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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 29 januari 2023
(kopij inleveren uiterlijk 30 december 2022) en ligt klaar
voor de bezorgers/sters op donderdag 26 januari 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
Tussen licht en donker (uit boekje Gebeden rond de kerststal)

Nu het kouder wordt en het licht verzwakt, bidden wij:
dat wij warmte geven en warmte ontvangen
en dat ons nooit mag ontbreken het licht van vriendschap
en liefde waarin we elkaar herkennen.

Nu de avonden langer worden bidden wij:
dat wij de tijd gebruiken om tot onszelf te komen,
anderen te ontmoeten en te naderen tot God.

Nu het jaar naar de winter keert, bidden wij:
om dankbaarheid voor alle vruchten van onze herfst en dat wij afscheid leren nemen.

God, tussen licht en donker verloopt ons leven. 
Neem ons op in uw stilte en verblijd ons met uw vriendelijk licht.
Jezus, onze Heer.

(Frans Cromphout SJ, uit: Piet Thomas, Groot gedenkboek, Lannoo, Callenbach, 1995)

Liturgische agenda
Zondag 18 december 9.15 uur Eucharistieviering
Voorganger: Pastor J. Rutgers, pr.
Lector: Greet v. Middelaar
Koor: St. Caeciliakoor
Koster: Lida v. ’t Klooster
Extra collecte: Adventsactie

Intenties 18 december:
Klasien, Ferry en Edward v.d. Tweel, Dirk en Ria Zwanenburg, Johan v.d. Tweel,
Piet v.d. Tweel, Marga v.d. Grootevheen, ouders Piet v.d. Bosch en
Wilhelmina v.d. Bosch-Bom en maatje Ad v. Calck, Helene Steenmetz-Spruijt,
Patrick Maandag, jgd. Toon v.d. Grootevheen

Uit dankbaarheid.
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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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Woensdag 21 december 10.30 uur Woord- en Communieviering 
 Kerstviering Zieken en ouderen
Voorganger: Ben Roest
Koor: Combikoor
Koster: Rob Onck

Zaterdag 24 december 19.00 uur Kinderkerstviering
o.l.v.: Parochianen Esther Haarman
 Petra v.d. Hoven
Collecte is voor: Fakkel 2000

Zaterdag 24 december 21.00 uur Eucharistieviering, Kerstavond
Voorganger: Pastor J. Rutgers, pr.
Lector: Riny Onck
Koor: St. Catharinakoor
Koster: Rob Onck
Collecte is voor: Fakkel 2000

Intenties 24 en 25 december: 
Diny Verhoef-Rutte, Jan Rutten, Aart Onck, Jan Kok en Maria Kok-Schoonderbeek,
Peter Kok, Piet Bokkers en Dien Bokkers-den Ouden, Greet v.d. Tweel,
Lambertus Gerardus v.d. Tweel en Theodora v.d. Tweel-Haarsma, Klasien,
Ferry en Edward v.d. Tweel, Piet v.d. Tweel, Corrie v. Hamersveld-Nieuwenburg en
Joop v. Hamersveld, Jan v.d. Boom, Ouders v.d. Boom en ouders de Bruin,
Marga v.d. Grootevheen, ouders Piet v.d. Bosch en Wilhelmina v.d. Bosch-Bom en 
maatje Ad v. Calck, Zr. Henny v. Noordenburg, Petrus Johannes Roest en
Aleida Margaretha Roest-v.d. Tweel, Bertus Ridder, Ab Alfrink en
overleden familie, Jeroen v.d. Brug, Bernardus Cornelis Gerard v. Noordenburg,
Hendrik Smink, overleden familie Smink, overleden familie Voorburg, Piet Roest,
Kees v. Valkengoed, Patrick Maandag, Jgd. Teus Bokkers en Truus Bokkers-Smink
en Henk v. Dijk

