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Redactie Locatienieuws: Wil van Calck, 2457068

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

Het eerstvolgende nummer gaat in op 26 maart 2023
(kopij inleveren uiterlijk 24 februari 2023) en ligt klaar
voor de bezorgers/sters op donderdag 23 maart 2023.
Kopij inleveren per e-mail: calckwil@gmail.com
Natuurlijk blijft gewoon geschreven tekst ook mogelijk,
deze kunt u deponeren in de brievenbus bij St. Jan!

Vormgeving en druk: Renea Grafisch - Nijkerk

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

E-mail locatieraad:
nijkerk@stlucas.nu

Kerkradio via internet:
www.kerkdienstgemist.nl

Website:
www.stlucas.nu C
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Van de redactie
De band met God/Jezus/de Geest (gebed Aswoensdag 22 febr. 2023)

Wij danken u voor uw oneindige liefde.
Wat wij ook zeggen, roepen of fluisteren, Gij hoort het altijd.

Wij danken u omdat u ons heel nabij wilt zijn
en omdat u een God bent die zich laat kennen door mensen.
Geef dat wij u steeds meer op het spoor komen en dat uw liefde zichtbaar
mag worden in de mensen die wij ontmoeten: in onze ouders en kinderen,
in onze buren en collega’s, in onze vrienden.
Help ons om zelf ook een spiegel van u te zijn voor anderen.

Laat ons ervaren dat u altijd op ons wacht, dat u er altijd bent,
dat we heel ons leven en al onze gedachten, gevoelens en verwachtingen
in uw handen mogen leggen.
Laat ons niet los en spreek ons aan, telkens opnieuw, zodat we in
voortdurend gesprek met u richting aan ons leven geven.

Help ons om ook in donkere tijden de tekenen te zien van het goede en hoop
te blijven koesteren.
Laat uw geest werken in alle mensen zodat het beste in hen naar boven komt.

Laat uw geest over ons neerdalen en ons bewonen, zodat wij elk op onze
eigen onvolmaakte maar ook onvervangbare manier beeld van U kunnen zijn
in onze wereld.

(Kuleuven.be/thomas/page/gebedenboek/)

Liturgische agenda
Zondag 29 januari 11.00 uur Gebedsviering
o.l.v.: Parochianen
Lector: Tom Verberg 
Koor: St. Catharinakoor
Koster: Piet Zwanenburg
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Zoekt u een fijne basisschool

voor uw kind? Kom dan naar

’Het Baken’ voor individuele 

aandacht, saamhorigheid en

goede leerprestaties.

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

SMAAK EN SERVICE
NAAR UW WENS

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

e-mail: info@bokkers-catering.nl
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Intenties 29 januari:
Diny Verhoef-Rutte, Piet Bokkers en Dien Bokkers-den Ouden, Jan Kok en
Maria Kok-Schoonderbeek, Peter Kok, Corrie v. Hamersveld-Nieuwenburg en
Joop v. Hamersveld, Piet v.d. Tweel, Klasien, Ferry en Edward v.d. Tweel,
Antonius Wilhelmus v. Daatselaar, Zr. Martina v.d. Wolfshaar,
jgd. Arie en Dina v.d. Boom, jgd. Teus Bokkers en Truus Bokkers-Smink,
jgd. Bernardus Cornelis Gerard v. Noordenburg

Woensdag 1 februari 9.30 uur Woord- en Communieviering in St. Jan
Voorganger: Ben Roest
Koster: Rob Onck

Zaterdag 4 februari 19.00 uur Eucharistieviering en K.W.D.
Voorganger: Pastoor H. Zemann
Lector: Riny Onck
Koor: Klein Byzantijns koor
Koster: Rob Onck
Extra collecte: Memisa

Intenties 4 februari:
Piet v.d. Tweel, Klasien, Ferry en Edward v.d. Tweel, Jan v.d. Boom,
Antonius Wilhelmus v. Daatselaar, Zr. Martina v.d. Wolfshaar, Peter Kok, Jan Kok,
jgd, Maria Kok-Schoonderbeek, jgd, Gavin Davison, jgd. Zr. To v.d. Weijer

