
In de Veertigdagentijd bezoek ik enkele ba-
sisscholen om met kinderen te praten over de 
Goede Week en Pasen. In de onder- en midden-
bouw vertel ik verhalen en gaan we daarover in 
gesprek. Soms doen we een kleine quiz of laat 
ik een filmfragment zien op het digibord. 

Voor de bovenbouw neem ik een ‘schatkist’ mee 
met daarin symbolen: een pot met as (Aswoens-
dag), een palmtak (Palmzondag), een stuk brood 
(Laatste Avondmaal, Witte Donderdag), een witte 
doek (voetwassing, Witte Donderdag), een kruis-
beeld (Goede Vrijdag), papieren zakdoeken (Stille 
Zaterdag) en een steen (Paasmorgen). De kinde-
ren mogen raden wat die spullen met het thema 
te maken hebben, erna zetten zij ze in de goede 
volgorde.

Het verschilt per leerling, per groep en ook per 
school wat kinderen al weten over deze bijzon-
dere week. Wel is er één gemene deler: Goede 
Vrijdag roept altijd reuring op. Vooral jongens 
vertellen  graag waar de spijkers precies in het 
lichaam zijn geslagen en hoe Jezus een bloederi-
ge, pijnlijke dood is gestorven.
Steevast komt de vraag: ‘Maar aan Goede Vrij-
dag, daar is toch niets goeds aan? Waarom noe-
men ze die dag geen Verdrietige Vrijdag?’ En dan 
vraag ik ze naar hun eigen antwoord. Het gesprek 
gaat dan over de misdadigers die vrijuit gaan, 
dat Jezus steun had van iemand die het kruis 
hielp dragen en dat zijn moeder hem niet in de 
steek liet. Weer andere kinderen springen meteen 
naar Pasen: ‘Hij was niet echt dood hoor, hij was 
schijndood!’ Of: ‘God maakt hem over drie maan-
den (!) weer levend.’

Antwoorden zijn niet fout. Het gaat erom dat we 
samen over geloof praten, waar nodig vul ik aan 
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De Mantel van Sint Maarten
Parochieblad van de R.K. Parochie Sint Maarten

’Goede Vrijdag, daar is toch niets goeds aan?’

’t Is Pasen

’t Is Pasen, zei de vink
en sloeg een liedje van plezier.
En de merel op het dak,
in zijn beste pak,
zong ook al dat het Pasen was,
van tierelierelier.
En de klokken luidden luid
boven alle vogels uit:
’t is Pasen, alleluja.

’t Is Pasen, zei de wind
en blies de wolken op de vlucht
en het zonnetje dat scheen
dwars door alle nevels heen
De bloemen staken overal
hun kopjes in de lucht.
Alle dingen werden blij,
want de droefheid ging 
voorbij.
’t Is Pasen, alleluja.

’t Is Pasen overal
voor alle mensen, klein en groot
en met Pasen elk jaar
dan vertellen wij elkaar,
dat Jezus wonderbaarlijk
is verrezen van de dood.

’t Is Pasen, alleluja.
Jezus bracht het licht
en iedereen wordt vrij.

wat de Bijbel vertelt. Vaak zeggen leerlingen dat 
Pasen helemaal niet kan. ‘Dood is dood’, zei een 
kind vorig jaar tegen me. Weer een ander zei: ‘Ik 
wil wetenschapper worden, heb je bewijs? Mijn 
opa ligt nog steeds in zijn graf.’ En dan praten we 
over het verschil tussen zeker weten en geloven, 
over twijfelen en vertrouwen, over wat zichtbaar 
en onzichtbaar is.
 
Ik heb geen pasklare antwoorden maar zoek met 
hen mee naar sporen van God in hun eigen le-
ven, zoals de kleine knoppen aan de boomtakken 
die nieuw leven aankondigen, of wanneer je weer 
kunt ‘opstaan’ nadat je iets moeilijks hebt meege-
maakt. God is en blijft een mysterie, een geheim.
Het lijden en sterven van Jezus roept veel op. Het 
gaat over een nieuw begin, een leven dat verder 
reikt dan de dag van sterven. Zo wordt Verdrietige 
Vrijdag ook een Goede Vrijdag. 

Antoinette Bottenberg, pastoraal werker

De ‘schatkist’ vol symbolen die wordt gebruikt 
tijdens de gesprekken over de Goede Week en 
Pasen in de bovenbouw van basisscholen.

