
1Januari - maart 2019

De Mantel
van Sint Maarten

Parochieblad van de R.K. Parochie Sint Maarten Jaargang 7 - Nummer 1 - Vasten

Mediterend op weg naar Pasen
Vastenactie: schoon water op Flores, Indonesië
Actie Kerkbalans 2019: 'Geef voor je kerk'



Advertenties



3Januari - maart 2019

Na jaren trouwe en gewaardeerde dienst moesten wij heel onverwacht afscheid
nemen van drukkerij Donath. Ons parochiebestuur is toen in zee gegaan met de
Sport uitgever, ook al betrokken bij onze website en gevestigd naast  het parochie-
centrum in Zeist. Het zou meteen full colour worden, zoals al hun bladen. Wervelende
voorbeelden werden voor onze neus gehouden: voetballers, die er gestrekt in
gingen, dynamische diepzeeduikers, dit alles in spetterende kleuren. Ons paro-
chieblad zou een metamorfose ondergaan, zoveel was zeker. Maar zoals vormgever
Anton zei: ‘ik heb me ingehouden.’ Dit is het eerste resultaat. We zijn benieuwd
naar uw reacties. Natuurlijk zal er nog verbetering mogelijk zijn. 

Dit nummer gaat over de Veertigdagentijd. Aswoensdag staat voor de deur. Daarna
de vasten. Aandacht voor de Vastenactie, en mooie initiatieven die er in deze periode
weer zijn in de parochie, zoals ‘Bewust naar Pasen’ nieuwe stijl in Doorn, en vespers
in Zeist en Maarn. De penningmeester van ons parochiebestuur wordt geïnterviewd,
ook hij bedrijft als vrijwilliger een vorm van topsport. Dit team zoekt dringend nieuwe
spelers. Verder een bericht van onze oud-collega diaken Coen van Loon, want Coen
is met pensioen. Pastoor Harrold Zemann vraagt aandacht voor de Actie Kerkbalans.
Omdat van sommige geloofsgemeenschappen nog maar heel weinig kopij binnen-
kwam, bundelen we het plaatselijke nieuws in de tweede helft van het blad in
‘nieuws uit de parochie’. Zo is er ook een pagina met ‘wel en wee’.

We hopen dat het blad u gaat bevallen, de juiste vorm zal zich gaandeweg ontwik-
kelen. Maar we zijn niet voor niets een parochieblad en we citeren uit het mooie
lied ‘Veertig dagen nog tot Pasen’: 

Veertig dagen, weken, jaren
wachten, weten en ervaren
dat iets nieuws, verandering,
met vreugd’ en moeite samenging.

Namens de redactie, Nelleke Spiljard 

THE PASSION: 
Ga je mee naar Dordrecht?

Voortaan MAANDELIJKSE 
KINDERWOORDDIENST 
in Driebergen.

BIJZONDERE EXPOSITIE 
'Moderne' hongerdoeken 
in Domkerk.

VERBLIJF IN CHEVETOGNE: 
Een belevenis.

Coen met 
pensioen: 
nieuwe inzet voor 
vluchtelingen

10
11

Gerard Hoogervorst, 
'Zonder het geloof breng 
je dit niet op'

Marjolein Tiemens 
'meest duurzame bewoner
Utrechtse Heuvelrug'

7

EN VERDER:

CARNAVALSMIS:
Tussen optocht en feest een 
moment voor bezinning.

DOORN ONTVANGST PELGRIMS: 
Overnachtingen gezocht.

Van de redactie

Inhoud
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Een lerares van een katholieke middel-
bare school in Rotterdam vertelt hoe op
school aandacht besteed wordt aan de
Veertigdagentijd. De leerlingen kunnen
een armbandje bestellen met daarop
'vast wel'. Je draagt zo'n armbandje als
je in de Vastentijd een bepaalde slechte
gewoonte, een gewoonte waardoor je je
onvrij bent gaan voelen, wilt aanpakken.
Niet roddelen, niet snoepen, niet gamen
of de hele dag op Facebook kijken enz.
Veel kinderen doen mee en zijn blij als
de Vastentijd weer aanbreekt: tijd om er
wat aan te doen en 'samen doen' geeft
kracht. Sommige kinderen komen arm-
bandjes voor hun familie halen: 'Ik heb
tegen mijn ouders gezegd; als ik nou
stop met roken, houden jullie dan op
met ruziemaken? Ga die armbandjes
maar halen, zei mijn moeder.'

Onze kinderen, twintigers, en hun vrienden
doen vaak samen een ‘challenge’ (uitda-
ging): bv. een maand niet drinken. Nog-
maals, samen doen geeft kracht. Maar op
Aswoensdag horen we in de kerk ook altijd
wat Jezus zegt over vasten en aalmoezen
geven en ook over bidden: 'Doe het in het
verborgene. En uw Vader in de hemel, die
in het verborgene ziet, zal het u lonen.' In
het verborgene, dus niet om er waardering
voor te krijgen; belangeloos de ander in
het midden zetten op allerlei manieren,
dat maakt je innerlijk sterker, grootmoe-
diger, ruimhartiger. Dan zet je een stap op
de weg van leerling worden. 

Jezus geeft ons nog meer aanwijzingen:
als je mijn leerling wil worden, neem je
kruis op, dagelijks, en volg in mijn voet-
sporen. Niet hét kruis maar jouw dage-
lijkse kruis. Dat is toch wel een aanwij-
zing, dat we niet naar allerlei bijzondere
extra activiteiten en challenges hoeven
te zoeken in de vastentijd. Het gaat om
dat wat jou zwaar valt. De stress van je
werk, de dagelijkse file, een huis dat te
klein is. Gebroken nachten met kleine
kinderen, een ziekte waar niet direct een
oplossing voor is, ouder worden, gemis.
Een moeilijk persoon in je leven, of ie-
mand die veel zorg vraagt. Psychische
problemen, angst, onrust.  Neem dat op
je, draag het, wat houdt dat in? 

Toen het volk Israël veertig jaar lang door
de woestijn trok, werd er ongelooflijk ge-
mopperd tegen Mozes. Volgens hoogle-
raar Judith Frishman waren ze hun sla-
venmentaliteit nog niet kwijt. In de kerk
wordt ook best veel geklaagd, Leo Fijen
zegt het wel eens bij een lezing: 'Stop
met klagen!' Natuurlijk mag je best kla-
gen bij serieuze problemen, in de bijbel
vind je een heel boek vol Klaagliederen.
Maar voor nu, in deze veertigdagentijd,
de vraag: kan ik dat wat moeilijk is en
pijn doet in mijn leven op een betere
manier op me nemen? Aandachtiger, ge-
duldiger, ruimhartiger, helderder, opge-
ruimder, meer met een goede spirit? 

Nelleke Spiljard, pastoraal werker

In het verborgene
Aan mijn zoon
Van de ene baan naar de andere
niets zit je mee
Je koopt briefjes van de loterij
maar won nog nooit.
Zo zeur je maar door
Maar met een vrouw van wie je op
aan kunt heb je het toch getroffen? 
Is dat dan niet het grote lot?

In een mensenleven 
is er niet iets als
treffers en missers
Het hangt van jou af
of je de blauwe hemel kunt zien
of je de stem van de wind kunt horen

Kom nou, toon me een lach 
op je gezicht.

Toyo Shibata, Japans dichter, die op 
haar 92e begon met dichten. Op haar 99e

verscheen haar eerste bundel.
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Even handen wassen, glas water pak-
ken, wc doortrekken, thee zetten: we
staan er in Nederland nauwelijks bij stil.
In grote delen van de wereld is water
evenwel ver weg, vaak ook onveilig. Dat
veroorzaakt  problemen qua gezondheid,
opleiding/scholing, economische ontwik-
keling en de verhouding man/vrouw.

Vooral vrouwen en kinderen ondervin-
den de gevolgen van gebrek aan schoon,
toegankelijk water. Ze lopen vaak dage-
lijks urenlang naar het dichtstbijzijnde
moeras, een meer of rivier om water te
halen. Vastenactie steunt diverse pro-
jecten die schoon water dichtbij mensen
brengen. Daarmee worden levens blij-
vend veranderd. De Sint Maartenparo-
chie heeft gekozen voor een project op
Flores, Indonesië.

De bergdorpen daar zijn arm en door de
afgelegen ligging zijn er nauwelijks basis-
voorzieningen. Meer dan de helft ervan
heeft geen toegang tot schoon drinkwater.
Het gevolg is dat sanitaire voorzieningen
slecht zijn of zelfs geheel ontbreken. De
gebrekkige hygiëne leidt tot infectieziek-
ten, verspreid door vervuild water. Vooral
kinderen zijn hier gevoelig voor, hun im-
muunsysteem is kwetsbaarder. 

Het actieproject richt zich op het bevor-
deren van leefomstandigheden en zel-
fredzaamheid van de inwoners. 

Er worden openbare toiletten gebouwd
en voorzieningen aangelegd voor schoon
drinkwater. Ook is er aandacht voor edu-
catie. Op school krijgen de kinderen les
in gezondheid en hygiëne. Er worden
trainingen en vakopleidingen gegeven
zodat de inwoners in staat zijn zelf de
watervoorzieningen te onderhouden: re-
servoirs, pompen, tappunten, leidingen.
Er wordt ook een watercomité opgericht,
verantwoordelijk voor het onderhoud. 

Frans Groot, werkgroep Vastenactie

Nieuws
& achtergrond

Vastenactie 2019: 
voor schoon water op Flores Carnavalsmis -

Eucharistieviering
met Sparrenarren
Zondag 3 maart is er om 9.30 uur in
de RK St. Petrus' bandenkerk van
Driebergen een 'carnavalsmis': een
eucharistieviering met aanwezigheid
en ondersteuning van de plaatse-
lijke carnavalstichting De Sparrenar-
ren, een viering met carnavalesk
randje. Pastoor Harrold Zemann
gaat voor.

Voor deze gebeur-
tenis wordt terugge-
grepen naar de his-
torische verbintenis
tussen carnaval en
de katholieke kerk.
Aan de vooravond van de 40-dagen
vastentijd voor Pasen mochten gelo-
vigen nog even flink de bloemetjes
buitenzetten. In deze traditie is in
meer plaatsen met carnaval op car-
navalszondag een carnavalsmis: een
moment van bezinning, vaak al in car-
navalskledij.

De Sparrenarren bestaan dit seizoen
44 jaar, het 4e Elvium, zoals insiders
dit jubileum noemen. Zij vieren dit uit
dankbaarheid. Van de stichting zijn in
vol ornaat aanwezig: het stichtingsbe-
stuur, zowel de grote als de kleine Hof-
houding, Raad van Elf, leden van de
Prinsenraad en Dansmariekes. Verder
is de viering bedoeld voor reguliere
kerkbezoekers en Sparrenarren die
zich met deze viering verbonden voe-
len. Bij het 3e Elvium werd ook zo'n
viering gehouden. Die kon rekenen op
een groot enthousiasme.

Henk van der Mispel, commissie 44

Het jubileumlogo

Prins Rob, Prinses Petra en hun adjudant Jeroen op
een staatsiefoto. FOTO: De Sparrenarren

Vrouw op Flores toont een onderdeel voor de te
verbeteren waterhuishouding. FOTO: Vastenactie.NL

Vastenactie
Zeist: zondag 7 april actiezondag St. Josephkerk.
Woudenberg: diverse jaarlijkse activiteiten, zoals in hal parochiecentrum 
viooltjes etc. te koop, bij de koffie na viering iets lekkers verkrijgbaar, vrijdagavond
5 april klaverjassen, zondagmiddag 7 april bridge, zondag 14 april (Palmzondag)
traditionele loterij. In de Goede Week: vastenzakjes worden aan huis opgehaald.
Geld overmaken kan ook: NL 85 RABO 0372 449 522 t.n.v. H. Catharinakerk
Woudenberg o.v.v. Vastenactie 2019. 
Maarn: tijdens vieringen wekelijks collectes voor wateractie Flores, tevens op
de drie zondagen in de Vastentijd lotenverkoop, taart te koop, en de St.Maarten -
wijn is weer in de aanbieding. Verder door kunstige vrouwenhanden vervaardigde
bloemstukjes te koop.
Leersum: woensdag 10 april bridgedrive, € 12,50 p.p., van 19.30-22.30 uur,
St. Andrieskerk. Opgeven: via  w.middelplaats@ziggo.nl 
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De Raad van Kerken Doorn organiseert
weer het oecumenisch project Bewust
naar Pasen: tussen 6 maart en 17 april
samen een weg van bezinning en inkeer
gaan. De opzet verschilt van vorige jaren.
Deze keer zijn er meditatieve bijeenkom-
sten, met bijbelteksten, stiltes, gedichten
en muziek. Thema: De weg die wij gaan.
De eerste bijeenkomst - een oecumeni-

sche Aswoensdagviering - is 6 maart,
om 19.00 uur in de Maartenskerk van
Doorn. De daaropvolgende woensdag-
avonden zijn er ontmoetingen met me-
ditatie, de laatste woensdag - 17 april,
in de Goede Week - sluiten we aan bij
de vesper in de Maartenskerk. 