Zondag 12 februari 11.00 uur Woord- en Communieviering
Voorganger: Pastor F. Kok
Lector: Tom Verberg
Koor: Cantor
Koster: Lida v. ‘t Klooster

Intenties 12 februari:
Piet v.d. Tweel, Klasien, Ferry en Edward v.d. Tweel,
Antonius Wilhelmus v. Daatselaar, Zr. Martina v.d. Wolfshaar 
  
Zondag 19 februari 11.00 uur Gebedsviering
o.l.v.: Parochianen
Lectoren: Ellen Werink en Greet v. Middelaar
Koor: St. Catharinakoor
Koster: Piet Zwanenburg

Intenties 19 februari: 
Piet v.d. Tweel, Herman en Riek v. Ruitenbeek-Hartman, Klasien, Ferry en
Edward v.d. Tweel, Johan v.d. Tweel, Antonius Wilhelmus v. Daatselaar,
Zr. Martina v.d. Wolfshaar, Annie v. Esveld- Kok, jgd. Geurt v. Esveld,
jgd. Johannes v.d. Boom, jgd. Theo v. ‘t Klooster
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Woensdag 22 februari 19.00 uur Eucharistieviering, Aswoensdag
Voorganger: Pastor J. Rutgers, pr.
Lector: Riny Onck
Koor: Cantor
Koster: Rob Onck
 
Zondag 26 februari 11.00 uur Woord- en Communieviering,
1e zondag 40 dagentijd
Voorganger: Pastor N. Morpey
Lector: Bram Berends 
Koor: St. Catharinakoor
Koster: Piet Zwanenburg
Extra collecte: Vastenactie

Intenties 26 februari:
Diny Verhoef-Rutte, Piet Bokkers en Dien Bokkers-den Ouden, Jan Kok en
Maria Kok-Schoonderbeek, Peter Kok, Teus Bokkers en Truus Bokkers-Smink,
Joop v. Hamersveld en Corrie v. Hamersveld-Nieuwenburg, Piet v. d. Tweel,
Klasien, Ferry en Edward v.d. Tweel, Antonius Wilhelmus v. Daatselaar,
Zr. Martina v.d. Wolfshaar

Woensdag 1 maart 9.30 uur Woord- en Communieviering in St. Jan
Voorganger: Ben Roest
Koster: Rob Onck

Zaterdag 4 maart 19.00 uur Woord- en Communieviering en K.W.D.,
2e zaterdag 40 dagentijd
Voorganger: Diaken R. Bouwman
Lector: Tom Verberg
Koor: Vocaal Ensemble
Koster: Lida v. ’t Klooster
Extra collecte: Wereldgebedsdag

Intenties 4 maart:
Klasien, Ferry en Edward v.d. Tweel, Piet v.d. Tweel, Petrus Johannes Roest en 
Aleida Margaretha Roest-v.d. Tweel, jgd. Bertus Ridder

Zondag 12 maart 11.00 uur Eucharistieviering,
3e zondag 40 dagentijd
Voorganger: Pastor J. Rutgers, pr.
Lector: Ellen Werink
Koor: Cantor
Koster: Piet Zwanenburg
Extra collecte: Vastenactie
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Alex Dokter
Telefoon 06 414 81 536

Hogenhof 17, 3861 CG Nijkerk
info@alexdokterinstallaties.nl

CV, WATER, GAS,
SFEERVERWARMING

EN ONDERHOUD

DUURZAME ENERGIE
EN ZONNEPANELEN

v.o.f. BOKKERS 
& RENES

Radio TV en Elektrotechniek

Verlaat 11 - 3861 AA Nijkerk

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

Verkoop alle merken wit- 

en bruingoed. Eigen technische 

dienst voor alle reparaties.

