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Vakantie en je leeg maken voor God

Zon
Ik sta een tijdje

met mijn vriendje op de dijk.

Kijk, zegt hij: de zon zakt in de zee
en het licht zakt langzaam mee

en de schaduwen verdwijnen
en de kleuren van de dag

en als het donker wordt
dan is het avond

en is het avond
wordt het nacht.

Mooi hè, zegt hij.
En we zwijgen.

Het is mooi en
goed bedacht.

Esther Naomi Perquin

Het is eind mei wanneer ik dit schrijf, het wordt 
vandaag een zomerse dag, hoor ik op het weer-
bericht. De zomer nadert; als u dit leest is het al 
zo ver. Tijd voor een aantal weken vrij. Door het 
jaar heen zijn we allemaal druk. Met ons werk, 
ons gezin, vrijwilligerswerk en ga zo maar door. 
Het horloge en de agenda bepalen ons leven. 
Maar, vakantie kan een tijd van aandacht zijn.

De vakantietijd is een periode om uit te rusten, 
dingen te doen waarvoor anders de tijd ontbreekt, 
voor aandacht voor de natuur bijvoorbeeld wan-
neer je erop uit trekt. Een tijd voor elkaar ook, wat 
er door het jaar heen soms misschien wat bij in-
schiet. En een tijd van aandacht voor het eigen 
leven, voor overdenking: waar sta ik, doe ik de 
dingen die ik moet of wil doen, ben ik gelukkig of 
moet er wellicht iets veranderen?

Vacare
Het woord ‘vakantie’ komt van het Latijnse woord 
'vacare',  dat ‘vrij maken’ of ‘leeg maken’ bete-
kent. Je maakt je in je vakantie leeg om zo weer 
nieuwe ervaringen te kunnen toelaten. Ervaringen 
van buiten. Maar er kunnen ook ervaringen van 
binnenuit komen. Ervaringen die als het ware in 
de vrijheid van het moment vanzelf omhoog ko-
men. Ervaringen die je anders wegdrukt of niet 
toelaat. En dat is goed, denk ik, want je geeft de 
dingen een plaats.

Vacare Deo
Als je de tijd hebt, komt misschien ook de vraag 
naar boven van het mysterie van het leven, het 
mysterie van God. Het valt me in de vakantie al-
tijd weer op hoeveel mensen kerken bezoeken. 
Ik hoop dan dat ze op zulke momenten ook iets 
ervaren van Gods aanwezigheid in hun leven, al is 
het maar voor even.

In de theologie kennen we ook de uitdrukking 
‘vacare Deo’: je leeg maken voor God. Mensen 
die in de stilte proberen zich open te stellen voor 
God. We kennen in de vroege geschiedenis van 
de kerk bijvoorbeeld de woestijnvaders, die in 
volkomen afzondering God zochten. We kennen 
de kloosterordes waarin stilte heerst met uitzon-
dering van de gebeden en de liederen die tot God 
gericht worden.
Misschien kunnen wij ook in de vakantietijd dat 
‘vacare Deo’ ervaren. In de schoonheid en de 
pracht van de natuur. In bijzondere ontmoetingen 
met mensen. Momenten waarop in de rust en de 

stilte, in een gesprek met anderen, het besef van 
God zich als het ware als vanzelf aan je opdringt. 
Ik gun het ieder zo graag.

Graag wil ik u van harte een goede vakantie toe-
wensen, of u nu thuisblijft of op pad gaat. Een 
vakantie waarin u zich echt vrij kan voelen. Een 
vakantie tenslotte waarin u iets mag ervaren van 
het ‘vacare Deo’.

Rini Bouwman, diaken
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Laatst was ik bij de installatie van de nieu-
we pastoor van drie parochies rond Zwolle, 
Dronten, Steenwijk, een groot gebied dus. 
Tijdens de mooie plechtigheid in Dronten 
vertelde de pastoor dat hij in de twee we-
ken voor zijn installatie al meer kilome-
ters had gereden dan in de jaren dat hij 
pastoor was in de stad Utrecht. Pastores 
zijn inderdaad veel onderweg.

Dat geldt trouwens voor iedereen: onder-
weg zijn. In de loop der jaren is de wereld 
een dorp geworden, wilt u naar de Ga-
lapagoseilanden, of de Bora Bora eilanden 
in de Stille Oceaan: geen probleem, boeken 
en u kunt weg. Dit was nog niet zolang ge-
leden ondenkbaar. Alles is tegenwoordig 
gericht op snelheid: zo snel mogelijk ergens 
kunnen zijn, zo snel mogelijk keuzes ma-
ken in het leven, kant en klaar maaltijden. 
Mooie ontwikkelingen, maar met een scha-
duwzijde: wachten is moeilijk geworden, we 
zijn ongeduldig. Ik merk het zelf in de auto: 
wanneer het stoplicht op groen springt en 
mijn voorganger rijdt niet vlug door, dan ben 
ik al ongeduldig. Ook kind van de tijd, dus.

Dit weekend had ik drie vieringen in de 
Sint Maartenparochie, allemaal dicht bij 

huis, en het was een verademing weer 
even dat mooie evangelie te horen over 
de boer die zaait op het land en wacht tot 
het zaadje een prachtig gewas is gewor-
den. Dat vraagt om geduld en vertrouwvol 
wachten, zegt Jezus. Niet meer van deze 
tijd, zullen sommigen zeggen. Maar toch, 
je kunt niet zeggen: vandaag hebben we 
elkaar ontmoet en vanavond houden we al 
van elkaar. Het gaat er Jezus niet om te kij-
ken naar de opbrengst van de oogst maar 
vooral om het proces. Ik weet het goed van 
al die keren dat ik vroeger mocht helpen bij 
mijn grootvader op de boerderij: een boer 
weet prima wat zijn taak is en wat die van 
de natuur.
Maar goed, dat wachten, en geduld heb-
ben, het lijkt moeilijk geworden in deze tijd. 
En als ik kijk naar de pastorale ontmoetin-
gen van de afgelopen twee weken: opval-
lend veel ook heel jonge mensen worstelen 
daarmee. ‘Het gaat me te snel’. Zelfs in de 
kerk lijken mensen die rust niet meer te 
vinden, zoeken soms kloosters en andere 
rustige plekken om weer op te laden. Maar, 
je neemt altijd jezelf mee… het is niet altijd 
vanzelfsprekend dat een rustige plek ook 
rust brengt.
Ook de kerk heeft tegenwoordig meer mo-
gelijkheden: we reizen gemakkelijk naar 
Lourdes, Kevelaer of Fatima, heilige plaat-
sen waar we iets van geloof, vertrouwen, 
kracht, van rust kunnen vinden. Het is niet 
zomaar dat velen wandelend naar Santia-
go gaan, een tijdje wat primitiever leven, 
dicht bij de natuur; om tot rust te komen, 
tot jezelf, dichter bij God. Mijn collega Fred 
Kok is net terug van deze bedevaart, die 
hem heel goed heeft gedaan.

Het valt niet terug te draaien: we zijn veel 
onderweg. Zelfs in het gezinsleven is het 
soms moeilijk momenten van rust te vin-
den, met even volop contact met elkaar. 
We worden opgeslokt door onze telefoons 
en het contact met mensen van overal, er 
zijn volop activiteiten, eisen en verwachtin-
gen zijn torenhoog.
Toch vind ik het als pastoor niet erg onder-
weg te zijn: wij pastores gaan een aantal 

keren per week ‘op bedevaart’: naar een 
van de zestien geloofsgemeenschappen 
binnen onze twee grote parochies. Ik kom 
overal even graag en voel me overal wel-
kom. Nu ik hierover nadenk: het zijn voor 
mij ook bedevaartsplaatsen, die zestien 
geloofsgemeenschappen. Overal zijn men-
sen, er is een zekere rust in de Godshuizen 
binnen alle lawaai van de samenleving. Er 
wordt gevierd, er wordt gelachen, gehuild, 
gebeden, er worden kaarsen opgestoken 
en het zijn stuk voor stuk allemaal ‘heilige 
plekken’. Ja, elk bezoek aan een geloofs-
gemeenschap is voor mij een bedevaart. 
We zijn zaaiers en ploegers en weten niet 
wat het resultaat zal zijn. Al willen we dat 
liefst zelf berekenen.
En er is nog iemand in het spel, op al die 
heilige plekken, iemand met een hoofdlet-
ter: God. Het hangt allemaal niet van ons 
alleen af, die kerk; ook God heeft een plan, 
dat misschien niet altijd het onze is. Zoals de 
boer prima weet wat zijn taak is en wat de 
taak van de natuur is, zo geldt het ook voor 
ons gelovigen: we kennen onze taak is, maar 
luister maar goed naar de Stem van God, die 
heeft ook een plan, met ons allemaal.

Maar, eerst ga ik zelf weer even onderweg. 
Niet op vakantie of zo, maar mijn ouders 
gaan een week naar een huisje in Zuid-Lim-
burg waar we in vroeger jaren op vakantie 
gingen. Het is niet zomaar een huisje, het is 
een helemaal authentiek ingericht vakboer-
derijtje dat we konden huren van kennissen. 
Ik ben er al dertig jaar niet meer geweest 
maar ruik nog steeds de lucht die hing in 
dat gezellige boerderijtje. Die hangt er nog 
steeds, vertelde mijn zus die er al geweest 
is. Ik ga er een paar dagen naartoe, ook 
een soort bedevaart, omdat deze plek mij 

zoveel dierbare her-
inneringen heeft 
gegeven, en rust… 
zo belangrijk soms, 
omdat we altijd on-
derweg zijn.

Pastoor 
Harrold Zemann

VAN DE PASTOOR – Altijd maar onderweg…

Facebook
Beste medeparochianen, goed nieuws! 
De Sint Maartenparochie heeft sinds 
kort een eigen Facebookpagina. We 
proberen vooral positief en opbou-
wend nieuws te brengen uit de paro-
chie en onze geloofsgemeenschap-
pen. De pagina is te vinden onder ‘St. 
Maartenparochie’. De Sint Lucasparo-
chie heeft al langer een Facebookpagi-
na (intoetsen: ‘St. Lucasparochie’). Wij 
hopen dat de pagina, naast de com-
municatiemiddelen website en paro-
chieblad, een bijdrage mag leveren 
aan de onderlinge verbondenheid.

Namens pastoraal team,
pastoor Harrold Zemann

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
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In dit zomernummer de aankondiging 
van het pastoraal team van een verbin-
dend thema komend jaar: de aanmoedi-
gingsbrief die paus Franciscus ons heeft 
gestuurd over ‘heiligheid in het alledaag-
se leven’, met (op pag. 4): een artikel van 
Marcel Sarot over deze brief en de no-
tities van Henk Bloem over de bijbelse 
‘Zaligsprekingen’, die zo centraal staan 
in deze brief. Om maar vast een begin te 
maken met dit jaarthema een interview 

met parochiaan Wiel Hoekstra, die zich 
zoals veel van onze parochianen inzet 
voor het brengen van de H. Communie 
naar medeparochianen die niet meer 
naar de kerk kunnen komen, over zijn 
ervaringen o.a. met kleine  vieringen in 
woonzorgcentrum ‘De Looborch’ in Zeist 
(pag. 7). Daarnaast, omdat het zomer is 
en velen van ons op stap gaan, gingen 
we als redactie op zoek naar het heili-
ge in reizen. Hierover enkele bijdragen, 
van geestelijk begeleider Joke Litjens, 
van onze oud-collega Elisabeth van Dijl, 

verantwoordelijk voor het vormingspro-
gramma van een retraitecentrum in En-
geland (pag. 5). In dit nummer verder het 
verslag van de jaarvergadering van Pa-
rochie Sint Maarten. En op de pagina’s 
van onze geloofsgemeenschappen de 
nodige terugblikken. Maar ook een voor-
uitblik op de Vredesweek (kijk bij Doorn), 
op de startzondag (bv. in Driebergen), en 
ook een mooie overdenking uit Leersum, 
over ‘elke dag een startzondag’. Over 
het heilige in het alledaagse gesproken.
Nelleke Spiljard, pastoraal werker

St. Maarten en wet op de privacy
Sinds 25 mei 2018 geldt de Algemene Verorde-
ning Gegevensbescherming (AVG). Dat betekent 
dat nu dezelfde privacywetgeving geldt in de 
hele Europese Unie (EU). De privacyrechten van 
mensen van wie gegevens worden verwerkt, zijn 
met de AVG uitgebreid. Hierdoor krijgen organi-
saties die persoonsgegevens verwerken meer verplichtingen. Zo-
als ik al in de voorjaarsvergadering heb aangegeven: het gaat al-
lereerst om BEWUSTWORDING. Het verstrekken van persoonlijke 
gegevens aan derden is niet meer een vanzelfsprekendheid: be-
trokkene dient vóóraf schriftelijk toestemming te hebben verleend 
en het moet ook duidelijk zijn welke gegevens gedeeld worden.
Voor meer informatie verwijs ik u naar onze website.
Namens het parochiebestuur, Hannie van Kippersluis

Ander type 
ledenadministratie
UW GEGEVENS INZIEN? DAN E-MAIL-
ADRES DOORGEVEN! Het zal u niet ontgaan zijn: de Sint Maar-
tenparochie gaat - naar verwachting - in september over op een 
andere ledenadministratie (DocBase) en een daaraan gekoppeld 
financieel systeem (Exact Online), ter vervanging van Navision en 
andere, nu nog in gebruik zijnde, systemen voor ledenadministra-
ties. U heeft het recht uw gegevens in te zien. In september zal dit 
mogelijk zijn via uw e-mailadres in combinatie met een persoon-
lijke code. Wilt u van uw inzagerecht gebruikmaken, dan verzoek 
ik u uw e-mailadres aan de administratie van uw locatie door te 
geven, het liefst vóór september 2018. 
Namens het parochiebestuur, Hannie van Kippersluis

Vandaag is er geen preek, ik heb u iets te zeggen
Maandag 23 april was in Maarn o.l.v. Frans 
Groot een evaluatie van onze Vastenacties 
voor de Nursery School in Malawi. Met veel 
tevredenheid en waardering hebben we te-
ruggekeken. De vertegenwoordigers van 
de verschillende geloofsgemeenschappen 
spraken van een geslaagde actie. En alle-
maal waren ze blij dat de powerpointpresen-
tatie en de verhalen over Malawi tijdens de 

viering, in de kerk waren geweest. Zo waren 
liturgie en actie echt met elkaar verbon-
den. Dank ook aan de Nederlandse zusters 
Raymunda en Jacqueline - die lang in Mala-
wi gewerkt hebben -, aan Theo Kamphuis en 

Vrijdagmiddag 21 september om 14.30 uur 
geeft pastoor Zemann in de St. Theresia-
kerk te Maarn in een eucharistieviering de 
ziekenzalving aan de zieken en ouderen uit 
de parochie die dit sacrament willen ont-
vangen. Het is een gezamenlijke viering 
voor de geloofsgemeenschappen Wou-
denberg, Leersum, Maarn en Doorn. Na 
afloop gelegenheid voor een kopje koffie/
thee en ontmoeting. Opgeven bij: Doorn, 
Ans Damen, 0343-412148, ans@martinus- 

doorn-langbroek.nl. Ook voor vervoer 
naar de St. Theresiakerk kunt u bij Ans 
Damen terecht; Woudenberg, Dini Heus-
dens, 033-2862976, dini@heusdens.com; 
Leersum, Loes Grimmelijkhuizen, 0343–
454294, loesgrimmelijkhuizen@outlook.
com; Maarn, Angelien Groot, angelien.
groot@casema.nl, ‘s avonds 0343-443241 
of 0628825751.

Pastoraal team

Voorjaarsvergadering
In het hart van deze editie van De 
Mantel van Sint Maarten is een uitge-
breid notulenverslag bijgevoegd van 
de voorjaarsvergadering 2018 die 
Parochie Sint Maarten afgelopen 31 
mei in Driebergen heeft gehouden.

Van de redactie

Ziekenzalving op 21 september

Jeannette van Andel, die beiden in Malawi 
geweest zijn en uit de eerste hand vertelden 
van hun ervaringen en wat hen daar trof. Zo 
was het niet een project van één iemand 
maar van allemaal samen. Bij de evaluatie 
was ook zuster Catharine, die het geweldig 
speet dat zij er in de 40-dagentijd niet bij kon 
zijn omdat ze in Indonesië verwacht werd. 
Zij is Malawische, daar opgegroeid, zuster 
geworden, daar gewerkt; mooi dat ze op 
de evaluatie was, dat gaf een concreet, per-
soonlijk tintje aan de hele actie. En, een op-
merking uit de evaluatiegroep: ‘Henk Bloem 
kan blijkbaar ook kórt preken.’
Henk Bloem, pastor
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Onthullend is dat de zaligsprekingen vanaf 'de' berg – niet 'een' berg 
– worden gesproken. Als een  tweede Mozes brengt Jezus de Gods-
woorden over aan het volk. Ze staan aan het begin van de Bergrede, 
én in de openingsrede van Mattheus. Deze plaats maakt dat ze van 
groot belang zijn voor de verdere rede en voor het hele evangelie.
Jezus gaat ervoor zitten - dat doet een leraar –, het is meer dan 
zomaar een praatje. Zijn leerlingen komen erbij, maar uit het slot 
blijkt dat iederéén meegeluisterd heeft, ze zijn voor leerlingen in alle 
gradaties bedoeld. Het slot zegt ook dat deze wijze van leren/on-
derricht nieuw is, het hart raakt, uit het binnenste komt. Dat is bij 
schriftgeleerden wel anders.

Gefeliciteerd
Acht maal klinkt 'makarioi', vertaald met ‘zalig’. Het is een geluk-
wens: gefeliciteerd! Een compliment voor een wijze van doen die 
je verzekert van het Rijk der Hemelen. 'Hemelen' is een woord dat 

Mattheus liever gebruikt dan 'God', alhoewel in de 7e en 6e zalig-
spreking 'God' wel genoemd wordt. Het gaat dus niet om gedrag 
dat loont maar door God beloond wordt.

