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Veertigdagentijd: Bewust naar Pasen 
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Interview: Broers kiezen voor katholiek geloof
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“Come in for a faith lift” staat op het 
bord van het engelse kerkje in Utrecht, 
geen face lift, maar ons geloof, ons 
vertrouwen wordt hierbinnen ‘gelift’, 
opgetild, vernieuwd.  De Veertigdagentijd 
is vanouds een goede tijd om je geloof 
te ‘liften’. Vanouds is het de periode 
waarin mensen, die christen wilden 
worden, zich voorbereidden op de doop. 
Wat betekent dit voor je leven? Zij 
werden geholpen te ontdekken wat dit 
inhoudt, zoals dat nog steeds gebeurt 
bij nieuwe ‘doopleerlingen’. Hoe vergaat 
het twee van hen, twee broers van 19 
en 28, een klein jaar later? Lees het 
interview op blz. 10/11. En voor ons alle-
maal: zijn wij nog leerling van Jezus van 
Nazareth? Wat valt er eigenlijk te leren 
in onze parochie? Hoe ervaren mensen 
dat? Lees de vier ervaringen op blz. 6/7. 
En wat houdt dat in, kun je ook oud-leer-
ling van Jezus zijn, vraagt Henk Bloem 

zich af. Zie blz. 6. En onze pastoor 
Harrold Zemann haalt zijn geloof van 
zolder (blz. 8). 
In de pastorale column, maar ook in de 
bijdrage van Marjolein Tiemens over 
verslaving en dwangmatig kopen, bezin-
nen we ons op deze Veertigdagentijd. 
Er zijn weer veel mooie activiteiten  om 
‘bewust naar Pasen’ te gaan, zoals dat 
in Doorn genoemd wordt (blz. 19). Ook 
in andere plaatsen zijn er oecumenische 
vespers; en geef u eens op voor de digi-
tale Vastenkalender van Zeist, elke dag 
een stukje bezinning (blz. 5).  Natuurlijk 
doen we ook mee aan de Vastenactie 
(blz. 5), ook hiervoor zijn er de nodige 
plaatselijke activiteiten. Houd hiervoor 
ook onze tweewekelijkse digitale nieuws-
brief in de gaten. Tenslotte: Kom zingen 
op de Lieddag. Want als je geloof ergens 
door opgetild wordt…. 
Nelleke Spiljard, p.w. 
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EN VERDER:

Van de redactie

Inhoud

Veertigdagentijd vanouds  
goede tijd om je geloof te ‘liften’



De dagen voor Aswoensdag, voor de grote 
vasten, willen sommigen nog één keer 
goed feestvieren. Per slot van rekening 
doen ze daarna veertig dagen rustig aan. 
Daarom is carnaval dinsdag-middernacht 
voorbij: woensdag is het Aswoensdag. We 
staan die dag stil bij onze eigen eindig-
heid. Misschien dat de kater na het carna-
val het makkelijker maakt, hoofdpijn doet 
al snel denken in termen van even rustiger 
aan doen. Onze sterfelijkheid overwegen 
we in het licht van het komende paasfeest. 
 
Op Aswoensdag begint de periode van 
zeven weken voorbereiding op Pasen. 
Langzaam groeien we toe naar dat groot-
ste feest van onze kerkelijke kalender. 
Pasen, mysterie van de trouw van God. 
De belofte dat de dood niet het laatste 
woord heeft, eeuwig leven. 
 
Maar hoe vaak in die veertigdagentijd 
realiseren we ons dit, hoe druk zijn we 
met de voorbereidingen van al die dingen 
“om Pasen heen” dat we ook nog tijd 
nemen ons te bezinnen op waar het alle-
maal om begonnen is? Even een moment 
voor onthaasting: een extra uurtje in de 
kerk, op woensdag; of thuis een keer de 
bijbel openslaan, zomaar waar dat dikke 
boek openvalt een stuk lezen, erover 
nadenken, laten bezinken? Het maakt 
eigenlijk niet uit welk verhaal, overal is 
het God die tot ons spreekt, bij monde 
van die gelovige voorouders met hun 
besef dat God met hen meetrekt, op weg 
door het leven, met alle vragen, tegen-
strijdigheden en problemen. Waren die 
verre voorouders dan zo anders dan wij, 
kunnen ook wij God “ontmoeten” op onze 
levensweg?  

Gods wegen zijn wonderbaarlijk, zegt een 
oud spreekwoord. Maar zien wij de 
wonderen nog wel, of kijken we er over-
heen, hebben wij verleerd ons te verba-
zen, te verwonderen? Veertig dagen, een 
hele tijd, vroeger een vastentijd. Afzien, 
minderen, zuiveren, en op het eind de 
grote schoonmaak, eerst het huis, dan 
de ziel: de paasbiecht. Want was het 
vasten niet meer een geestelijke zaak? 
Tegenover het lijden en de dood van 
Christus een klein lijden van onze kant, 
een mee-lijden, vrijwillig en vol overgave? 
 
Hoe kunnen wij in onze wereld vol luxe 
nog oprecht vasten en mee-lijden met 
God om zoveel onrecht, oorlog, honger, 
geweld? Misschien door er vaker bewust 
bij stil te staan, door te kijken waar we er 

zelf iets aan kunnen doen. Ik was verrast 
door het scholierenprotest om verande-
ring in ons denken te eisen over het 
milieu en aandacht van de politiek, veran-
dering in ons gebruik van energie en 
grondstoffen, van hoe en wat we aan 
boodschappen doen. Spijbelen ze of is 
het een profetisch spreken van deze 
jeugd, gericht op hún en onze toekomst?  
Als we erbij stilstaan verandert er 
misschien ook wel iets “van binnen” in 
ons, in mentaliteit, meedenken, meevoe-
len en groeit er een stukje actiebereid-
heid, bereidheid tot delen. Iets van onze 
welvaart voor wie niets heeft, bewust 
omgaan met onze wereld en haar bewo-
ners, een stapje dichter naar die recht-
vaardigheid van het Koninkrijk van God. 
Wonderbaarlijk? Misschien, of moeten 
we gewoon goed kijken? Veertig dagen 
de tijd. Of zijn we daar echt te druk voor?  
 
Fred Kok, pastoraal werker
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Pastorale column

De tijd vliegt, alweer bijna 40-dagentijd, de voorbereiding op het grote feest van 
Pasen. Die begint op Aswoensdag. Vanaf die dag proberen velen soberder te 
leven: minder luxe, minder eten, minder geld uitgeven, minder tijd op tablet of 
computer… Maar eerst is het carnaval. Waar komt dat vandaan?

Op weg  
naar Pasen

 
Wie veel heeft, kan veel kwijtraken. 
Benauwd, van alle kanten aangestaard 
door dat wat hij ooit als zijn ideaal beschouwde: 
het dagelijks brood dat oudedagsreserve wordt, 
wijn die zich voor de eeuwigheid bewaren laat. 
Dan slaat de schimmel toe en valt de adem stil. 
Geef ons royaal de durf om mondjesmaat te leven, 
het brood te delen en de beker rond te geven. 

Geef ons de ruimte van het nu, uw eeuwigheid. 
Roel Bosch op www.raadvankerken.nl

Mondjesmaat 
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Natuurlijk is iedereen vrij (niet) te kopen 
wat hij/zij wil. Maar, is dat ècht zo? Paus 
Franciscus spreekt in Laudato Si’ over 
een “vermeende consumptievrijheid”: 
 
“Daar de markt (lees: geloof in economi-
sche groei) ertoe neigt een dwangmatig 
consumptie-mechanisme te veroorzaken 
om zijn producten af te zetten, worden 

mensen uiteindelijk meegezogen in een 
wervelwind van aankopen en overbodige 
uitgaven (LS203).”  En verderop: “Velen 
weten dat de huidige vooruitgang en het 
ophopen van goederen niet voldoende 
zijn om zin en vreugde te geven aan het 
menselijk hart, maar zij voelen zich niet 
in staat af te zien van wat de markt biedt 
(LS 209).” ‘Genoeg’ komt niet voor in  

 
een economie gebaseerd op economi-
sche groei. Het geloof daarin kun je onze 
verslaving, ons ‘slavenhuis’, noemen. 
God bevrijdde zijn volk uit het slavenhuis 
Egypte. Gedurende een tocht van 40 
jaar leerde hij het een ‘economie van 
genoeg’. Elke dag mochten ze manna 
verzamelen, brood genoeg voor die dag. 
Zoals God zijn volk bevrijdde kan Hij ook 
ons bevrijden. De christelijke spirituali-
teit houdt een groei in soberheid voor 
en een vermogen van weinig te genieten 
(LS 222). Uit ervaring kan ik zeggen dat 
jezelf oefenen in genieten van genoeg 
bevrijdend werkt, vreugde geeft, meer 
diepgang aan het leven. Je leeft met 
meer aandacht voor alles en iedereen 
om je heen, het versterkt de innerlijke 
verbondenheid. Tip voor de vastentijd: 
koop eens minder (of geen nieuwe) spul-
len en ervaar de vreugde van opknap-
pen, repareren, delen en ruilen. 
Marjolein Tiemens-Hulscher,  
parochiaan Driebergen

Zijn we  
verslaafd?

Voor 2020 heeft Vastenactie niet gekozen voor een speci-
fiek land of gebied maar voor een thema dat voor alle 
ontwikkelingslanden wereldwijd geldt: Werken aan je 
toekomst, door meer en beter onderwijs en ‘doorleren’ 
voor kinderen (en volwassenen) in die landen. 
 
Het belang van doorleren 
Met dit thema laat Vastenactie zien hoe belangrijk het is 
dat kinderen niet alleen naar de basisschool kunnen maar 
ook een vervolgopleiding krijgen, een vak leren. Dat 
vergroot hun kansen op werk, waarmee ze een redelijk 
inkomen kunnen verdienen. In de campagne maken we 
o.a. kennis met Dennis, uit Zambia. Hij vertelt hoe graag 
hij weer naar school wil, hij wil leraar worden. 
 
In Nederland gaan in principe alle kinderen naar basis- 
en middelbaar onderwijs. Ook elders in de wereld krijgen 
steeds meer kinderen basisonderwijs, al is het maar een 
paar jaar. Een vervolgopleiding zit er daar echter vaak 
niet in. Vastenactie wil zorgen dat meer jongeren (en 
volwassenen) een vak kunnen leren: kleermaker, bakker, 
winkelier, bijenhouder. Dat helpt echt! Sommige mensen 

in Mbala, Zambia verdienden 
bijvoorbeeld hooguit € 100  
per jaar, € 8,30 per maand.  
Na een opleiding en begeleiding is dat € 20 tot  
€ 50 per maand. Daarmee kunnen ze voor zichzelf zorgen. 
Samen kunnen wij maken dat zoveel mogelijk kinderen 
naar school gaan! 
Frans Groot

Vastenactie 2020:  
Werken aan je toekomst

TIP VOOR DE VEERTIGDAGENTIJD 
De digitale veertigdagenkalender, sinds 2010 uitgegeven door de Zeister Raad van Kerken, wordt door steeds meer 
mensen gelezen en gewaardeerd. De editie 2020 staat op stapel. U kunt u ervoor aanmelden via mailadres 
veertigdagenzeist@gmail.com. Wie de digitale kalender eerder ontving, hoeft zich niet opnieuw aan te melden.

