. Waarschijnlijk gunt ze 
haar dochter het studentenleven, maar zal ze de zorg 
en de gezelligheid thuis erg missen. 
Vanaf het moment dat we iets of iemand “ontvan-
gen”, weten we dat we ook weer moeten loslaten. 
Maar in de meeste gevallen krijg je er ook iets voor 
terug. In het geval van deze moeder zal ze een dochter 
terugkrijgen die zich ontwikkelt en werkt aan haar 
toekomst en de weekenden waarschijnlijk tassen vol 
wasgoed.

Maar wat is dat moeilijk: loslaten. We worstelen er 
veelal mee. Het loslaten van je partner door dementie, 
door overlijden. Niet meer kunnen werken vanwege 
je gezondheid. Een scheiding en de kinderen niet 
meer iedere dag kunnen zien. Mijn kerk of parochie: 
het is niet meer wat het geweest is. Ik voel me soms 
verweesd. Loslaten… dat wil ik eigenlijk niet.
We leven in de periode van de advent naar kerstmis. 
Midden in onze worstelingen laat God weten dat Hij 

toekomst wil met ons mensen. Het leven is voor God 
zo de moeite waard dat Hij in ons midden opnieuw 
geboren wil worden. Ondanks dat er oorlog wordt 
gevoerd en er zoveel zinloos geweld is. En we niet 
altijd zorgzaam met de schepping omgaan.
God zal geboren worden als een mensenkind, klein 
en kwetsbaar. Niet als een groot standbeeld of in een 
luxe paleis. Een geschenk voor ons mensen waarvan 
we weten dat we die nooit hoeven los te laten. Een 
jonge vader vertelde tijdens een doopvoorbereiding: 
“ik laat mijn kind dopen opdat ze mag weten dat ze 
nooit alleen is”. Dat vond ik zo mooi en treffend. Bij 
alles wat we meemaken, bij het ontvangen en bij het 
loslaten: we mogen weten dat we nooit alleen zijn. 
Dat wens ik u en uw dierbaren van harte toe!

Met hartelijke groeten, 

pastoor 
Harrold Zemann

Actie Kerkbalans 2023:  
14-28 januari
Laten we elkaar in Gods Naam vasthouden…

Beste medeparochianen, 

Binnenkort ontvangt u de jaarlijkse brief van de actie 
kerkbalans, een uitnodiging om financieel bij te dragen 
aan uw parochie. 
Wij durven u te vragen financieel bij te dragen aan uw 
parochie, ook al is dat in een tijd waarin velen maar 
moeilijk de eindjes aan elkaar kunnen knopen en de 
oorlog rond Oekraïne haar gevolgen laat zien, ook dicht 
bij huis. 
Wist u trouwens dat in onze parochies op een aantal 
plekken gevluchte Oekraïners worden opgevangen? 
Wij willen een geloofsgemeenschap zijn die niet alleen 
zorgt voor eigen leden, maar een diaconaal gezicht wil 
opbouwen. Zorg hebben ook voor mensen die huis en 
haard hebben moeten loslaten. 

Ondanks dat het beeld bestaat dat de kerk flink aan het 
krimpen is, zie ik prachtige dingen gebeuren. Als pas-
toor voel ik mij helemaal thuis in de (15) geloofsgemeen-
schappen, en ben ik ook heel positief over prachtige 
initiatieven die zomaar gebeuren, zoals die aandacht 
voor de Oekraïners. Maar ook het ontwikkelen van ge-

zinsmiddagen voor ouders en kinderen, activiteiten rond 
geloof en kerk. Dat moet allemaal bekostigd worden. 
En we hebben ook prachtige kerkgebouwen te onder-
houden en de salarissen voor pastores moeten worden 
betaald. 
Met de Blijde Boodschap hebben we “goud” in handen, 
met de vele kerkgangers en vrijwillig(st)ers hebben we 
een schat aan inzet en inspiratie aan boord. Ik zie geen 
parochie voor me die aan het inslapen is, voor en achter 
de schermen bloeit er heel veel. Ik vind het geweldig om 
hier te mogen werken. Ik hoop dat u ook dit jaar wilt 
bijdragen, alvast hartelijk dank. Maar ook wil ik me tot 
u allen richten met de oproep: “In Gods Naam, laten we 
elkaar blijven vasthouden”. 
En daarom zeg 
ik van harte: heel 
graag tot ziens en 
bedankt! 

Hartelijke groet, 

pastoor  
Harrold Zemann
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BESTUREN

In een overleg hebben het parochiebestuur en het 
pastoraal team besproken, wat we zouden kunnen 
doen om vat te krijgen op de energiekosten, nu de 
energieprijzen zo ernstig stijgen. De energiekosten 
worden grosso modo voor de helft bepaald door 
het verbruik in de kerkgebouwen, de andere helft 
door het verbruik in pastorieën en parochiezalen. 

Voor de gebouwen en orgels hebben we bij het bis- 
dom nagevraagd wat acceptabele temperaturen zijn: 
 

In de regel zijn er voor een orgel geen nadelige gevol-
gen als de kachel uit blijft, of laag staat. In tegendeel, 
dat helpt zelfs om de relatieve luchtvochtigheid op 
peil te houden, en voorkomt droogteschade die  
anders bij een lange droge vorstperiode snel op-
treedt. Er is in Nederland nog een aantal grote kerken 
waar geen verwarming is (o.a. Sint-Jan Den Bosch), 
en daar zijn ook nooit problemen met het orgel.  
Ergo: de kachels uit is een zegen voor de orgels.  
In Utrecht waar ik destijds zelf (met de kosters) e.e.a. 
kon regelen was er een minimumtemperatuur van 
5 graden. De gebruikstemperatuur van de kerk liefst 
zo laag mogelijk en zeker niet hoger dan 15 graden. 
Daar waar een vloerverwarming is, en de kerk veel 
gebruikt wordt geldt natuurlijk de instelling van die 
verwarming, maar ook daar kan een lagere tempera-
tuur geen kwaad. 