Uit: K. Harte, Woorden met elkaar. Teksten voor bezinning en viering, Baarn, Gooi & Sticht, 1992.
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Geloofsopvoeding nu meer gericht op positieve van Pasen
Pastoraal werker Antoinette Bottenberg 
vertelde tijdens een gedachtewisseling 
over ‘de beleving van kinderen van de 
Goede Week en Pasen en het verhaal 
over de Kruisweg van Jezus’ dat kin-
deren van nu met name allerlei details 
over de Kruisweg boeiend vinden. De 
doornenkroon op het hoofd van Jezus, 
het dragen door Hem van het loodzwa-
re kruis, het slaan van spijkers door zijn 
handen: ze schrikken er niet meer zo van.

Zelf vond ik als kind het keiharde aanpak-
ken van Jezus afschuwelijk om te moeten 
aanhoren, kon er maar moeilijk naar luis-
teren. Op Goede Vrijdag togen we met 
alle klassen van de RK Jongensschool uit 
het dorp van mijn jeugd naar de immense 
RK Kerk om de hoek om daar de veertien 
Kruiswegstaties te aanhoren, en dan was 
ik vooraf al zenuwachtig. Ik voelde me naar 
bij het ellenlange, steeds naargeestiger 
wordende verhaal, kon er daarna ‘s nachts 
moeilijk van slapen, zag de details zich let-
terlijk voor mijn ogen afspelen. De afbeel-
dingen van de staties in de kerk waren ook 
behoorlijk beeldend.
‘Ja’, zei Antoinette als reactie op die jeugd- 
ervaring (1956-’62), ‘dat verhaal wordt 
tegenwoordig zachter verteld, bovendien 
kunnen kinderen nu meer hebben, hebben 
vaak al van zó veel kennis genomen.’

Hoe zit dat met de geloofsopvoeding 
van nu?, drong zich vervolgens op als 
vraag.

Priester worden in deze tijd is niet vanzelfsprekend. Het is een ver-
langen dat in je gaat leven en langzaam tot ontwikkeling kan komen. 
De keuze voor het priesterschap begint dan ook niet bij jezelf maar 
bij God: je wordt door Hem geroepen. Het Ariënsinstituut (priester-
opleiding Aartsbisdom Utrecht) biedt de gelegenheid in een sfeer 
van gebed en ontmoeting na te denken over de vraag of de Heer 
jou misschien roept priester te worden. Daartoe worden tijdens de 
Goede Week meeleefdagen georganiseerd voor jonge mannen tus-
sen 17 en 40 jaar. Die beginnen op Witte Donderdag (29 maart) vóór 
de avondmis en eindigen na de Hoogmis van Pasen (1 april). Samen 
met seminaristen bereid je je voor op het feest van Pasen door de 
viering van Witte Donderdag, Goede Vrijdag en de Paaswake, neemt 
deel aan het bezinningsprogramma en de liturgische plechtigheden 
in de St. Catharinakathedraal Utrecht. Vanzelfsprekend is er ook vol-
doende gelegenheid met elkaar en de rector te spreken over vragen 
die je wellicht hebt. Bovendien: op 22 april is het Roepingenzondag, 
de jaarlijkse gebedsdag voor roepingen tot het priesterschap, het 
diaconaat en het religieuze leven, met deze keer ook een vooruitblik 

op de Bisschoppensynode in oktober over ‘Jongeren, het geloof en 
de onderscheiding van de roeping’. Het bisdom: ‘Het is een uitnodi-
ging aan jonge mensen zich vol vreugde en overgave aan te sluiten 
bij de Heer, zoals de eerste leerlingen dat deden’.
Voor meer informatie over programma of aanmelding:
rector P. Kuipers, Keistraat 9, 3512 HV Utrecht, 030 - 2310490, 
rector@ariensinstituut.nl.