Andere criteria
De zaligsprekingen gaan van andere criteria uit dan gewoonlijk. Ze 
betreffen niet zonder meer mensen die  succesvol, rijk, hoogopge-
leid zijn, maar die rekening houden met anderen, betrokken zijn. 
Zalig om wat je bent, met en voor anderen. Alle zaligsprekingen zijn 
zo geformuleerd dat je als toehoorder jaloers wordt op de armen 
van geest, op de treurenden enz. Dat lijkt precies de zeggingskracht 
ervan: zij willen ons jaloers maken voor de 'waarden', de 'deugden' 
van het Koninkrijk Gods, ons verleiden tot 'zoekt de Heer', tot een 
levenshouding zoals in Mt. 6.33: 'Zoekt eerst het Koninkrijk Gods 
en zijn gerechtigheid, dan krijg je alles erbij'.
Henk Bloem, pastor

Paus Franciscus heeft ons een brief geschreven, om ons aan te 
moedigen, een brief aan ons, gewone mensen, die met vallen 
en opstaan met ons geloof onderweg zijn. Een geloof dat soms 
‘standby staat’, dan weer ‘aanfloept’, meer op de voorgrond 
komt. De paus: ‘Het geloof kan zoveel meer betekenen in je 
leven, zo’n bron van blijdschap en richting zijn.’ Als pastoraal 

team, enthousiast over deze inspirerende Paus met zijn inspi-
rerende brief, willen we hier een jaarthema van maken dat ons 
dit jaar verbindt en richting geeft. Ook in De Mantel besteden 
we er steeds aandacht aan. Ideeën zijn welkom, van u als paro-
chiaan, of misschien van groepen binnen de parochie. 
Namens pastoraal team, Nelleke Spiljard

Jaarthema parochie rond ‘het heilige in het alledaagse’

Voor goud gaan! Paus Franciscus over heiligheid
Veel oudere katholieken denken bij 'hei-
ligheid' aan de kwezelachtige heiligen-
levens waarover zij in hun jeugd lazen; 
bij 'roeping' aan priesters en religieu-
zen. Dat is jammer. Sinds het Tweede 
Vaticaans Concilie houdt de Kerk ons 
steeds weer voor dat wij allen geroepen 
zijn, ieder op de plaats waar zij/hij staat. 
Waartoe? Tot heiligheid-op-maat, die ie-
der van ons past.

Wie zo heilig wordt, is ook gelukkig. ‘Ben je 
getrouwd? Wees heilig door liefde en zorg-
zaamheid voor je man/vrouw, zoals Chris-
tus die heeft voor de Kerk. Werk je voor 
geld? Wees heilig door je werk integer en 
bekwaam ten dienste van je broeders en 
zusters te stellen. Ben je een ouder, groot-
ouder? Wees heilig door met geduld aan 
kinderen te leren Jezus te volgen. 
In onze maatschappij ziet de Paus twee 
bedreigingen voor heiligheid; die duidt hij 
aan met de namen van twee oude kette-
rijen. Onder ‘gnosticisme’ vat de Paus een 
naar binnen gekeerde spiritualiteit die ver-
geet dat het er uiteindelijk op aankomt lief 

te hebben. Onder Pelagianisme de dwa-
ling dat wij het goede leven zelf kunnen re-
aliseren: 'Niet waar, wij zijn afhankelijk van 
God.' Dit werkt hij vervolgens uit aan de 
hand van de zaligsprekingen. Hieraan ont-
leent hij ook de titel ‘Gaudete et exsultate’, 

‘Verheugt u en juicht’; dat zegt Jezus tegen 
wie vervolgd en vernederd worden omwille 
van het evangelie. Vervolgens analyseert 
de Paus de zaligsprekingen, waarin blijkt 
dat juist wie in navolging van Christus alles 
(op)geeft, ook zal mogen ontvangen.
Liefde voor de arme en lijdende is voor 
Franciscus de kern van heiligheid. 
De toon van de Paus is direct. Hij spreekt 
zijn lezers aan met je/jij en bevraagt hen. 
Accepteer niet van jezelf dat je een op-
pervlakkig, middelmatig christen bent. Ga 
voor goud. De Paus geeft hiertoe concre-
te handreikingen. Het aardige daarbij is 
dat zijn toon zachtmoedig is maar tegelijk 
niets of niemand ontziend. Van de gelovige 
die graag goed doet maar niet tot bidden 
komt, tot de bisschop die teveel belang 
hecht aan de regels: wij worden allemaal 
aangesproken. Wie bij de ene alinea tevre-
den constateert hoe anderen liefdevol wor-
den bekritiseerd, merkt bij de volgende tot 
zijn schrik zelf aan de beurt te zijn. Tekst 
om te lezen en herlezen!

Marcel Sarot, diaken

Omslag boekje met de brief van de Paus.

Daar verdien je de hemel mee, of: de zaligsprekingen
In de brief van Paus Franciscus staan de zaligsprekingen van Jezus centraal. 

We vroegen Henk Bloem erover te vertellen.
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Personalia
Wiel Hoekstra (Heerlen, 1939, zoon van een mijnwerker), 
studeerde van 1956 tot 1962 microbiologie aan de Universi-
teit Utrecht. Werd daar na zijn afstuderen wetenschappelijk 
medewerker en in 1981 hoogleraar. De laatste acht jaar van 
zijn loopbaan was hij decaan. In 2004 ging hij met emeri-
taat. Bij zijn parochie, Zeist-west, ging hij indertijd voor in 
lekenvieringen. Ook zat hij kort, ten tijde van de fusie van 
de vier Zeister vierplekken, in het parochiebestuur. Daar-
aan hield hij, zegt hij, het gevoel over dat dit bestuur louter 
mocht uitvoeren wat het bisdom oplegde: 'Daarom deed ik 
in 2012 mee met 'het Professorenmanifest', een beweging 
van katholieke academici die zich zorgen maakten over de 
ontwikkelingen in de RK Kerk in Nederland, met name w.b. 
kerksluitingen. Wij vonden, en vinden, dat je daarmee ge-
loofsgemeenschappen afbreekt. Bovendien was de nieuwe 
opzet niet goed voor priesters en pastores. Hun roeping im-
mers was pastoraal werk, maar ze moesten voortaan mana-
ger zijn; financiën kregen de overhand.'

Saamhorigheid scheppen, dankzij inzet vrijwilligers
Wiel Hoekstra uit Zeist is één van de vrijwilligers 
van Parochie Sint Maarten die de communie rond-
brengen bij ouderen in woonzorgcentra. Een por-
tret van hem en zijn werk.

Aldus begon het: een paar 
katholieke bewoners van De 
Looborch, woonzorgcentrum 
voor ouderen in Zeist, meldden 
zich voorjaar 2017 bij de gees-
telijk verzorgster van het huis 
en vroegen: 'Kan hier iets wor-
den gedaan voor katholieken?'

Zij belegde een bijeenkomst 
om de behoeftes te peilen. Zo'n 
twaalf bewoners kwamen erop 
af, ook vrijwilliger Wiel Hoekstra 
(79) was er, omdat hij al gerui-
me tijd lekenvoorganger was 
tijdens woord- en communie-
vieringen bij de Mirtehof. 

De bijeenkomst leverde geen 
eenduidig wensenpakket op, 
zegt Wiel. 'De een wilde graag 
een Heilige Mis, de ander een 
woord- en communieviering. 
Maar daar wilde ik niet aan be-

ginnen. Bij een mis moet een 
priester voorgaan, een woord- 
en communieviering stuit ook 
op bezwaren. Die vergt bijvoor-
beeld flink wat voorbereiding.'
Wat men sowieso wilde, zegt 
Wiel, was samen bidden en de 
communie ontvangen.
Hij begon met uitreiken ervan 
(wat hij elders al langer met 
meer vrijwilligers deed) en ont-
wikkelde gaandeweg een ge-
bedsviering van een half uur 
rond een afbeelding uit de bij-
bel over het voor dat moment 
geldende thema uit het kerke-
lijk jaar: 'De bezoekers kunnen 
goed luisteren, het moet alleen 
niet te lang duren.'
Met zo'n tien, twaalf mensen 
per keer staat hij sindsdien stil 
bij een thema. Er is een be-
groeting, een openingsgebed, 
voorbeden volgen, het Onze 

Vader en Wees Gegroet wor-
den gebeden. Daarna wordt de 
communie uitgereikt en samen 
zingt men het lied 'Dankt nu al-
len God'. Dat gebeurt elke eer-
ste maandag van de maand, 
van 11.00 tot 11.30 uur, in een 
zaaltje van de Looborch; erna 
gezamenlijk koffie.

Het effect van viering en com-
munie-uitreiking noemt Wiel 
'zeer bevredigend'. 'Bijvoor-
beeld: een mevrouw komt 
een medebewoonster ophalen 
voor de viering, die bewoon-
ster werpt tegen: “Maar ik 
hoor slecht”, waarop de me-
vrouw reageert: “Kom toch 
maar mee”, en dan gaan ze. 
Zo schep je saamhorigheid. 
Wat ik echt ontroerend vind, en 

Voor Wiel Hoekstra laat het 
goed zien dat doorgaans 
strengere protestantse or-
ganisaties losser worden, 
'water bij de wijn kunnen 
doen'. Waarover dit gaat? 
Via via kreeg Wiel 'een mooi 
Mariabeeld' uit een nala-
tenschap. Of hij er een be-
stemming voor had. Die had 
hij: de vieringen die hij bij 
de Looborgh leidt. Dat leek 
geestelijk verzorgster Carola 
van Zanten ook wel wat, zij 
legde de kwestie voor aan 
het bestuur. Aanvankelijk 
wilde dat niet van het beeld 
weten, kort erna maakte het 
al kenbaar plaatsing tijdens 
de katholieke vieringen pri-
ma te vinden mits het erna in 
een kast verdween, in derde 
instantie besloot het dat het 
beeld in de ruststand wel in 

Het Mariabeeld.

Mariabeeld

een vitrinekast bij de entree 
van het huis mocht. 'En nu 
komen katholieke bewoners 
erbij bidden, en bezoekers 
doen er een Wees Gegroetje', 
zegt Wiel.

wat ongelooflijk belangrijk is, 
is dat sommigen niet op eigen 
gelegenheid kunnen komen en 
dan zijn er vrijwilligers die hel-
pen met rolstoel of rollator. Dan 
denk ik wel eens: mensen aan 
de top van de kerkelijke orga-
nisatie beseffen onvoldoende 
dat de kerk draait op zulke vrij-
willigers.'

Dat de ouderen bij elkaar wor-
den gebracht, is de grootste 
winst, vindt Hoekstra. Er is een 
gezamenlijke activiteit, er is 
zorgzaamheid voor elkaar en 
contact met het geloof, de com-
munie wordt uitgereikt. 'Als ik 
zie hoeveel sommige bewoners 
meemaken, hoeveel geduld zij 
soms moeten opbrengen, dan 
denk ik: heden gij, morgen ik. 
Zoals: er woont hier een echt-
paar, zij dementeert, de man 
brengt een engelengeduld op 
om met haar samen te kunnen 
zijn; daarmee zie ik iets waar-
van ik hoop dat ik het ook zal 
doen of ontvangen wanneer het 
eenmaal zo ver is. En dat is een 
bemoedigende confrontatie, in 
elk geval een bemoedigende 
ontmoeting.'

Jos van der Meer

Wiel Hoekstra: ‘…bemoedi-
gende ontmoeting…’.
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Tegenwoordig bestaat er een tijdschrift 
dat ‘Klooster’ heet en bij de eerste uit-
gave al zo populair was, dat besloten is 
er een kwartaalblad van te maken. De 
inhoud: verhalen over wat valt mee te 
maken in religieuze gemeenschappen. 
En daar kan ik tegenwoordig een beetje 
over meepraten.

Zeven jaar lang was ik pastoraal werker in 
de St. Maartenparochie, zeven jaar gele-
den ben ik overgestapt naar een andere 
parochie. Maar nu ben ik alweer een paar 
jaar betrokken bij een retraitecentrum van 
de Passionisten in Noord Engeland. Het 
heet Minsteracres en er wonen nog maar 
een paar Passionisten (m/v) voltijds. Daar-
naast wonen er wat leken (meest in deel-
tijd), en daar behoor ik ook toe.
Elke dag is er een grote toestroom van 
stafleden, vrijwilligers en bezoekers. Die 
komen voor allerlei werkzaamheden, bij-
eenkomsten of cursussen, om de handen 
uit de mouwen te steken op het landgoed 
en in de tuinen. Of ze komen gewoon voor 
rust en ruimte.
Zelf ben ik vooral bezig met het plannen, 
opzetten en uitvoeren van retraites, samen 
met anderen. Onze grootste taak is elk jaar 
een nieuw thema uit te werken, zodat we 
dat kunnen inzetten bij de groepen die ko-
men voor een week, weekend of dag. Dit 
jaar is het thema ‘Sacred Journey’: we vra-
gen aandacht voor het Heilige dat in het 
dagelijks leven (op je levensreis) oplicht als 
je er de ruimte voor geeft. In januari be-
gonnen we met nadenken en onze ideeën 
op papier te zetten. In maart, een weekend 

Joke Litjens over pelgrimstocht en retraite
Vraag over ‘de heilige reis’: wat is de 
waarde van een pelgrimstocht, en van 
een retraite? Wat leveren die op, wat 
maakt ze anders dan een vakantie? We 
vroegen het aan Joke Litjens, parochi-
aan van Zeist, die via haar ‘Werkplaats 
voor de Ziel’ al veel mensen begeleidde 
op pelgrimstocht of bij een retraite.

Zij zegt: Bij een pelgrimstocht zijn wan-
delen, stilte en bezinning de sleutelwoor-
den, ze horen uitdrukkelijk bij elkaar. De 
stilte is wezenlijk; zouden mensen gezellig 
doorkletsen, dan komen zij niet tot diepte. 
Door stilte komen ze tot zichzelf.
Velen zijn zichzelf kwijt: de echte verbin-

ding met zichzelf, en dus met God en met 
de ander. Wie wandelt in stilte, het mooie 
van Gods schepping ziet, krijgt ruimte, 
kan ademen. In die ruimte kan weer iets 
gebeuren. Een Bijbelwoord of een medi-
tatie valt dan in vruchtbare aarde. In de 
stilte word je je ook het lawaai dat in je is 
bewust, het kan tot bedaren komen. En je 
krijgt aangereikt: je hoeft het niet alleen te 
doen, je mag het ook bij God leggen. Het is 
belangrijk dat een ander dat hardop tegen 
je zegt. Zo ga je ervaren: dáár gaat het om 
in het leven. Er komt weer een bodem. Als 
die er niet is, verdwaal je, verlies je je.
Bij een retraite, een geconcentreerde week 
(of korter/langer), trek je je terug uit de we-

reld. Je verblijft in een abdij, er is geen tv, 
geen internet, geen krant. Het getijden-
gebed neemt je mee. Het is een plek om 
opnieuw grond onder de voeten te krijgen. 
Dagelijks zijn er twee sessies van vijf kwar-
tier waarin je bij elkaar komt. Het wande-
len, zoals bij een pelgrimstocht, is er niet, 
maar het is belangrijk niet louter te denken. 
Daarom begint men steeds met eenvoudi-
ge oefeningen, zelfs in een rolstoel te doen, 
waarbij je in contact komt met je lichaam, 
de voeten, de aarde. Dan klinkt een Bijbel-
woord, dat in vruchtbare aarde kan vallen, 
jou kan voeden en een weg kan wijzen.

Nelleke Spiljard, pastoraal werker

waarin de winter zich krachtig liet kennen 
met veel sneeuw en een koude wind, had-
den we de eerste groep. Ook in die barre 
omstandigheden lukte het wonderwel op 
het heilige spoor te komen.

Deze zomer werk ik mee aan twee bijzon-
dere retraites. De eerste (eind mei) was 
een belevingsweek ‘in het klooster’: gas-
ten draaiden mee in het vaste stramien 
van bidden/vieren, maaltijden, werkzaam-
heden, bezinning. In de ochtend waren er 
ontmoetingen met religieuzen om iets te 
leren over hun leven, het kloosterleven. ‘s 
Middags konden de deelnemers aanslui-
ten bij activiteiten, om te ervaren wat een 
leven in een religieuze gemeenschap in de 
praktijk inhoudt. Eerlijk gezegd is dat niet 
altijd wat je verwacht.
De volgende is eind juli: een midweek rond 
de kleurrijke Heiligen van dit gebied die in 

de 7de eeuw vanuit het Keltische Chris-
tendom de kerstening in Noord Engeland 
op zich namen. Deelnemers nemen we 
niet alleen mee in de ontwikkelingen van 
toen, we gaan ook elke dag op stap naar 
de plaatsen die een grote rol gespeeld 
hebben.
Een dergelijke reis deed ik een paar jaar 
geleden ook met parochianen van St. 
Maarten; soms vragen mensen of het weer 
gaat gebeuren. Dat kan altijd natuurlijk. De 
meeste bezoekers hier zijn Brits, maar in 
de zomer zijn er deelnemers aan de Mu-
ziekweek uit Nederland en er waren ook 
eens Nederlandse parochiegroepen.
Elisabeth van Dijl

Het is gemakkelijk varen of vliegen naar 
Newcastle, Minsteracres ligt daar dicht-
bij. Kom ook eens kijken (zie: www.min-
steracres.org).

’Bijzondere retraites’ in een oud Noord Engels klooster

Het retraitecentrum Minsteracres in Noord Engeland.
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Een groep van 26 pelgrims vertrok 28 april 
uit de St. Maarten- en de St. Lucasparo-
chie naar Lourdes voor een bedevaart van 
het Aartsbisdom Utrecht. Na een lange reis 
kwamen we in de late middag in Lourdes 
aan en werden met bussen naar ons hotel 
gebracht. We sloten aan bij de plm. 1200 
overige pelgrims die er deze week waren.
Elke dag was er in een van de kerken bij het 
Heiligdom een Eucharistieviering, op dins-
dagmorgen de mis bij de grot. Omdat Kar-
dinaal Eijk, die aanvankelijk zou meegaan, 
wegens ziekte afhaakte, was Monseigneur 
Woorts zijn vervanger. Die ging op een ge-
weldige manier voor, zeker toen we in de 
Pius X kerk de internationale mis hadden; 
hij was hoofdcelebrant, de mis was in het 
Frans, hij deed dat zonder problemen.

