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Advent en Kerst: Bezinning en warmte 
Oudejaarsavond: Jongerenkoor verzorgt vesper 
Sint Maartendag: Geslaagde parochiedag in foto's
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Wat heeft het repareren van kapot 
speelgoed te maken met onze gebroken 
wereld heel maken? Lees de pastorale 
column van Hao Tran over Kerstmis. Jo-
zef was vast niet voor niets timmerman. 
Heel worden, helen,  dat thema speelt 
door dit nummer heen. In de aandacht 
voor het sacrament van de ziekenzalving 
in onze parochie (zie pag. 23) en zie het 
verslag van de Dag der Ontmoeting in 
Zeist). In kerstactiviteiten, die een brug 
proberen te slaan tussen mensen: maal-
tijden op 2e kerstdag,  wandeltochten 
in  Maarn (lichtjestocht) en Woudenberg 
(kerstkuier) en verschillende muzikale 
samenkomsten. Ook in de activiteiten 
rond de Gebedsweek voor de Eenheid 
van de kerken in januari klinkt dit ver-
langen door;  lees ook de bijdrage van 
Theo Wagenaar (zie pag. 17). 
 
Kerstmis, God komt bij ons wonen. Maar 
zover is het nog niet. We wensen u aller-
eerst een goede Advent:  dat u bewust 
op weg mag gaan naar Kerst. Misschien 
m.b.v. de digitale retraite van de Jezuïeten 

en de adventvespers in onze parochie. 
En natuurlijk alvast een zalig Kerstfeest 
gewenst, dit jaar, - i.v.m. de leesgroep in 
Doorn rond Dietrich Bonhoeffer-, met 
zijn woorden, geschreven met Kerst 
1943 in de gevangenis, een gebed voor 
zijn medegevangenen: 
 
 
Tot U God roep ik nu de dag begint 
help mij 
ik wil bidden en mijn gedachten richten 
op U 
alleen kan ik het niet 
 
In mij is duisternis 
bij U is licht 
ik ben eenzaam maar Gij verlaat mij niet 
ik ben bang maar bij U vind ik hulp 
ik ben onrustig maar bij u vind ik vrede 
ik ben bitter maar bij U vind ik geduld 
ik zie niet waarheen uw wegen leiden 
maar Gij weet de weg voor mij.  
 
 
Nelleke Spiljard, pastoraal werker

7. DRIEKONINGEN: 
Wandelen van Werkhoven naar 
Doorn 
 
9. ZIEKENZALVING: 
Maarn bijt het spits af 
 

18. ALPHACURSUS: 
Samen praten over geloofsvragen  
 
 
19. WEEK VAN DE EENHEID:  
Lezing oecumene door Henk Bloem 
 

21. KERSTMIS: 
Maaltijden op 2e Kerstdag 
 
 
23. IN MEMORIAM: 
Pastor Wim van Wijk overleden

Duurzame  
Franciscusmaaltijd: 
Toekomst zaaien

15

Start sponsoractie 
Josephclub

Column pastoor  
Zemann: 
Jaar van de Eucharistie

8

EN VERDER:

Van de redactie 

Inhoud

Hoe het repareren van speelgoed  
te maken kan hebben met Kerstmis



Jammer genoeg is Kerstmis niet voor ie-
dereen een mooi familiefeest. Voor som-
migen is de kerstperiode een eenzame 
tijd doordat er weinig mensen naar hen 
omkijken. Of men is in het afgelopen jaar 
getroffen door een ernstige ziekte, door 
het overlijden van een dierbare, een re-
latie is kapot gegaan. Voor anderen voelt 
Kerstmis als een verplichting om familie 
te bezoeken. En in sommige families 
heerst zo veel ruzie en onrust, dat samen 
vieren (nog) niet mogelijk is. 
 
Voor kinderen kan Kerstmis een mooi 
feest zijn omdat ze cadeautjes krijgen. 
Vroeger in Duitsland mochten de kinde-
ren hun kapotte speelgoed dat ze zelf 
niet meer konden maken onder de kerst-
boom zetten. Ouders gingen het maken, 
en met Kerstmis hadden de kinderen dan 
weer ‘nieuw’, gemaakt speelgoed. 
 
In ons leven worden we regelmatig ge-
confronteerd met pijn, verdriet en de ge-
brokenheid in de wereld die door mensen 
zelf niet te herstellen is. Kerstmis is een 
warm, huiselijk feest, maar het is ook het 
feest waarop God alles dat in ons leven 
kapot gegaan is weer heel wil maken, 
omdat wij het zelf niet kunnen. Net als 
het kapotte speelgoed dat onder de kerst-
boom geplaatst wordt, mogen we onze 
gebrokenheid bij het kerstkind neerleg-
gen, zodat Hij ons kan herscheppen. 
Wanneer het leven ons zwaar valt, de an-
der ons niet begrijpt, de naaste ons pijn 
heeft gedaan of het gemis van een ge-
liefde ondraaglijk is, mogen we weten dat 
we onze pijn, ons verdriet bij het kerstkind 

mogen neerleggen. Hij wil onze lasten 
verlichten, onze pijn verzachten, onze 
wonden geleidelijk aan helen.  
 
Dingen die gebroken of beschadigd zijn, 
willen we maken. Wanneer bv. een mees-
terwerk van Rembrandt beschadigd 
raakt, is er eigenlijk maar één persoon 
die dat schilderij het beste kan restaure-
ren en dat is Rembrandt zelf. En als ons 
leven gebroken is, is er maar één persoon 
die het leven weer heel kan maken en 
dat is God, want Hij is de Schilder van 
het leven. 
 
Zoals God in het begin de wereld gescha-
pen heeft met zijn Woord, zo herschept 

God met Kerstmis onze gebroken wereld 
met zijn Woord, dat Vlees geworden is. 
Met Kerstmis is door de geboorte van 
Christus God begonnen met de gebroken 
schepping ‘nieuw’ te maken, te herschep-
pen. Dit nieuw herstel met Kerstmis be-
gonnen zal Hij uiteindelijk voltooien, want 
God doet geen half werk. 
 
Met Kerstmis kunnen we genieten van 
de mooie sfeer, de vreugde, familie en 
vrienden. Maar we mogen vooral danken 
voor de nieuwe schepping die God met 
Kerstmis in onze wereld is begonnen om 
onze gebrokenheid te herstellen. 
 
Namens het pastoraal team wens ik u al-
len alvast een Zalig Kerstfeest en veel ze-
gen en vreugde voor het nieuwe jaar toe. 
 
Hao Tran, pastoraal werker
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Verwonder je 
 

Wees stil, heel stil 
verwonder je 

wat God met kerstfeest geven wil 
een nieuw begin, een kind 

dat ons steeds weer met God verbindt 
waardoor de mensheid vrede vindt 

verwonder je 
en wees vol eerbied stil 

Ina Bos

Pastorale column

Veel mensen vinden Kerstmis een mooi feest, misschien wel het mooiste van het 
jaar. Want Kerstmis brengt sfeer en gezelligheid met zich mee: gezellig eten met 
familie en vrienden, cadeaus uitpakken, naar de kerk gaan, van elkaar genieten.

Kerstmis, begin van een nieuwe schepping
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Nieuws & 
achtergrond

Sint Maartendag 'Bouw een brug':  
Een gezellige dag vol met ontmoetingen en muziek

‘Het beste zit van binnen’, 
musical door de KISI-kids 
en kinderen van onze 
parochie.  
Stel je voor, iemand vraagt 
je: ‘Wat is jouw grootste 
wens? Wat is jouw droom 
voor je leven?’ Dat 
overkomt Erik, een blinde 
bedelaar. En de vrienden 
die hij onverwacht 
ontmoet gaan hem helpen 
om die droom waar te 
maken. Erik twijfelt, zal 
het `hem lukken?  

november 2019 - februari 2020

Boris Schoonhoven (gitaar), 
Jamie Dijkhuis (piano) en Henk 
Dissel speelden en zongen 
samen het lied ‘Can’t help falling 
in love’ van Elvis Presley.

KISI-kids start ook in Zeist  
op donderdag 29 november, 
17.30-20.00 uur. Meer info: 
kisiclubzeist@gmail.com.

Volkszanger Henk Dissel  
liet de aanwezigen genieten  

van diverse liederen.

mailto:kisiclubzeist@gmail.com


Op zondag 1 december begint de Advent. Ook dit jaar bieden de 
jezuïeten een digitale Adventsretraite aan: ‘Zie wat je hoort’. De 
teksten zijn geschreven door pater Dries van den Akker sj. Zijn 
plan: We gaan niet alleen kijken naar de buitenkant van de dingen, 
we proberen juist naar de binnenkant te kijken. Ik hoop dat de 
deelnemers door de retraite zich de vaardigheid eigen maken om, 
net als de profeten of Jezus of de evangelisten, door de gebroken-
heid van de wereld heen te kijken, om te zien dat de nieuwe wereld 
waarnaar ze verlangen al lang begonnen is. 
Zaterdagavond 30 november wordt de eerste mail met gebedsmateri-
aal verstuurd. Hiervoor aanmelden: via www.ignatiaansbidden.org. 

‘Zie wat je hoort’: Adventsretraite 2019

Loop je achterstevoren, dan kom je 
niet vooruit. Zonder blinddoek zie je 
waar je loopt. En toch: wie durft te 
zeggen dat hij weet hoe zijn weg 
loopt? Als ik zou weten hoe mijn toe-
komst er zou uitzien, wist ik het wel... 
 
Als je geen misstap wilt begaan, moet 
je stilstaan, dan gebeurt er niks, ook 
niets verkeerds. Tenzij om je heen iets 
gebeurt waardoor je tòch geraakt wordt. 
Dat overkwam de drie wijzen uit het oos-
ten, die een ster volgden. Een mens leeft 
niet alleen om te blijven staan toekijken, 
maar om ook zelf in actie te komen, niet 
alleen fysiek bewegen, maar ook men-
taal, emotioneel, spiritueel.  
 
Er komt zo ontzaglijk veel op je af dat je 
er niet onderuit komt er iets mee te 
doen. Dat kan zijn een examen binnen-
kort, of een verhuizing volgend jaar, een 
mooie reis waar je van droomt; of dich-
terbij: een verjaardagsfeestje, de aan-
loop naar Sinterklaas, naar Kerst, noem 
maar op. Het leven bestaat uit heel veel 
kleine stapjes, waardoor we vooruit ko-
men, op alle terreinen. 
 
Als gelovige hebben we ook kansen om 
stapjes te zetten: de bijbel, de feesten 

van het kerkelijk jaar, dopen, trouwen, 
rouwen. Dus ook spiritueel komt er 
steeds van alles op ons af. En wat doen 
we er mee? Stapjes zetten?  
 