Odijk-
Zwanenburg vof
Grond- en sloopwerken

Telefoon 033 - 455 09 40
Amersfoort - Nijkerk

SERVICEPARTNER

SERVICEPARTNER
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Intenties 12 maart:
Klasien, Ferry en Edward v.d. Tweel, Piet v.d. Tweel, Hendrikus Zwanenburg,
jgd. Antonia Zwanenburg-Huurdeman

Zondag 19 maart 11.00 uur Woord- en Communieviering,
4e zondag 40 dagentijd
Voorganger: Diaken R. Bouwman
Lector: Greet v. Middelaar
Koor: St. Catharinakoor
Koster: Rob Onck
Extra collecte: Vastenactie

Intenties 19 maart:
Johan v.d. Tweel, Piet v.d. Tweel, Klasien, ferry en Edward v.d. Tweel,
Marga v.d. Grootevheen, ouders Piet v.d. Bosch en Wilhelmina v.d. Bosch-Bom en
maatje Ad v. Calck, jgd. Arie v.d. Grootevheen, jgd. ouders Kok-Hak en Annie Kok

Zondag 19 maart 12.15 uur Doopviering
Voorganger: Diaken R. Bouwman

Zondag 26 maart 11.00 uur Gezinsviering,
5e zondag 40 dagentijd
o.l.v.: Parochianen
Lector: Pam v.d. Weijer
Koor: Contagio
Koster: Lida v. ’t Klooster
Extra collecte: Vastenactie

Palmtakken inleveren
Nu de kerstdagen alweer even achter ons liggen, gaan we op weg
naar Pasen. Zoals gebruikelijk is bij ons in de kerk, kunnen er weer 
palmtakken ingeleverd worden voor het askruisje op Aswoensdag 22 februari.
U kunt deze aanleveren en wel vanaf 15 februari tot en met maandag 20 februari. 
Er zal in de Mariakapel een mand staan waar U de palmtakken kunt brengen
Namens de groep Bijzondere Vieringen, Anke van den Boom

Kinderwoorddienst
Zaterdag 4 februari 19.00 uur
Zaterdag 4 maart 19.00 uur

26 maart 11.00 uur
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Herhalingscursus reanimatie
Dinsdagavond 21 februari 19.30 uur wordt er weer een 
herhalingscursus reanimatie met gebruik van een AED-apparaat 
gehouden in St. Jan.
We doen dit al een aantal jaren in combinatie met de Zonnebloem-
afdeling hier in Nijkerk. Om in een voorkomend geval adequaat te 
kunnen reageren is het belangrijk dat de eerder opgedane kennis 
en vooral ook oefening wordt bijgehouden. 

Daarom: iedereen, beginnend of “ervaren” kan zich hiervoor bij de locatieraad via 
het e-mailadres nijkerk@lucas.nu of bij mij via fgranneman@hotmail.com opgeven. 
In verband met het doorgeven van het aantal deelnemers aan de cursusleiders 
vragen we jullie om dat zo snel mogelijk maar in ieder geval vóór maandag 13 
februari te doen. 

Net zoals in de voorgaande jaren zijn hieraan voor de deelnemers van onze 
geloofsgemeenschap geen kosten verbonden. Deze worden door de penning-
meester van de locatieraad betaald.

Frits Granneman

Koffiedrinken in St. Jan
Traditioneel kunnen we als kerkgangers na de kerkviering gebruik 
maken van de mogelijkheid om gezamenlijk en gezellig een kopje koffie 
te drinken in St. Jan. Per slot van rekening willen we op de hoogte zijn 
van de laatste nieuwtjes niet waar…
Bijna even traditioneel is de prijs hiervoor. Namelijk 0,50 eurocent. 
Dit maakt het voor iedereen mogelijk om hieraan deel te nemen. Wellicht wel goed 
om te weten dat deze prijs al vanaf het jaar 2001 van toepassing is!
In verband met alle prijsstijgingen van de laatste tijd hebben we als beheerscommissie 
dan ook besloten om met ingang van 1 februari deze prijs te verhogen naar € 1,00
per kopje koffie/ thee.
Nog steeds niet wereldschokkend maar wel iets meer rekening houdend met de 
realiteit. Uiteraard blijven we iedereen graag zien