Zondag 25 december 9.15 uur Woord- en Communieviering
Voorganger: Diaken R. Bouwman
Lector: Tom Verberg
Koor: St. Caeciliakoor
Koster: Piet Zwanenburg
Collecte is voor: Fakkel 2000

Intenties 24 en 25 december (zie 24 december)

 19.00 uur Kinderkerstviering
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Woensdag 4 januari 9.30 uur Woord- en Communieviering in St. Jan
Voorganger: Ben Roest
Koster: Rob Onck

LET OP DAG EN TIJD
Zaterdag 7 januari 19.00 uur Woord- en Communieviering en K.W.D.
Voorganger: Diaken R. Bouwman.
Lector: Greet v. Middelaar
Koor: CoVoDo
Koster: Rob Onck

Intenties 7 januari:
Piet v.d. Tweel, Klasien, Ferry en Edward v.d. Tweel, Greet v.d. Tweel,
Patrick Maandag

Zondag 15 Januari 11.00 uur Woord- en Communieviering
Voorganger: Diaken R. Bouwman
Lector: Ellen Werink
Koor: Cantor
Koster: Lida v. ’t Klooster
Extra collecte: Nijkerks Diaconaal Beraad

Intenties 15 januari:
Klasien, Ferry en Edward v.d. Tweel, Piet v.d. Tweel, Patrick Maandag,
jgd. Doris en Nel Huppelschoten 

Zondag 22 januari 11.00 uur Gebedsviering
o.l.v.: Parochianen.
Lectoren: Bram Berends en Tom Verberg
Koor: St. Catharinakoor
Koster: Piet Zwanenburg

Intenties 22 januari:
Johan v.d. Tweel, Piet v.d. Tweel, Klasien, Ferry en Edward v.d. Tweel

Zondag 29 januari 11.00 uur Gebedsviering
o.l.v.: Parochianen
Lectoren: Tom Verberg en Bram Berends
Koor: Cantor
Koster: Lida v. ‘t Klooster
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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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UITNODIGING
Kinderkerst 2022 en KWD 2023

Kinderkerstviering
Op zaterdag 24 december is er 
van 19.00 uur tot 19.45 uur 
een Kinderkerstviering in de 
kerk. Iedereen is welkom 
van jong tot oud. 
Ook mag je verkleedt 
als Jozef, Maria, 
Herder, Koning, 
Schaap of Engel naar 
de kerk komen. Heb 
je geen eigen kleding, 
dan liggen er genoeg 
in de kerk om je daar 
te verkleden.
Samen zingen we de 
traditionele kerstliederen 
en het Kerstverhaal wordt 
verteld.
Na afloop is er voor iedereen 
warme chocolademelk en een 
presentje voor de kinderen.

KWD in 2023 op zaterdagavond
We willen iedereen uitnodigen om in het nieuwe jaar elke 1e zaterdagavond van de 
maand naar de kerk te komen. Van 19.00 tot 20.00 uur wordt er een Eucharistie- 
of Communieviering gehouden, met KinderWoordDienst voor de kinderen vanaf 4 
jaar. 
Elke maand komt er een ander koor uit de regio in de kerk zingen. 
We starten op zaterdag 7 januari met de viering van Driekoningen.

De KinderWoordDienst 
Esther en Petra
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Welkom op 18 december
Contagio is inmiddels niet 
meer weg te denken uit 
onze geloofsgemeenschap 
en (soms ver) daar buiten. 
Ook mogen wij ons gelukkig 
prijzen met nog steeds 
jonge aanwas en een steeds 
beter niveau van muziek 
maken. De toekomst is dus 
voor de komende jaren 
veilig gesteld. Neemt niet 
weg dat nieuwe leden altijd 
welkom zijn.

Maar,
Wist u dat wij in januari 15 jaar bestaan en dat wij na 2 ellendige coronajaren, 
dus weinig zingen ook met de kerst, nu weer volop mogen optreden b.v. komende 
kerstnachtviering in Putten. 
Wij willen deze feestelijke gebeurtenis/periode beginnen met een gezellig lekker 
informeel kerstconcertje voor familie, kennissen, parochianen en verder voor 
iedereen die het horen wil.