Advent, wat op je af komt: wachten we 
erop tot het zo ver is, of gaan we het te-
gemoet? Kerstmis kent een aanloop van 
vier weken advent. Dat is te overzien, 
dus rustig afwachten, het komt vanzelf. 
Maar is dat zo? 
 
Advent is dat waar je naar toeleeft, en 
zo verbinding geeft. Zoeken we in ons 

leven niet steeds naar verbinding, be-
paalt dat niet onze levensloop? Stapje 
voor stapje. Om de stapjes betekenisvol 
te laten zijn, is het goed er af en toe bij 
stil te staan: bezinning, meditatie, 
kaarsje opsteken, zingevende gesprek-
jes, boeken. 
 
Om fysiek stapjes te kunnen zetten heb-
ben we voedsel nodig. Maar hoe voeden 
we onze ziel? Toch niet door vier weken 
stilletjes te wachten op Kerstmis? 
 
Bart van Soest, parochiaan Leersum
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 “La vallée sans retour” Hetty Wouda. 

Advent is toch niet: 
Vier weken stilletjes 
wachten op  
Kerstmis?

http://www.ignatiaansbidden.org
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Mobieltjes waren er nog niet dus moes-
ten we veel moeite doen om erachter 
te komen waar en hoe laat we naar de 
H. Mis konden. En ja, we waren met een 
camper en de kinderen wilden niet mee. 
Dus besloten we om te gaan lopen, wat 
best een eind was. Na een uur kwamen 
we aan bij een piepklein kerkje. Het was 
’s morgens al goed warm en de kerk-
deuren stonden wijd open. En tot onze 
verbazing bleven die ook tijdens de vie-
ring open. Wat een symbool! 
 
We hadden een prachtige viering met 
mooie zang, maar wat ons het meest is 
bijgebleven, waren de voorbeden. Na een 
voorbede van de voorganger vroeg deze 

of er nog iemand ergens voor wilde bid-
den. Verschillende mensen staken een 
hand op en mochten één voor één, ge-
woon op hun eigen plaats, een voorbede 
uitspreken. Met het Onze Vader gaf ie-
dereen elkaar spontaan een hand, wij 
hadden dit nog nooit eerder meegemaakt. 
 
Vanwege de drukte werd ook buiten de 
H. Communie uitgereikt, wat ook al zo’n 
bijzonderheid was. We voelden ons met-
een opgenomen in de gemeenschap. 
Het was een kerkje zonder pracht en 
praal en toch hebben we juist aan deze 
plek heel goede herinneringen.  
Mensen maken de kerk. 
Trees van Leur, parochiaan Woudenberg

Tijdens kerstvakantie naar de kerk in de VS

Lichtjestocht vol  
sfeer in Maarn

De drie koningen die het Kind bezoeken: 
we vieren op zondag 5 januari met een 
voettocht van zo'n vijftien kilometer dat 
het Kind aan de wereld getoond wordt. 
Het vertrek is bij de R.K. kerk in Werkho-
ven, na de viering daar van 9.30 uur. De 
route leidt naar Driebergen, waar wat te 
eten en te drinken klaarstaat. Daarna lo-
pen de pelgrims richting Doorn, waar een 
ontvangst is in de St. Martinuskerk en 
een afsluitende lichtjesviering. De wan-
deling staat in het teken van ontmoeting, 
contact en gesprek: 'Bruggen bouwen' 
dus, zowel het motto  van de tocht als 
het jaarthema van Sint Maarten. 
 
Informatie/aanmelden:  
via www.driekoningenvoettocht.nl  

Onze zoon studeerde jaren geleden via een uitwisselingsprogramma in Amerika 
en wij besloten hem tijdens de kerstvakantie op te zoeken. Er ging ook een 
dochter mee. We huurden een camper en trokken van Sacramento via San 
Francisco naar Malibu. Een dag voor Kerstmis kwamen we daar aan en mijn 
man en ik wilden met kerst toch wel heel graag naar de kerk.

De geloofsgemeenschap in Maarn 
houdt weer zijn jaarlijkse Lichtjestocht 
in de aanloop naar Kerstmis. Op 23 
december kunnen deelnemers van 
18.15 tot 19.15 uur starten met deze 
wandeling in het donker langs een 
verlichte route, opnieuw op landgoed 
Het Stort tegenover de Theresiakerk.  
Figuranten staan onderweg voor een 
– soms verrassende - uitleg van het 
kerstverhaal. Na de wandeling is er 
een korte bijeenkomst in de kerk, bij 
de kerststal met zingende engelen, 
erna: ‘gratis’ warme chocomel, olie-
bollen en glühwein, in de tent. Net als 
vorig jaar is de start in drie à vier groe-
pen. Een vrijwillige bijdrage is zeer 
welkom. 
 
Annique en Jan van Baal

Het bewuste kerkje bij Malibu: klein, open en vol spontaniteit.

Lichtjestocht Maarn, een sfeervol gebeuren.

Nog meer bruggen bouwen op Driekoningen

http://www.driekoningenvoettocht.nl
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De monniken kwamen al zingend de kerk binnen, en bleven 
ook zingen, ze namen me mee naar 'hogere sferen': het 
maakte indruk. De wierook, de rust, de sfeer, de 
mystiek om het maar even zo te noemen: ik 
verveelde me geen moment. Achteraf zeg 
ik dat ik iets van God kon voelen en proe-
ven. Ik denk zeker dat er hier een 
stukje van mijn priesterroeping is 
aangeraakt. 
 
Wat was dit anders dan de paro-
chiekerk, ook daar kwam ik graag. 
Daar werd ook gezongen, daar was 
ook sfeer, daar waren ook leuke 
mensen. Ik kende ze allemaal uit 
het dorp. Maar anders dan in de abdij 
was er een scala aan 'soorten' vierin-
gen. Meestal eucharistie in die tijd, maar 
soms een themaviering over een onderwerp 
dat speelde. 
 
Eucharistie vieren: God dankzeggen, 
maar ook weten dat Hij ons begrijpt. 
Dat Jezus niet louter een historisch 
persoon is van lang geleden die 
goede dingen deed, maar dat Hij nu en vandaag bij ons is, 
ook in onze diepste nood. En vieren in de kerk heeft voor mij 
alles te maken met wat in de samenleving gebeurt, anders 

vieren we 'wereldvreemd'. God wil ons nabij zijn bij alles wat 
we meemaken. We nemen het mee naar de kerk en gaan ho-

penlijk bemoedigd, geraakt, geïnspireerd, getroost 
weer naar huis.  

 
Op deze manier wil de eucharistie op ver-

schillende manieren bruggen bouwen, 
ook een brug naar buiten, want vieren 
in de kerk houdt ook een opdracht 
in: na elke dienst is er een andere 
dienst, de dienst aan de naaste. Ook 
de monniken in de Slangenburg 
doen dat op een inspirerende en 
open manier, wij pastores doen dat 

hopenlijk op een eigentijdse wijze en 
velen met ons, in de verschillende ge-

loofsgemeenschappen.  
 

Helaas kan er minder eucharistie gevierd 
worden door het gebrek aan priesters, maar we 

komen wel samen, dankzij voorgan-
gers. Misschien niet altijd met een 
wijding, maar wel met veel toewij-
ding. Laten we bruggen blijven slaan 
– ons jaarthema – van God naar de 

mensen, en bruggen naar elkaar. Omdat we allemaal kind van 
God zijn, niet meer en niet minder. 
Met hartelijke groeten, pastoor Harrold Zemann

Jaar van de Eucharistie in Aartsbisdom begint tegelijk met Advent 

VAN DE PASTOOR  
Een brug naar het Leven…
Al toen ik een kleuter was, namen mijn ouders ons één keer per maand mee naar 
de abdij van de Benedictijnen in de Slangenburg bij Doetinchem. Als jongen keek 
ik mijn ogen uit, het was een eucharistieviering maar toch anders dan in onze eigen 
parochiekerk.

Logo 'Bouw een brug' 
van parochie Sint 
Maarten.

Omslag van de brochure.

Het Aartsbisdom Utrecht heeft bij het Jaar van de 
Eucharistie een draagspeldje gemaakt met in het hart 

de handen van de verrezen Christus die het brood 
breekt voor de leerlingen op weg naar Emmaüs.

De bedoeling is dat er een leesgroep wordt gevormd rond de 
brochure 'Van God is de aarde en al wat daar leeft'. Dit nieuw-
ste themanummer van de oecumenische bezinning van de 
Raad van Kerken laat zien dat duurzaamheid tot het hart van 
het christelijk geloof en het kerkzijn hoort. De brochure geeft 
inspiratie om aan de hand van bijbelteksten en christelijke 
noties als ‘Heb uw naaste lief als uzelf’ te reflecteren en ons 
geloof opnieuw te doordenken. 
Contact: Marjolein Tiemens, m.tiemens@planet.nl of 06 20774093.

'Groene' leesgroep  
in oprichting

mailto:m.tiemens@planet.nl


9november 2019 - februari 2020

Nieuws 
& achtergrond
Nieuws 
& achtergrond

Vanaf 2020 zijn de eucharistievieringen met een ‘gezamenlijke ziekenzalving’ 
waarin meer mensen tegelijk worden gezalfd, meer gespreid over het jaar op 
verschillende locaties van de parochies Sint Maarten en Sint Lucas, w.b. Sint 
Maarten: Zeist in oktober, Driebergen in mei, Maarn in januari. Ook is het altijd 
mogelijk de ziekenzalving te ontvangen bij een viering in een andere dan de 
eigen geloofsgemeenschap.

De ziekenzalving is allereerst bedoeld voor hen die ziek zijn. In het verleden werd zij 
meestal gegeven in het stervensuur. Maar, het is een sacrament van de levenden, 
niet van de stervenden. Daarom is het goed het moment ervan niet te veel uit te 
stellen en op tijd aan te vragen. 
 
De zieke vraagt om kracht en God’s nabijheid. Het sacrament kan daarom worden 
gegeven tijdens een proces van ziekte maar ook in situaties van ouderdom of 
wanneer iemand zich bijvoorbeeld voorbereidt op een zware operatie. Naast de 
goede zorg van medici, familie en vrienden is het een teken van God’s nabijheid en 
bemoediging. 
 
Aan ons pastorale team is op dit moment voor twee parochies met vijftien geloofs-
gemeenschappen één fulltime priester verbonden. Daardoor is het vaak niet mogelijk 
op afroep een priester beschikbaar te hebben voor dit sacrament. Vandaar op ver-
schillende locaties de 'gezamenlijke ziekenzalving'. Tot nu toe vonden die vieringen 
bijna allemaal in dezelfde periode plaats.  
 