Het thema van De Weg past goed bij de
opgang naar Pasen maar ook bij onze
levensweg en de weg van ons geloof.
Het zijn geen rechte wegen, we worden
regelmatig uitgedaagd en geconfron-
teerd met dwarswegen, maar ook met
verbindingen. Onze tijd, de wereld
waarin we leven, kent een wirwar aan
wegen en keuzemomenten, sommige
een schrikbeeld en gevaarlijk, andere
als een visioen waaraan we nauwelijks
woorden kunnen geven. Op de bezin-
ningsavonden lezen we teksten van
mensen die woorden hebben gevonden.
Teksten die nog steeds klinken omdat

ze waardevol zijn en een verlangen
in ons oproepen daarbij stil te staan:
samen de begaanbaarheid van de
wegen verkennen.

Namens werkgroep Bewust naar Pasen en
Raad van Kerken in Doorn: Bert Cozijnsen,
Ina Veldman, Jeanette van Osselen

Nieuws
& achtergrond

Met meditatieve sessies 'Bewust naar Pasen'
Indeling avonden
6 maart: Aswoensdagviering 
13 maart: Teksten Etty Hillesum
20 maart: Gedichten Ida Gerhardt
27 maart: Teksten Dag Hammarskjöld
3 april: Gedichten Gerrit Achterberg
10 april: Teksten Augustinus
17 april: Vesper met klaagliederen
Waar: Maartenskerk, Kerkplein 1,

Doorn. Uitzondering: 27 maart, dan 

St. Martinuskerk, Dorpsstraat 15,

Doorn.

Verstild op weg naar Pasen... 
FOTO: Marijke van der Giessen (scheppingviering.nl)

Ga je mee naar 
The Passion?
Op donderdag 18 april is in Dordrecht
The Passion, de spraakmakende her-
vertelling van de laatste uren uit Jezus'
leven. Bekende artiesten verbeelden
scenes uit het lijdensverhaal. Jaarlijks
trekt het evenement duizenden toe-
schouwers: het lijden van Jezus blijft
mensen raken. Voor parochianen rijdt
een bus, een retourtje kost 5 euro.

Aanmelden: vóór 15 april via
h.tran@parochie-sintmaarten.nl.
Geef aan waar je opstapt: 17.15
Nijkerk, Torenstraat 3; 17.35 Leusden,
Hamersveldseweg 51; 17.50 Maarn,
Amersfoortseweg 50; of 18.10 uur Zeist,
Schaerweijdelaan 74. Om 22.00 uur
vertrek naar huis.

Tentoonstelling hongerdoeken in Domkerk
Tijdens de vasten (7 maart t/m
19 april) is er in de Utrechtse
Domkerk een hongerdoekenex-
positie. Het gebruik daarvan
stamt uit de Middeleeuwen. Tij-
dens de vasten hingen de doe-
ken in de kerk om het zicht op
het altaar te ontnemen als een
aansporing voor de mensen tot
inkeer te komen. De doeken lie-
ten afbeeldingen van Bijbelver-
halen zien.

Vanwege de vastentijd en het daar bij horende hongergevoel, kwam de benaming
‘hongerdoek’ in zwang. Na de Reformatie (16e eeuw) verdween het gebruik. In
1976 werd de hongerdoek nieuw leven ingeblazen en worden ze tijdens de vasten
weer gebruikt voor bezinningsmomenten. De Duitse missieorganisatie Misereor
vraagt elke twee jaar een schilder uit Afrika, Latijns-Amerika of Azië een schilderij
te maken waar de hongerdoeken naar gemaakt worden. De afbeeldingen leggen
een verbinding tussen de traditie van het vasten en de hedendaagse wereldwijde
problemen van honger en armoede. De Vastenactie (www.vastenactie.nl) ontwikkelt
bij elk nieuw hongerdoek een aantal verdiepende teksten en gebeden ter onder-
steuning van de bezinning. De tentoonstelling betreft ‘moderne’ hongerdoeken.

Opening: 7 maart 16.00-18.00 uur, Domkerk; hiervoor opgeven bij
kitty.trilsbeek@vastenactie.nl.
Openingstijden: t/m 19 april ma t/m vr 11.00-16.00, za 11.00-15.30, zo 13.30-16.00 uur;
elke donderdag om 14.00 uur gratis rondleiding. Info:
www.vastenactie.nl/nl/hongerdoekententoonstelling

Afbeelding van 'Das Misereor-Hungertuch 2019 Mensch,
wo bist du?' van Uwe Appold. FOTO: MISEREOR 

Digitale veertigdagenkalender
De Zeister Raad van Kerken geeft dit jaar
zijn 10e digitale veertigdagenkalender uit.
Thema is dat van de vespers in Zeist-West:
'Jij die mij aankijkt'. Aanmelden: veertigda-
genzeist@gmail.com. De abonnees van
2018 krijgen de kalender per mail aange-
boden. Meer info: Jeannette van Andel,
030-6955221, je.andel@wxs.nl.

http://www.scheppingvieren.nl
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Nieuws
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Vrijwilligers in beeld
In Achterveld is een tv-serie gemaakt
over alle vrijwilligers in het dorp, ook
de kerkelijke. Het pastoraal team
heeft, hoewel geen vrijwilligers, ook
een bijdrage geleverd in de vorm van
een interview. De eerste uitzending
was in het weekend van 2/3 februari
te zien. Op tv: alleen voor abonnees
van Telfort-glasvezel-Achterveld e.o.
Computer: achterveld.net. Via de me-
diatheek zijn gemiste afleveringen te
bekijken.

Marjolein Tiemens: 
meest duurzame Heuvelrugger

Kerkbalans: 'Geef voor je kerk' 
Warm bevelen pastoraal team en parochiebestuur de actie Kerkbalans 2019
aan bij de parochianen. Motto: 'Geef voor je kerk'. De actie liep tot eerste helft
februari, maar: een bijdrage geven kan altijd. Pastoor Harrold Zemann: 'Wij zijn
afhankelijk van uw geldelijke steun. Hiermee
kunnen wij ook de salarissen betalen van pas-
tores, onderhoud kerkgebouwen en, zeker zo
belangrijk, iets van zorg ‘betalen’ voor elkaar.
Ik wil u danken voor uw gave.'

Nadere informatie: 
www.parochie-sintmaarten.nl.

Marjolein Tiemens met haar
favoriete vervoermiddel: de fiets. 
FOTO: Jorik Algra

Avond over 'Verdriet,
keerzijde van de liefde'
Op 12 maart is er een inspiratie-
avond voor in het bijzonder bezoek-
en rouwgroepen, avondwakevoorgan-
gers en parochiële uitvaartverzorgers
én overige geïnteresseerden. 

In hun bezoekwerk ontmoeten de
groepen degenen die een verlies te
dragen hebben, soms meer tergelijk.
Dat kan door ziekte komen: steeds ver-
der afscheid moeten nemen van ge-
zondheid en zelfstandigheid. Of het
kan een oud verlies zijn dat nog altijd
meegedragen wordt. Of verlies door
echtscheiding, kleinkinderen niet meer
zien, verlies van baan, van zin in het
leven. En het overlijden van een dier-
bare. Rouw is een normale reactie op
verlies en vindt plaats in gedachten,
gevoelens, in het lijf, in de waarneming
van de wereld, op identiteitsniveau
(wie ben ik zonder jou?). Hoewel de
wijze waarop we met deze situaties
omgaan vaak herkenbaarheid op-
roept, is elk verdriet uniek. Niemand
rouwt hetzelfde. Tijdens de inspiratie-
avond diepen we het thema verdriet
en rouw met elkaar uit a.d.h.v. nieuwe
inzichten, geven handreikingen.

Tijd: di 12 maart, 19.30 uur. Plaats: 
De Kom Leusden, Hamersveldseweg 51.
Aanmelden: kan tot 7 maart via 033-
4941261 of secretariaat @stlucas.nu Be-
geleiding: pastoraal werkers Fred Kok en
Antoinette Bottenberg. Behoefte aan een
gesprek met een pastor: neem gerust
contact met ons op via het secretariaat.

Tijdens de 'Lokale Burger 
Klimaat Top Heuvelrug' is
Marjolein Tiemens-Hulscher
gekroond tot meest inspire-
rende duurzame inwoner van
de Heuvelrug. Als één van
haar vele sterke punten werd
genoemd het duurzaam on-
dernemen.

Marjolein maakt en verkoopt bijen-
wasdoeken. Die kunnen dienen als
verpakkingsmateriaal. Zo is plastic
terug te dringen. Ook probeert zij
de verbinding te leggen tussen het
christelijk geloof en duurzaamheid;
de kerk laat zich volgens haar op
dat gebied nog onvoldoende horen.
Privé doet zij zo veel mogelijk om
de aarde te sparen. Bewonerscoö-
peratie Heuvelrug Energie (HE) or-
ganiseerde de 'klimaattop' afgelopen
december. De HE wil Heuvelruggers
aansporen actie op het terrein van
duurzaamheid te ondernemen. Tegen
de achtergrond van die gedachte
werden daarop de drie meest inspi-
rerende duurzame bewoners van de
Heuvelrug bekendgemaakt. Na Mar-
jolein waren dat: studente Isabel
Schoenmakers (20), zij zet mede-
bewoners van haar studentenflat in
Driebergen aan tot recyclen en afval
scheiden; Ineke Vrij uit Leersum
pleitte in een filmpje voor meer con-
tact met de aarde en minder ver-
spilling van voedsel, m.n. via een
eigen moestuin.

http://www.parochie-sintmaarten.nl/kerkbalans-2019-geef-voor-je-kerk/
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Gewerkt wordt aan een goed lopend se-
cretariaat voor St. Maarten/St. Lucas,
met een maximale bereikbaarheid. Het
is mooi als er vanuit de locaties ideeën
komen en acties ondernomen worden
voor samenwerking.

St. Maarten heeft het tekort terugge-
bracht naar -/- € 100.000,--. Er is hard
gewerkt aan de kostenkant. De inkom-
sten lopen met 3 à 4% per jaar terug.
Dit baart ons zorgen. 

Belangrijke bron van inkomsten zijn de
collecten op de locaties en de Kerkba-
lans (KB), maar deze inkomsten nemen
af. Hoe doorbreken wij deze tendens en
komen wij tot een positief resultaat?
Door o.a. betere informatie naar de pa-
rochianen en alternatieve werkwijzen te
ontwikkelen. De aanwezigen deden sug-
gesties. Ook werd uitdrukkelijk verzocht
om een langetermijnvisie van het PB.

Dimitry Melchiors, portefeuille onroerend
goed, heeft een inventarisatieronde ge-
daan. Doel is: instandhouding en veilig-
heid. Dank voor alle hulp bij de afronding
van Austerlitz. In de ‘beheerscommissie
onroerend goed en inventaris’ werken
St. Maarten en St. Lucas samen. Toe-
komstbestendig houden en maken is de
hoofdzaak.

Jozeph Verbon heeft zich bereid verklaard
voor St. Maarten de Functionaris Gege-
vensbescherming (FG) te zijn. Zie bij
www.rkkerk.nl voor informatie en laatste
nieuws over wetgeving op het gebied van
privacy (AVG). De invoering van het nieuwe
administratiesysteem heeft vertraging op-
gelopen. Dat geeft ons meer tijd de eigen
administratie op orde te krijgen.

De Mantel-enquête heeft een goede res-
pons opgeleverd, er is goed meegedacht.
Per locatie wordt invulling aan het resul-

taat gegeven. De drukker van ‘De Man-
tel’, uitgeverij Donath, is gestopt. PB en
PT gingen in gesprek over de toekomst
en vormgeving van het parochieblad.