Dit gaat plaats vinden op zondag 18 december om 14.00 uur in ons kerkje 
aan de brinkstraat.

Er wordt medewerking verleend door het interkerkelijk koor “Born-again” en 
Merel’s Musicals!
Wij nemen u die middag mee op een rondreis langs verschillende soorten 
kerstmuziek. Rustig gedragen, devoot, ritmisch, kortom van alles wat. Zelfs 
samenzang mag niet ontbreken.

De muzikale leiding is in handen van Ton van Westing, dirigent van beide koren.
Om 13.30 uur is de kerk open. Het geheel zal ruim een uur gaan duren.

Wij heten u van harte welkom, maar let op: vol is vol.
De toegang is gratis. Wel is er na afloop een collecte voor de onkosten.
Graag tot de 18de.
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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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Van de locatieraad
Van oud 
Een korte terugblik op een jaar dat in het teken stond van corona, start van de 
oorlog in Oekraïne, een grote vluchtelingenstroom, de voortdurende woningcrisis, 
hoge inflatie en torenhoge energieprijzen. Ook in onze lokale kerkgemeenschap 
voelen we deze zorgen. Toch is er in 2022 gelukkig ook veel gebeurd waar we goed 
op kunnen terugkijken. 
Na tijden van coronabeperkingen was het fijn dat bezoeken aan en activiteiten 
voor zieken en ouderen weer mogelijk waren. We konden weer samenkomen 
voor inspirerende vieringen, ook op de 1e woensdagmorgen van de maand.
En er waren de nodige bijzondere momenten zoals de 1e H. Communie,
rouw-, trouw- en doopdiensten, weer met veel zorg en toewijding begeleid. Onze 
Nijkerkse Werkgroep Caritas verleende velen ondersteuning. Vorming & Toerusting 
organiseerde boeiende lezingen, zoals die met Theoloog des Vaderlands Thomas 
Quartier. Stuk voor stuk voorbeelden van positieve energie die door onze Nijkerkse 
geloofsgemeenschap stroomt. 
Eind oktober verscheen echter ook het Ad Limina-rapport van de bisschoppen 
over de huidige staat van katholiek Nederland. Die ziet er zorgelijk uit. Dat rapport 
eindigt met woorden van de apostel Paulus uit de 1e brief aan de Korintiërs: “Ik 
heb geplant, Apollos heeft begoten, maar God gaf de groei.” De vraag is of de 
bisschoppen voldoende rekening hebben gehouden met de grondsoort, en of er 
tijdig gereageerd is op alle klimaatveranderingen…..
We houden de moed erin om met een optimistische blik naar voren te kunnen 
blijven kijken.

Naar nieuws
In mei hielden we een bijeenkomst met de coördina-
toren van de werkgroepen. Doel was brainstormen 
over hoe onze kerk levendig en toekomstbestendig 
te houden. Dat leverde waardevolle informatie op. 
Met de nodige punten zijn we, samen met de 
betrokken vrijwilligers, aan de slag gegaan. Aan de 
hand van de vijf besproken thema’s enkele resultaten:

Vernieuwing
• Vanaf 2023 is er elke 1e zaterdag van de maand een eucharistie- of 

communieviering met een voorganger uit het pastoresteam. Overigens is er dat 
weekend op zondag geen viering.
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• Om tegemoet te komen aan andere liedkeuzes en meer muziekinstrumenten, 
zal er elke zaterdagavondviering een ander koor uit de regio zingen, dat eigen 
repertoire meeneemt. 

• De KinderWoordDienst verhuist mee van de 1e zondag naar de 1e zaterdagavond 
van de maand. Wellicht past kerkbezoek op zaterdagavond jonge gezinnen beter 
dan vroege vieringen op zondag? 