Namens pastoraal team, pastoor Harrold Zemann

Vieringen ziekenzalving meer 
gespreid over het jaar

In het verslag van de voorjaarsvergade-
ring heeft u kunnen lezen dat onze jaar-
rekening 2018 (optelsom van inkom-
sten en uitgaven) sluit met een klein 
positief saldo van € 1.109. In datzelfde 
verslag staat ook dat de financiën de 
komende jaren onder druk staan, o.a. 
door een veel sterkere stijging van de 
vaste lasten dan in het recente verleden 
aan onderhoud, restauratie, energie. 
Verder bezuinigen is (bijna) onmogelijk 
terwijl de opbrengsten van Kerkbalans 
en collecten al jaren op rij met circa drie 
procent afnemen. 
Onze belangrijkste bron van inkom-
sten is die Kerkbalans. In de maand 
januari ontvangt u de bekende kerk-
bijdrage-enveloppe: geef ruimhartig 
en laat blijken dat u geeft om uw kerk. 
We willen ook de komende jaren met 
elkaar een levende parochie zijn met 
mooie vieringen, liefst met een koor 
en organist. Behalve de gebouwen en 
hun stookkosten moeten de pastoor, 
de pastoraal werkers en het secreta-
riaat van uw kerkbijdrage betaald wor-
den. We ontvangen geen subsidie 
maar willen toch een plek zijn waar 
iedereen terecht kan, en zijn dus ge-
heel afhankelijk van de bijdragen van 
alle parochianen om de deuren open 
te kunnen blijven zetten. Dopen, eer-
ste Heilige Communie, vormsel, trou-
wen, rouwen en alles daar tussenin, 
kortom een doorsnede van onze sa-
menleving die LEEFT. 
Onze parochie heeft uw financiële bij-
drage heel hard nodig, alvast hartelijk 
dank voor uw bijdrage. Informeer ook 
eens bij mij naar het voordeel van be-
lastingvrij schenken, u kunt uw bijdrage 
verhogen zonder dat het u meer kost. 
Parochiebestuur Sint Maarten,  
Gerard Hoogervorst, penningmeester, 
ghoogervorst1947@gmail.com

Actie Kerkbalans: 
Geef om je Kerk

Maarn bijt spits af 
De eerste ziekenzalving in 2020 voor de ‘Kleine Heuvelrug’ is op vrijdag 24 ja-
nuari om 14.30 uur in de St. Theresiakerk in Maarn. Voorganger: pastoor 
Harrold Zemann. Na afloop gelegenheid voor koffie of thee en ontmoeting. U 
kunt zich voor deze ziekenzalving opgeven bij: 
Leersum: Loes Grimmelijkhuizen, loesgrimmelijkhuizen@outlook.com  
Doorn: secretariaat en/of Ans Damen, 0343-412148, ook wanneer u vervoer 
nodig heeft naar Maarn. 
Woudenberg: Dini Heusdens, dini@heusdens.com  
Maarn: Angelien Groot, 0343-443241

Ritueel bij de ziekenzalving. 

mailto:ghoogervorst1947@gmail.com
mailto:loesgrimmelijkhuizen@outlook.com
mailto:dini@heusdens.com
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Met vier van de koorleden – behalve Lieke ook Emma Smit 
(18), Jennie de Souza (27) en Simon Nederhoff (23) – sprak 
begeleider/pastor Hao Tran na de repetitie over de Oudejaars-
vesper waaraan zij werken en hoe zij die gaan invullen. 
 
Eerste vraag: Hoe is het is om een grotere inbreng te heb-
ben bij het voorbereiden van een viering? 
Het is veel werk, vinden de koorleden. Maar voor een enkele 
keer ook wel leuk. En het is al zo'n dertig jaar traditie dat het 
jongerenkoor dit doet: dat 'heeft wel wat', vinden zij. Iedereen 
komt er mooi aangekleed naartoe, en na afloop fiets je door 
naar het vuurwerk. Het wordt ook gezellig gemaakt, en dat trekt. 
 
Wat neemt het koor mee uit het afgelopen jaar? 
Jennie heeft, na bijna tien jaar bij de Lidl gewerkt te hebben, 
een nieuwe baan gekregen. Ze heeft er een poosje naar moeten 
zoeken en was blij toen ze iets naar haar zin had gevonden. 
een belangrijke verandering dus in het afgelopen jaar. 

Simon studeert aan het eind van dit studiejaar af in energy 
science. Hij vraagt zich af hoe het erna verder gaat voor hem: 
wat voor baan wordt het? 
Lieke heeft zich dit jaar tijdens de vakantie verloofd. Ze wil 
het komende jaar flink sparen voor de bruiloft. 
Emma is dit jaar geslaagd voor haar eindexamen havo. Ze 
doet nu op de vavo (Voortgezet Algemeen Volwassenen Onder-
wijs) in één jaar twee jaarleergangen wiskunde en vier leergan-
gen economie, ter uitbreiding van haar profiel. Zodat zij beter 
is toegerust voor een vervolgopleiding. Welke dat wordt, weet 
ze op dit moment nog niet. 
 
Is er een (pop)lied dat voor jou iets weergeeft van het af-
gelopen jaar? 
Emma heeft wel een antwoord: ‘Tijdens de vakantie heb ik, 
samen met mijn vrienden, wel honderd keer het nummer ‘Hoe 
het danst’ van Marco Borsato gedaaid. Geen nummer voor de 
vesperviering, trouwens.' 

Reportage 

'Mensen zouden elkaar  
meer moeten steunen'

Jongerenkoor Driebergen werkt aan oudejaarsvesper met een boodschap

Op vrijdagavonden is altijd een enthousiaste groep jongeren bijeen in het parochie-
centrum van de St. Petrus' bandenkerk in Driebergen om daar de sterren van de 
hemel te zingen. Zij doen dat onder de bezielende leiding van hun dirigente en koorlid 
Lieke van Oostenbrugge. Dat zij er niet alleen plezier aan beleven maar ook een goede 
band hebben met elkaar, is zichtbaar.

Dirigente/koorlid Lieke van Oostenbrugge leidt het 
Jongerenkoor Driebergen (JDK): '...hectisch werkschema…'.  
FOTO'S Korien Bast

'Ik zou willen dat 

mensen 

zich minder 

conformeerden 

aan verwachtingen 

van anderen'

Het jongerenkoor van de St. Petrus' bandenkerk bereidt deze 
weken de oudejaarsvesperdienst voor, een viering met zang 
en overdenkingen. Een aantal van de koorleden aan het 
woord over het koor, hoe ze in het leven staan, hun ambities. 



Wat hoop je voor jezelf in het nieuwe jaar? 
Emma hoop een leuke nieuwe studie te vinden. 'En dan vooral 
in een fijne stad. Thuis blijven wonen zou ook kunnen, omdat 
dat goedkoop is. Belangrijkste is, dat het een studie is die bij 
mij past.' 
Jennie zou graag groter willen gaan wonen in het nieuwe 
jaar. Als haar vriend, met wie ze nu bijna vijf jaar samen is, 
haar ten huwelijk zou vragen, zou dat leuk zijn: 'Maar het 
hoeft niet per se.' 
Lieke zou meer rust in 
haar werkschema willen. 
Dat is nu vrij hectisch. Zij 
heeft wel zeven verschil-
lende werkgevers, groten-
deels in de muziek: 'Het is 
een beetje chaotisch. Ik wil 
het liefst één ding schrap-
pen, of misschien ook wel 
een paar dingen, en dan 
nog koordirectie studeren.' 
Ook wil ze graag centraler 
gaan wonen. Nu woont zij 
in Limburg. En ze hoopt op 
een baan voor haar vriend, 
die tuba speelt. Er komt 
een baan vrij in Assen: 'Als 
hij die krijgt, kunnen we op 
een handiger plek gaan wo-
nen.' 
Simon wil graag een baan, 
hij heeft een studieschuld 
en is wel toe aan een inko-
men. Ook hij wil andere 
woonruimte: 'Ik woon nu in 
een studentenhuis met ook 
eerstejaars, en die komen 
vaak dronken thuis, wat 
voor onrust zorgt als ik 
moet studeren.' Zijn vrien-
din gaat ook afstuderen en 
dan werken, daarna willen 
ze samen een huis zoeken. 
  
Welke boodschap wil je 
meegeven tijdens de vie-
ring op oudejaarsavond? 
Lieke zou willen dat men-
sen zich minder confor-
meerden aan de verwach-
tingen van anderen: 'Doe 
wat past bij jou, niet wat 
een ander vindt dat je zou 
moeten doen.' 
Jennie wil meegeven dat 
mensen naar elkaar moeten omzien: 'Als je om je heen kijkt en 
ziet wat er allemaal gebeurt, dan zeg ik: mensen zouden elkaar 
meer moeten steunen. We moeten iets dienstbaarder zijn.' 

Waarom hebben jullie gekozen voor een jongerenkoor van 
de kerk? 
Voor Simon was het een familiedingetje: 'Ik heb drie oudere 
broers. Die namen me toen ik vijftien was mee naar het koor. 
Het leek me gezellig. Eerst heb ik de kat uit de boom gekeken 
en kwam ik voornamelijk voor de goede sfeer, later ging ik het 
zingen meer beheersen en waarderen.' 
Emma kende de kerk doordat ze met haar ouders meeging 

naar de vieringen. Zij is een 
tijd misdienaar geweest. Toen 
ze daarmee wilde ophouden, 
gaven haar ouders toestem-
ming mits ze op het jongeren-
koor ging: 'Mijn ouders vinden 
het belangrijk dat je iets doet 
voor een ander zonder daar 
iets voor terug te krijgen. Toen 
ik een keer bij de repetities 
ging kijken, vond ik het een 
leuke groep en later kwam 
daar ook de liefde voor het zin-
gen bij.' 
Jennie ging, voornamelijk 
voor de gezelligheid, mee met 
haar toenmalige vriend: 'Ver-

volgens werd het zingen 
steeds belangrijker voor 
me.' 
Simon vertelt dat het aan-
tal koorleden wel is terug-
gelopen. Nu zijn het er zes-
tien, zo'n drie jaar geleden 
waren het er nog meer dan 
twintig. De mensen die een 
binding met de kerk hebben, 
blijven meestal wel. Maar zij 
die dat niet hebben, haken 
soms af.' 
Lieke begrijpt dat wel: 'Zingen 
in een koor heeft voor jonge 
mensen niet zo'n hip imago. 
Als het dan ook nog een kerk-
koor is, maakt dat het nog iets 
suffer. Toch is het koor niet al-
leen een aantal mensen dat 
samen mooi zingt, het is ook 
een hechte vriendenclub.' 
 
Het Jongerenkoor Driebergen 
(JKD) staat open voor nieuwe 
leden. 'De vriendenclub is 
hecht, maar niet zo hecht dat 
nieuwe leden er niet tussen 
zouden kunnen komen', zegt 

Lieke. 'Ze zullen met vreugde in de groep worden opgenomen.' 
 