Bericht van Rogér van Dijk (kkor) en Herman Ellen-
kamp, adviseur vastgoed Aartsbisdom Utrecht.

Besluit aangaande de  

energiekosten

We hebben vier scenario’s besproken: 

1.  Alle kerken sluiten, behalve de eucharistische 
 centra. 

Hier heeft het PT pastoraal bezwaar tegen. 
Tijdens en na de coronamaatregelen hebben we 
van veel parochianen het verzoek gekregen toch 
vooral niet nog eens de kerken te sluiten. De 
ontmoeting op zaterdagavond of zondagmorgen 
is voor hen (en ons ) van groot belang. Boven-
dien zou sluiting de neergaande spiraal van het 
kerkbezoek, die ingezet is tijdens de coronamaat-
regelen nog meer versterken. 

2. De kerken en parochiezalen vorstvrij houden:  
 de thermostaat op 5 graden maar verder niet 
 verwarmen. 

Dit is voor de kerkgangers waarschijnlijk wel even 
wennen, hoewel er tijdens de afgelopen corona-
periode ook niet gestookt kon worden en er 
voortdurend ramen en deuren open stonden. 

3. Zoveel mogelijk vieren in parochiezalen. 
 Dit is in een brief van 24 oktober 2022 door de 
  bisschop verboden. 

4. De kerken en parochiezalen niet verwarmen 
 (vorstvrij houden, 5 graden) en samen gaan 
 kerken. 

De geloofsgemeenschappen (pastoraatsgroepen 
en locatieraden) is gevraagd om in duo’s of trio’s 
te gaan vieren, waarbij dan om beurten de ker-
ken gesloten zijn. Dit is door de pastoraatsgroe-
pen en locatieraden in het Lucasbreed overleg 
(13 oktober jl.) afgewezen. 

Conclusie: 
Het parochiebestuur en pastoraal team zien optie 2 
als enige mogelijkheid overblijven. Dit betekent dat 
de thermostaat overal op 5 graden gaat. 
De verhuurde ruimtes en de werkruimtes van de 
pastores en secretaresses dienen wel verwarmd te 
worden. Met de huurders moet gesproken worden 
over een toeslag vanwege de hoge stookkosten. 

Namens het PB en PT  
Harrold Zemann, pastoor 
Johannes Tuinhof, vicevoorzitter St. Lucasparochie

Vrijwilligers gevraagd voor  
de noodtelefoon
Het parochiebestuur zoekt vrijwilligers om de 
“noodtelefoon” te bemensen.
Deze telefoon wordt benut door begrafenis- 
ondernemers en parochianen die een over- 
lijden melden en een voorganger zoeken.  
Het is dan de bedoeling dat degene die de 
telefoon beantwoordt doorverwijst naar de 
locatie waar de begrafenis gaat plaatsvinden 
en de bijbehorende uitvaartleiders.

Indien u interesse heeft om deze noodtelefoon 
helpen te bemensen, dan kunt u zich melden 
bij het secretariaat.
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LEREN

Al lang gaat de kunst van Paul Klee met mij mee. 
Ze opent niet alleen mijn ogen om geboeid te kij-
ken, 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 veelzijdi-
ge kunst van Paul Klee.  Elke bijeenkomst staat een 
kunstwerk centraal, waarbij we mediteren en onze 
persoonlijke impressies delen met de andere deel- 
nemers.                            
Na de pauze kijken we naar kunstwerken van de kun-
stenaar, die het eerste werk aanvullen of tegenspel 
bieden. De inleider geeft hierbij enige toelichting.                                                                                                                        
We sluiten telkens af met een gedicht of muziek, een 
inspiratiebron voor Klee.      
                                                                                     
De cursus is niet gericht op de context waarin het 
kunstwerk is ontstaan, zoals kunststroming, maat-
schappelijke achtergrond of de techniek van de 
werken.

Kijken naar de kunst en je laten raken is persoonlijk, 
de werkvorm is interactief, ieders inbreng is waarde-
vol. 

Cursus:  
Kunst van  
Paul Klee

Paul Klee 
Zichtbaar maken 

2023

In zes bijeenkomsten komt aan bod:
natuur - weg naar abstractie / landschap van stad en 
land / overal theater / muziek zien / religie - tegen-
stellingen verzoenen / 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 Leusden:
Maandagmiddag: 14.15 - 16.30 uur
16 en 23 januari, 6 en 20 februari, 6 en 13 maart 2023
in De KOM, Hamersveldseweg 51, 3833 GL Leusden.
Inloop steeds 15 minuten voor aanvang van de  
bijeenkomst.
Kosten: € 45,00  voor zes middagen 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

 
     Pope Francis@Pontifex 14 nov. 2022

 
I would like to recall the #COP27 Summit 
on Climate Change, which is taking place in 
Egypt. I hope that steps forward will be made, 
with courage and determination, in the wake 
of the Paris Agreement.

Vertaling: 
Ik wil graag terugdenken aan de #COP27-top over 
klimaatverandering, die plaatsvindt in Egypte.  
Ik hoop dat er met moed en vastberadenheid stappen 
voorwaarts zullen worden gezet in de nasleep van de 
Overeenkomst van Parijs.
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Datum                Lezingen Leusden Harderwijk Ermelo Putten Datum Nijkerk Hoevelaken Achterveld Barneveld Voorthuizen

Vaste vieringen
Elke do.  9.30 u.                        
Rozenkransgebed

3e wo v.d. maand               
9.30 u. EV.

4e wo v.d. maand                 
9.30 u. EV.

