
Wanneer we zo dag in dag uit met het nieuws 
op tv of in de krant worden geconfronteerd, 
valt het me op dat er heel wat conflicten in de 
wereld zijn waar gelovigen bij betrokken zijn, 
ik bedoel eigen conflicten en oorlogen, aan-
slagen die worden uitgevoerd onder de vlag 
van het geloof.

Dat gelovigen bij oorlogen betrokken zijn, is in die 
zin logisch omdat er een grote groep mensen op 
onze wereld een godsdienst aanhangt. Het kan 
dus denk ik niet anders. Wanneer ergens op onze 
wereld een conflict uitbreekt, zijn er ook gelo-
vigen bij betrokken: of ze doen mee, of ze zijn 
slachtoffer.
Maar ik weet niet hoe het u vergaat: ik vind het 
verschrikkelijk te moeten horen dat overwinnin-
gen van oorlogen of aanslagen aan de naam van 
God worden verbonden. Op televisie zie je ze met 
gebalde vuist roepen of schreeuwen: Dankzij God 
is dit gebeurd, God heeft dit zo gewild, en nog 
veel erger soms. Op deze manier worden men-
sen die niet tot hun geloof of godsdienst of cul-
tuur behoren afgeschilderd als ongelovigen, maar 
soms worden veel ergere termen gebruikt.
Het gaat door alle godsdiensten en culturen heen, 
en ook het christendom is zeker niet altijd een lie-
verdje geweest.

Ik heb zelf in mijn geloofsopvoeding en ook tij-
dens de theologiestudie geleerd dat wanneer 
de naam van God wordt verbonden met iets dat 
tegen de liefde ingaat, dat dat misbruik heet. 
Misbruik in dit geval van God. Uiteindelijk moet 
het geloof, in de meest brede zin van het woord, 
bijdragen aan een vreedzame samenleving, waar 
respect is. ‘Vrede zij u’, dat zijn de woorden van 
Jezus zelf, woorden voor zijn leerlingen, woorden 
voor de wereld, onsterfelijke woorden. Geloof en 
godsdienst moeten niet bijdragen aan verdeeld-
heid en ellende, aan machtsmisbruik. Paus Fran-
ciscus heeft meermalen uitspraken gedaan in dit 

verband, maar ik hoor hem nog 
zo zeggen: ‘We moeten geen 
muren bouwen, maar bruggen’.

Ik heb geleerd dat de rode draad 
van godsdienst en geloof is dat 
God houdt van mensen. God is 
altijd op zoek naar ons, ook als 
wij niet op zoek zijn naar Hem. 
De eerste leerlingen, de aposte-
len, wisten dat heel goed: het is 
geen gemakkelijke weg, zeker 
niet, het gaat niet vanzelf, maar 
we worden geroepen om niet 
vertwijfeld en angstig binnen te 
blijven zitten, maar naar buiten 
te gaan en de Blijde Boodschap 
te verkondigen, nog steeds. Het 
enige wapen dat we bij ons mo-
gen hebben is het wapen van 
de liefde. Misschien is dat wel 
het sterkste en machtigste wa-
pen dat er is.

Van pastoraal team en 
bestuur, o.m. met: weer 
familiedag van parochies Sint 
Maarten en Sint Lucas, op 
zondag 27 mei in Leusden. 
Tevens: Voorjaarsvergadering 
op donderdag 31 mei.
Zie pagina’s 2 en 3

Over Hemel- 
vaart en Pink-
steren, o.m. 
met: dauwtrap-
pen op Hemel-
vaart, met zijn 
allen richting 

Maarn. Tevens: Opnieuw een 
prachtig Feest van de Geest, 
met kunst in vijftien kerken.
Zie pagina’s 4 en 5 

Interview met 
parochiaan 
Truus Ave-
zaat, duurza-
me boerin uit 
Amerongen: 
‘Ik voel me 
een beetje de 
Nederlandse indiaan.’
Zie pagina’s 6 en 7

Voorlopige eindstand Vasten-
actie 2018: € 18.200,-!
Zie pagina 8

Agenda, o.m. met: weer rond- 
leidingen door St. Joseph-
kerk Zeist. 
Zie pagina 9

Jeugd en jongeren, o.m. 
met: (foto)verslagen van The 
Passion, Kinderpaasspel en 
Palmpasen.
Zie pagina’s 10 en 11

Overzicht vieringen
Zie pagina’s 13 t/m 16

Nieuws uit de locaties, o.m. 
met: initiatief Raad van 
Kerken Doorn, ontmoetin-
gen tussen mensen met en 
zonder beperking. Tevens: 
Alphons van Dijk, jarenlang 
dirigent Gregoriaans in 
Leersum, neemt afscheid (zie 
foto hieronder). Tot slot: Zeist 
verliest An Nijman, zij was 
van onschatbare waarde voor 
de parochie aldaar.
Zie pagina’s 17 t/m 27
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Pinksteren 2018: stort uw geest uit…

Lees verder op pagina 3

Stort uw geest uit
over jong en oud
over man en vrouw
over hoog en laag
over west en oost.

Stort uw vuur uit
in het hart van de mensen
in de mond van de mensen
in de ogen van de mensen
in de handen van de mensen.

Zend uw adem neer
over hen die geloven
over allen die twijfelen
over allen die liefhebben
over allen die eenzaam zijn.

Stort uw vuur uit
over de woorden van de mensen
over het zwijgen van de mensen

over de talen van de mensen
over de liederen van de mensen.

Zend uw adem neer
over allen die toekomst bouwen
over hen die het goede bewaren
over hen die het leven behoeden
over allen die schoonheid 
scheppen.

Stort uw geest uit
over de huizen van de mensen
over de steden van de mensen
over de wereld van de mensen
over alle mensen van goede wil.

Hier en nu
over ons
over allen
stort uw geest uit.

van Albert Boone/Frans Cromphout

Ook wilde ganzen zijn een symbool voor Heilige 
Geest: ze vliegen samen.
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Voor parochiële voorgangers van de pa-
rochies St. Maarten en St. Lucas was er 
zaterdag 10 maart in Leusden een inspi-
ratiebijeenkomst. Parochiële voorgangers 
voor de weekenden en de uitvaarten wa-
ren uitgenodigd in workshops te oefenen 
en zich te verdiepen op vier terreinen:
1. Oefenen in het voorgaan. Pastoor Har-
rold Zemann oefende met de deelnemers 
het inzetten van je lichamelijke expressie, 
spreken in het openbaar, dictie, frasering 
en oogcontact en het vertolken van ver-
schillende tekstgenres (bidden is anders 
dan voorlezen en anders dan het houden 
van een overweging), de verschillende ge-
bedshoudingen in de viering.
2. Hao Tran gaf de achtergronden van 
Zondagse Bijbelverhalen, aandacht voor 
de inzet van de eigen spiritualiteit: het 
voeden daarvan, wat Bijbelverhalen daarin 

kunnen betekenen, hoe je vanuit de eigen 
spiritualiteit Bijbelverhalen leest, betekenis 
geeft aan Bijbelverhalen, ze kunt inzetten 
in de viering etc. En: hoe kun je omgaan 
met teksten waar je ‘weinig’ mee hebt, niet 
verder mee komt; werken met symbolen.
3. Rini Bouwman besprak het voorbereiden 
en maken van een overweging (technisch): 
gebruik van materialen, heldere opbouw 
en stijl, het verbinden van Bijbelse teksten 
met actuele leef- en geloofswereld van de 
hoorders, en: ‘Schrijven is schrappen’.
4.  Fred Kok ging in op verschillende vor-
men van vieren en hun theologische ach-
tergronden, maar ook hoe werk je met een 
directorium, hoe schrijf je zelf gebeden, 
welke onderdelen zitten er in een geloofs-
belijdenis.

Fred Kok, pastoraal werker

Over de Katholieke Vereniging voor Oecumene

’Wij zouden allen één moeten zijn’

Omdat dit mijn vaste overtuiging is, heb ik 
enkele jaren geleden positief gereageerd 
op de vraag voorzitter te worden van de 
Katholieke Vereniging voor Oecumene 
Athanasius en Willibrord (KVO), een par-
ticuliere vereniging binnen de rooms-ka-
tholieke kerk die de oecumene met raad 
en daad wil bevorderen. Het werk wordt 
geheel gedragen uit de bijdragen van de 
leden en uit giften en legaten.

Wat merkt u, als gewone parochiaan, 
van deze vereniging?
Jaarlijks organiseert de KVO de Willibrord-
zondag. Sinds 1949 wordt op een zondag 
rond het hoogfeest van St. Willibrord (7 
november) in parochies in Nederland in 
preek en voorbede aandacht gevraagd 
voor oecumene. De KVO bereidt de zon-
dag inhoudelijk voor en voorziet de paro-
chies van het nodige materiaal. Daarnaast 
organiseert de KVO de Zondag voor de 
oosterse Kerken. Deze vijfde zondag van 
Pasen (vierde zondag ná Pasen) brengt 
het oosterse christendom onder de aan-
dacht binnen de katholieke kerk. Ook hier 
voorziet de KVO de parochies jaarlijks van 

materiaal.
Verder is de KVO eigenlijk overal waar 
aandacht is voor oecumene en Ooster-
se kerken actief: van de landelijke Raad 
van Kerken via de Week van Gebed voor 
de Eenheid van de Kerken tot in leerhui-
zen over de oosterse kerken. Om dit alles 
mogelijk te maken heeft de KVO een klein 
bureau (2 fte) in Den Bosch.

Wist u dat alleen de katholieke kerk een 
dergelijke oecumenische vereniging kent?
Dat heeft er, denk ik, mee te maken dat de 
katholieke kerk – meer dan andere kerken, 
die meestal aan een gebied gebonden zijn 
– het besef levend heeft gehouden dat er 
maar één kerk zou moeten zijn. Als paro-
chie kunnen wij drie dingen doen: inhou-
delijk meer aandacht besteden aan zowel 
Willibrordzondag als de Zondag van de 
Oosterse kerken; de (verplichte) collecte 
voor het werk van de KVO ook daadwerke-
lijk houden (want aan oecumene hangt een 
prijskaartje); lid worden, of u abonneren op 
één van onze tijdschriften.
Meer informatie: www.oecumene.nl.
Marcel Sarot, diaken

Met Pinksteren vieren wij dat alle christenen worden geïnspireerd door een en de-
zelfde Geest. Hoe is het dan mogelijk dat er zoveel verschillende kerken zijn? In 
antwoord op deze vraag zijn verschillende verklaringen mogelijk, maar een recht-
vaardiging van de veelheid zit daar niet bij. Wij zouden allen één moeten zijn.

Geslaagde inspiratiedag parochiële voorgangers

Mei; Mariamaand
In al onze parochiekerken of Mariaka-
pellen ligt het boek ‘Geen dag zonder 
Maria’, uitgegeven door Museum Ca-
tharijneconvent. Een afwisselend kijk- 
en leesboek, fijn om door te bladeren, 
soms ontroerend, soms grappig, soms 
informatief. Een voorbeeld: schrijfster 
en domineesdochter Rosita Steenbeek 
over ‘de kracht van het goede’: ‘Als ik 
langs een Mariabeeld loop, denk ik: wat 
mooi, die oervrede, het accepteren van 
het leven zoals het komt, met alle ram-
pen die daarbij horen, en ondanks alles 
in de kracht van het goede blijven gelo-
ven. Maria zag in dat sommige dingen 
groter waren dan zij zelf.’
Voor de Mariavieringen verwijzen wij u 
naar het liturgisch rooster.

Beeld van ‘Maria en Jezus na te zijn 
afgenomen van het kruis’.
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Voorjaarsvergadering
op donderdag 31 mei
De voorjaarsvergadering, deze keer 
weer voor alle parochianen, vindt  
plaats op donderdag 31 mei. Loca-
tie: Petrus & Pauluszaal, Rijsenburg-
selaan 4 in Driebergen-Rijsenburg; 
de Petrus & Pauluszaal ligt schuin 
achter de Petrus’ Bandenkerk. De 
zaal is vanaf 19.30 uur open. U wordt 
ontvangen met een kop thee of kof-
fie. Om 20.00 uur begint de vergade-
ring. De agenda wordt op een later 
tijdstip bekend gemaakt.
RESERVEER DE DATUM S.V.P. ALVAST 
IN UW AGENDA.
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De duif, hier in gestileerde vorm, verwijst 
naar de Heilige Geest, die met Pinksteren 
neerdaalde over de apostelen.  

Heilige Geest laat zien en voelen dat geloven iets is van het hart

We mogen niet dwingen om te geloven, 
geen spelletjes of gemene praktijken ge-
bruiken, maar alleen het wapen van de 
liefde, als het aan Jezus ligt. De liefde ver-
bindt mensen, hoe verschillend we ook 
zijn in taal, afkomst, cultuur of godsdienst, 
een talent en gave die iedere mens heeft 
ontvangen, hoe anders we ook in het leven 
staan. Het talent om lief te hebben zo goed 
mogelijk gebruiken: dat is onze ‘heilige’ 
opdracht, zou je kunnen zeggen.

Soms voelen we ons machteloos bij alles 
wat we zien en meemaken. Wij kunnen 
in landen waar onvrijheid is geen vrijheid 
brengen. In landen waar oorlog is geen 
vrede brengen. Wij kunnen in gemeen-
schappen, in gezinnen en families waar 
verdeeldheid of verdriet is niet direct op-
lossingen bieden. Onze ‘heilige’ opdracht 
ligt weliswaar daar waar we zelf wonen en 
werken, maar we kunnen niet alles zomaar 
veranderen.

We kunnen er wel voor bidden, ook dat is 
liefde, zeg ik wel eens. Ik zal tijd voor je 
maken om jouw verhaal aan God, aan Je-
zus, aan Maria voor te leggen. Een hoge 
vorm van vriendschap. Bidden om de 
Heilige Geest, zoals die vrouw die iedere 
avond met haar duim een kruisje maakt op 
de foto’s van haar kinderen en kleinkinde-
ren. Ik breng ze voor God. Bidden dat de 
harten van de mensen zich laten vormen 
door die Heilige Geest, bidden dat mijn 
hart zich altijd laat vormen door de liefde 
en niet door afgunst of haat. De paus heeft 
een tijd geleden gebeden om ommekeer 
van het hart van terroristen. Het gebed kan 
de wereld veranderen, in elk geval jouw 
wereld en mijn wereld.

Onze heilige opdracht ligt in de eerste 
plaats hier: om ons hier en nu te laten lei-
den en vormen door de Heilige Geest, de 
emotie van ons geloof, zeg ik wel eens. De 
Heilige Geest laat zien en voelen dat gelo-
ven niet in de eerste plaats iets is van kou-
de theorie, maar in de eerste plaats van 

het hart. En daarom heb ik het gebed bij 
dit artikel uitgekozen (zie pagina 1) om de 
Heilige Geest voor onszelf en onze wereld 
te omarmen. 
In deze ‘geest’ wens ik u allen, mede na-
mens mijn collega’s, van harte een zalig 
Pinksteren toe.
Met hartelijke groet, 
pastoor Harrold Zemann

Vervolg van pagina 1

Een kersvers nummer van ons parochieblad, maar… hebt u 
al op de vernieuwde website gekeken?  De site www.paro-
chie-sintmaarten.nl ziet er mooi uit, is levendig en toch rus-
tig om naar te kijken. Op een overzichtelijke manier vindt u 
inspiratie – de wekelijkse bezinning van Henk Bloem bijv. bij 
de lezing van de zondag –, een overzicht van de vieringen, de 
aankomende evenementen, en alle activiteiten voor kinderen 
en jongeren bij elkaar. We proberen de website steeds actu-
eel te houden, dus hier vindt u altijd de laatste informatie. 

Weer familiedag parochies Sint Maarten en Sint Lucas
Vanwege het grote succes van vorig jaar 
wordt dit jaar opnieuw een gezamenlij-
ke familiedag georganiseerd van de pa-
rochies Sint Maarten en Sint Lucas. De 
feestelijke dag is op zondag 27 mei, van 
11.00 tot 16.00 uur, in en rond de St. Jo-
zefkerk van onze geloofsgemeenschap 
in Leusden.

Alle kinderen worden samen met hun ou-
ders en grootouders uitgenodigd voor 
deze bijzondere dag. De familiedag is 
bestemd voor alle parochianen uit de St. 
Lucas- en de St. Maartenparochie. Het be-
looft een prachtige dag te worden, dankzij 
een boeiend programma voor de hele fa-
milie. Voor de eerste communicanten is dit 

Hartelijk dank
Voor alle lieve kaarten, goede wen-
sen, gebed en prachtige bloemen 
wil ik jullie langs deze weg van harte 
danken. Het gaat de goede kant op, 
voorlopig werk ik een beperkt aantal 
uren, vooral op de achtergrond.
Nelleke Spiljard, pastoraal werker

de afsluitende bijeenkomst van hun com-
munieproject, voor de vormelingen van 
dit jaar is de familiedag het begin van hun 
voorbereidingstraject.
De dag begint met een Eucharistieviering 
(11.00 uur) in de St. Jozefkerk in Leusden 
waarin pastoor Harrold Zemann en pas-
toraal werker Hao Tran voorgaan. Er is 
tijdens de viering crèche en kinderwoord-
dienst. Na een lunch kunnen kinderen, 
ouders, grootouders en alle andere paro-
chianen zich vermaken met dans, sport & 
spel en het zoeken naar de schatten van 
de kerk. Behalve vermaak is er alle ruimte 
voor ontmoeting.
Zet de datum svp alvast in uw agenda. 
We verwachten veel kinderen, hopen dat 

u en uw kinderen ook naar deze familiedag 
zullen gaan. Vanwege de catering graag 
aanmelden vóór maandag 14 mei bij Hao 
Tran, h.tran@parochie-sintmaarten.nl. Ver-
meld er bij met hoeveel mensen u komt. 
Deelname aan de familiedag is gratis.

Van de redactie Als u de website en parochieblad de Mantel naast elkaar legt 
ziet u: ook in de Mantel de nodige informatie over activitei-
ten en vieringen, maar daarnaast aandacht voor achtergron-
den: zo lezen we wat Hemelvaart en Pinksteren voor pastoor 
Harrold Zemann betekenen, zien we de kunstenaars in actie 
ter voorbereiding op het Feest van de Geest in de kerken van 
de Heuvelrug, en is er een mooi interview met parochiaan 
Truus Avezaat: over schepping, geloof en het werk op hun 
boerderij aan de Lekdijk in Amerongen. Veel leesplezier.
Nelleke Spiljard, pastoraal werker
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Van Reenenweg 163 • Zeist • (030) 69 22 88 7 • info@donath.nl

• handels- en reclamedrukwerk
 briefpapier, visitekaartjes, folders, enveloppen
• kopiëren en printen in zwart-wit en kleur
• verenigingsdrukwerk
 clubbladen, programma’s, posters, nieuwsbrieven
• familiedrukwerk huwelijkskaarten, geboortekaartjes, uitnodigingen

Wikipedia geeft aan dat ‘vroeger’ de 
mensen op Hemelvaartsdag al om drie 
uur ’s nachts naar buiten gingen om zin-
gend en blootsvoets op het gras te dan-
sen. Daar zou de term ‘dauwtrappen’ 
vandaan komen. De dauw op het gras 
zou een zuiverende werking hebben 
en zijn terug te voeren tot een heidens 
gebruik. Dauwtrappen wordt ook in 
verband gebracht met de processie die 
vroeger op Hemelvaartsmorgen plaats-
vond. Deze herinnerde aan de tocht van 
Jezus naar de Olijfberg.