Korien Bast

11

Vervolg reportage

Oktober - november 2019

Jennie de Souza (links op de foto): 

hopen op een groter huis.

Emma Smit (middenin, in de witte bloes): met vrienden wel 
honderd keer 'Hoe het danst' van Marco Borsato gedraaid.

Simon Nederhoff (tweede 

van rechts): na dit studiejaar 

op zoek naar een baan.
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ZATERDAG 23 NOVEMBER 
C : 19.00 Woudenberg H. Tran, pw Samenzang 
 
ZONDAG 24 NOVEMBER, Christus Koning 
K : 09.30 Doorn A.k. Damen, pv  
C : 09.30 Doorn H. Tran, pw Martinuskoor 
E : 09.30 Driebergen F. Verhaar, pr Mediant 
C : 09.30 Leersum C. van Loon, diak Samenzang 
C : 11.00 Maarn H. Tran, pw Schola 
E : 09.30 Zeist H. Bloem, pr Themakoor 
 
ZATERDAG 30 NOVEMBER 
Geen viering 
 
ZONDAG 1 DECEMBER, 1e zondag van de Advent 
E : 09.30 Doorn F. Verhaar, pr Onderweg 
C : 09.30 Driebergen N. Spiljard, pw SGM  
C : 09.30 Leersum M. Sarot, diaken Samenzang  
C : 11.00 Maarn N. Spiljard, pw Theresiakoor 
E : 11.00 Woudenberg H. Bloem, pr Catharinakoor 
O : 18.30 Woudenberg M. v.d. Horst, pv Samenzang  
E : 09.30 Zeist H. Zemann, pr Daniëlle &  

Suzanna Raue 
 
WOENSDAG 4 DECEMBER 
V : 19.30 Leersum M. Sarot, diaken Samenzang  
V : 19.15 Zeist J. van Andel, pv & Samenzang   

G. Kardol, pv  
 
ZATERDAG 7 DECEMBER 
E : 19.00 Doorn H. Zemann, pr Martinuskoor 
 
ZONDAG 8 DECEMBER, 2e zondag van de Advent 
G : 09.30 Doorn werkgroep Doorn Samenzang 
C : 09.30 Driebergen werkgroep Vakantiekoor 
C : 09.30 Leersum H. Tran, pw Samenzang 
C : 11.00 Maarn H. Tran, pw Theresiakoor 
C : 11.00 Woudenberg Werkgroep Samenzang 
E : 09.30 Zeist H. Zemann, pr Themakoor 
 
DINSDAG 10 DECEMBER 
B : 19.30 Driebergen H. Zemann, pr SGM  
 
WOENSDAG 11 DECEMBER 
E : 14.00 Leersum H. Zemann, pr Andrieskoor  
V : 19.30 Leersum A. Altena, ds Samenzang  
O : 19.30 Zeist N. Spiljard, pw & Samenzang  

H. Wigman, pv 
 

ZATERDAG 14 DECEMBER 
E : 19.00 Leersum H. Zemann, pr Andrieskoor 

ZONDAG 15 DECEMBER, 3e zondag van de Advent 
K : 09.30 Doorn A.k. Damen, pv  
C : 09.30 Doorn werkgroep Doorn Martinuskoor 
E : 09.30 Driebergen F. Verhaar, pr Mediant  
C : 11.00 Maarn werkgroep Doorn Theresiakoor 
C : 11.00 Woudenberg C. v. Loon, diaken Catharinakoor 
E : 09.30 Zeist H. Bloem, pr Emmauskoor 
 
WOENSDAG 18 DECEMBER 
C : 10.30 Driebergen P. Tilma, prst Samenzang  
V : 19.30 Leersum W. Sarot, pw Samenzang  
O : 19.15 Zeist A. Soomers, pv & Samenzang  

C & P. Gerrits, pv  
 
ZATERDAG 21 DECEMBER 
E : 19.00 Driebergen Rector P. Kuipers Schola 
 
ZONDAG 22 DECEMBER, 4e zondag van de Advent 

C : 09.30 Doorn E. Rietveld, pv Martinuskoor 
C : 09.30 Leersum N. Spiljard, pw Samenzang 
C : 11.00 Maarn E. Rietveld, pv Schola 
C : 11.00 Woudenberg N. Spiljard, pw Samenzang 
E : 09.30 Zeist Rector P. Kuipers Samenzang 
 
DINSDAG 24 DECEMBER, Kerstavond 
C : 20.30 Doorn N. Spiljard, pw Onderweg & 

Martinuskoor  
C : 18.30 Driebergen N. Spiljard, pw JKD  
E : 20.30 Driebergen Mgr. T. Hoogenboom SGM 
E : 21.00 Leersum P. Koper, pr Andrieskoor 
E : 20.30 Maarn H. Bloem, pr Theresiakoor 
C : 20.30 Woudenberg M. Sarot, diaken Rejoice 
C : 18.00 Zeist H. Tran, pw Daniëlle &  

 Suzanna Raue  
C : 20.30 Zeist H. Tran, pw Ad hoc-koor 
E : 22.30 Zeist Mgr. T. Hoogenboom Themakoor 
 
WOENSDAG 25 DECEMBER, 1e Kerstdag 
E : 10.00 Doorn H. Bloem, pr Onderweg &  

Martinuskoor  
C : 09.30 Driebergen H. Tran, pw Mediant 
E : 11.00 Woudenberg H. Zemann, pr Catharinakoor  
E : 09.30 Zeist H. Zemann, pr Emmauskoor 
 
DONDERDAG 26 DECEMBER, 2e Kerstdag 
E : 11.00 Leusden H. Zemann, pr Samenzang  
 
ZATERDAG 28 DECEMBER 
C : 19.00 Woudenberg M. Sarot, diaken Samenzang 
 
 

Vieringen  
rooster Vieringenrooster zaterdag 23 november 2019 t/m zondag 16 februari 2020
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ZONDAG 29 DECEMBER, H. Familie 
C : 09.30 Doorn M. Sarot, diaken Martinuskoor 
E : 09.30 Driebergen F. Verhaar, pr Mediant 
C : 09.30 Leersum werkgroep Samenzang 
C : 11.00 Maarn E. Rietveld, pv Theresiakoor 
E : 09.30 Zeist H. Zemann, pr Samenzang 
 
DINSDAG 31 DECEMBER, Oudejaarsdag 
G : 19.00 Doorn werkgroep Samenzang 
V : 19.00 Driebergen H. Tran, pw JKD 
 
WOENSDAG 1 JANUARI, Nieuwjaarsdag 
E : 10.30 Driebergen F. Verhaar, pr Vakantiekoor 
C : 11.00 Woudenberg M. v.d. Horst, pv Catharinakoor 
O : 10.30 Zeist H. Bloem, pr Samenzang  
 
ZATERDAG 4 JANUARI 
E : 19.00 Doorn P. Roberz, pr k.n.n.b. 
G : 19.00 Zeist M. v.d. Horst, pv Samenzang 
 
ZONDAG 5 JANUARI, Openbaring des Heren 
G : 09.30 Doorn Werkgroep Doorn k.n.n.b. 
C : 09.30 Driebergen H. Tran, pw k.n.n.b.  
C : 09.30 Leersum M. Sarot, diaken k.n.n.b. 
C : 11.00 Maarn E.  Rietveld, pv k.n.n.b. 
C : 11.00 Woudenberg C. v. Loon, diaken k.n.n.b.  
E : 11.00 Zeist H. Bloem, pr k.n.n.b. 
 
ZATERDAG 11 JANUARI 
C : 19.00 Leersum C.v. Loon, diaken k.n.n.b. 
 
ZONDAG 12 JANUARI, Doop van de Heer 
K : 10.30 Doorn A.k. Damen, pv k.n.n.b.  
O : 10.30 Doorn N. Spiljard, pw k.n.n.b. 
E : 09.30 Driebergen F. Verhaar, pr k.n.n.b. 
E : 11.00 Maarn P. Robertz, pr k.n.n.b. 
E : 11.00 Woudenberg M. v.d. Horst, pv k.n.n.b. 
L : 18.30 Woudenberg M. Sarot, diaken k.n.n.b. 
E : 11.00 Zeist H. Bloem, pr k.n.n.b. 
 
ZATERDAG 18 JANUARI 
C : 19.00 Driebergen J. Loffeld, pr k.n.n.b. 
 
ZONDAG 19 JANUARI, Gebedsweek voor de Eenheid 
C : 09.30 Doorn werkgroep Doorn k.n.n.b. 
O : 10.00 Leersum werkgroep k.n.n.b. 
C : 11.00 Maarn werkgroep Doorn k.n.n.b. 
O : 10.00 Woudenberg M. Sarot, diaken k.n.n.b.  
O : 10.00 Zeist W. Hoekstra, pv k.n.n.b.  
E : 11.00 Zeist H. Zemann, pr k.n.n.b.  
 

ZATERDAG 25 JANUARI 
E : 19.00 Woudenberg H. Zemann, pr k.n.n.b. 
 
ZONDAG 26 JANUARI, Gebedsweek voor de eenheid 
E : 09.30 Doorn F. Verhaar, pr k.n.n.b. 
O : 09.30 Driebergen N. Spiljard, pw k.n.n.b. 
E : 09.30 Leersum P. Koper, pr k.n.n.b. 
C : 11.00 Maarn M. Sarot, diaken k.n.n.b. 
E : 11.00 Zeist H. Bloem, pr k.n.n.b.  
 
ZATERDAG 1 FEBRUARI 
E : 19.00 Doorn P. Robertz, pr k.n.n.b. 
G : 19.00 Zeist M. v.d. Horst, pv k.n.n.b. 
 
ZONDAG 2 FEBRUARI, Maria Lichtmis 
G : 09.30 Doorn werkgroep Doorn k.n.n.b. 
C : 09.30 Driebergen N. Spiljard, pw k.n.n.b.  
C : 09.30 Leersum H. Tran, pw k.n.n.b. 
C : 11.00 Maarn N. Spiljard, pw k.n.n.b. 
C : 11.00 Woudenberg H. Tran, pw k.n.n.b. 
E : 11.00 Zeist H. Bloem, pr k.n.n.b. 
 
ZATERDAG 8 FEBRUARI 
E : 19.00 Leersum H. Zemann, pr k.n.n.b. 
 
ZONDAG 9 FEBRUARI, 5e zondag door het jaar A 
C : 09.30 Doorn M. Sarot, diaken k.n.n.b. 
E : 09.30 Driebergen F. Verhaar, pr k.n.n.b. 
C : 11.00 Maarn M. Sarot, diaken k.n.n.b. 
C : 11.00 Woudenberg werkgroep k.n.n.b. 
E : 11.00 Zeist H. Zemann, pr k.n.n.b.  
 