2e wo v.d. maand           
9.30 u. EV.

Vaste
vieringen

za. 17 dec.
l1: Jes. 7,10-14;   
l2: Rom. 1,1-7;  
ev: Mt. 1,18-24

19.00 EV.                
J. Rutgers            

Gregoriaans
za. 17 dec.

19.00 WCV.              
F. Kok                         

Odulfkoor

zo. 18 dec.
4e zondag
vd advent

9.15 EV.                          
H. Zemann                  

Ruach    

11.00 WCV.                   
F. Kok              

Cantores

9.15 WCV.                  
F. Kok         

Samenzang

zo. 18 dec.
4e zondag
vd advent

9.15 EV.                    
J. Rutgers                   

St. Caeciliakoor

11.00 WCV.                  
B. Piepers                   
Pauluskoor

9.15 WCV.                 
B. Piepers               

St. Caeciliakoor

11.00 EV.                       
J. Rutgers                         

St. Caeciliakoor

za. 24 dec.
17.00

l1: Jes. 9,1-3.5-6;         
l2: Titus. 2,11-14;       
ev: Lc. 2,1-14

17.00 GZV.                       
PGV

za. 24 dec.
17.00

za. 24 dec.
19.00
Kerstavond

19.00 EV.                           
J. Rutgers                 

Ruach

19.00 GZV.                
R. Bouwman                   
Kinderkoor

19.00 GZV.               
N. Morpey

19.00 GZV.              
PGV

za. 24 dec.
19.00
Kerstavond

19.00 GZV 
Kinderkerstviering PGV

19.00 GZV.                   
B. Piepers                         
Pauluskoor

19.00 GZV.                
F. Kok                             

De Vlindertjes

za. 24 dec.
21.00
Kerstavond

21.00 GV.                  
PGV                          

Panta Rhei

21.00 WCV.                 
N. Morpey                       
Gem.koor 

“Pastor Bonus”

21.00 WCV.               
B. Piepers                           
Contagio

za. 24 dec.
21.00
Kerstavond

21.00 EV.                  
J. Rutgers                  

St. Catharinakoor

21.00 WCV.                
F. Kok                     

Vivente

21.00 WCV.              
R. Bouwman                    
Odulfkoor

za. 24 dec.
23.00
Kerstavond

23.00 GV.                          
F. Kok                  

Generations

za. 24 dec.
23.00
Kerstavond

23.00 EV.                     
J. Rutgers                     

St. Caeciliakoor

zo. 25 dec.                   
Kerstmis

l1: Jes. 52,7-10;           
l2: Hebr. 1,1-6;          
ev: Joh. 1,1-18 of  
1-5.9-14

9.15 EV.                           
H. Zemann              

Ruach

11.00 WCV.                 
N. Morpey               
Cantores

9.15 WCV.               
N. Morpey                    

Scola

11.00  WCV.            
R. Bouwman

zo. 25 dec.                   
Kerstmis

9.15 WCV.                
R. Bouwman                

St. Caeciliakoor

9.15 WCV.                       
B. Piepers                      
Pauluskoor

11.00 EV.                   
H. Zemann                   

St. Caeciliakoor

11.00 WCV.                      
B. Piepers                

St. Caeciliakoor

ma. 26 dec.
2e Kerstdag

l1:Hand. 6,8-10; 
7,54-60;                                    
ev: Mt. 10,17-22

11.00 EV.                          
J. Rutgers         
 Cantores

ma. 26 dec.
2e Kerstdag

za. 31 dec.
l1: Num. 6,22-27;         
l2: Gal. 4,4-7;             
ev: Luc. 2,16-21

za. 31 dec.
19.00 GV.                   

PGV                        
Pauluskoor

zo. 1 jan.
Maria, 
moeder van
God

11.00 EV.                         
J. Rutgers

11.00 GV.                   
PGV                   

Cantores

10.00 GV.                 
PGV                           
Scola

11.00 GV.                 
PGV

zo. 1 jan.
Maria, 
moeder van
God

9.15 EV.                         
J.Rutgers               

St. Caeciliakoor

11.00 WCV.                      
PGV                              

St. Caeciliakoor

za. 7 jan.
l1: Jes. 60,1-6; 
l2: Ef. 3,2-3a.5-6; 
ev: Mt. 2,1-12

19.00 GV.                    
PGV za. 7 jan.

19.00 WCV.                  
R. Bouwman                 

CoVoCo

19.00 EV.                     
H. Zemann                      
Odulfkoor

zo. 8 jan.
Openbaring
des Heren

11.00 EV.                           
J. Rutgers

9.15 WCV.                          
R. Bouwman                    

Cantores

11.00 EV.                 
H. Zemann      

Gem.koor “Pastor Bonus”

9.15 WCV.             
B. Piepers

zo. 8 jan.
Openbaring
des Heren

11.00 WCV                 
B. Piepers               
Pauluskoor   

9.15 GV.                   
PGV                         

St. Caeciliakoor

9.15 EV.                    
H. Zemann                    

St. Caeciliakoor

za. 14 jan.
l1: Jes. 49,3.5-6;  
l2: 1 Kor. 1,1-3; 
ev: Joh. 1,29-34

za. 14 jan. 19.00 EV                          
J. Rutgers

zo. 15 jan. 11.00 EV.                           
J. Rutgers

9.15 WCV.                  
R. Bouwman

10.00 OV.                  
PGV                        
Scola

10.00 GV.                
PGV zo. 15 jan. 11.00 WCV.                   

R. Bouwman
10.00 OV.                  

PGV

9.15 OV.                        
F. Kok                  

Vivente

11.00 WCV.                      
F. Kok                               

St. Caeciliakoor

za. 21 jan. l1: Jes. 8,23b-9,3;  
l2: 1 Kor. 1,10-13.17;  
ev: Mt. 4,12-23 of 
12-17

19.00 GV.                         
F. Kok

19.00 EV.                   
J. Rutgers za. 21 jan.

19.00 WCV.                     
PGV                   

Odulfkoor

zo. 22 jan. 11.00 EV.                           
H. Zemann

9.15 WCV.                   
F. Kok                       

Panta Rhei

11.00 WCV.                   
F. Kok                   

Cantores
zo. 22 jan. 11.00 GV.                  