Er wordt wel gezegd dat de manier van omgaan met de aarde (consumentisme) 
verschijnselen van verslaving vertoont. We willen immers steeds meer: vaker 
en verder weg met vakantie, een grotere tv, nieuwe kleren terwijl de kast al 
vol hangt, een nieuwe smartphone als er een nieuw type uitkomt. De productie 
én het afdanken van alle spullen kost veel energie, grondstoffen, water en 
leidt tot uitstoot van broeikasgassen. 

In de schoolbanken, heel 
belangrijk voor jongeren in 
ontwikkelingslanden.  
FOTO Vastenactie

63 miljoen  
kinderen volgen geen 
onderwijs 
 
250 miljoen  
kinderen leren niet lezen 
en schrijven

✔

✔
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“Nee”, zei ze, “dat mag ik nog niet, ik ben leerling-verpleegster”. 
Zijn er zo ook leerling-christenen? Die het nog moeten leren? 
Beginnelingen, gevorderden? En zijn ‘heiligen’ dan de geslaag-
den voor wie de vlag uitgaat? Of gaat dat bij christen-zijn niet 
op? Een leerling-verpleegster wordt verpleegkundige. Dan is 
de leerperiode afgesloten. Maar een christen? Of is voor 
haar/hem de leerperiode nooit afgesloten en blijf je levenslang 
leerling van Christus? 

Jezus geeft zijn elf leerlingen (ja, zij ook!) tenslotte de opdracht 
mee: “Ga, maak alle mensen leerlingen, doopt hen naar de 
naam van de Vader, van de Zoon en de heilige Geest en leer 
ze te doen wat ik heb opgedragen” (Mattheus 28.19). Zijn 
leerlingen moeten leerlingen maken, dat is blijkbaar het eind-
stadium, promotie zit er niet in. Je kunt hoogstens betere leer-
ling worden maar blijft een leerling die gedoopt is naar de 
naam van Vader, Zoon en H. Geest, zoals je vernoemd kunt 
worden naar de naam van je vader, moeder of… en dat voort-
aan als een soort perspectief met je meedraagt. 
 

‘Wie wil dat zijn kind leert  
fietsen zet het immers ook op 

een fiets en niet achterop.’ 
 
Soms hoor ik dat iemand een oud-leerling is, van een groot-
meester van wie je vroeger het vak geleerd hebt. Kun je oud-
leerling van Christus zijn? Wil dat dan zeggen dat je Hem nog 
alle eer wilt geven voor wie/wat je nu bent of dat je het hele-
maal hebt losgelaten? Ik zou het niet zo precies weten. 
Misschien moet je de parallel van leerling-leerstof-leermidde-
len-leermeester niet te ver doorvoeren. 
Henk Bloem, pastor

Van mijn moeder leerde ik naaien 

van mijn man leerde ik volharden 

mijn zoon leerde me gedichten schrijven 

allemaal hielpen ze me vooruit. 

En nu aan het eind van mijn leven 

leerde ik door de grote aardbeving 

hoe mensen vriendschap te geven. 

Goed dat ik leef! 
(toyo Shibata 99 jaar)

Afgestudeerd of uitgestudeerd,  
en zijn er ook oud-leerlingen van Christus?

’Inspiratie opdoen wat 
betreft duurzaamheid’
Ik doe mee met onze ‘groene’ 
gespreksgroep voor inspiratie om 
mensen bewust te maken duurzaam 
te leven en zo de wereld aan onze 
(klein)kinderen te kunnen doorgeven 
op de wijze zoals wij deze ontvangen 
hebben. De toenemende armoede 
en de sociale onrechtvaardigheid in 
de wereld worden o.a. veroorzaakt 
door het geloof in de oneindige 
economische groei. Het christelijk 
geloof doet een appèl aan ons op 
een andere manier te denken en te 
doen, om onze leefstijl aan te 
passen. Concreet: minder vliegen, 
minder auto, meer fietsen, spullen 
delen, minder of geen vlees eten. 
F.J. van der Schot, parochiaan Woudenberg, 
deelnemers gespreksgroep ‘Van God is de 
aarde’ 

’Hier ervaar ik een grote verbondenheid’
Op de vraag naar mijn ervaring met de 
gespreksgroep rond ‘Speling’ zeg 
ik dat meedoen waardevol 
is en een stimulans 
even stil te staan, 
rustig de teksten te 
lezen, ze op me te 
laten inwerken. Ik 
vind herkenning 
in teksten die me 
in mijn leven 
geraakt hebben, 
maar nu nog duide-
lijker worden. En de 
ontdekking dat ook 
dingen waar ik zelf geen 
woorden voor had daar prachtig 
beschreven staan. Een opdracht aan 
alle groepsleden is een stukje tekst uit 
te kiezen dat jij belangrijk vindt of jou 
geraakt heeft. Op de bijeenkomst leest 

ieder zijn tekst voor, zonder commen-
taar van de anderen. Daarna zorgt 

de gespreksleidster steeds dat 
daarover een mooi groeps-

gesprek ontstaat. Ik 
ervaar daarbij een 
grote verbondenheid. 
Men durft zich open 
te stellen, te laten 
raken, zich te laten 
bevragen. Ik denk dat 

we allemaal zoeken 
naar iets achter ons 

bestaan, dat een wonder 
is. Op zoek naar: wie is God, 

wie is mijn Schepper, hoe kan 
ik steeds meer daarvan ervaren. Dat 
we dat samen doen, is voor mij heel 
waardevol. 
Clara Brosschot, parochiaan Maarn, deelnemer 
leesgroep ‘Speling’
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Voor starters: er is Kleuterkerk in Doorn, kinderwoorddienst in Driebergen, Kisiclub 
in Zeist. We werken mee aan website ‘Geloven thuis’, waar je leuke tips voor kinderen 
vindt, maar ook altijd verdieping en bezinning voor jezelf, als ouder die haar/zijn kind 
iets wil meegeven. Voor volwassen starters (en doorstarters) is er de Alphacursus, dit 
voorjaar in Zeist. En er is jaarlijks voorbereiding voor volwassenen die zich willen 
laten dopen. 

Voor iedereen die serieus neemt wat we in de viering zeggen na een lezing uit de 
Heilige Schrift, “Zo spreekt de Heer”, en zich wil verdiepen in hoe deze stem ons 
dan vandaag de dag aanspreekt en wat Hij ons laat zien over onze wereld van 
vandaag,  zijn er de steeds doorlopende groepen rond de bijbel. Hierin zijn we 
allemaal beginners, we beginnen steeds opnieuw te luisteren. Maar je krijgt er 
feeling voor. Ook zijn er leesgroepen, bv. rond ‘Speling’, tijdschrift voor bezinning. En 
rond geloof en duurzaamheid; rond ‘Verzet en overgave’ van Dietrich Bonhoeffer. 
Sommige leesgroepen lopen steeds door, andere zijn voor een beperkte periode. 

Er zijn meditatiegroepen op verschillende plekken. En misschien, als je bidden en 
mediteren niet zo makkelijk vindt: denk eens aan een koor, zingen is dubbel bidden, 
en onze kerk heeft schitterende tradities qua kerkmuziek. Zoals ook te beluisteren valt in diverse concerten. Er zijn activiteiten in 
het kader van ons jaarthema, ‘Bouw een Brug’, zoals binnenkort een avond met Henk Bloem en Marcel Sarot over “Uw Rijk Kome”. 
Er zijn veel interessante activiteiten in oecumenisch verband: lezingen, films met gesprek, voorstellingen die raken aan geloofszaken, 
tentoonstellingen. Er is een doorlopende geloofscursus. Dit jaar bespreekt deze groep de catechese van Paus Franciscus over de 
Eucharistie. En natuurlijk is er steevast de voorbereiding op de sacramenten. 
Nelleke Spiljard, pastoraal werker 

Stel, je wilt je meer verdiepen in de rijkdom van ons geloof, zeker in deze vastentijd, waarin vanouds de 
doopleerlingen worden voorbereid op hun doop. Wat valt er dan te ontdekken, te leren in onze parochie?

Parochie kent volop  
mogelijkheden om ‘leerling’ te zijn

’Al pratend deel je 
veel met elkaar’
Eens per zes weken komen we met 
een aantal dames bij elkaar om een 
tekst te lezen en te bespreken. 
Nelleke Spiljard helpt ons anders 
naar dit verhaal te kijken en geeft 
achtergrondinformatie. Met elkaar 
praten we over ervaringen uit ons 
eigen leven. Ik vind het nuttig en soci-
aal fijn. Iedereen doet open en in 
vertrouwen mee, zo deel je veel met 
elkaar. Geloof is iets waar je veel over 
kunt blijven praten. Wat doet het 
verhaal met jou? Hoe kan het van 
pas komen in je eigen leven? Niet 
altijd eenvoudig, wel fijn er goed over 
na te denken. Voor mij zijn het waar-
devolle en gezellige bijeenkomsten. 
Fietje Dornbos, parochiaan Woudenberg/ 
Scherpenzeel/Renswoude, deelnemer  
Geloven-nu groep 

’De heftige discussies zijn het plezierigst’
Eerste dinsdag van de maand: bijbelclub 
o.l.v. Henk Bloem. Als kind genoot je van
de verhalen uit de bijbelse geschiedenis,
maar dit is different cook. Uitgangspunt
is telkens een recent krantenartikel dat
door Henk is voorzien van de nodige
verwijzingen naar bijbelteksten: “Zoeken
jullie dat eens op, en dat en dat.” Opmer-
kelijk en boeiend altijd weer is hoe

teksten uit het nieuwe  verwijzen naar 
teksten uit het oude testament. Maar 
het plezierigste op onze bijbalavonden 
zijn de vaak heftige discussies naar 
aanleiding van de teksten en de uitleg 
van Henk. Het zit altijd toch net iets 
anders dan je altijd had gedacht. Uiterst 
verrijkend en leerzaam. 
Piet Bel, parochiaan Zeist, deelnemer bijbelgroep

‘Uw Rijk Kome’, avond over het Mattheusevangelie, in het jaarthema ‘Bouw een 
brug’. Een brug naar het Koninkrijk van God, dat er al wel is en toch nog niet. Een 
brug ook tussen het evangelie van Mattheüs - dit jaar leidraad in de liturgie - en onze 
wereld van vandaag. Twee inleiders laten hun licht hierover schijnen, Henk Bloem 
vanuit de exegese (bijbeluitleg), Marcel Sarot vanuit de systematische theologie. 
Bestemd voor iedereen die als vrijwilliger betrokken is bij de liturgie én overige belang-
stellenden. 