Het pastoraal team ontwikkelt allerlei
initiatieven. Zie voor alle activiteiten de
facebookpagina van onze St. Maarten-
parochie en website www.parochie-sint-
maarten.nl. T.a.v. de vitaliteit doet Nel-
leke Spiljard p.w. een oproep op een
goede manier in gesprek komen over
waar onze focus ligt en hoe deze samen-
valt met onze roeping. Een gezonde kerk
doet een paar dingen en doet die goed.

Namens parochiebestuur, 
Hannie van Kippersluis

Nieuws
& achtergrond

Impressie najaarsvergadering 14 november 

Nadere kennismaking: 
Jozeph Verbon, Functionaris Gegevensbescherming
Ik ben Jozeph Verbon, 62 jaar, weduw-
naar sinds 2016 en gezegend met
drie mooie dochters, twee schoonzo-
nen en één kleindochter. Ik woon in
Driebergen, ben ook secretaris van de
Locatieraad in Driebergen, naast nog
wat andere functies in de locatie.

Ik heb me aangemeld als Functionaris
Gegevensbescherming omdat de privacy
van ons allen mij aan het hart gaat.
Maar wel op een normale manier, zon-
der overal spoken te zien.

Iedereen heeft recht (conform de nieuwe
wet op de privacy) zelf al zijn gegevens
in te zien. En waar gewenst te corrigeren
en zelfs te laten verwijderen mits moge-
lijk qua ontbreken van noodzaak.

Als automatiseerder (sinds 1983) heb
ik vele ontwikkelingen gezien. Ook die
dat mensen hun hele hebben en hou-
wen aan persoonlijke gegevens blootge-
ven voor een like op Facebook. Als pa-
rochie doen we niet aan likes maar
gebruiken het minimale aan informatie
om elkaar te helpen en te vinden.

Naast mijn drukke werk (eigen bedrij-
ven, veel opdrachten) richt ik me erop
voor iedereen aanspreekbaar te zijn bij
vragen en klachten en (mogelijke) pro-
blemen rond uw gegevens die we in de
parochie hebben opgeslagen. Dat is
ook de belangrijkste taak van de FG.
Het bestuur is verantwoordelijk voor de
juiste inrichting van administraties en
systemen.

Mijn eerste scan bij St. Maarten wees
uit dat er zeer zorgvuldig met uw gege-
vens wordt omgegaan. Natuurlijk is er
altijd ruimte voor verbetering. Later in
2019 hoop ik met een passende scan
te komen. Voorwaarde is dat we over
zijn naar het nieuwe administratiesys-
teem, anders doen we alles dubbel en
voor niets.

Vragen? U kunt ze altijd rechtstreeks
stellen aan mij. Die zullen uiterst ver-
trouwelijk worden beantwoord.

Jozeph Verbon, 
Functionaris Gegevensbescherming
jozeph.verbon@gmail.com

Jozeph Verbon, onze FG: werkt hard, maar 
heeft ook weleens vakantie. 
FOTO: Fam. Verbon

Tot slot: opnieuw een oproep voor
versterking van het parochie -

bestuur; de inzet van het kleine
aantal bestuurders van dit mo-

ment raakt aan zijn grenzen.
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We willen met deze maandelijkse kin-
derwoorddiensten graag ouders met kin-
deren gelegenheid bieden in rust en met
toewijding naar de kerk te gaan, en kín-
deren om vaker in contact te komen met
onze kerk, of met vriendjes en vriendin-
netjes uit de parochie, om zo de banden
binnen onze gemeenschap te verster-
ken. In de praktijk ziet de kinderwoord-
dienst er ongeveer uit als volgt: na het
woord van welkom (in de grote-mensen-
viering) worden de kinderen door twee
begeleiders van de Werkgroep Kinder-
woorddienst met een lantaarn bij zich,
meegenomen naar het naastgelegen
parochiecentrum, voor: 
· In de kring, een rondje wie er allemaal is.
· Een gebedje doen met z’n allen (is ie-

mand heel blij ergens mee of verdrietig
over, heeft iemand wat leuks in petto?
Hierbij wordt ook een link gelegd naar
het thema van de kinderwoorddienst.

· We vertellen een verhaal, afgeleid van
het evangelie of het thema van de

kinderwoorddienst, en hebben daar
een kringgesprekje.

· We zingen met z’n allen een liedje dat
daarbij past.

· Als er nog tijd over is: met kleurpotlo-
den aan de slag.

· Vlak voor de Dienst van de Tafel gaan
we met onze lantaarn terug naar de
kerk.

De kinderwoorddienst staat vermeld in
het overzicht van de vieringen op de
website, de eerstvolgende is op zondag
3 maart om 9.30 uur, in de St. Petrus’
bandenkerk. Alle ouders en kinderen zijn
van harte welkom.

Meer weten, meedoen, op hoogte worden
gehouden van activiteiten Werkgroep Kin-
derwoorddiensten? Stuur een mailtje naar
werkgroepkinderwoorddienst@parochie-
sintmaarten.nl  of bel met Reinoud Hil-
horst, 06 155 600 06, of Raquel Greeven
(parochiesecretariaat, 030 69 22 113).

Nieuws
& achtergrondVoortaan maandelijkse 

kinderwoorddienst in Driebergen 
De Werkgroep Gezinsvieringen verzorgt binnen onze St. Maartenparochie door
het jaar heen een aantal op kinderen afgestemde vieringen. De laatste daarvan
was natuurlijk de Kinderkerstviering, waar we met een 60-tal kinderen een
mooi kerstverhaal hoorden, en kerstliedjes zongen. Dit jaar beginnen we ook
met maandelijkse kinderwoorddiensten, parallel aan de ‘gewone grote men-
sen-vieringen’ in Driebergen, op elke eerste zondag van de maand.

Geloofscursus

Een hoofdstuk uit de exhortatie ‘Gau-
dete et exsultate’ van paus Franciscus
wordt besproken in de Geloofscursus.
Een deelnemer vertelt over zijn/haar
favoriete heilige. Data: woensdag 27
februari, 20 maart, 10 april, 8 mei,
20.00-22.00 uur. Plaats: parochiecen-
trum Emmaus, Rozenstraat 20, Zeist.
Meer info: Hao Tran, pastoraal werker,
h.tran@parochie-sintmaarten.nl.

Jongerengroep
De jongerengroep komt de zaterda-
gen 15 maart, 26 april en 15 mei
weer bijeen, van 18.00-19.30 uur.
Plaats: parochiecentrum St. Petrus’
banden, Rijsenburgselaan 4, Drieber-
gen. Samen eten en gesprek n.a.v.
een geloofsthema. 
Meer info: Hao Tran, pastoraal werker,
h.tran@parochie-sintmaarten.nl

Paus Franciscus.

Kleuterkerk 
Op zondag 3 maart is er Kleuterkerk. Thema: Veertigdagentijd. Tijd: vanaf 9.30 uur 
inloop met koffie; aanvang 9.45 uur. Tot 10.30 uur. Kleuterkerk is tegelijk op twee 
plaatsen: Parochiecentrum Emmaus, Rozenstraat 20, Zeist, én Parochiezaal ‘Ons 
Centrum’, Dorpsstraat 15, Doorn (links naast kerk). Meer informatie: 
annekarien.damen@gmail.com en op onze website.  Meer informatie

Kleuterkerk december: een gesprek over de geboorte van Jezus, erna is een placemat gemaakt voor
bij het kerstdiner. FOTO: Ans Damen

Kidsclub
Kidsclub is er weer op zaterdag 13 
april (éénmalig op zaterdag, én andere 
locatie en tijd). We gaan Palmpaas-
stokken maken. Plaats en tijd: 13.30 
– 14.30 uur, parochiezaal ‘Ons Cen-
trum’, Dorpsstraat 15, Doorn.

Meer informatie:
annekarien.damen@gmail.com 
en op onze website.

http://www.parochie-sintmaarten.nl/kleuterkerk/
http://www.parochie-sintmaarten.nl/kidsclub/
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Hoogervorst doet het graag: 'Ik heb een
nieuwe kennissenkring gekregen dankzij
de vergaderingen, mijn gesprekken over
belastingvrij schenken, contacten met
vrijwilligers, met het pastoraal team, het
centrale secretariaat, de locatiepenning-
meesters. Ik kèn onze geloofsgemeen-
schappen nu, heb contacten bij zuster-
parochie Sint Lucas, waarmee we één
pastoraal team hebben. Prettige contac-
ten allemaal, met mensen die bereid
zijn zich volledig voor de kerk, het geloof
in te zetten. Het is uitdagend er met el-
kaar iets van te maken.'

Het geloof speelt zeker een rol bij zijn
inzet: 'Anders breng je dit niet op. Het
heeft met opvoeding te maken. Marian
en ik komen uit gelovige gezinnen, had-
den het goede voorbeeld. Mijn vader bij-
voorbeeld was vrijwilliger bij uitvaarten
en surveillant tijdens vieringen: opletten
of kinderen zich gedroegen.'

Zijn bestuurswerk is mede zo intensief
doordat het bestuur (normaal gesproken,
naast pastoor/voorzitter, zes posten)
liefst drie vacatures heeft. Dat werk doen
de resterende bestuurders erbij, soms
blijven onderwerpen liggen: 'Je kunt maar
één ding tegelijk.' Hoogervorst moest zich
afgelopen maanden verdiepen in het pa-
rochieblad: de vorige uitgever/drukker
stopte om financiële redenen.

Wat het bestuurswerk mede complex
maakt, is dat Sint Maarten een federatie
is van zes geloofsgemeenschappen. 'Ju-
ridisch-financieel is die één geheel, de
zes dragen de financiële continuïteit sa-
men. De locatiebesturen wéten dat, pa-
rochianen hebben dat besef minder. Ik
merk dat velen zich niet betrokken voe-
len bij wat in andere locaties gebeurt.
En natuurlijk, doordat er niet één geza-
menlijk gebouw is, is dat ook niet zicht-
baar. Maar zoiets maakt het voor het

centrale bestuur lastig: men weet niet
wat wij doen. “We hebben toch ons ei-
gen locatiebestuur”, hoor je dan. Anders
gezegd, de locaties knokken allereerst
voor de eigen gemeenschap.'

Interview
Gerard Hoogervorst

'Een volledige dagtaak' heeft Gerard Hoogervorst aan zijn vrijwilligerswerk
als penningmeester in het parochiebestuur van Sint Maarten. Bij wijze van
spreken dan: 'Vier uur per dag ben ik er zeker druk mee, soms meer.' En,
samen met echtgenote Marian van der Laan, creatief brein achter tal van
parochie-activiteiten voor met name jongeren, maakt hij die volledige werk-
week zeker vol.

De volle inzet van kerkbestuurder
Gerard Hoogervorst 

'Zonder het geloof
breng je dit niet op'

PERSONALIA
Gerard Hoogervorst (Ter Aar, 1947) deed
hts bouwkunde, specialisatie gewapend
beton en staalconstructies. Ontwikkelde
bouwprojecten, ook woningen, en kreeg
daardoor o.m. te maken met het plaatsen
van keukens en badkamers. Daaruit ont-
stond zijn bedrijf Grando Keukens en Bad-
kamers, met uiteindelijk veertig ves-
tigingen. De grootste, Utrecht, wordt te-
genwoordig geleid door zijn zoon, de an-
dere zijn verkocht (franchiseconstructie).
Dertig jaar geleden kwam het gezin naar
het Utrechtse, sinds 2010 woont Hooger-
vorst in Zeist. Eerst raakte zijn vrouw be-
trokken bij de kerk, in 2015 ook hijzelf.

PAROCHIEBLAD
Dit parochieblad heeft dankzij zijn nieuwe
uitgever/drukker een gewijzigde opzet.
Opvallendste verandering: het verschijnt
voortaan in full colour, nu de voordeligste
drukvorm. Om verder te besparen ver-
schijnt De Mantel nu jaarlijks zes (i.p.v.
zeven) keer, de omvang daalt van 28 tot
24 pagina's. Dat is mogelijk doordat de
lokale pagina's en de rubrieken Agenda
en Jeugd/jongeren opgaan in de nieuwe
rubriek 'Uit de locaties'. Aandachtspun-
ten: Vieringen, Verdieping, Muziek, Oproe-
pen en En verder. Onder de kop 'Wel en
wee' worden geboortes, sacramenten en
overledenen samengebracht. De website
krijgt een steeds belangrijker functie als
communicatiemiddel, zegt bestuurslid
Hoogervorst: 'Actueler kunnen parochia-
nen informatie niet krijgen.'