Frits Granneman



Locatienieuws 29 januari t/m 26 maart 2023
Geloofsgemeenschap St. Catharina - Nijkerk10

Frieswijkstraat 56
3862 BL Nijkerk
uitvaart@eabn.nl
www.eabn.nl

033 - 2459822

24/7 BEREIKBAAR

Sus
  Riu
Sus
  Riu

Mar 
   va 
Mar 
   va 

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

B O U W B E D R I J F

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

Telefoon (033) 245 10 53 - Fax (033) 246 24 22
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Ben je tussen de 12 en 24 jaar, dan
is er voor jou: Young Nijkerk Together,
zie Insta!
Sinds 2019 zijn verschillende kerken 
in Nijkerk gaan samenwerken om 
inspirerende activiteiten te organiseren 
voor jongeren rondom geloof.

Sinds 2022 heet deze samenwerking Young Nijkerk Together (YNT). 

Hiermee kunnen jullie zelf ontdekken wat geloof inhoudt, kunnen jullie andere 
jongeren leren kennen en mogen jullie jezelf zijn. Onze Katholieke St. Catharinakerk 
is hierbij aangesloten, op dit moment, evenals De Kruiskerk, De Fontein, Hervormde 
Gemeente Nijkerk, De Levensbron, Life, de Ark, Mozaiek033, De Eben-Haëzer kerk, 
Gereformeerde kerk Nijkerkerveen en de Hervormde Gemeente Nijkerkerveen.

Activiteiten zijn gezamenlijke jongerenvieringen in samenwerking met de 
Stichting Interchurch. 

De aankomende data zijn gepland voor 2023: 
22 januari in de Kruiskerk, 
12 maart Nijkerk, 
21 mei, 
21 september, 
12 november. 

Meestal zijn de vieringen op zondag om 19.00 uur in de grotere kerken als de 
Fontein, kruiskerk of Mozaiek033. Te volgen op Instagram YoungNijkerkTogether. 
Er komen heel veel jongeren uit Nijkerk en omstreken, dus wees welkom!
Gebedsavond voor jongeren. De gebedsavond is een avond in de week van gebed, 
waarbij jongeren langs verschillende kerken fietsen en er in elke kerk eventueel in 
een andere vorm gebeden wordt. 
Ook wordt er gekeken of er in samenwerking met Streams in het centrum van 
Nijkerk een maandelijks Jongerencentrum/ Jongerencafé opgezet kan worden, 
waar jullie kunnen chillen en elkaar ontmoeten. 
Elk jaar willen we een aantal bussen regelen om gezamenlijk met jongeren uit 
de betrokken kerken naar de EO-jongerendag af te reizen. Hierbij nemen wij 
de organisatie van de busrit op ons. Jongeren moeten zelf een kaartje voor de 
EO-jongerendag kopen.
Verder houden de kerken elkaar, van eigen jongerenactiviteiten op de hoogte, zodat 
jullie al het mooie van je Christelijk geloof kunnen delen met elkaar.

Pam v.d. Weijer, 06-14666111
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Sfeervolle Kerstviering en 
-lunch voor zieken en ouderen

Woensdag 21 december was er een 
speciale kerstviering voor de ouderen van 
onze geloofsgemeenschap. We begonnen 
om 10.30 uur in de kerk, die voor deze 
gelegenheid heerlijk verwarmd was. 
Het was een mooie viering, met 
voorganger Ben Roest.

De zang werd verzorgd door het 
Combikoor. Na afloop stond er voor de 
genodigden een lunch klaar in St. Jan. 
Bij binnenkomst in St. Jan, werden we 
verwelkomd met accordeonmuziek, door 
Ineke van Breda. 

Nadat iedereen een plaatsje 
gevonden had, ging Ben Roest ons 
voor in gebed.
Daarna werd er gesmuld van de 
broodjes kroket en andere broodjes 
en uiteraard was er ook een flinke 
snee kerststol voor iedereen.
Ondertussen werd er natuurlijk volop 
met elkaar bijgepraat.