Wij gaan op 10 mei niet op blote voeten, 
dansen niet in het gras of in de vrije natuur 
en wij lopen niet in processie. Wat wij wel 

Pinksteren: Geest – levensadem – ruach – wind – bezieling
Kerstmis, een groots feest: God werd 
mens onder de mensen, om ons voor te 
leven hoe een mens zou moeten leven.
Pasen, een groots feest vanwege Goede 
Vrijdag: God liet in Jezus zien waartoe een 
godgewijd mens in staat is, namelijk zich 
offeren omwille van het heil van allen; en 
Hij liet zien dat God God is, boven de re-
gels van deze wereld staat, in grenzeloze 
Liefde ondanks deze wereld, die wereld 
toch heil brengen voor eens en altijd.
Pinksteren, het grootste feest: als er al-
leen Kerstmis en Pasen waren geweest, 
zouden we het alleen van de herinne-
ring moeten hebben. In onze menselij-
ke zwakheid zou dat al snel wegzakken 
en vergeten worden. Maar Jezus zei met 
Hemelvaart dat hij vertrok maar de Geest 
zou zenden. En die Geest is permanent 
aanwezig sinds die eerste pinksterdag: vu-
rige tongen, wind, bezieling, levensadem, 
ruach. De Heilige Geest is dus geen per-
soon naast ons, die is ìn ons: Beweging, 
Bezieling, Aansporing.

We hebben als mens een vrije wil, maar de 
Geest waait waar Hij wil. We horen de wind 
ruisen, we voelen ons geroepen om…, we 
zetten ons in voor…. De Heilige Geest is 

dus méér dan een duif op mijn schouder, 
de Geest beweegt me het goede te doen, 
het verkeerde te laten, de Geest is zin-ge-
vend aan mijn leven, mijn levensadem.
Mysticus Meister Eckhart (13de eeuw na 
Chr.)  schreef: ‘Ik heb een kracht in mijn ziel 
die geheel en al ontvankelijk is voor God. 
Ik ben daar even zeker van als dat ik leef.’
Een paar jaar terug was ik aanwezig bij 
een retraiteweekeinde voor jongeren. In 
een kring gezeten mochten die bij de eva-
luatie zeggen wat ze ervaren hadden. Een 
van de jongeren voelde zich ‘begeesterd’ 
en wendde zich tot de persoon naast haar 
en blies zachtjes in diens gezicht met de 
woorden: ‘Ik geef je geest, geef die alsje-
blieft door.’ En die levensadem, dat zucht-

je adem, werd de hele kring doorgegeven. 
Wat een ijzersterk symbool van die jongere.
Paulus zegt over bidden, dat wij niet echt 
op de juiste manier tot God kunnen bid-
den, dat het stamelen is, zoeken naar 
woorden die niet toereikend zijn. Het is de 
Geest die in ons bidt met onuitsprekelijke 
verzuchtingen. Ons contact met God dan-
ken we aan die Geest in ons, die inspirator; 
veni creator Spiritus.
Bij stilte-meditatie vanuit de christelijke 
traditie bidden we niet, maar worden we 
stil om die geest in ons te laten bidden, en 
om die aandacht en stilte goed te bewa-
ren letten we op onze adem en zeggen op 
het ritme van de adem onze mantra; voor 
de meesten is dat de door John Main (Be-
nedictijn en oprichter van de wereldwijde 
beweging voor christelijke meditatie) aan-
bevolen mantra Maranatha, Kom Heer, 
kom! Bidden is niet eenrichtingsverkeer, 
‘God platpraten’, we moeten ook willen 
luisteren naar wat God te zeggen heeft. 
Wie kan dat tweegesprek beter aangaan 
dan de geest, de Geest in ons?
In Leersum, in de Sint Andrieskerk, me-
diteren we elke maandagavond, van 
20.00 tot 20.30 uur.
Bart van Soest, parochiaan Leersum

Verbeelding van ruach.

Hemelvaart: dauwtrappen, maar niet op blote voeten

ingezameld en daar met elkaar gedeeld. We 
sluiten af met een korte viering. Op de eigen 
locatiepagina vindt u gegevens over vertrek-
tijd, eventuele inschrijving en contactperso-
nen van het dauwtrappen.
Peter Verberne, parochiaan Maarn

doen is tussen 7.00 en 8.45 uur vertrekken, 
uit verschillende locaties, voor een wande-
ling of fietstocht naar een viering dit jaar in 
Maarn, in de Theresiakerk. En misschien ho-
ren we daar wel van de voorgangers pastor 
Frans Verhaar en pastoraal werker Hao Tran 
wat Hemelvaart en dauwtrappen met elkaar 
te maken hebben. U bent van harte welkom 
in Maarn, waar vanaf 9.45/10.00 uur koffie, 
thee en frisdrank voor u klaar staan en u met 
mensen uit andere locaties in gesprek kunt 
komen. Zelf meegenomen broodjes worden 
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Onder de titel Feest van de Geest Utrechtse Heuvelrug werken de parochie Sint Maarten locaties Doorn, Maarn en Driebergen, 
de PKN-gemeenten Maarn-Maarsbergen, Leersum, Amerongen, Doorn, Driebergen en Woudenberg, de Parklaankerk Driebergen, 
de Ludenkapel in Doorn en de gemeenschap rond de Kapel van Bartimeüs in Doorn samen aan een kunstproject rond Hemel-
vaart en Pinksteren 2018.

LEVENSADEM: vijftien kunstenaars in zestien kerken

’Kunstwerk in viering’
‘Een viering is nooit 
een uitvoering, het is 
een generale repetitie.’ 
Deze rake typering is 
van Maggi Dawn, 
hoogleraar theologie 
aan Yale University in 
de VS. Een generale 
repetitie, inderdaad: voor ons dagelijks 
leven. In een goede viering gebeurt iets, 
als er niks gebeurt, wordt er niks gevierd. 
Professor Dawn, ook ‘singer-songwriter’, 
schreef veel over de rol van kunst in vie-
ringen. En ze heeft bijzondere vieringen 
opgezet, bv. vieringen op het strand, in 
de Advent, bij een rij strandhuisjes. Elke 
keer gaat een ander strandhuisje open 
en laten de eigenaars iets zien van wat in 
hen leeft aan hoop, licht, geloof. De vie-
ringen trekken veel mensen: daar gebeurt 
iets.  Dat er veel mag gebeuren in onze 
vieringen rond het Feest van de Geest, 
vieringen waarin een kunstwerk meedoet.
Nelleke Spiljard, pastoraal werker

Achter de schermen zijn verschillende ver-
tegenwoordigers van deelnemende kerken 
anderhalf jaar bezig geweest om alles op 
tijd voor elkaar te krijgen voor het kunst-
project Feest van de Geest 2018. Met als 
doel samen met passanten in de regio de 
Heilige Geest tussen Hemelvaart en Pink-
steren te vieren. De stuurgroep koos een 
thema en draagt er zorg voor dat de deel-
nemende kerken ongeveer een gelijk aan-
tal kunstenaars aantrekt.
Voor 2018 stellen zestien kunstenaars on-
der het thema ‘Levensadem’ werk tentoon 
in vijftien kerken op de Heuvelrug, van 
Driebergen tot en met Woudenberg. Het 
proces van alle kunstenaars wordt gefilmd, 
folders worden verspreid, een internetsite 
wordt gebouwd, berichten worden op Fa-
cebook en Twitter geplaatst. En de kunste-
naars maken hun werken.
Het oecumenische project wordt feestelijk 
geopend op woensdag 9 mei in de Maar-
tenskerk te Doorn (20.00 uur) voor alle par-

De ommekeer in mijn 
werk als beeldenmaker 
vond plaats in 2015, na de 
aanslagen in Parijs. Het 
veroorzaakte leed vervul-
de me met ongeloof en 
afschuw en ik voelde een 
enorme drang alleen nog 
werk te maken dat naar 
vrijheid verwijst. Ik ben vo-
gels gaan maken, in aller-
lei soorten en maten, ook 
voor de vorige editie van 
het Feest van de Geest 
maakte ik grote vleugels 
om het thema ‘vrijheid van 
geest’ te verbeelden.

Na een half jaar broeden op het huidige thema, ‘Levensadem’, 
kwam het eigenlijk niet als een verrassing dat ik daadwerkelijk een 
ei moest gaan leggen. Het ei staat voor het begin. De afdruk van 
handen duidt op goddelijke aanraking, de klei is niet gebakken om 
de teerheid van de schepping en een mogelijke veranderlijkheid 
aan te geven.
rinke fierinck

‘Na veel denken over het 
thema voor het Feest van 
de Geest 2018 heb ik be-
sloten het eenvoudig en 
dicht bij mezelf te houden. 
Het thema ‘Levensadem’ 
associeer ik met licht, 
lucht, ruimte. Vrijheid om 
te zijn wie je bent, om te 
rennen en te spelen, met 
wind en zee en zon. Een 
klein kind, spelend aan 
het strand, vond ik een 
passend beeld bij dit idee 
van ongedwongenheid 
en weidsheid.’
Woorden van Philine van 

der Vegte. Zij is schilder. Werkt voornamelijk in olieverf met een to-
nale benadering; weinig kleurgebruik, veel sfeer. Het liefst portret-
ten, naar het leven, maar ook wat ze zoal ziet rond haar boerderij 
in Katwoude: dieren, landschappen, een wolkenlucht of zee, een 
enkel stilleven. Philine studeert volgend jaar af aan de Wackers 
Academie voor figuratieve kunst in Amsterdam.
Zie: www.philinevandervegte.com.

Pak fiets of auto voor bijzondere gebeurtenis’

Het kunstwerk dat Maryse Imbault ten-
toonstelt in de Johanneskerk in Leersum.

tijen: parochianen, pastors, predikanten, 
kunstenaars, zangers, helpende krachten 
en overige belangstellenden.
Zeg het voort, pak de fiets of de auto, 
maak van dit project met zijn allen een bij-
zondere gebeurtenis.

Maryse Imbault, kunstenares/docent en 
lid kunstcommissie Feest van de Geest 
Heuvelrug

’Teerheid van de schepping’

Het werkstuk ‘Levensadem’ van rinke 
fierinck: ei/begin, handen/goddelijke 
aanraking.

’Licht, lucht en ruimte’

Philine van der Vegte in haar atelier, 
bij haar schilderij ‘Levensadem’ (olie-
verf op doek, 80x120 cm).
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Word lid van de
Ouderenbond
KBO-PCOB en profiteer van de 
voordelen van het lidmaatschap.

Tel.  0343 - 518738 www.kbo-pcob.nl
E-mail : G.v.d.Ven19@kpnplanet.nl

Vol ongeloof aanschouwt zij 
hoe de mens omgaat met de 
aarde en beschikbare grond-
stoffen. ‘Dat men zo met de 
Schepping doet, zoals nog 
steeds per vliegtuig op vakan-
tie gaan, in plaats van verwon-
derd te zijn over het leven, over 
alle gaven van de Schepping 
en daar genoeg aan hebben, is 
niet goed.’
‘Wij zijn onderdeel van de 
Schepping, de mens heeft een 
plaats in de kringloop en màg 
die ook hebben, er is geen 
scheiding tussen natuur en 
mens. Maar velen hebben het 
contact met de aarde verloren, 
voor hen staat natuur los van 
hun leven. Terwijl al ons han-
delen iets met de aarde doet; 
men realiseert zich dat soms 
niet en misschien is dat ook 
moeilijk als je in een omgeving 
woont van asfalt en stenen. 
Moeilijker dan wanneer je, zo-

als wij, op het mooiste plekje 
van de wereld woont.’

Een eigen voorbeeld: ‘Pas twin-
tig jaar geleden hebben wij hier 
op de boerderij riolering ge-
kregen, daarvoor was er een 
septic tank voor het toilet, het 
water van douche en wasma-
chine ging rechtstreeks naar het 
slootje. Dat maakte dat ik altijd 
nadacht bij wat ik gebruikte, 
wat er door de gootsteen ging. 
Ik wist dat wat ik weggooide in 
mijn omgeving terechtkwam, 
gebruikte soda voor de vaat, 
de vloer, het toilet; soda is im-
mers biologisch afbreekbaar, 
je moest het milieu in septic 
tank en sloot niet verstoren. Ik 
zag er eens een ringslang in 
zwemmen, trof later ook een 
salamander aan; het lukte om te 
leven en te laten leven. Nu doe 
ik nog steeds alles met soda, 
want alles dat het huis uitgaat 
belandt uiteindelijk in de kring-
loop. Onlangs las ik dat van de 
vervuiling van water met inge-
nomen medicijnen, chemische 
schoonmaakmiddelen etc. uit-
eindelijk veertig procent in ons 
oppervlaktewater terechtkomt, 

de rioolwaterzuivering kan niet 
volledig reinigen en na een flin-
ke regenbui mogen rioolover-
storten ongezuiverd spuien. Zo 
kan het in boerensloten komen.’

Film ‘Earth Keepers’
Op een filmavond uit het cate-
cheseaanbod van Sint Maar-
ten zag Truus recentelijk ‘Earth 
Keepers’, een optimistische 
film met als motto ‘Het kàn 
echt, als we maar willen’, over 
zeven (door vooraanstaande 
wetenschappers haalbaar ge-
achte) scenario’s om de pla-
neet te redden van uitputting 
van de grondstoffenvoorraad, 
vervuiling, enorme consumptie 
tegenover honger, klimaatver-
andering en verdroging. De film 
heeft o.m. deze boodschap: 
‘Geld is niet wat de economen 
vertellen, geld is geen maat-
schappelijk smeermiddel, geld 
is een verslaving.’
‘De film heeft mij erg beroerd’, 
zegt Truus, ‘mede door wat 
inheemse wijzen uit traditio-

Truus Avezaat: ‘Als ik ‘s ochtends de loods inloop om de kalveren 
te voederen, zie ik de weilanden, de bosrand, de hemel, want de 
loods is aan één kant open. Dan voel ik me altijd intens dankbaar 
en zing automatisch “Dank U voor deze nieuwe morgen...”.’

Pinksteren, feest van Gods Geest, die schept en herschept. In de vieringen wordt gezongen: 
‘Kom Schepper, Geest daal tot ons neer…’. Parochiaan Truus Avezaat uit Amerongen is begaan 
met de Schepping, met de zorg voor Moeder Aarde, voor een verantwoorde omgang met wat 
God de mens ter beschikking heeft gesteld. Een interview.

Voor boerin Truus Avezaat
bestaat er geen scheiding
tussen mens en natuur
Het gesprek met parochiaan Truus Avezaat (62) vindt plaats 
in de woonkeuken van de boerderij die haar man Frans en 
zij runnen langs de Lekdijk in Amerongen, niet in de kamer. 
Meestal voldoet de woonkeuken: kleine zithoek met tv, eet-
hoek, aanrecht, bureautje. Doordeweeks is dit vaak het enige 
verwarmde vertrek in huis. ‘Spaart energie’, aldus Truus.

nele culturen daarin vertellen. 
De earth keepers geven aan 
dat verandering alleen bij je-
zelf kan beginnen, wachten 
op politieke leiders heeft geen 
zin. Gandhi zei ooit: “De we-
reld biedt genoeg voor ieders 
behoefte maar niet voor ieders 
hebzucht”. Elke nieuwe dag is 
een geschenk uit Gods hand.’

In een boek over de Ameri-
kaanse geschiedenis kwam 
Truus een uitspraak tegen van 
indianenopperhoofd Seattle, 
die in 1855 in een toespraak bij 
de overdracht van grond van 
zijn stam aan de Amerikaanse 
regering zei: ‘Wij weten dat als 
we niet verkopen, de blanke 
man komt met zijn geweren 
om het land in bezit te nemen. 
Maar wij zijn een deel van de 
aarde en de aarde is een deel 
van ons. De geurende bloemen 
zijn onze zusters, het rendier, 
het paard, de grote adelaar 
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Heer, ik heb genoeg:
twee ogen
als diamanten zo kostbaar

Phil Bosmans
Lees verder op pagina 7
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onze broeders. Wat met de 
aarde gebeurt, gebeurt met 
de kinderen van de aarde. Wij 
weten dat de blanke man onze 
manier van leven niet begrijpt. 
Zodra hij hier de aarde ver-
overd heeft, trekt hij verder. Zijn 
honger zal de aarde kaal vre-
ten, hij zal slechts een woestijn 
achterlaten.’
Dit ziet zij als haar eigen woor-
den: ‘Voor mij is de aarde 
“Moeder Aarde”, die geeft ons 
alles wat we nodig hebben. Ik 
voel me een beetje de Neder-

landse indiaan. Indianen wisten 
zo goed wat zij met de grond 
die hen ter beschikking stond 
moesten doen om in harmonie 
met de aarde te blijven leven.’

‘Veel mensen en organisaties 
willen, met de beste bedoe-
lingen, de natuur versterken’, 
gaat Truus verder. ‘Maar zonder 
overleg of samenwerking met 
boeren. Hierdoor komt Moeder 
Aarde er per saldo soms toch 
slechter van af. Een alledaags 
voorbeeld: langs wegen wordt 
laat gemaaid om rijke bloe-
menbermen te creëren. Maar, 

daardoor waaien zaden vanaf 
de dijk over het grasland rond 
boerderijen en komen daar 
paardenbloemen, berenklauw, 
distels en soms jacobskruis-
kruid op, die grazende koeien 
niet verdragen. Wij proberen 
dat altijd in de hand te houden 
door plaatselijk te bestrijden, 
een tijdrovende en intensieve 
bezigheid. Het lukt niet altijd 
alles onder de duim te houden 
en dan kunnen wij niet anders 
dan het volledige land een 
keer bespuiten. Bij goed over-
leg zou dit voorkomen kunnen 
worden, om zowel insecten als 
weilanden te sparen.’
Met de kennis van nu is de 
bewustwording op gangbare 
boerenbedrijven enorm toege-
nomen’, zegt ze. ‘Biologische 
boeren hebben een gewel-
dige voortrekkersrol vervuld, 
gelukkig wordt het verschil in 
rap tempo kleiner. In de glas-
tuinbouw bijvoorbeeld worden 
plagen al voor 90 procent bio-
logisch bestreden.’

Op hun bedrijf werken Truus 
en haar man ecologisch zo 
verantwoord mogelijk, zegt 
zij. Voorbeelden: zij gebruiken 
koolzaadstro in de ligboxen 
van de koeien, geen zaagsel; 
samen met de mest is stro goe-
de voeding voor het bodemle-
ven, beschermen gericht vo-
gels rond hun opstallen, doen 
zoveel mogelijk aan hergebruik 
van materialen. ‘Hoe meer wij 
verbruiken, hoe minder ande-
ren hebben. De wereldwijde 
balans klopt niet, de wereld 
kan ons consumptietempo niet 
bijhouden.’

Truus Avezaat over deze bijzondere afbeelding die zij liet zien: ‘Dit 
kleine plantje in aarde is het begin van een imposant bodemle-
ven. Dat heeft lucht nodig, net als wij mensen. Soms denkt men 
zelf nieuwe (natte) natuur te kunnen maken. Ik zeg: Heer, vergeef 
het hen, zij weten niet wat zij doen.’...…...   

