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COLOFON

Geloofsgemeenschappen van de St. Lucasparochie

St. Paulus St. Jozef St. Jozef 
De Veenslag 1, 3871 NG Hoevelaken  Hessenweg 325, 3791 PJ Achterveld Hamersveldseweg 51, 3833 GL Leusden
e-mail: hoevelaken@stlucas.nu  telefoon 0342-451420 telefoon 033-4941261 
 e-mail: achterveld@stlucas.nu  e-mail: leusden@stlucas.nu 
 
De Goede Herder H. Maria Zuivering St. Catharina
Smidsweg 20,3852 XB Ermelo Brinkstraat 87, 3881 BP Putten Langstraat 36-38, 3771 BG Barneveld
telefoon 0341-553584 e-mail: putten@stlucas.nu telefoon 0342-412050
e-mail: ermelo@stlucas.nu  e-mail: barneveld.voorthuizen@stlucas.nu

Kerkcentrum Odulf St. Catharina H. Catharina
Budkestraat 26, 3781 BR Voorthuizen Holkerstraat 34, 3861 CE Nijkerk Van Maerlantlaan 1, 3842 JA Harderwijk
Overige gegevens, zie telefoon 033-2451262 telefoon 0341-412410
St. Catharina Barneveld e-mail: nijkerk@stlucas.nu e-mail: harderwijk@stlucas.nu

Secretariaat
Anita Snik, Simone Beerens
secretariaat@stlucas.nu / tel. 033-4941261
Openingstijden:  
dinsdag t/m vrijdag 9.30 – 12.00 uur
Postadres Parochie:
Hamersveldseweg 51, 3833 GL Leusden
Bankrekening: NL81 RABO 0385938705
t.n.v. R.K. Parochie St. Lucas

Bestuur
Pastoor Harrold Zemann, voorzitter
e-mail: h.zemann@parochie-sintmaarten.nl
Johannes Tuinhof, vicevoorzitter
e-mail: vicevoorzitter@stlucas.nu
Johannes Tuinhof, secretaris
e-mail: secretaris@stlucas.nu
Frans Smout, penningmeester
e-mail: penningmeester@stlucas.nu
Maico Kramer, lid/gebouwen
Kees van ‘t Klooster, lid/belegd onr. goed, 
begraafplaatsen
Tjeerd Mulder, lid/communicatie
Lid/vrijwilligers: vacant

Team van Pastores
(bereikbaar via parochiesecretariaat Leusden)
Harrold Zemann, Pastoor 
e-mail: h.zemann@parochie-sintmaarten.nl
Johan Rutgers, Priester 
e-mail: johan.rutgers@stlucas.nu
Fred Kok, Pastoraal werker
e-mail: fred.kok@stlucas.nu
Nelleke Spiljard, Pastoraal werker
e-mail: n.spiljard@parochie-sintmaarten.nl
Rini Bouwman, Diaken
e-mail: rini.bouwman@stlucas.nu
Marcel Sarot, Diaken
e-mail: m.sarot@parochie-sintmaarten.nl

Voor Ziekenzalving en Uitvaart
Leusden : 033-4941261
Achterveld : 0342-451420
Barneveld/
Voorthuizen : 06-81725715
Nijkerk : 06-24673347 of 0342-462301
Putten : 06-82006268 of 06-23371736
Ermelo : 06-57195550
Harderwijk : 06-20735121
Hoevelaken : 033-2537528

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

Redactie  
Johan Rutgers, Priester
Wil van Calck
Tjeerd Mulder 
Els Schrijver 
Jos van Vliet 

Contact: Hamersveldseweg 51, 3833 GL Leusden
e-mail: lucasbrief@stlucas.nu  
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GELOVEN

Ga naar je binnenkamer
Als u dit stukje leest, staan we aan het begin 
van de Veertigdagentijd. De periode waarin we 
ons voorbereiden op het feest van Pasen. Die 
Veertigdagentijd is bij uitstek een periode waarin 
we ons kunnen bezinnen op ons leven. Een periode 
waarin we ons wat meer bezighouden met ons 
innerlijke leven. We trekken ons wat meer terug in 
onze binnenkamer. 
Als we dat doen, kunnen we stilstaan bij de vragen, 
die we anders misschien uit de weg gaan. Ben ik 
de mens, die ik wil zijn? Leef ik mijn leven, zoals 
ik dat zou willen, ook in relatie tot mijn geloof? En 
hoe zou ik dan moeten leven?

Zoals altijd begint de Veertigdagentijd op 
Aswoensdag. En de lezingen van die dag gaan ook 
over die bovenstaande vragen. In de eerste lezing, 
lezen we uit de profeet Joël. Elke keer weer, als ik 
die lezing lees, blijf ik haken bij die ene zin van 
Joël: “Scheur je hart en niet uw kleren, keer terug 
tot de Heer, uw God.”

Ik versta die zin als een oproep van Joël om naar 
je binnenkamer te gaan. Niet het uiterlijke vertoon 
doet ertoe. Niet het lawaai van onze buitenwereld. 
Ga naar je binnenkamer en overweeg die vragen, 
die ik boven noemde. 
En bevalt het niet wat je in je binnenkamer aantreft, 
denk dan aan de woorden van Joël, in de lezing: 
“Keer terug tot de Heer, uw God, want genadig is 
Hij en barmhartig, lankmoedig en vol liefde.”

De vraag, die dan ook bij je kan opkomen, is wat je 
moet doen en hoe je dat moet doen. In het evangelie 
van Aswoensdag gaat Jezus op die vragen in. Hij 
noemt drie dingen, die belangrijk zijn: vasten, 
aalmoezen geven en gebed.

Maar Jezus zegt ook iets over de manier waarop 
je die dingen moet doen. Kern daarvan is dat 
je die dingen doet uit het oprechte geloof in 
God. Je moet die dingen dus niet doen, omdat 
anderen je daardoor zullen achten. Of omdat je 
er zelf beter van wordt. Je doet die dingen vanuit 

je binnenkamer, vanuit het geloof in God. 
En elke keer zie ik, dat er veel mensen zijn 
die, al dan niet bewust, vanuit die woorden 
van Jezus leven. Ik zie in onze parochies veel 
mensen, die zich inspannen voor de ander. 
De mensen, die op bezoek gaan bij mensen 
die het moeilijk hebben. De mensen die voor 
hun naasten bidden en ook zorgen dat we 
kunnen vieren in onze kerken. De mensen 
die zichzelf dingen ontzeggen en zich druk 
maken om de ander te helpen.