ZATERDAG 15 FEBRUARI 
C : 19.00 Driebergen M. Sarot, diaken k.n.n.b. 
 
ZONDAG 16 FEBRUARI, 6e zondag door het jaar A 
C : 09.30 Doorn E. Rietveld, pv k.n.n.b. 
C : 09.30 Leersum M. Sarot, diaken k.n.n.b. 
E : 11.00 Maarn P. Robertz, pr. k.n.n.b. 
C : 11.00 Woudenberg M. v.d. Horst, pv k.n.n.b. 
E : 11.00 Zeist H. Bloem, pr k.n.n.b.  
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WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN. HET MEEST ACTUELE ROOSTER  
VINDT U OP ONZE WEBSITE WWW.PAROCHIE-SINTMAARTEN.NL  

DOORDEWEEKSE VIERINGEN 
Elke woensdagmorgen is er een viering in:  
• Zeist, 9.00 uur, St. Josephkerk, Rozenstraat 20. 
• Driebergen, woensdag 27 november 09.15 uur, vanaf  
   4 december 09.30 uur, Petrus’& Pauluszaal, Rijsenburgselaan 4.  
• Woudenberg, 09.30 uur, H. Catharinakerk, Woudenberg.  
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Vieringen  
rooster Vieringenrooster zaterdag 23 november 2019 t/m zondag 16 februari 2020

E:    Eucharistieviering  
C:   Communieviering  
G:   Gebedsviering 
K:  Kleuterkerk 
O:  Oecumenische viering 
V:   Vesper 
 

q Kleuterkerk 
w Kinderwoorddienst 
e Oecumenische Adventssamenzang 
r Gezinsviering 
t Parochiebrede boeteviering  
y Parochiebrede Adventsviering 
u Gezamenlijke viering Doorn & Maarn 
i Gezamenlijke viering Woudenberg & Leersum 
o Gezamenlijke viering St. Maarten & St. Lucas in    
     Leusden, Hamersveldseweg 51. 
1) Kerkelijk Centrum Zeist-West, De Clomp 33-01, Zeist 
1! Maartenskerk, Kerkplein 1 Doorn 
1@ De Voorhof, Nico Bergsteijnweg 139, Woudenberg 
1# Oosterkerk, Woudenbergseweg 44, Zeist 
1$ Opfrismis 
1% Doopsgezinde kerk, Pauw van Wieldrechtlaan 29a,  

Zeist 

pr: priester 
pv: parochiële voorganger 
pw: pastoraal werker 
prst: priesterstudent 
ds: dominee 
SGM: Sint Gregorius Magnus 
JKD: Jongerenkoor Driebergen 
k.n.n.b: koor nog niet bekend 
v.n.n.b: voorganger nog niet bekend 

WIJZIGING AANVANGSTIJDEN VIERINGEN 

• Driebergen: De viering op woensdagmorgen begint 
m.i.v. 4 december 2019 om 09.30 uur (i.p.v. 09.15 uur).  

• Doorn: De viering op 1e Kerstdag begint om 10.00 uur 
(i.p.v. 09.30 uur).  

• Zeist: De viering op zondagmorgen in Zeist zal m.i.v. 5 
januari 2020 beginnen om 11.00 uur (i.p.v. 09.30 uur). 
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Gelegenheid tot aanbidding en biecht 
• In Zeist: St. Josephkerk, Rozenstraat 20. Datum: za-

terdag 21 december 2019, 18 januari 2020, 22 fe-
bruari 2020. 

• In Barneveld: St. Catharinakerk, Langstraat 38. Data: 
7 december 2019, 4 januari 2020, 1 februari 2020. 

Pastoor H. Zemann is van 14.00-15.30 uur aanwezig.  
 
Uitstelling Heilig Sacrament op vrijdagmorgen 

Vanaf 8 november wordt de vrijdagmis van half 10 in de 
Sint Theresiakerk voorafgegaan door de uitstelling van 
het Heilig Sacrament. Vanaf 09.00 is er tijd voor ‘aan-
bidding’. De kerk is niet alleen een plek om te vieren en 
te zingen, maar ook een plek van stilte. Misschien is er 
bij u behoefte aan een beetje rust binnen de hectiek en 
de eisen van iedere dag. Even ‘verwijlen’ in de kerk bij 
het heilig brood, waarvan Jezus zegt: dit ben Ik, Ik wil er 
zijn in jouw leven om je te bemoedigen, je te voeden, je 
rust te geven. Ik ben geen verhaal van lang geleden, 
over een goed mens, nee, Ik ben er. Twee mensen die 
bij elkaar zitten hebben soms geen woorden nodig, maar 
de aanwezigheid, het er-zijn, kan een mens goed doen. 
Zo kan de aanbidding hetzelfde betekenen: jij en God. 
Ik voel me sterker nu ik weer naar huis ga. Iedere vrijdag 
om negen uur: u bent van harte welkom.   



De vormelingen zijn: Norah Berning 
(Doorn);  Rembrandt Priem en Floris 
van den Bosch (Driebergen); Elisa 
Erhnreich (Zeist); Heidy van de Hoven, 
Patrick Ossendrijver en Anna Wolbert 
(Achterveld); Lukas Groeneveld, Filip 
en Jan Pawlak, Dawid Sikorski en 
Nico Stok (Barneveld); Francheska 
Visser en Ilsa de Leeuw (Ermelo); Thijs 
van Valkengoed (Hoevelaken); Atwin 
de Vries, Tim Tolboom en Taeke 
Pinkse (Leusden); Cerra van de Weijer 
en Guus Bokker (Nijkerk); Karlijn 
Eikenhorst (Putten); Thijs Kok 
(Terschuur). 
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Nieuws 
& achtergrond

Opgave Eerste Communie 
nog mogelijk 
 
De voorbereiding op de eerste H. Com-
munie is komend jaar voor de gehele 
Sint Maartenparochie (onder voorbe-
houd van het aantal aanmeldingen) 
op twee plaatsen: zondagmorgen van 
9.30-10.30 uur (tegelijk met de zon-
dagsviering) in Driebergen, woensdag-
middag van 13.00-14.30 uur in Zeist. 
De voorbereiding voor de kinderen be-
gint voor beide groepen in januari. De 
Eerste Communieviering in Zeist is ver-
volgens op 10 mei, in Driebergen op 
7 juni. Kinderen uit de groepen 4 van 
de basisscholen kunnen zich tot 25 
november aanmelden door te mai-
len naar: secretariaat@parochie-sint-
maarten.nl. Voorafgaand aan de voor-
bereidingen met de kinderen is er 
donderdag 28 november van 20.00-
21.30 uur een ouderavond in het pa-
rochiecentrum Sint Petrus’ banden, 
Rijsenburgselaan 4, Driebergen. 

De voorbereiding op het Vormsel is dit 
seizoen veranderd: niet meer zeven bij-
eenkomsten maar één weekend (4 t/m 
6 oktober). Daarin kwamen 22 tieners 
uit de parochies St. Maarten en St. Lu-
cas bijeen, in de pastorie van Barneveld. 
De begeleiders: 'In zo’n weekend zie je 
dat de vormelingen elkaar leren kennen 
en dat in korte tijd een band ontstaat. 
Eerst vinden ze het spannend en is het 
aftasten, al snel vinden ze het leuk met 
elkaar om te gaan. Ze genoten vooral 
van sport en spel: lekker samen actief 
zijn. Nadenken en bezig zijn met het ge-
loof vonden zij minder leuk, hoewel de 
vormelingen goed meededen en het 
toch ook interessant en leerzaam von-
den. Al met al was het een intensief, 
leuk, leerzaam weekend.' 
 
De 22 hebben vrijdagavond 15 novem-
ber, tijdens een mooie Eucharistieviering 
in Achterveld, het Vormsel ontvangen 
van Mgr. Woorts.

Sponsoractie voor bedevaart
Met een sponsoractie wil Josephclub Zeist geld bijeen brengen 
voor een bedevaart voor jongeren en hun ouders naar Ban-
neux. Pastoor Zemann gaf bij zijn 25-jarig priesterjubileum 
te kennen zo'n reis graag te willen maken. Hij gaf zondag  
20 oktober samen met stagiair Paulus Tilma het startsein 
voor de actie: van alles in elkaar timmeren om te verkopen 
tijdens de St. Maartendag in november: kruidenbakken, kerst-
versiering etc. Nieuwe acties, zoals een barbecue, volgen.  
Meereizen: aanmelden via marianvanderlaan1951@gmail.com. 

Leerzaam 
vormselweekend, 
mooie viering

Zondag 24 november is er weer Kleu-
terkerk. Thema: Koning. En zondag 15 
december gaan we het hebben over Ad-
vent/Kerst. Tijd: 9.45 – 10.30 uur, de 
koffie staat klaar om 9.30 uur. Plaats: 
Ons Centrum, Dorpsstraat 15, Doorn 
(links naast kerk). Meer informatie: 
www.parochie-sintmaarten.nl of anne-
karien.damen@gmail.com 

‘Bamboestieken’: vormelingen en andere 
kinderen bouwden op de Lucasdag hele 
kunstwerken van bamboe en elastiekjes. 

Tijdens Kidsclub in oktober, op 
Wereldvoedseldag, versierden de 
kinderen cakejes, erna deelden ze die uit 
aan mensen die een steuntje in de rug 
kunnen gebruiken.

Jongerenbedevaart
Jong Katholiek organiseert van 26 april 
t/m 2 mei 2020 een jongerenbedevaart 
naar Rome, i.s.m. 'het Huis voor de Pel-
grim'. Hulpbisschoppen mgr. Woorts 
(Aartsbisdom Utrecht) en Mutsaerts (bis-
dom Den Bosch) gaan mee. Begeleiding 
door Nederlandse priesters en diakens 
die de stad goed kennen. Heen- en te-
rugreis: per vliegtuig. De deelnemers 
(max. honderd; 18 t/m 28 jaar) bezoeken 

o.m. dagelijks een eucharistieviering op 
een bijzondere plaats, waaronder de St. 
Pieter en de oudste Mariakerk van het 
westen, de Santa Maria Maggiore. Ook 
de audiëntie met paus Franciscus op het 
St. Pietersplein wordt bezocht. Overnach-
ten: in de jeugdherberg van de paters Te-
atijnen in Rome-centrum. Vrijwel alles 
gaat te voet (soms OV): goede conditie 
en loopvermogen zijn daarom vereist. 