PGV

10.00 GV. 
In de Eshof                   

PGV
Pauluskoor      

9.15 EV.                    
H. Zemann            

Vivente

10.00 WCV.                   
PGV                              

St. Caeciliakoor

za. 28 jan.
l1: Sef. 2,3; 3,12-13;     
l2: 1 Kor. 1,26-31;  
ev: Mt. 5,1-12a

19.00 EV.                    
 J. Rutgers          
Cantores

za. 28 jan.

zo. 29 jan. 11.00 EV.                           
H. Zemann

10.00 GV.                 
PGV                           
Scola

9.15 WCV.                           
F. Kok zo. 29 jan. 11.00 GV.                 

PGV
11.00 EV.                      
J. Rutgers

11.00 WCV.                    
F. Kok                        

St. Caeciliakoor

9.15 EV.                     
 J. Rutgers                           

St. Caeciliakoor

Verklaring afkortingen: AV= Anders vieren  EV=Eucharistieviering  PGV=Parochianen gaan voor  GZV=Gezinsviering  KWD=Kinderwoorddienst            OV=Oecumenische viering     VV=Vesperviering    WCV=Woord- en Communieviering     VMK=Viering met kinderen     GV=Gebedsviering

1e wo v.d. maand                  
9.30 u. EV.

Elke dinsdag               
9.30 u. EV.

1e wo v.d. maand                  
WCV.

VIEREN
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VIERENVIEREN VIEREN

Datum                Lezingen Leusden Harderwijk Ermelo Putten Datum Nijkerk Hoevelaken Achterveld Barneveld Voorthuizen

Vaste vieringen
Elke do.  9.30 u.                        
Rozenkransgebed

3e wo v.d. maand               
9.30 u. EV.

4e wo v.d. maand                 
9.30 u. EV.

2e wo v.d. maand           
9.30 u. EV.

Vaste
vieringen

za. 17 dec.
l1: Jes. 7,10-14;   
l2: Rom. 1,1-7;  
ev: Mt. 1,18-24

19.00 EV.                
J. Rutgers            

Gregoriaans
za. 17 dec.

19.00 WCV.              
F. Kok                         

Odulfkoor

zo. 18 dec.
4e zondag
vd advent

9.15 EV.                          
H. Zemann                  

Ruach    

11.00 WCV.                   
F. Kok              

Cantores

9.15 WCV.                  
F. Kok         

Samenzang

zo. 18 dec.
4e zondag
vd advent

9.15 EV.                    
J. Rutgers                   

St. Caeciliakoor

11.00 WCV.                  
B. Piepers                   
Pauluskoor

9.15 WCV.                 
B. Piepers               

St. Caeciliakoor

11.00 EV.                       
J. Rutgers                         

St. Caeciliakoor

za. 24 dec.
17.00

l1: Jes. 9,1-3.5-6;         
l2: Titus. 2,11-14;       
ev: Lc. 2,1-14

17.00 GZV.                       
PGV

za. 24 dec.
17.00

za. 24 dec.
19.00
Kerstavond

19.00 EV.                           
J. Rutgers                 

Ruach

19.00 GZV.                
R. Bouwman                   
Kinderkoor

19.00 GZV.               
N. Morpey

19.00 GZV.              
PGV

za. 24 dec.
19.00
Kerstavond

19.00 GZV 
Kinderkerstviering PGV

19.00 GZV.                   
B. Piepers                         
Pauluskoor

19.00 GZV.                
F. Kok                             

De Vlindertjes

za. 24 dec.
21.00
Kerstavond

21.00 GV.                  
PGV                          

Panta Rhei

21.00 WCV.                 
N. Morpey                       
Gem.koor 

“Pastor Bonus”

21.00 WCV.               
B. Piepers                           
Contagio

za. 24 dec.
21.00
Kerstavond

21.00 EV.                  
J. Rutgers                  

St. Catharinakoor

21.00 WCV.                
F. Kok                     

Vivente

21.00 WCV.              
R. Bouwman                    
Odulfkoor

za. 24 dec.
23.00
Kerstavond

23.00 GV.                          
F. Kok                  

Generations

za. 24 dec.
23.00
Kerstavond

23.00 EV.                     
J. Rutgers                     

St. Caeciliakoor

zo. 25 dec.                   
Kerstmis

l1: Jes. 52,7-10;           
l2: Hebr. 1,1-6;          
ev: Joh. 1,1-18 of  
1-5.9-14

9.15 EV.                           
H. Zemann              

Ruach

11.00 WCV.                 
N. Morpey               
Cantores

9.15 WCV.               
N. Morpey                    

Scola

11.00  WCV.            
R. Bouwman

zo. 25 dec.                   
Kerstmis

9.15 WCV.                
R. Bouwman                

St. Caeciliakoor

9.15 WCV.                       
B. Piepers                      
Pauluskoor

11.00 EV.                   
H. Zemann                   

St. Caeciliakoor

11.00 WCV.                      
B. Piepers                

St. Caeciliakoor

ma. 26 dec.
2e Kerstdag

l1:Hand. 6,8-10; 
7,54-60;                                    
ev: Mt. 10,17-22

11.00 EV.                          
J. Rutgers         
 Cantores

ma. 26 dec.
2e Kerstdag

za. 31 dec.
l1: Num. 6,22-27;         
l2: Gal. 4,4-7;             
ev: Luc. 2,16-21

za. 31 dec.
19.00 GV.                   