‘Ik voel me een beetje
de Nederlandse indiaan’

Vervolg van pagina 6

Ideeën voor verandering? Niet 
echt. ‘Ja, als iedereen nou eens 
verplicht werd een jaar lang de 
eigen voeding te produceren, 
dan weten we hoeveel moeite 
het kost een kromme wortel op 
je bord te krijgen. Nu koop je 
eten in de winkel, we kennen de 
waarde van producten niet. Een 
groentetuin met bloemenrand, 
met de handen in de aarde, zelf 
zaaien en verzorgen, zelf oog-
sten en klaarmaken: dat draagt 
bij aan contact met de aarde.’

Jos van der Meer

Personalia
Frans (62) en Truus Avezaat 
(ook 62) runnen samen een 
melkveehouderij met 80 
koeien langs de Lekdijk 
in Amerongen. Zij hebben 
drie kinderen: dochters 
van 31 en 29, een zoon van 
27 jaar. Haar man is op de 
boerderij geboren, Truus 
komt van een boerderij in 
Tull en ‘t Waal. Ze volgde 
een opleiding tot kleuter-
leidster en werkte 12,5 jaar 
op school, tot haar oudste 
werd geboren en de com-
binatie gezin, boerderij en 
schoolwerk te veel werd. 
In het verleden deed zij 
bestuurswerk bij de St. 
Andrieskerk (Leersum, 
Amerongen, Overberg), nu 
verricht zij incidenteel vrij-
willigersklussen, zoals kof-
fie schenken of ouderen in 
de auto meenemen naar 
de kerk.

Klokken Doorn
Reparatie en restauratie van klokken

Email:info@klokkendoorn.nl
Telefoon: 0343-445344

Acacialaan 22
3941 JR  Doorn
KvK: 68335784

H O O Y K A A S

Kampweg 34   3941 HJ  Doorn

0343-412491   0343-421121

www.HooYKaaSopTICaLS.nL

O P T I C A L S
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In een opiniebijdrage in het ‘Katholiek 
Nieuwsblad’ hield kardinaal Eijk onlangs 
de wijzigingen in de Donorwet zoals re-
cent door Tweede en Eerste Kamer aan-
genomen tegen het licht van de RK leer. 
Hij benadrukt dat orgaandonatie een 
daad van naastenliefde moet zijn en stelt 
vast dat daaraan recht wordt gedaan in 
het nieuwe geen-bezwaar-systeem.

Kardinaal Eijk is portefeuillehouder medi-
sche ethiek voor de Bisschoppenconferen-
tie. Hij ziet in de discussie over orgaando-
natie na de dood twee belangen tegenover 
elkaar staan: dat van mensen met nood 
aan organen vanwege levensbedreigen-
de ziekten tegenover het recht te bepalen 
wat er na de dood met het eigen stoffelijk 
overschot gebeurt. De vraag is dan of het 
eerste belang zo zwaar weegt dat de sa-
menleving het recht heeft organen en weef-
sels van mensen desnoods tegen hun wil 

Opvallende uitspraken

Voorlopige eindstand Vastenactie 2018: 18.200 euro
De voorlopige eindstand van de Vasten-
actie 2018 is maar liefst 18.200 euro. Het 
was een bijzondere Vastenactie want 
voor het eerst sinds de samenwerking 
in 2006 begon, hebben we die voor de 
tweede keer voor hetzelfde project ge-
houden: een kleuterschool van de Zus-
ters van Onze Lieve Vrouw in Malawi.

Die congregatie heeft nog steeds het moe-
derhuis in Amersfoort. Henk Bloem, haar 
‘geestelijk vader’, heeft zich ook deze 
vastentijd weer bijzonder ingezet voor de 
Vastenactie. In alle kerken heeft hij de the-
mavieringen geleid. Ook bijzonder dit jaar 
was de inbreng van de actie in de vieringen: 
tijdens de viering een korte overweging, en 
de presentatie van de actie door o.m. zus-

ters van O.L.V. die zelf in Malawi gewerkt 
hebben. Zo kwam het project dichterbij en 
werd het meer een deel van de viering. Henk 
Bloem schreef in een mail naar mij hierover 

Impressie van de activiteiten voor de Vas-
tenactie bij geloofsgemeenschap Zeist: 
soep verkopen.

o.m.: ‘Daardoor werd bijna tastbaar dat het 
vieren van de Eucharistie en onze verant-
woordelijkheid en betrokkenheid bij Malawi 
bij elkaar horen.’ Dit citaat zegt veel over de 
beleving van deze Vastenactie.
Alle locaties organiseerden in verschillende 
mate activiteiten t.b.v. het financiële deel 
van de Vastenactie: extra collectes, brade-
rie, loterijen, bridgedrive, verkoop van taar-
ten, kaarten en plantjes. Het heeft weer een 
mooi bedrag opgeleverd. Het eindbedrag is 
nog niet definitief omdat er altijd nog giften 
nakomen, de voorlopige schatting – 18.200 
euro – is een prima resultaat.
Iedereen bedankt voor de bijdrage, met 
name een groot woord van dank voor de 
vrijwilligers.
Frans Groot, coördinator Vastenactie

! 
OPVALLENDE 
UITSPRAKEN

na hun dood te vorderen. ‘De RK Kerk prijst 
het doneren van organen na de dood aan als 
een daad van naastenliefde en solidariteit. 
Anderen kunnen echter geen recht daarop 
claimen, ook niet na de dood,’ schrijft Eijk. 
‘De piëteit voor de menselijke persoon aan 
wie het lichaam heeft behoord en het res-
pect voor de nabestaanden, sluiten een vrij 
en onbeperkt beschikkingsrecht van de ge-
meenschap over organen na de dood uit. De 
band tussen de overledene en zijn stoffelijk 
overschot ligt op een bijzondere wijze beslo-
ten in het christelijk geloof, in de verrijzenis 
van de mens naar lichaam en ziel aan het 
einde der tijden.’
Omdat orgaandonatie na de dood geen 
plicht uit rechtvaardigheid is maar een daad 
van naastenliefde, moet iemand in vrijheid 
kunnen besluiten zijn lichaam voor orgaan-
donatie ter beschikking te stellen, stelt de 
kardinaal: ‘Die vrijheid bieden zowel het 
tot nu geldende toestemmingssysteem 

als het nieuwe geen-be-
zwaar-systeem. Hooguit 
zou men zeggen dat het 
toestemmingssysteem meer 
dan het geen-bezwaar-sys-
teem tot uitdrukking brengt 
dat orgaandonatie een daad 
van naastenliefde is. Essen-
tiële bezwaren bestaan ech-
ter niet tegen Automatische 
Donor Registratie uit het wetsvoorstel van 
Pia Dijkstra.’ De kardinaal weegt mee dat 
na invoering van de wetswijziging de over-
heid via een formulier aan iedereen van 18 
jaar en ouder zal vragen of men bezwaar 
wil aantekenen tegen donatie of niet en dat 
bij geen bezwaar uiteindelijk toch toestem-
ming van de nabestaanden vereist is.
Complete tekst kardinaal Eijk:
zie www.aartsbisdom.nl.

Kanttekening kardinaal Eijk bij wijziging Donorwet

Kardinaal Eijk: ‘Wat aandacht verdient, is dat hart en longen alleen voor transplanta-
tie geschikt zijn als die uit het lichaam worden genomen op het moment dat adem-
haling en bloedcirculatie nog intact zijn. Dan moet wel met zekerheid vaststaan dat 
de donor overleden is. Het uitnemen van vitale organen zou bij een levende donor 
immers betekenen dat hij werd gedood.’ (….) Vervolgens: ‘Volgens de RK leer is de 
dood de scheiding tussen lichaam en ziel.’ En: ‘Bij kunstmatige beademing kan zich 
een moment voordoen dat de patiënt is overleden terwijl de ademhaling kunstmatig 
op gang wordt gehouden en de bloedcirculatie nog intact is doordat het hart mede 
met behulp van medicamenten nog enkele uren blijft kloppen: totale hersendood.’ 

Kardinaal Eijk: ‘Uit katholiek per-
spectief komen niet alle organen in 
aanmerking. Bezwaar moet worden 
gemaakt tegen de donatie van her-
senen of hersendelen; deze hebben 
een nauwe band hebben met de per-
soonlijke identiteit. Hetzelfde geldt 
voor voorplantingsorganen, omdat 
die een bijzondere rol spelen bij het 
doorgeven van (een deel van) de per-
soonlijke identiteit.’
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Geloven  thuis: Vlinderlicht
De website rond geloven thuis doet het goed, 
in maart waren er bv. 52.000 bezoekjes en er 
is steeds een stijgende lijn. Dat is natuurlijk 
bemoedigend, maar het is ook gewoon leuk 
om aan mee te werken, met zijn vijven een 
thema te verzinnen, kijktafels, bijbelverha-
len, prentenboeken, gebedjes, versjes. Met 
Hemelvaart en Pinksteren maken we dank-
baar gebruik van een thema dat vorig jaar in 
onze parochie is bedacht rond Hemelvaart 
en Pinksteren: Vlinderlicht. Zo krijgt ons vlin-
derproject uit Doorn nog een vervolg.
Website: www.geloventhuis.nl. 
Nelleke Spiljard

Rondleidingen door St. Josephkerk
Ook in 2018 verzorgt het Gilde Zeist op 
zaterdagmiddagen rondleidingen door 
de St. Josephkerk, door de gidsen Peter 
van der Arend, Piet Bel, Henk de Goede 
en Marianne Braun. Er zijn twee soor-
ten rondleidingen, beide van anderhalf 
uur, op zaterdag van 14.00 tot 15.30 uur 
(kosten: € 2,50 t.b.v. het Gilde):

De kerk zelf 
We vertellen over het interieur van de neo-
gotische kerk. Het priesterkoor, de kapel-
len en het interieur hebben in 2010-2011 

Maarn ontvangt 
de dauwtrappers
Geloofsgemeenschap Maarn ontvangt 
op Hemelvaartdag, donderdag 10 mei, 
vanaf ca. 10.00 uur in gebouw De Ark 
met koffie, thee en frisdrank de dauw-
trappers die uit verschillende geloofs-
gemeenschappen van parochie Sint 
Maarten lopend of fietsend op weg zijn 
gegaan. 

Familiedag
De St. Maarten- en de Sint Lucasparo-
chie houden zondag 27 mei weer een 
familiedag, van 11.00 tot 16.00 uur, in 
en rond de St. Jozefkerk in Leusden. 
Die geldt tevens als afsluiting van het 
communieproject van dit jaar en het be-
ginsein voor de vormselvoorbereiding. 

Openstelling kerk 
De St. Josephkerk in Zeist is elke 3e za-
terdagmiddag van de maand geopend. 
U kunt persoonlijk met de pastoor spre-
ken, er is gelegenheid te biechten en u 
kunt in stilte de Heer aanbidden bij het 
Allerheiligste dat is uitgesteld.
Data tot de zomer: 19 mei, 16 juni. Tijd: 
14.00-15.30 uur. Plaats: St. Josephkerk, 
Rozenstraat 20, Zeist.

Doopvoorbereiding 
Als u uw kind wilt laten dopen, meldt 
u zich dan aan bij het parochiesecre-
tariaat. U wordt uitgenodigd voor twee 
avonden waarop we praten over de be-
tekenis van de doop, van geloven en 
gelovige opvoeding. Ook praktische za-
ken komen aan bod. 
Data: woensdagen 23 mei en 6 juni. 
Tijd: 20.00-22.00 uur. Plaats: paro-
chiecentrum Emmaus, Rozenstraat 
20, Zeist. Contactpersoon: Antoinette 
Roost, admplrqq@xs4all.nl. 

Doop volwassenen 
Voor volwassenen die katholiek willen 
worden, is er een speciale voorberei-
dingsweg, het ‘catechumenaat’, dat 
uitloopt op de H. Doop, het H. Vormsel 
en de H. Eucharistie. Wie dit overweegt, 
kan voor een eerste gesprek contact 
opnemen met pastor Hao Tran, h.tran@
parochie-sintmaarten.nl. De voorbe-
reiding is in samenwerking met de St. 
Lucasparochie en is onder begeleiding 
van diaken Rini Bouwman.

Bijbelgroepen
Zeist
O.l.v. Henk Bloem heeft Zeist een maande-
lijkse bijbelavond, elke eerste dinsdag van 
de maand. Iedereen is welkom, ook voor 
één keer. Graag bijbel meebrengen.
Data tot de zomer: 1 mei, 5 juni, 3 juli. 
Tijd: 20.00-22.15 uur. Plaats: parochiecen-
trum Emmaus, Rozenstraat 20, Zeist. Meer 
info: Henk Bloem, henkbloem@casema.nl. 

Driebergen 
Aansluitend aan de viering van 9.15 uur is 
er elke 4e woensdag van de maand bijbe-
lochtend in Driebergen. Iedereen is wel-
kom. Graag bijbel meebrengen. 
Datum: 23 mei, 27 juni. Tijd: ca. 10.00 uur. 
Plaats: parochiecentrum St. Petrus’ ban-
den, Rijsenburgselaan 4, Driebergen. Meer 
info: Henk Bloem, henkbloem@casema.nl.

Voorbereiding op 
kerkelijk huwelijk
De St. Maarten- en St. Lucasparochie orga-
niseren samen de voorbereiding op het sa-
crament van het huwelijk. Tijdens drie voor-
bereidingsavonden gaan de bruidsparen met 
elkaar in gesprek over thema’s als: waarom 
trouwen in de kerk, welke zijn de verwachtin-
gen van je relatie voor de lange duur? Daar-
naast zijn er persoonlijke gesprekken met de 
pastor die het huwelijk inzegent. 
Contactpersoon: Raquel Greeven, secreta-
riaat, 030-6922113 (ma. t/m vrij. 9.00-12.30) 
of secretariaat@parochie-sintmaarten.nl.

Geloofscursus
Op 21 maart bespraken de deelnemers van 
de geloofscursus het zevende gebod: ‘Gij 
zult niet stelen.’ Het was een inspirerende 
en boeiende bijeenkomst, naar voren kwam 
dat je ook ‘steelt’ als je roofbouw pleegt op 
je lichaam of slecht omgaat met de schep-
ping. Volgende bijeenkomsten: 9 en 30 mei, 
20.00 uur, parochiecentrum Zeist.

een metamorfose ondergaan en zijn nu 
aangepast aan de 21e eeuw. Na een kor-
te inleiding over de geschiedenis van het 
katholicisme in Zeist, starten we op het bij-
zondere orgelbalkon, dat een mooi over-
zicht biedt over de kerk. Topstukken uit 
het rijke roomse leven zijn te bezichtigen, 
waaronder de Schatkamer van de St. Jo-
sephkerk. Data: 26 mei, 23 juni, 14 juli, 11 
augustus, 22 september.

De glas-in-loodramen
Ook bieden wij belangstellenden de gele-
genheid dieper in te gaan op het glas-in-
lood in de St Josephkerk. De rondleiders 
geven een toelichtingen op de totstand-
koming en restauratie van ruim 250 m2 
schitterende glas-in-lood-kunst. Boven-
dien wijzen zij op de bijzondere details van 
de voorstellingen uit het Oude en Nieuwe 
Testament. Data: 7 juli en 8 september.
Na de rondleidingen is er koffie, thee of 
limonade in het parochiecentrum en gele-
genheid vragen te stellen/na te praten over 
wat is bekeken. 

De St. Josephkerk in Zeist is een fraai, 
neogotisch kerkgebouw.
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Discussiëren over boeiend thema 
Vind je het leuk andere jongeren te ontmoeten en het geloof samen te ontdekken? Daar-
voor is de jongerengroep (15-30 jaar) van St. Maarten. Ongeveer eens per drie weken 
komt die op een vrijdagavond bij elkaar. Begeleiding: pastoraal werker Hao Tran. Eerst 
een gezamenlijke maaltijd, dan behandelt een spreker op een interactieve manier een 
boeiend thema, waarna hierover gediscussieerd wordt. De avond eindigt met gezellig 
borrelen in de jongerenbar boven in het parochiecentrum. 
Data: 25 mei, 22 juni. Tijd: 18.00-19.30 uur. Plaats: parochiecentrum St. Petrus’ 
banden, Rijsenburgselaan 4, Driebergen. Deelname: gratis. Opgave voor (een 
van) deze bijeenkomsten: bij pastor Hao Tran (zie colofon).

Dit jaar had ik de bijzondere mogelijk-
heid muziekspektakel ‘The Passion’ live 
mee te maken in de Bijlmer, Amsterdam. 
Mijn vader en ik hadden een busreis, 
door pastor Hao Tran geregeld, naar The 
Passion geboekt.
Er stond een groot scherm op een nog gro-
ter podium waarop beelden van de Bijlmer-
ramp getoond werden; dat moet vreselijk 
geweest zijn. Op het scherm vertelde een 
Surinaamse vrouw dat tijdens een avond-
wandeling met haar man haar twee zoons 
thuis in de vlammen zijn omgekomen. Toen 
ik hoorde hoe zij erover kon praten, vond ik 
haar heel sterk.
Het was interessant maar ook raar mensen 
voor je op het podium te zien lopen en te-
gelijk ook op een heel groot scherm. Het 
gaf een surrealistisch gevoel. Tussendoor 
zag je Jezus naar een Surinaamse brood-
jeskraam gaan en daar kocht hij vijf roti en 
twee bakkeljauw. En ook was het grappig te 
zien hoe Jezus in de tram zat met zijn apos-
telen. Maar het werd snel minder leuk toen 
Jezus zei: ‘Eén van jullie zal mij verraden.’ 
Later zongen Jezus en Judas een duet, over 
vriendschap en dat je door vrienden nooit 
eenzaam leeft, waarop Judas zong: ‘Ik heb 
het geprobeerd, maar het is de moeite niet.’ 

The Passion
’Goede muziek en teksten, alle mensen op grasveld samen’

’Het was interessant maar ook raar men-
sen voor je op het podium te zien lopen 
en tegelijk ook op een heel groot scherm.’

En ook: ‘Ik heb het geprobeerd maar alles 
gaat verkeerd.’ Jezus hield hem vast en 
zong: ‘Toe nou, lieve vriend, huil nou, praat 
nou, maar ik kijk in een lege blik.’
Het einde was een voorbeeld van politiek, 
met Pontius Pilatus die zei tegen Jezus dat 
hij toch Koning was. ‘Nee’, antwoordde Je-
zus, ‘dan hadden dienaren voor mij gevoch-
ten. Ik ben gekomen om te dienen.’ Toen 
werd Jezus weggevoerd met een zwarte 
zak over zijn hoofd. Dat was eng.
Maar, door de goede muziek en de teksten, 
en alle mensen op het grasveld samen, heb 
ik erg genoten.
Lea Bardoel, 14 jaar, Driebergen

Aanmelden vormsel kan nog

Jongeren die vóór de zomervakan-
tie in groep 7 of 8 van de basisschool 
zitten en dit jaar het vormsel willen 
ontvangen, kunnen zich tot uiterlijk 15 
mei aanmelden via secretariaat@paro-
chie-sintmaarten.nl. Zij krijgen dan de 
gegevens van ouderavonden en kinder-
bijeenkomsten toegezonden. Vragen? 
Bel met Raquel Greeven, secretariaat, 
030-6922113. De eerste ouderavond is 
donderdag 17 mei, om 20.00 uur in pa-
rochiecentrum St. Petrus’ banden, Rij-
senburgselaan 4, Driebergen. De voor-
bereiding van de vormelingen begint 
met deelname aan de familiedag op 27 
mei, in Leusden. De bijeenkomsten zijn 
verder op doordeweekse avonden in 
Driebergen, van 19.00-20.30 uur, bege-
leid door Hao Tran, pastoraal werker. 
De vormselviering is in november, in de 
St. Petrus’ bandenkerk te Driebergen. 
In 2019 is het hele vormselproject bij de 
St. Lucasparochie, in 2020 weer bij St. 
Maarten.