VERSTERKING GEZOCHT
Het centrale bestuur van Sint Maarten

zoekt versterking. Er zijn vacatures voor

vice-voorzitter, secretaris en communicatie-

specialist. Tegenover de inzet als vrijwilliger

staan betrokkenheid bij de eigen parochie

en samenwerking met bevlogen collega's.

Aanmelden: bij het bestuurs secretariaat

(zie achterpagina van dit blad). 



Zo begon de kaart die ik uit Leersum
mocht ontvangen toen 11 november
mijn ‘afscheid van het werkzame leven’
werd gevierd. De kaart werd mij persoon-
lijk overhandigd door Ans Middelplaats,
Loes Grimmelijkhuizen en Frans Groot.
Een grote verrassing dat zij daarvoor he-
lemaal naar Amsterdam waren geko-
men. Het was een prachtige dag waar

ik echt van genoten heb. Leuk was dat
ook het dak- en thuislozenkoor 'de
Straatklinkers' was uitgenodigd om te
zingen op de receptie.

De parochie in Amsterdam, waar ik de
afgelopen vier jaar werkte, had er een
groot feest van gemaakt. Ik heb gewerkt
in een parochie met een prachtige mo-

numentale kerk maar ook in parochies
met kerken op huiskamerformaat. In het
bisdom Haarlem is men (nog steeds)
niet gefuseerd en spreekt men van ‘sa-
menwerkingsverband’. Dat in in Amster-
dam Oost bestaat uit vijf parochies en
acht kerklocaties. Naast het parochie-
werk ben ik daar veel met diaconaat be-
zig geweest.

Momenteel heb ik voor vier maanden
een opdracht van de Caritas van het bis-
dom Haarlem om te werken voor uitge-
procedeerde, ongedocumenteerde
vluchtelingen, de WijZijnHier-groep. Een
groep die nergens voor in aanmerking
komt, niet mag blijven maar ook niet
kan terugkeren. Zij trekken van kraak-
pand naar kraakpand; sommigen leven
zo al meer dan vijf jaar. Nu net zijn ze
neergestreken op de Bijlmerdreef, zo’n
dertig (jonge) mannen. Eén grote kale
ruimte, waar inmiddels wel water is en
warmte maar nog geen elektriciteit en
wc. Om te douchen moeten ze naar een
inloophuis een eindje verderop. Tijdens
de kou van de laatste tijd is het goed
een extra gebedje voor hen te doen….

Fijn om op deze manier weer even con-
tact met jullie allen te hebben!

Heel hartelijke groet,
Coen van Loon, diaken
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Reportage
Coen van Loon

Na pensionering 
Caritasklus voor 
Coen van Loon 

'Coen met pensioen? Die man is toch nog láng niet toe aan AOW! De pensi-
oengerechtigde leeftijd is OMHOOG gegaan, toch?' Dat was de veel gehoorde
reactie op jouw aankondiging dat je de pijp aan (Sint?) Maarten gaat geven.

Coen van Loon op een opvallende plek in de stad waar hij de afgelopen jaren werkte:
Amsterdam. FOTO: Fam. v. Loon

Bethel, Huis van God, betekent dat. In
de bijbel is Jacob gevlucht en valt in slaap
in een vreemd land. Hij droomt over de
ladder waarlangs engelen op en neer
gaan tussen hemel en aarde. Als hij wak-
ker wordt, zegt hij: God was hier en ik
wist het niet! Die plaats noemt hij Bethel. 
In kerk- en buurthuis Bethel in Den Haag
werd kerkasiel verleend aan een Ar-
meens gezin. Inmiddels is de doorlo-
pende kerkdienst, die daar dag en nacht
werd gehouden, gestopt, door de onver-
wachte koerswijziging van het CDA en
het nieuwe akkoord dat hierop volgde.
Zoals cabaretier Pieter Derkse opmerkte:
Overal las je ‘coalitie gered’, nergens:
‘kinderen gered’. Tijdens onze aanwezig-
heid daar was daar nog geen sprake van.
Met een bus uit Doorn, een initiatief waar

de Raad van Kerken eenparig achter-
stond, gingen we op weg. Drie uur lang
hebben we gevierd, gebeden, gezongen,
waarna we het licht doorgaven aan de
volgende ploeg. Het was tijdens de Ge-
bedsweek voor de Eenheid van de Chris-
tenen. We lazen een verhaal van Hans
Boerkamp: een man verliest in het don-
ker zijn sleutel en kan hem nergens meer
vinden. Buren komen helpen zoeken, tot
iemand vraagt: 'Maar weet je zeker dat
je hem hier onder de lantaarnpaal verlo-
ren bent?' Antwoord: 'Nee, maar hier is
tenminste licht!' Een verhaal over de toe-
gang kwijt zijn tot je huis, tot thuis. Waar
moet je het zoeken? We spraken over
wat voor jou een bijzondere sleutel aan
je sleutelbos is. Mijn buurvrouw liet haar
autosleutel zien: 'Vrijheid.' 

Wat je politieke standpunt ook is, voor
honderden in Nederland gewortelde kin-
deren, gewone kinderen, is er nieuw per-
spectief.

Nelleke Spiljard, pastoraal werker

Met de bus uit Doorn naar Bethel

Icoon van Christus en Menas, ofwel icoon van
de vriendschap. FOTO: Nelleke Spiljard



12 Parochieblad van de R.K. Parochie Sint Maarten

ZATERDAG 23 FEBRUARI
E : 19.00 Woudenberg H. Zemann, pr Catharinakoor

ZONDAG 24 FEBRUARI, 7e zondag door het jaar (C) 
E : 09.30 Doorn F. Verhaar, pr Onderweg
C : 09.30 Driebergen N. Spiljard, pw JKD
E : 09.30 Leersum P. Koper, pr Andrieskoor
E : 11.00 Maarn H. Zemann, pr Theresiakoor
E : 09.30 Zeist H. Zemann, pr Samenzang

WOENSDAG 27 FEBRUARI
E : 09.15 Driebergen F. Verhaar, pr Samenzang 
E : 09.30 Woudenberg H. Zemann, pr Samenzang
C : 09.00 Zeist H. Wigman, pv Samenzang

VRIJDAG 1 MAART
E : 09.30 Maarn H. Zemann, pr Samenzang

ZATERDAG 2 MAART
E : 19.00 Doorn K. Donders, pr Samenzang
G : 19.00 Zeist M. v.d. Horst, pv Samenzang

ZONDAG 3 MAART, 8e zondag door het jaar (C)
K : 09.30 Doorn A.k. Damen, pv 
G : 09.30 Doorn Werkgroep Doorn Martinuskoor
E : 09.30 Driebergen H. Zemann, pr Mediant 
C : 09.30 Leersum N. Spiljard, pw Samenzang
C : 11.00 Maarn H. Tran, pw Theresiakoor
C : 11.00 Woudenberg N. Spiljard, pw Samenzang
K : 09.30 Zeist H. Tran, pw 
E : 09.30 Zeist K. Donders, pr Samenzang

WOENSDAG 6 MAART, Aswoensdag
O:19.00 Doorn N. Spiljard, pw Samenzang 
E : 10.30 Driebergen F. Verhaar, pr Samenzang 
E : 19.30 Driebergen F. Verhaar, pr Samenzang
E : 14.00 Leersum H. Zemann, pr Samenzang
O:19.00 Maarn H. Tran, pw & Theresiakoor

Ds. M. Jochemsen
C : 19.30 Woudenberg M. Sarot, diak Samenzang
E : 10.30 Zeist H. Zemann, pr Samenzang
O : 19.00 Zeist Ds. C. Menken & Samenzang 

W. Hoekstra, pv

VRIJDAG 8 MAART
E : 09.30 Maarn H. Zemann, pr Samenzang

ZATERDAG 9 MAART
E : 19.00 Leersum H. Zemann, pr Andrieskoor

ZONDAG 10 MAART, 1e zondag in de 40-dagentijd (C)
C : 09.30 Doorn E. Rietveld, pv Martinuskoor
E : 09.30 Driebergen F. Verhaar, pr SGM
C : 11.00 Maarn E. Rietveld, pv Theresiakoor
C : 11.00 Woudenberg M. Sarot, diak Rejoice
L : 18.30 Woudenberg H. Tran, pw Samenzang
E : 09.30 Zeist H. Zemann, pr Samenzang

WOENSDAG 13 MAART
E : 09.15 Driebergen F. Verhaar, pr Samenzang 
O:19.00 Maarn H. Tran, pw & Theresiakoor

L. Dekker, pv
C : 09.30 Woudenberg M. v.d. Horst, pv Samenzang
E : 09.00 Zeist H. Zemann, pr Samenzang
O : 19.15 Zeist F. Kelder, pv & Samenzang 

Ds. E. de Boom

VRIJDAG 15 MAART
E : 09.30 Maarn H. Zemann, pr Samenzang

ZATERDAG 16 MAART
E : 19.00 Driebergen H. Zemann, pr Mediant & 

Pur Sang

ZONDAG 17 MAART, 2e zondag in de 40-dagentijd (C)
C : 09.30 Doorn N. Spiljard, pw Martinuskoor
C : 09.30 Leersum werkgroep Samenzang
C : 11.00 Maarn N. Spiljard, pw Theresiakoor
C : 11.00 Woudenberg M. v.d. Horst, pv Catharinakoor
E : 09.30 Zeist H. Zemann, pr Tilimbom 

DINSDAG 19 MAART, St. Jozef
E : 09.00 Zeist H. Zemann, pr Samenzang

WOENSDAG 20 MAART
E : 09.15 Driebergen F. Verhaar, pr Samenzang 
O : 19.00 Maarn E. Rietveld, pv & Samenzang 

Ds. A. den Besten
E : 09.30 Woudenberg H. Bloem, pr Samenzang
E : 09.00 Zeist H. Zemann, pr Samenzang
O : 19.15 Zeist J. van Andel, pv &Samenzang

G.J. Kardol, pv

Zaterdag 23 februari t/m zondag 7 april 2019 (jaar C)
Vieringen
rooster

AANVANGSTIJDEN ZONDAGSVIERINGEN ZEIST
Vanaf januari 2019 wisselen de aanvangstijden van de zondagsvieringen in Zeist elke vier maanden, i.p.v. elke drie. Er wordt
gewisseld op 1 januari, 1 mei en 1 september. Voordeel is dat nu de vieringen rondom de feestdagen en in de zomermaanden
zich per jaar afwisselen, het ene jaar ‘vroeg’ (09.30 uur) en het andere jaar ‘laat’ (11.00 uur). Op deze manier worden de
vroege en late vieringen nog gelijkmatiger over beide parochies, St. Lucas en St. Maarten, verdeeld.
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VRIJDAG 22 MAART
E : 09.30 Maarn H. Zemann, pr Samenzang

ZATERDAG 23 MAART
C : 19.00 Woudenberg N. Spiljard, pw Catharinakoor

ZONDAG 24 MAART, 3e zondag in de 40-dagentijd (C)
C : 09.30 Doorn werkgroep Doorn Martinuskoor
E : 09.30 Driebergen F. Verhaar, pr SGM
C : 09.30 Leersum N. Spiljard, pw Samenzang
S : 10.00 Maarn A.k. Damen, pv Samenzang 
E : 09.30 Zeist H. Zemann, pr Samenzang

MAANDAG 25 MAART, Maria Boodschap
E : 09.00 Zeist K. Donders, pr Samenzang

WOENSDAG 27 MAART
E : 09.15 Driebergen F. Verhaar, pr Samenzang 
O : 19.00 Maarn E. Rietveld, pv & Samenzang 

Ds. M. Jochemsen
E : 09.30 Woudenberg H. Zemann, pr Samenzang
C : 09.00 Zeist F. Kelder, pv Samenzang
O : 19.15 Zeist Ds. Y v.d Goot & Samenzang 

A. Soomers, pv

VRIJDAG 29 MAART
E : 09.30 Maarn H. Zemann, pr Samenzang

ZONDAG 31 MAART, 4e zondag in de 40-dagentijd
C : 09.30 Doorn M. Sarot, diak Martinuskoor
C : 09.30 Driebergen werkgroep JKD
C : 09.30 Leersum N. Spiljard, pw Andrieskoor
C : 11.00 Maarn M. Sarot, diak Theresiakoor
C : 11.00 Woudenberg N. Spiljard, pw Samenzang
E : 09.30 Zeist K. Donders, pr Emmauskoor

WOENSDAG 3 APRIL
E : 09.15 Driebergen F. Verhaar, pr Samenzang 
O : 19.00 Maarn H. Tran, pw & Theresiakoor