Datum: 2 maart. Tijd: 20.00 uur. Plaats: parochiecentrum de Ark, Amersfoortseweg 
48, Maarn. Opgave: r.van.den.hoeven@parochie-sintmaarten.nl.

Inspiratieavond Uw Rijk Kome
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De dagen tussen kerst en de jaarwisseling zijn over het alge-
meen rustig en ik realiseer mij dat ik de tijd dan kan gebruiken 
dozen uit te pakken die al een tijdje op zolder staan. Zoveel 
heb ik in de loop van de jaren bewaard, veel kan eigenlijk 
weg… maar hoe moeilijk is dat. U herkent het misschien. 
De zolder. Die heb ik nog genoemd in de overweging tijdens 
kerst: ooit kende ik een gezin waarvan de kinderen rond kerst 
riepen: wanneer halen we God weer van de zolder? Het bleek 
de kerstboom te zijn, helemaal opgetuigd, onder plastic. Die 
kon elk jaar zo weer naar beneden. 
In die overweging ben ik op zolder gebleven, heb me de vraag 
gesteld: hoe staat het met onze zolder? Her en der in de kerk 
zag ik mensen hun partner aanstoten: 'Onze zolder moeten 
we ook nodig opruimen.' 
 
Staat God voor ons echt op zolder? Daar staan over het alge-
meen spullen die we niet willen wegdoen maar ook niet meer 
gebruiken. Wordt het tijd dat ik God van zolder haal, om 
opnieuw te kijken wat Hij voor mij kan betekenen?  

En staat er misschien meer? Niet alleen spullen maar bijvoor-
beeld ook een vriendschap die ik heb verwaarloosd, wordt 
het tijd weer eens af te spreken? 
 
In elk geval neem ik mijn geloof maar eens mee naar beneden 
en kan God voor mij meer betekenen dan ik zelf denk. En ik 
hoef niet bang te zijn te worden afgewezen: God is altijd op 
zoek naar ons. Je mag altijd thuiskomen. Dat is een fijn idee. 
Misschien moet ik God en mijn geloof maar eens oppoetsen. 
In gedachten zie ik mensen die in de vieringen waren na kerst-
mis de zolder opgaan: nu moet het maar eens gebeuren. En 
wat vind ik daar, wat is de moeite waard mee te nemen naar 
beneden om er in het nieuwe jaar wat mee te doen? 
Ik ga ook opruimen, mijn geloof oppoetsen, zoals elk jaar. 
Ben ik fris ook dit jaar weer mensen blij te maken, te bemoe-
digen, bij God te brengen. U allen veel dank en waardering 
voor uw steun.  Succes op de zolder, tot ziens. 
 
Pastoor Harrold Zemann

VAN DE PASTOOR  
Staat God voor ons op zolder?
De zolder. Die heb ik aangehaald in de overweging tijdens kerst. Feest-
maand december kent extra vrije dagen, wellicht met tijd om dozen uit 
te pakken die al een tijdje op zolder staan. Zoveel heb ik in de loop 
der jaren bewaard, veel kan eigenlijk weg, maar hoe moeilijk is dat. U 
herkent het misschien. In mijn overweging bleef ik op zolder, stelde 
mezelf de vraag: hoe staat het met ónze zolder?

Pastoor Harrold Zemann viert 3 mei zijn 
25-jarig priesterjubileum. Wij willen hiervan 
een groot feest maken, voor zowel St. 
Maarten als St. Lucas, in de St. Josephkerk 
te Zeist. De globale indeling van de dag: 
om 10.30 uur eucharistieviering, aanslui-
tend een receptie, erna een lunch. Paro-
chianen kunnen bijdragen aan deze dag 
door zich aan te melden als misdienaar, 
koorlid of hulp bij crèche/kinderwoord-
dienst, door een e-mail te sturen naar 
secretariaat@parochie-sintmaarten.nl. 
Harrold zou het erg leuk vinden als velen 
dit feest met hem meevieren. 
 
Hartelijke groet, namens de feestcommissie

Priesterjubileum  
Harrold Zemann

De aartsbisschop heeft ons wel verblijd met 
een ‘vaste assistent’ in de persoon van 
pastor Jan Loffeld. Hij is geboren in 1975 in 
Duitsland en hij heeft theologie gestudeerd 
in Münster en Rome. Hij is priester van het 
bisdom Münster, in 2003 in de Dom van 
Münster tot priester gewijd. Hij is professor 
in de praktische theologie en sinds maart 
2019 doceert hij aan de universiteit voor 
katholieke theologie in Utrecht/Tilburg. Hij 
woont sinds kort in Utrecht en is op meer 
zondagen (en zaterdagen) als priester bereid 
voor te gaan in de kerken van onze twee 
parochies. Ik weet zeker dat we blij mogen 
zijn met hem en dat hij vele zal inspireren.  
Harrold Zemann, pastoor

Pastor Jan Loffeld  
vaste assistent in  
onze parochies

Jan Loffeld
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Aan de aanwezigen werd door handopsteken gevraagd aan te 
geven wie ouder is dan 30/40/50 etc., vervolgens wie een of 
meer taken binnen de parochie heeft. Dit gaf hetzelfde beeld 
als elders in het bisdom. Kaskicijfers tonen dat het aantal 
kerkgangers blijft teruglopen. Ook Eerste Communie, dopen, 
vormsel en kerkelijke huwelijken lopen in aantal terug, uitvaar-
ten zijn steeds minder vanuit de kerk. Het aantal nieuwe katho-
lieken neemt wel toe. We staan voor fantastische uitdagingen. 
Wat kan er straks nog? Het gaat niet alleen om gebouwen, 
ook om hóe katholiek te zijn. Nodig zijn: financiën, organisatie 
én kerkgangers. 
 
Belangrijke conclusies: 
Durf ook activiteiten te beëindigen. 
Denken en handelen vanuit positiviteit, basis en top samen. 
Zingeving blijft. 
 
We kunnen een baken van inspiratie zijn voor een bredere 
doelgroep, kwam naar voren. Met goede pastorale zorg en 

behoud van lokale gemeenschappen kun je een open kerk 
zijn. Nevenactiviteiten evalueren en eventueel schrappen. Als 
hechte geloofsgemeenschappen waar dat kan zoeken naar 
oecumenische samenwerking. In kleine locaties: levendige 
zondagvieringen houden. Niet uitsluitend Eucharistie, ook 
gebedsvieringen. 
 
Een greep uit verdere reacties:  
Ook een gastvrije herberg zijn in oecumenisch verband. Eigen-
tijdse taal van de liturgie, voorgaan ook door lekenvoorgangers. 
Onze parochie tot ‘Amazonegebied’ laten verklaren (celibaat). 
Stoppen met zaterdagvieringen in Driebergen. Minder taken 
voor het PT, stoppen met waar geen belangstelling voor is. 
Toeleven naar hoogtijdagen. Wat goed loopt met meer locaties 
samen doen: is aantrekkelijker, kan aanzuigende werking 
hebben. Meer variatie in vieringen, minder rigide zijn. ‘Rust in 
de tent’ maar ook ‘Leven in de brouwerij’. Stoppen met gejaagd 
zijn, van kwantiteit naar kwaliteit gaan. De tijd van ‘op de 
winkel passen’ is voorbij. 
 
N.B. Inmiddels een verheugend bericht: het parochiebestuur 
heeft een nieuwe vice-voorzitter, Peter Reinders, en een 
bestuurslid communicatie, Hans Burgman. In de volgende 
Mantel stellen zij zich aan u voor. 
Het bestuur

Najaarsvergadering wierp blik op toekomst
Tijdens onze najaarsvergadering benadrukte pastoor Harrold 
Zemann dat er veel goeds gebeurt in de locaties, maar: er 
komt ook veel op ons af. Het is goed een toekomstvisie te 
ontwikkelen. Daarom was Bernadette Albers uitgenodigd. 
Zij heeft daar meer parochies bij begeleid. 

Brief van pastoor Zemann: 
Beste medeparochianen, 
Rond Oud en Nieuw vertelde een vriend mij dat hij een 
Staatslot had gekocht. Beiden zijn we nogal geïnteresseerd 
in architectuur, m.n. gebouwen als paleizen, kastelen en 
uiteraard kerken, en al gauw waren we als kleine jongens 
aan het fantaseren welk kasteel we zouden kopen als hij 
de dertig miljoen zou winnen. En hoe de hofhouding er dan 
zou uitzien. En nog veel meer.  
 
Maar al snel stonden we weer met de beide benen op de 
grond. Geld hebben we nodig om te leven, en we weten dat 
het allemaal niet eerlijk is verdeeld. Mensen kunnen in 
psychische nood raken door geld. Je zult inderdaad een 
paar miljoen winnen in een loterij, daar moet je mee leren 
omgaan en er zijn mensen op afgeknapt. Sommigen winnen 
hoofdprijzen, anderen moeten naar de voedselbank. Een 
harde realiteit anno 2020. En rijkdom heeft niets te maken 
met geluk, je kunt alles hebben en toch ongelukkig zijn. 
 
Daar ligt onze eerste opdracht als kerk en parochie: zorg 
hebben voor mensen in gelukkige tijden maar ook wanneer 
ongeluk en moeilijkheden het leven binnenkomen. Verkon-
digen, laten zien en voelen dat God houdt van iedere mens. 
Dat proberen we, binnen en buiten het kerkgebouw, zo goed 

en trouw mogelijk te doen. Pastores en vele vrijwillig(st)ers, 
sommigen met een wijding, allen met veel toewijding.  
 
In dat opzicht zou ik hopen dat we als kerk de Staatsloterij 
winnen, want al dat parochiewerk kost geld. En gebrek aan 
geld geeft ook weleens zorgen. Pastores moeten worden 
betaald, kosten voor eredienst en pastoraat en…. we hebben 
geen paleizen of kastelen, wel kerken: Godshuizen. Er is 
geen bisdom of burgerlijke overheid die ons betaalt, dat 
moet allemaal opgebracht worden door u en mij. 
 