  Rini Bouwman

GEBED VOOR DE GEBED VOOR DE 
VEERTIGDAGENTIJDVEERTIGDAGENTIJD

LEER ONS, GOEDE GOD  LEER ONS, GOEDE GOD  
U TE ERENU TE EREN
                                                                                                                                                                                                                      
Leer ons, goede God, U te eren, Leer ons, goede God, U te eren, 
want dat verdient U.                                                                                                                                      want dat verdient U.                                                                                                                                      
Leer ons te geven  Leer ons te geven  
zonder iets terug te vragen.                                                                                                 zonder iets terug te vragen.                                                                                                 
Leer ons te vechten  Leer ons te vechten  
zonder kleinzerig te zijn.                                                                                               zonder kleinzerig te zijn.                                                                                               
Leer ons hard te werken  Leer ons hard te werken  
zonder lui te zijn.                                                                                                       zonder lui te zijn.                                                                                                       
Leer ons dat we ook wel eens Leer ons dat we ook wel eens 
iets voor niets kunnen doen.                                                                        iets voor niets kunnen doen.                                                                        
Leer ons uw wil te doen.Leer ons uw wil te doen.

Ignatius van LoyolaIgnatius van Loyola



GELOVEN

Wat geloof jij?
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Vroeger geloofde ik ……
….. als een kind. Ik geloofde dat God alles kon. En dat 
we als een soort van Sinterklaas onze wensenlijstjes bij 
hem konden inleveren. Van mijn 4e tot 10e jaar heb ik 
samen met ons ouderlijk gezin in Luxemburg gewoond. 
Daar was een kleine Nederlandstalige katholieke 
gemeenschap en ik ging er naar de Europese school. 
Aan die tijd heb ik goede herinneringen. Ik deed er 
mijn communie met het gebruikelijk grote katholieke 
feest, waarvoor de hele familie overkwam, en mocht 
er op enig moment ook misdienaar worden. Na een 
kortstondige tussenstop in Twello, waar sprake was van 
een kerk met een serieuze omvang, kwamen wij op 
mijn twaalfde in Putten wonen. Ik voelde mij geborgen 
in de kerk en in de intimiteit van de kleinschaligheid.  
Toen wij kinderen kregen, bezocht ik samen met hen 
elke zondag de viering. Spreekt de overweging mij 
niet aan, dan toch wel het samen zijn en het gebouw, 
de stilte. Het is voor mij een meditatief moment. 
De coronaperiode is een kanteling geweest in de 
geloofsopvoeding. Toen wij weer naar de kerk mochten 
was de traditie om met de kinderen te gaan ineens voorbij.  
Ik ben een tijd actief geweest als redactielid van het 
Kerkblad in Putten.  Nu werk ik mee in het onderhoud van 
de begraafplaats. Ongeveer vijf jaar geleden is het kerkhof 
heringericht. Ik wil graag een bijdrage leveren aan het in 
stand houden van onze lokale geloofsgemeenschap.

 Nu geloof ik ……..
…dat wij zelf verantwoordelijk zijn voor ons handelen. 
Wij zijn door God geschapen met een eigen wil, maar ook 
met de daarmee samenhangende verantwoordelijkheid 
en keuzevrijheid. Oorlogen ontstaan niet door Gods wil, 
maar door ons handelen en mensen maken er helaas 
te vaak een puinhoop van. In het groot en in het klein. 

God geeft een hele hoop, maar indirect. Je leeft met een 
verlanglijstje, je neemt de onderwerpen mee in je gebed, 
je stelt vragen, maar de uitkomst is niet altijd hoe wij 
deze vooraf zélf zien en hopen. Dat wil overigens niet 
zeggen, dat het niet God’s antwoord zou kunnen zijn, 
maar het is dan in elk geval een ánder antwoord dan 
waar wij stiekem op hadden gerekend. Een antwoord 
dat van ons echter weer om een vervolg vraagt. Geheel 
indachtig met “Niet onze wil, maar Uw wil geschiedde.” 
en “Gods wegen zijn ondoorgrondelijk”. Toch worstel 
ik ook met het lijden van dierbaren en met het onrecht 
in de wereld. Waarom moet een jong iemand sterven 
of een samenleving met zoveel onschuldige burgers zo 
zwaar geraakt worden?

Ik geloof niet meer …..
……. dat God Sinterklaas is of dat het erg is dat je fouten 
maakt. Mijn kinderlijke geloofsbeleving heb ik van mij 
afgeschud. God is voor mij een God van liefde, geen 
boeman. Elke keer mogen wij ondanks onszelf weer bij 
hem terugkomen. En mijn geloof beleef ik als een vrij en 
blij geloof. Je krijgt steeds weer nieuwe kansen.

Bas Baremans, Putten

LERENBESTUREN

25-JARIG JUBILEUM FRED KOK

Op zondag 19 maart 2023 viert Fred Kok  
zijn zilveren jubileum als pastoraal werker 
bij de Lucasparochie. 

Dit zal plaatsvinden In de St. Jozefkerk  
te Leusden tijdens de H. Eucharistieviering  
om 11.00 uur.  
Pastoor Harrold Zemann en Fred Kok gaan 
samen voor in deze viering.
U bent van harte welkom om mee te vieren.
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LERENBESTUREN

Per 1 november 2022 ben ik benoemd als penningmeester van het parochiebestuur van 
de St. Lucasparochie.

Mijn naam is Frans Smout, woon sinds december 2021 met mijn vrouw Lianne in Leusden. 
Ik ben 63 jaar oud en werk in deeltijd bij de gemeente Rotterdam.

Ik werk 1 dag per week in Rotterdam en de andere uren werk ik thuis. We zijn vanuit Capelle 
aan den IJssel naar Leusden verhuisd om dichter bij onze 2 kinderen en kleinkind te wonen. 
Tot nog toe genieten we volop van de nieuwe omgeving.