Tenslotte werd er een blad met 
kerstliedjes uitgedeeld en hebben 
we, onder begeleiding van Ineke op 
haar accordeon, enthousiast een 
aantal aloude kerstliedjes met elkaar 
gezongen. 
Wat was het fijn, om zo weer met 
velen bij elkaar te kunnen zijn. 

Namens de Werkgroep voor zieken 
en ouderen, Ria van de Grootevheen 

Voor het schoonmaken van:

Hop schoon Tapijtreiniging
Slichtenhorsterweg 20 - 3862 NR Nijkerk

Telefoon 033 245 69 21

• Vloerkleden • Dekbedden

• Slaapzakken • Tuinkussens

• Caravankussens • Bootkussens

• Paardendekens
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Zingen in de kerk
Veel kerkgangers hebben het 
misschien al gemerkt dat er vanaf 
begin dit jaar maar één koor is. 
De beide koren, het
St. Catharinakoor en het
St. Caeciliakoor, zijn 
samengegaan. 
De reden is dat we op 1e 
Kerstdag afscheid hebben 
genomen van de dirigent van het 
Caeciliakoor, en er geen nieuwe 
dirigent komt.

Verder is door de vergrijzing het ledental teruggelopen. 
Na overleg met de Locatieraad en met beide koren is besloten om te fuseren. 

En de naam is: ............ St. Catharinakoor, de naam van onze geloofsgemeenschap. 

Dat betekent dat er een aantal zaken veranderen. 
Vanaf nu zal er niet in elke viering een koor zijn, maar zal dit worden afgewisseld met 
cantors. De cantors zijn allemaal lid van het koor. In elke viering is er een organist. 
Daarnaast zal er regelmatig, in ieder geval op de eerste zaterdag van elke maand, 
een koor van buiten Nijkerk zingen in de viering. 
In rouw-, trouw- en doopvieringen zal het Catharinakoor zoveel mogelijk zingen. 

Met elkaar, koor, organist en dirigent, ondersteunen we de vieringen met muziek. 
Zingen is een belangrijk onderdeel in de vieringen. Het geeft verdieping aan de 
woorden die gelezen en gesproken worden. En door te zingen voel je je verbonden 
met elkaar. 
Zo vormen we met elkaar onze geloofsgemeenschap.

Bram Berends

26 maart 11.00 uur
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Dagbedevaart naar Beltrum
op 16 maart 2023

Dit is heel uniek want dan hebben wij het over 
de geboorteplaats van onze Pastoor Harrold 
Zemann. Tijdens deze dag lopen we als het ware in 
zijn voetsporen. We gaan ontdekken waarom deze 
plaats zo bijzonder was en is voor Harrold.
 
We beginnen deze dag in de Kerk van Beltrum 
waar Harrold o.a is gedoopt en hier houden 
we een Eucharistieviering met aansluitend een 
rondleiding. Deze Kerk is onlangs gerestaureerd 
en we kunnen indrukwekkende schilderijen 
bewonderen. Na de viering lopen wij langs het 
geboortehuis van Harrold.
We gaan ook een bezoek brengen aan een 
historisch gebouw de Herberg Erve Kots in 
Lievelde. De herberg is van binnen helemaal op 

“zijn Achterhoeks” ingericht. Ernaast staat een openluchtmuseum die een mooi 
inkijkje geeft in het plattelandsleven van de Gelderse Achterhoek van vroeger.

Tegenover de herberg gaan we de Kaasboerderij bezoeken waar je kan zien hoe de 
kaas gemaakt wordt en in de zuivelwinkel is het wellicht de moeite waard om een 
Achterhoeks stukje kaas te kopen.

Vanuit Lievelde rijden we acht kilometer verder net over de Duitse grens bij 
Groenlo naar het dorpje Zwillbrock. Ook dit was een dierbare plek voor Harrold. 
Als gezin gingen zij vaak naar het plaatselijke Kerkje om kaarsen op te steken. In 
de omgeving gaan we een wandeling maken en misschien komen we ook langs de 
meeuwenkolonie.
Ter afsluiting houden we in dit Kerkje een korte gebedsviering met dank aan Harrold 
voor zijn inbreng voor deze dag.