Jongerenreis Taizé: tot jezelf komen, rust vinden
Joudi Makdis is 16 jaar en woont met haar 
ouders en twee zussen in Maarn. Twee jaar 
geleden is ze uit Syrië in Nederland terecht 
gekomen, vorig jaar nam ze met haar zus 
deel aan de jongerenreis naar Taizé.
Joudi: ‘Vorig jaar ben ik in Taizé geweest 
en ik vond het een heel leuke plek, je kunt 
mensen van over de hele wereld ontmoe-
ten en vrienden maken. Ook heb ik veel 
over het geloof geleerd en ben ik dichter bij 
Jezus gekomen. Dit jaar ga ik weer, want 

ik wil graag weer nieuwe mensen ontmoe-
ten en tijd nemen voor Jezus. In Taizé kan 
ik mezelf zijn en kom ik tot rust door de 
mooie liederen en de stiltes.’
De jongerenreis naar Taizé is dit jaar van 
14 t/m 22 juli en wordt georganiseerd door 
de St. Maartenparochie i.s.m. andere pa-
rochies en protestantse gemeenten. Het 
reisgezelschap bestaat uit negen jongeren 
en twee begeleiders, onder wie pastoraal 
werker Hao Tran. Joudi Makdis: ‘Door Taizé dichter bij God’.

Een tweedaagse bedevaart naar Keve-
laer, waarvoor ook de parochianen van 
Sint Maarten van harte zijn uitgenodigd, 
is op maandag 30 en dinsdag 31 juli. De 
Broederschap van Kevelaer Amersfoort 
en ‘t Gooi, waarvan onze pastoor Har-
rold Zemann directeur is, organiseert de 
pelgrimstocht.

De reis gaat per bus; jongeren (15-30 jaar) 
kunnen op fietsbedevaart (opgeven bij 
jongerenvoorzitter Yvette Moerdijk, jong-
kevelaer@gmail.com). Namens de samen-
werkende parochies St. Maarten en St. 
Lucas gaan de pastores Harrold Zemann, 
Fred Kok en Antoinette Bottenberg mee. 
Deelnemers uit Parochie St. Lucas en uit ‘t 
Gooi zijn er ook.
Een ‘Kevelaerkoor’ zal zingen bij de vierin-
gen in Kevelaer. Het kan nog versterking 
gebruiken, met name van tenoren en bas-

Tweedaagse busreis naar bedevaartoord Kevelaer
sen bij de mannen en alten bij de vrouwen. 
Opgeven daarvoor kan via amersfoort-
naarkevelaer@gmail.com (of bij Riet van 
der Heijden, 06 22103330, en Theo van 
Hamersveld, tjvanhamersveld@gmail.com, 
033 2571258). Er zijn drie repetities: op de 
zaterdagen 14, 21 en 28 juli van 14.00-
16.00 uur (de eerste in Blaricum, de andere 
in Hooglanderveen). Ook bruidjes en jonkers 
(meelopen in de processie in Kevelaer) zijn 
welkom; zelfde contactgegevens als voor 
het koor, of aanmelden bij Wil van Hamers-
veld, 033 4681680.
Meer info: bij Willie van de Brug, 06-
21410286, willievankooij@hotmail.com. 
Kosten: volwassenen € 34,- bus en € 
60,- tot € 90,- hotel, tot 6 jaar bus € 6,- en 
korting op de hotelkosten, misdienaars 
vanaf 16 jaar bus € 12,50 (ook kosten 
consumpties e.d.). Deelname fietsbede-
vaart: € 155,- voor reis en hotel.

Ook de Utrechtse Broederschap O.L. 
Vrouw van Kevelaer organiseert weer 
een bedevaart naar Kevelaer, op don-
derdag 23 en vrijdag 24 augustus. In 
diverse plekken rond Utrecht zijn er 
opstapplaatsen, het gezamenlijk ver-
trek van de bussen is de 23ste rond 
8.00 uur. Kosten € 50,- p.p. plus de 
verblijfskosten. Men kan ook één dag 
mee, dan rijdt de bus rond 21.30 uur 
terug, kosten incl. diner en koffie op 
heen- en terugreis: € 60,-. Verder is er 
een fietsbedevaart (zie website). Op-
geven: bij broedermeester parochie 
of bij secretaris broederschap: C. de 
Sain-Scholman, 030-6374128 of se-
cretariaatutrechtsebroederschap@
hotmail.com. Zie ook: www.bede-
vaartkevelaer-utrecht.nl.

Bedevaart naar Lourdes was echt hartverwarmend

De groep pelgrims van St. Maarten en
St. Lucas.

Het was een koude, natte maar bijzondere 
week, waarin we met elkaar mooie vierin-
gen in allerlei hoedanigheden meemaak-
ten, de kleine en grote kruisweg liepen en 

hebben gebeden. We liepen de lichtpro-
cessie en zongen vele Marialiederen. Ook 
was er tijd om met elkaar een terrasje te 
pakken en te ontspannen.
Het bijzondere aan zo’n week met mensen 
die je niet kent, is dat het aan het eind lijkt 
of je elkaar al jaren kent, door het geza-
menlijke. Pastoor Harrold Zemann, hotel-
leidster Annemiek van Bussel en pries-
terstudent Gauthier de Becker hebben er 
mede aan bijgedragen dat dit een mooie 
en bijzondere reis was. Lourdes zit in mijn 
hart, ik hoop over drie jaar weer mee te 
gaan.
Jacqueline Bouma, parochiaan

Zie voor een heel persoonlijk verslag 
pagina 8
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Word lid van de
Ouderenbond 
KBO-PCOB,
afdeling Utrechtse Heuvelrug, en profiteer 
van de voordelen van het lidmaatschap.

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

Samen met onze dochter Ellen (17) mocht 
ik de reis naar Lourdes meemaken. Elke 
dag was bijzonder: samen zingen, bid-
den, gesprekken, ontmoetingen. Puzzel-
stukjes van ons leven waar pijn en ver-
driet soms diep verborgen zaten, kregen 
een plek.

Ellen droeg de vlag van St. Maarten tijdens 
de eerste viering. Het is gebruikelijk dat elke 
parochie haar vaandel in processie mee de 
kerk in draagt: kun je elkaar ook niet kwijt-
raken. Voor de ruim honderd aanwezige jon-
geren, was er een speciaal programma. Ellen 
koos zelf wanneer ze wat wilde doen. Vooral 
het ervaren van gelijkgestemd zijn was fijn. 
In het dagelijks leven is het als jongere op 
school soms niet gemakkelijk je geloof te 
delen, dan is het makkelijker te zeggen 'Ik ga 
naar Zuid-Frankrijk' dan 'Ik ga naar Lourdes'.
Op dinsdag gingen de jongeren naar de 
schaapskooi in Bartres, waar Bernadette 
(aan wie Maria verscheen) gewoond en de 
schapen gehoed heeft. Daar was ook een 
ontmoeting met Mgr. Woorts, die met alle 
jongeren persoonlijk sprak.
We hadden een bijzondere ervaring in de 
grote Pius X kerk, een enorme kerk met als 
dak een omgekeerd schip, 25.000 mensen 
kunnen er in. Vóór ons zat een vrouw met 
haar dochter, een bloemstuk van rode rozen 
en witte violieren tussen hen in. De vrouw 
draaide zich om en zag mij naar de bloemen 
kijken. 'Voor mijn moeder', reageerde ze, 
'die is vorig jaar aan alvleesklierkanker over-
leden.' Kippenvel kreeg ik ervan, ik vertelde 
dat mijn moeder daar ook aan is overleden, 
over het verdriet ook, de jeuk die moeder 
had, de onmacht, het begeleiden naar het 
einde. Naast haar haar dochter, die was jarig, 
werd net als mijn dochter 17; samen brach-
ten zij de bloemen naar Maria.
Het thema van de bedevaart was: 'Doe al-
les wat Hij je zeggen zal.' Maar wat zegt Hij 
dan, hoe herken ik dat tussen al mijn gevoe-
lens en gedachtes? Ik denk: het komt van 
binnen, ergens een stem, zoals ik steeds de 
kriebel had om naar Lourdes te gaan. Wat 
betekende die kriebel, het is een stroompje 
energie dat mij ergens op wijst. Energie van 

boven, van God. En dat ervoeren wij elke 
dag, tijdens de vieringen, bij het bidden bij 
de grot, een kaars branden voor een dierba-
re, de Lichtprocessie, de kruisweg: Hij is er 
gewoon en zegt: Ik ken je, Ik ben bij je, Ik 
help je.

Lichtprocessie
Met negenduizend pelgrims liepen we mee 
in de Lichtprocessie. Door onze pijnlijke be-
nen en rug gingen wij er even uit en zoch-
ten een plekje op een bankje. Daar hadden 
we mooi zicht op Maria. Naast ons kwam 
een man met een verstandelijke beperking 
zitten. Hij straalde als we ons lichtje bij het 
Ave, Ave, Ave Maria omhoog staken, zoals 
alle pelgrims deden. Wij wiegden mee op de 
melodie en een glimlach kwam steeds op 
zijn gezicht. We spraken niet de zelfde taal, 
maar onze ogen konden wel spreken.
Aan het eind van de reis vertelde onze doch-
ter: 'Ik ben niet bang meer voor mensen 
met een verstandelijke beperking.' Als klein 
meisje had ze een onverklaarbare angst voor 
bijzondere mensen. 'Dat is nu over', zei ze. 
Toch bijzonder zoiets in Lourdes te mogen 
ervaren.
Wij twijfelden erover naar de – ijskoude – ba-
den te gaan. De laatste nacht werden we om 
vier uur wakker van de straatveegmachine 
en een luide stem. De straat is smal en om-
geven door hoge hotelgebouwen; dat galmt 
behoorlijk. De slaap konden we daarna niet 
meer vatten en we besloten op te staan en 
naar het Heiligdom te gaan. Wat is het stil, zo 
vroeg in de ochtend; even tijd in alle rust de 
Rozenkranskerk te bezoeken. Daar verwon-

derden we ons over de prachtige mozaïek-
beelden, van de aankondiging aan Maria tot 
en met Maria ten Hemelopneming.
We besloten daar, bij de baden op het bank-
je te gaan zitten, ze zouden om negen uur 
opengaan en wij waren de eersten. Er scho-
ven een paar groepsgenoten aan, een grote 
groep uit Malta ook, kruisdragers, invaliden, 
kinderen; langzaam stroomde het vol. Ellen 
en ik zijn het bad ingegaan. In de kleedruimte 
had ieder een begeleidster die je met zorg 
omringde, een blauwe mantel omsloeg, ons 
begeleidde naar het bad. Daar bidden ze: 
Heilige Maria, moeder van God, bid voor 
ons. Voor een meisje van zeventien was het 
best spannend: je blootgeven is niet iets wat 
je zomaar doet. Het bronwater was ijskoud. 
Aan beide zijden stond een begeleidster, zij 
ondersteunden je bij het nemen van de tre-
den, omwikkeld met een wit laken. Daarna 
vol vertrouwen achterover, een snak naar 
adem: het voelde als een wedergeboorte.

Danielle Visser-van Rossum, parochiaan

Lourdes en het meisje dat Maria heeft gezien

Fotoalbum op Facebook
Op de Facebookpagina ‘Op bedevaart 
met het Aartsbisdom Utrecht’ is een uit-
gebreide selectie met foto’s van de re-
cente bisdombedevaart naar Lourdes ge-
post. Dat fotoalbum geeft een beeld van 
de verschillende vieringen en momenten 
die de circa 1.200 pelgrims van 28 april 
t/m 5 mei met elkaar hebben beleefd.
www.facebook.com/opbedevaart-
metbisdomutrecht

Ellen (helemaal links) droeg de vlag van St. Maarten tijdens de eerste viering.
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Cursus- en voorbereidingsgroepen
* Huwelijksvoorbereiding
Tijdens drie voorbereidingsavonden gaan 
bruidsparen met elkaar in gesprek over: 
waarom trouw je in de kerk, wat is de die-
pere betekenis van het huwelijk als sa-
crament? Daarnaast zijn er persoonlijke 
gesprekken met de pastor die het huwelijk 
inzegent. Trouwplannen? Laat dat het pa-
rochiesecretariaat van Sint Maarten weten. 
Data bijeenkomsten: in overleg. Plaats: 
parochiecentrum De Kom, Hamersveld-
seweg 51, Leusden (naast St. Jozefkerk). 
Contactpersoon: Raquel Greeven, se-
cretariaat parochie Sint Maarten, 030-
6922113 (ma. t/m vrij. 09.00-12.30 uur) of 
secretariaat@parochie-sintmaarten.nl.

* Doop volwassenen
Het ‘catechumenaat’ is voor volwassenen 
die christen en katholiek willen worden, een 

speciale voorbereidingsweg die uitloopt 
op de H. Doop, het H. Vormsel en de H. 
Eucharistie, bij voorkeur in de Paasnacht. 
Wie dit overweegt, kan voor een eerste ge-
sprek contact opnemen met pastor Hao 
Tran, h.tran@parochie-sintmaarten.nl.

* Geloofscursus
De Geloofscursus is voor jong en oud. 
Doel: met anderen het geloof delen, van 
elkaar leren, ontdekken wat het geloof met 
het eigen leven te maken heeft. Er wordt 
gebruik gemaakt van de Youcat Jongeren-
catechismus. Waar/wanneer: woensdag 
19 september in Zeist, parochiecentrum, 
Rozenstraat 20, 20.00-21.30 uur, welkom 
vanaf 19.45 uur. Opgave: bij Hao Tran. Een 
(paar) keer komen mag ook. De geloofscur-
sus is gratis.

* Doopvoorbereiding
Wie zijn/haar kind wil laten dopen, kan zich 
aanmelden bij het parochiesecretariaat. Er 
zijn twee bijeenkomsten over de beteke-
nis van de doop, geloven en een gelovige 
opvoeding. Data: zie onze website, Tijd: 
20.00-22.00 uur. Plaats: parochiecentrum 
Emmaus, Rozenstraat 20, Zeist. Contact-
persoon: Antoinette Roost, admplrqq@
xs4all.nl.

Openstelling St. Josephkerk

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 tot biechten en in 
stilte de Heer te aanbidden bij het Aller-
heiligste dat is uitgesteld. Data: 21 juli, 
18 augustus, 15 september. Tijd: 14.00-
15.30 uur. Adres: Rozenstraat 20.

Bijbelgroepen
Zeist
Zeist heeft een maandelijkse bijbelavond, 
o.l.v. Henk Bloem. Iedereen is welkom, 
al is het voor één keer. Graag bijbel 
meebrengen. Data: 7 augustus (onder 
voorbehoud), 7 september. Tijd: 20.00-
22.15 uur. Plaats: parochiecentrum 
Emmaus, Rozenstraat 20, Zeist. Meer 
info: henkbloem@casema.nl.
Woudenberg
In Woudenberg is een Geloven Nu 
groep. Naar aanleiding van een ver-
haal gaat zij in gesprek over drie in-
valshoeken voor ‘geduld’: geduld met 
jezelf, met anderen, met God.  Datum: 
20 september. Tijd: 9.30-11.30 uur. 
Plaats: bij een parochiaan thuis. Con-
tactpersoon: Trees van Leur, tr.van-
leur@kpnmail.nl, 033-2863270. Bege-
leiding: Nelleke Spiljard, n.spiljard@
parochie-sintmaarten.nl.
Driebergen
Aansluitend aan de viering van 9.15 uur is 
er elke 4e woensdag van de maand bij-
belochtend. Iedereen welkom. Graag bij-
bel meebrengen. Data: 25 juli, 22 augus-
tus (onder voorbehoud). Tijd: ca. 10.00 
uur. Plaats: parochiecentrum St. Petrus’ 
banden, Rijsenburgselaan 4, Driebergen. 
Meer info: henkbloem@casema.nl.

Cultuurdag met theater
Op zondag 9 september geven jongeren 
uit onze parochie met vluchtelingen 
een theatervoorstelling. Deze voorstel-
ling begint om 17.30 uur en is in de St. 
Josephkerk in Zeist. Daarna is er een 
diner met Arabische gerechten. De dag 
eindigt om 20.00 uur. Iedereen is wel-
kom. Entree: vrijwillige bijdrage.

Kerken Kijken
Van 26 juni t/m 8 september is de 36ste 
editie van Kerken Kijken Utrecht. Twaalf 
binnenstadskerken zijn voor publiek ge-
opend, met gemiddeld ruim 50.000 be-
zoekers.
Openingstijden: www.kerkenkijken.nl.

Het Gilde Zeist verzorgt op zaterdagmiddag van 14.00-15.30 uur twee soorten rondleidingen 
door de St. Josephkerk. Kosten: € 2,50 t.b.v. het Gilde.
De kerk zelf: We vertellen over de geschiedenis van katholicisme in Zeist en het interieur 
van de neogotische kerk die in 2010-2011 een metamorfose heeft ondergaan. We nemen 
een kijkje in de Schatkamer van de St. Josephkerk. Data: 14 juli, 11 augustus, 22 september.
De glas-in-loodramen: We geven een toelichting op de totstandkoming en restauratie 
van ruim 250 m2 glas-in-lood-kunst en u wordt gewezen op de bijzondere details van de 
voorstellingen uit het Oude en Nieuwe Testament. Datum: 8 september.
Meer informatie: www.parochie-sintmaarten.nl/agenda.

Rondleidingen door St. Josephkerk

Op zondag 8 juli is in de St. Petrus’ ban-
denkerk in Driebergen een gezinsviering 
bestemd voor gezinnen uit de hele St. 
Maartenparochie. Aanvang: 9.30 uur. 
Thema: ‘Op pad gaan’.