PGV                        
Pauluskoor

zo. 1 jan.
Maria, 
moeder van
God

11.00 EV.                         
J. Rutgers

11.00 GV.                   
PGV                   

Cantores

10.00 GV.                 
PGV                           
Scola

11.00 GV.                 
PGV

zo. 1 jan.
Maria, 
moeder van
God

9.15 EV.                         
J.Rutgers               

St. Caeciliakoor

11.00 WCV.                      
PGV                              

St. Caeciliakoor

za. 7 jan.
l1: Jes. 60,1-6; 
l2: Ef. 3,2-3a.5-6; 
ev: Mt. 2,1-12

19.00 GV.                    
PGV za. 7 jan.

19.00 WCV.                  
R. Bouwman                 

CoVoCo

19.00 EV.                     
H. Zemann                      
Odulfkoor

zo. 8 jan.
Openbaring
des Heren

11.00 EV.                           
J. Rutgers

9.15 WCV.                          
R. Bouwman                    

Cantores

11.00 EV.                 
H. Zemann      

Gem.koor “Pastor Bonus”

9.15 WCV.             
B. Piepers

zo. 8 jan.
Openbaring
des Heren

11.00 WCV                 
B. Piepers               
Pauluskoor   

9.15 GV.                   
PGV                         

St. Caeciliakoor

9.15 EV.                    
H. Zemann                    

St. Caeciliakoor

za. 14 jan.
l1: Jes. 49,3.5-6;  
l2: 1 Kor. 1,1-3; 
ev: Joh. 1,29-34

za. 14 jan. 19.00 EV                          
J. Rutgers

zo. 15 jan. 11.00 EV.                           
J. Rutgers

9.15 WCV.                  
R. Bouwman

10.00 OV.                  
PGV                        
Scola

10.00 GV.                
PGV zo. 15 jan. 11.00 WCV.                   

R. Bouwman
10.00 OV.                  

PGV

9.15 OV.                        
F. Kok                  

Vivente

11.00 WCV.                      
F. Kok                               

St. Caeciliakoor

za. 21 jan. l1: Jes. 8,23b-9,3;  
l2: 1 Kor. 1,10-13.17;  
ev: Mt. 4,12-23 of 
12-17

19.00 GV.                         
F. Kok

19.00 EV.                   
J. Rutgers za. 21 jan.

19.00 WCV.                     
PGV                   

Odulfkoor

zo. 22 jan. 11.00 EV.                           
H. Zemann

9.15 WCV.                   
F. Kok                       

Panta Rhei

11.00 WCV.                   
F. Kok                   

Cantores
zo. 22 jan. 11.00 GV.                  

PGV

10.00 GV. 
In de Eshof                   

PGV
Pauluskoor      

9.15 EV.                    
H. Zemann            

Vivente

10.00 WCV.                   
PGV                              

St. Caeciliakoor

za. 28 jan.
l1: Sef. 2,3; 3,12-13;     
l2: 1 Kor. 1,26-31;  
ev: Mt. 5,1-12a

19.00 EV.                    
 J. Rutgers          
Cantores

za. 28 jan.

zo. 29 jan. 11.00 EV.                           
H. Zemann

10.00 GV.                 
PGV                           
Scola

9.15 WCV.                           
F. Kok zo. 29 jan. 11.00 GV.                 

PGV
11.00 EV.                      
J. Rutgers

11.00 WCV.                    
F. Kok                        

St. Caeciliakoor

9.15 EV.                     
 J. Rutgers                           

St. Caeciliakoor

Verklaring afkortingen: AV= Anders vieren  EV=Eucharistieviering  PGV=Parochianen gaan voor  GZV=Gezinsviering  KWD=Kinderwoorddienst            OV=Oecumenische viering     VV=Vesperviering    WCV=Woord- en Communieviering     VMK=Viering met kinderen     GV=Gebedsviering

1e wo v.d. maand                  
9.30 u. EV.

Elke dinsdag               
9.30 u. EV.

1e wo v.d. maand                  
WCV.



ONTMOETEN

10

We kunnen terugkijken op een mooie Lucasdag met 
prachtig weer.
De opkomst was geweldig. Velen waren, na de lang-
durige onderbreking door de Coronatijd, naar Ach-
terveld gekomen om samen met alle aangesloten ge-
loofsgemeenschappen de Lucasdag te vieren.

De geloofsgemeenschap in Achterveld heeft allen 
bijzonder gastvrij ontvangen, waarvoor de organisa-
tie hen zeer hartelijk bij deze wil bedanken! Alles 
heeft bijgedragen aan het welslagen van deze dag.

Terugblik Lucasdag

Tjeerd Mulder, parochiebestuurslid, opende de dag.
Daarna volgde de eucharistieviering, waarin bijna 
het voltallige pastorale team van de Lucasparochie 
aanwezig was. Het koor Vivente uit Achterveld heeft 
de viering muzikaal opgeluisterd.

Daarbij kan een woord van dank aan de dienstdoen-
de pianiste niet ontbreken, want de eigen pianiste 
van het koor was helaas op het laatste moment ziek 
en er moest dus in allerijl een vervangster worden 
gevonden, wat gelukt is.

Pastoor Zemann was zichtbaar in zijn nopjes door de 
grote opkomst. Het was een mooie viering! Dat kunt 
u op de foto’s zien.