Jeugd in de kerk
• Na corona is het contact met basisschool Het Baken weer opgepakt. De school 

staat open voor meer samenwerking. Komend schooljaar zullen school en kerk dit 
verder vormgeven, met hulp ook van enkele betrokken ouders. 

• We blijven enkele gezinsvieringen per jaar organiseren.
• Crèche wordt vanaf 2023 slechts aangeboden bij bijzondere gelegenheden, 

zoals 1e H. Communie, gezinsviering, doopdienst of schelpenviering.

Vrijwilligers
• Onze vrijwilligers zijn goud waard, maar we moeten waken voor overbelasting. 

Uitbreiding en verjonging van de poule is hard nodig. In januari organiseren we 
een vrijwilligers-infomoment voor actuele vacatures. Daarbij kunnen we ook meer 
vertellen over scholingsmogelijkheden, voor wie verdieping in vrijwilligerswerk 
zoekt. 

Communicatie
• Het locatienieuws op papier is prettig, maar daarnaast constateren we de 

behoefte actualiteiten te kunnen delen via digitale nieuwsbrieven. Wie wil hier 
een rol in spelen? Dit is één van onze vacatures. 

• De Mariakapel wordt meer bezocht. We werken aan betere zichtbaarheid van 
deze mooie stilteruimte, die dagelijks geopend is. 

Vergrijzing
• We zijn blij dat elke viering via beeld en geluid te volgen is via kerkdienstgemist.nl.
 Dat biedt ook minder mobiele ouderen meer mogelijkheden betrokken te blijven. 
• Zijn er parochianen die een kerkdienst willen bezoeken, maar geen vervoer 

hebben? De locatieraad wil daarin meedenken. Hiervoor kunt u bellen met een 
van de leden van de pastoraatsgroep.

• Wie dat wenst, kan ook weer thuis de communie ontvangen. Neemt u hiervoor 
contact op met Greet van Middelaar, telefoonnummer 0342-462301.

We blijven met elkaar in gesprek. Laten we als geloofsgemeenschap meebewegen 
met de wind van vandaag.
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Een koud bericht
Om vat te houden op de energieprijzen, heeft het bestuur van de Lucasparochie 
besloten dat in alle kerken de thermostaat naar 5 graden gaat. Zo houden we 
de kerk vorstvrij. En voor het orgel is het ook geen probleem. Maar nu voor u, 
kerkgangers …. We rekenen graag op uw begrip en adviseren u (nogmaals) u warm 
te kleden en eventueel een fleecedekentje mee te nemen. U blijft van harte welkom.
Overigens is bij de kerstviering voor zieken en ouderen, op woensdag 21 december 
om 10.30 uur, de kachel in de kerk wel aan. 

Uitnodiging nieuwjaarsreceptie 
Beste mede-parochiaan, u/jij bent van harte welkom op onze 
nieuwjaarsreceptie op zaterdag 7 januari om circa 20.00 uur. 
Dit moment sluit aan op de eerste zaterdagavondviering, 
waarbij ook het Achterveldse koor CoVoCo met de nodige 
Engelse carols van zich laat horen. Er staat na de dienst 
voor iedereen een kopje koffie klaar in St. Jan en vervolgens 
proosten we graag met elkaar op een mooi nieuwjaar. 
Deze zaterdagavond is er ook kinderwoorddienst. Bij de 
nieuwjaarsreceptie denken we uiteraard ook aan de kinderen.

Vrijwilligers
Onze geloofsgemeenschap telt ongeveer 135 vrijwilligers. Allen doen grote of 
kleine taken, voor of achter de schermen. Vaak al vele jaren. Wat zou onze kerk 
zijn zonder koor, kosters, bloemengroep, beheerders van begraafplaats en St. Jan, 
zonder bezoekers van zieken en ouderen, zonder caritas, rouwpastoraat of helpende 
handen bij het maken en verspreiden van het locatienieuws? 
Enkele mensen hebben onlangs aangegeven eind dit jaar met hun taak te stoppen. 
Op de volgende vrijwilligersavond in de zomer zullen zij uiteraard nog in het 
zonnetje worden gezet voor hun zeer gewaardeerde inbreng. Intussen gaan wij 
begin 2023 actief op zoek naar versterking.