Opgave bij Anita of Simone van het secretariaat te Leusden via:
secretariaat@stlucas.nu of via de telefoon 033 - 4941261
Op basis van 50 personen kost deze dagbedevaart per persoon € 25,00 
incl. touringcar, koffie/thee en excl. de lunch. Vertrek om 08.30 uit Leusden 
Hamersveldseweg 51
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Van harte welkom, wij kijken uit naar uw komst, voor nu een hartelijke groet mede 
namens, Pastoor Harrold Zemann en Pastor Fred Kok

Willie van Kooij
St. Lucasreizen

Vorming en Toerusting
Het programma voor februari en maart 2023

Donderdag 9 februari 20.00 uur, houd dr. Roel Bosch een inleiding over 
“Keltisch-christelijk geloven: Inspiratie en actie”. Om het “Keltisch christendom” 
hangt een sfeer van zachtheid, aardsheid, verbondenheid met de natuur en met 
de seizoenen. Boekjes met Keltische zegenspreuken en gebeden doen het al vele 
jaren goed. Heel wat koren zingen: “May the road rise to meet you”. Ds. Bosch zal 
op deze avond dat beeld wat bijstellen. De Keltische geloofsgetuigen, onder wie 
Columba, eisten veel van zichzelf en anderen. Ze leefden tegelijk in dankbaarheid 
voor de vele zegeningen van de Eeuwige. In onze tijd is Columba de inspirator 
van de Iona Community, een internationale en oecumenische gemeenschap van 
christenen, die inspiratie en actie bij elkaar wil houden. Dr. Roel A. Bosch (Den Haag 
1958) is predikant van de Noorderlichtgemeente in Zeist en verbonden met de 
Iona Community. Hij was onder andere redactielid van “Opstaan, meer liederen en 
gebeden uit Iona en Schotland”.

Info: Gerrit van den Berg (033 2453482)
Datum en tijd: donderdag 9 februari, 20.00 uur
Plaats: Kruiskerk
Entree: € 4,-

Donderdag 23 februari 20.00 uur, houd de heer dr. Piet Verhagen uit Harderwijk 
een inleiding over “De kracht van mensen zit in het omgaan met tegenslagen”. Het 
leven is niet zonder slag of stoot, al zou je dat misschien soms willen. Tegenslagen 
zijn niet abnormaal, die horen bij het leven. Het punt is evenwel hoe mensen omgaan 
met tegenslag. Dat zegt iets over hun aard en hun weerbaarheid. En het zegt iets 
over hoe ze hun levensovertuiging, geloof, godsdienst of spiritualiteit wel of niet 
kunnen inzetten. Je kunt ook zeggen dat aard, veerkracht, levensovertuiging en ook 
levenservaring de bronnen zijn waaruit je put om met tegenslag om te kunnen gaan. 
We zullen bij deze bronnen stilstaan en vooral ingaan op de rol die levensovertuiging 
speelt. Immers alle godsdienstige en spirituele tradities hebben wel iets te zeggen 
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over de betekenis van het omgaan met tegenslag. Maar het lukt niet altijd. Om 
de een of andere reden werken die bronnen niet altijd. Misschien omdat je ze niet 
onderhouden hebt? Tegenslagen worden dan aanleiding tot aanhoudende stress. 
Vervolgens kan iemand gedemoraliseerd raken en dat kan weer tot lichamelijke en 
psychische klachten leiden. Sterker nog, je wordt er ziek van. Piet Verhagen is als 
psychiater, groepspsychotherapeut en teamleider werkzaam bij GGz Centraal in 
Harderwijk. Hij is tevens theoloog en actief in de Protestantse Kerk in Nederland 
(PKN) en gaat in die hoedanigheid voor in kerkdiensten. Vanaf 1 september 2021 
is hij benoemd tot bijzonder hoogleraar theologie en religiewetenschappen aan de 
KU te Leuven.