Daarom wil ik als pastoor ook dit jaar weer een beroep op u 
doen: een geldelijke bijdrage om dat belangrijke pastorale 
werk te kunnen doen. Maar ook voor het onderhoud van 
onze kerken, de ziel van een gemeenschap, een thuis dat 
voor velen emotionele betekenis heeft. Weet dat we zorg-
vuldig omgaan met alles wat ons wordt geschonken.  
 
Nogmaals hartelijk dank en 
heel graag tot ziens. Altijd 
welkom in dat mooie Huis van 
God. 
 
Hartelijke groet, 
pastoor Harrold Zemann

Kerkbalans 2020: ‘Geef voor je kerk omdat je geeft om je kerk’
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Het gesprek over de grote stap vindt plaats in het ouderlijk 
huis te Doorn. Vera is er op afstand bij in de kamer, vader zet 
koffie en vertrekt. Een broer van de twee is er al in afwachting 
van een etentje buitenshuis straks ter gelegenheid van Benja-
min's negentiende verjaardag, juist die dag. De broer houdt 
zich afzijdig, wel geeft hij antwoord op de vraag wat hij van het 
besluit van zijn broers vindt: 'Prima, maar voor mij niet interes-
sant. Ik ben niet gelovig.' Kortom, een ruimdenkend gezin.   
 
Jason: laat desgevraagd weten op jongere leeftijd atheïstisch 
te zijn geweest: 'Ik had zelfs een afkeer van de katholieke 
kerk, ook wel door sociale druk uit mijn omgeving, op school 
bijvoorbeeld, van: God bestáát toch niet.’ Naderhand woonde 

hij met zijn toenmalige vriendin twee jaar in Schotland en met 
haar bezocht hij een protestantse kerk: ‘Hoewel de vieringen 
daar wat mij betreft weinig inhoud hadden, wekte wel de sfeer 
mijn interesse en toen ik terug in Nederland was, dacht ik: 
daar wil ik toch iets mee doen. Het was gevoelsmatig, alsof ik 
een bericht ontving met de mededeling “dat ís het”. Ik voelde 
me geroepen. Eigenlijk best bijzonder.' 
 
Benjamin: 'Ik ben niet zo enorm gelovig opgevoed. Wel nam 
mijn moeder ons als kind mee naar de kerk. En zowel Jason 
als ik hebben op een christelijke school gezeten; daar neem je 
ook iets van mee. Maar ik had een agnostisch standpunt (geen 
geloofsovertuiging, hoewel het bestaan van een hogere 

Interview

'Ik heb niet gezocht  
maar gevonden'

Twee Doornse broers werden afgelopen jaar katholiek

Parochiaan Vera Smit uit Doorn heeft haar vier inmiddels volwassen zonen bij hun geboorte niet laten dopen, al is ze 
zelf katholiek. 'Daar moeten ze later zelf maar over beslissen', vond zij toentertijd. Twee van hen hebben dat nu gedaan. 
Jason en Benjamin zijn afgelopen juli bij parochie Sint Maarten gedoopt en gezalfd, direct erna ontvingen zij in dezelfde 
feestelijke bijeenkomst de Eerste Communie en het vormsel. 'Een drie-in-een-pakket', grapt Benjamin.

Hoe komen twee jongeren uit Doorn ertoe zich op volwassen leef-
tijd uit eigen beweging katholiek te laten dopen? Wat brengt het 
geloof hen, is dat wat ze ervan hadden verwacht? Een interview 
met Jason (28) en Benjamin Smit (19) uit Doorn.

Jason (l.) en Benjamin Smit:  
‘Het katholicisme is een volledig, fijn en duidelijk geloof.’



macht/God niet wordt uitgesloten – red.). Tot Jason terugkeerde 
uit Schotland en mij meenam naar de katholieke kerk hier in 
Doorn, om er eens te kijken. We hebben kaarsen gebrand in 
de Mariakapel, niet speciaal voor iets of iemand, meer vanwege 
het ritueel. En we werden hartelijk begroet door Ans Damen 
van het parochiesecretariaat, en dat was prettig.’ 
 
Zo ontstond een geleidelijk proces bij hem: ‘Vier jaar geleden 
droeg ik het kruis tijdens de jaarlijkse opvoering van The 
Passion. En Jason en ik bezochten vieringen bij Sint Maarten, 
parochianen spraken ons aan, we hoorden er echt bij, en 
tenslotte meldden wij ons aan voor de inleidende cursus voor 
nieuwe katholieken.' 
 
Hun moeder vult aan: 'Tijdens acht bijeenkomsten in drie 
maanden tijd deden zij waar ik ooit twaalf jaar over heb 
gedaan. Hun keuze zal hen veel goeds brengen. Ze hebben 
het netwerk van de geloofsgemeenschap om zich heen, geven 
iets van zichzelf en krijgen daar ook wat voor terug. Ze zitten 
in de tuingroep, halen en brengen met de auto ouderen voor 
vieringen en Benjamin is lector geworden. Ook hebben zij met 
nog iemand de jongerengroep Children of the light opgezet. 
Het is allemaal heel vormend.' 
 
Jason: 'Vieringen bijwonen samen met anderen, de verbinding 
die er dan is, de ontmoetingen tijdens de koffie na de vierin-
gen: mooi, prettig is dat.' 
 
Benjamin: 'Als lector heb ik inmiddels mijn eerste lezing 
gehouden en hosties uitgedeeld, onder anderen aan Ans 
Damen, die ons ooit als eerste begroette bij de kerk. Dat vind 
ik echt bijzonder.' 
 
Na de inleidende geloofscursus – met lessen door diaken Rini 
Bouwman en andere docenten over de sacramenten, over 
ethiek, kerkgeschiedenis, de Bijbel, de Tien Geboden, gebeden 
en omgangsvormen – werd hen de vraag gesteld: willen jullie 
echt? Jason: 'Nou ja, dat wisten wij al. Daarom was het niet 
echt een emotioneel moment voor ons om “ja” te zeggen.' 

 
Hebben zij daarmee gevonden wat zij zochten? 
Benjamin: 'Zòcht ik iets…? Ik had meer het gevoel van 
roeping, zo van: daar wil ik naartoe. Ik ben dolblij met mijn 
keuze. Ik heb niet gezocht maar gevonden. Iets goeds doen 
met mijn tijd is een toevoeging aan mijn leven.' 
Jason: 'Voor mij is het meer dat ík ben gevonden. Dat ik de 
gezelligheid en de ontmoeting in de kerk mooi vind, klinkt 
misschien egoïstisch. Maar het is gewoon leuk daar met ande-
ren te zijn.' 
 
De twee zijn positief over hoe hun omgeving op hun stap heeft 
gereageerd. Op school, zegt Benjamin (hij zit in 5 vwo-twee-
talig), hebben de medeleerlingen iets van: moet je zelf weten. 
'En de docenten vinden het wel mooi, het Revius waarop ik zit 
is nu eenmaal een christelijke school. Wel vond ik het vreemd 
dat we direct na Pinksteren toetsen hadden. Ik had willen 
feestvieren, nu moest ik leren voor school.' 
 
Jason, fulltime netwerkbeheerder, heeft voornamelijk wat 
oudere collega's: 'Die vinden dit prima, het is volledig geac-
cepteerd. Zoals met Kerstmis: ik hoefde niet te werken en 
ook geen vrije dagen op te nemen van de baas terwijl we op 
zulke dagen wel diensten draaien. Zo kon ik zonder problemen 
naar kerstvieringen.' 
 
Wat spreekt hen het meeste aan van het katholicisme? 
'Het is een volledig, fijn en duidelijk geloof', reageert Benjamin 
onmiddellijk. 'Heel anders dan bij protestantse geloofsrichtingen: 
die kennen zo veel verschillen qua interpretaties en aannames. 
Bij de katholieken is dat overzichtelijker, eenduidiger.' 
Jason: 'Daar sluit ik mij bij aan.'

11Oktober - november 2019 11Februari - maart 2020

De twee broers tijdens de feestelijke ceremonie met doop, 
zalving, Eerste Communie en vormsel. Tussen hen in 
parochiaan en goede vriendin Mariam Avedesian.

Benjamin Smit doet zijn 
eerste lezing als lector.
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ZATERDAG 15 FEBRUARI 
C : 19.00 Driebergen M. Sarot, diaken JKD 
 
ZONDAG 16 FEBRUARI, 6e zondag door het jaar (C)  
C : 09.30 Doorn E. Rietveld, pv Martinuskoor 
C : 09.30 Leersum M. Sarot, diaken Andrieskoor 
E : 11.00 Maarn P. Robertz, pr Theresiakoor 
C : 11.00 Woudenberg M. v.d. Horst, pv Catharinakoor 
C : 11.00 Zeist N. Spiljard, pw Cantores  
 
ZATERDAG 22 FEBRUARI 
E : 11.00 Woudenberg H. Zemann, pr Samenzang 
 
ZONDAG 23 FEBRUARI, 7e zondag door het jaar (C) 
C : 09.30 Doorn N. Spiljard, pw Gez. koren  
E : 09.30 Driebergen F. Verhaar, pr Mediant 
E : 11.00 Zeist H. Bloem, pr Cantores 
 
WOENSDAG 26 FEBRUARI, Aswoensdag 
V : 19.00 Doorn N. Spiljard, pw Samenzang  
E : 09.30 Driebergen F. Verhaar, pr Samenzang 
E : 14.00 Leersum H. Zemann, pr Andrieskoor 
V : 19.00 Maarn H. Tran, pw Theresiakoor 
C : 19.30 Woudenberg M. Sarot, diaken Samenzang 
E : 10.30 Zeist H. Bloem, pr Cantores 
V : 19.15 Zeist W. Hoekstra, pv & Cantores  

ds. T. Dronkert 
 
ZONDAG 1 MAART, 1e zondag in de 40-dagentijd (C) 
C : 09.30 Doorn N. Spiljard, pw Onderweg 
C : 09.30 Driebergen H. Tran, pw SGM  
E : 09.30 Leersum P. Koper, pr Andrieskoor 
C : 11.00 Maarn H. Tran, pw Theresiakoor 
C : 11.00 Woudenberg N. Spiljard, pw Samenzang 
E : 11.00 Zeist H. Zemann, pr Cantores 
E : 17.00 Zeist H. Zemann, pr Josephclub  

 
WOENSDAG 4 MAART 
V : 19.00 Doorn  
V : 19.00 Maarn ds. A. den Besten Samenzang  
V : 19.15 Zeist J. Vercammen & Cantores  

J. van Andel 
 
ZATERDAG 7 MAART 
E : 19.00 Doorn H. Zemann Samenzang 
G : 19.00 Zeist M. v.d. Horst Samenzang 
 