Het Aartsbisdom Utrecht organiseert deze 
zomer voor jongeren een tienerkamp en 
een jongerenreis. Van 5-11 augustus is het 
jaarlijkse tienerkamp voor meisjes en jon-
gens van 12 t/m 16 jaar. Het is in Rotterdel, 
in de Duitse Eifel, met verschillende spe-
len, een ‘spannende trektocht’ in de om-
geving, klimmen en vieringen. Aanmelden: 
www.jongaartsbisdom.nl (tot uiterlijk 1 juli). 
Deelname kost 200 euro. Deelnemers voor 
wie dit bedrag te hoog is, kunnen contact 
opnemen met pastoor Gerben Zweers, 
www.facebook.com/tienerkamp2018 of 
pastoorzweers@gmail.com. 

De reis voor jongeren (16-30 jaar) is van 
16 tot 27 juli. Aanmelden kan tot eind mei. 
Het gaat om een rondje (‘giro’) Italië. Met 
personenbusjes rijdt de groep eerst naar 
Florence, de hoofdstad van Toscane, erna 
volgen bezoeken aan Assisi, San Gimigna-
no en Siena. Het belooft een inspirerende 
reis te worden, met vieringen op mooie 
plaatsen en genieten van natuur, cultuur 
en gezelligheid. Deelname kost 599 euro. 
Informatie/aanmelden (vóór 1 juni) via Fa-
cebook (zoek op ‘giro jongerenreis Italië 
2018’) of bij pastoor Gerben Zweers, pas-
toorzweers@gmail.com.

Tienerkamp en jongerenreis aartsbisdom

Ook vanuit St. Maarten 
weer naar Taizé 

Voor jongeren van 15 tot 30 jaar komt de 
jaarlijkse reis naar Taizé er weer aan. Ande-
re jongeren ontmoeten, samen het geloof 
vieren/ontdekken, een week weg van dage-
lijkse zaken als school en werk: dat is de 
Taizéreis. In Taizé (midden-Frankrijk) is een 
oecumenische broedergemeenschap die 
jaarlijks duizenden jongeren uit de hele we-
reld ontvangt om op zoek te gaan naar de 
bronnen van het geloof, ruimte te ervaren 
om na te denken en met elkaar te praten 
over hun leven en het geloof. Het onderko-
men in Taizé is eenvoudig en goed, slapen 
gebeurt in tenten of barakken met stapel-
bedden. De organisatie is in handen van de 
St. Maartenparochie, samen met verschil-
lende parochies en protestante gemeentes. 
Datum: za. 14 t/m zo. 22 juli. Kosten: ca. 
€ 210,- p.p.. Dit is inclusief reis, eten, over-
nachting en programma. Aanmelden: 
vóór 1 juni bij pastoraal werker Hao Tran, 
h.tran@parochie-sintmaarten.nl.
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Palmpasen: mooie stokken maken en in optocht de kerk in

Mooi Kinderpaasspel

* Beeldimpressie van het Kinderpaasspel zoals dat op Witte Donderdag, donderdag 29 
maart, vroeg in de avond met volle inzet en aandacht door kinderen en een enkele ouder 
is opgevoerd in de St. Petrus’ bandenkerk in Driebergen.

Kleuterkerk
‘Vriendschap’ was het thema van Kleuter-
kerk zondag 11 maart. Veertien kinderen 
luisterden naar het verhaal over Jonathan 
en David, beste vrienden die elkaar be-
schermden. De kinderen maakten vriend-
schapskettingen. De volgende Kleuterkerk 
is zondag 10 juni. We gaan dan een mooi 
cadeau maken voor onze vaders en horen 
het verhaal over Jezus die het Onze Vader 
leerde aan zijn leerlingen. Kleuterkerk is 
een viering van een half uurtje voor kinde-
ren t/m 6 jaar. We lezen een verhaal, bid-
den met elkaar, delen wat lekkers en er is 
tijd iets te knutselen.
Volgende keer: zo. 10 juni, 9.30 uur inloop, 
aanvang 9.45 uur. Tot 10.30 uur. Plaats: In 
parochiecentrum Emmaus, Rozenstraat 20, 
Zeist én parochiezaal ‘Ons Centrum’, Dorps-
straat 15, Doorn. Info/opgeven voor de 
groepsapp: annekarien.damen@gmail.com.

Kidsclub 
De Kidsclub is er voor alle kinderen van 
6 t/m 9 jaar. Er zijn verschillende acti-
viteiten om op een actieve en speelse 
manier te praten over geloof. Er is wat 
te beleven voor de kinderen doordat zij 
iets kunnen maken of doen. Neem ge-
rust vriendjes of vriendinnetjes mee. Doe 
je mee? Geef je dan op bij Anne-karien 
Damen, annekarien.damen@gmail.com. 
Data: zo. 6 mei en zo. 3 juni. Op 6 mei 
hebben we het over Vriendschap. Je-
zus vertelt aan zijn leerlingen wat voor 
vriend Hij is voor zijn vrienden. Op 3 
juni kijken we uit naar Vaderdag en ma-
ken iets moois voor onze vaders. Tijd: 
11.00-12.00 uur. Plaats: De Ark, Amers-
foortseweg 50, Maarn (links naast de 
kerk). Info/opgeven: Anne-karien Da-
men, annekarien.damen@gmail.com.

Kinderkamp
Het Aartsbisdom Utrecht organiseert deze 
zomer een kinderkamp (4 t/m 9 augustus) 
voor meisjes en jongens van 8 t/m 12 jaar. 
Het motto ervan: ‘Ga je mee op wereld-
reis?’ De organisatoren: ‘We gaan in één 
week de wereld rond: over het spoor, door 
de lucht, over de weg en door het water. 
We leren veel over andere landen. Tijdens 
vieringen en catechese luisteren we naar 
verhalen uit de Bijbel en leren van de rei-
zen van o.a. Abraham en Paulus.’ Met: 
spelletjes, knutselen, keten en lekker eten. 
Het kamp is op kampeerboerderij De Hei-
debloem in Haarle (bij Nijverdal), locatie De 
Veltmaat.
Aanmelden: tot 1 juni, via www.jongaarts-
bisdom.nl. Info: Jacqueline Kolfschoten, 
j.kolfschoten@upcmail.nl, 06 29015399. 
Kosten: 125 euro per kind (bij meer kinde-
ren uit één gezin 70 euro per extra kind).

* Veel kinderen kwamen zaterdag 24 maart naar Doorn, Driebergen of Zeist om daar een mooie palmpaasstok te maken. Op Palmpa-
sen liepen zij in optocht, in Doorn zelfs met een ezel (vader met een ezelsmasker op het hoofd), de kerk binnen. Na de viering hebben 
de kinderen hun palmpaasstok weggegeven aan iemand die een steuntje in de rug kon gebruiken. Dat werd erg gewaardeerd. In Doorn 
kreeg de Vastenactie nog extra aandacht. De afgelopen weken is pastor Henk Bloem, vergezeld van een aantal zusters van Onze Lieve 
Vrouw van Amersfoort die werkzaam zijn in Malawi, op elke locatie een keer voorgegaan. Samen hebben zij het doel van het Vasten-
actieproject, een gebouw voor kinderopvang en kleuteronderwijs in Malawi, gepromoot. De kinderen hebben tijdens de viering bij de 
kinderwoorddienst ook meer gehoord over dit project. Zij hebben tekeningen gemaakt die naar Malawi zullen worden opgestuurd. Het 
is erg mooi om te zien hoe Palmpasen mensen dichter bij elkaar brengt.
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Enige oud-parochianen van Austerlitz heb-
ben vorige maand alle religieuze goederen 
van de opgeheven RK geloofsgemeenschap 
daar ingepakt en naar de Sint Josephkerk in 
Zeist gebracht. Het archief is veilig opgebor-
gen onder de juiste condities bij de gemeen-
te Zeist. Tevoren heeft een aantal locaties 
van de Sint Lucas- en de Sint Maartenparo-
chie goederen opgehaald die zij konden ge-
bruiken. Een goede zaak dat die bij andere 
locaties weer van pas komen. Wat nu nog in 
de kerk staat zijn tafels, stoelen, kasten en 
spullen uit de compleet ingerichte keuken, 
omdat de vergaderruimte nog steeds wordt 
verhuurd. In goed overleg met het parochie-
bestuur is een en ander uitstekend verlopen. 
Wat er in de verdere toekomst met de kerk 
gaat gebeuren, is nog niet duidelijk. Om toch 
het ‘katholieke vlammetje’ van Austerlitz 

brandend te houden, zijn/worden er enkele 
inventarisstukken uitgestald rechts voorin 
de St. Josephkerk in Zeist. Er is een traditie 
in Austerlitz om (nieuwe) straten de naam te 
geven van personen die in het verleden veel 
indruk hebben gemaakt. Zoals bekend is er 
in Austerlitz een Pater de Leeuwweg, bin-
nenkort zal daar ook een Pater Andreoliweg 
bij komen. Het wordt een zijstraat van de 
Gramserweg, schuin tegenover de School- 
dwarsweg. Een mooi gebaar van de straat-
namencommissie van Zeist om direct met 
onze aanvraag in te stemmen. We zijn er 
trots op dat onze twee geliefde Franciscaner 
paters samen vlak bij elkaar genoemd wor-
den, zodat wij hen nooit zullen vergeten. Wij 
houden u de hoogte wanneer de straat/weg 
officieel in gebruik wordt genomen.
Gerard Marlet, parochiaan

Op vakantie: vliegen of niet vliegen?
Heeft u al vakantieplannen? Ik mijmer en bedenk me wat ik 
zoek in de vakantie. Even los van alles, geen gedoe, leven van 
dag tot dag, rust, ontspanning, buiten zijn, maar ook avon-
tuur, dat is wat in mij opkomt. Mooie landschappen, andere 
culturen en mensen passeren mijn geestesoog.

Ik bedenk me dat je hiervoor niet naar exotische oorden hoeft te 
vliegen. Europa, zelfs Nederland, heeft dit allemaal te bieden en is 
treinend, fietsend, lopend of met de auto te bereizen.
Vakantie levert bij veel mensen een CO2-piek op. Wist u dat je, 
om de CO2-uitstoot van een retourtje Bali te compenseren, 1000 
bomen per persoon moet planten? Vliegen, ook binnen Europa, 

heeft een enorme impact op het milieu en de leefomgeving van omwonenden van vlieg-
velden. ‘Even wat minder voor een ander’, was de slogan van de Vastenactiecampagne.
Bent u bereid minder (of niet) te vliegen om zo mede zorg te dragen voor ons gemeen-
schappelijke huis? (Wilt u reageren? Laat ons dat s.v.p. weten in een kort persoonlijk 
stukje (max. 100 woorden) en stuur dat naar centraleredactie@parochie-sintmaarten.nl).
Marjolein Tiemens-Hulscher, namens werkgroep Duurzaam Geloven, Sint-Maarten

Marjolein Tiemens: 
‘Vliegen hoeft niet.’

Naar Assisi en Rome
Voor de 10-daagse reis naar Assisi en Rome 
van de parochies Sint Maarten en Sint Lu-
cas kunnen belangstellenden zich nog aan-
melden, ook mensen van buiten die paro-
chies zijn van harte welkom. Het vertrek is 
4 september, per vliegtuig naar Assisi. Daar 
verblijven we een paar dagen, vervolgens 
reizen we verder met de touringcar naar 
Rome. De terugreis is op 13 september.
Informatie: www.parochie-sintmaarten.nl 
of werkgroep bedevaarten St. Lucas & St. 
Maarten, Willie van de Brug, 06-21410286, 
willievankooij@gmail.com (nieuw mailadres) 
of Frans Groot, 06-53129218, ansenfrans47
@kpnmail.nl. Opgave: rechtstreeks bij Paulus 
Reizen, Sandra van Eekelen, info@paulus-
reizen.nl  of 024-3818198. 

Tweedaagse busbedevaart
Het Aartsbisdom Utrecht organiseert op 21 
(2e Pinksterdag) en 22 mei een busbede-
vaart naar Echternach, Luxemburg. Daar 
is jaarlijks bij het graf van Sint Willibrord 
(overleden in 739; eerste aartsbisschop 
van Utrecht, apostel van Nederland) de 
beroemde ‘Springprocessie’. We verblijven 
in hotel Koch-Schilt in Irrel, vlakbij Echter-
nach. Vicaris Cornelissen is pastoraal be-
geleider. Programma 21 mei: opstapplaats 
o.a. Utrecht, rond 13.00 uur aankomst in 
Luxemburg, eigen tijd/lunch, Eucharistie-
viering in kathedraal Luxemburg, rit naar 
en inchequen en dineren bij het hotel, naar 
Echternach voor openingsplechtigheid in 
de basiliek (20.00 uur), vrije avond, terug-
rit. Het hotel ligt op tien minuten rijden van 
Echternach. Op 22 mei wonen we na het 
ontbijt de pontificale Mis bij in de basiliek 
en 9.30 uur de Springprocessie. Na het lof 
in de basiliek terugreis naar Nederland.
Kosten: € 110,- o.b.v. 2-persoonskamer, 
toeslag 1-persoonskamer € 20,- (beperkt 
beschikbaar). In prijs inbegrepen: diner 
dag één en ontbijt dag twee. 

Austerlitz

Religieuze goederen Austerlitz naar elders
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 Doorn Driebergen Leersum Maarn Woudenberg Zeist 
Zaterdag 28 april     E: 19.00 

K. Donders 
Catharinakoor 

 

Zondag 29 april 
5e Zondag van Pasen 

E: 09.30 
H. Bloem 
Martinuskoor 

E: 09.30 
F. Verhaar 
SGM 

C: 09.30 
M. Sarot 
Samenzang 

E: 11.00 
J. de Froe 
Theresiakoor 

 E: 11.00 
K. Donders 
Cantores 

Dinsdag 1 mei      M: 19.00 
M. v.d. Horst 

Woensdag 2 mei 
t/m 
vrijdag 4 mei 

 woe 2 mei  
E: 09.15 
F. Verhaar 
Samenzang 

 vrij 4 mei 
E: 09.30 
K. Donders 
Samenzang 

woe 2 mei 
C: 09.30 
M. v.d. Worp 
Samenzang 

woe 2 mei 
E: 09.00 
H. Bloem 
Samenzang 

Zaterdag 5 mei C: 19.00 
H. Tran 
Samenzang 

    G: 19.00 
M. v.d. Horst 
Samenzang 

Zondag 6 mei 
6e Zondag van Pasen 

G: 09.30 
werkgroep 
Martinuskoor 

C: 09.30 
H. Tran 
Mediant 

E: 09.30 
H. Zemann 
Andrieskoor 

E: 11.00 
H. Zemann 
Theresiakoor 

C: 11.00 
H. Tran 
Samenzang 

E: 11.00 
H. Bloem 
Cantores 

Dinsdag 8 mei      M: 19.00 
J. van Buuren 

Woensdag 9 mei  E: 09.15 
H. Zemann 
Samenzang 

  C: 09.30 
J. Strooper 
Samenzang 

E: 09.00 
H. Bloem 
Samenzang 

Donderdag 10 mei 
Hemelvaartsdag 

Gezamenlijke 
viering in 
Maarn 

Gezamenlijke 
viering in 
Maarn 

Gezamenlijke 
viering in 
Maarn 

E: 10.30 
F. Verhaar & 
H. Tran 
Theresiakoor 

Gezamenlijke 
viering in 
Maarn 

O: 09.30  
M. Sarot 
 

E: 11.00 
H. Zemann 
Cantores 

Vrijdag 11 mei    E: 09.30 
H. Zemann 
Samenzang 

  

Zaterdag 12 mei   E: 19.00 
K. Donders 
Samenzang 

   

Zondag 13 mei 
7e Zondag van Pasen 

C: 09.30  
M. Sarot 
Martinuskoor 

E: 09.30 
F. Verhaar 
SGM 

 C: 11.00 
M. Sarot 
Theresiakoor 

C: 11.00 
M. v.d. Horst 
Samenzang 

E: 11.00 
H. Zemann 
Cantores 
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 Doorn Driebergen Leersum Maarn Woudenberg Zeist 
Dinsdag 15 mei      M: 19.00 

M. v.d. Horst 
Woensdag 16 mei  
t/m 
vrijdag 18 mei 

 woe 16 mei 
E: 09.15 
F. Verhaar 
Samenzang 

 vrij 18 mei 
E: 09.30 
H. Zemann 
Samenzang 

woe 16 mei 
C: 09.30 
M. v.d. Horst 
Samenzang 

woe 16 mei 
E: 09.00 
H. Zemann 
Samenzang 

Zaterdag 19 mei  E: 19.00  
H. Zemann 
Schola 

   14.00-15.30 
Gelegenheid 
tot aanbidding 
en biecht 

Zondag 20 mei 
1e Pinksterdag 

C: 09.30  
H. Tran 
Onderweg 

 C: 09.30 
M. v.d. Horst 
Andrieskoor 

C: 11.00  
H. Tran 
Theresiakoor 

C: 11.00 
M. v.d. Horst 
Catharinakoor 

E: 11.00 
H. Zemann 
Emmauskoor 

Maandag 21 mei 
2e Pinksterdag 

     E: 09.15  
Gezamenlijke 
viering in 
Leusden 
K. Donders 

Dinsdag 22 mei      M: 19.00 
T. Poelsma 

Woensdag 23 mei 
t/m 
vrijdag 25 mei 

 woe 23 mei 
E: 09.15 
F. Verhaar 
Samenzang 

 vrij 25 mei 
E: 09.30 
H. Zemann 
Samenzang 

woe 23 mei 
E: 09.30 
H. Zemann 
Samenzang 

woe 23 mei 
C: 09.00 
F. Kelder 
Samenzang 

Zaterdag 26 mei     E: 19.00 
K. Donders 
Samenzang 

 