Info: Wim Bouwstra (033 7854773 of 06 12816482)
Datum en tijd: donderdag 23 februari, 20.00 uur
Plaats: Parochiehuis St. Jan (naast St. Catharinakerk)
Entree: € 4,-

Woensdag 15 maart 20.00 uur, houd de heer Peter van ’t Riet uit Kampen een 
inleiding over “Wrede Bijbelverhalen”. In de Bijbel komen veel verhalen voor die we 
tegenwoordig als wreed en gewelddadig ervaren. Dat vinden we van verhalen van 
Homerus heel gewoon (‘die tijd was nu eenmaal zo”), maar van de Bijbel verwachten 
we kennelijk iets anders. Het boek wordt daarom nogal eens als wraakzuchtig of 
zelfs bloeddorstig afgedaan. In deze lezing laat Peter van ’t Riet zien dat dergelijke 
Bijbelverhalen niet alleen verklaarbaar zijn vanuit de tijd waarin ze zijn ontstaan, 
maar ook als leerverhalen zijn bedoeld over gewenst en ongewenst gedrag. Daarbij 
beschrijft de Bijbel het menselijk bestaan niet zoals we dat wensen, maar zoals het 
werkelijk is, met alle dilemma’s van goed en kwaad die zich in werkelijkheid voordoen.
Peter van ’t Riet studeerde wiskunde en psychologie en promoveerde op een 
onderwijspsychologisch onderzoek. In zijn vrije tijd studeert hij jodendom en 
Bijbelkunde. Daartoe ooit geïnspireerd door de theoloog Will J. Barnard.

Info: Gerrit van den Berg (033 2453482)
Datum en tijd: woensdag 15 maart, 20.00 uur
Plaats: Vredeskerk
Entree: € 4,-

Maandag 20 maart 20.00 uur: “Waarom beelden prima in de kerk passen. Over 
het Protestantse ongemak en andere misvattingen” is het thema van de inleiding 
van dr. Alfred C. Bronswijk uit Deventer. Met dit thema neemt de spreker ons in 
woord en beeld mee op een verrassende kijk- en denkreis rond geloof en beeldende 
kunst.
Veel protestanten hebben vanouds moeite met beelden in de kerk, maar dat 
is nergens voor nodig. En het eeuwenlange beroep van protestanten op het 
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jodendom, dat principieel beeld loos zou zijn geweest, berust op een misvatting 
leert de moderne archeologie. Israël had religieuze beelden en niet alleen als 
incident. Ook het zgn. beeldverbod (Exodus 20:4) waar de Reformatie sterk op 
leunde, heeft in Israël nooit als absoluut gefunctioneerd. Calvijn, en velen met hem, 
gingen ervan uit dat het oude christendom pertinent geen beelden (afbeeldingen) 
in kerk en geloof duldde. 
De middeleeuwse verering van heiligen en hun beelden was natuurlijk heel 
andere koek. We moeten vandaag weer oog krijgen voor de rijke en eeuwenoude 
beeldtraditie van de christelijke kerk. 
Dr. Alfred C. Bronswijk (1942) is theoloog, schrijver en dichter. Hij is specialist 
op het gebied van de religieuze symboliek en de geschiedenis van de christelijke 
kunst. In 2021 promoveerde hij aan de Radboud Universiteit te Nijmegen op het 
proefschrift “God en zijn beelden”, een uitdagende studie over het christelijke 
religieuze beeld en de protestantse theologie.

Info: Wim Bouwstra (033 7854773 of 06 12816482)
Datum en tijd: maandag 20 maart, 20.00 uur
Plaats: Parochiehuis St. Jan (naast de St. Catharinakerk)
Entree: € 4,-

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

Je was een rots in de branding
Koerste door volle zee
Zorgde voor een stevige basis
Gaf een schouder om op te leunen
Bezorgd om iedereen
Betrokken tot het eind
Word je nu de ster
Die hand in hand
Met je grote liefde
Altijd zal blijven stralen
En zo zal helpen
Onze richting verder te bepalen.
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Met veel verdriet, maar intens dankbaar voor alle liefde, warmte, zorg, kracht en 
wijsheid, die wij van hem hebben gekregen, hebben wij hem, Antonius Wilhelmus 
van Daatselaar – Anton – zondag 8 januari 2023 moeten laten gaan. Liefdevol 
blijven wij hem, met zijn altijd rake humor en markante stem herinneren als een rots 
in de branding die voor ons door het vuur ging. Een betere vader hadden wij niet 
kunnen wensen. Nadat COPD hem jarenlang heeft uitgeput, gunnen wij hem nu rust 
en blijven wij vol bewondering met kostbare herinneringen achter. Het is goed zo. 