Op deze laatste zondag voor de zomerva-
kantie gaan we alvast ‘op pad’. Samen met 
de kinderen pakken we onze koffers: wat 
nemen we mee, wat laten we thuis, wat 

zien we graag terug als we weer thuisko-
men? Ook Jezus verliet zijn huis. Waarom 
deed hij dat? Een viering als een mini-kam-
peervakantie, met kampvuur en verhalen, 
marshmallows roosteren en een door de 
kinderen bereide maaltijd waarvoor ieder-
een na de viering van harte welkom is. En, 
neem je rugzak mee!

Hao Tran

Parochiebrede gezinsviering in juli

JANSEN SCHOENEN
 & SCHOENMAKERIJ

shop in shoes
Gabor & van Bommelspecialist

Traaij 17 Driebergen
telefoon 0343 - 512924
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Klokken Doorn
Reparatie en restauratie van klokken

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

Acacialaan 22
3941 JR  Doorn
KvK: 68335784

Bijen staan onder druk. Bestrijdingsmid-
delen en een tekort aan gebieden met 
wilde bloemen zijn mede oorzaak. Niet 
alleen bloemen, stuifmeel en honing zijn 
ultieme bijenproducten, bijzonder is ook 
kithars, een natuurlijk antibioticum.

Het najaar is de tijd dat imkers hun bijen-
kasten schoonmaken. Wat daaruit komt, 
propolis, is waard te gebruiken. Het is een 
harsachtige kit (‘bijenkorfcement’); bijen 
gebruiken het om hun nest mee te omhul-
len en kieren te dichten. Ze halen in het 
voorjaar hars uit de knoppen en bladeren 
van bomen als balsempopulier, kastanje, 
berk en iep, en uit kruidachtige planten-
soorten. De bijen zetten de hars met en-
zymachtige stoffen om in propolis (uit het 
Grieks: pro=voor, polis=stad). Het houdt 
indringers en mogelijke infectiebronnen 
buiten de deur; babybijen komen in een 

vrijwel steriele omgeving ter wereld. Al met 
al is het een plantaardig antibioticum met 
een sterk ontstekingsremmende werking. 
Ontsteking is een reactie van het lichaam 
op overprikkeling, infectie of beschadi-
ging. Veel ontstekingen ontstaan doordat 
ons voedsel te veel eiwitten bevat. Som-
mige verzuren namelijk het lichaam. Vooral 
bij reumatoïde klachten is het van belang 
de eiwitinname te beperken. Ontsteking 
kan rode, pijnlijke plekken geven op het li-
chaam, een teken dat het immuunsysteem 
bezig is de schade te herstellen. Als het 
ontstekingsproces niet tijdig wordt geremd, 
kan dat ernstige gevolgen hebben.
Propolis activeert het afweersysteem, sti-
muleert het immuunsysteem, remt ont-
stekingen en is schimmelwerend (bijv. 
genitale jeuk). Het heeft een antivirale en 
antibacteriële werking. En, het prettige van 
propolis t.o.v. reguliere ontstekingsrem-

Voorbede voor duurzaamheid, ter inspiratie
In zijn groene encycliek Laudato Si’ (Ge-
prezen zijt Gij) schrijft paus Franciscus: 
‘De christelijke spiritualiteit houdt voor 
om te groeien in soberheid, met weinig 
tevreden te zijn. Het is een terugkeer 
naar de eenvoud die het ons mogelijk 
maakt stil te staan om te genieten van 
kleine dingen, te danken voor de moge-
lijkheden die het leven biedt, zonder ons 
te hechten aan wat wij hebben of treurig 
te worden om wat wij niet bezitten. Men 
kan weinig nodig hebben en intens leven, 
vooral wie in staat is ruimte te laten voor 
andere genoegens en voldoening vindt 
in ontmoetingen, in dienstbaarheid.’

Kunnen we, deze prachtige tekst indachtig, 
tot inkeer komen en stilstaan bij wat we da-
gelijks doen? Proberen wat meer rust, orde 
en regelmaat na te streven en een beetje te 
minderen. Nadenken over de vraag of we 
niet teveel bezig zijn met het hier en nu. 
Maak een begin, doe een klein stapje in de 
richting van soberheid. Dan volgen vanzelf 
andere stapjes. Het is echt nodig.

Het natuurlijk leefmilieu is ernstig bescha-
digd door ons onverantwoordelijk gedrag. 
Het is merkwaardig dat velen van ons zich 
hiervan niet of nauwelijks bewust zijn of 
hier onverschillig tegenover (blijven) staan. 
Vervuiling is overal zichtbaar en merkbaar: 
lucht, op straat, in bermen, bossen, slo-
ten, rivieren en kanalen, duinen en stran-
den, zeeën en oceanen. De gevolgen van 
de klimaatverandering zijn verontrustend. 
De zeespiegel stijgt door de opwarming 
van de aarde. IJskappen smelten. In gro-
te delen van onze planeet heerst grote 
waterschaarste door extreme droogte en 
menselijk toedoen, elders ontstaan over-
stromingen door natuurrampen. Diersoor-
ten verdwijnen, in Europa is al aangetoond 
dat insecten op grote schaal aan het ver-
dwijnen zijn; dat heeft weer grote gevolgen 

voor de broedvogels die hun jongen voe-
den met insecten. Om hieraan aandacht te 
schenken in vieringen, bidden we om be-
wustwording dat wij allen de heelheid van 
de schepping van God blijven zien en deze 
in ons gedrag erkennen en eerbiedigen om 
zo actief bij te dragen aan het behoud van 
natuur en milieu.

De aandacht voor duurzaamheid heeft in 
alle kerken van de Sint Maartenparochie 
gelukkig een vaste plek gevonden bij de 
voorbeden. Misschien kan de wekelijkse 
voorbede voor ons een inspiratie zijn an-
ders, duurzaam te leven en meer sober-
heid te betrachten. Misschien voelt u na 
het lezen hiervan inspiratie mee te schrij-
ven aan de voorbede voor duurzaamheid. 
Dat kan. Vrijwilligers uit Driebergen, Leer-
sum en Woudenberg schrijven al een tijdje.

Doet u ook mee? Opgeven via e-mail naar 
duurzaamgelovenstmaarten@gmail.com

Werkgroep Duurzaam Geloven Sint Maarten

Meditatieve 
scheppings-
wandeling
In vervolg op Laudato 
Si’ heeft paus Francis-
cus 1 september uitge-
roepen tot een speciale gebedsdag voor 
het milieu. Dit is een uitgelezen dag om de 
natuur in te gaan en te ervaren dat wij ver-
bonden zijn met heel de schepping en ‘met 
de andere wezens van het universum een 
waardevolle, alomvattende gemeenschap 
vormen’.
U bent van harte uitgenodigd mee te lopen 
met een meditatieve wandeling. Meditatief 
wandelen kan ons helpen contact te ma-
ken met de Aarde, open en ontvankelijk 
te staan voor de schepping rondom ons. 
We wandelen op landgoed Heidestein, 
tussen Driebergen en Zeist. Verzamelen 
bij de ingang aan de Arnhemse Bovenweg 
(200 meter na de spoorwegovergang in 
Driebergen). Komt u zoveel mogelijk op de 
fiets? Neem s.v.p. thermoskan en bekers 
(en iets om op te zitten) mee, we sluiten af 
met een koffie/thee picknick.

Zaterdag 1 september, 10.00 uur verza-
melen. Meer info: bij Marjolein Tiemens, 
m.tiemens@planet.nl, 06-20774093.

Marry’s kruidenhoek: Natuurlijk antibioticum van de bij

mers is dat het vrijwel geen bijwerkingen 
heeft. Reguliere antibiotica kunnen de 
darmflora beschadigen, propolis is af te 
raden bij mensen die allergisch zijn voor 
pollen en bijen. Het is verkrijgbaar als zalf, 
capsules en tinctuur.

Marry Foelkel
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Zestien kinderen luisterden op 15 april 
tijdens Kleuterkerk naar het verhaal van 
de Goede Week en hebben dat vervol-
gens uitgebeeld met papieren zakdoekjes. 
Daarna werd er een tekening gekleurd en 
stickers geplakt met de gezichtjes met de 
blije, droevige en boze momenten van het 
passieverhaal over Jezus. 

Twaalf kinderen uit de Sint Maartenparochie 
deden 22 april hun Eerste Heilige Commu-
nie. Het was een feest om te zien, de kin-
deren zagen er prachtig uit. De kinderen 
zongen een verrassend welkomstlied voor 
de ouders, een aangepaste versie van het 
lied van ‘De Luizenmoeder’. Het was sowie-
so een muzikale bijeenkomst: een van de 
communicanten, Lieve, heeft een prachtige 
solo gezongen: ‘Jij hoort bij mij’ van Marco 
Borsato. Van Michaël, een andere commu-
nicant, hebben zijn beide zusjes tijdens de 
communie-uitreiking twee liederen gezon-
gen. Pastoor Zemann en pastor Hao Tran 
hadden een mooie interactie met de kinde-
ren: op de diverse vragen van Hao wisten 
zij alle antwoorden. De ouders hadden als 

Eerste H. Communie

Muzikanten gezocht
Het Jongerenkoor Driebergen (JKD) 
zoekt nieuwe leden. De huidige pi-
anist en drummer stoppen om stu-
dieredenen. Het JKD is dus op zoek 
naar een nieuwe pianist(e) en drum-
mer(ster). Ook andere instrumenten 
die het combo kunnen komen ver-
sterken zijn van harte welkom. Be-
speel je geen instrument, maar vind 
je het wel leuk om te zingen? Zing 
dan mee met het JKD. Enthousiaste-
lingen tussen de 14 en 30 jaar kunnen 
zich aanmelden via jongerenkoor-
driebergen@gmail.com. En: het JKD 
is meer dan alleen zingen. Neem een 
kijkje op onze facebookpagina om te 
kijken wat het nog meer onderneemt.

goed doel de Speelgoedbank gekozen: er 
is veel speelgoed verzameld door de paro-
chianen, waarvoor onze dank. Wij hopen 
dat de communicanten mogen groeien in 

geloof, als een vaste waarde in hun leven.

Marian van der Laan, parochiaan Zeist, 
werkgroep Eerste Heilige Communie

Vaderdag
Naar Kleuterkerk op zondag 10 juni rond 
het thema Vaderdag kwamen elf kinderen. 
Die hebben geluisterd hoe Jezus het Onze 
Vader leert aan de mensen, woorden die 
we ook in de kerk hebben gehoord toen 
we een kaars bij Maria gingen aansteken. 
Sommige kinderen kenden de woorden 
van het Onze Vader. Een meisje vertelde 
dat haar zusje altijd snel ‘amen’ zegt om 
snel klaar te zijn met het gebed. We heb-
ben Vaderdagcadeautjes gemaakt: mok-
ken versierd met speciale stiften. Daar 
kwamen prachtige kunstwerkjes uit voort. 
Daarna hebben we de mokken ingepakt, 
om alles extra feestelijk te maken. Het was 
een gezellige ochtend.

De St. Maarten- en St. Lucasparochie bie-
den aan tieners van hun geloofsgemeen-
schappen een gezamenlijke vormselvoorbe-
reiding aan, dit jaar in parochie Sint Maarten; 
ook de vormselviering zelf (25 november) is 
daar. Negen vormelingen uit onze parochie 
en drie uit de St. Lucasparochie zijn aan de 
voorbereiding begonnen op de familiedag, 
vormelingen en ouders leerden elkaar daar 
op een ongedwongen manier kennen. Half 
juni zijn ze opnieuw bijeen geweest om zich 
te verdiepen in het vormsel, zij spraken met 
elkaar over Gods liefde. Een van de vorme-
lingen zei: “Ik vind het mooi dat God van ie-
dereen houdt. Het maakt niet uit hoe je eruit 
ziet of waar je vandaan komt.” De vormelin-

Voorbereiding op vormsel begonnen

De vormelingen leerden elkaar tijdens de 
familiedag goed kennen.

gen doen enthousiast mee en stellen mooie 
maar soms lastige vragen, zoals: “Gelooft u 
in God?” en “Als God bestaat, waarom is er 
dan zoveel ellende?”
Hao Tran, pastoraal werker

Kleuterkerk en Goede Week
KLEUTERKERK is een zondagviering 
van een half uurtje voor alle kinderen 
t/m 6 jaar in zowel Doorn als Zeist. Tij-
dens Kleuterkerk lezen we een mooi 
verhaal, bidden met elkaar, delen wat 
lekkers en er is tijd iets leuks te knut-
selen. Iedereen is welkom. Via de 
Kleuterkerk-app kun je op de hoogte 
worden gehouden van alle informatie 
over Kleuterkerk. Mail je gegevens naar 
annekarien.damen@gmail.com en je 
wordt toegevoegd. Wanneer: 9 sep-
tember, 11 november (alleen in Doorn) 
en 16 december, vanaf 9.30 uur inloop 
met koffie, aanvang 9.45 uur, tot 10.30 
uur. Waar: Zeist, parochiecentrum Em-
maus, Rozenstraat 20; Doorn, paro-
chiezaal Ons Centrum, Dorpsstraat 15 
(links naast de kerk).



‘Geweldige show’
Weet u het nog, 28 januari 2018, de bene-
fietmiddag in onze kerk? Ik was één van de 
gelukkigen die twee entreekaartjes had ge-
wonnen voor de voorstelling ‘T-splitsing’ van 
Tineke Schouten op 8 mei 2018 in de Stads-
schouwburg Utrecht. Tineke was zo super 
lief om er vier kaarten van te maken zodat 
we met het hele gezin konden komen. Mijn 
man was helaas verhinderd en toen heb ik 
mijn lieve vriendin Jacqueline meegevraagd.
En dan, na vijftien weken wachten, was het 
eindelijk zover. Jamie, Mandy, Jacqueline 
en ik gingen met de bus naar Utrecht. Bij 
de schouwburg haalden we de gewonnen 
kaarten af bij de balie. Op de kaartjes stond 
geschreven dat we na de voorstelling een 
‘meet and greet’ kregen en we contact 
moesten opnemen met iemand van haar 
crew. In de zaal zagen we de familie Van 
Schoonhoven, zij hadden de andere kaartjes 
gewonnen.
Om 20.00 uur begon de voorstelling, wat 
een geweldige show heeft Tineke samen 
met haar crew neergezet. We hebben 
heerlijk gelachten om alle sketches die 
ze gespeeld heeft, maar ook genoten van 
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Eerlijk - Troostvol - Persoonlijk - Oprecht

Liefdevol - Afscheid op uw manier

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 030 - 6922113
emmaus@parochie-sintmaarten.nl,
Parochiecentrum 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.

Priesterkoor weer in 
oorspronkelijke staat
Trouwe bezoekers aan de Josephkerk 
in Zeist hebben het direct gezien: het 
priesterkoor is weer in ere hersteld 
met twee lessenaars (Ambo’s), links en 
rechts van het altaar. Deze zware klus 
is geklaard door vier medewerkers van 
het verhuisbedrijf Van Beek uit Zeist. 
Deze week ontvingen wij van hen een 
telefoontje: “Moet de kerk dat zelf beta-
len? Dan sturen wij geen rekening, want 
mijn opa was een echte katholiek.” Wat 
een mooi gebaar van dit bedrijf. Harte-
lijk dank hiervoor.

Muziekinstallatie aan-
gepast met opbrengst 
Benefietmiddag
Woensdag 30 mei is de muziekinstallatie 
van de Josephkerk in Zeist aangepast, een 
nieuwe versterker en headsets. Het was al 
langer een grote zorg of de versterker die 
al 26 jaar oud was het zou begeven. Door 
de benefietmiddagopbrengst hebben wij 
dit nu kunnen realiseren. Alles is weer na-
gelopen en goed afgesteld, zodat we weer 
even vooruit kunnen. Er is nog geld over 
waar we in goed overleg de juiste keuze 
voor gaan maken, u hoort dit nog van ons.

de mooie luisterliedjes. De liedjes BABA 
YETU & Liavia Alaïa hebben deze avond 
weer een grote indruk op mij gemaakt.
Na de voorstelling werd ons bij de bar wat 
te drinken aangeboden en kwam Tineke 
bij ons zitten, en vroeg, nadat ze iedereen 
persoonlijk de hand had geschud en gedag 
had gezegd, aan de kinderen hoe ze het 
vonden en hoe het met ze ging. We hebben 
zeker een half uur tot 45 minuten met haar 
kunnen spreken. Het was een geweldige er-
varing die we niet snel zullen vergeten.

Lieve Tineke bedankt voor deze geweldige 
avond. Een lieve groet, Anoeska Dijkhuis
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Zondag 3 juni was het zover, na enige voorbereiding was het mogelijk om met veel ou-
deren te gaan wandelen.  De ouderen zaten allemaal vol van verwachting in hun rolstoel 
te wachten, het was iets nieuws en wie is de Josephclub? We hebben ons voorgesteld, 
en iedereen persoonlijk een hand gegeven en zover als mogelijk namen uitgewisseld. Het 
was prachtig om te zien, hoe de jongeren automatisch een rolstoel pakten. Onze Sarah, 
de kleinste van de club, had een lieve oma gevonden waar zij mee kon wandelen, oma 
zat vol met grapjes.
Één van de dames liep zelf, het kostte haar moeite, maar ze wilde zo graag mee met dit 
uitje. We wandelden in Huis ter Heide door het Blookerpark. De fontein spetterde er lustig 
op los wat voor de ouderen een welkome afwisseling was.
Bij terugkomst in Vredenoord hebben we met elkaar wat gedronken en het zelfgebakken 
lekkers, gebakken door verschillende leden van de Josephclub, opgegeten.
Het was een zeer geslaagde middag. Els, de begeleidster van Vredeoord, straalde en was 
zo dankbaar. Zij hoopt dat de Josephclub dit nog een keer wil gaan doen, en dat doen 
we zeker.