Zondag 27 mei 
Drievuldigheids-
zondag 

E: 09.30 
K. Donders 
Martinuskoor 

C: 09.30 
werkgroep 
JKD 

E: 09.30 
werkgroep 
Samenzang 

C: 11.00 
E. Rietveld 
Theresiakoor 

 O: 10.00  
H. Bloem 
 

E: 11.00 
K. Donders 
Walkartkoor 

Dinsdag 29 mei      M: 19.00  
H. Zemann & 
M. v.d. Laan 

Woensdag 30 mei 
t/m  
vrijdag1 juni 

 woe 30 mei 
E: 09.15 
F. Verhaar 
Samenzang 

 vrij 1 juni 
E: 09.30 
H. Zemann 
Samenzang 

woe 30 mei 
E: 09.30 
H. Zemann 

woe 30 mei 
C: 09.00 
W. Hoekstra 
Samenzang 

Zaterdag 2 juni 
 

E: 19.00 
H. Zemann 
Samenzang 

    G: 19.00 
M. v.d. Horst 
Samenzang 

Zondag 3 juni 
Sacramentsdag 

G: 09.30 
werkgroep 
Martinuskoor 

E: 09.30 
F. Verhaar 
Mediant 

C: 09.30 
M. Sarot 
Themakoor 

C: 11.00 
werkgroep D. 
Theresiakoor 

C: 11.00 
werkgroep 
Rejoice 

E: 11.00  
H. Zemann 
Tilimbom 
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 Doorn Driebergen Leersum Maarn Woudenberg Zeist 
Maandag 4 juni 
t/m 
vrijdag 8 juni 

 woe 6 juni 
E: 09.15 
F. Verhaar 
Samenzang 

 vrij 8 juni 
E: 09.30 
K. Donders 
Samenzang 

woe 6 juni 
C: 09.30 
J. Strooper 
Samenzang 

woe 6 juni 
E: 09.00 
H. Zemann 
Samenzang 

Zaterdag 9 juni   E: 19.00 
K. Donders 
Andrieskoor 

   

Zondag 10 juni 
10e Zondag  
door het jaar B 
 

K: 09.30  
A.k. Damen 
 

C: 09.30 
M. Sarot 
Martinuskoor &  
Theresiakoor 

C: 09.30 
werkgroep 
SGM 

 Gezamenlijke 
viering in 
Doorn 

E: 11.00 
H. Bloem 
Catharinakoor 

K 09.30  
H. Tran 
 

E: 11.00 
K. Donders 
Emmauskoor 

Maandag 11 juni 
t/m 
vrijdag 15 juni 

 woe 13 juni 
E: 09.15 
H. Zemann 
Samenzang 

 vrij 15 juni 
E: 09.30 
H. Zemann 
Samenzang 

woe 13 juni 
C: 09.30 
M. v.d. Horst 
Samenzang 

woe 13 juni 
E: 09.00 
H. Bloem 
Samenzang 

Zaterdag 16 juni 
 

 E: 19.00 
H. Zemann 
JKD 

   14.00-15.30 
Gelegenheid 
tot aanbidding 
en biecht  

Zondag 17 juni 
11e Zondag 
door het jaar B 

E: 09.30 
H. Zemann 
Martinuskoor 

 C: 09.30 
M. Sarot 
Andrieskoor 

E: 11.00 
H. Zemann 
Theresiakoor 

C: 11.00 
M. Sarot 
Samenzang 

E 11.00 
H. Bloem 
Themakoor 

Maandag 18 juni 
t/m 
vrijdag 22 juni 

 woe 20 juni 
E: 09.15 
F. Verhaar 
Samenzang 

 vrij 22 juni 
E: 09.30 
H. Zemann 
Samenzang 

woe 20 juni 
E: 09.30 
H. Bloem 
Samenzang 

woe 20 juni 
E: 09.00 
H. Zemann 
Samenzang 

Zaterdag 23 juni     E: 19.00 
K. Donders 
Samenzang 

 

Zondag 24 juni 
Johannes de Doper 

C: 09.30 
M. Sarot 
Martinuskoor 

E: 09.30 
F. Verhaar 
Mediant 

E: 09.30 
P. Koper 
Samenzang 

E: 11.00 
J. de Froe 
Theresiakoor 

O: 10.00  
H. Tran &  
ds. P. Koekoek 

E: 11.00  
Rector P. 
Kuipers 
Tilimbom 

Woensdag 27 juni 
 

 E: 09.15 
H. Bloem 
Samenzang 

  E: 09.30 
H. Zemann 
Samenzang 

C: 09.00 
H. Wigman 
Samenzang 

Vrijdag 29 juni 
H. Petrus & Paulus 

   E: 09.30 
H. Zemann 
Samenzang 

  

Zaterdag 30 juni       
Zondag 1 juli 
13e Zondag 
door het jaar B 

E: 09.30 
H. Bloem 
Onderweg 

E: 09.30 
F. Verhaar 
Schola 

O: 10.00  
H. Tran 
Samenzang 

C: 11.00 
E. Rietveld 
Theresiakoor 

C: 11.00 
M. v.d. Horst 
Samenzang 

E: 09.30 
H. Zemann 
Emmauskoor  

www.villaflora.nu

Villa Flora

OPENINGSTIJDEN
di-vr     09:00-18:00
za         09:00-17:00

Dorpsstraat 33
3941 JK  Doorn

0343-445218
info@villaflora.nu

‘t Langbroekertje
Fournituren • Modestoffen

Hobby • Wol

Doornseweg 26
Langbroek 0343 - 56 30 58

Martha Bleijenberg
info@langbroekertje.nl
www.langbroekertje.nl

TON VAN BRENEN
groot assortiment voordelig textiel

Dames- en herenpantalons
Vrijetijdskleding - kousen en sokken

Ten Cate ondergoed
Spijkerbroeken

Babykleding “Feetje”
Setterlady

15



Liturgierooster van ma. 2 juli t/m zo. 8 juli 2018 (jaar B) 16

Liturgierooster van maandag 2 juli t/m zondag 8 juli 2018 (jaar B)                                 16 
 

 

Wijzigingen voorbehouden. Het actuele rooster vindt u op onze website.  
 
C: Communieviering 
E: Eucharistieviering 
G: Gebedsviering 
K: Kleuterkerk 
M: Mariaviering 
O: Oecumenische viering 
SGM: Sint Gregorius Magnus 
JKD: Jongerenkoor Driebergen 
k.n.n.b: Koor nog niet bekend 
 

 Petrus- & Pauluszaal, Rijsenburgselaan 4, Driebergen 
 Doopsgezinde kerk, P. van Wieldrechtlaan 29A, Zeist 
 Feest van de Geest 
 Evangelisch Broedergemeente, Zusterplein 20, Zeist 
 Gezinsviering 
 De Voorhof, Nico Bergsteijnweg 139, Woudenberg   
 Openluchtviering achter Bosbad, Scherpenzeelseweg, Leersum 
 Doorn: Ons Centrum, Dorpsstraat 15, Doorn 
     Zeist: parochiecentrum Emmaus, Rozenstraat 20, Zeist 

 

 Doorn Driebergen Leersum Maarn Woudenberg Zeist 
Maandag 2 juli 
t/m 
vrijdag 6 juli 

 woe 4 juli 
E: 09.15 
F. Verhaar 
Samenzang 

 vrij 6 juli 
E: 09.30 
H. Zemann 
Samenzang 

woe 4 juli 
C: 09.30 
M. v.d. Worp 
Samenzang 

woe 4 juli 
E: 09.00 
H. Zemann 
Samenzang 

Zaterdag 7 juli C: 19.00 
M. Sarot 
k.n.n.b. 

     

Zondag 8 juli 
14e Zondag 
door het jaar B 

G: 09.30 
werkgroep 
k.n.n.b. 

C: 09.30  
H. Tran 
k.n.n.b. 

C: 09.30 
M. Sarot 
k.n.n.b. 

E: 11.00 
H. Bloem 
Theresiakoor 

C: 11.00 
M. Sarot 
k.n.n.b. 

E: 09.30 
H. Zemann 
Samenzang 

Acacialaan 6  3941 JR  Doorn
Tel. 0343 - 41 20 07

HEUVELRUG GRAFGEDENKTEKENS
JOHAN ZANDEE

voor grafgedenktekens in natuursteen, 
glas en andere duurzame materialen.

Samen met U zoeken wij welk gedenkteken 
past bij uw wensen.

pr. Hendrikweg 48, Doorn • Tel. 06 53 36 75 64
www.heuvelrug-grafgedenktens.nl
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C: Communieviering 
E: Eucharistieviering 
G: Gebedsviering 
K: Kleuterkerk 
M: Mariaviering 
O: Oecumenische viering 
SGM: Sint Gregorius Magnus 
JKD: Jongerenkoor Driebergen 
k.n.n.b: Koor nog niet bekend 
 

 Petrus- & Pauluszaal, Rijsenburgselaan 4, Driebergen 
 Doopsgezinde kerk, P. van Wieldrechtlaan 29A, Zeist 
 Feest van de Geest 
 Evangelisch Broedergemeente, Zusterplein 20, Zeist 
 Gezinsviering 
 De Voorhof, Nico Bergsteijnweg 139, Woudenberg   
 Openluchtviering achter Bosbad, Scherpenzeelseweg, Leersum 
 Doorn: Ons Centrum, Dorpsstraat 15, Doorn 
     Zeist: parochiecentrum Emmaus, Rozenstraat 20, Zeist 

 

 Doorn Driebergen Leersum Maarn Woudenberg Zeist 
Maandag 2 juli 
t/m 
vrijdag 6 juli 

 woe 4 juli 
E: 09.15 
F. Verhaar 
Samenzang 

 vrij 6 juli 
E: 09.30 
H. Zemann 
Samenzang 

woe 4 juli 
C: 09.30 
M. v.d. Worp 
Samenzang 

woe 4 juli 
E: 09.00 
H. Zemann 
Samenzang 

Zaterdag 7 juli C: 19.00 
M. Sarot 
k.n.n.b. 

     

Zondag 8 juli 
14e Zondag 
door het jaar B 

G: 09.30 
werkgroep 
k.n.n.b. 

C: 09.30  
H. Tran 
k.n.n.b. 

C: 09.30 
M. Sarot 
k.n.n.b. 

E: 11.00 
H. Bloem 
Theresiakoor 

C: 11.00 
M. Sarot 
k.n.n.b. 

E: 09.30 
H. Zemann 
Samenzang 
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C: Communieviering 
E: Eucharistieviering 
G: Gebedsviering 
K: Kleuterkerk 
M: Mariaviering 
O: Oecumenische viering 
SGM: Sint Gregorius Magnus 
JKD: Jongerenkoor Driebergen 
k.n.n.b: Koor nog niet bekend 
 

 Petrus- & Pauluszaal, Rijsenburgselaan 4, Driebergen 
 Doopsgezinde kerk, P. van Wieldrechtlaan 29A, Zeist 
 Feest van de Geest 
 Evangelisch Broedergemeente, Zusterplein 20, Zeist 
 Gezinsviering 
 De Voorhof, Nico Bergsteijnweg 139, Woudenberg   
 Openluchtviering achter Bosbad, Scherpenzeelseweg, Leersum 
 Doorn: Ons Centrum, Dorpsstraat 15, Doorn 
     Zeist: parochiecentrum Emmaus, Rozenstraat 20, Zeist 

 

 Doorn Driebergen Leersum Maarn Woudenberg Zeist 
Maandag 2 juli 
t/m 
vrijdag 6 juli 

 woe 4 juli 
E: 09.15 
F. Verhaar 
Samenzang 

 vrij 6 juli 
E: 09.30 
H. Zemann 
Samenzang 

woe 4 juli 
C: 09.30 
M. v.d. Worp 
Samenzang 

woe 4 juli 
E: 09.00 
H. Zemann 
Samenzang 

Zaterdag 7 juli C: 19.00 
M. Sarot 
k.n.n.b. 

     

Zondag 8 juli 
14e Zondag 
door het jaar B 

G: 09.30 
werkgroep 
k.n.n.b. 

C: 09.30  
H. Tran 
k.n.n.b. 

C: 09.30 
M. Sarot 
k.n.n.b. 

E: 11.00 
H. Bloem 
Theresiakoor 

C: 11.00 
M. Sarot 
k.n.n.b. 

E: 09.30 
H. Zemann 
Samenzang 
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C: Communieviering 
E: Eucharistieviering 
G: Gebedsviering 
K: Kleuterkerk 
M: Mariaviering 
O: Oecumenische viering 
SGM: Sint Gregorius Magnus 
JKD: Jongerenkoor Driebergen 
k.n.n.b: Koor nog niet bekend 
 

 Petrus- & Pauluszaal, Rijsenburgselaan 4, Driebergen 
 Doopsgezinde kerk, P. van Wieldrechtlaan 29A, Zeist 
 Feest van de Geest 
 Evangelisch Broedergemeente, Zusterplein 20, Zeist 
 Gezinsviering 
 De Voorhof, Nico Bergsteijnweg 139, Woudenberg   
 Openluchtviering achter Bosbad, Scherpenzeelseweg, Leersum 
 Doorn: Ons Centrum, Dorpsstraat 15, Doorn 
     Zeist: parochiecentrum Emmaus, Rozenstraat 20, Zeist 

 

 Doorn Driebergen Leersum Maarn Woudenberg Zeist 
Maandag 2 juli 
t/m 
vrijdag 6 juli 

 woe 4 juli 
E: 09.15 
F. Verhaar 
Samenzang 

 vrij 6 juli 
E: 09.30 
H. Zemann 
Samenzang 

woe 4 juli 
C: 09.30 
M. v.d. Worp 
Samenzang 

woe 4 juli 
E: 09.00 
H. Zemann 
Samenzang 

Zaterdag 7 juli C: 19.00 
M. Sarot 
k.n.n.b. 

     

Zondag 8 juli 
14e Zondag 
door het jaar B 

G: 09.30 
werkgroep 
k.n.n.b. 

C: 09.30  
H. Tran 
k.n.n.b. 

C: 09.30 
M. Sarot 
k.n.n.b. 

E: 11.00 
H. Bloem 
Theresiakoor 

C: 11.00 
M. Sarot 
k.n.n.b. 

E: 09.30 
H. Zemann 
Samenzang 

Stationsweg West 93 - 3931 EL  Woudenberg
T 033 286 1841 - www.tegrotenhuis.com

Van Alfa Romeo tot Volvo! 

Onderhoud van
alle merken auto’s



Intenties
5/6 mei: Monique Meijerink - Renes, Jos 
Braam, Vincent Snijders, familie Hofman.
13 mei: Ben en Loes Houweling, 
Monique Meijerink – Renes, familie 
Lanphen v.d. Veer.
Pinksteren 20 mei: familie Frumau, 
Monique Meijerink - Renes, Vincent 
Snijders, overl. familie Canisius en 
van Kooten.
27 mei: Monique Meijerink - Renes
2/3 juni: Nog geen opgaven
10 juni: familie Lanphen van der Veer
17 juni: Ben en Loes Houweling, 
Monique Meijerink - Renes, familie 
Lanphen v.d. Veer, Gerard Verbeet, 
overl. familie Canisius en van Kooten
24 juni: familie Frumau, Monique 
Meijerink - Renes
1 juli: Henk en Tonny van Rossum, 
Monique Meijerink - Renes

Sint Martinuskerk Doorn - Langbroek

Telefoon: 0343 - 56 15 69 | Mobiel: 06 - 46 54 76 43
www.kapsalonaline.nl

Sinds 1969 verzorgen wij
bouwkundige en installatietechnische

werkzaamheden. Deze variëren
van kleine aanpassingen aan
woningen en gebouwen tot
grootschalige nieuwbouw.

Stijlvol, degelijk en vertrouwd 
op de Utrechtse Heuvelrug

Telefoon 0343 - 46 18 80 • Mobiel 06 - 49 87 96 36
Velperengh 32 • 3941 BZ  Doorn

www.begrafenisondernemingbrouwer.nl
info@begrafenisondernemingbrouwer.nl

Opbrengst collecten
25 febr. € 130,10  Sint Julie Nursery- 

school Malawi
2 mrt. € 550,50 bij een uitvaart
3 mrt € 58,10  Sint Julie Nursery- 

school Malawi
4 mrt. € 101,10  Sint Julie Nursery- 

school Malawi
11mrt. € 150,25  Sint Julie Nursery- 

school Malawi 
14 mrt. € 39,00  Martinusviering
18 mrt. € 184,86  Sint Julie Nursery- 

school Malawi
25 mrt. € 390,00  Sint Julie Nursery- 

school Malawi
29 mrt. € 207,15  Voedselbank 

Utrechtse Heuvelrug
31mrt./ € 762,72  voor de Caritas
1 april   St. Maarten
  € 422,65  voor onderhoud 

Martinuskerk
Bloemen voor Maria: € 8,50 Bedankt.

Thema: Vrije tijd
De zomer breekt aan, de vakantietijd staat voor de deur. ‘Vrije tijd’ lijkt vanzelfsprekend 
maar toch kregen de meeste Nederlanders pas na de Tweede Wereldoorlog echt tijd voor 
andere dingen naast het ‘broodnodige’ werk. Op deze middag staan we stil bij het ‘dage-
lijks brood’ van toen, en de ruimte die er kwam om echt vrij te zijn.  Historische beelden 
brengen ons terug in de tijd, en bij de vraag wat echt ‘vrij-zijn’ betekenen kan. Ds. Teun 
Kruiswijk Jansen zal dit programmaonderdeel verzorgen. Aansluitend is er tijd om een spel 
te doen, zomaar te praten of een gesprek te voeren. Om 17.30 uur staat er weer een brood-
maaltijd met snack op ons te wachten. Datum en tijd: vrijdagmiddag/avond 25 mei 2018 
van 15.00 tot 19.00 uur. Plaats: Ludenzaal van Huize Beatrix, Jacob van Ruysdeallaan 
17, Doorn. Opgave bij Willy Altena, 0343-417167 / 06-13504563, willyaltena@hotmail.com 
(vóór maandag 21 mei). Vervoer kan eventueel geregeld worden. Vrijwillige bijdrage: € 5,-. 

Colofon

Sint Martinuskerk
Pastorie: Dorpsstraat 15
3941 JK DOORN Tel. 0343 - 412148 
Secretariaat: (ma-vrij) 10.00 - 12.00 uur

Vieringen 
St. Martinuskerk
1e zaterdag van de maand: 19.00 uur.
Zondag: 09.30 uur.
Na de dienst op zondag kunt u links naast 
de kerk een kopje koffie drinken en een 
praatje maken met uw medeparochianen.

Park Boswijk: 1e vrijdag van de maand
Eucharistieviering om 10.30 uur
Huize Beatrix: 2e woensdag van de 
maand W&C-viering om 10.30 uur
Het Zonnehuis: 2e vrijdag van de maand
W&C-viering om 18.45 uur
4e vrijdag/maand Eucharistieviering
om 18.45 uur

Ons Centrum 
Voor gebruikmaking van deze ruimte kunt 
u contact opnemen met het secretariaat 
Ans Damen of Toon van der Linden,
0343 - 416740, martinuskerk@outlook.com

Facebook
www.facebook.com/
SintMartinuskerkDoornLangbroek

Parochiebijdrage: 
ING:  NL12INGB 0000581028 of
Abnamro:  NL56ABNA 0436944200
t.n.v. St. Martinuskerk Doorn

Samen Leven (al is het maar voor even)
Een initiatief van de Raad van Kerken Doorn waarbij mensen met en zonder 
beperking elkaar ontmoeten bij gesprek, spel en/of maaltijd.

17

Hemelvaart
Met Hemelvaart, donderdag 10 mei, gaat 
Sint Maarten weer dauwtrappen. Eindbe-
stemming is dit keer de Sint Theresiakerk 
in Maarn.
In Doorn wordt om 08.30 uur gestart met 
een korte gebedsdienst in de kerk, waarna 
we om 08.45 uur vertrekken met een fiets-
tocht richting de Theresiakerk. Rond 09.45 
uur komen we dan in Maarn aan. Vergeet u 
niet om broodjes mee te nemen?
Want u bent van harte welkom in Maarn 
waar vanaf 09.45 uur de koffie/thee/fris-
drank voor u klaar staat en u met mensen 
uit andere locaties in gesprek kunt komen. 
En de zelf meegenomen broodjes wor-
den ingezameld en met elkaar gedeeld. 
Om 10.30 uur begint de eucharistieviering 
waarin pastor Frans Verhaar en pastoraal 
werker Hao Tran zullen voorgaan.
U kunt zich opgeven bij Marjo Buis, 
buijsframbach@zonnet.nl,  0343-416340.