ZONDAG  8 MAART, 2e zondag in de 40-dagentijd (C) 
G : 09.30 Doorn werkgroep Martinuskoor 
E : 09.30 Driebergen F. Verhaar, pr Themakoor 
C : 09.30 Leersum M. Sarot, diaken Samenzang 
C : 11.00 Maarn M. Sarot, diaken Theresiakoor 
C : 11.00 Woudenberg M. v.d. Horst Rejoice 
E : 11.00 Zeist H. Bloem, pr Mediant 

WOENSDAG 11 MAART 
V : 19.00 Doorn  
V : 19.00 Maarn H. Tran, pw Theresiakoor 
V : 19.15 Zeist N. Spiljard, pw & Cantores  

N. Broers 
 
ZATERDAG 14 MAART 
C : 19.00 Leersum C. van Loon, diak Andrieskoor 
 
ZONDAG 15 MAART, 3e zondag in de 40-dagentijd (C) 
C : 09.30 Doorn M. Sarot, diaken Martinuskoor 
C : 09.30 Driebergen werkgroep SGM  
S : 10.00 Maarn dominee Samenzang  
C : 11.00 Woudenberg M. Sarot, diaken Samenzang 
L : 18.30 Woudenberg dominee Samenzang 
E : 11.00 Zeist H. Bloem, pr Cantores  
 
WOENSDAG 18 MAART 
V : 19.00 Doorn  
V : 19.00 Maarn ds. M. Jochemsen Samenzang  
V : 19.15 Zeist F. Kelder, pv & Cantores  

R. Hoetink 
 
DONDERDAG 19 MAART, H. Jozef 
E : 19.00 Zeist H. Zemann Cantores 
 
ZATERDAG 21 MAART 
E : 19.00 Driebergen J. Loffeld Schola 
 
ZONDAG 22 MAART, 4e zondag in de 40-dagentijd (C) 
K : 09.30 Doorn A.k. Damen, pv  
E : 09.30 Doorn F. Verhaar, pr Martinuskoor 
C : 09.30 Leersum N. Spiljard, pw Samenzang 
E : 11.00 Maarn P. Robertz, pr Theresiakoor 
C : 11.00 Woudenberg N. Spiljard, pw Samenzang 
E : 11.00 Zeist J. Loffeld, pr Cantores 
 
WOENSDAG 25 MAART 
V : 19.00 Doorn  
V : 19.00 Maarn ds. A. den Besten Samenzang  
V : 19.15 Zeist J. Mos Cantores  
 
ZATERDAG 28 MAART 
C : 19.00 Woudenberg M. Sarot, diaken Samenzang 
 
ZONDAG 29 MAART, 5e zondag in de 40-dagentijd (C) 
C : 09.30 Doorn N. Spiljard, pw Martinuskoor 
E : 09.30 Driebergen F. Verhaar, pr JKD 
C : 09.30 Leersum M. Sarot, diaken Samenzang 
C : 11.00 Maarn N. Spiljard, pw Theresiakoor 
E : 11.00 Zeist P. Tilma, pr.student Cantores 

Vieringen  
rooster Vieringenrooster zaterdag 15 februari t/m zondag 29 maart 2020
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E: Eucharistieviering
C: Communieviering
G: Gebedsviering 
K: Kleuterkerk 
L: Leerdienst 
V: Vesper (oecumenisch) 
S: Schoolprojectieviering 

 Gezinsviering
 Gezamenlijke viering Doorn, Leersum en Maarn
 Kerkelijk Centrum Zeist-west, De Clomp 33-02, Zeist
 Kinderwoorddienst
 De Twee Marken, Trompplein 5, Maarn
 Dorpskerk, Woudenbergseweg 52, Maarsbergen
 Ontmoetingskapel, Kapelweg 45, Maarn
 Maartenskerk, Kerkplein 1, Doorn
 Campo Santo viering, voor en door jongeren

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

WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN. HET MEEST ACTUELE ROOSTER 
VINDT U OP ONZE WEBSITE WWW.PAROCHIE-SINTMAARTEN.NL 

ZEIST - OECUMENISCHE VESPERS IN DE VEERTIGDAGENTIJD 
Vanaf woensdag 26 februari is er elke woensdag in Zeist een vesper. 
Iedereen die zich op weg naar Pasen wil laten inspireren is van harte 
welkom. Op 8 april is de laatste vesper met een moment van inkeer 
en bemoediging. Voor de thema’s wordt gebruik gemaakt van het 
boekje ‘Door het lijden’, meditaties bij de kruisweg door Erik Borg-
man. Data: 26 februari, 4, 11, 18 en 25 maart, 1 en 8 april 2020 
(Zie ook het vieringenrooster op pag. 12 & 13).  
Plaats: Kerkelijk Centrum Zeist-West, De Clomp 33-02. Tijd: 19.15 uur. 

SOBERE MAALTIJD: op dit moment is nog niet bekend of vooraf-
gaande aan de vesper op 26 februari een sobere maaltijd wordt 
gehouden. Houd daarvoor de website  www.pknzeistwest.nl in de 
gaten. 

MAARN – OECUMENISCHE VESPERS IN DE VASTENTIJD 
Net als vorige jaren wordt er samen met de Protestantse kerken een 
vesper verzorgd te beginnen op Aswoensdag, 26 februari, in de 
Theresiakerk.  

DOORN – BEWUST NAAR PASEN 
Vanaf woensdag 26 februari t/m 8 april wekenlijkse oecumenische 
samenkomsten (zie pag. 19) 

Gelegenheid tot gesprek met de pastoor, biecht en 
stille aanbidding (14.00-15.30 uur): 

• In Zeist: Op zaterdag 21 maart in de St. Josephkerk,
Rozenstraat 20. Priesterstudent Paulus Tilma is
aanwezig.

• In Barneveld op zaterdag 7 maart in de St.
Catharinakerk (geen aanbidding), Langstraat 38.
Pastoor H. Zemann is aanwezig.

Doordeweekse vieringen 
Elke woensdagmorgen is er een viering in: 
• Zeist, 9.00 uur, St. Josephkerk, Rozenstraat 20.
• Driebergen, 09.30 uur, Petrus’ en Pauluszaal,

Rijsenburgselaan 4.
• Woudenberg, 09.30 uur, H. Catharinakerk,

Woudenberg.

Elke vrijdagochtend is er in de Theresiakerk in Maarn een 
eucharistieviering om 09.30 uur. Vanaf 09.00 uur staat 
het Heilig Sacrament uitgesteld en is er gelegenheid voor 
aanbidding.  

Kijk voor de voorgangers van deze vieringen op 
onze website.

WWW.PAROCHIE-SINTMAARTEN.NL


Advertenties
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Lucas Lieddag 2020: 
zangers St. Maarten 
van harte uitgenodigd
Zusterparochie St. Lucas organiseert 
voor het achtste jaar een Lieddag, op 
zaterdag 14 maart in de St. Catharina-
kerk te Barneveld (Langstraat 36-38). 
De deelnemende koren én individuele 
zangers studeren de muziek op een 
vlotte manier in: altijd leuk dat samen 
te doen. Ook koren/zangers uit St. 
Maarten zijn van herte welkom. 

Tijdens de voorbereiding is er uitleg 
over de diepere betekenis van de lied-
teksten, die krijgen zo zeggingskracht. 
In de eigen locatie zijn de liederen met 
eigen dirigent nader in te studeren, 
om het koorrepertoire uit te breiden. 
De Lieddag sluit af met een kleine 
viering waarin ingestudeerde liederen 
worden gezongen. 

Het programma biedt muziek voor 
zowel jongeren-  als ouderenkoren, 
zoals uit de bundel ‘Om liefdes wil’. 
Kerkkoren en individuele zanglief-
hebbers welkom. Meer info: Nelleke 
Spiljard, n.spiljard@parochie-sint-
maarten.nl.  

Lieddag, zaterdag 14 maart. Inloop 
vanaf 9.30 uur, aanvang 10.00 uur. 
Vespers  eindigt rond 15.30 uur. Lunch 
zelf meenemen, koffie/thee gratis. 

Aanmelden kan tot 29 februari, via 
josv.vliet@hetnet.nl. Graag met opgave 
van het aantal deelnemers per stem-
groep, niet-koorzangers: rechtstreeks 
opgeven, met stemsoort.

Bonhoeffer deelde zijn onverzettelijkheid met moderne heiligen als Etty Hillesum, 
Martin Luther King, Nelson Mandela. Vanuit de gevangenis schreef hij brieven over 
verzet en overgave, aan zijn ouders, een vriend en verloofde. Aan het eind van zijn 
leven kwam hij ook tot dichten. In de door Cilia Hogerzeil geregisseerde muziekthea-
tervoorstelling ‘Bonhoeffer – Wie ben ik?’ volgt Kees van der Zwaard hem op zijn 
zoektocht. Hij speelt samen met altvioliste Roosmarijn Tuenter. Zij componeert en 
improviseert een tegenstem en is, als zijn verloofde Maria, onbereikbaar nabij. 

Datum: Vrijdag 20 maart. Plaats: Kerk Evangelische Broedergemeente, Zusterplein 
12, Zeist. Tijd: 20.00, zaal open 19.30 uur. Voorstelling duurt één uur, geen pauze. 
Toegang: Vrij, vrijwillige bijdrage ter bestrijding onkosten.  
Meer info: www.keesvanderzwaard.nl of Jeannette van Andel, je.andel@wxs.nl.

Theatervoorstelling 
over ‘de prijs  
van vrijheid’

Ter gelegenheid van 75 jaar bevrijding verdiept Kees van der Zwaard zich in de 
laatste uren van Dietrich Bonhoeffer. Deze predikant deed mee aan een aanslag 
op Hitler, werd gepakt, veroordeeld en op 9 april 1945 opgehangen, 39 jaar oud.

Scene uit de voorstelling over Bonhoeffer. FOTO Rob van Herwaarden

Leesgroep Bonhoeffer: ‘geen verloren tijd’ 
De oecumenische leesgroep rond ‘Verzet en Overgave’ van Dietrich Bonhoeffer 
komt 2 maart voor de laatste keer bijeen, om 14.00 uur, deze keer in de 
Koningshof, Kerkplein 1, Doorn. Mensen van drie kerken nemen deel, en 
behalve uit Doorn ook uit Maarn en Driebergen. Begeleiding: Bert Cozijnsen, 
ds. Gert Landman en pastoraal werker Nelleke Spiljard. 
Een citaat, uit een stuk geschreven bij de jaarwisseling van 1942/’43: “Verloren 
tijd, dat is tijd waarin wij niet als mens leefden, geen ervaring opdeden, niet 
leerden, werkten, genoten of leden. Verloren tijd is tijd zonder inhoud, lege tijd. 
Dat waren de achter ons liggende jaren zeker niet. We hebben veel, enorm 
veel verloren, maar niet onze tijd.”