Ik ben de kennismaking met de parochie gestart met het streamen van de vieringen in Leusden. In mijn vorige 
parochie was ik bestuurslid van een locatieraad en penningmeester van het gezamenlijke kerkgebouw. In mijn vrije 
tijd mag ik graag fietsen en wandelen, waaronder het duo-fietsen met bewoners van de Lisidunahof; daarnaast mag 
ik graag lezen. Ik ben al veel mini-biebs tegengekomen en maak daar regelmatig gebruik van .

Hoewel het niet in mijn planning stond om een bestuursfunctie in te vullen, kijk ik er wel naar uit om met U, met 
de locaties en de parochie nader kennis te maken en samen te werken.

Frans Smout

Even voorstellen... 

Na lastige jaren staan de deuren van 
de kerk nu gelukkig weer wagenwijd 
open. Daar zijn we dankbaar voor! Het 
is ook het moment dat we als parochie 
weer op volle kracht vooruit willen 
en kunnen. We willen een plek zijn en 
blijven waar leden rust en verdieping 
vinden en God ontmoeten. Waar we 
naar elkaar omzien en voor elkaar 
zorgen. Waar we klaarstaan voor 
mensen in de samenleving die onze 
steun nodig hebben. Uw bijdrage is 
onmisbaar.
De kerk kan alleen bestaan dankzij de 
financiële steun van haar leden. Doe 
daarom mee aan de Actie Kerkbalans 
en vul het toezeggingsformulier 
ruimhartig in. 

Alvast veel dank voor uw bijdrage! 
Door vandaag te geven, kan de kerk 
blijven doen waar ze al eeuwenlang 
voor staat. Op naar de kerk van 
morgen.

Kerkbalans is de grootste fondsenwervende actie van het land; door het hele land vragen plaatselijke parochies 
hun leden om een financiële bijdrage over te maken. Deze week valt ook bij u de brief op de mat. Doet u dit jaar 
(ook weer) mee?

Actie Kerkbalans 2023 is van start!  



VIEREN 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. 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               
Cantores 

10.00 GV.                  
PGV                           
Scola

9.15 WCV.                           
F. Kok zo. 29 jan.

11.00 GV.                 
PGV               

Cantores

11.00 EV.                     
 J. Rutgers               

Samenzang

11.00 WCV.                    
F. Kok                          

St. Caeciliakoor

9.15 EV.                      
J. Rutgers                           

St. Caeciliakoor

za. 4 feb.
l1: Jes. 58,7-10;  
l2: 1 Kor. 2,1-5; 
ev: Mt. 5,13-16

za. 4 feb.

19.00 EV.  
KWD                   

H. Zemann           
klein Byzantijns koor

19.00 WCV.                    
R. Bouwman                   
Odulfkoor

zo. 5 feb.
11.00 EV.                         
 J. Rutgers              
Cantores

9.15 WCV.                  
R. Bouwman  

Cantores

11.00 EV.                  
H. Zemann 

10.00 GV.                 
PGV zo. 5 feb.

11.00 WCV.               
 N. Morpey             
Pauluskoor

9.15 EV.                          
H. Zemann                 

Vivente

9.15 WCV.                       
N. Morpey                         

St. Caeciliakoor

za. 11 feb. l1: Sir. 15,15-20;  
l2: 1 Kor. 2,6-10; 
ev: Mt. 5,17-37 of 
20-22a.27-28.33-
34a.37

19.00 GV.                     
PGV                    

Generations
za. 11 feb.

19.00 EV.                          
J. Rutgers                

Samenzang

zo. 12 feb.
11.00 EV.                           
J. Rutgers                

Ruach

9.15 WCV.                      
F. Kok                             

Cantores

11.00 WCV.                   
B. Piepers         

Pastor Bonus koor

9.15 WCV.               
B. Piepers zo. 12 feb.

11.00 WCV.                  
F. Kok                 

Cantores

9.15 GV.                   
PGV                            

St. Caeciliakoor

9.15 EV.                     
 J. Rutgers                           

St. Caeciliakoor

za. 18 feb.
l1: Lev. 19,1-2.17-18; 
l2: 1 Kor. 3,16-23;  
ev: Mt. 5,38-48 

19.00 EV.                        
H. Zemann za. 18 feb.

19.00 WCV.                    
R. Bouwman                   
Odulfkoor

zo. 19 feb.
11.00 EV.                         
J. Rutgers               

Ruach

10.00 GV.                       
PGV                          

Panta Rhei

10.00 GV.                  
PGV           zo. 19 feb.

11.00 GV.                 
PGV                         

St. Catharinakoor

11.00 EV.                      
H. Zemann                     
Samenzang

9.15 EV.                          
H. Zemann                       

Vivente en De Vlindertjes

9.15 WCV.                      
R. Bouwman                        

St. Caeciliakoor

wo. 22 feb.
Aswoensdag

l1: Joël. 2,12-18;                     
l2: 2 Kor. 5,20-6,2                   
ev: Mat. 6,1-6.16-18

19.00 GV.                          
F. Kok                          
Ruach

19.30 GV.                
PGV                        

Cantores

9.30  EV.                         
J. Rutgers

19.00 GV.                  
PGV

wo. 22 feb.
Aswoensdag

19.00 EV.                      
J. Rutgers                  
Cantores

19.00 GV.                
PGV                  

Pauluskoor

19.00 GV.                      
R. Bouwman                 

St. Caeciliakoor

19.00 GV.                    
PGV                            

St. Caeciliakoor

za. 25 feb. l1: Gen. 2,7-9;  
3,1-7;  
l2: Rom. 5,12-19 of 
12,17-19;  
ev: Mt. 4,1-11

19.00 GV.                         
F. Kok                         
Ruach

19.00 EV.                      
J. Rutgers              
Cantores

za. 25 feb.