Sint Martinuskerk Doorn - Langbroek

In memoriam
Marin
Vrauwdeunt

Veel te vroeg heb-
ben Linda, Ton, Lia, 
Marja en Diana af-
scheid moeten van Marin Vrauwdeunt. Na 
een korte ziekteperiode met vele tegensla-
gen is Marin op 29 maart thuis overleden. 
De geschiedenis lijkt zich te herhalen. Op 
exact dezelfde dag, 43 jaar geleden, over-
leed de moeder van Marin op jonge leeftijd 
en ook zij liet een gezin na. 
Marin is geen onbekende in de parochie 
van Doorn en Langbroek. Hij werd gebo-
ren als zoon van ‘de kapper uit Doorn’ en 
is in onze kerk gedoopt. Na zijn 1e Heilige 
Communie is Marin misdienaar geworden 
en heeft zich vele jaren voor deze groep 
ingezet bij de dien- en stallingbeurten, de 
organisatie van de jaarlijkse zomerkampen 
en de opstart van de rommelmarkt. Na zijn 
huwelijk met Linda zijn zij gaan wonen aan 
de Van Nagelllaan in Doorn. Na de geboor-
te van hun eerste zoon werd hun leven 
verrijkt met de geboorte van een drieling. 

Een groot gezin was hun wens, maar drie 
tegelijk vraagt toch wel even een andere 
aanpak. Marin werd huisvader en zette 
zich volledig in voor het gezin, de school, 
de kerk en de sportverenigingen van de 
kinderen. Met zijn fietskar werd hij een be-
kende verschijning in het dorp. Toen zijn 
kinderen ouder werden was er tijd voor 
sport en het verzorgen van trainingen. Ook 
bleef hij zich inzetten voor onze geloofsge-
meenschap als trouw lid van de tuingroep. 
Dat vele Marin kenden bleek bij de over-
weldigende belangstelling tijdens de uit-
vaartdienst bij ons in de kerk. Tijdens de 
dienst keken Linda, zus Hetty en zoon Ton 
ieder vanuit hun eigen ervaringen terug op 
het leven van Marin. In de voorbeden vroe-
gen de dochters Lia, Marja en Diana kracht 
voor hun moeder die na meer dan dertig 
jaar haar partner verloor, hun oma’s die 
moeten aanzien hoe Marin hun voorgaat 
in de hemel en voor het verplegend per-
soneel dat alles heeft gedaan wat in hun 
vermogen lag voor een andere afloop. Het 
mocht niet zo zijn, Marin heeft ons op een 
te vroege leeftijd verlaten.
Wij wensen Linda en kinderen veel sterkte 
en kracht van God toe.
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Doop
Op zondag 8 april is in onze kerk gedoopt Thymo Leonardus 
Wijtvliet, zoon van Simon Wijtvliet en Hanna Berendse-Wijtvliet.

Overleden
Op 10 februari is overleden Helena Maria (Leny) den Hollan-
der-van Oosten. Zij is 94 jaar geworden en woonde op Beuken-
horst 60. Zij was vroeger een actief lid van onze parochie. Op za-
terdag 17 februari vond de crematie plaats te Bilthoven.

Op zaterdag 24 februari is overleden Marie Louise Antoinette 
Petronelle (Milou) Snijders-van Schaik. Ze is 80 jaar geworden. 
De begrafenis heeft vrijdag 2 maart plaats gevonden vanuit de 
Petrus’ bandenkerk naar de algemene begraafplaats in Doorn.

Op zondag 4 maart is in Grubbenvorst overleden zuster Marga-
retha Maria van der Vlugt. Ze is 92 jaar geworden. Ze was meer 
dan 50 jaar verbonden aan de Kleuterschool van de zusters Ur-
sulinen in Driebergen. Op donderdag 8 maart was haar uitvaart in 
Grubbenvorst, waar zij ook is begraven.

Sint Petrus’ bandenkerk Driebergen - Rijsenburg

Familieberichten
In memoriam
Sjef de Gier
Vrijdag 23 februari is Joseph Martinus (Sjef) 
de Gier op 72-jarige leeftijd overleden.
Het kappersvak was voor Sjef zijn lust en 
zijn leven. Hij werkte nog altijd een aantal 
dagen in de week in zijn kapsalon. Toen 
Sjef eind december het bericht kreeg dat 
hij ernstig ziek was, moest hij daar, na 57 
jaar werken, onmiddellijk mee stoppen.
Voor de St. Martinuskerk was Sjef bijna 25 
jaar een trouw vrijwilliger als collectant en 
bezorgde hij jarenlang ons parochieblad 
‘De Mantel van St. Maarten’. 
Vrijdag 2 maart was onder grote belang-
stelling de afscheidsdienst van Sjef bij ons 
in de kerk waarna in kleine kring de begra-
fenis op de begraafplaats Groene Woud in 
Cothen plaatsvond.
Wij wensen zijn vrouw Lia, de kinderen 
Marloes en Kitty en kleinkinderen veel 
sterkte.
Moge Sjef rusten in vrede.

Van Leeuwen’s Kaas

Kampweg 6 - Doorn
Tel. (0343) 41 60 55

www.vanleeuwenkaas.nl

Van den Berg’s

Fietsen • Kleding • Accesoires

ook voor fietsverhuur!

RIJWIELSPECIAALZAAK

Amersfoortseweg 57
3941 EK Doorn
0343 - 41 27 92

Container nodig?

www.brenen.nl
Tel. 0343 41 23 21

ERKENDE VERHUIZERS

Familieberichten

K U S K . N L
haarden & kachels

Kampweg 19, Doorn
Tel. (0343) 477077

www.kusk.nl
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Colofon

Vieringen
St. Petrus’ bandenkerk 
zondag 09.30 uur, 
3e za van de maand 
19.00 uur (dan op 
zondag geen viering)
Petrus & Pauluszaal 
wo. 09.15 uur. Na 
de viering koffie/thee
Tel: urgente zaken 
06 - 10433511

Locatieraad 
petrusbanden@parochie-sintmaarten.nl
Voorzitter a.i. C. Festen 06 - 20611184
Secretaris J.Verbon 06 - 52420954
Penningm. M.Weijters 0343 - 513563
Onr. goed A. Hertsenberg 06 - 13193489

Pastoraatgroep 
pastoraatgroep@petrusbanden.nl
D.Lintel 0343 - 539333
G.v.Steenderen 0343 - 513593
A.Unlandt 0343 - 531345
H. van Kippersluis 030 - 6921103
H. Lops 0343 - 411004

Redactie lokaal
klaroen@petrusbanden.nl
nieuws@petrusbanden.nl (website)
Distributie via secretariaat
Ontvangst per email: vraag redactie:
U ontvangt PDF: te lezen / te printen

Werkgroep zieken en ouderen
Wanneer u van iemand weet, die langdurig 
ziek is of in het ziekenhuis verblijft
én bezoek van de parochie op prijs stelt,
laat dat dan weten aan C. Peulen
0343 - 515399

Bibliotheek van Petrus’ banden
U kunt lenen via het invullen van 
een kaartje uit de catalogus.

Vrijwillige bijdragen
kunt u overmaken op 
NL20 RABO 0375 2287 72 
tnv. kerkbestuur Sint Petrus’ banden te 
Driebergen-Rijsenburg, ten gunste van 
de Mantel. Op deze rekening kunnen 
andere betalingen, als misintenties 
(€ 10,75) worden gedaan.

In memoriam Gerben van Berkum

Zaterdagavond 26 mei a.s. geeft het Jongerenkoor Driebergen 
een jubileumconcert. Tijdens dit concert laten ze een ander re-
pertoire horen dan u normaal van ze gewend bent. Onder leiding 
van hun dirigente, Lieke van Oostenbrugge, zingen ze verschil-
lende popnummers. 
Het concert vindt plaats in de Sint Petrus’ bandenkerk en vangt 
aan om 20.00 uur. De deuren gaan open om 19.30 uur en de 

toegang is gratis. Na afloop is ieder-
een van harte uitgenodigd om in de 
Petrus- en Pauluszaal een drankje te 
komen doen.

Feest van de Geest
Ook dit jaar doet St. Petrus’ banden weer 
mee aan het ‘Feest van de Geest’. Diver-
se kunstenaars uit onze regio hebben zich 
laten inspireren door Pinksteren en een 
kunstwerk gemaakt met als thema ‘Levens-
adem’. In onze kerk zal er een werk van 
schilderes Philine van der Vegte worden 
tentoongesteld. Voor de expositie zal de 
kerk, evenals veertien andere kerken op de 
Utrechtse Heuvelrug, op de volgende da-
gen van 13.00-17.00 uur geopend zijn: don-
derdag 10 mei (Hemelvaartsdag), zaterdag 
12 mei, zondag 13 mei, zaterdag 19 mei, 
zondag 20 
mei (Eerste 
Pinksterdag), 
maandag 21 
mei (Tweede 
Pinksterdag).

Dauwtrapfietstocht 
Hemelvaartsdag
Donderdag 10 mei is er voor de liefhebbers 
de jaarlijkse dauwtrapfietstocht van onge-
veer twintig km. die dit jaar naar Maarn 
voert. We verzamelen ons om 8.15 uur in 
de P & P zaal voor het (reis)gebed, waar-
na we om 8.30 uur vertrekken. U kunt zich 
aanmelden bij Henk Lops, 06-15120695 of 
h.lops@kpnplanet.nl.
Het is de bedoeling dat u zelf een paar 
belegde broodjes meebrengt. Deze wor-
den in Maarn ingezameld en met elkaar 
gedeeld. We hopen op veel deelnemers en 
uiteraard op prachtig lenteweer. 

Op zaterdag 10 maart jl. is Gerben van 
Berkum op 71-jarige leeftijd overleden. 
Zijn uitvaart was op zaterdag 17 maart in 
onze kerk, waarna hij werd begraven aan 
de Drieklinken.
Gerben was een zeer gewaardeerde en 
betrokken parochiaan, die veel voor onze 
geloofsgemeenschap heeft betekend. We 
zullen ons hem herinneren als een vak-
man op het gebied van bouwzaken en 
ook als bestuurslid. Naast zijn baan bij 
de Gemeente Zeist als hoofd van bouw-
zaken en infrastructuur was Gerben actief 
in verschillende functies in onze geloofs-
gemeenschap. Voornamelijk op het gebied 
van bouwzaken, zoals de uitbreiding van 
ons parochiecentrum met de Petrus- & 
Pauluszaal en de grote renovatie van de 
kerk, samen met René Smorenburg.
Maar ook als bestuurslid van het Kerkhof-

bestuur en vicevoorzitter van ons paro-
chiebestuur in de periode voor de fusie. Bij 
het fusieproces naar de Sint Maartenpa-
rochie hielp hij waar hij kon, ofschoon de 
fusie niet zijn voorkeur had.
Achter de schermen stond hij altijd klaar 
met goede adviezen, zowel gevraagd als 
ongevraagd. Als we aan Gerben denken 
komen beelden naar boven als zorgzaam, 
bescheiden, vakman, collegiaal, betrokken 
maar ook standvastig en helder voor zijn 
mening uitkomend. Het mooie aan Gerben 
was, dat we hem nooit kwaad hebben ge-
zien. Wel altijd de handen uit de mouwen 
stekend en vooral niet wachtend op erken-
ning of complimenten. Kortom een pracht-
mens is ons ontvallen.
Gerben dank. We zullen je missen, net zo-
als je gezin en je familie je zal missen.
Locatieraad Sint Petrus’ banden

Concert Jongerenkoor Driebergen
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Aannemingsbedrijf

G. JACOBS v.o.f.

Nieuwbouw, verbouw, onderhoud

Dreef 136 - 3956 EX Leersum
Tel. (0343) 451186 
Fax (0343) 450457

www.aannemingsbedrijfjacobs.nl
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Colofon

Andrieskerk Planterslaan 19A, 3956 VV 
Leersum. Tel: 0343 - 45 13 31

Vieringen
Zondag 09.30 uur. 2e zaterdag v.d. maand 
19.00 uur (dan zondag geen viering)

Locatieraad
Gerard van Leeuwen  0343 - 451181    
m_g.leeuwen@wxs.nl
Ans Middelplaats  0343 - 452768    
w.middelplaats@ziggo.nl
Michel Gerritsma  0318 – 824770 
mgerritsma@zonnet.nl

Pastoraatgroep
Korien Bast  0343 - 442199
korienbast2@gmail.com
Loes Grimmelijkhuizen  0343 - 454294    
loesgrimmelijkhuizen@outlook.com
Edward van Leeuwen  0343 - 453141   
etlcx@hetnet.nl
Theo Wagenaar  0343 - 414718    
tramwagenaar@hetnet.nl
Marijke van Soest  0343 - 452841
marijke.van.soest@hotmail.com

Financiën NL32 INGB 000 646 2651 
t.n.v. R.K. Parochie Sint Maarten, 
geloofsgemeenschap St. Andries 
o.v.v. het doel v.d. betaling
Ledenadministratie 
Edward van Leeuwen: etlcx@hetnet.nl
Advertenties Cecilia Schouten 
0343 - 450327 cjschouten@ziggo.nl

De Andrieshof 
(de naast de kerk gelegen ruimte voor 
vergaderingen, feesten, creatieve bijeen-
komsten etc.) is te huur, zowel incidenteel 
als regelmatig. Info: Peter van der Burg 
0343 - 454925 pengburg@planet.nl

Afscheid Alphons van Dijk
In de afgelopen jaren verdween het 
Gregoriaans uit de parochiekerken en 
werd alleen nog in de kloosters gezon-
gen. Helaas dreigde daarmee iets be-
langrijks verloren te gaan. We misten het 
meditatieve en mystieke karakter dat zo 
kenmerkend is voor het Gregoriaans. 
Eind 2001 werd daarom door Peter Ha-
bets de Schola Cantorum Andreas op-
gericht om kerkdiensten op te luisteren met Gregoriaanse zang zonder instrumentale 
begeleiding. De Schola verzorgt tweemaal per jaar de kerkdienst in onze eigen Sint An-
drieskerk. Daarnaast worden op verzoek ook in andere kerken de vieringen opgeluisterd, 
af en toe ook in protestants-christelijke kerken. Incidenteel wordt door de Schola de zang 
bij een uitvaartdienst verzorgd.
Ruim tien jaar stond de Schola onder de bezielende leiding van Alphons van Dijk. Hij 
heeft de zangers naar een hoger niveau getild. Steeds opnieuw kreeg hij waardering van 
mensen in de kerk en van voorgangers voor de prachtige zang: ouderen zijn blij dat ze 
de vroegere tijd nog eens kunnen herbeleven, jongeren zijn verrast door het meditatieve 
karakter van de zang.
Helaas heeft Alphons besloten afscheid te nemen.
Zaterdag 12 mei in onze St. Andrieskerk en zondag 13 mei in de St. Josephkerk in 
Zeist leidt Alphons de Schola voor de laatste keer. Mis het niet.

Dauwtrappen 
op Hemelvaart
Traditiegetrouw doen we ook dit jaar weer 
mee aan het dauwtrappen op Hemelvaart.
Na een stevig ontbijt en een gebed voor 
mooi weer, vertrekken we voor een fiets-
tocht richting de gastkerk, de Sint Theresia 
in Maarn. Zoals gebruikelijk kunt u zich
inschrijven bij Loes Grimmelijkhuizen
(loesgrimmelijkhuizen@outlook.com);
zij zal u t.z.t van verdere informatie voor-
zien. U bent allen van harte welkom om 
mee te fietsen en te genieten van het weer 
en mooie ontmoetingen.

Gezocht …!
Parochianen die op zaterdagavond en 
zondagmorgen een andere parochiaan 
zouden willen ophalen voor de viering en 
ook weer thuisbrengen. Inlichtingen bij 
Loes Grimmelijkhuizen, 0343-454294, 
loesgrimmelijkhuizen@outlook.com.

Onze Andries is weer fris
We hadden weer een fijne en gezellige 
schoonmaakploeg op 21 maart: ko-
per poetsen, ragen, stofzuigen, vloer 
schrobben, stoelen in de was, ramen 
en deuren zemen enz.
Marijke, Joke, Korien, Marga, Hans, 
Ben, Peter, Louis, Riet, Gerrit, Annie, 
Jan, Jaap en Joke: het was geweldig. 
BEDANKT.
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Nog één keer…
Nog één keer zouden ze het doen: Gerard van Leeuwen, Jan van Wees en Jaap Hou-
tenbos. De harde kern van de Bazaar. Met hulp van hun vrouwen Marga, Annie en Joke 
en van de nodige andere vrijwilligers moest het lukken. En wat denkt u? De Bazaar werd 
(weer) een succes.
Op zaterdag 17 maart troffen de bezoekers van onze kerk een veelheid aan spullen die 
ongeschonden, mooi uitgestald, geordend en gepoetst lagen te wachten op een tweede 
leven. Boeken, zilverwerk, kleding, porselein, elektronica, kleine meubels, klokken, speel-
goed. Er was van alles te koop. De eerste kopers meldden zich al vroeg in de ochtend 
en vervolgens was het de hele dag een gezellig in- en uitlopen van belangstellenden. De 
tweedehands spullen gingen grif van de hand. Er werden goede zaken gedaan. Ook de 
oliebollenverkoop liep als een trein. Voorproeven bij de dames van de koffie en vervol-
gens een zak mee naar huis. Ze smaakten goed, niet in de laatste plaats omdat het die 
dag zulk winters weer was. En dan de lotenverkoop. Altijd goed voor wat spanning en 
sensatie. Met mooie prijzen voor de gelukkige winnaars.
Wat was het een mooie dag. Niet alleen omdat er zoveel werd verkocht maar vooral ook 
vanwege de teamspirit. Waar een kleine geloofsgemeenschap groot in kan zijn. Van het 
begin tot het einde gingen de handen uit de mouwen. Ook bij het opruimen waren alle 
vrijwilligers van de partij, waardoor zo tegen zessen het interieur van de kerk er weer als 
vanouds uitzag en iedereen moe maar voldaan aan de borrel of het sapje kon. 
Toastend op de goede afloop en met een opbrengst die er niet om loog (€ 3.000,-) be-
dankte Gerard van Leeuwen alle vrijwilligers voor hun inzet en enthousiasme. Maar hij 
voegde daar direct aan toe dat het nu toch echt de allerlaatste keer was geweest dat Jan, 
Jaap en hij deze bazaar organiseerden. Jammer, want opvolgers voor deze drie kanjers 
vind je niet zomaar. Maar het is nu aan de ‘jeugd’ om het over te nemen. 
Gerard, Jan, Jaap en alle andere vrijwilligers: heel erg bedankt.
En wie wil weten wat er met de opbrengst van de bazaar wordt gedaan, zal nog even 
geduld moeten oefenen. Informatie daarover leest u in de volgende Mantel … 
Carien Rockx

Tien jaar ‘Ons Eetcafé’
Met een receptie en een feestelijke maaltijd 
vierden we op 21 maart ons 10-jarig bestaan
Met de vrijwilligers van toen en nu, relaties 
en andere goede bekenden blikten we te-
rug op tien jaar eetcafé. Het resultaat van 
goede samenwerking tussen de diaconieën 
van de Johanneskerk, Michaelkerk en Sint 
Andriesgeloofsgemeenschap. Muurloos 
samenwerken, zoals dat tegenwoordig wel 
wordt genoemd. Gewoon samen doen, 
voor mede-Leersumers en Amerongers. 
Om mensen door middel van een gezonde 
maaltijd met elkaar in contact te brengen.