Annemarieke Hollanders heeft de aanwezige kinde-
ren onder haar hoede genomen en hen het verhaal 
door middel van objecten in een koffer, op een voor 
de kinderen begrijpelijke manier, verteld.
Daarna werden de kinderen, na terugkomst in de vie-
ring, nog toegesproken.
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ONTMOETEN

16 oktober 2022

Na de viering met geestelijk voedsel, volgde de stof-
felijke maaltijd in de vorm van broodjes, poffertjes, 
koffie, thee en limonade. Het een kan namelijk niet 
zonder het ander. Ook dat was weer goed verzorgd.

Tijdens de maaltijd vonden levendige gesprekken 
plaats tussen de verschillende parochianen uit de 
verschillende locaties.
Precies waar de Lucasdag voor bedoeld is!

Na de maaltijd werden de kinderen meegenomen 
door Mery Falger voor de kinderactiviteit, te weten: 
kaarsen maken.

Zeer geslaagd, want de kinderen 
vonden het heel leuk. De pastoor kwam 
ook nog even kijken en ook dat werd 
gewaardeerd.

Na al deze activiteiten volgde een indrukwekkende 
voorstelling van Peter Vermaat, over het leven van 
Titus Brandsma, “Titus, Held of Heilige?”

Hij beeldde het verhaal uit met onder andere grote 
poppen die bijv. Titus Brandsma en anderen voorstel-
den, samen met vernuftige achtergrond wisselingen.
Daardoor kwam het verhaal op indringende wijze 
over en maakte diepe indruk op de toehoorders.
Om niet te worden afgeleid mochten er echter tijdens 
de voorstelling geen foto’s worden genomen, wat be-
grijpelijk was.

Na afloop van deze voorstelling was de Lucasdag ten 
einde en keerde een ieder, vol van gedachten, gevoed 
en gelaafd weer huiswaarts.

Tjeerd Mulder
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Op 20 november jl. heeft Rini Bouwman de Willibrordplaquette  
uitgereikt aan Paul Kempers

Paul Kempers heeft vele jaren, sinds 1983, met wat onderbrekingen deel uitge-
maakt van het bestuur van de Geloofsgemeenschap van de H. Catharina in Har-
derwijk. De meeste jaren als vicevoorzitter van het Parochiebestuur/Parochiever-
gadering. Hij is nog steeds voorzitter van de Locatieraad in Harderwijk. 
In die periode heeft hij contacten onderhouden bij de samenwerking met de pa-
rochies op de Noordwest-Veluwe. Later was hij betrokken bij de vorming van het 
parochieverband Genesareth (parochies op het ‘oude land’ en in Zuidelijk Flevo-
land). Na een aantal jaren werd dit omgevormd tot één parochie. H. Norbertus 
vertegenwoordigt de geloofsgemeenschap Harderwijk.

Sinds 2014 maakt Harderwijk deel uit van 
de parochie St. Lucas en was Paul lid van het 
Parochiebestuur. Voor de herinrichting van 
de kerkruimte in Harderwijk, waarvoor veel 
bestuurlijk overleg met externe partijen en 
het bisdom heeft plaatsgevonden, heeft Paul 
zich met succes ingezet.  Verder zingt Paul in 
het Harderwijker kerkkoor Panta Rhei en was 
daarvan in de 80’er jaren voorzitter.

Je kunt deze werkzaamheden doen, als je mensen hebt die je steunen en achter 
je staan. Ellen deelde mee in de huldiging.

Ed van der Heijden, penningmeester locatieraad Harderwijk 

Ook in Barneveld was er:

Zondag 20 november een feestelijke dag voor de geloofsgemeenschap Barne-
veld-Voorthuizen van de St. Lucasparochie. Tijdens een feestelijke eucharistievie-
ring ging pastoor Harrold Zemann voor. Er viel nogal wat te vieren.

Op de eerste plaats werd Hans van Blokland onderscheiden, namens kardinaal 
Eijk, met de Willibrordplaquette. Ton van den Boogaart, voorzitter van de locatie-
raad lichtte toe wat de redenen hiervoor zijn. Hans is bijna 15 jaar penningmees-
ter geweest van eerst de St. Catharinaparochie en na de fusie, 12 jaar geleden, 
van de geloofsgemeenschap Barneveld-Voorthuizen. Daarnaast heeft hij tal van 
andere functies bekleed, zoals lector, technische commissie, jubileumcommissie, 
mantelzorger, te veel om allemaal op te noemen. Ook in de gemeenteraad en de 
ouderraad van het JFC (Joh. Fontanus College) heeft hij zijn bijdragen geleverd. 
Daarna spelde Pastoor Harrold Zemann van de St. Lucasparochie de versierselen 
op en overhandigde hij de Willibrordplaquette.

Het Caeciliakoor vierde dit weekend het jaarlijkse Caeciliafeest. Onder leiding van Carla Schulte zong dit 
koor de Kleine Barokmis van C. van Haperen en de Cantique de Jean Racine van G. Fauré. Onderscheiden 
werden twee jubilerende koorleden, Petra Dercks en Ellen van Hoek, met de Sint Gregoriusmedaille in goud 
omdat ze veertig jaar lid zijn van dit koor. 
Tevens werd de streamingdienst in gebruik genomen zodat mensen thuis de diensten in de kerk kunnen 
volgen via www.kerkomroep.nl of Youtube.
Na de eucharistieviering was er gelegenheid de mensen die onderscheiden waren te feliciteren onder het 
genot van koffie met gebak en een drankje.

Ton van den Boogaart, voorzitter locatieraad Barneveld-Voorthuizen

ONTMOETEN

De Willibrordplaquette is de 
bisdommelijke onderscheiding 
van het Aartsbisdom Utrecht 
en bestaat sinds 7 november 
2001 (de feestdag van Sint 
Willibrordus). De Aartsbis-
schop van Utrecht eert met 
deze onderscheiding die gelo-
vigen in het bisdom, die bete-
kenisvolle, meer dan gewone 
verdiensten hebben verricht 
voor de kerkgemeenschap ter 
plaatse. Zij is bestemd voor 
vrijwilligers met een langduri-
ge inzet in belangrijke functies 
binnen de kerkgemeenschap.