zo. 26 feb.
1e zo.
40-dagentijd

11.00 EV.                          
H. Zemann                        

CoVoCo

11.00 EV.                       
J. Rutgers

9.15 WCV.                 
N. Morpey

zo. 26 feb.
1e zo.
40-dagentijd

11.00 WCV.                  
N. Morpey                 

St. Catharinakoor

11.00 WCV.                         
F. Kok                 

Pauluskoor

9.15 WCV.                 
F. Kok                      

Vivente

9.15 EV.                     
J. Rutgers                           

St. Caeciliakoor

za. 4 mrt
l1: Gen. 12,1-4a;  
l2: 2 Tim. 1,8b-10;  
ev: Mt. 17,1-9

za. 4 mrt

19.00 WCV.
KWD                  

R. Bouwman Vocaal 
Ensemble

19.00 EV.                 
H. Zemann                    
Odulfkoor

zo. 5 mrt
2e zo.
40-dagentijd

11.00 EV.                          
H. Zemann             
Cantores

9.15 WCV.                  
F. Kok           

Cantores

11.00 WCV.                   
F. Kok

9.15 WCV.                       
B. Piepers

zo. 5 mrt
2e zo.
40-dagentijd

11.00 WCV.                  
B. Piepers                
Pauluskoor

9.15 WCV.                         
R. Bouwman                 

St. Caeciliakoor

9.15 EV.                     
H. Zemann                          

St. Caeciliakoor

za. 11 mrt l1: Ex. 17,3-7;  
l2: Rom. 5,1-2.5-8-10;  
ev: Joh. 4,5-42 of 
5-15.19b-26.39a.40-42

19.00 GV.                     
PGV                      

Cantores
za. 11 mrt

19.00 EV.                          
J. Rutgers                

Samenzang

zo. 12 mrt
3e zo.
40-dagentijd

11.00 EV.                         
H. Zemann             
Generations

10.00 GV.                        
PGV                         

Cantores

11.00 WCV.                   
R. Bouwman     

Pastor Bonus koor

9.15 EV.                   
J. Rutgers

zo. 12 mrt
3e zo.
40-dagentijd

11.00 EV.                   
J. Rutgers            
Cantores

9.15 GV.                   
PGV                          

De Vlindertjes

9.15 WCV.                   
R. Bouwman             

St. Caeciliakoor

za. 18 mrt. l1: 1 Sam. 16,1b.
6-7.10-13a;  
l2: Ef. 5,8-14;  
ev: Joh. 9,1-41 of 1.6-
9.13-17.34-38

19.00 EV.                        
H. Zemann za. 18 mrt.

19.00 GV.                
PGV                   

Odulfkoor

zo. 19 mrt
4e zo.
40-dagentijd

11.00 EV. 
Jubileum Fred Kok                        

H. Zemann en F. Kok              
Ruach en Generations

9.15 WCV.                    
R. Bouwman         
Panta Rhei

10.00 GV.                  
PGV

zo. 19 mrt
4e zo.
40-dagentijd

11.00 WCV.               
R. Bouwman           

St. Catharinakoor

11.00 EV.                      
J. Rutgers                       

Samenzang

9.15 EV.                          
H. Zemann                   

Vivente

10.00 GV.                    
PGV                            

St. Caeciliakoor

za. 25 mrt l1: Ez. 37,12-14;  
l2: Rom. 8,8-11; 
ev: Joh. 11,1-45 of 
3-7.17.20-27.33b-45

19.00 GV.                          
F. Kok                         

Cantores

19.00 EV.                      
J. Rutgers              
Cantores

za. 25 mrt

zo. 26 mrt
5e zo.
40-dagentijd

11.00 EV.                         
J. Rutgers              

Ruach

11.00 WCV.                  
N. Morpey

9.15 WCV.                 
N. Morpey

zo. 26 mrt
5e zo.
40-dagentijd

11.00 GZV.                 
PGV                

Contagio

10.00 GV.                    
PGV                       

Pauluskoor

9.15 GV.                   
PGV                           

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. 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               
Cantores 

10.00 GV.                  
PGV                           
Scola

9.15 WCV.                           
F. Kok zo. 29 jan.

11.00 GV.                 
PGV               

Cantores

11.00 EV.                     
 J. Rutgers               

Samenzang

11.00 WCV.                    
F. Kok                          

St. Caeciliakoor

9.15 EV.                      
J. Rutgers                           

St. Caeciliakoor

za. 4 feb.
l1: Jes. 58,7-10;  
l2: 1 Kor. 2,1-5; 
ev: Mt. 5,13-16

za. 4 feb.

19.00 EV.  
KWD                   

H. Zemann           
klein Byzantijns koor

19.00 WCV.                    
R. Bouwman                   
Odulfkoor

zo. 5 feb.
11.00 EV.                         
 J. Rutgers              
Cantores

9.15 WCV.                  
R. Bouwman  

Cantores

11.00 EV.                  
H. Zemann 

10.00 GV.                 
PGV zo. 5 feb.

11.00 WCV.               
 N. Morpey             
Pauluskoor

9.15 EV.                          
H. Zemann                 

Vivente

9.15 WCV.                       
N. Morpey                         

St. Caeciliakoor

za. 11 feb. l1: Sir. 15,15-20;  
l2: 1 Kor. 2,6-10; 
ev: Mt. 5,17-37 of 
20-22a.27-28.33-
34a.37

19.00 GV.                     
PGV                    

Generations
za. 11 feb.

19.00 EV.                          
J. Rutgers                

Samenzang

zo. 12 feb.
11.00 EV.                           
J. Rutgers                

Ruach

9.15 WCV.                      
F. Kok                             

Cantores

11.00 WCV.                   
B. Piepers         

Pastor Bonus koor

9.15 WCV.               
B. Piepers zo. 12 feb.

11.00 WCV.                  
F. Kok                 

Cantores

9.15 GV.                   
PGV                            

St. Caeciliakoor

9.15 EV.                     
 J. Rutgers                           

St. Caeciliakoor

za. 18 feb.
l1: Lev. 19,1-2.17-18; 
l2: 1 Kor. 3,16-23;  
ev: Mt. 5,38-48 

19.00 EV.                        
H. Zemann za. 18 feb.

19.00 WCV.                    
R. Bouwman                   
Odulfkoor

zo. 19 feb.
11.00 EV.                         
J. Rutgers               

Ruach

10.00 GV.                       
PGV                          

Panta Rhei

10.00 GV.                  
PGV           zo. 19 feb.

11.00 GV.                 
PGV                         

St. Catharinakoor

11.00 EV.                      
H. Zemann                     
Samenzang

9.15 EV.                          
H. Zemann                       

Vivente en De Vlindertjes

9.15 WCV.                      
R. Bouwman                        

St. Caeciliakoor

wo. 22 feb.
Aswoensdag

l1: Joël. 2,12-18;                     
l2: 2 Kor. 5,20-6,2                   
ev: Mat. 6,1-6.16-18