Prijs bij inschrijving vóór 31 december: € 439, erna verhoogde prijs.  
Inschrijven:  huisvoordepelgrim.nl/onze-reizen/rome.  
Vragen: info@huisvoordepelgrim.nl, of 043 3215715.  
Nadere informatie: www.parochie-sintmaarten.nl.

mailto:secretariaat@parochie-sint-maarten.nl
mailto:secretariaat@parochie-sint-maarten.nl
mailto:secretariaat@parochie-sint-maarten.nl
mailto:marianvanderlaan1951@gmail.com
http://www.parochie-sintmaarten.nl
mailto:anne-karien.damen@gmail.com
mailto:anne-karien.damen@gmail.com
mailto:info@huisvoordepelgrim.nl
www.parochie-sintmaarten.nl
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De katholieke jongerengroep ‘Children of the Light’ draait in-
middels nagenoeg een jaar. Ze kiest voor een bijbelse invals-
hoek en haakt aan bij de actualiteit. De deelnemers komen 
elke donderdag samen in de pastorie in Doorn om te bidden 
voor en met elkaar en het geloof meer inhoud en betekenis 
te geven. Afgelopen jaar waren er verschillende gastsprekers 
over geloofsthema's. Daarnaast baden de deelnemers de ro-
zenkrans op locaties waar ongelukken of gewelddadige ge-
beurtenissen hadden plaatsgevonden. Ook maakten zij wan-
delingen, om elkaar beter te leren kennen. 
 

Voor 2020 zijn er plannen als: jongeren uit andere delen van 
het land leren kennen, om de liefde voor en van God te delen. 
'Wij geloven in een levende God die het beste wil voor ons', al-
dus begeleider Pierre Dunker. 'God schijnt op al onze vragen 
en zo willen wij het licht zijn voor anderen. Daarmee ontwik-
kelen we onze groep verder, misschien wel tot een regionale 
beweging met activiteiten als sport, muziek, theater en reizen 
naar religieuze plekken.'  
Geïnteresseerd? Mail naar martinus.childrenofthelight@gmail.com  
of bel 06-11211068, Pierre Dunker.

Misschien óp naar een regionale beweging

Duidelijk is dat het dan niet gaat over 
een kerkgebouw. Een kerk kan men zien 
als een ‘institutie’, met een eigen orga-
nisatie, eigen rituelen, voorschriften en 
regels. Een kenmerk daarvan is dat ver-
anderingen en aanpassingen veelal pas 
na veel moeite en grote weerstand zijn 
door te voeren.  
 
Een voorbeeld hiervan is de katholieke 
kerk, mondiaal én lokaal. Hoewel paus 
Franciscus het Vaticaan waar nodig wil 
hervormen en de katholieke kerk wil de-
centraliseren, blijkt dat een moeilijke op-
gave te zijn vanwege de concentratie 
van macht in het Vaticaan die men daar 
niet graag afstaat. Maar ook sommige 
bisdommen vormen machtscentra die 
voor parochies in het eigen diocees een 
eigen beleid mogen voeren. 

De katholieke kerk is als institutie/or-
ganisatie zeker niet als ‘heilig’ te kwali-
ficeren. In de geschiedenis heeft onze 
kerk immers wel laten zien dat er, naast 
allerlei positieve zaken en initiatieven, 
ook sprake is geweest van machtspoli-
tiek en -misbruik. De conclusie moet dan 
ook zijn dat de woorden in de geloofs-
belijdenis ‘de heilige katholieke kerk’ 
geen betrekking kunnen hebben op de 
institutionele kerk van Rome. De vraag 
is wat er dan wél wordt bedoeld met 
deze woorden. 
Voor de hand liggend is de veronderstel-
ling dat de auteurs wijzen op de kerk 
zoals Christus die voor ogen heeft ge-
had. Inderdaad een ‘heilige kerk’ 
van/voor alle christenen die is gericht 
op armen, vluchtelingen, onderdrukten 
en allen die uitzien naar Gods genade. 

De heiligheid van de kerk is afgeleid van 
de heiligheid van Christus als verbinding 
met en toewijding aan God. 
 
In deze visie vormen veel christelijke ker-
ken onderdeel van de ‘heilige katholieke 
kerk’.  Zij hebben immers een gemeen-
schappelijk apostolisch geloof over een 
aantal fundamentele leerstellige punten 
(hoewel er ook sprake is van omstreden 
kwesties). Laat het gemeenschappelijke 
ook het uitgangspunt zijn van een oecu-
menische dialoog en samenwerking, om 
te komen tot een verdere groei tot een 
volledige gemeenschap. 
Theo Wagenaar, parochiaan Leersum

De ‘heilige katholieke kerk’:  
voor alle christenen

Nieuws 
& achtergrond

‘Children of the Light’ draait één jaar

De jongerengroep voor de locatie in Doorn waar de leden altijd bijeenkomen. Linker groep  in het midden begeleider Pierre Dunker. 

De Gebedsweek  
voor de Eenheid  
van de Christenen  
begint 19 januari.  
Veel van onze  
kerken doen mee.  
Theo Wagenaar  
denkt na over  
'de ene heilige apostolische kerk'. 

In de geloofsbelijdenis is de aanduiding 'de ene, heilige en apostolische 
kerk’ opgenomen. Een belangrijke vraag, vooral als deze in oecumenisch 
verband wordt besproken: wat wordt verstaan onder de term ‘kerk’?

mailto:martinus.childrenofthelight@gmail.com


Nieuws 
& achtergrond

ALPHACURSUS ZEIST: ZOEKEN NAAR ANTWOORDEN  
Tijdens tien interactieve bijeenkomsten praten deelnemers van 
een Alpha-cursus in Zeist heel open over de basis van het chris-
telijk geloof. De cursus, die 23 januari begint, is gratis en - is de 
bedoeling- 'gezellig en inspirerend'. Iedereen kent momenten 
met vragen als 'Waarom ben ik hier?', 'Wat is de zin van het le-
ven?', m.n. ook bij grote gebeurtenissen als geboorte, sterven, 
verandering van baan, werkloosheid. Of de vraag: (wat) geloof 
ik? Bij Alpha ga je met elkaar op zoek naar antwoorden. Met 
pastoor Harrold Zemann en pastoraal werkers Nelleke Spiljard 
en Hao Tran denken we hierover na. Alpha is een introductie in 
het christelijk geloof. Elke avond begint met een gezamenlijke 
maaltijd, erna staat een onderwerp centraal waarover de deel-
nemers doorpraten in kleine groepen. 
Meer informatie: alphacursus.nl. Aanmelden: info@zeistzoekt.nl  
Alpha Team Zeist 
 
KOSTERSDAG 
In de Sint Catharinakathedraal en het Bonifaciushuis te 
Utrecht is 7 december de diocesane kostersdag. Het pro-
gramma staat in het teken van het Jaar van de Eucharistie, 
dat 1 december begint. 

LEESGROEP BONHOEFFER 
Sinds september loopt in Doorn een oecumenische leesgroep 
rond de Duitse, protestantse theoloog Dietrich Bonhoeffer 
(1906-1945). Op 9 april 2020 is het 75 jaar geleden dat hij 
door de nazi’s werd omgebracht. Hij is beroemd vanwege zijn 
gelovige stellingname tegen nazi-Duitsland. Zonder overdrijving 
kan gezegd worden dat zijn ‘Verzet en Overgave’ - over secu-
larisatie, de mondigheid van de mens, een a-religieus chris-
tendom en de plaats van de kerk in de wereld - een van de 
belangrijkste publicaties is op het gebied van de theologie 
van de twintigste eeuw. Data resterende bijeenkomsten, tel-
kens van 14.00-15.30 uur: 2 december 2019 (Koningshof, 
Kerkplein 1); 13 januari 2020 (parochiecentrum Martinus-
kerk); 10 februari (Ludenkapel, Berkenweg/hoek Ludenlaan); 
2 maart (Koningshof). Begeleiding: Nelleke Spiljard, Bert Co-
zijnsen, Teun Kruijswijk Jansen. Aanschaffen: ‘Verzet en Over-
gave’ (uitg. Kok/Ten Have, editie v.a. 1990). 
 
DAGBEDEVAART 
Op 10 december: bedevaart naar OL Vrouw van Handel én de 
Zoete Lieve Vrouw van Den Bosch. Vertrek: 8.30 uur uit Leus-
den, rond 10.30 uur in Handel, waar een eucharistieviering 
is. Na een koffie-/theepauze in het bedevaartcentrum vertrek 
naar ’s Hertogenbosch. Na een lunch (zelf regelen) zijn de 
pelgrims rond half drie in de kathedraal de Zoete Lieve Vrouw. 
Rond half zes vertrek richting Leusden. 
Kosten: € 35, overmaken op NL81 RABO 0385 9387 05  
o.v.v. Pelgrimsreis O.L.V. Handel/Den Bosch.  
Opgeven: via secretariaat@stlucas.nu. 
Fred Kok, Harrold Zemann, Willie van de Brug
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Driebergen – woensdag 18 december – Adventsviering voor ouderen 
De werkgroep Zieken en Ouderen verzorgt ook dit jaar in de Petrus- en Pauluszaal 
een adventsviering voor de ouderen van onze parochie. De viering begint om 10.30 
uur. Voorganger is onze priesterstudent Paulus Tilma. Na afloop wordt er gezellig 
koffie gedronken. Wilt u aanwezig zijn, maar heeft u geen vervoer, neem dan contact 
op met dhr. Fons Marlet, 0343-531581 of 06-15275342. 
Charlotte Peulen, werkgroep zieken en ouderen 
 
 
Zeist – 4. 11, 18 december - Vespers en Adventsavond 2019  

Thema: ‘De hemel raakt de aarde’.  
• Vespers op woensdag 4 en 18 decem-

ber in het Kerkelijk Centrum Zeist-
West, De Clomp 33-01. Aanvang 19.15 
uur. Voorgangers op 4 december zijn 
Gertjaap Kardol en Jeannette van An-
del en op 11 december Annelies Soo-
mers en Corry en Peter Gerrits. 

• Adventsavond op woensdag 11 decem-
ber in de Doopsgezinde Kerk, Pauw 
van Wieldrechtlaan 29a. Aanvang 
19.30 uur. Voorgangers: Nelleke  
Spiljard pw en Henri Wigman.  

     Pianist: Gertjaap Kardol. 

Uit de parochie 
vieringen

Uit de parochie 
verdieping

Driebergen – 24 december – 
Kerstviering speciaal voor 
de kinderen 
Kom je op Kerstavond om 18.30 uur 
ook naar de Sint Petrus’ bandenkerk 
om te luisteren naar een kerstvertel-
ling? Het Jongerenkoor Driebergen zal 
de viering met bekende kerstliederen 
muzikaal ondersteunen.  
In de voorbereiding naar de Kerst zullen 
we ook in de kinderwoorddienst op zon-
dag 1 december om 09.30 uur aan-
dacht geven aan de Advent en Kerst, 
met de liedjes die daarbij passen.  