L. Dekker, pv
C : 09.30 Woudenberg J. Strooper, pv Samenzang
E : 09.00 Zeist H. Zemann, pr Samenzang
O : 19.15 Zeist H. Bloem, pr & Samenzang 

H. Wigman, pv

VRIJDAG 5 APRIL
E : 09.30 Maarn H. Zemann, pr Samenzang

ZATERDAG 6 APRIL
E : 19.00 Doorn G: 19.00 Zeist M. v.d. Horst,

pv  Samenzang

ZONDAG 7 APRIL, 5e zondag in de 40-dagentijd (C)
G : 09.30 Doorn werkgroep Doorn Onderweg
E : 09.30 Driebergen F. Verhaar, pr SGM
C : 09.30 Leersum M. Sarot, diak Samenzang
C : 11.00 Maarn werkgroep Doorn Theresiakoor
E : 11.00 Woudenberg H. Zemann, pr Samenzang
E : 09.30 Zeist H. Zemann, pr Samenzang

E: Eucharistieviering
C: Communieviering
G: Gebedsviering
K: Kleuterkerk
L: Leerdienst
O: Oecumenische viering
S: Schoolprojectviering

 Gezinsviering, en op 17 maart de Opfrismis (zie kader)
 Petrus & Pauluszaal, Rijsenburgselaan 4, Driebergen
 Ons Centrum, Dorpsstraat 15, Doorn
 Parochiecentrum Emmaus, Rozenstraat 20, Zeist
 Kerkelijk Centrum Zeist-West, De Clomp 33-02, Zeist
 De Twee Marken, Trompplein 5, Maarn.
 Carnavalsmis, zie pag 5.
 Maartenskerk, Kerkplein 1, Doorn
 Dorpskerk, Woudenbergseweg 52, Maarsbergen
 Ontmoetingskapel, Kapelweg 45, Maarn

pr: priester
diak: diaken
pv: parochiële voorganger
pw: pastoraal werker
JKD: Jongerenkoor Driebergen
SGM: Sint Gregorius Magnus

OPFRISMIS, ZONDAG 17 MAART IN DE ST. JOSEPHKERK, ZEIST
Wat vieren we in de eucharistie? Waarom gaan we staan, zitten, knielen en buigen? Waarom beginnen we met een 
schuldbelijdenis en waarom gebruiken we soms hele oude gebeden zoals het Heilig Heilig? 
Wil je een antwoord op deze vragen, kom naar de OpfrisMis. We vieren samen de eucharistie en we leggen steeds bij de 
verschillende onderdelen kort uit wat de oorsprong en betekenis van de woorden en gebaren is. 

Wijzigingen voorbehouden. 

Het meest actuele roostervindt u op onze website

www.parochie-sintmaarten.nl/vieringen



Advertenties
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Wat het Benedictijnerklooster in Cheve-
togne zo bijzonder maakt: op de eerste
plaats de serene rust en stilte die je als
een warme deken omhult en vervult. Toch
is het geen stilte-retraite: er is veel gele-
genheid elkaar te spreken, evenzeer kun
je je naar eigen behoefte terugtrekken.
Het even een paar dagen weg zijn uit de
drukte van alle dag, van dit en dat moe-
ten; even loslaten, in vrijheid-blijheid spi-
ritueel genieten. Veel diensten kunnen bij-
wonen, maar ook daarin vrij zijn. En de
diensten zijn hoofdzakelijk in kerk-slavisch
(in de byzantijnse kerk) of frans en latijn
(in de latijnse kerk): geen talen die je ge-
noeg beheerst om het woordelijk te kun-
nen volgen. Vooraf geef  ik iedereen een
dikke map met allerlei toelichting. Daar-
door besef je iets van het sacrale en mag
je verder gewoon je ziel open zetten en
mee-beleven, luisterend naar het gezang. 

We kennen allemaal wel het Groot
Utrechts Byzantijns Koor. Majestueus,
schitterend om hun optreden mee te
maken. Maar daar zit juist het verschil:
in Chevetogne  wordt soms met slechts
vier, vijf monniken vierstemmig gezon-
gen, ongekunsteld, wel perfect, hemels!

Je zit niet in de kerk voor een uitvoering,
maar je wordt samen met het gezang
en de wierook en alle rituelen en gebe-
den meegezogen in innerlijke verstilling,
je openstellen voor God. Bepaalde vie-
ringen duren anderhalf, soms zelfs meer
dan twee uur, maar dat is geen enkel
probleem. Chevetogne kent de spreek-
woordelijke benedictijnse gastvrijheid:
orthodoxen, protestanten en katholieken
van allerlei pluimage zijn er welkom.
Middag- en avondmaaltijd gezamenlijk
in het klooster, in stilte, stimuleert de
waardering voor stilte en inkeer en te-
gelijk verbindt zoiets de groep. 

Door de ideale mix van vieringen en
ruimte voor reflectie daalt alles dieper
in; de poriën van de ziel gaan wijd open
staan.  Daarom weten degenen die er
geweest zijn dat ze bij thuiskomst even-
tjes geen afspraken of drukke activitei-
ten moeten plannen. Er is ruimte nodig
om “van de roze wolk” af te komen. Het
zindert van binnen nog lang na. Dus vol-
gend jaar wéér! Geen vraagteken maar
een uitroepteken.

Bart van Soest, parochiaan Leersum

Nieuws
& achtergrond

Chevetogne:
poriën van de ziel gaan wijd open staan

Waarom ga ik elk jaar met een groep liefhebbers naar Chevetogne, de laatste
jaren zelfs twee keer per jaar?  Blijkbaar gebeurt het met velen die voor het eerst
in Chevetogne zijn geweest. Ze zeggen bijna allemaal: 'Hier wil ik graag terug-
komen. Wanneer ga je weer?' En vandaag nog zei iemand me: 'Hier kom ik thuis'.

Het fraai gelegen klooster van Chevetogne. FOTO Website Chevetogne

Presentatie programma 
Lourdesreis
De Werkgroep Bedevaarten organi-
seert weer de driejaarlijkse reis naar
Lourdes en Nevers. Het vertrek voor
deze 9-daagse bedevaart is op 16 au-
gustus. Begeleiding: onze bedevaart-
pastor Fred Kok en eigen reisleiding.
Het programma wordt donderdag 4
april gepresenteerd, om 14.00 uur in
parochiecentrum ‘de Kom’, Hamers-
veldseweg 51, Leusden. Svp tijdig op-
geven bij: secretariaat, 033-4941261,
secretariaat@stlucas.nu. Voor vragen
en informatie: Willie van de Brug, 06-
21410286, willievankooij@gmail.com.
Zie voor uitgebreidere informatie:
www.parochie-sintmaarten.nl.

Gezicht op Lourdes, een ontmoetingsplaats.
FOTO'S Willie van de Brug

Ontmoeting bij Bernadette.

GAAT U MEE NAAR CHEVETOGNE?
Er zijn twee weekenden gepland.
• vrijdag 28 juni t/m maandag 1 juli 2019;
• vrijdag 20 t/m maandag 23 september 2019.
Vertrek op vrijdag om ca. 07.30 uur, thuiskomst op maandag ca. 18.00 uur. 
Er zijn alleen 2-persoonskamers. Houd rekening met traplopen. Informatie en in-
schrijven: Bart van Soest, bart44@telfort.nl, 0343-452841. Uitgebreide 
informatie: zie www.parochie-sintmaarten.nl 

De parochie organiseert i.s.m. andere pa-
rochies van 20 t/m 28 juli een jongeren-
reis naar Taizé. Daar is een oecumenische
broedergemeenschap die jaarlijks duizen-
den jongeren (15-30 jaar) uit de hele we-
reld ontvangt. Die vinden daar ruimte om
na te denken en te praten over het geloof.
Kosten: € 215 p.p. all-in (reis, eten, over-
nachting, programma). Aanmelden: uiter-
lijk 15 juni via taizereisnl@gmail.com. 

Jongerenreis 
naar Taizé

http://www.parochie-sintmaarten.nl/gaat-u-ook-mee-naar-lourdes-en-nevers/
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Over de toekomst van 'hun' kerk, een
onderwerp dat aansluit bij bovenvermeld
onderzoeksthema, schreven bezorgde
katholieken uit het Bezield Verband
Utrecht en uit Het Professorenmanifest
– n.a.v. een interview door de Gelder-
lander afgelopen najaar met kardinaal
Eijk – een open brief aan de aartsbis-
schop van Utrecht. Die brief, o.m.: 'Uw
visie is dat samenvoeging van lokale ge-
loofsgemeenschappen tot grootschalige
eucharistische centra en het handhaven
van de strikte leer voor de toekomst de
enig begaanbare weg is. Ons lijkt dat
zoiets nog betrokken gelovigen van de
kerk zal doen vervreemden en zal leiden
tot een “heilige restkerk”.'

In de brief ook een pleidooi voor een al-
ternatief, namelijk: uitgaan van een kerk
die niet alleen door leerstellingen en sa-
craliteit wordt gedragen maar ook door
pastorale zorg en uitstraling en waarin
lokale geloofsgemeenschappen het fun-

dament vormen: 'Daarvoor is noodzake-
lijk dat deze de steun en de ruimte krijgen
op hun eigen locatie te blijven vieren met
zo nodig inschakeling van toegewijde le-
kenvoorgangers. Ruimte ook zelf oplos-
singen aan te dragen en te realiseren,
zoals het multifunctioneel gebruik van
het kerkgebouw (…) of het overgaan naar
een kleinere betaalbare ruimte als een
eigen kerk niet langer betaalbaar blijkt.
Het is een visie die in grote delen van de
wereldkerk wordt gepraktiseerd en door
Paus Franciscus wordt gestimuleerd.' 

Hier reageerde de bij Sint Maarten be-
trokken pastor Frans Verhaar weer op:
'Mijn bedoeling is niet het commentaar
op de bisschop te evalueren, wel aan-
dacht te vragen voor wat lokale geloofs-
gemeenschappen kunnen doen met ini-
tiatieven die wellicht niet gangbaar zijn
maar hen wel levend bijeenhouden. Je
kunt zeker stellen dat de afname van
kerkelijke betrokkenheid de oorzaak is

van het sluiten van kerken (is mening
aartsbisschop), maar het is een vraag
of de lokale geloofsgemeenschappen
ook binnen éigen kring zich niet meer
zouden moeten inzetten voor het be-
houd van hun leden. In dit blad wordt
geregeld een katern ingesloten met een
keur aan initiatieven die plaatselijk en
met eigen middelen zijn uit te voeren.
Dus: wie sluiten de kerken? Inderdaad
het bisdom zodra de normen niet wor-
den gehaald. Maar wie is medeverant-
woordelijk voor de ontbinding van de lo-
kale geloofsgemeenschap? Deels de
gemeenschap zelf, niet uit onwil, mis-
schien uit moedeloosheid, ongeloof,
drukte door een te overladen agenda…
Weet wel: wíj zijn de Kerk.'

Kerkbalans nu wil helder krijgen welke
meerwaarde lokale kerken bij zichzelf
zien, opdat zij die kunnen benutten en
communiceren in de eigen fondsenwer-
ving, m.n. ook via Kerkbalans.

Nieuws
& achtergrond

Kerkbalans onderzoekt meerwaarde lokale kerken
In aanloop naar haar campagne voor 2019 onderzocht Actie Kerkbalans wat volgens lokale
kerken hun meerwaarde is voor kerkleden en de gemeenschap in wijk, dorp of stad. Met
een online peiling wil zij zo de diverse aspecten van binding met de kerk in beeld brengen.

Stille Omgang 2019
Zaterdag 16 maart is de jaarlijkse Stille Omgang, een nachtelijke
bedevaartstocht door het centrum van Amsterdam. Ook uit Zeist en
Driebergen vertrekt een bus om met andere pelgrims een eucha-
ristisch wonder te gedenken dat in 1345 aan een zieke geschiedde
(het Mirakel van Amsterdam), kosten 6 euro, incl. koffie/thee bij
het eindpunt. 
Aanmelden, tot woensdag 13 maart, bij de Broedermeester: 
voor Zeist Henk de Goede, 030-6925041, hgadegoede@casema.nl,
voor Driebergen J.I. Dieduksman, 0343-511142.

Gravure van het eucharistisch wonder in 1345: een hostie belandt
in een open vuur maar blijft ongeschonden.