19.00 GV.                          
F. Kok                          
Ruach

19.30 GV.                
PGV                        

Cantores

9.30  EV.                         
J. Rutgers

19.00 GV.                  
PGV

wo. 22 feb.
Aswoensdag

19.00 EV.                      
J. Rutgers                  
Cantores

19.00 GV.                
PGV                  

Pauluskoor

19.00 GV.                      
R. Bouwman                 

St. Caeciliakoor

19.00 GV.                    
PGV                            

St. Caeciliakoor

za. 25 feb. l1: Gen. 2,7-9;  
3,1-7;  
l2: Rom. 5,12-19 of 
12,17-19;  
ev: Mt. 4,1-11

19.00 GV.                         
F. Kok                         
Ruach

19.00 EV.                      
J. Rutgers              
Cantores

za. 25 feb.

zo. 26 feb.
1e zo.
40-dagentijd

11.00 EV.                          
H. Zemann                        

CoVoCo

11.00 EV.                       
J. Rutgers

9.15 WCV.                 
N. Morpey

zo. 26 feb.
1e zo.
40-dagentijd

11.00 WCV.                  
N. Morpey                 

St. Catharinakoor

11.00 WCV.                         
F. Kok                 

Pauluskoor

9.15 WCV.                 
F. Kok                      

Vivente

9.15 EV.                     
J. Rutgers                           

St. Caeciliakoor

za. 4 mrt
l1: Gen. 12,1-4a;  
l2: 2 Tim. 1,8b-10;  
ev: Mt. 17,1-9

za. 4 mrt

19.00 WCV.
KWD                  

R. Bouwman Vocaal 
Ensemble

19.00 EV.                 
H. Zemann                    
Odulfkoor

zo. 5 mrt
2e zo.
40-dagentijd

11.00 EV.                          
H. Zemann             
Cantores

9.15 WCV.                  
F. Kok           

Cantores

11.00 WCV.                   
F. Kok

9.15 WCV.                       
B. Piepers

zo. 5 mrt
2e zo.
40-dagentijd

11.00 WCV.                  
B. Piepers                
Pauluskoor

9.15 WCV.                         
R. Bouwman                 

St. Caeciliakoor

9.15 EV.                     
H. Zemann                          

St. Caeciliakoor

za. 11 mrt l1: Ex. 17,3-7;  
l2: Rom. 5,1-2.5-8-10;  
ev: Joh. 4,5-42 of 
5-15.19b-26.39a.40-42

19.00 GV.                     
PGV                      

Cantores
za. 11 mrt

19.00 EV.                          
J. Rutgers                

Samenzang

zo. 12 mrt
3e zo.
40-dagentijd

11.00 EV.                         
H. Zemann             
Generations

10.00 GV.                        
PGV                         

Cantores

11.00 WCV.                   
R. Bouwman     

Pastor Bonus koor

9.15 EV.                   
J. Rutgers

zo. 12 mrt
3e zo.
40-dagentijd

11.00 EV.                   
J. Rutgers            
Cantores

9.15 GV.                   
PGV                          

De Vlindertjes

9.15 WCV.                   
R. Bouwman             

St. Caeciliakoor

za. 18 mrt. l1: 1 Sam. 16,1b.
6-7.10-13a;  
l2: Ef. 5,8-14;  
ev: Joh. 9,1-41 of 1.6-
9.13-17.34-38

19.00 EV.                        
H. Zemann za. 18 mrt.

19.00 GV.                
PGV                   

Odulfkoor

zo. 19 mrt
4e zo.
40-dagentijd

11.00 EV. 
Jubileum Fred Kok                        

H. Zemann en F. Kok              
Ruach en Generations

9.15 WCV.                    
R. Bouwman         
Panta Rhei

10.00 GV.                  
PGV

zo. 19 mrt
4e zo.
40-dagentijd

11.00 WCV.               
R. Bouwman           

St. Catharinakoor

11.00 EV.                      
J. Rutgers                       

Samenzang

9.15 EV.                          
H. Zemann                   

Vivente

10.00 GV.                    
PGV                            

St. Caeciliakoor

za. 25 mrt l1: Ez. 37,12-14;  
l2: Rom. 8,8-11; 
ev: Joh. 11,1-45 of 
3-7.17.20-27.33b-45

19.00 GV.                          
F. Kok                         

Cantores

19.00 EV.                      
J. Rutgers              
Cantores

za. 25 mrt

zo. 26 mrt
5e zo.
40-dagentijd

11.00 EV.                         
J. Rutgers              

Ruach

11.00 WCV.                  
N. Morpey

9.15 WCV.                 
N. Morpey

zo. 26 mrt
5e zo.
40-dagentijd

11.00 GZV.                 
PGV                

Contagio

10.00 GV.                    
PGV                       

Pauluskoor

9.15 GV.                   
PGV                           

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.
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     Pope Francis@Pontifex 2022-12-29

 
God loves us so much that He shares our 
humanity and our lives. He never leaves us 
alone either in joy or in sorrow because He 
is the Emmanuel, the God with us, the light 
that illuminates the darkness and the tender 
presence that accompanies us on our journey.

Vertaling: 
God houdt zoveel van ons dat Hij onze menselijkheid 
en ons leven deelt. Hij laat ons nooit alleen, noch in 
vreugde, noch in verdriet, omdat Hij de Emmanuel is, 
de God met ons, het licht dat de duisternis verlicht en 
de tedere aanwezigheid die ons op onze reis vergezelt.

 

DIENEN

De St. Lucasparochie ondersteunt in de vastentijd 
de technische school CYDC in Zambia. Het Chikowa 
Youth Development Centrum (CYDC) leidt jonge 
mensen op in diverse technische beroepen. Na hun 
opleiding kunnen zij in de buurt aan het werk, zodat 
zij niet wegvluchten naar de grote stad. Chikowa 
ligt zeer afgelegen op ca. 100 km van Chipata, 
de provinciehoofdstad. De laatste 15 km is een 
onverharde weg, dwars door de bush van Zambia, 
tegen de grens van Malawi.

Zonder huis geen leraar, zonder leraar geen les. 
 