Pastoor Harrold Zemann spelt de  
onderscheiding op bij Hans van Blokland.
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Enkele jaren terug zijn ten 
bate van de WALO twee 
iconen verkocht van Tonny 
Hofland uit Leusden. Tonny 
heeft wederom twee iconen 
geschonken.

De ene icoon is St. Francis-
cus van Assisi en de ande-
re icoon is Michaël tegen 
het kwaad. Twee prachtige 
stukken, opnieuw met heel 
veel inzet, deskundigheid en 
uren vervaardigd.

Zeker in deze tijd is het ver-
melden van het doel van de 
besteding van de opbrengst 
van belang: hulp bieden aan 
Oekraïne. Aldaar via de part-
ner Orphans Future en hier 
ter plekke aan o.a.  40 Oekra- 
ïense vluchtelingen in Ach-
terveld.

Stichting WALO staat voor Wisselwerking 
Achterveld/Leusden-Oekraïne en kan in 
deze barre tijden haar doelstelling volledig 
invullen.

Hebt u belangstelling? 
Laat weten via 06 122 69 590 Gerard van Dijk. 
Het minimale bedrag voor St. Franciscus is 
250 euro.

  

Aankondiging bedevaart  
reis september 2023 

We zijn kort geleden teruggekomen van een mooie 
Lourdes bedevaart en hierbij alweer de eerste 
aankondiging voor volgend jaar. De voorbereiding 
is reeds in volle gang en net als voorgaande reizen 
wordt dit ook een mooie reis op maat.

 Voor 2023 is het Portugal geworden bekend om 
de “De Verschijningen van Fátima” Het Sanctua-
rium van Fátima in de plaats “Cova da Iria” is een 
belangrijk bedevaartsoord voor Mariaverering 
waar pelgrims over de hele wereld samen komen. 
Daarnaast gaan wij uiteraard meerdere plaatsen 
bezoeken, activiteiten ondernemen waaronder 
wandelingen. 
Ben jij ook geïnteresseerd in deze 10 daagse rond-
reis, noteer dan alvast 11 t/m 20 september in de 
agenda. In de volgende Lucasbrief worden de da-
tums vermeld van de voorlichtingsdagen. Tijdens 
deze dagen gaan wij inhoudelijk deze reis door-
nemen. Een leuk vooruitzicht dus om naar uit te 
kijken. Indien er nu al vragen zijn schroom niet en 
neem gerust contact met mij op via: 06.21410286 
of via de mail, willievankooij@gmail.com 

Hartelijke groetjes mede namens  
Pastor Fred Kok en Mirjam Schouten ,
Willie van Kooij, St. Lucasreizen

ONTMOETEN

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.
Bezoek onze unieke kerstmarkt en proef de 
gezellige sfeer in Achterveld, de poort naar de 
Veluwe, op zondag 18 december a.s., u beleeft 
gegarandeerd een geweldige dag. 
Voor info, zie www.stichtingwalo.nl  

Verkoop iconen 
t.b.v. WALO
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‘We komen weer samen’, 
zo kondigden wij vorig jaar 
enthousiast ons kerstconcert 
aan. We moesten echter nog 
een jaar geduld hebben…  
Met onverminderd enthousias-
me nodigen we u dit jaar weer 
uit voor ons kerstconcert op 
zaterdag 17 december.

Om te zorgen dat er voor 
iedereen voldoende ruimte 
is, en iedereen zich veilig kan 
voelen, zijn er twee voorstel-
lingen.

Museum Catharijneconvent organiseert van zaterdag  
17 december 2022 t/m zondag 8 januari 2023 een  
gratis toegankelijk kerstspektakel. 

“Kom met z’n allen kerst vieren in Museum Catharijneconvent! Ieder-
een is welkom om samen kerst te beleven en om te komen kijken naar 
de mooiste en grootste Napolitaanse kerststal buiten Italië die staat te 
stralen in Utrecht. Absoluut het ultieme ‘kerstgevoel’!,” zo nodigt het 
museum uit. 
Museum Catharijneconvent: “Wij zijn dol op kerst! Al bijna honderd 
jaar laten we vol trots onze Napolitaanse kerststal zien. Het bekijken is 
voor jong en oud een unieke ervaring. Vorig jaar konden we gigantisch 
veel extra figuren aankopen. Wat een droom! Hiermee kunnen we 
een opstelling maken die nog nooit eerder te zien was in Nederland.” 
Er wordt namelijk een nieuw spectaculair decor gebouwd, bestaan-
de uit typisch Utrechtse locaties. Zo zullen onder meer de Domtoren, 
de grachten, de Winkel van Sinkel en de Utrechtse Bloemenmarkt te 
zien zijn. De tocht vanuit de pandhof van het museum aan de Lange 
Nieuwstraat 38 naar de kerststal duurt in totaal rond de 20-30 minu-
ten. Museum Catharijneconvent: “Het eerste gedeelte is niet overdekt, 
dus bij wat minder weer is een paraplu handig. Via een sfeervolle route 
waarbij je al helemaal in de kerststemming komt, bereik je uiteindelijk 
de kerststal.”

17 december – 8 januari (dagelijks, Nieuwjaarsdag gesloten), 
Museum Catharijneconvent, Lange Nieuwstraat 38 Utrecht, meer info: 
www.catharijneconvent.nl/tentoonstellingen/zininkerst/

Een bezoek is leuk voor alle leeftijden!  
Zien we je in de kerstvakantie?