Op internet zijn  daar diverse puur weten-
schappelijke studies over te vinden, op 
de website Geloventhuis.nl staan meer 
op ouders/docenten en kinderen gerichte 
antwoorden. Over Goede Vrijdag en Pasen 
staat daar o.m. te lezen dat je meer aspec-
ten van de Kruisweg kunt benadrukken:
‘Jezus met het kruis op zijn schouders 
staat voor het feit dat hij al het verdriet 
en lijden van de mensen wil (mee)dragen, 
we kunnen ons verdriet aan hem toever-
trouwen. Jezus sterft aan het kruis, veel 
ouders zouden dat het liefst overslaan: 
het doet denken aan marteling, onrecht 
en een gruwelijke dood. Dat was het ook. 
En vandaag de dag sterven zo nog steeds 
mensen. Maar dat Jezus al ons lijden op 
zich nam, is ook troostend: God laat ons 

niet in de steek, nooit.’
En: ‘Passende symbolen voor Goede Vrij-
dag kunnen zijn: een dobbelsteen (de sol-
daten dobbelden om Jezus’ kleren Jezus), 
een haan (het verraad van Petrus) of bij-
voorbeeld een Christusdoorn.’

Geloventhuis verder: ‘In de avond wordt 
Jezus van het kruis genomen, in doeken 
gewikkeld en in een graf gelegd. Op Paas-
morgen vinden de vrouwen het lege graf. 
De engelen zeggen: “Hij is niet hier, Hij is 
verrezen zoals hij gezegd heeft. Hij gaat 
jullie voor naar Galilea.” Dat is de land-
streek waar de leerlingen vandaan komen, 
de plaats van het gewone leven. Daar moet 
het gebeuren: “Als jullie elkaar liefhebben, 
ben ik in jullie midden. De verrezen Heer 
is te herkennen en te ontmoeten als je in 
zijn voetsporen treedt. Gods liefde is ster-
ker dan de dood, geeft nieuw leven.” Maria 
Magdalena herkent als eerste de verrezen 
Jezus. Hij noemt haar bij haar naam, Maria 
zegt “meester” tegen Hem. Hij roept ons, 
zijn huidige leerlingen, ook bij onze naam 
op deze Paasmorgen.’

Samenvattend, de geloofsopvoeding van 
nu richt zich op waarvoor het lijden van Je-
zus staat, verwijst naar het positieve van 
Pasen. Vroeger werd het verhaal in los-
se brokken verteld zonder de verbanden 
en symbolen te benoemen, het positieve 
raakte ondergesneeuwd door de gruwelij-
ke details in het verhaal.
Jos van der Meer, parochiaan Doorn
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Afbeelding van Jezus aan het kruis.

Chrismamis 2018
De jaarlijkse Chrismamis voor het gehele Aartsbisdom 
Utrecht is op woensdag 28 maart in de O.L. Vrouwekerk 
te Apeldoorn (Hoofdstraat 18, aanvang: 19.00 uur). Tijdens 
deze Eucharistieviering vindt de zegening plaats van de olie 
voor de zieken en geloofsleerlingen én de wijding van het 
Chrisma voor het doopsel, het vormsel, de priesterwijding 
en de consecratie van kerken en altaren. Ook vernieuwen 
de priesters hun wijdingsbeloften.

Meeleefdagen voor jonge mannen die priesterschap overwegen
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Polen is grotendeels katholiek, voor ne-
gentig procent maar liefst. Het christe-
lijke geloof bleek één van de pijlers om 
‘staande te blijven’ in de tijd van het 
communisme dat de bevolking opge-
legd werd.

De kerk bleek op lange termijn zelfs sterker 
doordat het geloof fors geïmplementeerd 
bleek te zijn in het Poolse dagelijkse leven 
en in het denken van de bevolking. Door 
de langdurige afsluiting van de vrije wereld 
is het katholicisme tot op de dag van van-
daag in westerse ogen orthodox gebleven 
in de voormalige Oost Europese gebieden. 
Dat was goed te merken toen wij, enkele 
jaren geleden, een bezoek brachten aan 

Goede Vrijdag in Polen: iedereen bezoekt de kerken

Hoewel Pasen liturgisch gezien het belang-
rijkste Hoogfeest is, zijn er veel termen in 
onze taal die anders doen vermoeden. De 
paashaas en het verstoppen van eieren vin-
den hun oorsprong veelal in de cultuur van 
stammen die in Europa leefden nog voordat 
het Christendom zich hier geworteld had.