In 2021 startte CYDC met de nieuwe opleiding 
‘voedselproductie’. Er werd een leraar aangetrokken, 

een zeer bekende chef-kok in Zambia die door 
COVID-19 zijn baan in Lusaka was kwijtgeraakt. Het is 
onmogelijk voor deze John Dino Banda om dagelijks 
terug te reizen naar Lusaka, een autorit van bijna 
negen uur. Om hem voor de school te behouden 
moet er woonruimte voor hem en zijn gezin worden 
gebouwd. De Bisschoppelijke  
Vastenactie, tezamen met de  
missieorganisatie Fidesco,  
zamelen € 26.000,- in om dit  
mogelijk te maken. Onze parochie gaat deze organi-
saties helpen.

Betere kansen op arbeidsmarkt

Het CYDC wil jonge mensen een goede en toch 
betaalbare opleiding bieden die hen in staat stelt 
om zelfvoorzienend te worden. Om de kosten voor 
de leerlingen laag te houden kan aan de leraren 
geen hoog salaris worden betaald. Om toch leraren 
aan te trekken, en te houden, stelt CYDC woningen 
voor hen en hun gezinnen ter beschikking. Dankzij 
de komst van de ervaren chef-kok Banda werd een 
samenwerking met safari-lodges van het South 
Luangwa National Park (op 1 uur afstand) aangegaan. 
De studenten kunnen daar stage in de keuken lopen 
om praktijkervaring op te doen. Dit verhoogt hun 
kansen op een baan, na het behalen van het diploma.

Noodzaak van woonruimte

Het bieden van een huis maakt de komst naar het 
afgelegen Chikowa waarschijnlijker. Als de chef-kok 
met zijn gezin ter plekke kan wonen is de waarschijn-
lijkheid, dat hij blijft, groter. Anders trekt hij zich terug 
naar de stad waar het salaris hoger is. De nieuwe 
cursus stopt vervolgens en het leeraanbod voor 
de studenten vermindert. De verwachte bouwtijd 
van zijn huis is zes maanden. In die tussentijd is er 
tijdelijke huisvesting voor de docent en verblijft 
zijn gezin nog in de hoofdstad Lusaka. Het CYDC zal 
de bouw in eigen beheer en zoveel mogelijk met 
eigen krachten uitvoeren. CYDC heeft ervaring met 
soortgelijke bouwprojecten. Er staan 11 huisjes op 
het schoolterrein die door leraren, medewerkers en 
(Fidesco-) vrijwilligers bewoond worden.

U kunt uw bijdrage voor deze Vastenactie overmaken 
op rekeningnummer NL81 RABO 0385 9387 05 
t.n.v. R.K. Parochie St. Lucas onder vermelding van 
Vastenactie 2023.

Meer informatie over dit Vastenactie-project kunt  
u vinden op de website van onze parochie.

Heel hartelijk dank voor uw bakstenen en/of 
cement.

 Vastenactie 2023:  
Bouwen in Zambia
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ONTMOETEN

Het is dit jaar 12,5 jaar geleden, dat door fusie en 
samenwerking van de negen R.K.-kerken op de 
Noord-West Veluwe de St. Lucasparochie werd 
opgericht.
Dit jaar willen wij op 8 oktober 2023 bij dit jubileum 
stilstaan door op deze feestdag een prachtig 
parochiefeest neer te zetten. 
Op deze dag vieren we dit met een feestelijke 
Eucharistieviering om 10.30 uur in de St. Jozefkerk 
van Achterveld. 

Deze viering staat in het teken van  
“VERBINDING EN SAAMHORIGHEID”. 

En wat kan dan meer verbindend zijn dan samen 
zingen?? De Commissie, die dit feest voorbereidt, wil 
graag één groot Jubileumprojectkoor samenstellen 
vanuit alle kerken om daarmee deze viering muzikaal 
op te luisteren.   

Alle koren zijn van harte welkom en ook de niet-vaste 
koorleden die graag aan dit project meedoen zijn van 
harte welkom!

Verzoek aan jullie is om – als het kan – de liederen 
alvast met je eigen koor in te studeren. De muziek is 
digitaal op te vragen. We plannen twee gezamenlijke 
repetities in en één generale repetitie (deze laatste 
met een verplichte deelname). De benodigde 
informatie tref je hiernaast aan.

Beste collega-dirigenten, 
koorleden van de  

St. L ucasparochie en de  
St. Maarten-parochie  

en alle andere  
zangliefhebbers!

W ij nodigen jullie allemaal uit en hopelijk doen jullie mee!

Gezamenlijke oefendata: 

Zaterdag 15 april en zaterdag 3 juni 
van 10:00 uur-12:00 uur
 

Oefenlocatie:  
St. Jozefkerk, Hamersveldseweg 51, Leusden
Voor de eerste repetitie zal voor elke 
aangemelde koorzanger een boek met de 
liederen gereed liggen.

Generale repetitie:  
Zaterdag (in september, exacte datum volgt) 
van 10:00 uur-12:00 uur.

Locatie:  
St. Jozefkerk, Hessenweg 325,  
3791 PJ Achterveld

Feestelijke eucharistie: 
Zondag 8 oktober 2023, 
aanwezig om 9:15 uur. 
 

Locatie:  
St. Jozefkerk, Hessenweg 325,  
3791 PJ Achterveld

Aanmelden tot 15 maart 2023 bij: 
Anita en Simone van het secretariaat van de 
Lucasparochie: secretariaat@stlucas.nu

Wie kan je aanspreken:
Het Jubileumprojectkoor wordt op orgel en 
piano begeleidt door Frank Schotel en staat 
onder leiding van Carla Schulte.

mailto:secretariaat@stlucas.nu
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Muziek die je dichter bij jezelf brengt, dat is 
de essentie van In de gloria! Een nieuwe reeks 
concerten van Wishful Singing op prachtige locaties 
en kerkjes door heel Nederland. Klanken van troost 
en hoop geven een gevoel van meer verbinding met 
jezelf en met de mensen om je heen. 
2022 is voor de zangeressen een jaar geweest met 
veel zelfreflectie, waarin ze zichzelf nog beter 
hebben leren kennen. Om die ruimte te voelen is 
rust en het samen maken van muziek onmisbaar 
geweest. Deze ervaring willen ze graag bieden aan 
iedereen die hier behoefte aan heeft.