Gelegenheid tot Aanbidding en biecht
De mogelijkheid tot aanbidding en de biecht bestaat 
de komende periode weer, te weten:
· In Zeist: St. Josephkerk, Rozenstraat 20. Data: zaterdag 16

maart en 13 april. Tijd: 14.00-15.30 uur. Pastoor H. Zemann
is aanwezig.

· In Barneveld: St. Catharinakerk, Langstraat 38. Data: zaterdag
2 maart en 6 april. Tijd: 14.00-15.30 uur. Kapelaan K. Donders
is aanwezig.
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In de Dom van Münster worden al eeu-
wenlang oogverblindende rijkdommen
bewaard. De meest wonderbaarlijke voor-
werpen van goud en zilver, edelstenen
en exotische materialen uit alle windstre-
ken zijn sinds de Middeleeuwen samen-
gebracht én samen gebleven. De schat
heeft oorlogen, rampspoed en beelden-
stormers overleefd en verlaat nu voor het
eerst in de geschiedenis de schatkamer
in Münster, voor een expositie in Museum
Catharijneconvent Utrecht.

In andere belangrijke Europese Middel-
eeuwse bisschopssteden waren ook dit
soort prestigieuze schatten te vinden,
maar niet één is zo goed intact gebleven
als die van Münster. Zo is uit oude archie-
ven bekend dat de Utrechtse Domkerk
een vergelijkbare verzameling had. In de
tijd van de Reformatie en door een finan-
ciële crisis is de Utrechtse domschat ech-
ter bijna helemaal vernield of versmolten.

In Münster is juist het omgekeerde ge-
beurd. Vrijwel alle archieven zijn door
brand en oorlogvoering verloren gegaan
maar de schatten hebben de tand des
tijds doorstaan. De voorwerpen bieden
een fascinerend inzicht in de internatio-
nale positie die Münster in de Middel-
eeuwen bekleedde. Zo bevat de collectie

een reliekhouder die door Keizer Otto in
997 is geschonken aan de bisschop van
Münster, en een Iraans bergkristallen
speelstuk dat aantoont dat Münster on-
derdeel was van handelsroutes tussen
het voormalige Mesopotamië en Europa.
In de expositie ‘De Münster Domschat’
zijn de Utrechtse archiefschat en de
Münster rijkdommen samen te bewon-
deren. De bezoeker krijgt zo een beeld
van de omvang en grootsheid van een
domschat. Ook wordt duidelijk hoe deze
werd gevormd en wat het belang was
voor de Middeleeuwse samenleving.

8 maart t/m 10 juni, Museum Catharijne-
convent, Lange Nieuwstraat 38, Utrecht,
di-vr 10-17 uur, za-zo en feestdagen 11-17
uur. Koningsdag gesloten.

Nieuws
& achtergrond

Videokanaal 
katholiekleven.nl 
groeit door
Na een experimentele periode van
drie jaar heeft de Bisschoppenconfe-
rentie besloten door te gaan met haar
videokanaal katholiekleven.nl. Hier
zijn o.m. video’s te zien uit het Aarts-
bisdom Utrecht. De prestaties en ont-
wikkelingen van het kanaal zijn ge-
ëvalueerd en er ligt nu een plan voor
de komende drie jaar om verder te
bouwen op wat in de proefjaren is
neergezet. 

Projectleider Daphne van Roosendaal
is blij met het besluit: 'In drie jaar tijd
hebben we met beperkte middelen
katholiekleven.nl van de grond weten
te tillen. Er zijn nu een website, een
nieuwsbrief, een youtube kanaal en
een facebookpagina waarmee we
onze producties onder de aandacht
brengen.'

Tot de doelgroep behoren degenen
die via internet meer willen weten over
het katholieke geloof, de RK Kerk en
haar initiatieven. Het bereik is de af-
gelopen drie jaar gestaag gegroeid.
Plan voor het komend jaar o.m.: de
uitzending van een doordeweekse mis
op Youtube.

Info: www.katholiekleven.nl

Münster Domschat in 
Museum Catharijneconvent

Voorbeeld van voorwerpen te zien tijdens de
expositie. FOTO Catharijneconvent Utrecht

Jubileum 150 jaar koormuziek in St. Catharinakathedraal
In 2019 is het jubileum van 150 jaar
koormuziek in de Sint Catharinaka-
thedraal te Utrecht. In 1869 werd
daar het koor Sint Gregorius Magnus
opgericht om de erediensten in de ka-
thedraal muzikaal op niveau vorm te
geven. 'Passende scholing van
nieuwe zangers kreeg vanaf het begin
bijzondere aandacht,' aldus dirigent
Gerard Beemster.

Het Kathedrale Koor telt ongeveer 80
vaste zangers, met zo’n 25 middelbare
scholieren en 40 kinderen uit groep 7 &
8 van de Kathedrale Koorschool. Ook
heeft het geschoolde projectzangers die
regelmatig meezingen. Omdat het koor
met zijn liturgische taak alleen kerkgan-

gers bereikt, wil het in zijn jubileumjaar
ook inwoners en bezoekers van Utrecht
aanspreken. Daartoe is een gevarieerd
programma samengesteld met als motto
‘een Cadeau aan de Stad’. 'We treden
op diverse plaatsen op, met repertoire

van vroeger en nu, werelds en kerkelijk,
voor jong en oud, samen met Utrechtse
culturele organisaties,' aldus Beemster.

Meer informatie, o.m. over het programma: 
www.kathedralekoorutrecht.nl

FOTO: www.kathedralekoorutrecht.nl
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Uit de parochie
verdieping

Driebergen – 27 februari/27 maart – Bijbelochtend
Elke 4e woensdag van de maand, vanaf 10.00 uur, verzorgt
pastor Henk Bloem een bijbelochtend. Plaats: parochiecen-
trum St. Petrus’ banden, Rijsenburgselaan 4. Meer info: Henk
Bloem, henkbloem@casema.nl. 

Zeist – 5 maart/2 april - Bijbelavond
Elke 1e dinsdag van de maand, van 20.00-22.15 uur, verzorgt
pastor Henk Bloem een bijbelavond. Plaats: Rozenstraat 20,
Zeist. Meer info: Henk Bloem, henkbloem@casema.nl.

Woudenberg – 7 maart – Geloven Thuis
Thema: ‘Geduld’. Geduld met anderen is liefde, geduld met
jezelf is hoop, geduld met God is geloof.
Bij een parochiaan thuis gaan we van 09.30-11.30 uur met
elkaar in gesprek. Contactpersoon: Trees van Leur, 033-
2863270, tr.vanleur@kpnmail.nl. Begeleiding: Nelleke Spiljard. 

Leersum - 11 maart - Lezing dr. Jozef Wissink
‘Wat heeft geloven met geheimen van doen?’
Normaal bedoelen we met geheimen dingen die verborgen
moeten blijven. Je hebt de ‘commissie stiekem’ van de Tweede
Kamer, die over veiligheidszaken gaat en waarvan de leden
niets mogen vertellen over wat ze in die commissie gehoord
hebben. In de godsdienst leek het woord ‘geheim’ vaak ge-
bruikt te worden als een stopverbod voor het denken.  Over
geen van die dingen gaat het, als we spreken over de ‘gehei-
men van ons geloof’. Dan gaat het over dingen, waar je niet
over uitgedacht raakt en over gebeurtenissen in onze ge-
schiedenis en over sacramenten. Zelfs de Kerk blijkt een ge-
heim te zijn, ook al is ze zo zichtbaar als elke andere organi-
satie. Professor Dr. Jozef Wissink (1947) was hoogleraar
praktische theologie aan de Universiteit van Tilburg. Hij is
priester van het Aartsbisdom Utrecht. Plaats: St. Andrieskerk,
hoek Engelberg/Planterslaan, Leersum. Tijd: 20.00 uur. Be-
geleiding: Theo Wagenaar en Teun Monster.

Maarn - Mariatentoonstelling
Vier Leersumse kunstenaars hebben in de Ark in Maarn een
aantal van hun werken opgehangen als een Mariatentoon-

stelling: Hannelieke van de Beek met
7 afbeeldingen, Hans Neecke met 6
ingelijste foto’s, Wim Keetbaas met 4
ingelijste foto’s en Klaas Leene met
een beeldhouwwerk van Maria. De
lege vitrines willen we graag gevuld
zien met mooie spullen uit uw Maria-
verzameling om de tentoonstelling
aan te vullen. Interessant is natuurlijk
waar het vandaan komt. Met een
tekstkaartje voor de herkomst en ach-
terop uw naam kunnen we uw Maria-
voorstellingen ook terugbezorgen. We
vragen u echter ook om iets uit uw
Mariaverzameling aan de kerk te

schenken, zodat we een nieuwe veiling kunnen organiseren
en zo aan extra inkomsten kunnen komen. Meer info: Annique
van Baal, jan-annique@planet.nl. 

Fotograaf:  Kerkfotografie.nl

vieringen
LEERSUM - 1 maart - Wereldgebedsdag
De Leersumse kerken vieren op 1 maart Wereldgebedsdag. 
Dit gebeurt om 19.00 uur tijdens de weeksluiting (in de be-
nedenzaal van woonzorgcentrum De Schermerij, Torenzicht-
laan 2 in Leersum. De viering is voorbereid door vrouwen uit 
Slovenië. Thema: 'Welkom, God nodigt je uit!' 

DRIEBERGEN - 6 maart - Aswoensdag
Na het feest van Carnaval, de tijd van ontspanning en ver-
maak, breekt de tijd van bezinning aan. Bezinning op Pasen 
begint met Aswoensdag. De Aswoensdagviering – met as-
kruisje – is op woensdag 6 maart om 10.30 uur in de Petrus-
& Pauluszaal, Rijsenburgselaan 4. Na de viering is er gele-
genheid voor een praatje onder het genot van een kopje koffie 
of thee. Wilt u aanwezig zijn, maar heeft u geen vervoer?
Neem dan contact op met Fons Marlet, 0343-531581 of 06-
15275342. Werkgroep ‘Zieken en Ouderen’

LEERSUM – 6 maart - Aswoensdag
Middagviering (14.00 uur) in het kader van Aswoensdag.  St. 
Andrieskerk, Planterslaan 19a, Leersum. Voorganger is pas-
toor Harrold Zemann.

ZEIST – 6 maart - Maaltijd en Aswoensdagviering 
Voorafgaand aan de oecumenische Aswoensdagviering (19.15 
uur) in Kerkelijk Centrum Zeist-West (De Clomp 33-02), is er 
om 17.30 uur een sobere maaltijd. Opgave bij Henri Wigman, 
030-6959536,  hemawig@gmail.com.

ZEIST - 6 maart - Binnenhof
Elke 1e woensdag van de maand is er om 10.00 uur een 
viering, afwisselend een woord- en communieviering of oecu-
menische viering, in de Binnenhof, Johan van Oldenbarne-
veldlaan 103, Zeist. 

MAARN EN ZEIST - Oecumenische vieringen
Zowel in Maarn als in Zeist is er tijdens de 40-dagentijd elke 
woensdagavond een oecumenisch viering. Op het vieringen-
rooster (pagina 12 en 13) vindt u alle informatie. 

LEERSUM - 9 maart - Maaltijd en viering
Voorafgaand aan de eucharistieviering (19.00 uur, voorganger 
pastoor Harrold Zemann, thema: ‘Water verandert alles’), is 
er om 18.00 uur een sobere maaltijd. De opbrengst (vrijwillige 
bijdrage) is bestemd voor het Vastenactieproject in Indonesië, 
het eiland Flores. 

DOORN EN ZEIST - 13 april - Palmpaasstok
Palmpasen - 14 april 
Wil je een palmpaasstok maken? Kom dan op zaterdag 13 april 
van 13.30-14.30 naar ‘Ons Centrum’, Dorpsstraat 15, Doorn of 
van 16.00-17.00 uur naar parochiecentrum Emmaus, Rozen-
straat 20, Zeist. Neem als het lukt je stok mee, voor versiering 
wordt gezorgd. Meer info bij annekarien.damen@gmail.com en 
op onze website. Loop je op Palmpasen tijdens de viering ook 
mee in de processie met je versierde Palmpaasstok? Zie de 
website voor de vieringen op Palmpasen.  

http://www.parochie-sintmaarten.nl/vieringen/
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Uit de parochie
oproepen

Van donderdag 30 op vrijdag 31 mei is
een groep pelgrims bij ons te
gast in Doorn, zowel in de
Maartens- als de Marti-
nuskerk. Zij lopen of
fietsen in vier dagen
een pelgrimstocht van
Zoetermeer naar de
abdij Koningsoord
van de Trapistinnen in
Oosterbeek. De pel-
grims zijn afhankelijk
van de mogelijkheden die
hen onderweg geboden wor-
den. Kunt u op donderdagavond
bij u thuis een maaltijd en een bed aan-
bieden? De pelgrims komen op donder-
dag rond 17.00 uur voor een liturgische

etappe-afsluiting en zullen vrijdagmor-
gen na opnieuw een liturgisch

moment doortrekken naar
Veenendaal. Iedereen is

welkom bij de ontvangst
en beide liturgische
momenten. De pel-
grims nodigen u ook
van harte uit om een
kort of langer stuk met

hen op te trekken;
naast gezelligheid is dit

vaak ook aanleiding tot
mooie en soms diepgaande

gesprekken. Opgeven voor maal-
tijd/bed en/of meedoen kan bij Ans Da-
men, 0343-561855, ans@martinus-
doorn-langbroek.nl.