De paashaas
Het verhaal van de paashaas vindt zijn 
oorsprong bij de Teutonen, een stam die 
in de periode voor Christus van het we-
reldtoneel verdween. Zij hielden er diverse 
mythes op na, waaronder verhalen omtrent 
de godin Ostara. Eén ervan vertelt hoe een 
meisje een gewond vogeltje vond. Ze bad 
tot Ostara om hulp. De godin kwam toe-
gesneld, zag dat het dier er slecht aan toe 
was en veranderde het in een haas. Aan het 
meisje vertelde ze dat de haas voortaan één 
keer per jaar zou terugkomen om eieren te 
leggen. Vandaar dus ook het paasei.

Spreekwoorden
Eén ei is geen ei, twee ei is een half ei, 
drie ei is een Paasei dat wil zeggen: één 
ei is niet genoeg, twee beter, drie is goed. 
Men moet geen Paaseieren op Goede 
Vrijdag eten alles op zijn tijd, het feest niet 
te vroeg vieren.
Een Groene Kerstmis, een Witte Pasen 
als Kerst warm is, is Pasen koud.

Uitdrukkingen
Op zijn Paasbest op zijn best gekleed, en 
goed verzorgd.
Als Pasen en Pinksteren op één dag val-
len nooit, dus.
Bij hem is het Pasen en Pinksteren hij 
heeft goed verdiend.
Dat zijn vijgen na Pasen dat is niet op tijd.

Begrippen
De volgende begrippen zijn bekend in het 
Nederlands taalgebied:

Op eieren lopen 
voorzichtig zijn.
Eieren kiezen 
voor je geld
genoegen ne-
men met minder, 
anders krijg je 
niets.
Dat is een eitje 
erg gemakkelijk.
Van die boer geen eieren de oplossing die 
men niet wenst.
Dat heeft geen windeieren gelegd voor-
deel halen.
De boel van eieren maken de boel is mis-
lukt.

Kortom: het christelijk Paasfeest zoals wij 
dat al bijna tweeduizend jaar vieren, heeft 
vele elementen in zich die stammen uit de 
cultuur van vóór het Christendom.
Max Nutters, parochiaan Zeist

de Poolse hoofdstad in de Paasperiode.
Tijdens deze laatste dagen in de Vastentijd 
zijn alle kerken in Polen geopend en op-
gemaakt, waarbij het Lijden van Christus 
in vele thema’s uitgebeeld wordt. Het lijkt 
ook wel of Goede Vrijdag een verplichte 
vrije dag is, want massaal maakt de bevol-
king een ronde langs alle kerken in de wijk, 
en dat zijn er veel. Overal worden kaarsen 
aangestoken en er wordt volop gebeden. 
De rijen voor de biechthokjes zijn deze dag 
extra lang. Het leek wel of de jaren vijftig 

stil waren blijven staan; indrukwekkend te 
zien hoe devoot de bevolking zich voorbe-
reidt op het Paasfeest.
De zaterdag is rustigere dag, waarbij – 
wellicht door mensen die Goede Vrijdag 
nog moesten werken – nog een rondgang 
wordt gemaakt langs de diverse kerkge-
bouwen. Paaszaterdag is ook de dag dat 
de zelfgemaakte paasmandjes door de 
priester worden gewijd.

Pasen zelf is het hoogtepunt in het christe-
lijk geloof en dat is in Polen (waarschijnlijk 
in de andere voormalige oost-Europese 
landen ook) duidelijk te merken. Massaal 
gaat men ter kerke, de kerken zijn tot op 
de laatste vierkante meter bezet. Er wordt 
ingedikt en ingeschoven, banken zijn voller 
dan vol, ook in het middenpad en de zijpa-
den staan de gelovigen anderhalf uur lang 
om de viering te kunnen volgen.
Het ontbreekt er nog maar aan dat er gro-
te tv-schermen buiten opgesteld worden 
voor de kerkgangers die niet meer naar 
binnen kunnen, de reguliere verkeerspo-
litie kan nog maar net de enorme stroom 
auto’s in goede banen leiden.
Mijn vrouw en ik hadden van tevoren niet 
verwacht het Paasfeest in deze sfeer te 
vieren, het was een uiterst aangename 
verrassing die we niet snel zullen vergeten.
Max Nutters, parochiaan Zeist