Wishful Singing zingt muziek die de ruimte 
schept om je echt even stil te laten staan en zijn; 
van doorvoelde gregoriaanse gezangen uit de 
middeleeuwen tot levenslustige composities van 
hedendaagse componisten. De muziek wordt 
omlijst door zinrijke en inspirerende poëzie, die het 
concert een extra dimensie geeft. Vier met Wishful 
Singing de schoonheid en kracht van de muziek 
en beleef een moment van bezinning en vreugde,  
met muziek van o.a. Hildegard von Bingen, Henry 
Purcell, Ola Gjeilo en Maurice Duruflé.
 

 
Wishful Singing  
Vijf vrouwen, die méér willen dan alleen muziek 
maken, dat is Wishful Singing. Het ensemble geeft 
met haar muziek stem en betekenis aan wat haar 
beweegt en inspireert. Wishful Singing treedt 
regelmatig op in Nederlandse zalen zoals het 
Concertgebouw in Amsterdam en op festivals als 
November Music en de Cello Biënnale. Ook maakt 
het ensemble geregeld tournees, onder andere 
door Japan, de Verenigde Staten, Duitsland, 
Zwitserland, Estland en Italië. De zangeressen 

van Wishful Singing worden door pers en publiek 
geprezen om de beheersing van een brede waaier 
aan muziekstijlen, uiteenlopend van werken uit 
de renaissance en de barok tot volksmuziek, close 
harmony en hedendaagse muziek.  

In de afgelopen jaren betovert het ensemble haar 
publiek bovendien met de tijdloze schoonheid van 
het gregoriaans in samenwerking met Herman 
Finkers. Tijdens de coronapandemie gingen Wishful 
Singing en Herman Finkers online verder: meer dan 
6.000 deelnemers hebben inmiddels meegedaan 
aan de online cursus gregoriaans.  Het ensemble 
heeft een nieuwe buzz rondom Gregoriaanse zang 
gecreëerd, en is daarmee ambassadeur geworden 
van dit prachtige repertoire dat de grondslag vormt 
voor de westerse muziekgeschiedenis. 
In 2021 ontwikkelde Wishful Singing, ondersteund 
door het CWZ ziekenhuis in Nijmegen, het 
programma Zing je Sterk, een zangtherapie voor 
patiënten met langdurige covidklachten. 

Credits Wishful Singing – zang  
Contact:  Veerle de Brouwer 
pr-medewerker Wishful Singing,  
veerle@wishfulsinging.nl 
06 13 32 46 29 
www.wishfulsinging.nl

Vrijdag 10 februari zingen in Achterveld: 

 
1000 jaar zingevende muziek om het tijdelijke te doorbreken

In de gloria!In de gloria! In de gloria!

“De zang van Wishful Singing is zowel hemels als aards. 
 De stemmen die in bijvoorbeeld het Ave Maria’ van 
 Palestrina zo prachtig harmonieus samenklinken, 
 waaieren ook weer uiteen in vijf heel verschillende 
 muzikale persoonlijkheden: uitdagend of meer 
 ingetogen, vloeiend of ruiger.” 
                              

Winand van de Kamp, Haarlems Dagblad 

mailto:veerle@wishfulsinging.nl
http://www.wishfulsinging.nl/
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Van harte welkom om de presentatie bij te wonen 
van onze tiendaagse rondreis door Portugal.

Datum : Woensdag 29 maart 2023
Waar : de Kom (naast de St. Jozefkerk)
Adres : Hamersveldseweg 51, Leusden
Zaal open : 19.30 uur
Aanvang : 20.00 uur

Tijdens deze avond wordt de complete reis doorgeno-
men en u wordt in de gelegenheid gesteld om vragen 
te stellen. 

Om alvast een klein beetje te verklappen, we reizen 
per vliegtuig op 10 september naar Lissabon en 
toeren met een luxe touringcar via Fatima bekend van 
“De Verschijningen van Fátima” richting het noorden
waar we de plaatsen Coimbra, Porto en Braga gaan 
bezoeken.Tussendoor zijn er wandelingen gepland 
zo rond de 8 km. en we lopen ook het laatste stukje 
van de Camino de Santiago. Onze reis eindigt dus in 
Santiago de Compostella. De avond daarvoor maken 
wij de indrukwekkende hoogmis mee en we hopen dat 
er bij deze viering ook flink gezwaaid wordt met het 
beroemde wierookvat. In de ochtend voor ons vertrek 
hebben we nog tijd om de stad Santiago te bezoeken. 

Enthousiast geworden en wilt u niet wachten tot  
29 maart, dan zou ik zeggen gauw aanmelden want 
VOL = VOL wij hebben al veel aanmeldingen binnen. 
Wij begrijpen dat u eerst de presentatie wilt bijwonen 
alvorens u officieel aan te melden maar wij zouden 
het erg jammer vinden als wij u moeten teleurstellen 
op 29 maart. Wij kunnen maximaal 30 personen 
meenemen. Aanmelden via mclschouten@icloud.com 
of per telefoon 06.41885727. 

De reisorganisatie waar we deze reis hebben onder-
gebracht is nog in onderhandeling over de prijs met 
de partners in Portugal. Voor de deadline van deze 
nieuwsbrief/website was de prijs tot onze spijt, nog 
niet voorhanden. 

Hartelijke groetjes, mede namens Pastor Fred Kok en 
Mirjam Schouten, graag tot ziens bij de presentatie op 
29 maart. 

Willie van Kooij
willievankooij@gmail.com  /  06.21410286

Als aartsbisdom deelnemen 
aan de Stille Omgang
Door de coronaviruspandemie kon de jaarlijkse Stille 
Omgang in Amsterdam enkele jaren niet of slechts zeer 
beperkt plaatsvinden. In 2023 wordt de Stille Omgang 
(18-19 maart) door het centrum van Amsterdam weer 
in de traditionele vorm gehouden. De intentie voor de 
komende editie is: ‘Levend brood voor onderweg, in 
stilte getuigen’.