Bijbelgroepen
Zeist - Elke eerste dinsdagavond van de maand bijbelavond o.l.v. pastor Henk 
Bloem. Datum: dinsdag 3 maart. Tijd: 20.00-22.15 uur. Plaats: parochiecen-
trum Emmaus, Rozenstraat 20, Zeist. Meer info: Henk Bloem, 
henkbloem@casema.nl. 

Driebergen - Elke 4e woensdag van de maand bijbelochtend. Graag Bijbel 
meebrengen. Datum: woensdag 25 maart (26 februari vervalt i.v.m. Aswoens-
dag). Tijd: ca. 10.15 uur. Plaats: parochiecentrum St. Petrus’ banden, Rijsen-
burgselaan 4, Driebergen. Meer info: Henk Bloem, henkbloem@casema.nl 

Woudenberg/Scherpenzeel - Donderdag 5 maart, 9.30 uur, Geloven 
Nu-groep. Thema: Niet van brood alleen. Begeleiding: Nelleke Spiljard, 
contactpersoon Trees van Leur, tr.vanleur@hotmail.nl.

tr.vanleur@hotmail.nl
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Met de bus naar The Passion
The Passion is dit jaar op donderdag 9 april in Roermond. Het is een moderne hervertelling van de laatste uren uit het leven 
van Jezus Christus, waarbij bekende Nederlandse artiesten scenes uit het lijdensverhaal uitbeelden. Dit trekt elk jaar 
duizenden toeschouwers. Wie wil, kan dit spektakel live meemaken: onze parochie organiseert met enkele 
protestantse kerken een busreis. Opgeven: vóór 6 april mailen naar h.tran@parochie-sintmaarten.nl. Wees er snel bij: beperkt 
aantal plaatsen, vol is vol. Informatie over opstapplaats en tijd volgt, in volgende Mantel, digitale nieuwsbrief en op website.
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'Het Jaar van de Eucharistie, uitgeroepen door Kardi-
naal Eijk, is een uitgelezen gelegenheid deel te nemen 
aan de Stille Omgang ter ere van de Consecratie, in 
de nacht van 21 op 22 maart in Amsterdam. Motto 
2020: ‘De luisterende mens is AANWEZIG bij de ander’. 
De H. Mis wordt in de O.L. Vrouwekerk aan de Keizers-
gracht opgedragen. Vanuit onze parochie rijdt een bus, 
aanmelden kan t/m 15 maart bij uw broedermeester. 
Zij hebben informatie over vertrektijd en opstapplaats. 
Kosten: € 6,00 incl. kop koffie na afloop. 

Broedermeester Zeist: Henk de Goede, Steniaweg 27, 

030 6925041, hgadegoede@casema.nl; voor Driebergen-

Rijsenburg: J.l. Dieduksman, 0343 511142. 
Kisiclub, voor kinderen van 6-14 jaar: een groot succes, jongens en 
meisjes vinden het geweldig. Elke derde vrijdag van de maand (21 
februari, 20 maart) van 17.30-20.00 uur in parochiecentrum Emmaus, 
Rozenstraat 20, Zeist. Op de foto: Luuka in aktie. 

Stille Omgang 2020

h.tran@parochie-sintmaarten.nl
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Op 22 maart is er weer Kleuterkerk. Thema 
dan: Vastenactie/Uitkijken naar Pasen. Kleu-
terkerk is een viering van een half uurtje voor 
kinderen t/m 6 jaar. We lezen een mooi 
verhaal, bidden met elkaar, delen wat lekkers 
uit en natuurlijk is er tijd voor knutselen. 
Meer info: annekarien.damen@gmail.com 
Kleuterkerk besteedde met Christus Koning 
aandacht aan ‘Jezus als Koning’. Hij was 
een ander soort koning dan een in een groot 
paleis, met veel geld, werd de kleuters voor-
gehouden. Die hebben vervolgens een 
mooie kroon gemaakt. 
Tijdens de ‘Gebedsweek voor de eenheid’ 
was het thema ‘Buitengewoon’, ontleend 

aan het boek Handelingen 28 vers 2. Het gaat over een bijna schipbreuk. De boot 
van Paulus en zijn volgelingen strandt voor het eiland Malta en de mensen die 
daar aanspoelen zeggen: “Ze (plaatselijke bevolking) waren buitengewoon vriendelijk 
voor ons.” 

Kleuterkerk: uitkijken naar Pasen

De vormelingen van dit kerkelijk jaar 
maakten 12 januari een uitje naar 
Bartimeus in Doorn. Hier ontmoetten 
zij bewoners, die een visuele, verstan-
delijke en motorische beperking 
hebben. Er is samen gezongen, gebe-
den en het geloof gevierd. Dit heeft 
veel indruk gemaakt. Eén van de 
vormelingen gaf aan dat hij het in het 
begin moeilijk vond contact te maken 
met de bewoners, maar dat de 
ontmoeting en het vieren mooi was en 
hij uiteindelijk toch een band ervoer. 
Een ander vond de viering bijzonder 
omdat er veel tijd en aandacht geno-
men werd voor elkaar: “Heel anders 
dan het toehoren in de ‘normale’ kerk. 
Het was interessant en leuk: je beleeft 
veel en maakt samen muziek.” Al met 
al een indrukwekkende ervaring.

Doopvoorbereiding 
Als u uw kind wilt laten dopen, meldt 
u zich dan bij het parochiesecretariaat,
030-6922113, secretariaat@paro-
chie-sintmaarten.nl. Een uitnodiging
volgt voor twee avonden met gesprek-
ken over de betekenis van dopen en
gelovige opvoeding. Ook praktische
zaken komen aan bod. Data: donder-
dag 26 maart en 2 april. Tijd: 20.00-
22.00 uur. Plaats: parochiecentrum
Emmaus, Rozenstraat 20, Zeist.

Indrukwekkende 
ervaring bij Bartimeus

Aan het begin van de Veertigdagentijd 
zet Geloven thuis een nieuw thema 
online: ‘Niet wegdoen’. Pilatus vraagt 
aan het volk wat hij met Jezus moet 
doen en zij schreeuwen: ‘Weg met 
hem!’ De mensen willen Hem uit hun 
leven bannen, laten lijden en doden. 
Maar  God roept Hem weer tot leven. 
De bijbel vertelt over een steen die 
mensen willen wegdoen maar die een 
belangrijke bouwsteen wordt, over God 
die de aarde wilde wegdoen en één 
rechtvaardig mens, Noach, die de 
reden was dat dat niet gebeurde. 
Verder gaat het over oude dingen, 
schatten die kinderen koesteren, over 
oud brood en ander eten weggooien, 
over wat je nooit zou willen wegdoen 
en wat je je kinderen nooit zou willen 
afleren. Met bijbelverhalen, kijktafels, 
knutseltips, gebedjes en versjes en 
verdieping en bezinning.

’Niet wegdoen’ nieuw 
thema Geloven thuis

* In de aanloop naar Kerstmis, tijdens de advent,
maakten de deelnemers van Kidsclub een mooie 3D-puzzel.

3D-puzzel 

Eind januari is de voorbereiding op de 
Eerste Heilige Communie begonnen. Die 
kent dit jaar vele veranderingen. Niet 
alleen de communicanten, ook ouders en 
broers/zussen zijn welkom eraan deel te 
nemen. We begonnen de bijeenkomst met 
een gezamenlijk ontbijt. Zo was er tijd 
elkaar beter te leren kennen. Vervolgens 
gingen de communicanten aan de hand 
van het scheppingsverhaal in gesprek over 
de liefde waarmee God alles geschapen 
heeft. Ook de ouders verdiepten zich (in 
een andere ruimte) in Zijn scheppende 
liefde. Ondertussen waren de broertjes en 
zusjes aan het spelen. Aan het eind kwam 
iedereen weer bij elkaar om een kaart te 
maken voor iemand die extra liefde en 
bemoediging nodig heeft. De gezamenlijke 
voorbereiding beviel erg goed. Er hing een ontspannen, vrolijke sfeer. Zowel de 
kinderen als de ouders vonden het mooi met anderen over het geloof te praten. 
Hao Tran, pastoraal werker

Deelnemer Boet aan het Eerste 
Communieproject toont de kaart 
die hij heeft gemaakt.

De boot van Paulus 
en diens volgelingen.

Voorbereiding nieuwe stijl 
op Eerste Communie
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Bij de bijbelexegese gaat het erom dwalingen te weren en het 
zuivere Evangelie te bewaren. De middeleeuwse theoloog 
Thomas van Aquino stelt bijv. dat de bijbel het boek van de 
kerk is en de uitleg ervan alleen is te beoefenen in gemeen-
schap met de kerk. Met andere woorden: schrift en traditie 
horen bij elkaar. De apostelen hebben het onderwijs dat ze 
van Christus hebben ontvangen immers zowel schriftelijk als 
mondeling doorgegeven. De mondelinge traditie heeft dan 
betrekking op o.m. de zondagsviering, de liturgie, (toediening 
van) sacramenten, etc. Hoewel deze traditie niet in strijd mag 
zijn met de bijbel, die immers voor de kerk het hoogste gezag 
heeft, schuilt hierin wel het gevaar dat over de inhoud onenig-
heid ontstaat. 

Zo bestaat er volgens theologe Dieperink een belangrijk 
geschilpunt ten aanzien hiervan tussen de kerkelijke visie en 
de visie van Luther. Deze laatste gaat uitsluitend uit van de 
bijbel zoals hij die uitlegt. Het protestantisme spreekt dan 

ook van ‘sola scriptura’ (alleen de Schrift); alles wat níet in de 
bijbel staat, wordt door hem verworpen en beschouwt hij als 
‘duivels’.  

Dergelijke botsende visies hebben geleid tot een verdere 
verwijdering tussen de katholieke kerk en de Reformatie en 
belemmer(d)en de oecumene. Weliswaar hebben de gesprek-
ken tussen lutheranen en katholieken ertoe geleid dat de 
scherpe kantjes van deze controverse er langzamerhand van 
zijn afgehaald, toch zijn verschillende accenten blijven 
bestaan. Het kan dus blijkbaar wel om nader tot elkaar te 
komen en zo tot een grotere eenheid, zij het  in verscheiden-
heid, te komen voor de katholieke kerk en andere kerken.  

Laten we de oecumenische afstemming en samenwerking op 
alle niveaus vooral koesteren om daarmee de algemene chris-
telijke kerk zoals Christus heeft gewild ook dichterbij te brengen.  
Theo Wagenaar, parochiaan Leersum

Nieuws
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De traditie als bron  
voor conflictdenken
Het katholieke geloof gaat behalve van de bijbel ook uit van ‘de traditie’. Daarmee worden niet bedoeld legenden, 
wonderen,  gewoonten en gebruiken uit vroegere decennia – bijvoorbeeld rond de Eerste Communie – die vooral 
ouderen nog kennen. De hier bedoelde traditie (of ‘openbaring’) heeft vooral te maken met de uitleg van en omgang 
met de H. Schrift.