Namens de Josephclub, Marian van der Laan

In memoriam
Mevrouw Bleekemolen
Mevrouw Ernestiena Franciska Bleeke-
molen-Kiesel is geboren op 20 februari 
1918 en is, vier dagen na haar 100e ver-
jaardag, overleden op 24 februari 2018. 
Ze woonde aan de Frobellaan in Zeist.
Samen met haar man, die ook 100 jaar 
is, waren ze 65 jaar getrouwd. Geboren 
in Indonesië is ze als 7- jarig meisje naar 
Nederland gekomen met het gezin. Op 
haar middelbare school leerde ze al haar 
toenmalige echtgenoot kennen; echter 
door omstandigheden van een verhuizing 
heeft het vele jaren geduurd voordat ze 
hem weer tegenkwam.
Mevrouw heeft op latere leeftijd één 
dochter gekregen. Dit was voor hun een 
Godsgeschenk. Zij heeft samen met haar 
man op papier gezet wat zij wilde als het 
zover zou zijn dat zij kwam te overlijden. 
Ze had een mooie tekst gemaakt over de 
liefde die verbindt. Dit stond ook boven 
aan haar rouwkaart. Een vrouw die de we-
reld heeft zien veranderen in die 100 jaar 
en ook hoe zij in het leven stond samen 
met haar man had zij op papier gezet.
Tijdens haar afscheid in Doorn waar zij 
samen met haar man 40 jaar geleden een 

graf had gekocht is er afscheid van haar 
genomen. Dochter Jos en kleindochter 
Froukje lazen uit de bijbel over Korinthië 
13. Geloof Hoop en Liefde waar de lief-
de het belangrijkst is. Het was een mooi 
en warm afscheid en we wensen dat haar 
naam in de palm van Gods hand geschre-
ven mag staan; en dat haar man, doch-
ter en kleindochter het verlies met Gods 
kracht een plek kunnen geven.
Dat zij moge rusten in vrede. Amen.
Jacqueline Bouma

Klea Kelfkens–van Dura
“Oma. U bent nu weer bij opa. Vind geza-
menlijk de rust en kijk af en toe eens naar 
beneden en waak over ons. De geur van 
jullie keuken, de smaak van jullie eten, jul-
lie gezichten… we zullen het ons blijven 
herinneren.” Zo verwoordde haar klein-
zoon zijn gedachten tijdens de uitvaart-
dienst van Klea Kelfkens–van Dura. Klea 
overleed op donderdagmiddag 15 februari 
in verpleeghuis Heerewegen in Zeist kort 
nadat ze een week in het ziekenhuis heeft 
gelegen met een longontsteking. Met haar 
zus en haar drie dochters om haar heen 
ontving ze nog de ziekenzegen, waarna ze 
rustig is gestorven.

Klea van Dura werd in 1926 geboren in 
Sidoardjo Indonesië. In Indonesië heeft ze 
ook haar echtgenoot Louis Kelfkens ont-
moet. Het was niet altijd een makkelijke 
tijd maar ze heeft zich er kranig doorheen 
geslagen. In de jaren 60 kwamen ze met 
hun drie dochters naar Nederland en ves-
tigden ze zich in Utrecht. Haar familie en 
het geloof stonden altijd centraal in haar 
leven, koken was haar passie en daar ge-
noot de hele familie van. Louis overleed 
in maart 2013. Na het overlijden ging 
Klea geestelijk en lichamelijk achteruit en 
verhuisde naar Zeist om dichter bij haar 
dochter te wonen die de laatste verzor-
ging met liefde op zich nam.
Klea, rust nu maar uit en geniet van de 
eeuwige vrede bij de Hemelse Vader.
Fam. Tan

Overleden
Toos Vos – van Gerven 
* 31-03-1925   † 08-04-2018
Rosalie van Nimwegen-Haks
* 18-09-1941   † 05-05-2018
Cor Koole
* 30-12-1940   † 13-05-2018
Jo Jansen-Verhees
* 24-07-1921   † 01-06-2018

Werkgroep M.O.V
Vol enthousiasme willen wij u graag vertellen 
wat de totale opbrengst is in de St. Joseph-
kerk van ons Vastenactieproject in Malawi: 
€ 3.740,56. Namens de zusters van O.L. 
Vrouw in Malawi hartelijk dank aan alle ge-
vers. Tevens hebben wij in onze vergadering 
van maandag 14 mei afscheid genomen van 
het trouwe oudste lid van onze werkgroep: 
Tiny Koenraads. Tiny heeft vele jaren deel 
uitgemaakt van onze werkgroep. Vooral Afri-
ka en speciaal Tanzania, waar haar oudste 
zus als religieuze in het ziekenhuis werkzaam 
was, had haar speciale aandacht. Dank je 
wel Tiny, a sante sana! Heel veel goeds ge-
wenst namens de Werkgroep M.O.V.
Henri Wigman

Josephclub gaat wandelen met ouderen 
van woonzorgcentrum Vredenoord
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 Doorn Driebergen Leersum Maarn Woudenberg Zeist 
Zaterdag 7 juli C: 19.00 

M. Sarot 
Samenzang 

     

Zondag 8 juli 
14e zondag 
door het jaar B 

G: 09.30 
werkgroep 
Martinuskoor 

C: 09.30  
H. Tran 
Mediant 

C: 09.30 
M. Sarot 
Samenzang 

E: 11.00 
H. Bloem 
Samenzang 

E: 11.00 
H. Bloem 
Samenzang 

E: 09.30 
H. Zemann 
Samenzang 

Maandag 9 juli 
t/m 
vrijdag 13 juli 

 woe 11 juli  
E: 09.15 
H. Zemann 
Samenzang 

 vrij 13 juli 
E: 09.30 
H. Zemann 
Samenzang 

woe 11 juli 
C: 09.30 
M. v.d. Horst 
Samenzang 

woe 11 juli 
E: 09.00 
H. Bloem 
Samenzang 

Zaterdag 14 juli   E: 19.00 
H. Zemann 
Samenzang 

   

Zondag 15 juli 
15e zondag 
door het jaar B 

C: 09.30 
E. Rietveld 
Martinuskoor 

E: 09.30 
F. Verhaar 
Vakantiekoor 

 C: 11.00 
E. Rietveld 
Samenzang 

C: 11.00 
M. v.d. Horst 
Samenzang 

E: 09.30 
H. Zemann 

Maandag 16 juli 
t/m 
vrijdag 20 juli 

 woe 18 juli  
E: 09.15 
F. Verhaar 
Samenzang 

 vrij 20 juli 
E: 09.30 
H. Zemann 
Samenzang 

woe 18 juli 
E: 09.30 
H. Bloem 
Samenzang 

woe 18 juli 
E: 09.00 
H. Zemann’ 
Samenzang 

Zaterdag 21 juli 
 

 E: 19.00 
F. Verhaar 
Vakantiekoor 
 

   14.00-15.30 
Gelegenheid 
tot aanbidding 
en biecht 

Zondag 22 juli 
16e zondag 
door het jaar B 

C: 09.30 
werkgroep 
Martinuskoor & 
Onderweg 

 C: 09.30 
werkgroep 
Samenzang 

C: 11.00 
werkgroep 
Doorn 
Samenzang 

E: 11.00 
H. Bloem 
Samenzang 

E: 09.30 
H. Zemann 
 

Maandag 23 juli 
t/m  
vrijdag 27 juli 

 woe 25 juli  
E: 09.15 
H. Bloem 
Samenzang 

 vrij 27 juli 
E: 09.30 
H. Zemann 
Samenzang 

woe 25 juli 
E: 09.30 
H. Zemann 
Samenzang 

woe 25 juli 
C: 09.00 
H. Wigman 
Samenzang 

Zaterdag 28 juli 
 

    E: 19.00 
H. Zemann 
Samenzang 

 

Zondag 29 juli 
17e zondag 
door het jaar B 

E: 09.30 
H. Zemann 
Martinuskoor & 
Onderweg 

C: 09.30 
werkgroep 
Vakantiekoor 

Geen viering. E: 11.00 
H. Zemann 
Samenzang 
 

 E: 09.30 
H.  Bloem 

Maandag 30 juli 
t/m 
vrijdag 3 augustus 

 woe 1 aug  
E: 09.15 
F. Verhaar 
Samenzang 

 vrij 3 aug 
E: 09.30 
H. Zemann 
Samenzang 

woe 1 aug 
C: 09.30 
A.Kars &  
Lustenhouwer 
Samenzang 

woe 1 aug 
E: 09.00 
H. Zemann 
Samenzang 

Zaterdag 4 augustus E: 19.00 
K. Donders 
Samenzang 
 

     

Zondag 5 augustus 
18e zondag  
door het jaar B 

G: 09.30 
werkgroep 
Martinuskoor & 
Onderweg 

E: 09.30 
F. Verhaar 
Vakantiekoor 

C: 09.30 
werkgroep 
Samenzang 

E: 11.00 
H. Zemann 
Samenzang 
 

C: 11.00 
M. v.d. Horst 
Samenzang 

E: 09.30 
K. Donders 
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 Doorn Driebergen Leersum Maarn Woudenberg Zeist 
Maandag 6 augustus 
t/m 
vrijdag 10 augustus 

 woe 8 aug  
E: 09.15 
F. Verhaar 
Samenzang 

 vrij 10 aug 
E: 09.30 
K. Donders 
Samenzang 

woe 8 aug 
C: 09.30 
M. v.d. Horst 
Samenzang 

woe 8 aug 
E: 09.00 
H. Bloem 
Samenzang 

Zaterdag 11 augustus   C: 19.00 
H. Tran 
Samenzang 

   

Zondag 12 augustus 
19e zondag  
door het jaar B 

C: 09.30 
H. Tran 
Martinuskoor & 
Onderweg 

E: 09.30 
F. Verhaar 
Vakantiekoor 

 C: 11.00 
H. Tran 
Samenzang 
 

E: 11.00 
H. Bloem 
Samenzang 

E: 09.30 
K. Donders 

Woensdag 15 
augustus 
Maria ten 
Hemelopneming 

 E: 09.15  
F. Verhaar 
Samenzang 

   09.00 vervalt 
 
E: 19.00 
K. Donders 
 

Vrijdag 17 augustus    E: 09.30 
K. Donders 
Samenzang 

  

Zaterdag 18 augustus  E: 19.00 
K. Donders 
Vakantiekoor 

    

Zondag 19 augustus 
20e zondag  
door het jaar B 

E: 09.30 
H. Bloem 
Martinuskoor & 
Onderweg 

 C: 09.30 
M. Sarot 
Samenzang 

E: 11.00 
J. de Froe 
Samenzang 

C: 11.00 
M. v.d. Horst 
Catharinakoor 

E: 09.30 
K. Donders 

Maandag 20 augustus 
t/m 
vrijdag 24 augustus 

 woe 22 aug  
E: 09.15 
H. Bloem 
Samenzang 

 vrij 24 aug 
E: 09.30 
K. Donders 
Samenzang 

woe 22 aug 
C: 09.30 
J. Strooper 
Samenzang 

woe 22 aug 
C: 09.00 
F. Kelder 
Samenzang 

Zaterdag 25 augustus 
 

    C: 19.00 
M. Sarot 
Samenzang 

 

Zondag 26 augustus 
21e zondag  
door het jaar B 

C: 09.30 
E. Rietveld 
Martinuskoor & 
Onderweg 

E: 09.30 
F. Verhaar 
JKD 

E: 09.30 
P. Koper 
Samenzang 

C: 11.00 
E. Rietveld  
Samenzang 

 E: 09.30 
K. Donders 

Maandag 27 augustus 
t/m 
vrijdag 31 augustus 

 woe 29 aug  
E: 09.15 
F. Verhaar 
Samenzang 

 vrij 31 aug 
E: 09.30 
H. Zemann 
Samenzang 

woe 29 aug 
E: 09.30 
H. Zemann 
Samenzang 

woe 29 aug. 
C: 09.00 
W. Hoekstra 
Samenzang 

Zaterdag 1 september 
 
 

E: 09.30 
K. Donders 
Samenzang 

     

Zondag 2 september 
22e zondag 
door het jaar B 

G: 09.30  
werlgroep 
Onderweg & 
kidskoor 

C: 09.30  
werkgroep 
SGM 

C: 09.30  
M. Sarot 
Themakoor? 

E: 11.00 
H. Bloem 
Theresiakoor 

C: 11.00 
werkgroep 
Samenzang 

E: 09.30 
K. Donders 
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C: Communieviering 
E: Eucharistieviering 
G: Gebedsviering 
K: Kleuterkerk 
M: Mariaviering 
O: Oecumenische viering 
SGM: Sint Gregorius Magnus 
JKD: Jongerenkoor Driebergen 

 Petrus- & Pauluszaal, Rijsenburgselaan 4, Driebergen
 Gezinsviering
 Startzondag
 Ontmoetingskapel, Kapelweg 45, Maarn
 Maartenkerk, Kerkplein 1, Doorn
 De Voorhof, Nico Bergsteijnweg 139, Woudenberg
 Doorn: Ons Centrum, Dorpsstraat 15, Doorn

Zeist: parochiecentrum Emmaus, Rozenstraat 20,
Zeist 

Doorn Driebergen Leersum Maarn Woudenberg Zeist 
Maandag 3 september 
t/m 
vrijdag 7 september 

woe 5 sept  
E: 09.15 
F. Verhaar
Samenzang

vrij 7 sept 
E: 09.30 
K. Donders
Samenzang

woe 5 sept 
C: 09.30 
J. Strooper
Samenzang

woe 5 sept 
E: 09.00 
H. Zemann
Samenzang

Zaterdag 8 september E: 19.00 
H. Zemann
Andrieskoor

Zondag 9 september 
23e zondag 
door het jaar B 

K: 09.30  
A.k. Damen
E: 09.30 
H. Zemann
Martinuskoor

E: 09.30 
F. Verhaar
Mediant

C: 11.00 
M. Sarot
Theresiakoor

E: 11.00 
H. Zemann
Catharinakoor

K 09.30  
H. Tran
E: 11.00 
H. Bloem

Maandag 10 
september 
t/m 
vrijdag 14 september 

woe 12 sept  
E: 09.15 
H. Zemann
Samenzang

vrij 14 sept 
E: 09.30 
H. Zemann
Samenzang

woe 12 sept 
C: 09.30 
M. v.d. Horst
Samenzang

woe 12 sept 
E: 09.00 
H. Bloem
Samenzang

Zaterdag 15 september E: 19.00 
K. Donders
Schola

14.00-15.30 
Gelegenheid 
tot aanbidding 
en biecht 

Zondag 16 september 
24e zondag 
door het jaar B 
Vredesweek 

O: 09.30  
N. Spiljard &
T. Kruiswijk-
Jansen
Samenzang

C: 09.30 
H.Tran
Samenzang

O: 10.00   
M. Sarot
Samenzang

O: 10.00  
M v.d Horst 
Samenzang 

E: 09.30 
K. Donders

O: 11.00 
N. Spiljard e.a.
Samenzang
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G: Gebedsviering 
K: Kleuterkerk 
M: Mariaviering 
O: Oecumenische viering 
SGM: Sint Gregorius Magnus 
JKD: Jongerenkoor Driebergen 

 Petrus- & Pauluszaal, Rijsenburgselaan 4, Driebergen
 Gezinsviering
 Startzondag
 Ontmoetingskapel, Kapelweg 45, Maarn
 Maartenkerk, Kerkplein 1, Doorn
 De Voorhof, Nico Bergsteijnweg 139, Woudenberg
 Doorn: Ons Centrum, Dorpsstraat 15, Doorn

Zeist: parochiecentrum Emmaus, Rozenstraat 20,
Zeist 

Doorn Driebergen Leersum Maarn Woudenberg Zeist 
Maandag 3 september 
t/m 
vrijdag 7 september 

woe 5 sept  
E: 09.15 
F. Verhaar
Samenzang

vrij 7 sept 
E: 09.30 
K. Donders
Samenzang

woe 5 sept 
C: 09.30 
J. Strooper
Samenzang

woe 5 sept 
E: 09.00 
H. Zemann
Samenzang

Zaterdag 8 september E: 19.00 
H. Zemann
Andrieskoor

Zondag 9 september 
23e zondag 
door het jaar B 

K: 09.30  
A.k. Damen
E: 09.30 
H. Zemann
Martinuskoor

E: 09.30 
F. Verhaar
Mediant

C: 11.00 
M. Sarot
Theresiakoor

E: 11.00 
H. Zemann
Catharinakoor

K 09.30  
H. Tran
E: 11.00 
H. Bloem

Maandag 10 
september 
t/m 
vrijdag 14 september 

woe 12 sept  
E: 09.15 
H. Zemann
Samenzang

vrij 14 sept 
E: 09.30 
H. Zemann
Samenzang

woe 12 sept 
C: 09.30 
M. v.d. Horst
Samenzang

woe 12 sept 
E: 09.00 
H. Bloem
Samenzang

Zaterdag 15 september E: 19.00 
K. Donders
Schola

14.00-15.30 
Gelegenheid 
tot aanbidding 
en biecht 

Zondag 16 september 
24e zondag 
door het jaar B 
Vredesweek 

O: 09.30  
N. Spiljard &
T. Kruiswijk-
Jansen
Samenzang

C: 09.30 
H.Tran
Samenzang

O: 10.00   
M. Sarot
Samenzang

O: 10.00  
M v.d Horst 
Samenzang 

E: 09.30 
K. Donders

O: 11.00 
N. Spiljard e.a.
Samenzang
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SGM: Sint Gregorius Magnus 
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 Petrus- & Pauluszaal, Rijsenburgselaan 4, Driebergen
 Gezinsviering
 Startzondag
 Ontmoetingskapel, Kapelweg 45, Maarn
 Maartenkerk, Kerkplein 1, Doorn
 De Voorhof, Nico Bergsteijnweg 139, Woudenberg
 Doorn: Ons Centrum, Dorpsstraat 15, Doorn