“In 2023 willen we als Aartsbisdom Utrecht deelnemen 
aan de Stille Omgang,” zo meldt de Diocesane 
Werkgroep Bedevaarten. Alle parochiegroepen en 
individuele pelgrims die vanuit het Aartsbisdom Utrecht 
naar Amsterdam reizen, worden uitgenodigd voor de 
viering om 21.00 uur in de St. Nicolaasbasiliek. Deze 
kerk ligt vlakbij het Centraal Station. Kardinaal Eijk is 
hoofdcelebrant tijdens deze viering; mgr. Woorts, mgr. 
Hoogenboom en priesters uit het aartsbisdom zullen 
concelebreren. Een koor van één van de parochies in het 
aartsbisdom zal tijdens deze viering zingen. Vóór of ná 
deze viering kunnen de pelgrims de route van de Stille 
Omgang lopen. “We hopen met deze nieuwe aanpak 
de deelname uit het aartsbisdom een impuls te geven,” 
aldus de werkgroep. “Het is niet altijd mogelijk om 
vanuit een parochie een groep van voldoende omvang 
te organiseren die deelneemt aan de Stille Omgang. 
Door als aartsbisdom onze krachten en aanwezigheid 
in Amsterdam te bundelen, willen we voor mensen de 
drempel verlagen om erbij te zijn – alleen of met een 
kleinere groep uit de parochie.”

De intentie voor de komende 
Stille Omgang ‘Levend brood 
voor onderweg, in stilte ge- 
tuigen’ is gekozen naar aan- 
leiding van het Johannes-
evangelie (6,48-51), waarbij 
ook wordt verwezen naar 
een gedicht van de H. Titus 
Brandsma, geschreven tijdens 
zijn verblijf in de gevangenis in 
Scheveningen. “Titus Brands-
ma leert in gevangenschap 
Christus beter kennen. 

Hij leert ons als martelaar te ‘getuigen’ en daarin vol te 
houden,” aldus de organisatie van de Stille Omgang. 
De Stille Omgang is een jaarlijkse nachtelijke stille tocht 
door het centrum van Amsterdam en volgt de route 
die de pastoor van de Oude Kerk in 1345 liep, nadat hij 
getuige was geweest van een Eucharistisch wonder dat 
aan een zieke geschiedde: het Mirakel van Amsterdam. 
Voor of na de Omgang wonen de deelnemers één van 
de vele Eucharistievieringen bij in één van de zeven 
binnenstadskerken.

Mail met Ben Lokate (Werkgroep Bedevaarten) voor 
meer informatie over de deelname van het aartsbisdom 
aan de Stille Omgang: Lokate@aartsbisdom.nl.

TIENDAAGSE REIS
NAAR PORTUGAL

about:blank


KIDS/JONGEREN

Maandag 6 en 20 februari 2023; 6 en 13 maart 2023
14:15 – 16: 30 uur Kunst van Paul Klee, De Kom, 
Leusden

Vrijdag 10 februari 2023
20:00 uur   Concert Wishfull Singing St. 
Jozefkerk, Achterveld

Zaterdag 18 maart – 19 maart 2023
Vanaf 21:00 uur Stille omgang door Amsterdam,  
    (zie pag. 11) 
    info: Lokate@aartsbisdom.nl

Zondag 19 maart 2023
11.00 uur   Jubileumviering 25 jaar Fred Kok, 
    St. Jozefkerk, Leusden

Woensdag 29 maart 2023
20:00 uur    Informatieavond  
     Reis Portugal, De Kom,  
     naast St. Jozefkerk, Leusden

Zaterdag 15 april en zaterdag 3 juni 2023
10:00 uur – 12:00 uur Gezamenlijke oefendata  
     voor koren i.v.m. Lucasdag  
     8 oktober 2023

KINDERKAMP - Koning(in) voor een week

Wat zou jij doen als je koning of koningin 
was? Hoe denk je dat het is om een land 
te regeren en in een paleis te wonen? Wil 
jij eens een weekje koning(in) zijn? Ga dan 
mee op het kinderkamp van Aartsbisdom 
Utrecht! Met het thema ‘Koning(in) 
voor een week’ gaan we tijdens het 
kinderkamp kijken naar verschillende 
verhalen uit de bijbel waar koningen en 
koninginnen in voorkomen. Daarnaast 
organiseren we allerlei leuke activiteiten, 
gaan we spelletjes spelen, knutselen, 
keten, zwemmen, lekker eten en nog veel 
meer!

Wanneer: 12 tot en met 17 augustus 2023
Waar: Kampeerboerderij de Heidebloem
 Oude Deventerweg 8a, 
 7448 RL Haarle
Wie: Kinderen van 7 t/m 12 jaar
Aantal deelnemers: Maximaal 30
Hoofdleiding: Vicaris Hans Pauw en  
 Anne en Remco Peters
Kosten: € 125,- per kind. Als er meerdere
  kinderen uit één gezin meegaan, 
 is er een speciaal tarief van € 75,- 
  per extra kind. 
 (voorbeeld: 2 kinderen = € 200,- 
  i.p.v. € 250,-)

TIENERKAMP - Reis rond de wereld

Goed nieuws: we gaan weer op reis! 
Dit keer niet door de tijd, maar rond 
de wereld! We bezoeken de hoogste 
bergtoppen en duiken in de diepste 
zeeën. Zo maken we kennis met allerlei 
verschillende culturen, dieren en planten 
die onze prachtige aarde kent. Tijdens 
de vele spellen krijg je de kans om je 
te bewijzen als echte ‘globetrotter’. 
Daarnaast staan er natuurlijk ook 
meerdere uitstapjes en catecheses op 
het programma. Ga jij mee met ons op 
avontuur? Meld je dan snel aan!

Wanneer:  12 tot en met 17 augustus 2023
Waar: Kampeerboerderij de Heidebloem
 Oude Deventerweg 8a,  
 7448 RL Haarle
Wie: Tieners van 13 t/m 16 jaar
Aantal deelnemers: Maximaal 30
Hoofdleiding: Priester Gauthier de Bekker,  
 Rik Ledoux en Bas Kolfschoten
Kosten: € 145,- p.p. Als er meerdere tieners 
  uit één gezin meegaan, is er een
  speciaal tarief van € 95,- per  
 extra tiener.
 (voorbeeld 2 tieners = € 240,-  
 i.p.v. € 290,-)

Kinderkamp en tienerkamp 2023
Na de succesvolle editie van 2022 organiseert het Aartsbisdom Utrecht ook in 2023 weer een kinder- en tienerkamp.  

Beide zomerkampen vinden opnieuw plaats op Kampeerboerderij De Heidebloem in Haarle.

Aanmelden via www.jongaartsbisdom.nl kan tot 30 juni 2023
Meer informatie over beide kampen via e-mail: zomerkampen.aartsbisdom@gmail.com

about:blank
about:blank
about:blank