Plaats: Parochiecentrum St. Petrus' banden, Rijsenburgse-
laan 4, Driebergen. Tijd: 20.00-22.00 uur. Informatie: 
een brochure en leeswijzer zijn te downloaden, brochure 
ook voor € 5 verkrijgbaar bij Marjolein Tiemens.

FOTO Wilma Sijbrandij

Gespreksgroep 
 ‘Van God is de aarde’

Er is een gespreksgroep gestart om samen de brochure 
‘Van God is de aarde en al wat daar leeft’ te lezen. De 
groep is inmiddels twee keer bijeen geweest. De eerste 
avond dachten de deelnemers na over wat het betekent 
‘geschapen te zijn naar het beeld van God’. Wat bete-
kent dat voor hoe je in het leven staat, voor hoe we 
omgaan met elkaar en de natuur, speelt het mee in de 
keuzes van alledag in relatie tot duurzaamheid? 

Vanuit de bijbel wordt ons gevraagd de eigenwaarde van 
schepselen te respecteren. De grote vraag is dan: Hoe doe 
je dat? Het was een van de vragen die de tweede avond naar 
voren kwam en waar we met elkaar over nagedacht en gespro-
ken hebben. Het blijkt dan allemaal nog niet zo eenvoudig. 
Maar erover nadenken werd waardevol gevonden. 

De volgende bijeenkomsten zijn dinsdag 18 februari (Aarde 
is een gave en Minder is meer) en 10 maart (De belofte 
Koninkrijk God en De gemeenschap der heiligen) 
Als u nog wilt meedoen: opgeven bij Marjolein 
Tiemens, m.tiemens@planet.nl, 06 20774093.

m.tiemens@planet.nl
http://kerkenmilieu.nl/wp-content/uploads/vGidA-brochure.pdf
http://kerkenmilieu.nl/wp-content/uploads/vGidA-leeswijzer.pdf
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Maarn – Wie heeft de torenklok van Maarn geschonken? 
In de Tweede Wereldoorlog heeft de Duitse bezetter in Nederland ca. 6700 klokken 
geroofd voor het vervaardigen van wapens en munitie, zo ook de torenklok van de 
Theresiakerk. In 1947 heeft een tot nog toe onbekende gever een nieuwe klok 
geschonken. Recent is de tekst van de torenklok beschikbaar gekomen door slim 
fotografeerwerk in de smalle ruimte rond de klok. De klok is gemaakt in de wereld-
beroemde klokkengieterij ‘Eijsbouts’ in het Noord-Brabantse Asten.  

We weten nu dat een zekere Andreas in 1947 de klok geschonken heeft. We weten 
niet of de schenker na ca. 100 jaar nog leeft en/of hij zijn erven erover heeft 
verteld. De cultuur-historische commissie (met name Marc Pieters of Reijer van 
Barneveld) verzamelt informatie voor ons nageslacht. Vorig najaar hebben zij een 
presentatie over het klokkentoren uurwerk gegeven tijdens een bijeenkomst van 
de Sociëteit. Weet iemand misschien iets meer? Laat het ons weten. 

Uit de parochie 
verdieping/oproepen

Vraag van Paus Franciscus – 
Altijd een Evangelie op zak 
Bij de Katholieke Bijbelstichting (KBS) 
is eind 2019 een nieuwe uitgave 
verschenen: ‘Evangelie – Bron van 
Levend Water’. Aanleiding voor deze 
compacte uitgave is de vraag van paus 
Franciscus aan alle christenen om 
altijd een Evangelie op zak te hebben. 
De KBS gaf al eerder aan die oproep 
gehoor door de uitgave van een boekje 
met daarin de vier Evangelies. Deze 
nieuwe uitgave omvat naast de vier 
Evangelies ook het boek Handelingen 
en de brief aan de Romeinen. Deze 
uitgave heeft een handzaam formaat 
om zo mee te kunnen nemen in jaszak 
of handtas.  
Het boekje kost slechts € 4,95 
(inclusief verzendkosten in 
Nederland). Bij bestelling van grotere 
aantallen (50 en 100) zijn kortingen 
mogelijk, de uitgave kan alleen 
besteld worden bij de KBS via: 
info@rkbijbel.nl. 

De Veertigdagentijd is een tijd van inkeer en bezinning. Net als vorig jaar organiseert 
de werkgroep ‘Bewust naar Pasen’ namens de Raad van Kerken te Doorn op de 
zeven woensdagavonden voor Pasen oecumenische samenkomsten. 
We starten op woensdag 26 februari om 19.30 uur in de Maartenskerk met een 
oecumenische Aswoensdagviering. De daaropvolgende woensdagavonden is het 
thema ‘Op weg naar Jeruzalem’. Aan de hand van lezingen uit het Lukasevangelie 
volgen we Jezus’ gang van Galilea naar Jeruzalem. Naast de Bijbelteksten is er 
ruimte voor stilte, teksten/gedichten en muziek. De teksten en gedichten die worden 
gelezen, zijn van Dorothee Sölle, Dietrich Bonhoeffer, Huub Oosterhuis, Henri Nouwen, 
Manu van Hecke en Steven van Campen. De avonden zijn afzonderlijk te volgen. Bij 
de uitgang is er een collecte om de kosten te dekken. De laatste woensdag, 8 april, 
sluiten we ons aan bij de vesper in de Maartenskerk. 

Data: 26 februari, 4, 11, 19 en 25 maart, 1 en 8 april. 
Plaats: Maartenskerk, Kerkplein 1, Doorn. Op 18 maart in de St. Martinuskerk, 
Dorpsstraat 15, Doorn. 
Tijd: 19.30-20.15 uur. 
Meer informatie: Jeanette van Osselen, jeanette.vanosselen@xs4all.nl,  
06-50666374.

Doorn – Bewust naar Pasen

Driebergen – Wilt u meehelpen 
voor onze kinderen?  
Samen met een groep enthousiaste 
ouders organiseren wij gedurende het 
jaar kinderwoorddiensten en andere 
activiteiten voor onze kinderen in de 
parochie. De kinderwoorddiensten zijn 
parallel aan de ‘gewone Mis’, op elke 
1e zondag van de maand om 9.30 uur 
in de Sint Petrus’ bandenkerk in Drie-
bergen. Wilt u eens per maand of eens 
per twee maanden helpen en met ons 
meedoen? Geef dan even een berichtje 
naar ons of op werkgroepkinderwoord-
dienst@parochie-sintmaarten.nl  
Met vriendelijke groet,  
Parochie Sint Maarten Werkgroep  
Gezinsvieringen 
Reinoud Hilhorst  (06 15560006),  
Maarten Das, Ronald van Steenderen 

INSCRIPTIE: 
DOOR DE VIJAND GEROOFD EN GESLOOPT 
WERD IK NAAR DE SCHENKER ANDREAS GEDOOPT 
WEER IN ERE HERSTELD 
EN VERKONDIG OVER LAND EN VELD 
MIJN ZIEL PRIJST GROOT DE HEER 
DE MACHTIGEN HAALT HIJ NEER 
MAARN, KERSTMIS 1947 

info@rkbijbel.nl
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MAARN – 15 FEBRUARI – CONCERTO CERISE 
Concerto Cerise is een zeer ambitieus kamerkoor van ruim 25 zangers uit Utrecht 
en staat onder leiding van dirigent Angeliki Ploka. Het koor zingt een gevarieerd 
repertoire, van oude muziek tot hedendaags klassiek en afwisselend a capella 
en vier- tot twaalfstemmig.  
 
Plaats: St. Theresiakerk, Amersfoortseweg 50, Maarn. 
Tijd: 16.00-17.00 uur. 
Entree: € 7,- incl. drankje na afloop. 
Meer info: www.muziekindetheresia.nl of www.concertocherise.nl 
Volgende concerten: Zaterdag 21 maart speelt de zeskoppige blazersband 
Cool Down muziek uit de jaren vijftig en op zaterdag 18 april speelt het jonge (6-
19 jaar) strijkersensemble Fancy Fiddlers, kamermuziek.  
 
 
 
DRIEBERGEN – VIER UNIEKE CONCERTEN IN DE ST PETRUS' BANDENKERK  

In samenwerking met de KBO/PCOB en gesteund 
door de Ondernemers van Driebergen-Rijsenburg 
organiseren vrijwilligers van de KBO/PCOB en de 
St. Petrus’ bandenkerk dit jaar vier concerten. Idee 
erachter is een invulling zien te vinden voor de lege 
zondagmiddag die een deel van de doelgroep 
KBO/PCOB ervaart. Voor extra sponsoring is via Ina 
Smit (parochiaan en eigenaar van The Look) de 
Ondernemersvereniging van Driebergen-R. ingescha-
keld. Dit resulteerde in een spaarprogramma voor 

korting op kaarten en extra publiciteit. Zo willen we de mogelijkheden van onze 
geloofsgemeenschap ook onder de aandacht brengen van mensen die nu niet 
naar de kerk gaan. 
 
Het Quatriola Ensemble, bestaande uit vier houtblazers (hobo, klarinet, fluit en 
fagot) bijt op zondag 16 februari om 14.00 uur het spits af. Hun concert 
staat in het teken van Valentijn. Het repertoire is gevarieerd en het publiek wordt 
er bij sommige nummers actief bij betrokken. 
Op zondag 15 maart zal een harpiste optreden (14.00 uur). U kunt alvast 
kaarten reserveren.  
 
Na ieder concert is er een gezellig samenzijn met een gratis kop koffie/thee met 
koek. Er is, via de ingeleverde spaarkaarten, ook een verloting met mooie prijzen, 
beschikbaar gesteld door diverse sponsoren. 
Kaarten à € 7,50 (met volle spaarkaart € 5,-) zijn te koop in Driebergen bij The 
Look (Traaij 108), Kapsalon Rob (Winkelcentrum De Sluis 31), Pets Place (Hoofd-
straat 103), schoenenwinkel Janssen (Traaij 17) en bij Jose Keijzer, 
jcekeijzer@gmail.com of 06-37616056. 
 
Houd je van muziek, wil je ook wat voor je medemens en kerk doen en deel 
uitmaken van een enthousiaste groep? Mail of bel dan naar Jose Keijzer, 
 jcekeijzer@gmail.com, 06-37616056. We kunnen altijd nog hulp gebruiken.  