Werkgroep Gezinsvieringen  
Parochie Sint Maarten 

Doorn – 12 januari - Week van Gebed voor de Eenheid 
Op 12 januari 2020 organi-
seert de Raad van Kerken 
zoals gebruikelijk de oecu-
menische viering (10.30 
uur) in het kader van de 
Week van de Eenheid in de 
Maartenskerk, Kerkplein 1, 
Doorn. Thema: Buitenge-

woon, ontleend aan het boek Handelingen 28 vers 2. Het gaat over een bijna schip-
breuk, de boot van Paulus en zijn volgelingen strandt voor het eiland Malta en de 
mensen die daar aanspoelen zeggen: “Ze (plaatselijke bevolking) waren daar bui-
tengewoon vriendelijk voor ons”. Voor de kinderen is er kinderwoorddienst.  
Alle bij de plaatselijke Raad van Kerken aangesloten geloofsgemeenschappen ne-
men deel aan deze viering. De eigen kerken zijn die ochtend dicht. 
Jeanette van Osselen

Leersum - donderdag 16  
januari - Lezing Oecumene 
Onder 'oecumene' verstaat men in de 
praktijk een naar elkaar toegroeien 
van christelijke kerken. Een streven 
dat reeds langere tijd bestaat, bijv. bij 
de oprichting van de (internationale) 
Raad van Kerken. In de verdere 
ontwikkeling van de oecumene is er 
sprake van twee tegengestelde 
krachten: enerzijds ziet men in dat 
een verdere groei naar eenheid van 
de christelijke kerken wenselijk en 
noodzakelijk is, anderzijds blijven de 
kerken vooral vasthouden aan de 
eigen uitgangspunten en aan het 
eigen gelijk. De vraag is dan op welke 
wijze kerken toch naar elkaar toe 
kunnen bewegen. 
Datum: donderdag 16 januari 2020 
Tijd: 20.00-22.00 uur 
Plaats: St. Andrieskerk, Planterslaan 
19A, Leersum 
Begeleiding: Pastor Henk Bloem en 
Theo Wagenaar



Uit de parochie 
oproepen
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LEERSUM – ZONDAG 22 DECEMBER - OECUMENISCHE 
KERSTSAMENZANG 
Plaats: Michaëlkerk, Kerkplein 1, Leersum. Tijd: 19.30 
uur.  
 
DRIEBERGEN – ZONDAG 8 DECEMBER - KERST SING-IN 
Het Sint Gregorius Magnus kerkkoor organiseert o.l.v. diri-
gente Marina Kaldeway een kerst Sing-in. Samen liederen 
zingen en luisteren naar muziek en gedichten. M.m.v. or-
ganist Hans van Duren en fluitiste Marieke van Duren.  
Plaats: St. Petrus’ bandenkerk, Kerkplein 5 te Drieber-
gen-Rijsenburg. 
Tijd: 15.00 - 16.00 uur. 
De toegang is gratis, een vrijwillige bijdrage welkom. Op 
het Kerkplein zal ook een Wintermarkt gehouden worden. 
 
MAARN – ZATERDAG 21 DECEMBER – KLEIN BYZAN-
TIJNS KOOR 
Het Klein Byzantijns koor, o.l.v. de Russische dirigent Ilia 
Belianko, zingt a-capella een gevarieerd programma met 
o.a.: een aantal koorconcerten van Archangelski en Bort-
nianski, delen uit de door Tsjaikovski’s gecomponeerde li-
turgie van Chrisostomos, oude Oekraïense kerstliedjes, en 
Maria- en engelenliederen van Tsjesnokov, Sviridov en 
Rachmaninov.  
Plaats: St. Theresiakerk, Amersfoortseweg 50, Maarn. 
Tijd: 16.00 uur.  
Bijdrage: € 7,- , inclusief een drankje na afloop.  
Een bedrag sponsoren kan ook:  
Stichting NL64RABO 0355142481.  
Meer info: www.parochie-sintmaarten.nl.  
Nienke Lettinga 
 
ZEIST - THEMAKOOR ST. JOSEPHKERK 
Het Themakoor heeft een doorstart gemaakt en gaat nu 
verder als vereniging ‘Themakoor Zeist’. 
Vierentwintig enthousiaste zangers en zangeressen repe-
teren, o.l.v. Jasper Witteveen en ondersteunt door piano-
begeleiding van Huub Jansen, sinds 5 september ter voor-
bereiding op de zondagsvieringen (zie het vieringenrooster 
op pag. 12).  
De akte van oprichting zal in november 2019 notarieel 
worden vastgelegd. Het bestuur bestaat uit Marianne Ver-
daas (secretaris), Gerard Verstegen (penningmeester) en 
Theo Elbertse (voorzitter). 
De leden betalen contributie, zodat dirigent en pianist 
bekostigd kunnen worden. 
Nieuwe zangers/zangeressen zijn altijd welkom. 
Theo Elbertse, voorzitter 

Zeist – Vrijwillige bijdrage De Mantel 

Traditiegetrouw vragen wij u in het najaar om een vrijwillige 
bijdrage voor ons parochieblad, die gebruikt wordt om de kos-
ten van redactie en productie te dekken. De opbrengsten van 
de advertenties compenseren deze kosten niet voldoende. 
We hopen daarom op een (vrijwillige) bijdrage van alle lezers. 
U kunt uw bijdrage overmaken naar NL78 INGB 00079031 
46 t.n.v. Parochie St. Maarten, geloofsgemeenschap Em-
maus, o.v.v. ‘bijdrage Mantel’. Bij voorbaat dank. 
Locatieraad Zeist 

Leersum - Het Engelenproject 2019  
Als Leersumse kerken zijn we een gemeenschap onderweg. In 
de adventstijd willen we wat meer nadruk leggen op het omzien 
naar elkaar in ons 
dorp.  Het toeleven 
naar het feest van de 
geboorte van Christus 
is voor menigeen een 
moeilijke tijd maar ook 
een tijd van pakjes ma-
ken en geven. De werk-
groep roept u op om 
mee te doen met het 
Engelenproject. Wilt u 
anoniem wat extra 
doen voor iemand die 
daar blij om kan zijn, 
of weet u iemand die 
wel wat extra aandacht 
van ons kan gebrui-
ken, kom dan in actie 
en doe mee. U bepaalt 
zelf hoe u en wanneer u tijd hebt om engel te zijn. De werkgroep 
geeft u een adres.  
Nieuwsgierig geworden? Stuur dan een mailtje naar de 
werkgroep: Lieneke Overweel,  
janlienekeoverweel@gmail.com of Marga van  
Leeuwen, m_g.leeuwen@wxs.nl. 

MUZIEK

Maarn – Reserveren grafplek op  
de R.K. Begraafplaats 
in Maarn  
Het bestuur van de R.K. Be-
graafplaats St. Theresia biedt, 
op basis van nader onderzoek 
en advies van de brancheor-
ganisatie, vanaf heden aan pa-
rochianen de mogelijkheid aan 

om een grafplek of een urnenkelder te kunnen reserveren 
op de R.K. Begraafplaats in Maarn. Alleen parochianen 
zoals vermeld in het reglement van deze begraafplaats 
kunnen hier gebruik van maken.  
Voor meer informatie kunt u terecht bij Marijke van 
Munster, secretaris, 0343 442321 of op onze website, 
www.parochie-sintmaarten.nl/begraafplaatsen/theresia

https://www.parochie-sintmaarten.nl/events/lijst/?tribe_paged=2&tribe_event_display=list
mailto:janlienekeoverweel@gmail.com
mailto:m_g.leeuwen@wxs.nl
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Uit de parochie 
en verder…

Zeist – zaterdag 30 november – Adventsmarkt 
De PKN en NGK organiseren ook dit jaar gezamenlijk een Ad-
ventsmarkt. Er zijn kraampjes waar u verschillende dingen kunt 
maken, zoals o.a. een kerststukje, kerstkrans, versieringen voor 
in de kerstboom, een engeltje van schapenwol, geurappeltjes 

steken en glas etsen. Er zijn ook producten te koop, zoals sieraden, kerstkaarten 
en FairTrade producten. In het café zijn diverse dranken, zelfgebakken taarten en 
versgebakken pannenkoeken verkrijgbaar. Muzikanten zorgen de hele middag voor 
sfeervolle achtergrondmuziek. Iedereen, van jong tot oud, is van harte welkom, 
toegang is gratis. 
Plaats: Kerkelijk Centrum Zeist-West, De Clomp 33-01, Zeist. 
Tijd: 13.00-17.00 uur.   
 

Woudenberg – Zondag 22 december - Kerstkuier  
Kerstkuier, een wandeling in de wijk rondom de H. Catharinakerk en De Voorhof 
met korte tussenstops die in het teken staan van de reis van Jozef en Maria naar 
Bethlehem. Er wordt gelopen in groepen die tussen 18.30 en 19.00 uur om de vijf 
minuten zullen starten. Na de kerstkuier is er gelegenheid voor een drankje.  
Wandelt u ook mee? 

Namens werkgroep Kerstkuier, Angelique Martina-Spies 
 

Leersum – 26 december & 15 januari – Samen eten in Ons Eetcafé  
Eet u ook mee bij Ons Eetcafé in Leersum? U kunt er alleen heen of samen. Er is al-
tijd iemand om een praatje mee te maken. U krijgt een driegangenmaaltijd met 
twee drankjes, koffie of thee, en dat alles voor slechts vijf euro.  
 
Tweede kerstdag is Ons Eetcafé in het Michaëlhuis, Kerkplein 1. Aanvang: 17.30 uur. 
Reserveren van 16 t/m 20 december via: 06 – 46351528 of eetcafeleersum@gmail.com. 
Op woensdag 15 januari vindt u Ons Eetcafé in de Johanneskerk, Lomboklaan 9. Reser-
veren van 6 t/m 10 januari 2020.  
De maaltijden van Ons Eetcafé worden verzorgd door vrijwilligers van drie Leersumse 
kerken i.s.m. slagerij Van Dijk.

 
• Kinderen die deel uit willen maken van dit evene-

ment. Meld je hiervoor aan via de flyers die op de 
basisscholen worden uitgedeeld.  

• Lege potjes voor de waxinelichtjes langs de route. 
Deze kunt u vanaf 1 december afgeven bij onder-
getekende. Alvast bedankt daarvoor!

Zeist – februari - 
Basiscursus iPad  

De iPad basiscursus, 
voor parochianen van 
Sint Maarten die nog niet digitaal zijn, 
gaat weer van start. U maakt kennis 
met de ‘digitale wereld’ via de i-Pad en 
leert o.a. een e-mailadres aanmaken, 
e-mailen, surfen op internet, maken en 
mailen van foto’s en beeldbellen. U kunt 
een i-Pad te leen krijgen. Thuis heeft u 
een wifimodem met aansluiting bij een 
internetprovider. 
Kosten: gratis. Cursusboek: tijdens de 
cursus lenen of aanschaffen (€ 12,50).  
Cursusdata:  
• donderdag 6, 13, 20 en 27 februari 

2020. Tijd: 10.00-12.00 uur óf 
14.00-16.00 uur. 

• vrijdag 7, 14, 21, 28 februari 2020. 
Tijd: 14.00-16.00 uur.  