Driebergen Pianist gezocht
Het Jongerenkoor Driebergen is op zoek naar een nieuwe pianist. Andere instru-
menten voor in het combo en zangers zijn natuurlijk ook welkom. Wij zijn een ge-
zellige groep jongeren die elke vrijdagavond repeteert en naast de repetities veel
leuke dingen onderneemt. Enthousiastelingen tussen de 14 en 30 jaar kunnen
zich melden door een mailtje te sturen naar jongerenkoordriebergen@gmail.com.

Forum
De laatste papieren Forumgids, met
daarin activiteiten die door de verschil-
lende kerken in Zeist worden georgani-
seerd, is verschenen. Er zijn plannen om
een alternatief, in de vorm van een digi-
taal  platform, op te zetten, zoals bij-
voorbeeld www.zindex033.nl (Amers-
foort). Wilt u meehelpen met het
opzetten hiervan? Neem dan contact op
met info@raadvankerkenzeist.nl. 
Jeannette van Andel en Willy Kodde
Coördinatiecommissie Forum, 
werkgroep van de Raad van Kerken
Zeist

Maarn – kerkbijdrage
Als inlegvel bij de Mantel of bijlage bij
de digitale versie ervan, treft u een uit-
nodiging om uw kerkbijdrage periodiek
van uw bank af te laten schrijven. Een
klein bedrag per maand is voor de de-
genen met een smalle beurs gemak-
kelijker op te brengen dan een bedrag
per jaar ineens. Het liefst ontvangen
wij van u een ingevuld contract voor
periodieke betalingen gedurende mi-
nimaal vijf jaar, die u ieder jaar volledig
als aftrekpost kunt aanwenden. Lees
a.u.b. de informatie over een vrijwillige
kerkbijdrage.  Jan van Baal

Doorn - Bed voor een pelgrim? 
Driebergen
boekenkraam 
op Oranjeterras 
Dit jaar zal het Oranjeterras tijdens Ko-
ningsdag verrijkt worden met een boe-
kenkraam. Heeft u nog boeken die u
een tweede leven gunt? U kunt deze
elke vrijdag in april tussen 09.00-12.00
uur als ook na de vieringen in het pa-
rochiecentrum inleveren. Wilt u boeken
op een ander tijdstip afleveren bel of
mail dan even met Marjolein Tiemens,
06-20774093, m.tiemens@planet.nl.
De boeken die niet worden verkocht,
worden geschonken aan een goed doel.
Marjolein Tiemens

Maarn - Begraafplaats St. Theresia
In het afgelopen jaar zijn Peter-Paul Moors (voorzitter) en José van den Hengel
(penningmeester) toegetreden tot het bestuur van de begraafplaats. Veel succes
gewenst bij jullie taken. Onze mooie, intieme begraafplaats wordt wekelijks
door vrijwilligers onderhouden. Enkelen van hen doen dit al jarenlang. Soms
helpt een hoveniersbedrijf met het ‘zware werk’, zoals snoeien. Zo proberen
we de onderhoudskosten te beperken. Echter, wij zouden heel graag wat extra
handen willen hebben om deze trouwe vrijwilligers te helpen. 

Wie houdt van tuinieren en heeft wat uurtjes over 
per week / 2 weken / maand?

Voor koffie wordt gezorgd. Meer informatie, bel gerust naar Jan of Ellen Faber,
0343-431574. Zij kunnen u alles vertellen over het onderhouden van de be-
graafplaats.
Marijke van Munster, 
secretaris van het bestuur R.K.-begraafplaats St. Theresia



ZEIST – 7 & 8 maart - BASIS- EN OPFRISCURSUS I-PAD
De i-Pad basis- en opfriscursus, voor parochianen van Sint
Maarten en in samenwerking met de KBO-PCOB, gaat weer
van start. De basiscursus staat open voor parochianen die
nog niet digitaal zijn. U maakt kennis met de ‘digitale wereld’
via de i-Pad. U kunt een i-Pad te leen krijgen. De opfriscursus
is voor iedereen die de basiscursus al heeft gevolgd en

zijn/haar kennis wil opfrssen. Hiervoor neemt u uw eigen i-Pad
mee. Cursusdata basiscursus: donderdag 7, 14, 21 en 28
maart 2019. Cursusdata opfriscursus: vrijdag 8, 15, 22 maart
2019. Tijd: 10.00-12.00 uur. Plaats: parochiecentrum Em-
maus, Rozenstraat 20, Zeist. Kosten: gratis voor leden KBO
of PCOB, niet-leden 20 euro. Wordt men lid van de KBO of
PCOB, dan volgt verrekening met de contributie. Cursusboek:
tijdens de cursus lenen of aanschaffen (10 euro). Het aan-
meldingsformulier vindt u op de website: www.kbo-pcob-
zeist.nl. Meer info: Peter van der Arend, Voorheuvel 25e, 3701
JA Zeist, 030-6918535, pcm.arend@ziggo.nl.

DOORN - 8 maart - SAMEN LEVEN (al is het maar voor
even) Een project van de RvK Doorn. Onder de titel ‘Liedjes
& melodietjes uit vervlogen tijd’ neemt Dick van Soest (ac-
cordeon) ons mee naar ‘de tijd van toen’. Na deze gezellige
muzikale ode aan deze tijd is er ruim gelegenheid voor een
gezellig gesprek of een spelletje. Wij sluiten af met een
broodmaaltijd. Welkom vanaf 15.00 uur in Huize Beatrix,
Jacob van Ruysdaellaan 17, Doorn. Rond 19.00 uur gaat
ieder weer naar huis. Een vrijwillige bijdrage van € 5,00
wordt op prijs gesteld. Opgeven t/m 4 maart bij Willy Altena,
0343- 417167, willyaltena@hotmail.com. Voor vervoer kan
worden gezorgd.

LEERSUM - 20 maart / 10 april  - ONS EETCAFÉ
Samen eten bij Ons Eetcafé in de Johanneskerk, Lomboklaan 9
in Leersum. Aanvang 18.00 uur, € 5,- p.p. Aanmelden in de
week vóór 20 maart of 10 april, eetcafeleersum@gmail.com
of 06-46351528.

MAARN - 24 maart - HIGH TEA EN VEILING  
MARIA AFBEELDINGEN
Op zondag 24 maart vanaf 14.00 uur kunt u in de Ark (Amers-
foortseweg 50, Maarn) genieten van een beperkte ‘High tea’
en een presentatie over H. Maria met Marialiederen. Daarna
volgt er een veiling van de geschonken Mariabeeltenissen. Er
zijn al heel wat mooie beeldjes, iconen, prenten en schilderijen
te bezichtigen. De opbrengst is bestemd voor de reparatie
van de gebrandschilderde glas-in-lood ramen. Toegang is gratis
en voor iedereen toegankelijk. Jan van Baal

DRIEBERGEN – 24 maart - KOERSBAL 
De KBO Utrechtse Heuvelrug organiseert op 24 maart een
middag koersbal. Plaats: parochiecentrum St. Petrus’ banden,
Rijsenburgselaan 4. Tijd: 14.00-17.00 uur. Entree: € 5,00
voor KBO-leden, €7,50 voor niet-leden. Inc. koffie en koek.
Overige consumpties voor eigen rekening. I.v.m. catering
graag even aanmelden bij Jozeph Verbon, 0343-516501 of
dansmiddag@gmail.com. 

MAARN – 29 maart - SOCIËTEIT
Vanaf 14.30 uur is de sociëteit in ‘De Ark’, Amersfoortseweg
50, Maarn. Meer info: Jan van Baal, jan-annique@planet.nl. 
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MAARN – 16 maart - Concert
Promenade Musicale, bestaande uit Arjan Veen (piano/or-
gel) en Rineke de Wit (zang/hobo) geven van 16.00-17.00
uur een concert in de St. Theresiakerk, Amersfoortseweg
50, Maarn. Na afloop gelegenheid voor een drankje. Entree:
vrijwillige bijdrage.

DOORN – 24 maart - Heuvelrugkoor
Het Heuvelrugkoor, o.l.v. Annemarie van Bragt, zingt liede-
ren op tekst van Shakespeare en anderen. Intermezzi en
begeleiding op piano van Sam Sandfort. St. Martinuskerk,
Dorpsstraat 15, Doorn. Aanvang: 16.00 uur, kerk open om
15.30 uur. Kaartverkoop ter plekke à 10 euro. Meer info:
www.heuvelrugkoor.nl. 

MAARN – 11 april - Concert oude gregoriaans 
gezangen en orgelmuziek 
De Schola Cantorum Maarnensis (het gregoriaanse koor)
zal op 11 april om 19.30 uur in de Theresiakerk te Maarn
een uitvoering geven van oude gregoriaanse gezangen uit
de week voor Pasen: van Palmzondag tot en met eerste
Paasdag. Gregoriaanse muziek is van oudsher de liturgi-
sche muziek van de katholieke kerk. De taal is kerk-latijn.
De muziek is altijd eenstemmig, wordt niet begeleid door
instrumenten en kent geen maatindeling. Uitvoering van
het ritme wordt bepaald door de betekenis en voordracht
van de tekst. Daarom zijn er van de gezongen teksten op
11 april vertalingen beschikbaar, die u de betekenis van
de Goede Week laten begrijpen als voorbereiding op het
hoogfeest van Pasen. 
De gezangen worden afgewisseld met prachtige orgelmu-
ziek, gespeeld door Gerard Werdmuller von Elgg. Na afloop
kunt u napraten onder het genot van een drankje in de
naastgelegen ruimte: ‘De Ark’. Ook kunt u daar de Maria-
tentoonstelling bezichtigen. 
Henk Vullings
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Uit de parochie
en verder…

De gebrandschilderde glas-in- lood ramen in de voorgevel
zijn beschadigd, enkele glasplaatjes vertonen scheuren. Dit
komt door buiging van dwarsverbindingen die zijn gaan roes-
ten. De constructie zal verder worden onderzocht en een
glaskunstenaar zal de ramen herstellen.  Na het terugplaat-
sen komen er aan weerszijden, als extra bescherming, isola-
tie en tegen vervuiling, glazen ruiten. Daarna worden ook de
andere ramen bekeken en worden de herstelkosten vastge-
steld (wordt vervolgd).