MUZIEK

Zeist – afscheid  
mevr. Bep Bosboom van 
het Emmauskoor 

Mevr. Bep Bosboom-Karreman heeft 
afscheid genomen van ons Emmaus-
koor. Zij heeft op 22 november jl de leef-
tijd van 95 jaar bereikt, en vindt dit een 
mooie pensioenleeftijd.  
 
Haar geboortedag, 22 november, is ook 
de gedenkdag van Sint Caecilia, 
beschermheilige van de kerkmuziek. Bep 
begon in 1929 als vijfjarige te zingen in 
het kinderkoor, samen met veel andere 
kinderen van de Mariaschool in de 
Rozenstraat. En zij bleef zingen, in het 
dames-kerkkoor, in Zeist en in Austerlitz. 
Ook vervulde zij tientallen jaren een 
bestuursfunctie bij dit koor. Vele veran-
deringen zijn er geweest. Eerst zong zij 
als sopraan, later, wegens een tekort aan 
alten, zonder problemen de altpartij, Bep 
kan noten lezen als de beste, dus deze 
omschakeling was voor haar geen 
probleem. Nu heeft ze besloten dat het 
mooi geweest is, ze blijft gelukkig nog 
wel zingen in ons rouw- en trouwkoor. 
Bep zegt een goed en mooi leven te 
hebben gehad, vol met koormuziek. Nu 
geniet ze van haar kinderen, die haar 
liefdevol omringen en van haar klein- en 
achterkleinkinderen. 
 
Dank je wel Bep voor zoveel jaren koor-
lidmaatschap, we zullen je zang en je 
gezellige aanwezigheid missen.  
Gerda Jansen, voorzitter Emmauskoor 
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Uit de parochie 
en verder…

Doorn: ‘Bruggen bouwen’, dat was het thema van de door parochie Paus Johannes 
XXIII georganiseerde Driekoningenvoettocht op 5 januari jl. De tocht voerde van 
Werkhoven, via Driebergen naar Doorn, alwaar werd afgesloten met een lichtjes-
viering in de St. Martinuskerk.

Woudenberg – Catharinapenning 2019 
Tijdens de Catharinadag op 17 november jl. reikte Annemarie Slaghekke aan Luigi 
Martina de Catharinapenning uit. Luigi is dit jaar 40 jaar koster. Bij kosters denk je 
aan het verzorgen van brood en wijn voor de Eucharistie, het ophangen van de 
nummertjes van de gezangen, het neerleggen van de boekjes. Maar er komt veel 
meer bij kijken. De juiste altaarkleden klaarleggen, kaarsen aansteken, de geluids-
installatie bedienen, in de winter het pad sneeuwvrij maken... 
In het rooster is iedere koster 1 x per zes weken voor de zondagsviering aan de 
beurt, maar Luigi is daar-
naast al jaren elke woens-
dag de vaste koster bij de 
woensdagochtendviering. 
Ook bij begrafenissen is hij 
al jaren de vaste koster.  
Als voorzitter van de 
kosters stuurt hij ook zijn 
kosterteam aan, die 
bestaat uit 5 mannen en 
een vrouw. Het koster-
schap is voor Luigi ook 
‘zien wat er moet gebeu-
ren’: Hij loopt altijd rond, ook als hij geen kosterdienst heeft en springt in waar dat 
nodig is. Hij weet wat er speelt en heeft oog voor wat er nodig is.  
Maar ook op andere terreinen heeft Luigi in de loop van de jaren zijn steentje bijge-
dragen. Hij brengt al jarenlang het kerkblad rond in zijn wijk. Hij geeft christen-zijn 
vorm door zich in te zetten voor de minder bedeelden: hij was een aantal jaar lid van 
de Vastenactiewerkgroep en nu haalt hij nog steeds de vastenzakjes in zijn wijk op. 
Ook voor politieke gevangenen heeft Luigi zich ingezet, want hij was van 2005 tot 
2009 namens onze kerk lid van de Amnesty Werkgroep in Woudenberg. Dat er elk 
jaar een mooie kerststal vooraan in de kerk staat, hebben we mede aan Luigi te 
danken. Samen met een klein clubje mannen bouwt hij deze altijd op. Concluderend 
kun je wel zeggen: op Luigi kan altijd een beroep worden gedaan!  
Erwin Spies, locatieraad Woudenberg 

Maarn – Vastenactie 2020 ‘Werken aan je toekomst’  
De campagne van Vastenactie 2020 staat in het teken van beroepsonderwijs en 
ondernemerschap in ontwikkelingslanden. Naast de collectes in de kerk en eventuele 
giften via ons banknummer wordt geld ingezameld door de verkoop van loten. De 
trekking van deze loterij met veel aantrekkelijke prijzen zal plaats vinden na de 
viering op zondag 29 maart. Met de inspiratie van ‘Heel Holland bakt’ zijn er vast 
weer bakkers, die hun bakkunsten willen presenteren. Op zondag 22 maart kan uw 
baksel worden geproefd of mee naar huis genomen, natuurlijk tegen een redelijke 
gift voor de Vastenactie.

Maarn – Nieuwjaarstoespraak 
Tijdens de Nieuwjaarsreceptie sprak 
Annique van Baal, voorzitter Locatie-
raad, over de toekomst van onze There-
siakerk de hoop uit dat we met elkaar 
het 100-jarig bestaan mogen halen. 
We zijn blij met het aantal mensen dat 
naar kerk komt, zowel op vrijdag, 
wanneer ook het Heilig Sacrament 
staat uitgesteld, als op zondag. En 
natuurlijk hopen we altijd dat we nog 
meer mensen mogen trekken. Maar 
we hebben ook zorgen….. 
De grootste zorg ligt bij het aantal vrij-
willigers die vaste taken op zich willen 
nemen: vooral bij de oudere parochia-
nen is aandacht en zorg nodig. U doet 
misschien al boodschappen, maakt 
een praatje of zorgt voor vervoer voor 
een medemens, die uw steun nodig 
heeft. Onze bezoekgroep zou graag van 
uw capaciteiten gebruik willen maken 
om te signaleren, wie er nog meer hulp 
nodig hebben. Deel uw informatie over 
zieken, eenzamen en mantelzorgers, 
zodat wij hen zeker ook met uw hulp 
kunnen blijven ondersteunen.  
Economisch gezien staan wij er goed 
voor. Voor de gebouwen zijn vorig jaar 
op veiligheidsgebied belangrijke elek-
trische voorzieningen getroffen en ook 
het exploitatieresultaat was positief. 
Als iedereen zijn kerkbijdrage gelijke 
tred laat houden met de inflatie, kan 
het exploitatieresultaat positief blijven. 

Maarn: Een koortje van engelen en 
herders zong kerstliedjes na afloop van 
de, door de gezamenlijke kerken van 
Maarn/Maarsbergen georganiseerde, 
goed bezochte lichtjestocht. 

Foto: Christa G.M. van Hooijdonk.
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Wel & Wee

18 november 2019 Wilhelmina Petronella Theresia (Willy) 
Leenders Helsen (91), Driebergen 

03 december 2019 Jo Schouten-van Dijk (87), Zeist 
14 december 2019 Agnes Theodora Josephina (Agnes)  

Hollanders-Piët (97), Driebergen 
21 december 2019 Hedy Kuijten-Rekveld (83), Zeist  
24 december 2019 Kees van Rooijen (79), Zeist 
13 januari 2020       Jozef Albertus Adrianus Maria (Joost)  

Sturkenboom (64), Driebergen 
14 januari 2020 Engelina Geertruida Maria (Ineke) de  

Wit-Schavemaker (77), Woudenberg 
15 januari 2020 Theo Thiadens (73), Maarn  
17 januari 2020 Mop Timmerman-van den Berg (91), Zeist 
19 januari 2020 Ria de Goede-den Hollander (75), Zeist 
20 januari 2020 Elly Oostveen-Baas (91), Zeist 

Op zaterdag 4 januari is in de St. Petrus’ bandenkerk in  
Driebergen gedoopt: Aivy Zayleigh Dalce dochter van 
Eden Abreha en Jacques Dalce junior. 

Doop

Vormsel

Overleden

Woudenberg – Kerstkuier 2019 
De Catharinakerk en de Voorhofgemeente hielden zondagavond 
22 december gezamenlijk een Kerstkuier. Bezoekers liepen via 
een route van potjes met waxinelichtjes langs levensecht 
gespeelde scènes uit het kerstverhaal. Als eerste ontmoette men 
de profeet Jesaja die iedereen op weg stuurde naar het huis van 
Maria. Daar kreeg Maria (Anniek Slaghekke) van de engel Gabriël 
(August Wijnberg) het nieuws te horen dat ze een kind zal baren. 
Men wandelde verder naar de timmerwerkplaats waar Jozef 
(Sjaak vd Worp) piekerde over wat hem overkomt en daarna 
door naar een heraut (Koos Proosten) die iedereen verder op 
weg stuurde naar Bethlehem. Halverwege de tocht ontmoette 
men Jozef en Maria die op een ezel ook op weg zijn om zich in te 
laten schrijven. Bij de Voorhof was de volkstelling en werden 
namen genoteerd en stempels uitgedeeld. Langs de Laan van 
Blotenburg stonden bordjes met 'geen plaats' en ook bij de 
herberg (Ribhouse Texas) was alles vol. Op de velden van Efratha 
(het Schanspark) luisterden herders en echte schapen naar het 
engelenkoor. De engelen stuurde iedereen met sterren (gespon-
sord door de Welkoop) via de drie koningen naar de stal in de 
Catharinakerk die herkenbaar was aan een lichtende ster op 
het dak. Ondanks de ontberingen onderweg (het regende en 
waaide behoorlijk) waren bezoekers enthousiast. Er wachtte 
immers een warme stal (Catharinakerk) waar iedereen na een 
uur lopen het kerstkind (zoon Theo van Helma en Richard van 
Heemsbergen) kon bewonderen en dankzij sponsors Albert Heijn 
en Jumbo iets konden drinken of snoepen. 
 
Organisatoren Angelique, Annemiek, Marten Jan, Tineke en Gerda 
hebben veel werk aan de kerstkuier gehad en kijken, ondanks 
de regen, terug op een mooie kuier. Hartelijk dank aan iedereen 
die hielp opbouwen, verzorgen, spelen en opruimen en natuurlijk 
aan alle enthousiaste bezoekers.  
Angelique Martina-Spies, parochiaan Woudenberg 

Floris van den Bosch en Rembrandt Priem uit Driebergen 
hebben vrijdag 15 november het sacrament van het 
Vormsel ontvangen in Achterveld, samen met andere 
jongeren uit de parochies van Sint Maarten en Sint Lucas. 
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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  
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BESTUUR R.K.  
PAROCHIE SINT MAARTEN 
Secretariaat: Rozenstraat 20, Zeist  
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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
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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) 
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