Zeist: parochiecentrum Emmaus, Rozenstraat 20,
Zeist 

Doorn Driebergen Leersum Maarn Woudenberg Zeist 
Maandag 3 september 
t/m 
vrijdag 7 september 

woe 5 sept  
E: 09.15 
F. Verhaar
Samenzang

vrij 7 sept 
E: 09.30 
K. Donders
Samenzang

woe 5 sept 
C: 09.30 
J. Strooper
Samenzang

woe 5 sept 
E: 09.00 
H. Zemann
Samenzang

Zaterdag 8 september E: 19.00 
H. Zemann
Andrieskoor

Zondag 9 september 
23e zondag 
door het jaar B 

K: 09.30  
A.k. Damen
E: 09.30 
H. Zemann
Martinuskoor

E: 09.30 
F. Verhaar
Mediant

C: 11.00 
M. Sarot
Theresiakoor

E: 11.00 
H. Zemann
Catharinakoor

K 09.30  
H. Tran
E: 11.00 
H. Bloem

Maandag 10 
september 
t/m 
vrijdag 14 september 

woe 12 sept  
E: 09.15 
H. Zemann
Samenzang

vrij 14 sept 
E: 09.30 
H. Zemann
Samenzang

woe 12 sept 
C: 09.30 
M. v.d. Horst
Samenzang

woe 12 sept 
E: 09.00 
H. Bloem
Samenzang

Zaterdag 15 september E: 19.00 
K. Donders
Schola

14.00-15.30 
Gelegenheid 
tot aanbidding 
en biecht 

Zondag 16 september 
24e zondag 
door het jaar B 
Vredesweek 

O: 09.30  
N. Spiljard &
T. Kruiswijk-
Jansen
Samenzang

C: 09.30 
H.Tran
Samenzang

O: 10.00   
M. Sarot
Samenzang

O: 10.00  
M v.d Horst 
Samenzang 

E: 09.30 
K. Donders

O: 11.00 
N. Spiljard e.a.
Samenzang
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Hoofdstuk 17Sint Josephkerk Zeist 17

Voor degenen die woensdag 11 april vroeg 
aankwamen bij de St. Josephkerk in Zeist 
voor de afscheidsmis van Joep was het 
een indrukwekkend gezicht: vier statige, 
sterke, zwarte paarden trokken de - even-
eens zwarte- rouwkoets met daarin de kist 
met het lichaam van Joep. En deze klas-
sieke tractievorm was niet zonder reden: 
Joep was, net als zijn dochter Carlien, 
een groot liefhebber van paarden. En van 
honden en van talrijke andere dieren, zo-
als ook bleek uit de bijdragen van dochter 
Carlien, zoon Pieter en broer Paul.
Bovenal was Joep een warm mensenmens, 
die velen rond zich heen verzamelde. Die 
mensen enthousiasmeerde, onder andere 
voor geloof en kerk. In de St. Joseph gaf hij 
mede steun aan het koor en de uitstellings- 
en aanbiddingsgroep. Want op latere leeftijd 
was Joep teruggekomen in de kerk van zijn 
jeugd en zocht hij Christus - ook door de sa-
cramenten van deze kerk. En met de steun 

In dankbaarheid: 
Joep Hanraets

van deze sacramenten, en van zijn familie en 
vrienden, wist hij in de periode van het grote 
ongeluk zijn zware invaliditeit te dragen, en 
zelfs contacten met familie en vrienden ver-
der aan te gaan en te verdiepen. Pieter en 
Paul getuigden hiervan tijdens de mis.
Voorts hoorden we uit de mond van de ce-
lebrerend priester van een wonderbaarlijke 
toevalligheid.  Door onverwachte afwezig-
heid van de gevraagde priester was de nu 
celebrerende priester, Sebastian, dezelfde 
die een kamer zou delen met Joep op be-
devaart in Lourdes. Zou, want de priester 

(Sebastian), wachtte tevergeefs: kort er-
voor had het verschrikkelijke ongeval van 
Joep plaatsgevonden. En dat nu uitgere-
kend hij, Sebastian, gevraagd zou worden 
om de uitvaartsmis van Joep te leiden…..
wonderbaarlijk!
Joep: net als wij allemaal was je niet altijd 
gemakkelijk. Maar Joep, je was bovenal een 
goede, zeer trouwe, hulpvaardige vriend. Je 
blijft een voorbeeld voor ons. Dank. Vrede zij 
met je. En: sterker dan de dood is de liefde.

Frank Jongert

Ralph Louis Albert Geldtmeijer werd op 
16 augustus 1955 geboren op de Iden-
burglaan 20 in Zeist. 6 weken lang hield hij 
zijn ogen dicht. Tot grote ongerustheid van 
mam, maar de huisarts stelde haar gerust. 
In september kreeg hij een dubbele long-
ontsteking, vanaf die tijd blijf hij last van 
zijn gezondheid houden.
Toen hij 3 jaar werd kreeg hij een cow-
boyhoed: Ik sta op wacht! Hij was er zo 
verguld mee, hij ging er zelfs mee naar bed.
Karakter: koppig dwars eigenwijs maar 
ook meelevend en liefdevol. Zijn andere 

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

Betaalbaar Keuken- & Baddesign
Woonboulevard Kanaleneiland, 
Kaap de Goede Hoopln. 100A,

3526 AR  Utrecht, utrecht@grando.nl

WWW.GRANDO.NL

aannemersbedrijf
de Ruwe vof

Maarn
verbouw | renovatie | onderhoud

Tuindorpweg 31

3951 BD Maarn

0343 - 44 26 87

www.aannemersbedrijfderuwe.nl

Aanvangstijd vieringen 
op zondag
De aanvangstijd van de 
vieringen op zondag is 
in de maanden juli, 
augustus en september 09.30 uur.

In memoriam 
Ralph Geldtmeijer

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

grote liefde is muziek. Van rock, folk tot en 
met klassiek. Hij (Ralph) ontmoette Doris 
op het communiefeest van Sas in Vollen-
hoven. Ze trouwden in de R.K-Kerk in Ker-
ckebosch. Liefdevol pakte hij de zorg voor 
zijn gezin op. En weer stond hij op wacht.
Helaas werd zijn gezondheid steeds slechter 
en werd hij gedwongen om veel (los) te laten, 
maar zijn vriendschappen bleef hij trouw.
In de laatste momenten van zijn leven, tij-
dens het ontvangen van het H. Oliesel, zei 
hij “nu begrijp ik pas waarom Jezus 3 x heeft 
gevraagd aan de Vader, Vader als het moge-
lijk is laat deze kelken aan mij voorbijgaan.” 
Hij keek mij aan en zei “Ik ga het pad van 
Pap.” De volgende dag ging hij vredig veel te 

snel en te vroeg heen. Doris en Ralph heb-
ben elkaar in Vollenhove ontmoet ze hebben 
samen op vele plekken gewoond om uitein-
delijk in Vollenhove terecht te komen. Waar 
Ralph is heen gegaan. De cirkel is rond.
Lief broertje Selamat Djalan, 
soedah poelang
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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.

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
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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

TON VAN BRENEN
groot assortiment voordelig textiel

Dames- en herenpantalons
Vrijetijdskleding - kousen en sokken

Ten Cate ondergoed
Spijkerbroeken

Babykleding “Feetje”
Setterlady

Ook dit jaar weer organiseren de Protestantse 
Gemeente in Doorn (Maartenskerk) en de Sint 
Martinus parochie een oecumenische Vredesvie-
ring. De viering vindt dit jaar plaats op 16 septem-
ber om 10.00 uur in de Maartenskerk. Voorgangers 
zijn ds. Teun Kruijswijk Jansen en Anne-karien 
Damen namens parochie Sint Maarten. 
We gaan aan de slag met de voorbereidingen en 
zullen daarover via de website opnieuw berichten. 
De Vredesbeweging Pax die elk jaar de Vredes-
week organiseert heeft ook dit jaar weer voor veel 
inspirerend materiaal gezorgd. 

Thema van de Vredesweek 2018:
Generaties voor vrede

Over het thema
Door de generaties heen, in wat voor situa-
tie dan ook, staan steeds weer mensen op 
voor vrede. Het thema van de Vredesweek 
is dit jaar dan ook Generaties voor vrede. 
Oud en jong kunnen veel aan elkaar heb-
ben op weg naar een vreedzame wereld. 
Op 6 september willen we daar ter voor-
bereiding van de viering, met een aantal 
mensen van verschillende leeftijden en uit 
de beide geloofsgemeenschappen, over 
in gesprek gaan. Dit aan de hand van de 
tekst uit Marcus 9: 14-29 over de wanho-
pige vader met zijn zieke kind. ‘Ik geloof’, 
zegt hij, ‘kom mijn ongeloof te hulp.’

Ook al leven we in ons land in vrede, door 
de komst van vluchtelingen zien we dat 
vrede niet vanzelfsprekend is. Oorlogs-
herinneringen en -trauma’s worden vaak 
van ouder op kind doorgegeven. Luister 
naar die verhalen, deel ze, tijdens de Vre-
desweek, en daarna. Ook de verhalen van 
mensen die nog steeds midden in conflict 
of oorlog leven. Mensen die zich, ondanks 
het geweld om hen heen, blijven inzetten 
voor vrede. Met vallen en opstaan. Verha-
len verbinden het verleden met het heden 
en ook mensen onderling.

Bijgaand gebed van Thomas Merton 
(1915-1968) in Thought in Solitude (pag. 
83) vertelt iets over de universele gevoe-
lens van wanhoop en hoop, van onzeker-
heid en vertrouwen, geloof en ongeloof:

Heer mijn God,
Ik weet niet waar ik heen ga.
Ik ken de weg niet die voor me ligt.
Ik kan niet met zekerheid zeggen
waar hij zal eindigen.
Ook ken ik mezelf niet echt,
en als ik denk dat ik Uw wil volg,
dan betekent dit nog niet
dat ik dat ook werkelijk doe.
Maar ik geloof dat het verlangen om U te 
behagen
U in feite ook behaagt.
En ik hoop in dat verlangen te leven
bij alles wat ik doe.
Ik hoop nooit iets te doen zonder dat verlangen.
Als ik dit doe dan weet ik
dat U mij zult leiden langs het rechte pad,
hoewel ik er misschien niets van begrijp.
Daarom zal ik altijd op U vertrouwen,
ook al lijk ik verloren en in de schaduw van 
de dood.
Ik zal niet bang zijn
want U bent steeds bij mij,
en U zult mij nooit aan mijn lot overlaten
om mijn gevaren alleen te doorstaan.
Thomas Merton

Namens de Vredesambassade Doorn, 
werkgroep Vredesviering 2018, Teun 
Kruijswijk Jansen, Anne-karien Damen, 
Jon de Gier en Jeanette van Osselen
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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

K U S K . N L
haarden & kachels

Kampweg 19, Doorn
Tel. (0343) 477077

www.kusk.nl

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

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

‘t Langbroekertje
Fournituren • Modestoffen

Hobby • Wol

Doornseweg 26
Langbroek 0343 - 56 30 58

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

Martinuskidskoor heeft nieuwe dirigent

Opbrengst collecten
7 / 8 apr. € 246, 60
  € 577,50 bij een uitvaart
11 april € 26,20 Martinusviering
15 april  € 120,80
22 april € 136,70
29 april € 187,05
5/6 mei € 146,45
13 mei € 185,10
20 mei € 232,-   voor de Week Neder-
                  landse Missionarissen
27 mei € 171,77
2/3 juni € 203,45
‘Deur’- 
collecte € 50,35  voor Mgr.Taban uit 

Zuid Soedan
8 juni € 257,35  Maxima Medisch 

Centrum bij een 
uitvaart

8 juni € 251,45 bij een uitvaart
10 juni € 162,25
13 juni € 34.60  Huize Beatrix 

Martinusviering
Bloemen voor Maria: € 11,90 Bedankt.

Intenties
7/8 juli: Monique Meijerink - Renes, 
Jos Braam, Andrey Katrusjenko
15 juli: Ben en Loes Houweling, Monique 
Meijerink – Renes, familie Canisius en van 
Kooten, Rients Politiek
22 juli: Familie Frumau, familie Lanphen 
van de Veer, Julia Roeleveld - Vernooy, 
Monique Meijerink - Renes.
29 juli: Monique Meijerink - Renes
5 aug.: Gerard Verbeet, Monique Meijerink 
- Renes
12 aug.: Familie Lanphen van de Veer, 
Monique Meijerink - Renes
19 aug.: Familie Frumau, Monique Meije-
rink- Renes, Jos Braam, Ben en Loes 
Houweling, familie Canisius en van Kooten
26 aug.: Piet en Annie van Rijn, Monique 
Meijerink - Renes
2 sept.: Monique Meijerink - Renes
9 sept.: Monique Meijerink - Renes
16 sept.: Familie Frumau, Monique Meije-
rink - Renes, overleden familie Canisius en 
van Kooten

In memoriam

Wim Marrée werd geboren in Montfoort 
op 28 april 1934. In een gezin van hard-
werkende ouders is hij opgevoed met 
een mentaliteit om niet te klagen maar 
te dragen. Wim had een tweelingbroer, 
die helaas veel te vroeg is overleden. Hij 
had ook een zusje en nog drie andere 
broertjes. Bovendien had Wim een ou-
dere zus, maar zij is op zeer jonge leef-
tijd als kind gestorven.  
In zijn jeugd was Wim lid van een zang-
koor en voetbalde hij in de selectie van 
MSV’19. Ook was hij lid van een bil-
jartvereniging. Hij werkte als 24/7 ser-
vicemonteur, een drukke baan waarin 
hij vaak onderweg was.  In 1974 trouwt 
hij met Annie van Harn, die hij op zijn 
werk heeft leren kennen. Ze gaan in 
Langbroek wonen en ruim een jaar la-
ter wordt Jan-Willem geboren, drie jaar 
daarna ben ik ter wereld gekomen.  Mijn 
broer en ik hebben een hele leuke jeugd 
gehad met mijn ouders, die ons veel 
hebben gegeven en geleerd.  Wij zijn ze 
daar heel dankbaar voor. 
Mijn vaders gezondheid speelde al lan-
gere tijd een rol in het gezinsleven. De 
afgelopen jaren steeds nadrukkelijker, 
mijn moeder stond als mantelzorger 24 
uur per dag voor mijn vader klaar, ook 
werden zij in de laatste jaren onder-
steund door zorg aan huis.
Op 3 juni 2018 is mijn vader, rustig in 
de armen van mijn moeder, van ons 
heengegaan. Wij zullen hem altijd blij-
ven herinneren als een lieve, humorvolle 
en zorgzame man, vader en trotse opa. 
Zaterdag 9 juni was de uitvaartdienst 
in de Martinuskerk waarna de crematie 
plaats vond in Leusden. 
Namens de familie, Karel-Jan Marrée

Het Martinuskidskoor heeft vanaf het vol-
gende seizoen een nieuwe dirigent: Lars 
van der Meer. Lars volgt aan het conser-
vatorium in Utrecht de opleiding docent 
muziek. Ook heeft hij met kinderen mu-
sicals ingestudeerd. Alle kinderen die het 
leuk vinden om te zingen en… wie weet in 
de toekomst op te treden, zijn welkom. Je 
kunt je aanmelden via martinuskidskoor@
gmail.com, ook als je nieuwsgierig bent om 

een keer mee 
te zingen om 
te kijken of 
het iets voor 
je is. 

De repetities zijn in: Ons Centrum Doorn. 
Tijd: 19-19.45 uur. Dag: woensdag 29 au-
gustus 1e repetitie. Maar eerst lekker ge-
nieten van de zomervakantie!
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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.

Het JKD heeft dit seizoen haar 45-jarig be-
staan groots gevierd, beginnend eind ok-
tober met een zangdag. Een grote groep 
oud-leden zong samen met het huidige 
koor o.l.v. diverse oud-dirigenten repertoi-
re ‘van toen’ dat veelal ook nu nog door 
het koor wordt gezongen. Na afloop was 
er tijd voor ontmoeting tijdens de borrel en 
een heerlijk buffet.
 In januari volgde de jubileumviering onder 
leiding van Hao Tran. Het JKD zong een 
uitgebreid repertoire, waarbij ze ook een 
klein voorproefje gaven op het jubileum-
concert dat afgelopen mei plaatsvond. Het 
was een mooi moment om stil te staan bij 
het jubileum van het koor.
In maart was het weer raak; toen vond het 
jubileumfeest plaats. Het clubhuis van de 
Pink Panthers fungeerde als feestzaal, alle 
donateurs van het JKD konden gratis naar 
binnen. Samen met de band Double XL 
was het feest goed losgebarsten. Gelukkig 
konden we hiervan even bijkomen, want 
de echte feestmaand was pas in mei. 
Tijdens Hemelvaart was ons jaarlijkse koor-
weekend. Vanwege het jubileum, zochten 
we het wat verderop, en gingen we naar 
het buitenland, Neuastenberg (gemeente 
Winterberg), Duitsland. Daar vonden voor 

ons misschien wel de mooiste momenten 
van het jubileum plaats. Een weekend vol 
activiteiten, cultuur en vooral heel veel ge-
zelligheid heeft ons als koor weer een stuk 
dichter bij elkaar gebracht. 
Tot slot ons jubileumconcert. Na maanden 
van voorbereiding hebben we een breed 
poprepertoire aan een goed gevulde kerk 
ten gehore kunnen brengen. Dit was ons 
eerste echt grote project met onze nieuwe 
dirigente Lieke van Oostenbrugge. We kij-
ken hier met heel veel voldoening op te-
rug en zijn boven onszelf uitgestegen. Na 
afloop hebben we nog gezellig geborreld. 
Kortom, we kunnen terugkijken op een ge-
slaagd jubileumseizoen en kijken stiekem 
alweer naar het volgende seizoen. We be-
danken iedereen voor de komst naar onze 
jubileumactiviteiten, steun en complimen-
ten gedurende het jaar. Natuurlijk waarde-
ren we uw komst naar de kerk tijdens de 
vieringen ook heel erg. We zien u graag 
snel weer.