Het interieur van de kerk is geschilderd waar noodzakelijk.
Het priesterkoor fonkelt als nieuw, de beschadigde muren
zijn weer gaaf en de kruiswegstaties vallen meer op. Dit voor-
jaar wordt de hele kerk voorzien van Ledverlichting. De te-
rugverdientijd wordt berekend op vijf jaar.  Ook wordt, i.v.m
de veiligheid van het gebouw, de voedingskabel naar de me-
terkast in de ARK vervangen door één zwaardere kabel zon-
der lassen.
Jan Faber

Maarn - Noodzakelijk onderhoud

Het bestuur van de R.K. begraafplaats Sint Petrus’ banden
ziet zich genoodzaakt de tarieven voor het komend jaar met
11% te verhogen. 
Veruit de belangrijkste oorzaak van deze forse stijging vormt
de afdracht die het bisdom ons, als publieke kerkelijke rechts-
persoon, sedert 2017 heeft opgelegd. Van de bruto-opbreng-
sten dient 9% aan het bisdom te worden afgedragen. De an-
dere factor voor de prijsstijging vormt het doorvoeren van een
indexering van 2%.  
Een tweetal factoren leiden ertoe dat de tarievenstijging vol-
ledig moet worden doorgevoerd en er niet voor een deel een
beroep op de reserves kan worden gedaan. Het aantal begra-
fenissen en bijzettingen in urnengraven loopt al enige tijd
sterk terug en de verwachting is gewettigd dat dit de komende
tijd zo zal blijven. Daarnaast is de ondersteuning door vrijwil-
ligers bij het onderhoud de laatste jaren minimaal geworden,
zodat vrijwel het gehele onderhoud is uitbesteed aan een ho-
veniersbedrijf. 
Het bestuur acht het van groot belang om voldoende reserves
achter de hand te houden en vindt het dan ook niet raadzaam
om, zoals in de afgelopen twee jaar is gebeurd, de afdracht
aan het bisdom voor 2019 nog langer uit eigen middelen te
financieren. Het bestuur hoopt van harte dat u voor dit besluit
begrip kunt opbrengen. Clemens van der Burg, 
voorzitter bestuur R.K.-begraafplaats St. Petrus’ banden

Maarn - Dankdienst 
voor het leven van Eric Arendsen 
Op 17 november jl. is onder overweldigende belangstelling
op indrukwekkende wijze afscheid genomen van Eric Arend-
sen. De roots van Eric liggen in Maarn en hij was regelmatig
met zijn gezin aanwezig bij de vieringen in de Theresiakerk.
Op 12 november bereikte ons het bericht dat hij was overle-
den, slechts 49 jaar oud. De familie vond het fijn om Eric met
lichtjes te omringen, daar is in groten getale gehoor aan ge-
geven. De dankdienst voor zijn leven werd geleid door predi-
kant Daniël de Rooij en parochieel voorganger Elly Rietveld.
Daarnaast hebben veel vrijwilligers meegewerkt om deze af-
scheidsdienst mogelijk te maken. De familie wil dan ook haar
bijzondere dank uitspreken aan de mensen die geholpen heb-
ben met het opzetten van een extra tent, de ontvangst na de
dienst in de Ark met koffie/thee en broodjes etc.  
Anne, Carla en Wim Arendsen

Tijdens de Catharinadag op 18 november jl. reikte Annema-
rieke Slaghekke aan Henk Boschker de Catharinapenning uit.
Henk betekent als vrijwilliger al vele jaren heel veel voor de
locatie. Als stuurman leidde hij de locatie veilig door twee
grote veranderingsprocessen: het samenvoegen van Scher-
penzeel, Renswoude en Woudenberg en daarna het opgaan
in de Sint Maartenparochie. Henk was voorzitter van de loca-
tieraad en onderhoudt contacten zowel binnen onze gemeen-
schap als ook met gemeenschappen om ons heen. Daarnaast
steekt Henk ook graag zijn handen uit de mouwen, o.a. met
oud papier ophalen, schilder- en timmerwerk, instellen ver-
warming en het onderhoud van de geluidsinstallatie. Kortom,
een scala aan activiteiten, die van groot belang zijn geweest
en nog zijn, voor ons allemaal hier samen. 
Locatieraad Woudenberg

Leersum - Moldaviëgroep 2019
Los van alle gezellige feestdagen was december voor de Mol-
daviëgroep echt een feestmaand. Dankzij al uw hulp hebben
wij met de verschillende acties in december geweldige be-
dragen kunnen ophalen. Onze zelfgemaakte kerstartikelen
verkochten wij voor 1135 euro op de kerstmarkt. De kerstbo-
menactie leverde 1305 euro op en voor het rondbrengen van
de oliebollen mochten wij 785 euro ontvangen. We willen
graag de mensen bedanken die hieraan hebben bijgedragen.
Hopelijk tot snel. 
Moldaviëgroep 2019

Driebergen - Tarieven 2019 van de 
R.K.-begraafplaats aan de Drieklinken

Woudenberg - Catharinapenning



Advertenties
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Wel & Wee

Overleden
30 okt. 2018 Cornelis Kuijlaars (91), Zeist
03 nov. 2018 Apollonia de Bree (96), Zeist
06 nov. 2018 Cornelia Notarangelo-Pot (93), Zeist
04 nov. 2018 Annie Stigters-Temmen (78), Driebergen
06 dec. 2018 Truus van Maanen-de Goede (92), Zeist
09 dec. 2018 Gerrit Verdonk (76), Zeist
20 dec. 2018 Ria Kortz-Dohle (87), Zeist
23 dec. 2018 Antonie Gerardus Cornelia (Anton) 

Ko (86), Doorn
31 dec. 2018 Antonio Noterangelo (84), Zeist
06 jan. 2019 Petronella Wilmering-Verheijen (89), Zeist
12 jan. 2019 Johanna Adriana Maria (Anneke) van der 

Linden-Laarhoven (86), Driebergen
17 jan. 2019 Margaretha Hubertina Elisabeth (Lies) 

Vermeulen-Linsen (90), Driebergen
22 jan. 2019 Maria Catharina (Rietje) van Leeuwen 

(69), Doorn
28 jan. 2019 Wim Teijink (87), Zeist

Gedoopt
15 december, Driebergen, Pieter Blokland, zoon van Wouter
Blokland en Desirée Blokland-Burgers, wonende in Utrecht.
Van harte gefeliciteerd.

Gevormd
Op 25 november heeft kardinaal Eijk elf jongeren uit de St.
Maarten- en St. Lucasparochie het H. Vormsel toegediend.
De vormelingen hebben elkaar in december weer ontmoet
om hun ervaringen te delen. In januari gingen de vormelingen
naar Bartiméus, een instelling voor mensen met een visuele
beperking, om samen met de bewoners een kerkviering mee
te maken. Dit was een zeer boeiende en indrukwekkende
ervaring. Het vormseltraject wordt afgesloten met de Vor-
melingendag op zondag 31 maart. 

De vormelingen: Evelien Besseling (Leusden), Kevin Fontaine
(Driebergen), Sebastian Greeven (Zeist), Tom van Iersel (Nij-
kerk), Calvin Jelier (Zeist), Romeo Mertayasa (Zeist), Anna
Sofia Nijermeisland (Leusden), Alexandra Rubio (Wouden-
berg), Sofie Rubio (Woudenberg), Mara van der Ven (Drie-
bergen) en Johanna Vormoor (Zeist). 

Hao Tran, pastoraal werker

Fotograaf: Rob van der Sluis

Woudenberg - Afscheid misdienaars?
Is het u al opgevallen dat er geen misdienaars meer aanwezig
zijn tijdens de eucharistievieringen?  De drie misdienaars
hebben vorig jaar aangegeven te willen stoppen. Twee van
hen zijn inmiddels jeugdlector geworden. Alle drie hebben ze
het best druk met de middelbare school, sport en muziek.
Helaas is er voor hen geen opvolging gevonden. Wel hebben
deze kanjers, Jill, Jasmijn en Timon, aangegeven dat ze tijdens
feestdagen als er een eucharistie is best wel weer een keertje
willen misdienen. Dat is natuurlijk heel fijn. En voor al die 5 à
6 jaren die ze tot nu hebben gediend verdienen ze een groot
applaus! Locatieraad Woudenberg 

Maarn - Veiling in de Ark
Aangezien het aantal parochianen afneemt, dalen de inkomsten
uit de kerkbijdragen. Collectes voor de eigen kerk zijn nodig.
Zeker als we de kerk moeten opknappen. We zoeken daarom
ook naar andere manieren om aan geld te komen. Vrijdagmid-
dag 25 januari jl. bijv. heeft een veiling van kerstspullen €900,-
opgebracht. Wij zijn de parochiaan, die een deel van haar ver-
zameling geschonken heeft, natuurlijk erg dankbaar. In de vi-
trine in de hal van de Ark staan nog een aantal niet verkochte
kerstobjecten, die u nog kunt kopen. Jan van Baal

Een ervaring op zich, niet als speler/zanger meedoen met de
musical, maar als regisseur, samen met Hilde. Eerst met de
stuurgroep een musical kiezen, deze keer met een heus
combo i.p.v. CD. Dat geeft een extra eigen identiteit aan de
musical, maar zorgt ook voor nieuwe uitdagingen. Inmiddels
kennen toneelspelers en koor teksten en liederen bijna uit
het hoofd en is de eerste doorloop goed verlopen. Ondertus-
sen zijn verschillende commissies druk aan de slag met o.a.
de kostuums, draaiboeken voor licht en geluid en kleine en
grote decorstukken. 

Het is heerlijk om samen met zoveel enthousiaste mensen te
bouwen aan dat ene einddoel: de musical Jakob. Alleen al de
weg er naartoe is al een feest om mee te maken. 
Kortom: de twee regisseurs kunnen niet wachten tot de pre-
mière op vrijdag 29 maart. Komt u kijken? Kaartjes voor alle
voorstellingen (op 29, 30 en 31 maart in De Voorhof, tijd
volgt) zijn (gratis) te reserveren op de site www.musicalwou-
denberg.nl. Na de voorstelling kunt u een vrijwillige bijdrage
achterlaten. Angelique Martina-Spies

Woudenberg - Nieuws van de 
regisseurs van de Musical Jakob



Doorn, Langbroek:
St. Martinukerk
Kerk en secretariaat: Dorpsstraat 15, 3941 JK,
Doorn.
Secretariaat: geopend ma t/m vrij 10.00-12.00
uur, Ans Damen, 0343-412148, 
martinus@doorn-langbroek.nl

Driebergen-R.
St. Petrus’ bandenkerk
Kerk: Kerkplein 5, 3972 EK, Driebergen-R.
Secretariaat: RIjsenburgselaan 4, 3972 EJ,
Driebergen-R. Geopend vrij 09.00-12.00 uur, 
0343-514708, 
petrusbanden@parochie-sintmaarten.nl 

Leersum, Amerongen, Overberg
St. Andrieskerk
Kerk: Planterslaang 19a, 3956 VV, Leersum.
Secretariaat: Engelberg 15a, 3956 VL, Leersum,
0343-451331, 
andries@parochie-sintmaarten.nl

Maarn, Maarsbergen
St. Theresiakerk
Kerk en secretariaat: Amersfoortseweg 50,
3951 LC, Maarn, 0343-441210
(antwoordapparaat), theresia@parochie-
sintmaarten.nl

Woudenberg, Renswoude, Scherpenzeel
H. Catharinakerk
Kerk en secretariaat: W. de Zwijgerlaan 38,
3931 KS, Woudenberg, 033-2862000
(antwoordapparaat), catharina@parochie-
sintmaarten.nl 

Zeist
St. Josephkerk
Kerk en secretariaat: Rozenstraat 20, 3702 VP,
Zeist.
Secretariaat: geopend ma t/m vrij 08.30-12.30
uur, Raquel Greeven, 030-6922113,
emmaus@parochie-sintmaarten.nl 

Verspreiding
Elke kerk heeft haar eigen distributiesysteem, zie
hiervoor de website.

Redactie De Mantel van Sint Maarten
Eindredactie: Nelleke Spiljard
Contactpersoon: Rosella van den Hoeven,
centraleredactie@parochie-sintmaarten.nl 
Vormgeving: SFM De Sportuitgever

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

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

SERVICEPAGINA
Pastoraal team voor de R.K. parochies 

Sint Maarten & Sint Lucas

van links naar rechts

Karel Donders, kapelaan, 033-4941261, donders@stlucas.nu

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

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

Rini Bouwman, diaken, 033-4941261, rini.bouwman@stlucas.nu 

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

Harrold Zemann, pastoor, 033-4941261, h.zemann@parochie-sintmaarten.nl 

Antoinette Bottenberg, pastoraal werker, 033-4941261, antoinette.bottenberg@stlucas.nu 

Fred Kok, pastoraal werker, 033-4941261, fred.kok@stlucas.nu 

Secretariaat pastoraal team: 
Rosella van den  Hoeven, r.van.den.hoeven@parochie-sintmaarten.nl

 Voor een ziekenzalving of uitvaart kunt het nummer van de noodtelefoon bellen: 
06-22265661

BESTUUR R.K. PAROCHIE SINT MAARTEN
Secretariaat: Rozenstraat 20, Zeist

info@parochie-sintmaarten.nl
Voorzitter: pastoor Harrold Zemann
Vicevoorzitter: vacature
Secretaris: vacature
Penningmeester: Gerard Hoogervorst
Personeel/vrijwillgers: Hannie van Kippersluis
Onroerend goed: Dimitry Melchiors
Communicatie: vacature

PRODUCTIE 
VOLGEND NUMMER

Deadline kopij: 
donderdag 

14 maart 2019

Verspreiding: 
zaterdag 6 april

2019