Samen eten geeft gezelligheid, het acti-
veert mensen en haalt hen uit een eventu-
eel isolement. En gezien de lage prijs zijn 
de maaltijden ook voor mensen met een 
klein inkomen bereikbaar. Ons Eetcafé 
gaat de komende jaren door met het or-
ganiseren van gezamenlijke maaltijden op 
iedere derde woensdag van de maand. 
Als je Ons Eetcafé nog niet kent, kom dan 
gerust eens langs. Alleen, samen, jong, 
oud, arm, rijk. Iedereen is welkom.
De volgende gezamenlijke maaltijd vindt 
plaats op woensdag 18 april in de Johan-
neskerk. Aanvang 18.00 uur. Aanmelden 
voor de maaltijd kan van 9 t/m 13 april via 
telefoonnummer: 06-46351528. De maal-
tijd kost € 5,- p.p. inclusief twee drankjes. 
Als u slecht ter been bent, kan tegen een 
kleine vergoeding voor vervoer gezorgd 
worden.
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Het aantal huishoudens in de gemeente 
Utrechtse Heuvelrug dat wekelijks de steun 
van onze voedselbank nodig heeft groeit 
nog steeds. Daarom willen we, naast het 
uitgiftepunt in Doorn, ook een uitgiftepunt 
in Leersum openen. Wil u als gastvrouw/
man of chauffeur helpen? Als gastvrouw/
man zet u de tafels met de voedselpakket-
ten klaar, deelt u de voedselpakketten uit 
aan onze klanten en ruimt u na afloop alles 
weer op. Dat kost ca. 2 à 2,5 uur per keer, 

hoogstwaarschijnlijk op vrijdagmiddag. Er 
wordt in teamverband gewerkt. Als chauf-
feur haalt u alle voedsel op. Er wordt op 
verschillende dagen gereden en gewerkt 
volgens een rooster. Natuurlijk kunt u zelf 
aangeven hoe vaak u ingeroosterd wil wor-
den. Aanmelden kan bij Reinier van Kuyk, 
bestuurslid van de Voedselbank Utrechtse 
Heuvelrug, bereikbaar op telefoonnummer 
06-15071731. 
We kijken uit naar uw komst. Wilt u meer 

Inzameling 
Voedselbank
Op zondag 3 juni en zaterdag 9 juni 
houdt de werkgroep Diaconie weer een 
inzameling voor de Voedselbank.

Voedselbank Utrechtse Heuvelrug zoekt vrijwilligers voor uitgiftepunt Leersum
weten over de Voedselbank Utrechtse 
Heuvelrug, bekijk dan onze website:
www.voedselbankutrechtseheuvelrug.nl

aannemersbedrijf
de Ruwe vof

Maarn
verbouw | renovatie | onderhoud

Tuindorpweg 31

3951 BD Maarn

0343 - 44 26 87

www.aannemersbedrijfderuwe.nl

Sint Theresiakerk Maarn - Maarsbergen

Een nieuw systeem voor het parochiebestand komt eraan

flessen Sint Maarten wijn verkocht en naast 
de vele overschrijvingen op de bankrekening 
werd er tijdens iedere viering in de vastentijd 
maar één collecte gehouden die geheel was 
bestemd voor de inrichting van het nieuwe 
schoolgebouw in Malawi van De zusters van 
O.L.V. van Amersfoort. Voor een volledigere 
omschrijving van het gezamenlijke St. Maar-
ten project zie blz. 2 van de eerste Mantel van 
dit jaar (Vastennummer).
Met een mooie viering op Eerste Paas-
dag, waarbij pastor Henk Bloem voor-
ging, en met goed gevulde collecte-
mandjes sloten wij onze Vastenactie 
af. Het voorlopig resultaat bedraagt € 
3700,- een resultaat waarmee eenieder 
blij mag zijn. Lieve mensen allemaal 

héél, héél hartelijk bedankt.
Lina van der Kleij en Wim Arendsen

Volgens Europese regelgeving moeten organisaties medio dit jaar 
transparant kunnen laten zien welke gegevens zij van hun ‘leden’ 
hebben vastgelegd. Het huidige systeem ‘Navision’ biedt die mo-
gelijkheid niet. Bovendien werd Navision niet gebruikersvriende-
lijk gevonden, sommige gemeenschappen bleven werken in hun 
oude systemen zoals ‘Kerkhulp’. 
Het nieuwe systeem, DOCDATA, is een database voor katholiek 
Nederland. Iedere parochie zal er mee moeten gaan werken. Het 
systeem voldoet aan de Europese regelgeving m.b.t. privacy en 
is goed beveiligd. Een aantal parochies werkt al met DOCDATA 
om kinderziektes eruit te halen. Ieder lid van een parochie kan 
in de naaste toekomst - via zijn e-mail en een persoonlijke inlog-
code – inzien, welke gegevens in het bestand zijn opgenomen. 
Het is dus van belang dat E-MAILADRESSEN bekend zijn. Het 
streven is om 1 september a.s. Navision gereed te hebben voor 

de conversie naar DOCDATA. Dit betekent dat wij komende maan-
den een test zullen uitvoeren op de juistheid van de gegevens in 
Navision, vooral wat betreft de juiste e-mailadressen. Er komt ook 
een unieke koppeling met uw kerkbijdrage, die alleen u en de pen-
ningmeester kunnen inzien. Bestuursleden zullen een up-to-date 
Verklaring Goed Gedrag moeten hebben.
Bij voorbaat dank, Jan van Baal

Gezocht: datadeskundige
Werkt u, of heeft u gewerkt met een datasysteem en vindt u het 
leuk om bestanden bij te houden, dan kunt u de parochie en de 
Theresiakerk met uw inzet van dienst zijn. Jan van Baal vertelt 
u hier graag meer over.  

Vastenactie Maarn
De St. Theresiageloofsgemeenschap kan te-
rugzien op een geslaagde actie. Er werden 
veel loten verkocht t.b.v. de traditionele lote-
rij en Tiny Brouwers, Bets van Gameren en 
Saskia Jongsma brachten ook dit jaar veel 
mooie bloemstukken in zodat de loterij weer 
een succes kon worden. Een tiental dames 
bakten taarten en cakes die op een zondag 
na de viering in de Ark bij de koffie werden 
verkocht en de Middenstand gaf weer veel 
leuke cadeaus. Er werden honderdtachtig 
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3951BG Maarn 3768 ED Soest
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Redactieadres Sint Theresiakerk bij 
Jan van Baal, email: janpvbaal@planet.nl
De distributie van “De Mantel” gaat 
via Jan van Baal, 0343 - 443992
Aanleveren website Theresiakerk 
Carry Sijssens, carri.sijssens@inter.nl.net

Pastoraatgroep 
Wim Huinck, Peter Verberne, 
Elly Rietveld.

Locatieraad 
Jos van Eijndthoven, Jan Faber, 
Frits Winter, Annique van Baal, 
Jan van Baal en Kees Huisman, 
tel. 0343 - 443992

Kosters: 
Peter Houdijk, tel. 0343 - 442666.
U kunt bij hem of bij de dienstdoende 
koster uw misintentie opgeven à € 10,-.
Ook voor doop, trouw en rouwdiensten 
kunt u bij hem terecht.

Lectoren en misdienaars
margriet.steinmetz@kpnplanet.nl

Het Stiltecentrum is open van
10.00 - 17.00 uur in overleg met
RvK Maarn/Maarsbergen.
Coördinator Ellen Faber, 
tel. 0343 - 431574.

Uw kerkbijdrage kunt u overmaken
naar Maarn/Maarsbergen
RABO-bank, IBAN nummer:
NL56RABO 0372432875,
tnv. St.Theresiakerk

De Ark 
De Ark is gemeenschapscentrum en 
te reserveren bij mevr. A. van Baal, 
tel. 0343 - 443992, 
jan-annique@planet.nl. Er is WIFI!

Schoolprojectviering op 18 maart
Op 18 maart was de Theresiakerk gesloten 
vanwege een schoolprojectviering in de 
Twee Marken. Pastoraal werker Hao Tran 
was de voorganger en werd ondersteund 
door priester-stagiair Gauthier de Bekker. 
Meer dan 300 bezoekers konden genieten 
van prachtige muziek op piano en viool en 
van vier jongens met koperen instrumen-
ten. Er waren sketchjes van kinderen over 
‘eerlijk delen’ met zang van een grote groep 
kinderen. Het goed verzorgde programma 
kon op een groot scherm worden meege-
lezen. Hao Tran gebruikte een aantal roze 
koeken om het thema van ‘eerlijk delen’ uit 
te leggen. De opbrengst van de eerste col-
lecte was bestemd voor de ‘Stichting Plas-
tic Soup’, een project van de Ladder om de 
zorg voor het milieu onder de aandacht te 
brengen. De jonge ambassadeurs van het 
project waren heel overtuigend in hun aan-
beveling en er werd € 250,- opgehaald. De 
tweede collecte was bestemd voor bestrij-
ding van de onkosten voor gebruik van de 
zaal met 350 stoelen, podiumdelen, vleugel 
en de geluidsinstallatie met mengpaneel en 
bracht € 208,- op. Zoveel bezoekers pas-
sen niet in de Theresiakerk en ook niet in 
de Ontmoetingskapel of Dorpskerk. De 
Raad van Kerken zal met deze bezoekers-
aantallen de Twee Marken willen blijven ge-
bruiken voor schoolprojectvieringen, zeker 

De Ark aan brand ontsnapt?
Het zou zo maar kunnen dat gebouw De Ark bij de Theresiakerk in Maarn aan brand is 
ontsnapt. Na een kortsluiting in de elektrische installatie van de gebouwen ontdekten instal-
lateur Tekelenburg en technische man Jan Faber dat er iets in de bedrading niet goed zat. 
Na het nodige zoekwerk ontdekten zij een bijna gesmolten koppeling tussen twee draden 
in de nieuwe sacristie en roken een geur van verbranding.
Vrijwilligster Miep Ruijters kwam maandagmiddag 26 maart in de Ark opruimen, na Mu-
ziek in de Theresiakerk de dag ervoor. Ze constateerde dat het licht en de verwarming het 
niet deden. Jan Faber werd gevraagd te komen kijken. Hij zag dat er door kortsluiting een 
stop was gesprongen. De oorzaak kon hij niet vinden. Tekelenburg kwam de volgende 
dag. Die ontdekte dat er veel te veel spanning door de blauwe nuldraad ging. Vanaf de 
Ark, door de kerk, liepen zij de bedrading naar de stoppenkast bij de ingang na en von-
den uiteindelijk de boosdoener. Bij de bouw van de Ark werd nog niet gerekend op het 
gebruik van drie koffiezetmachines, een magnetron en een vaatwasser. Er komt nu een 
zwaardere kabel om oververhitting voortaan te voorkomen. Ook was een printplaat van 
de cv-installatie doorgebrand; die is vervangen.
Jan van Baal

omdat er veel bezoekers zijn, die niet zo 
gemakkelijk over de kerkdrempel stappen.
Aan het einde van de dienst werd nam Lian-
ne van Essenburg, directeur van De Ladder, 
hartelijk afscheid van de kern van de huidige 
werkgroep: Thea van Rozendaal heeft 9½ 
jaar, Coosje Bakker zeven jaar en Lena Lin 
acht jaar meegewerkt aan de organisatie 
van de schoolprojectvieringen. Zij konden 
melden, dat er weer een nieuwe enthousias-
te groep gevonden was om het stokje over 
te nemen. De aanwezigen dankten de beide 
voorgangers, de dames van de werkgroep, 
de schoolleiding, de muzikanten, de dirigen-
te en het kinderkoor met een welverdiend en 
warm applaus. Wij sluiten ons daar namens 
de Theresiakerk van harte bij aan.
Jan van Baal

Collage van tekeningen van de kinderen 
van De Ladder met op de voorgrond de 
oecumenische kaars
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PEDICURE
Ervaren en gediplomeerd pedicure

Marjan van Wolfswinkel
Haarweg 15

Maarsbergen
Tel. 06 - 27 34 31 34

Ook voor cadeaubonnen

Colofon

H. Catharinakerk: Willem de Zwijgerlaan 
38, 3931 KS Woudenberg
Vieringen:
Zondag om 11.00 uur, 4e zaterdag van 
de maand 19.00 uur (dan zondag geen 
viering). Woensdag om 9.30 uur.
Vervoer van Scherpenzeel naar de
H. Catharinakerk te Woudenberg: Wie
niet over vervoer beschikt kan met één
telefoontje vervoer regelen (033 - 8871858)
De Mantel van Sint Maarten: Inleveren 
kopij, E-mail: kopijcatharina@gmail.com
Parochiefoto’s:
www.samenspraak.mijnalbums.nl
Ledenadministratie: 
Dhr. L. Vaessen, tel: 033 - 2861118.
E-mail: Vaessen@kpnplanet.nl

Bezoek zieken, ouderen voor:
Scherpenzeel/Renswoude:
Mw. C. Vermeer, Eikenlaan 93,
Scherpenzeel tel: 033 - 2772835 en
Mw. G. Boots, Spechtlaan 16,
Scherpenzeel tel: 033 - 2773030
Woudenberg: Mw. B.G.M. Heusdens, 
Jacob Catslaan 6, tel: 033 - 2862976
(nieuwe leden)

Parochieel Centrum Woudenberg
(PCW) Tel. 033 - 2862000 met
antwoordapparaat wordt dagelijks
afgeluisterd. U wordt teruggebeld
na het opgeven van naam en
telefoonnummer. Dit geldt ook voor
een bezoek van het pastoraal team.
PCW is ook te bereiken via de e-mail:
pcwcatharina@gmail.com

Parochiebijdrage
Het streefbedrag van de parochiebijdrage 
is € 180 per jaar. Bankrekening: Postbank 
(ING) NL22INGB 0002357500 t.n.v. Pa-
rochie St. Maarten, Geloofsgemeenschap 
H. Catharina o.v.v. parochiebijdrage. 
Nadere informatie: dhr. W. Uijttewaal,
033 - 2866175, wim@uijttewaal.nl.

Op zondagmiddag doet Caritas activiteiten voor alleenstaanden en diegenen die graag 
met anderen actief bezig willen zijn. Op dit moment bridgen we op de 1e zondag van de 
maand, wordt er gewandeld op de 3e zondag en klaverjassen we op de 4e zondag. Dit 
wordt uitgebreid met een fietstocht op de 2e zondag en met rummikub op de 4e 
zondag. We gaan fietsen op zondag 13 mei om 14.00 uur bij de Catharinakerk, Willem de 
Zwijgerlaan 38 in Woudenberg. We fietsen, op een gewone fiets of e-bike, ca. 40 km. en 
halverwege is er een rustpauze waar een consumptie (voor eigen rekening) kan worden 
gebruikt. Er zal t/m september worden gefietst. 
Rummikub start op zondag 22 april in de Catharinakerk om 14.00 uur. Aan Rummikub en 
fietsen zijn verder geen kosten verbonden. Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld. 
Alle activiteiten gaan in de zomermaanden door. Opgeven en informatie bij: Sjaak van der 
Worp mail@v-d-worp.info, 06-22527376.

Caritas doet op zondag……gaat uitbreiden

Collectes februari 
en maart 2018
04-02 € 250,80
11-02 € 138,25
18-02 € 235,16
24-02 € 77,65
04-03 € 190,45
09-03 € 245,87 uitvaart Ria van Beek
11-03 € 166,73
18-03 € 140,45
22-03 € 267,39  uitvaart J. de Kinkelder
25-03 € 233,67
27-03 € 475,32 uitvaart Huug Zwetsloot

Dauwtrappen op Hemel-
vaartsdag, do. 10 mei
Vanuit de locatie Woudenberg is er gelegen-
heid om te gaan wandelen met Sjaak van de 
Worp en te gaan fietsen met Ferry en Rine-
ke Bosdriesz. Voordat wij op pad gaan, is er 
een korte gebedsviering in de Catharinakerk. 
Deze begint om 7.15 uur. We vertrekken zo 
rond de klok van 7.30 uur richting Maarn, 
waar wij te gast zijn in de Theresiakerk. Wij 
worden daar om en nabij 10.00 uur ver-
wacht. Daar kunnen we dan aanschuiven 
voor een broodmaaltijd. Aansluitend is er 
een gezamenlijke viering in de Theresiakerk. 
De intekenlijsten voor de wandel- en fiets-
tocht liggen in de hal van de kerk.
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Op 1 april jl. was het Pasen en hebben we 
onze Vastenactie weer zeer succesvol af-
gesloten. Met elkaar hebben we laten zien 
hoe belangrijk we het vinden om steun te 
geven aan de mensen die het minder ge-
troffen hebben dan wij. Ook de Wereldwin-
kel heeft ons project enorm gesteund, met 
een geweldige gift van € 1000,-.  In totaal 
hebben we in Woudenberg het fantasti-
sche bedrag van € 7200,- ingezameld voor 
de zusters van Onze Lieve Vrouwe in Ma-
lawi. Met dat geld, en met het geld dat in 
de andere locaties van Sint Maarten voor 
ditzelfde doel is ingezameld, kunnen zij nu 
de kleuterschool gaan inrichten. 
Twee jaar geleden hebben we geld inge-
zameld voor het gebouw. Nu kan er ook 
echt in gewerkt gaan worden. Heel harte-
lijk dank voor alle uw bijdragen.
En speciaal dank aan ieder die heeft mee-
geholpen om de verschillende acties te 
organiseren en aan diegenen die aan de 
acties hebben deelgenomen. Wat is er al-
lemaal gebeurd in de afgelopen weken: er 
zijn vele koeken-cakes-taarten gebakken, 
er is gekaart (bridge en klaverjas), er zijn 
appels en violen verkocht, net als gebreide 
sloffen, boeken en puzzels. Er zijn lootjes 
verkocht, prijsjes opgehaald bij de Wou-
denbergse winkeliers en marktkooplui die 
allemaal weer zeer gul hebben gegeven en 
er is een loterij gehouden. Deze was tra-
ditiegetrouw op Palmzondag. Tijdens de 
viering van Palmzondag hebben we weer 

In Memoriam
Op 3 maart 2018 is plotseling overleden 
mevrouw Ria van Beek, in de leeftijd 
van 71 jaar. Sinds 16 december 2006 
was zij weduwe van Fred van Beek. Ria 
was een trouwe deelneemster aan de 
woensdagochtendviering. Ook was zij 
jarenlang lid van de koffieschenkploeg. 
Op 7 maart heeft haar uitvaart vanuit 
onze kerk plaatsgevonden. 

Op 17 maart 2018 is, na een kort ziek-
bed, overleden de heer Joop de Kin-
kelder, in de leeftijd van 82 jaar. De 
laatste drie jaren van zijn leven woon-
de hij in de Moriahoeve. Wanneer er 
een koor zong was hij altijd aanwezig 
tijdens de kerkdienst op zondag. Op 
22 maart heeft zijn uitvaart vanuit onze 
kerk plaatsgevonden. 