Plaats: parochiecentrum Emmaus, 
Rozenstraat 20, Zeist.  
Meer info en aanmelden:  
Peter van der Arend, Voorheuvel 25e, 
3701 JA Zeist, 030-6918535, 
pcm.arend@ziggo.nl.  
 

Zeist – maandelijks – iPad-café 
Heeft u problemen met uw iPad of 
iPhone? Kom dan naar het iPad-café. 
Elke eerste vrijdag van de maand is 
het café van 10.00-12.00 uur ge-
opend. Data: 6 december 2019, 3  
januari 2020, 7 februari 2020. 
Plaats: Parochiecentrum Emmaus, 
Rozenstraat 20, Zeist.  
Meer info: Peter van der Arend, 030-
6918535, pcm.arend@ziggo.nl.  

HELPENDE HANDEN GEZOCHT VOOR: 
• Het gereedmaken (ca. 14.30 uur) en opruimen van de ruimte (tot ca. 20.30 uur) 
• Tijdens het Kerstfeest zelf zijn er mensen nodig die zich verantwoordelijk 

weten voor de gang van zaken en die een helpende hand bieden waar dat 
nodig is, zodat we met elkaar een fijn feest hebben. 

Doe je/ doet u mee? Laat het (nu) weten aan: 
Mw. Sjaan Veenhof, 0343-412613 (tussen 17.30 en 19.00uur), s.veenhof@ccz.nu   
Mw. Gina Peters, 06-23045492, petersgcm@gmail.com 

Doorn – 26 december - Kerst vieren doe je samen 
Kerstfeest is een feest van saamhorigheid. Fijn om het feest dan ook met anderen 
te vieren. De Martinusparochie, de Maartenskerkgemeenten en de Zonnebloem (af-
deling  Doorn) organiseren Tweede Kerstdag een gezellig Kerst-open-huis en Kerst-
diner in de Koningshof en Maartenskerk. Wie het wil meevieren is welkom van 
16.30 tot ca. 19.30 uur. 

mailto:eetcafeleersum@gmail.com
mailto:pcm.arend@ziggo.nl
mailto:pcm.arend@ziggo.nl
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Wel & Wee

Overleden 
04 augustus 2019 Maria Gerarda (Ria) Jurgens-Rijken (71), 

Driebergen 
08 september 2019 Jan Weldam (75), Driebergen 
16 september 2019  Alida Adriana Bies- Sierag ( 91 ), Doorn 
24 september 2019   Anna Maria van den Hil van Ham (98 ), 

Doorn 
25 september 2019 Johanna Martina Maria (Ans) Hoogerwerf-

Reijrink (71), Driebergen 
03 oktober 2019 Henriette Pieck-Verschuren (76). Zeist 
04 oktober 2019 Bert Slichter (87). Zeist  
18 oktober 2019 Wim Graal (84). Zeist 
19 oktober 2019 Ludovicus Constantinus Jozephus Maria 

Commissaris (78), Doorn 
21 oktober 2019 Johanna Grünbauer, Leersum 
30 oktober 2019 Nicolaas Gerardus (Niek) Huetink (95), 

Driebergen 

Op 2 oktober jl. bereikte ons het verdrietige nieuws dat pastor 
Wim van Wijk in zijn geliefde IJsselstein was overleden. Pastor 
van Wijk was al enige tijd ziek.  
 
Op zaterdag 5 oktober werd de eucharistieviering rond zijn 
uitvaart gehouden in de Sint Nicolaas Basiliek te IJsselstein. 
Een van de voorgangers was de ons bekende emeritus-pastor 
Cor Spithoven. Wim van Wijk is jarenlang als priester in IJs-
selstein werkzaam geweest. De Basiliek was tot de nok toe 
gevuld met mensen die hem de laatste eer wilden bewijzen. 
Ook enkele van onze parochianen waren bij de uitvaart en 
begrafenis aanwezig. Pastor Wim van Wijk is jarenlang ook 
regelmatig voorgegaan in de eucharistievieringen in onze Jo-
sephkerk. Velen zagen hem graag voorgaan. Hij stond midden 
tussen de mensen en verstond de kunst in de preek altijd de 
juiste snaar te raken, nooit boven de mensen maar tussen 
hen in. Onze locatie is hem veel dank verschuldigd. We zullen 
hem niet vergeten. Dat hij moge rusten in vrede. 
 
Op de rouwkaart stond de volgende tekst: 
“Gij hebt mijn hart met vreugde vervuld, meer 
dan een rijke oogst mij kan geven” Psalm 4 : 8 
 
Geloofsgemeenschap Emmaus, Fred Kelder 

IN MEMORIAM
Pastor Wim van Wijk

Woudenberg - Sint Franciscusviering en -lunch 
Zorg voor de aarde en duurzaamheid stonden centraal bij de 
Franciscusviering en –lunch, voorbereid door de werkgroep 
Duurzame Groene Catharina en de oecumenische werkgroep 
van de traditionele Sint Maartenlunch. 
Het thema van de viering was 'Toekomst Zaaien'. Voorganger 
Henk Bloem gaf uitleg over Franciscus van Assisi die bekend 
werd om zijn aandacht voor dieren en de natuur. Het thema 
werd uitgebeeld op een schilderij waarop een volwassen hand 
mosterdzaadjes zaait en een kinderhand oogst.  
Tijdens de viering zaaiden enkele kinderen mosterdzaadjes 
in het met aarde gevulde doopvont: een mooie symboliek. In 
de Bijbel wordt geloof vergeleken met mosterdzaad dat tot 
grote planten kan uitgroeien. De muzikale ondersteuning tij-
dens de viering kwam van het koor Rejoice. 
Na de viering bleven velen voor de lunch, aangevuld met 
leden van PKN de Voorhof om elkaar te ontmoeten en samen 
na te praten over ‘Toekomst zaaien’ en duurzaamheid.  
Naast de mosterdsoep en fruit kon men genieten van ver-
schillende belegde broodjes met ham en kaas en kon men 
een eigen broodje smeren met duurzaam, vegetarisch beleg.  
Angelique Martina-Spies 
 

Zeist – 10 oktober: 42e Dag van de ontmoeting 
Bijna 170 ouderen kwamen deze dag, die gesteund wordt door 
de PCI St. Maarten, bij elkaar op deze 
dag vol ontmoetingen met bekenden 
en onbekenden. Het is fantastisch om 
te zien hoeveel vrijwilligers samen op 
de been zijn om deze dag mogelijk 
maken. Tijdens de mooie eucharis-
tieviering, verzorgd door het pastoraal 
team en met muzikale ondersteuning 
van het koor, mochten de ouderen de 
ziekenzalving ontvangen. Na de vie-
ring genoot iedereen van een heer-
lijke lunch, waarna een gezellige middag volgde. Rond half 4 
werden de ouderen weer naar huis gebracht. Echt een mooie 
beleving voor iedereen deze dag van de ontmoeting. Bedankt 
voor de organisatie, het komen van de ouderen en het helpen 
door de vrijwilligers om deze dag samen mee te mogen maken.      
Susan de Jong 



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  

Van links naar rechts 

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

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

Rini Bouwman, diaken, 033-4941264, 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 u 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 

Pastoraal team voor de R.K. parochies  
Sint Maarten & Sint Lucas

SERVICEPAGINA

DOORN, LANGBROEK: St. Martinuskerk 
Kerk en secretariaat: Dorpsstraat 15, 3941 JK, Doorn. 
Secretariaat: geopend ma t/m vrij 10.00-12.00 uur, Ans Damen,  
0343-412148, martinus@parochie-sintmaarten.nl 
PG: Fred Odijk, 0343-420391 fodijk@caiway.nl 
LR: Bas Bueno-de-Mesquita 06-12181383  
martinus@parochie-sintmaarten.nl 
NL 12 iNGB 0000 5810 28 t.n.v. St. Martinus Doorn  
 
DRIEBERGEN-RIJSENBURG: 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,  
voor urgente zaken 06-10433511  
petrusbanden@parochie-sintmaarten.nl  
PG: Dineke Lintel, 0343-539333  dineke.lintel@gmail.com  
LR: Jozeph Verbon, 06-52420954 jozeph.verbon@gmail.com 
NL 20 RABO 0375 2287 72 t.n.v.  kerkbestuur St. Petrus’ banden 
 
LEERSUM, AMERONGEN, OVERBERG: St. Andrieskerk 
Kerk: Planterslaang 19a, 3956 VV, Leersum. 
Secretariaat: Engelberg 15a, 3956 VL, Leersum, 0343-451331,  
andries@parochie-sintmaarten.nl 
PG: Loes Grimmelijkhuizen 0343-454294  
loesgrimmelijkhuizen@outlook.com 
LR: Ans Middelplaats, 0343 - 452768 w.middelplaats@ziggo.nl 
NL 32 INGB 0006 4626 51  t.n.v.  RK Parochie Sint Maarten  
geloofsgemeenschap St. Andries 

MAARN, MAARSBERGEN: St. Theresiakerk 
Kerk en secretariaat: Amersfoortseweg 50, 3951 LC, Maarn,  
0343-441210 (antwoordapparaat), theresia@parochie-sintmaarten.nl 
PG: Elly Rietveld, 06-24687032, ellyrietveld@zonnet.nl 
LR: Annique van Baal, 06-22965400, jan-annique@planet.nl 
NL 56 RABO  0372 4328 75  t.n.v. St. Theresiakerk 
 
WOUDENBERG, RENSWOUDE, SCHERPENZEEL: H. Catharinakerk 
Kerk en secretariaat: W. de Zwijgerlaan 38, 3931 KS,  
Woudenberg, 033-2862000 (antwoordapparaat),  
catharina@parochie-sintmaarten.nl  
PG & LR: 033-2862000  
catharina@parochie-sintmaarten.nl 
NL51 RABO 0372 4021 19 t.n.v.  H. Catharinakerk 
 
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  
PG: Jacqueline Bouma, 06-11423355, j.huige@ziggo.nl  
LR: Gerard Ruijs, 06-11355030, info@gerardruijs.eu 
emmaus@parochie-sintmaarten.nl  
NL 74 INGB 0000 2489 48  t.n.v. Emmausgemeenschap Zeist 
 
 
(PG = pastoraatsgroep, LR = Locatieraad) 

 

PRODUCTIE VOLGEND NUMMER 
Deadline kopij:  

donderdag 24 januari 2020 
Verspreiding:  

zaterdag 15 februari 2020
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