Foto: Billy Jo Krul

ONTMOETEN

Kerstconcert ‘We komen weer samen’
Zaterdag 17 december 2022 – St. Jozefkerk Achterveld

Familievoorstelling 
Om 17.00 uur wordt in een familievoorstelling een mooi 
kinderkerstverhaal vertelt omlijst door muziek van het 
kinderkoor De Vlindertjes, de Talentenband van DWS en 
Vivente. Natuurlijk zijn vaders/moeders en opa’s/oma’s 
hier ook van harte welkom. De inloop is vanaf 16.30 uur.

Avondvoorstelling
Rond een aantal mooie kerstgedichten zetten Vivente,  
St. Caecilia, DWS en gastzangroep Zojuist het kerstgevoel 
neer. Het programma start om 19.30 uur, maar volgens tradi-
tie kunt u tijdens de inloop vanaf 19.00 uur al in de stemming 
komen met gezellige kerstmuziek.

Graag tot ziens op 17 december!
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NIEUWE WEBSITE VOOR  
WERELDJONGERENDAGEN 2023

Wie nieuws en informatie zoekt over de reisprogram-
ma’s naar de Wereldjongerendagen 2023 in Lissabon 
en activiteiten in voorbereiding op deze WJD, kan te-
recht op de nieuwe website WJD.nl.

Op WJD.nl kunnen jongeren alvast in de stemming 
komen voor de Wereldjongerendagen en van de plek 
waar de WJD plaatsvinden: Lissabon. De Portugese 
hoofdstad zal van 1 tot en met 6 augustus 2023 het to-
neel zijn van het grootste jongerenevenement ter we-
reld. Op de website zijn nieuwsberichten en WJD-info 
en -achtergronden te vinden, interviews te lezen en 
filmpjes te bekijken. Ook zijn de diverse reizen uitge-
licht vanuit de bisdommen naar de WJD. Op de web-
site is bovendien informatie te vinden over de WJD@
home: een ‘mini-WJD’ op Ameland van 27-29 janu-
ari 2023, voor jongeren van 15-30 jaar, om alvast de 
smaak te pakken te krijgen voor de WJD in Lissabon.
Bezoek de website: www.wjd.nl

Rond Kerst 2022 wordt voor het 27ste achtereenvolgende jaar de kerststallenroute in Baarn geor-
ganiseerd. In 309 Baarnse tuinen staan kerststallen die zichtbaar zijn vanaf de openbare weg. Men 
kan de route op eigen gelegenheid afleggen, bij voorkeur lopend en fietsend, maar ook per auto 
is mogelijk. De kerststallenroute kent een grote variatie, zo meldt de organisatie op haar website: 
stallen, schilderijen, kinderkerststallen, wandkleden, etcetera. Deze kerststallen en kersttaferelen 
zijn voor het overgrote deel door de deelnemers zelf gemaakt.
De kerststallen kunnen ook ‘s avonds worden bezichtigd. Ze zijn goed verlicht, maar voor wie de 
route niet uit het hoofd kent, is het wel aan te raden een lichtje mee te nemen. De stallen zijn te 
herkennen aan de witte sterren en bij elke kerststal staat de route aangegeven op een kaartje.
De stallen staan in elk geval van 18 december 2022 t/m 6 januari 2023. De routebeschrijving 
is te vinden op www.wegvanhetlicht.nl. De route loopt van het Cantonspark via de Nicolaaskerk 
naar Hoog Baarn en via de Brink weer terug, maar men kan overal beginnen. De totale afstand is 
ongeveer 5 kilometer. De stal in de gerestaureerde Nicolaaskerk is ook dit jaar weer te bezichtigen 
(let daarbij wel op de openingstijden van de kerk).

Ook in Nijkerk is er weer Kerststallen 
gluren van 17 december 2022 tot  
6 januari 2023. 
Het idee van deze activiteit is ‘samen 
in beweging en verbinding met elkaar’! 
Zwaai onderweg vooral naar de  
bewoners. Of maak een praatje met  
gemeenteleden die je onderweg  
ontmoet. 

       kerststallen gluren Nijkerk

KIDS/JONGEREN

Kerststallen 
Kerststallen 

         g
luren...

         g
luren...

KERSTSTALLENROUTE 
‘DE WEG VAN HET LICHT’

IN BAARN



KIDS/JONGEREN

Maandag 16 en 23 januari 2023
14:15 – 16:30 uur Kunst van Paul Klee, De Kom, 
     Leusden

Zaterdag 17 december 2022
17:00 uur Kerstconcert; familievoorstelling
19:30 uur Kerstconcert; St. Jozefkerk, Achterveld

Zondag 18 december 2022
10:15 – 15:00 uur Kerstmarkt, St. Jozefkerk,
      Achterveld

Zaterdag 17 december 2022 t/m 8 januari 2023
Museum Catharijneconvent, Lange Nieuwstraat 38,
Utrecht, meer info: www.catharijneconvent.nl/
tentoonstellingen/zininkerst/

Zondag 18 december 2022 t/m  
vrijdag 6 januari 2023
Kerstallenroute Baarn en Nijkerk

15 t/m 22 januari 2023
Week van gebed, Thema: “Zoek recht”

Op kerstavond 24 december zal er om 19.00 uur in 
de Goede Herderkerk van Ermelo een kerstviering zijn 
voor gezinnen en geïnteresseerden. Met zang van een 
gelegenheidskinderkoortje gaan we daar een uitbun-
dige viering van maken. Om er echt een feest van te 
maken hebben we nog wel een aantal kinderen nodig. 

Wil je graag meevieren en ben je tussen de 4 en 14 
jaar oud, dan kun je je aanmelden bij Marlies Prüst op 
bijgaand e-mailadres:Marlies142@gmail.com.

Ook in Achterveld, Harderwijk en Nijkerk is om 19.00 
uur een kinderkerstviering! 

KERSTVIERING VOOR DE JEUGD