In de nacht van 20 op 21 maart 2018 
is plotseling overleden de heer Huug 
Zwetsloot, in de leeftijd van 83 jaar. 
Huug behoorde samen met zijn vrouw 
Lia tot één van de trouwe leden van het 
eerste uur van het Catharinakoor. De 
laatste jaren zorgde hij samen met Lia 
dat de koormappen op orde waren. Hij 
was een man die altijd klaarstond om an-
deren te helpen. Jarenlang heeft hij sa-
men met Lia prijsjes opgehaald voor de 
loterij van de Vastenactie en verzorgde 
hij door het jaar heen de verkoop van de 
boeken die ook ten goede komt aan de 
Vastenactie. Op 26 maart heeft zijn uit-
vaart vanuit onze kerk plaatsgevonden. 

kunnen genieten van ons eigen blaasor-
kest, waar dit keer nog meer jonge mensen 
aan meededen dan vorige keer. Er is een 
solidariteitsmaaltijd geweest, samen met 
de Voorhof, waarin ons vastenactiepro-
ject centraal stond. Een fijne en sfeervolle 
bijeenkomst, waarbij in de collecte royaal 
is gegeven voor ons project. Tot slot zijn 
de vastenzakjes bij u opgehaald en is er 
door velen van u geld overgemaakt naar 
de bankrekening. Het geld komt goed te-
recht, bij kinderen die het liefst in hun zelf-
gemaakt ‘nightdress’ (nachtjapon) naar 
de kerk gaan, omdat dat het mooiste kle-
dingstuk is dat ze hebben. Dit vertelde de 
zuster uit Malawi in de startviering. Het is 
een grappig verhaal, maar het doet je ook 
beseffen hoe ontzettend goed wij het hier 
hebben. Heel hartelijk dank dat u heeft wil-
len delen met anderen.

Activiteit Euro:
Violen € 183,50
Appels € 122,50
Koeken / Cake € 91,30
Loten verkoop € 557,30
Boeken/tijdschriften € 51,65
Bridge € 885,00
Klaverjassen € 320,00
Spaardoosjes kinderen/KND € 17,22
Stortingen op rekening € 2110,00
Vastenzakjes € 1306,25
Giften (o.a. Wereldwinkel) € 1111,60
Kaarten / klusjes € 165,00
Sokken € 5,00
Solidariteitsmaaltijd € 271,50
Totalen € 7197,82

Sint Josephkerk Zeist

Sams Kledingactie 
voor Mensen in Nood
Sams kledingactie zamelt al vijftig jaar kle-
ding in voor Mensen in Nood. In Zeist kan 
men op zaterdag 28 april 2018 van 10.00 
tot 13.00 uur gebruikte en nog bruikba-
re kleding in gesloten plastic zakken en 
schoenen op de 
volgende locaties 
inleveren:
Sint Josephkerk,
Rozenstraat 20 en 
winkelcentrum
De Clomp,
Zeist-West. Miep en Gerard Nootebos, al jaren poetsen zij voor Pasen en Kerst de kaarsenstandaards.
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Betaalbaar Keuken- & Baddesign
Woonboulevard Kanaleneiland, 
Kaap de Goede Hoopln. 100A,

3526 AR  Utrecht, utrecht@grando.nl

WWW.GRANDO.NL

Colofon

Eucharistisch centrum van de Sint 
Maartenparochie Rozenstraat 20 Zeist.
Zondag viering 09.30 uur (in de maanden 
jan, feb, maart, juli, aug, sept) en om 11.00 
uur (in de maanden april, mei, juni, okt, nov, 
dec) en woensdag viering 09.00 uur. Na 
afloop koffiedrinken in parochiecentrum.

Secretariaat 
Raquel Greeven emmaus@parochie-sint-
maarten.nl, 030 - 6922113. Parochie-
centrum open ma. t/m vr. 08.30 - 12.30 uur.

Locatieraad 
G. Ruijs (vz), P. Poelsma, (secr), M. Du-
belaar (penningm), Y. Makaya, J. Roos

Pastoraatgroep
J, Bouma, H. v. Gameren, J. Roos,
J. v.d. Knaap
emmaus@parochie-sintmaarten.nl

Diaconie Verzoek om autovervoer en
huisbezoek bij het secretariaat

Redactie lokaal
G. Ruijs (info@gerardruijs.eu), M. Nutters 
jr. (maxnjr@hotmail.nl)

Kopij digitaal aanleveren
bij secretariaat: teksten in WORD en
foto’s in JPG als bijlage.

Bankrelaties
Ingbank: NL74INGB 0000248948
t.n.v. Emmausgemeenschap in Zeist.

Aanvangstijd vieringen op zondag
De aanvangstijd van de vieringen op zondag is in de maanden april, mei en juni 11.00 uur.
Vanaf zondag 1 juli begint de viering weer om 09.30 uur. 

In memoriam An Nijman 
(* 9-12-1919 - † 27-02-2018)

An was dicht bij de honderd jaar en hoop-
te zo dat ze dat zou halen. Met name de 
waarderende woorden dat zij, oude dame, 
nog zo helder van geest was en goed wist 
wat ze wilde, tilden haar op, gaven haar 
geloof in de toekomst. Toen duidelijk werd 
dat haar lichaam op was, zei ze: “Er is een 
tijd van komen en een tijd van gaan.” Twee 
dagen later stierf ze.
Voor de bezige bij die ze was, was het een 
zware handicap dat ze tenslotte bijna niets 
meer zag. Ik heb me vaak verwonderd hoe 
ze alles nog kon vinden in huis, hoe ze 
probeerde bij de tijd te blijven via allerlei 
technische hulpmiddelen. Maar het bleef 
moeilijk, al gaf ze zich niet gewonnen en 
probeerde ze betrokken te blijven.
Gelukkig was er een flinke groep mensen 
om haar heen, die ik bij dezen namens 
haar dank wil zeggen voor hun hulp, zorg 
en betrokkenheid; om haar erbij te houden 
en om haar trots te laten zijn op wat ze al-
lemaal gedaan en bereikt had. Dat heeft 
haar moed gegeven om door te gaan en 
ook in zichzelf te geloven. Groot geworden 
in een tijd dat eigen roem stonk, zei ze: 
“Jullie schatten me te hoog in” en ‘jullie’ 
dat was de PGGM, waar ze werkte, dat 
was ‘de parochie’, dat waren mensen die 
haar kenden. Gelukkig heeft ze ook die 
kant gekend. 
De laatste periode heeft ze vlak bij haar ei-
gen huis in het fraterhuis aan de Schortel-
doeksesteeg een gastvrije zorgplaats ge-
vonden. Haar perspectief veranderde daar 
snel: ze wilde wel, maar ze kon niet meer. 
Dat ze mag leven in vrede. 
Henk Bloem, pastor

Oecumene in Zeist-West

An Nijman hoorde bij de kerk van Zeist-
West. Ze is van onschatbare waarde ge-
weest voor de katholieke parochie; daar 
lag haar glorietijd.  Ze was niet de mak-
kelijkste, heel precies, wist (bijna) alles, 
was er altijd en hield dus alles in de ga-
ten. Een dijk van een vrijwilligster met 
een groot verantwoordelijkheidsgevoel.
Ze stond volledig achter de groeiende 
oecumenische samenwerking die in 
dit centrum de kans kreeg. We gingen 
gescheiden de kerkzalen in, maar kwa-
men elkaar weer tegen in de ontmoe-
tingsruimte. Leerden elkaar kennen, 
ook in onze liturgische gewoonten en 
vieringen, groeiden naar elkaar toe en 
vierden steeds meer samen: Oud en 
Nieuw, Aswoensdag, de Vasten, de 
Goede Week. Zeker ook voor An waren 
dat eye-openende ervaringen. Ze zei 
soms, niet verwijtend bedoeld: ‘Ze heb-
ben ons vroeger heel wat wijs gemaakt’ 
en ze zocht naar nieuwe wijzen om de 
bijbelse verhalen als geloofsverhalen te 
verstaan en erin te geloven. Een inspi-
rerende ervaring die ze haar hele leven 
trouw is gebleven. Heel pijnlijk was het 
dat de parochie zich terugtrok uit dat 
centrum en uit die groeiende eenheid. 
Voor velen was dat een breekpunt. 
Maar An bleef met één been binnen de 
RK parochie en bleef met het andere 
binnen het Kerkelijk Centrum en de 
oecumenische idealen staan en heeft 
daar op allerlei wijzen blijk van gege-
ven door haar betrokkenheid en aan-
wezigheid.
We gedenken haar in dankbaarheid.



In memoriam
Rie Knijff-van der Linden
Op 6 januari jl. overleed Rie Knijff-van der 
Linden op 89-jarige leeftijd.
Rie verhuisde in 1975 van Utrecht naar 
Zeist, waar zij samen met haar gezin, haar 
man Jan en drie opgroeiende dochters, 
een van de eerste bewoners waren van 
Couwenhoven 90. Dat waren heel mooie 
jaren voor de familie Knijff waarbij Rie zich 
naar hartenlust uit kon leven in haar favo-
riete rol als moeder en later ook als oma. 
Deze taken vervulde zij met heel veel aan-
dacht en liefde, zij was op haar gelukkigst 
als het hele gezin bij elkaar was. Ze leefde 
voor haar gezin, haar man en (klein)doch-
ters betekenden alles voor haar. 
Helaas werd ze in 2004 ernstig ziek waar-
door er vanaf die tijd voor haar gezorgd 
moest worden. Haar man Jan, die tot die 
tijd een echte ouderwetse mannenrol ver-
vulde in het gezin, pakte die nieuwe situ-
atie verrassend goed op maar de zorge-
loosheid was wel voorgoed voorbij. 
Toen Jan in 2010 aan de gevolgen van een 
operatie overleed werd de tijdelijke opvang 
van Rie in een verpleeghuis in Driebergen 
jammer genoeg een definitieve. Zij heeft 
hier nooit aan kunnen wennen want ze 
miste haar man maar zeker ook hun prach-
tige huis in Couwenhoven enorm. 

De jaren in Driebergen waren vaak moei-
lijk voor haar maar ook tijdens ziekte en 
verdriet verloor zij nooit haar gevoel voor 
humor. Haar gevatte opmerkingen en 
haar stralende blauwe ogen worden zo 
gemist……..
Henriette (haar dochter, mede namens 
haar zussen)

Nel Hoonhout-Roobeek
*27-06-1926 - † 5-02-2018
Nel straalde vrolijkheid uit. Haar aandacht 
ging naar mensen, vooral zieke en eenza-
men, die ze Ons Heer bracht en met wie 
ze graag een praatje maakte. Zij voelde 
zich hierbij gesteund door God’s liefde, 
waarop zij vertrouwde. Ze was een actief 
en betrokken parochielid. Zo was zij in de 
H. Familieparochie lector, lid van de the-
magroep, die speciale vieringen voorbe-
reidde, coördineerde de werkgroep ‘Kom 
eens langs’, was lid van de oecumenische 
werkgroep en de parochieraad en haalde 
geld op voor het Lourdesfonds. 
Haar man Joop, haar dochters, schoon-
zoons en kleinkinderen betekenden 
veel voor haar. Iedereen kreeg evenveel 
aandacht volgens haar principe ‘gelijke 
monnikken, gelijke kappen’. Ze gaf an-
deren de ruimte en bevorderde ieders 
autonomie.

Nel was zorgzaam, hartelijk, onbevangen, 
gehecht, bescheiden, principieel, intelli-
gent, inventief, spaarzaam, gevoelig en 
vroom. Als er moeilijkheden of verdriet 
op haar weg kwamen, dan ging ze ervan 
uit, dat alles weer goed zou komen, dat 
ze kracht ontving naar kruis. Ze klaagde 
of zeurde nooit, was blijmoedig, zelfs tij-
dens haar langdurig ziekbed. Tijdens de 
ontroerende afscheidsviering in de St. Jo-
sephkerk door pastor Henk Bloem werd 
haar leven gesteld in het licht van Chris-
tus met een ceremonie, waarbij alle aan-
wezigen een brandende kaars ontvingen, 
haar leven werd gememoreerd en haar 
man vertelde hoe zij afscheid van elkaar 
hebben genomen. Zij werd begraven op 
St. Barbara in Utrecht.
We missen haar als lieve vrouw, zorgzame 
moeder, gezellige oma en belangstellen-
de parochiaan.
Ze leeft voort in de liefde, die ze gaf en in 
het goede, dat ze deed. Daarom is ze nu 
gelukkig bij God.
Joop Hoonhout

Overleden
Tiny Bleekemolen-Kiesel
*20-02-1918   † 24-02-2018
Joep Hanreats
*31-12-1939   † 04-04-2018
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Vastenactie 2018
Na enkele maanden van voorbereiding, 
waarin veel werk is verricht en wij ons steeds 
de vraag stelden: welke wijn gaan wij in-
kopen, hoe komen wij aan genoeg prijzen 
voor onze loterij zonder nieten, wie bakt iets 
lekkers voor bij de koffie, gaat de bloemen-
groep weer bloemstukjes maken….., zo gin-
gen wij op zaterdag 17 maart 2018 aan de 
slag om alles voor onze actie Malawi in ge-
reedheid te brengen. Zondag 18 maart 2018: 
wat een spanning. Het was bitterkoud, een 
felle oostenwind en de viering begon al om 
half tien. Het spandoek Vastenactie wap-
perde. Na een inspirerende viering, waarin 
door pastor Henk Bloem en Theo Kamphuis, 
beiden in Malawi geweest, een kijkje werd 
gegeven op ons Vastenactie project Nurse-
ry School en nadat het vliegtuig uit Blantyre 
met echte Afrikaanse soep op de vliegbasis 
Soesterberg was geland en ons Themakoor 

Oecumenische
vieringen 
Hemelvaartsdag 
en Kerkendag
Hemelvaartsdag, 10 mei, wordt door 
een aantal kerken uit Zeist gezamen-
lijk gevierd. Voorgangers: ds. Yko 
van der Goot en diaken Marcel Sarot. 
Pianist: Gertjaap Kardol. De viering 
in de Doopsgezinde kerk, Pauw van 
Wieldrechtlaan 29a in Zeist, begint 
om 09.30 uur.
Op zondag Trinitatis vieren maar liefst 
tien Zeister kerken gezamenlijk Ker-
kendag. De viering vindt plaats bij de 
Evangelische Broedergemeente, Zus-
terplein, Zeist en begint om 10.00 uur. 
Bij mooi weer vieren we buiten. Na de 
viering is er gelegenheid om onder het 
nuttigen van koffie/thee en iets lekkers 
allerlei stands te bezoeken.

enkele Afrikaanse liederen ten gehore had 
gebracht, startte onze actie.
Wij konden het bijna niet geloven, maar de 
opbrengst bedroeg € 977,30. Namens onze 
mensen in Malawi duizendmaal dank aan 
alle enthousiaste helpers en helpsters en 
duizendmaal dank aan alle parochianen, die 
met de geldelijke steun de inrichting van de 
Nursery school mogelijk hebben gemaakt. 
A sante sana! Namens de Werkgroep 
M.O.V., Henri Wigman
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Pastoraal team voor de R.K. parochies Sint Maarten en Sint Lucas:
Het pastoraal team draagt gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor het pastoraat 
(liturgie, gemeenschapsopbouw, diaconie en catechese) in de R.K. Parochie Sint Maarten. 
Het pastoraal team houdt kantoor in Zeist. Het bestaat uit:

Rosella van den Hoeven, secr. team, r.van.den.hoeven@parochie-sintmaarten.nl
Voor een ziekenzalving of een  uitvaart kunt u het nummer van de noodtelefoon bellen: 
06 - 22265661.

De vier pastores hier boven zijn te bereiken via: 033 - 4941261 
(centraal secretariaat St. Lucas). Dit nummer geldt voor al deze pastores.

Harrold Zemann
pastoor
Op werkdagen bereik-
baar via secretaresse 
Diana Mol-Stekelen-
burg, 033-4941261, 
h.zemann@parochie-
sintmaarten.nl

Hao Tran
pastoraal werker 
06 - 16842077,
h.tran@parochie-
sintmaarten.nl 

Antoinette 
Bottenberg
pastoraal werker 
antoinette.
bottenberg@stlucas.nu

Rini Bouwman
diaken
rini.bouwman
@stlucas.nu

Marcel Sarot
diaken
013 - 4663839,
m.sarot@parochie-
sintmaarten.nl

Nelleke Spiljard
pastoraal werker
06 - 37119113, 
n.spiljard@parochie-
sintmaarten.nl

Fred Kok
pastoraal werker 
fred.kok@stlucas.nu

Karel Donders
kapelaan
donders@stlucas.nu

De bron van alle informatie is
www.parochie-sintmaarten.nl

BESTUUR R.K. PAROCHIE SINT MAARTEN:
Secretariaat: Rozenstraat 20, Zeist,
mail: info@parochie-sintmaarten.nl
Voorzitter: pastoor Harrold Zemann
Vicevoorzitter: vacature
Secretaris: vacature

Penningmeester: Gerard Hoogervorst
Personeel/
vrijwilligers: Hannie van Kippersluis
Onroerend goed: Dimitry Melchiors
Communicatie: vacature

KERKEN EN BEREIKBAARHEID:

Doorn, Langbroek: 
St. Martinuskerk, Dorpsstraat 15,
3941 JK: ma-vrij 10.00 - 12.00 uur, 
Ans Damen: tel. 0343 - 412148,
email: martinus@parochie-sintmaarten.nl 

Driebergen-Rijsenburg: 
St. Petrus’ bandenkerk,
Rijsenburgselaan 4, 3972 EJ, vrijdag 
09.00 - 12.00 uur, tel. 0343 - 514708, 
email:  petrusbanden@parochie-sint-

maarten.nl

Leersum, Amerongen, Overberg: 
St. Andrieskerk, Engelberg 15a,
3956 VL, tel. 0343 - 451331,
email: andries@parochie-sintmaarten.nl

Maarn, Maarsbergen: St. Theresia-
kerk, Amersfoortseweg 50, 3951 LC,
tel. 0343 - 441210 (antwoordapparaat)
email: theresia@parochie-sintmaarten.nl

Woudenberg, Scherpenzeel,
Renswoude: H. Catharinakerk,
W. de Zwijgerlaan 38, 3931 KS,
tel. 033 - 2862000 (antwoordapparaat)
email:  catharina@parochie- 

sintmaarten.nl

Zeist: St. Josephkerk Emmausgemeen-
schap, Rozenstraat 20, 3702 VP, 
parochiecentrum, Raquel Greeven,
ma. t/m vr. 08.30 - 12.30 uur, 
tel. 030 - 6922113, 
email: emmaus@parochie-sintmaarten.nl

Verspreiding: Elke kerk heeft haar
eigen distributiesysteem 
(zie pagina’s betrokken kerken)

Redactie De Mantel v. St. Maarten: 
Eindredactie:  Nelleke Spiljard, 

Jos van der Meer.
Contactpersoon: 
 Rosella van den Hoeven, 
centraleredactie@parochie-sintmaarten.nl.
Fotograaf: Max Nutters jr.
Vormgeving: Drukkerij Donath

De redactie houdt zich het recht 
voor ingezonden artikelen te 
weigeren, te redigeren of in te 
korten, zo mogelijk na overleg 
met de schrijvers.