Voor alle actuele vacatures organiseren we een 

vrijwilligers-infomoment op zondag 22 januari
na afloop van de viering van 11.00 uur in St. Jan

Hopelijk treffen we u/jou daar. We bieden elke vrijwilliger graag de kans om 
gevonden te worden!

Annette Schraverus, voorzitter
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Onze parochie Sint Lucas heeft verschillende werkgroepen en 
de PCI, Parochiële Caritas Instelling, is daar een van. Elke 
kerkgemeenschap heeft een lokale caritas werkgroep. In Nijkerk 
is dat de WCN, Werkgroep Caritas Nijkerk. Hier kunnen inwoners 
terecht met een aanvraag voor tijdelijke ondersteuning bij 
materiële en immateriële zorgen.

Mede door de oorlog in Oekraïne is er een groot energieprobleem ontstaan. 
Daardoor stijgt de maandelijkse rekening voor gas en elektriciteit enorm voor zowel 
particulieren als bedrijven. Het gevolg is dat ook de noodzakelijke levensbehoeften 
behoorlijk in prijs stijgen. Voor de minderdraagkrachtigen in onze samenleving heeft 
dat merkbare gevolgen voor hun uitgaven.

De Nederlandse overheid heeft maatregelen genomen om dit enigszins te 
compenseren. Een daarvan is om aan u in de maanden november en december 
€ 190,- per keer compensatie te geven. We kunnen ons als Caritas werkgroep 
voorstellen dat niet iedere parochiaan deze tegemoetkoming nodig heeft om de 
energierekening te betalen.

Als u denkt dat u dit bedrag niet nodig hebt, kunt u overwegen om dit bedrag over 
te maken naar een van de caritatieve instellingen in Nijkerk. Wij zien nu al dat er een 
groter beroep wordt gedaan voor ondersteuning in de basis levensbehoeften zoals 
voedsel en een warme woning.

Gaarne bevelen wij u de volgende lokale instellingen aan, waar u een donatie aan 
kunt overmaken. Omgekeerd kunnen hulpaanvragers hier terecht met een verzoek 
voor ondersteuning.

Als locatieraad hebben we ervoor gekozen de kerstcollecte dit jaar te 
bestemmen voor: 

Steunfonds t.b.v. blindenorganisaties in Kameroen en buurlanden
Secretariaat:
Duifhuis 5, 3862 JD Nijkerk - Nederland
Tel. 033-2453705, email truus.jonker2000@gmail.com
Rabobank NL67RABO3490624068 
Inschrijving KvK 32076856, ANBI-gecertificeerd
Website: www.fakkel2000.nl
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- PCI van St. Lucas parochie te Leusden:
 bankrekening NL30 RABO 0347 8022 30
- Werkgroep Caritas Nijkerk, Parochiële Caritas Instelling:
 bankrekening NL61 RABO 0124 4339 52
- Noodfonds van Nijkerks Diaconaal Beraad:
 bankrekening NL84 INGB 0006 6955 82
- De Voedselbank Nijkerk:
 bankrekening NL79 RABO 0132 3839 42 t.n.v. Stichting Ezer. 