Terugblik Feest van de 
Geest: ‘Levensadem’
Het Feest van de Geest is zeer succesvol 
verlopen; zo’n 450 mensen hebben een 
bezoekje gebracht aan onze kerk. Philine 
van der Vegte had een prachtig schilderij 
gemaakt van een klein kind, spelend aan 
het strand en haar schilderij op zondag 
13 mei ook toegelicht. Ze vond dit beeld 
passen bij licht, lucht en ruimte en de vrij-
heid te mogen zijn wie je bent. Niet alleen 
het schilderij van Philine werd bewonderd, 
maar ook het mooie interieur en de Kruis-
wegstaties van Lida Verbon. 
De Pastoraatsgroep

Startzondag
De zomer is nog maar net begonnen, maar 
toch nodigen wij u alvast uit voor Startzon-
dag op 2 september in de Petrus- en Pau-
luszaal. Startzondag, een dag waar we al 
onze vrijwilligers bedanken voor hun tome-
loze inzet voor onze geloofsgemeenschap 
en we u dit keer trakteren op een sma-
kelijke brunch. Wilt u meehelpen met de 
voorbereiding dan kunt u zich aanmelden 
bij de pastoraatsgroep, pastoraatgroep@
petrusbanden.nl. Er is uiteraard volop ge-
legenheid om met elkaar bij te praten na 
een hopelijk fraaie vakantieperiode. 
De Pastoraatsgroep

Jongerenkoor Driebergen 
(JKD) kijkt terug op 
mooi jubileumseizoen

Wilt u graag een cd van het jubile-
umconcert? Dat kan! Mail dan naar 
45jaarjkd@gmail.com en dan heeft u 
er al een voor € 7,50.
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Driebergen-Rijsenburg telt vele koren; 
vrouwenkoren, mannenkoren, gemengde 
koren, shantykoren, projectkoren en ook 
kerkkoren. Een van die kerkkoren is Sint 
Gregorius Magnus ofwel SGM. Bij een 
kerkkoor denk je misschien aan gezapige 
geestelijke liederen, serieuze mensen en 
saaie repetities. Gelukkig voldoet dit koor 
niet aan deze vooroordelen.
Het SGM is een gemengd katholiek kerk-
koor dat verbonden is aan de Sint Petrus’ 
bandenkerk aan het Kerkplein in Drieber-
gen-Rijsenburg, welke onderdeel is van de 
St. Maartenparochie. Het koor bestaat al 
bijna 135 jaar. Daar zijn we enorm trots op. 
Sommige van onze koorleden zijn al meer 
dan 20 jaar lid. Dit zegt wel wat over de 
saamhorigheid en de sfeer in ons koor. Maar 

het betekent ook dat de gemiddelde leeftijd 
van de koorleden wat aan de hoge kant is. 
Daarom willen wij nieuwe leden werven: 
voor de nodige verjonging en omdat we heel 
graag in de toekomst ook ons 150-jarig be-
staan willen vieren. Helpt u mee? Ja toch?!
Het SGM zingt Nederlandse maar ook 
mooie Latijnse missen van beroemde com-
ponisten zoals Franz Schubert, Wolfgang 
Amadeus Mozart, Charles Gounod en Ja-
cob de Haan. Het zijn soms niet de een-
voudigste stukken om in te studeren maar 
onze dirigent weet het altijd tot een goed 
resultaat te brengen. Uiteindelijk kunnen we 
de parochianen van een mooie 4-stemmige 
mis laten genieten maar zeker ook van de 
Nederlandse-, Engelse-, en Duitstalige lie-
deren die op ons repertoire staan. Er wordt 
serieus gerepeteerd maar een grapje tus-

sendoor moet ook kunnen. De koffie/thee 
pauzes worden gebruikt om bij te praten en 
eventueel een jarige toe te zingen.

We hebben als inspirerende dirigent Ma-
rina Kaldeway en Hans van Duren bege-
leidt al jaren het koor op orgel. Gemiddeld 
wordt er één viering in de maand door het 
koor ondersteund. We proberen het einde 
van het seizoen (voor de zomervakantie) 
leuk af te sluiten met een uitje of een ge-
zellige avond waar iedereen aan mee kan 
doen. Ook het Ceciliafeest wordt ieder jaar 
in november gevierd. De heilige Cecilia 
is de beschermvrouwe van de koren. Op 
welke manier dit feest gevierd wordt ver-
schilt van jaar tot jaar maar, het is altijd ge-
zellig. Zoals u gelezen heeft is het koor niet 

alleen bezig met zingen maar vervult ook 
een sociale functie.

Als u na het lezen van dit artikel denkt; ik 
wil wel eens kijken of dit koor bij mij past 
dan bent u van harte welkom op een re-
petitieavond. We repeteren iedere dins-
dagavond van 20.00 uur tot 22.00 uur in 
het parochiecentrum naast de Sint Petrus’ 
banden kerk. De leden van het koor ver-
welkomen u met een warm hart om samen 
een heerlijke zangavond te beleven. Het 
is wetenschappelijk bewezen: ‘zingen is 
goed voor lichaam en geest’, dus waarom 
zult u niet komen?
Wilt u meer informatie dan kunt u
contact opnemen met Trudy Vijverberg- 
Groenewegen, 0343-531107 of 
sgmkoor@gmail.com.

Kent u Sint Gregorius Magnus? Gezocht: koster 
en enthousiaste 
misdienaars
Een koster is iemand die op zondag-
morgen (of zaterdagavond) als eerste in 
de kerk is en als laatste de kerk weer 
verlaat. De koster bereidt de viering 
voor wat onder andere inhoudt: kaarsen 
aansteken, hosties en wijn klaarzetten, 
boekjes verspreiden, deuren openen 
etc. Tijdens de viering heeft de koster 
een onopvallende, maar belangrijke rol. 
De koster zorgt dat het de voorgangers 
tijdens de viering aan niets ontbreekt. 
Na de viering ruimt de koster alle spul-
len weer op en vult de voorraden aan. 
Bijzondere vieringen voor kosters zijn 
de vieringen van de Eerste Heilige Com-
munie, het H. Vormsel en de kerst- en 
paasvieringen.
Ik ervaar het koster zijn als een zeer 
dankbare en eervolle taak. Wanneer ik 
als eerste in de kerk ben steek ik bij-
voorbeeld vaak een kaarsje op om mijn 
gebeden alvast te delen met God.
Als koster heeft u ongeveer eens in de 
zes weken ‘dienst’, tijdens de feestdagen 
iets vaker. Geïnteresseerd? Dan kunt u 
contact opnemen met Bernadette Schut- 
ijser: bernadette@schutijser.nl of 0343-
512223. Ik vertel u er graag meer over.

Kinderen en tieners kunnen ook een 
bijzondere rol vervullen tijdens vierin-
gen, namelijk als misdienaar. Wist u dat 
kinderen al misdienaar kunnen worden 
nadat zij hun Eerste Heilige Commu-
nie hebben gedaan? Een misdienaar 
ondersteunt de pastoor tijdens de eu-
charistieviering. Zo staan ze tijdens de 
evangelielezing met een kaars naast de 
pastoor en helpen ze met het aandra-
gen van het brood en de wijn. Nieuwe 
misdienaars zullen altijd worden inge-
werkt en begeleid. Heeft u vragen of 
heb jij interesse? Neem contact op met 
Joy Nicola: ajenthan.nicola@gmail.com 
of 06-21143393.



Als u het gezellig vindt om eens een keer uit eten te gaan 
zonder daarvoor hoge kosten te maken, dan bent u bij Ons 
Eetcafé aan het juiste adres. Bovendien kunt u er gewoon 
alleen heen. Er is altijd iemand om een praatje mee te maken. 
En de maaltijden zijn prima. U krijgt er twee drankjes bij en dat alles voor slechts € 5,-.
Tijdens de zomermaanden vindt u Ons Eetcafé in de Andrieshof, Engelberg 15A in Leersum.
U moet zich wel van tevoren aanmelden. Dat kan in de week voorafgaand aan die waarin 
de maaltijd plaatsvindt. U belt daarvoor naar ons telefoonnummer: 06-46351528.
De gezamenlijke maaltijden worden gehouden op de volgende data:
• Woensdag 18 juli (aanmelden kan van 9 t/m 13 juli)
• Woensdag 15 augustus (aanmelden kan van 6 t/m 10 augustus).
• De maaltijd begint om 18.00 uur en duurt tot ca. 20.00 uur.
De maaltijden zijn bedoeld voor inwoners uit Leersum en Amerongen en worden verzorgd 
door vrijwilligers van drie Leersumse kerken i.s.m. slagerij Van Dijk.
U bent van harte welkom.

Sint Andrieskerk   Leersum - Amerongen - Overlangbroek

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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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

Ieder jaar een terugkerend verschijnsel: 
de startzondag. Daarmee bedoelen we de 
eerste of tweede zondag van september, 
wanneer de scholen weer begonnen zijn 
en een nieuw jaar vol kerkelijke activitei-
ten begint. Talloze activiteiten op allerlei 
gebied, voor alle leeftijden. Brochures vol 
spirituele en religieuze stimulans.
Maar we kennen ook de startzondag als eer-
ste zondag in januari, van het kalenderjaar.
En we kennen de startzondag als eerste 
zondag van de Advent als startzondag van 
het kerkelijk jaar. Daar zou je met enige 
fantasie talloze startzondagen aan kunnen 
toevoegen: de startzondag van het Jaar 
van de Heiliging (door de paus uitgeroe-
pen), de startzondag van de vasten (voor 
sommigen is dat carnaval).

Het klinkt alsof je vol enthousiasme met 
iets begint, een flitsende start. Maar hoe 
lang houden we dat vol? Zonder twijfel is 
dat startgevoel helemaal weg na verloop 
van tijd. Een heel jaar volhouden? Dat is 
wel veel gevraagd. Gelukkig zijn er en-

thousiastelingen en professionals die ons 
tussendoor regelmatig wakker (proberen 
te) schudden. Voor mij biedt iedere dag 
nieuwe kansen, mag ik steeds weer pro-
beren een zinvolle invulling te geven aan 
dat stukje leven van deze dag. Ik start ‘s 
morgens altijd met God: danken, prijzen en 
vragen. Vooral dat laatste zijn wij, mensen, 
goed in. Ik vraag om mooi weer, om een 
veilige reis, om het goede te doen en het 
verkeerde te laten; ik vraag dat alle Helpers 
me ook deze dag weer bijstaan. Maar elke 
vraag koppel ik altijd aan dankbaarheid, 
want God is de onmisbare factor die mij 
doet leven.  En zo sluit ik ‘s avonds de dag 
ook weer af. 

Geeft een startzondag voldoening? Wel-
licht organisatorisch, financieel, inhoude-
lijk, sociaal. Mijn ‘startzondag’ begint elke 
ochtend en eindigt elke avond met danken; 
dat is de grootste voldoening die ik heb: ik 
kan en mag danken. God is ons (ook mij) 
héél nabij.
Bart van Soest

STARTzondag

Zomer Eetcafé in de Andrieshof
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Geen reisplannen voor de komende zomer? En toch gezelligheid en ontmoeting met an-
deren? Dan is het programma van Zomergasten iets voor u.
Ook dit jaar bieden de Leersumse samenwerkende Kerken, samen met de Vrienden van 
De Schermerij, een gevarieerd programma met boeiende verhalen.
• 17 juli: Leersum tijdens de mobilisatie ‘39 - ‘40, Jos Rams
• 24 juli: IJsland, een mysterieus eiland, Cocky Kok en Atie Stienstra
• 31 juli: Voedselbank Utrechtse Heuvelrug, Daniëlle Stemmer en Reinier van Kuyk
• 7 augustus: 65 jaar Bloemencorso Leersum, Hans Charvat
• 4 augustus: Schotland, genieten en geloven op Iona, Evelyn Noltus
• 21 augustus: Mozart op de piano, Wim Platteeuw

Elke dinsdagmorgen van 17 juli tot en met 21 augustus staan vanaf tien uur koffie en thee 
voor u klaar in de koffiekamer van De Schermerij. De presentatie begint om half elf en om 
uiterlijk twaalf uur gaat ieder weer zijns weegs. De toegang is gratis en vooraf aanmelden 
is niet nodig. Wilt u opgehaald worden, bel dan (maandag tussen 18 en 20 uur): 0343-
453167 of 0343-452768.
Meer weten over het programma? Kijk op www.pknleersum.nl of www.parochie- 
sintmaarten.nl.

Op zaterdag 13 (Leersum) en zondag 14 
mei (Zeist) stond de Schola Cantorum 
Andreas voor het laatst onder leiding van 
Alphons van Dijk.
Gregoriaans is koorzang door mannen zon-
der instrumentale begeleiding - zoals we die 
eeuwenlang hebben gekend. Na het Tweede 
Vaticaans Concilie werd de volkszang inge-
voerd in de Nederlandse taal en verdween 
het Gregoriaans als sneeuw voor de zon.
Toch bleek er behoefte aan af en toe een 

‘ouderwetse’ mis met Gregoriaanse zang. 
Daarom werd eind 2001 de Schola Can-
torum Andreas opgericht door een aantal 
zangers van het Andrieskoor. Twee keer per 
jaar verzorgden zij een viering in de Andries-
kerk en daarnaast traden ze op in andere 
kerken, af en toe zelfs in een protestantse 
kerk. Al gauw werd de Schola versterkt 
door zangers van buiten het kerkkoor.
In 2004 werd Alphons van Dijk lid en zanger. 
Toen in 2007 een vacature ontstond voor 
dirigent nam Alphons het dirigeerstokje op. 
En dat deed hij met verve.
Groot was de schok toen Alphons onlangs 
aankondigde dat hij moest stoppen. De 
zangers van de Schola vinden het dan ook 
heel terecht dat de locatieraad besloten 
heeft om aan Alphons de Andriespenning 
uit te reiken.
Voor de motivatie zie www.parochie-sint-
maarten.nl/andriespenning-voor-alphons 
-van-dijk/

Gastvrijheid
Op Hemelvaartsdag werd er weer gedauw-
trapt. Na een uitgebreid ontbijt fietsten de 
Leersumse deelnemers via een mooie route 
naar Maarn, waar koffie, thee en broodjes 
klaar stonden. Pastor Frans Verhaar en pas-
toraal werker Hao Tran gingen hierna voor in 
de eucharistieviering. Hierin werd ook stil ge-
staan bij het thema van de dag “Ga met me 
mee” en konden de deelnemers reageren op 
de vraag “Wie ben ik het meest dankbaar?”
Na de viering stond er opnieuw verse kof-
fie/thee klaar, werd nagepraat en kon er 
naar een presentatie gekeken worden over 
de kunstenaar die op dat moment haar 
werk in de kerk liet zien in het kader van 
het Feest van de Geest. 
Een mooie ochtend met frisse neuzen, een 
mooie viering en bijzondere ontmoetingen.
Maarn, dank voor de organisatie en de 
grote gastvrijheid.
Zie ook www.parochie-sintmaarten.nl/
dauwtrappen-op-hemelvaart-2
Loes Grimmelijkhuizen

Hartelijk dank
Wat is/was het een geweldige steun voor 
mij toen ik n.a.v. een zware operatie kaar-
ten, e-mailtjes, appjes, maar ook bloe-
men mocht ontvangen van mensen of 
werkgroepjes uit verschillende Leersumse 
kerken, waaronder ook de St. Andries ge-
loofsgemeenschap. De teksten varieerden 
van kaarten, appjes met goede wensen, 
gebeden voor herstel of andere vormen 
van medeleven. Graag wil ik u allen hier-
voor bedanken en u zeggen dat deze mij 
nog steeds opbeuren en ondersteunen in 
mijn genezingsproces. Al deze reacties be-
vestigen weer eens het beeld dat de Leer-
sumse Andrieskerk een ‘warme’ gemeen-
schap is waar men ook oog heeft voor de 
ander en men met elkaar meeleeft. Ook 
hiervoor mogen wij dankbaar zijn.
Nogmaals mijn dank.
Theo Wagenaar

Andriespenning voor Alphons van Dijk

Zomergasten 2018
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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.

Uw persoonsgegevens worden op dit mo-
ment in het ledenbestand ‘Navision’ ver-
werkt. In september 2018 worden deze ge-
gevens overgezet naar een nieuw systeem 
genaamd ‘Docbase’. Aan dit nieuwe sys-
teem, dat voldoet aan de AVG (zie pag. 3), 
wordt een ‘app’ gekoppeld, waarmee u al-
tijd uw gegevens kunt inzien. U krijgt t.z.t. 
een toegangscode waarmee u -  tezamen 
met uw e-mailadres - kunt inloggen en uw 
bestand kunt bekijken. Wij moeten echter 
wel uw e-mailadres kennen en ingevoerd 
hebben. Tevens moeten wij bevestiging 
krijgen en vastgelegd hebben dat wij uw 
gegevens in een bestand hebben opgeno-
men. In de eerstvolgende Mantel zal een 
bijlage gevoegd zijn, waarin wij u vragen 
uw lidmaatschap van de geloofsgemeen-
schap te bevestigen en uw e-mailadres in 
te vullen en toe te sturen aan Jan van Baal, 
janpvbaal@planet.nl, liefst per e-mail. De-
gene die de Mantel digitaal ontvangt, zal ik 
deze vraag per e-mail toesturen.