Anton is 89 jaar geworden. Weduwnaar van Coba van Daatselaar-Tolboom

De afscheidsviering is gehouden vrijdag 13 januari 2023 om 13.00 uur in onze 
parochiekerk, waarna de begrafenis heeft plaats gevonden op de R.K.-begraafplaats.

Een vader is een lichtje dat nooit dooft in je hart en in je hoofd. Je hoeft niet sterk 
te zijn om iets vast te houden, maar je moet wel sterk zijn om iets los te laten. Wij 
wensen de familie veel sterkte.

“Heer, mijn God ik ben zeker van U”

Dankbaar voor wie zij was, bescheiden, zorgzaam, liefdevol op anderen betrokken, 
met volledige inzet voor Congregatie, is van ons heengegaan, maandag 9 januari 
2023, onze lieve medezuster, zus, schoonzus en tante Zuster Martina M. Johanna 
Hendrika van de Wolfshaar, in de leeftijd van 84 jaar.

Vrijdag 13 januari is er een Wake geweest in de kapel van het Moederhuis, te 
Amersfoort.

De uitvaartviering heeft plaats gevonden op zaterdag 14 januari in de Kapel van het 
Moederhuis, waarna Martine is bijgezet in de grafkelder op de begraafplaats Onze 
Lieve Vrouwe, Utrechtseweg 28, te Amersfoort.

Een lege plek, een groot gemis, een mooie herinnering is alles wat er nog is.
Wij wensen zr. Marlies, de zuster van Onze Lieve Vrouw van Amersfoort en de familie 
veel sterkte.
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Mededelingen
• Collecte december 2022
 Eigen geloofsgemeenschap € 325,06
 Adventsactie € 611,93
 Maria kapel € 102,99
 Givt € 75,46

 Uitvaart Patrick Maandag € 326,06
 Kerstcollecte Fakkel 2000 € 1.333,07

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

Kerkdiensten in beeld
Alle kerkdiensten zijn vanaf de aanvangstijd met beeld en geluid 
te volgen via de website kerkdienstgemist.nl. Via deze site kunt 
u ook kerkdiensten terugkijken.
Ook kunt u via onze eigen website kijken: wwwstlucas.nu/vieren, 
dan naar Nijkerk en op het icoon klikken.

De PCI van de Sint Lucas parochie heeft in iedere locatie een werkgroep Caritas. 
Onze werkgroep Caritas is te bereiken via de website: www.caritasstlucas.nl          
Het PCI bestuur is te bereiken via e-mail: pci.sintlucas@gmail.com
Wilt U de PCI ondersteunen dan is uw bijdrage welkom op RABOBANK 
rekeningnummer NL30RABO0347802230 t.n.v. PCI-bestuur Sint Lucas o.v.v. 
donatie.

26 maart 11.00 uur
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Voorzitter Annette Schraverus 06-10787655
Penningmeester/
Beheer/onderhoud gebouwen Cees v. Middelaar 0342-462301
Secretaris Pieter v. Dijk 06-83606511
Lid Kees v. ’t Klooster 06-57648298
Pastoraatsgroep/Diaconie Miriam Middelkoop 2460257
Catechese Henriëtte v.d. Vlasakker 2454174
Liturgie Cees v. Middelaar 0342-462301
Als u (dringend) behoefte heeft aan bezoek van een pastor/pastoor, neemt u dan contact op met één van de leden van de pastoraatsgroep.

Werkgroepen

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

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

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

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

OECUMENE
Vorming en Toerusting Bea Berends 2456999