Bij voorbaat onze hartelijke dank voor uw bijdrage. 
Werkgroep Caritas Nijkerk van RK Sint Catharina kerk

Onze begraafplaats en cremeren
De begraafplaats is een plek waar verdrietige 
gebeurtenissen plaats vinden. We begraven er 
immers onze lieve familieleden, vrienden of kennissen.
Het is echter ook heel gebruikelijk dat een overledene 
gecremeerd wordt in plaats van begraven. Na verloop 
van tijd kan dan de urn met de as van de overledene 
bij het crematorium worden opgehaald. Daarna zijn 
er diverse mogelijkheden. Je mag bijvoorbeeld de urn ook “gewoon” mee naar huis 
nemen.
Een andere mogelijkheid is om de urn met de as op onze begraafplaats te laten 
plaatsen. Dat kan bijvoorbeeld door de urn in een zogenaamde urnenkelder te 
zetten. De urn staat dan ondergronds waarna het keldertje wordt gesloten en er 
een gedenkplaat op wordt geplaatst. Hiervan wordt op onze begraafplaats ook al 
gebruik gemaakt.
Een tweede (nieuwe) mogelijkheid is om de urn in een nis in de kapel op 
onze begraafplaats te plaatsen. De kapel is dit jaar prachtig gerenoveerd. Het 
oorspronkelijke altaar is gerestaureerd en er is tevens een mogelijkheid om even stil 
met je eigen gedachten te zijn.
Na het plaatsen van de urn wordt de nis dan met een gedenkplaat afgesloten.
Voor het uitstrooien van de as van een overledene zijn op onze begraafplaats geen 
mogelijkheden.
Overweegt u echter het plaatsen van een urn op onze begraafplaats kom dan eens 
kijken en laat u informeren.

Vriendelijke groet, Frits Granneman
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Vorming en Toerusting
Dinsdagavond 10 januari 20.00 uur, vertelt Wopke van der Lei uit Putten over 
het werk van Ida Gerhardt: “Ida Gerhardt: geroepen tot het dichterschap”. 
Ida Gardina Margaretha Gerhardt (Gorinchem, 11 mei 1905 – Warnsveld, 15 
augustus 1997) was als mens gecompliceerd en lastig benaderbaar. Het leven gaf 
haar van kindsbeen af niet dat waarop zij had gehoopt: waardering, bewondering of 
in elk geval steun en het gevoel deel uit te mogen maken van een groep dichters die 
het literaire klimaat in Nederland bepaalden. Haar literaire werk daarentegen was 
toegankelijk en van grote klasse. 
Erkenning als dichter heeft ze zeker gevonden, maar of zij dat ook zo heeft gevoeld, 
is zeer de vraag.
Wopke van der Lei is het grootste deel van zijn loopbaan actief geweest als leraar 
Nederlands. Ooit studeerde hij af aan de Hogeschool Utrecht op de poëtica van 
Ida Gerhardt. Hij wil samen met u haar biografie nog wat nader bespreken en 
hij behandelt een bloemlezing van haar werk. Zelf is hij opgegroeid in de geest 
van de Close Reading, de Engelse poëzietheorie, ontwikkeld op basis van eerder 
ontstane en toegepaste theorie van de Bijbelexegese. Vanuit die invalshoek laat hij 
u kennismaken met haar gedichten.

Info: Greet van den Boom (033 8444327)
Datum en tijd: dinsdag 10 januari, 20.00 uur
Plaats: Parochiehuis St. Jan (naast de St. Catharinakerk)
Entree: € 4,-

Dinsdagavond 24 januari 20.00 uur, neemt 
Hans van Haeften ons mee in “Improviseren met 
muziek”.
Hans van Haeften studeerde orgel, kerkmuziek, 
koordirectie en Nederlands. Hij werkt als 
cantororganist in de Vredeskerk en is actief als 
uitvoerend musicus en muziekleraar. Hij schreef 
verschillende boeken over muziek, waaronder 

de lesmethode improvisatie “Dat kan ik ook!”. Voor zijn orgelspel mocht hij 
verschillende prijzen in ontvangst nemen.
Hans van Haeften wil de kunst van het improviseren weer de plek geven die 
het verdient. Het is een kunst die voor iedereen aan te leren is. Zoals we in het 
dagelijks leven elk gesprek onvoorbereid improviseren, is het ook mogelijk complete 
muziekstukken te spelen. U wordt uitgenodigd om deze avond te luisteren naar 
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muzikale voorbeelden en zelf ook mee te doen. U leert daarbij meer over muziek, 
improviseren in muziek in het dagelijks leven en de belemmeringen die we daarbij 
kunnen ervaren (en overwinnen).