Het Feest van de Geest 2018 heeft buiten 
de Pinkstervieringen in de 16 deelnemen-
de kerken bijna 3800 bezoekers getrokken 
tijdens de zes openingsdagen. Onze gast-
vrouwen en gastheren hebben voor onze 
kerk ca. 300 bezoekers geturfd. Het thema 
‘Levensadem’ was zeer aansprekend en 
heeft de kunstenaars geïnspireerd tot ver-
rassende kunstwerken.
Rienke Fierinck heeft een kunstwerk ge-
maakt in de vorm van een ‘ei met handen’, 
gemaakt van (nog) niet gebakken klei. Haar 
werk gaat over het ingrijpen van de mens in 
de natuur. De natuur trekt zich niet zoveel 
aan van onze aanwezigheid. Ze herneemt 
haar loop, zodra we onze hielen hebben 
gelicht. De klei die Rienke heeft gebruikt, 
is waarschijnlijk veel ouder dan de eerste 
mens. In musea kunnen we voorwerpen 
van klei zien die door de vroegste mens 
gemaakt zijn. In een terp in Friesland zijn 

van klei gebakken eieren gevonden (ca. 500 
voor Chr.), die een rol hebben gespeeld in 
begrafenisrituelen: als symbool van weder-
geboorte of van nieuw leven.
Rienke heeft door de gaten in dit ei het 
idee van de levensadem van God weerge-
geven. De afdruk van haar handen symbo-
liseert het werk van de Schepper, die leven 
geeft en ons inspireert.
Uit de toelichting van Rienke Fierinck 
tijdens de Pinksterviering

Feest van de Geest
in de Theresiakerk

Startzondag 16 september 
in De Ontmoetingskapel
De voorbereiding van de Startzondag 
2018 gaat binnenkort weer van start. Wij 
zoeken voor dit project enthousiaste vrij-
willigers die in een oecumenische werk-
groep willen helpen met de voorbereiding. 
Wij zoeken steeds nieuwe vrijwilligers om 
onverwachte ideeën te horen, die een 
grote groep jonge mensen zouden kun-
nen aanspreken. U kunt dan ook kennis-
maken met de nieuwe dominee Mariëlle 
Jochemsen. U kunt zich opgeven bij Elly 
Rietveld, ellyrietveld@zonnet.nl.

Ledenadministratie St. Theresiakerk
Wij willen graag contro-
leren per adres, welke 
personen van welke geboortedatum als 
lid van de Theresiakerkgemeenschap zijn 
ingeschreven. Als we een e-mailadres van 
een hoofdpersoon per adres kennen, dan 
kunnen wij u, per e-mail, desgewenst een 
overzicht van de vastgelegde gegevens per 
adres toesturen. Eventuele fouten kunnen 
wij dan herstellen, als u de moeite neemt 
ons de juiste gegevens toe te sturen. Dan is 
ook ons ledenbestand weer actueel. 

Jan van Baal
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PEDICURE
Ervaren en gediplomeerd pedicure

Marjan van Wolfswinkel
Haarweg 15

Maarsbergen
Tel. 06 - 27 34 31 34

Ook voor cadeaubonnen

Theresiakoor
in de vakantietijd
Ook voor dit jaar heeft het koorbestuur 
gemeend de koorleden in de maanden juli 
en augustus vrij te moeten stellen van ‘de 
verplichting’ om op de zondagen onze vie-
ringen op te luisteren met gezang. In die pe-
riode houdt het koor ook geen repetities ter 
voorbereiding van die vieringen. Daar doen 
we niet alle leden van het koor een plezier 
mee, desondanks is voor een onderbreking 
gekozen. Om de vieringen toch muzikaal te 
ondersteunen worden liederen gezongen 
uit de GVL-bundel en uit de misboekjes die 
op de zondagen worden gebruikt. Bege-
leiding van de zang vindt plaats of op de 
piano of op het orgel. Daarvoor zijn exter-
nen gevraagd. De keuze van de gezangen 
maakt het mogelijk om als gemeenschap 
een bijdrage te leveren aan de sfeer in de 
eucharistie en/of woord- en communievie-
ring. En daartoe wordt u van harte uitgeno-
digd. Op 5 augustus viert pastoor Harrold 
Zemann zijn verjaardag. Dan gaat hij voor 
in de eucharistieviering. Hij heeft het koor 
gevraagd op die dag te zingen. Dat doen wij 
natuurlijk van harte.

Peter Verberne

Sinds 1927 ligt in de bosrijke omgeving 
van Maarn de R.K. Begraafplaats Sint The-
resia. Het bestuur van deze mooie, kleine, 
intieme begraafplaats is hard op zoek naar 
een enthousiaste vrijwilliger voor de func-
tie van penningmeester.
Wat gaat u doen?
-  De financiële administratie van de be-

graafplaats zoals uitgifte van grafrech-
ten, opmaken van grafakten, facturering 
van begrafenissen en grafrechten, bij-
houden van adressenbestand.

-  Beheer van de financiën van de kerke-
lijke instelling en het opstellen van een 
jaarrekening en het opstellen van een 

De sociëteit sloot het sei-
zoen 2017-2018 af op vrij-
dagmiddag 25 mei in De 
Ark. Het werd weer een 
gezellige bijeenkomst, ui-
teraard onder het genot 
van diverse drankjes en ex-
tra hapjes. Jammer dat er 
nogal wat gasten hadden 
moeten afzeggen. Dat was 
ook de reden waarom het 
oorspronkelijke plan voor de 
‘buitendag’ geen doorgang 
kon vinden. Daarom was 
het onverwachte entertain-
ment van onze dorpsgenoot 
Norman Kenny, lid van de 
Equity (Britse vakbond van 
artiesten), een dubbele ver-
rassing. Hij trad op met co-
vers van bekende nummers 
van onvergetelijke zangers 
zoals Elvis Presley, Roy Or-

bison, Patsy Cline, Barry 
Manilow enz., bijna niet van 
de originelen te onderschei-
den. Vooral zijn vertolking 
van het nummer ‘Treat me 
nice’ was uiterst gevoelig.  
Er werd enthousiast meege-
zongen. Kortom, een groot 
succes. De sociëteit De Ark 
gaat nu op zomerreces. Wij 
wensen u allen een aange-
name zomertijd.
De eerstvolgende bijeen-
komst is op vrijdagmiddag 
28 september, aanvang 
14.30 uur als gebruikelijk. 
De andere bijeenkomsten in 
2018 zijn op vrijdag 26 okto-
ber en op vrijdag 30 novem-
ber. Noteer deze datums 
alvast a.u.b. Nieuwsgierige 
lezers die nog niet bij de so-
ciëteit te gast zijn geweest 

verwelkomen wij graag voor 
een kennismakingsbezoek 
op een van de volgende bij-
eenkomsten in het gemeen-
schapscentrum De Ark 
naast de St. Theresiakerk in 
Maarn. Onze doelstelling -  
kort gezegd - is het organi-
seren van prettige informele 
en mogelijk leerzame bijeen-
komsten met als inleiding 
een praatje van een van de 
gasten. Er wordt geen con-
tributie geheven maar wel 
een bijdrage gevraagd voor 
de kosten van de zaalhuur, 
drankjes en hapjes. Contact: 
Wim Huinck, 0343-441867, 
bonnardhuinck@hetnet.nl of 
Peter Houdijk 0343-442666,  
peterhoudijk@xs4all.nl of via 
societeitdeark@xs4all.nl.
Peter Houdijk

Afsluiting seizoen sociëteit De Ark

Vacature penningmeester bestuur 
katholieke begraafplaats Maarn

begroting voor het volgende jaar.
-  Toetsing van de plannen van het bestuur 

op financiële haalbaarheid en aansturen 
van de financiële ondersteuners.

Wat vragen wij?
-  U heeft cijfermatig/financieel inzicht en 

organisatorische kwaliteiten. U kunt sa-
menwerken en bent nauwkeurig en be-
trouwbaar.

-  De gemiddelde tijdsbelasting is onge-
veer acht uur per maand en is naar eigen 
inzichten in te vullen.

Wat stellen we daar tegenover?
-  Grote mate van vrijheid bij de uitvoering 

van werkzaamheden.
-  Afwisselend vrijwilligerswerk in een ple-

zierige sfeer is een zinvolle vrijetijdsbe-
steding.

-  Kosten gemaakt bij de uitvoering van de 
functie worden uiteraard vergoed.

Heeft u zin om ons bestuur te komen ver-
sterken? Of wilt u meer informatie en een 
uitgebreide taakomschrijving ontvangen? 
Neem dan contact op met onze voorzitter 
Peter-Paul Moors, ppmoors@planet.nl of 
06 5141 9564. Zie ook onze website www.
parochie-sintmaarten.nl/begraafplaatsen.
We maken graag kennis met u.

Marijke van Munster
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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.

B R O U W E R
WIJNHANDEL - SL I J TERI J
P A R T Y S E R V I C E

Tuindorpweg 40B Plein van Zuid 32-34
3951BG Maarn 3768 ED Soest
T 0343 - 441358 T 035 - 6014014
E info@wijnhandel-slijterij.nl W www.wijnhandel-slijterij.nl

 

Het is drie jaar geleden dat parochianen 
uit de Catharinakerk en de Voorhof de 
Musical ‘Ruth’ op het podium brachten. 
Een prachtig project waarbij veel mensen 
hebben ervaren hoe bijzonder het is om 
gezamenlijk een musical neer te zetten. 
We hebben heel veel zin om aan de slag te 
gaan met onze volgende musical, Jakob.
Het levensverhaal van Jakob kan het ver-
haal van iedereen zijn. Het kent herkenbare 
momenten van twijfel, angst, radeloosheid, 
pijn en verdriet. Van jaloezie, onmacht, leu-
gen en bedrog. Maar ook van hoop, geloof 
en liefde. Jakobs verhaal is ons verhaal.
De vraag: “Wie is Jakob?” staat centraal in 
deze musical. Wie is die man die het eerstge-
boorterecht op een slimme manier in handen 
kreeg? Die zijn bijna blinde vader de zegen 
met een lafhartige verkleedpartij ontfutselde. 
Die alle familieverhoudingen op het spel zet-
te en moest vluchten voor de woede van zijn 
broer. Die God bij Bethel op een indringen-
de wijze in zijn leven ontdekte. Die tot over 
zijn oren verliefd werd op Rachel, de jongste 
dochter. Maar die een koekje van eigen deeg 
kreeg toen hij de morgen na de bruiloft ont-
dekte: ‘En zie... het was Lea!’ 
Wie is Jakob? Een mens waarin we ons 
kunnen herkennen. Een mens waarmee 
God toekomst maakt: Israël.

Musical Jakob

Collectes april en mei 2018
01-04 € 332,95
08-04 € 106,20
15-04 € 212,40
22-04 € 120,90
28-04 € 76,85
06-05 € 148,50
13-05 € 193,00
20-05 € 184,25
20-05 € 290,20 deurcollecte missie
26-05 € 78,50
28-05 € 170,56 uitvaart Ria Aerts

In Memoriam

Op 13 april 2018 is mevrouw Wil Stur-
kenboom overleden in de leeftijd van 
87 jaar. Sinds 1986 weduwe van Ries 
Sturkenboom. Zij was jarenlang lid van 
het gemengd koor. Op 17 april was haar 
uitvaart in besloten kring vanuit het 
rouwcentrum.

Op 22 mei 2018 is mevrouw Ria Aerts 
overleden in de leeftijd van 82 jaar. Zij 
was jarenlang lid van het gemengd 
koor en de koffieschenkploeg. Op 28 
mei heeft haar uitvaart vanuit onze kerk 
plaatsgevonden.

We zijn als stuurgroep al een tijdje bezig met 
de voorbereidingen om deze musical op te 
kunnen gaan voeren. Dat kan niet zonder 
de zangers, toneelspelers, decorbouwers, 
techneuten en logistiek medewerkers! Voor 
ieder wat wils en iedereen is welkom. De 
bedoeling is om eind maart 2019 de musi-
cal vier keer op te voeren. Donderdagavond 
6 september is de startavond en zal ieder-
een die mee wil doen de details horen. Meer 
informatie over die avond volgt. Houd het 
prikbord en de Mantel in de gaten!
We hebben verschillende hoofdrollen met 
solo’s te verdelen, zoals Jakob, Laban en 
Rachel. Maar er zijn ook rollen zonder een 
solo. In september houden we de audities 
daarvoor. De dinsdagavonden gaan we 
met de toneelspelers oefenen.
Daarnaast zijn we ook op zoek naar koorle-
den. Vanaf september is op de donderdag-
avond van 20.00-21.30 uur de koorrepetitie. 
Laten we er met zijn allen een mooi project 
van maken, Sierd, Angelique, Diane, Petra, 
André en Hilde

Contact Catharinakerk: Angelique Martina- 
Spies, 033-2863343, a.martina@xs4all.nl
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“Dankbaar voor alles wat hij voor ons heeft ge-
daan op zijn eigen bescheiden wijze”. Woorden 
die werden uitgesproken tijdens de indrukwek-
kende uitvaartviering in de Sint Josephkerk, door 
o.a. Marja van der Horst. Na een paar moeilijke 
jaren, met een steeds verdere achteruitgang van 
zijn gezondheid, is op 13 mei 2018 in alle vrede, 
gesterkt door het Sacrament van de Zieken, Cor 
Koole overleden.
Toen zijn vrouw Annie in de tijd van pater Boef bij ons, de RK Ge-
loofsgemeenschap van Austerlitz, orgel kwam spelen, nam zij Cor 
mee en al vrij snel kwam hij wekelijks in Austerlitz naar de kerk. 
Hij voelde zich eigenlijk direct thuis in de ‘Huiskamer van God’. 
Al vrij snel was hij ook degene die foto’s maakte tijdens de vele 

feesten in de toenmalige kerk. Ook zette hij die 
direct op een cd, zodat velen er over konden be-
schikken. Cor is elf jaar bestuurslid geweest, zijn 
functie was o.a. notulist, die hij met verve vervul-
de, en het parochieblad. Hij gaf in die tijd het pa-
rochieblad letterlijk en figuurlijk meer kleur. Vooral 
zijn parochiebladen bij feestelijke gebeurtenissen 
waren een extra uitdaging, zij werden door ieder-
een zeer gewaardeerd. Tevens was Cor jarenlang 
lector. Tijdens het afscheidsjaar in 2015 heeft hij 
een prachtig fotoboek samengesteld van de his-

torie van RK Austerlitz. Dat hij daar trots op was en wij ook, moge 
duidelijk zijn. Wij wensen Annie en haar familie veel sterkte. Dat 
Cor moge rusten in vrede.

Gerard Marlet, parochiaan

Austerlitz

In Memoriam Cor Koole

Exploitatieresultaat 
2017 H. Catharinakerk
In het jaar 2016 was er financieel een ne-
gatief resultaat van € 5.166. Op het resul-
taat 2017 mogen we trots zijn. Het jaar is 
afgesloten met een klein positief resultaat 
van € 900. Dit resultaat is te danken aan de 
volgende posten:
•  Op de post onderhoud is € 2.300 minder 

benodigd geweest dan in 2016.
•  Op de post personeel is € 1.200 minder 

uitgegeven door het vertrek van de diri-
gent.

•  Ook de doorbelasting van de centrale 
kosten vielen dit jaar € 1.000 lager uit.

Aan de inkomstenzijde mochten we het-
zelfde bedrag aan parochiebijdragen als in 
2016 ontvangen. De collectes vielen € 1.000 
hoger uit wat grotendeels toe te schrijven is 
aan de collectes bij de uitvaarten.
Voor dit jaar 2018 is er helaas weer een 
negatief resultaat begroot. Wij hopen toch 
dat we ook dit jaar weer kunnen afsluiten 
met een positief resultaat. Daarvoor hopen 
wij, dat u allemaal blijft bijdragen in paro-
chiebijdrage en collecte.
Mocht u meer informatie over de resul-
taatcijfers willen hebben dan kunt u die 
via het e-mailadres catharinaparochie@
gmail.com opvragen.

Op Hemelvaartsdag, om 7.00 uur ‘s och-
tends begon in Woudenberg het jaarlijkse 
‘Dauwtrappen’. Een flinke groep fietsers en 
een bescheiden groepje wandelaars be-
gonnen in de Catharinakerk met een korte 
gebedsviering. Na nog enkele malen op de 
buienradar gekeken te hebben vertrokken 
beide groepen na half acht richting de The-
resiakerk in Maarn. Door het regenachtige 
weer zat er veel zuurstof in de lucht. Hier-
door was er een aantal fietsers dat riep dat 
het tempo wel iets omhoog mocht. Maar 
het kan ook komen doordat deze perso-
nen trapondersteuning (= mechanische 
doping) hadden. Voor de fietsers was er 
een mooie route uitgezet door Rineke en 
Ferry Bosdriesz, die ook netjes de groep 
tussen hen inhielden. 
Ondanks het dreigende weer hebben we 
alleen wat druppels gehad toen we halver-
wege even pauzeerden. De wandelroute 
naar Maarn was uitgezet door Sjaak van 
der Worp.
De groep fietsers was ruim voor op sche-
ma toen we aankwamen in Maarn. We 
werden meteen gastvrij ontvangen en voor 
we het wisten zaten we aan de warme kof-
fie en lekkere broodjes. Onze handen kon-
den zo weer even opwarmen. Druppels-

Dauwtrappen 2018

gewijs kwamen de andere locaties binnen 
en werd er gezellig bijgepraat voordat we 
om half 11 begonnen met de eucharistie 
waarbij pastor Frans Verhaar en pastoraal 
werker Hao Tran voorgingen. Tijdens het 
welkomstwoord zei Hao Tran dat hij vol-
gend jaar toch echt ging proberen om mee 
te fietsen met het dauwtrappen. De werk-
groep Woudenberg heeft dit genoteerd en 
zal zorgen dat het niet bij proberen blijft.
Na de viering konden we onder het genot 
van een kop koffie of thee nog even napra-
ten waarna vervolgens iedereen weer zijn 
eigen weg ging terug naar huis.

Hartelijk dank aan de organisatie en Maarn 
voor de gastvrijheid, en speciale dank aan 
Rineke en Ferry Bosdriesz, Martha en Sjaak 
van der Worp en Angelique Martina-Spies.
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PRODUCTIE VOLGEND NUMMER 
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verschijningsdatum: zaterdag 15 september 2018

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,
e-mail: martinus@parochie-sintmaarten.nl 

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

maarten.nl

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

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

Woudenberg, Scherpenzeel,
Renswoude: H. Catharinakerk,
W. de Zwijgerlaan 38, 3931 KS,
tel. 033 - 2862000 (antwoordapparaat)
e-mail:  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, 
e-mail: 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.