Info: Johan van der Kamp (06 51390861)
Datum en tijd: dinsdag 24 januari, 20.00 uur
Plaats: Kruiskerk
Entree: € 4,-

U bent van harte uitgenodigd voor deze avonden.

Namens de commissie Vorming & Toerusting. 
Wim Bouwstra

In memoriam

Wij hebben een bijzonder, maar bovenal lief mens verloren.

Verdrietig, maar dankbaar voor alle liefde en zorgzaamheid waarmee zij ons 
omringde, is heengegaan op dinsdag 8 november 2022, een lieve moeder en oma 
Helena Steenmetz-Spruyt -Lena-, weduwe sinds 2003 van Johannes Nicolaas 
(Han) Steenmetz. Zij is 97 jaar geworden.

Haar afscheidsviering heeft plaats gevonden op maandag 14 november in de 
St. Catharinakerk, te Barneveld, waarna ze begraven is op de Gemeentelijke 
begraafplaats De Plantage in Barneveld.

De medewerkers van De Anemoon in Nijkerk worden bedankt voor de liefdevolle en 
betrokken verzorging.

Dierbaren verlies je niet, ze leven voort in je verdriet, en de liefde die je hebt gekend 
wordt voor altijd deel van wie je bent. Wij wensen de kinderen en kleinkinderen veel 
sterkte.
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Nog zouter dan je tranen is het zout van de zee.
Want de golven spoelen alle tranen mee.
De wind vangt je gedachten en maakt je hoofd weer vrij.
Daarom is het strand de mooiste plek voor mij.

Verdrietig, maar dankbaar voor al het goede wat hij ons heeft gegeven en de 
onuitwisbare herinneringen die hij achterlaat, is woensdag 23 november 2022 een 
lieve man, papa en zoon heengegaan, Patrick Dennis August Maandag – Attiani. 
Patrick is maar 47 jaar geworden.

De afscheidsviering is gehouden op vrijdag 2 december om 9.30 uur in onze 
parochiekerk. Daarna is er om 11.30 uur een afscheidsbijeenkomst geweest in de 
Lichtzaal van crematorium Amersfoort.

Een mens is als een voetstap in het zand die wordt weggevaagd als vloed de grens 
tussen zee en strand verplaatst en oplost in oneindig. Wij wensen Mary en de 
kinderen heel veel sterkte en voor de toekomst rust en kracht.

Mededelingen
• Collecte oktober 2022
 Eigen geloofsgemeenschap € 298,18
 Mariakapel € 161,43
 GIVT € 48,44
 Extra collecte Missiezondag 23/10 € 196,10

• Collecte november 2022
 Eigen geloofsgemeenschap € 387,29
 Mariakapel € 318,97
 GIVT € 41,87

• Extra collectes
 13 nov. Nat. Jongeren € 109,65
 20 nov. Solidaridad € 111,22
 27 nov. Adventsactie € 109,52
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• 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 banrekeningnr.: 
  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.

Bewaar wat fijn is.
Of het nu groot of klein is.

Hou vast wat raakt.
Laat los wat niet gelukkig maakt.

De redactie wenst u Zalig Kerstfeest.

Voor het schoonmaken van:

Hop schoon Tapijtreiniging
Slichtenhorsterweg 20 - 3862 NR Nijkerk

Telefoon 033 245 69 21

• Vloerkleden • Dekbedden

• Slaapzakken • Tuinkussens

• Caravankussens • Bootkussens

• Paardendekens



Locatieraad Geloofsgemeenschap 

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
St. Caeciliakoor Bram Berends 2456999
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