Volop Paasuitdrukkingen en -gezegdes in onze taal

Paaswens
Namens het pastoraal team, de 
parochiebesturen van de Sint Lu-
cas- en Sint Maartenparochie en 
de redactie van De Mantel wens 
ik u van harte een zalig Pasen toe. 
Moge het Licht van de Verrezen 
Heer u allen bemoedigen en ra-
ken. Dank en waardering voor al-
len die op welke manier dan ook 
betrokken zijn bij de plechtighe-
den in de Goede Week en Pasen. 
Harrold Zemann, pastoor
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Een bijzonder iemand was 
zij, een prachtmens, zegt 
Jozeph Verbon (61) over 
zijn vrouw, Alida Regina de 
Zeeuw. Zij overleed 29 juni 
2016, half drie ‘s ochtends: 
uitgezaaide borstkanker in 
een agressieve, ongeneeslij-
ke vorm. Lida was creatief, 
eigenwijs en ongelooflijk 
zuiver van hart, zegt Jozeph: 
‘Ze dacht allereerst aan een 
ander, kon ook slecht tegen 
onrecht. Voor zichzelf zou ze 
niet zo gauw opkomen, als 
het een ander betrof, ging ze 
door roeien en ruiten.’

Lida Verbon schilderde bij le-
ven o.m. een Kruisweg. Veer-
tien staties in zachte kleuren, 
vooral de ogen van Jezus, 
Moeder Maria, Veronica vallen 
erin op door de scherpte van 
hun blik. Jozeph hing de veer-

tien afbeeldingen in februari 
weer op in de RK Sint Petrus’-
bandenkerk in zijn woonplaats, 
een taak die hij liefst alleen 
uitvoert, als eerbetoon aan zijn 
overleden vrouw.

‘Vorig jaar deed ik dat voor-
afgaand aan Pasen voor het 
eerst’, zegt hij, ‘nog geen jaar na 
haar overlijden, en dat was erg 
emotioneel. Ik las de korte tek-
sten bij de afbeeldingen en toen 
stond ik gewoon te huilen. Dit 
jaar was dat minder, dan merk 
je dat je jouw verlies een plek 
hebt kunnen geven, hoewel ik 
heus af en toe nog wel eens een 
traan laat. Maar het verdriet had 
plaatsgemaakt voor trots; ze is 
er nog steeds, op een mooie 
manier, als een baken.’

Medio 2013 werd borstkanker 
bij Lida geconstateerd, vertelt 
Jozeph. ‘Het zag er niet goed 
uit, maar we gingen relativeren, 
we begonnen met een “Het zal 
wel meevallen” en de vraag 
“Wat zullen we laten doen?” 
aan het behandeltraject. Ver-
volgens kregen we te horen dat 
het triple negatief was, je gaat 
Googlen en dan ziet het er in-
eens heel anders uit, en toch 
blijf je optimistisch.’

Zijn middelste dochter trouwde 
in die periode, raakte zwanger. 
‘Lida zei dat ze zo veel mogelijk 
wilde genieten van het kleinkind 
dat zou komen, en van het huis 
dat we in 2009 hadden gekocht 
en onder haar regie fraai was 
gerenoveerd, van de mensen 
rondom ons ook. Reizen ma-
ken, waarover we spraken, 

hoefde niet van haar.’
Het wás genieten, met elkaar. 
Tot Lida pijn kreeg in haar rug, 
zegt Jozeph terugkijkend: ‘De 
kanker bleek volledig uitge-
zaaid. Dat was dè grote klap, 
weken zijn we verdrietig ge-
weest, wisten dat dit het begin 
van het einde was. Na een paar 
weken waren we in staat tegen 
elkaar te zeggen: “We gaan er 
een zo mooi mogelijke tijd van 
maken”. Eigenlijk hebben we 
toen een jaar lang afscheid van 
elkaar genomen. Lida heeft 
kunst gemaakt, veel met vrien-
dinnen gepraat, bleef open 
staan voor anderen. Het was 
meer dat wij anderen troostten 
dan zij haar, en mij. Het was 
vooral pijnlijk te zien hoe zij 
langzaamaan gekooid raakte.’

Na Lida’s overlijden, bijna twee 
jaar geleden, is Jozeph ver-
schillende fases doorgegaan. 
‘Iedereen komt met adviezen, 
en Lida had aan vriendinnen 
gevraagd of die op mij wilden 
letten. Maar ik moest niets 
hebben van dat alles, wilde al-
leen zijn, moest nadenken over 
de vraag: wat doe ik hier, in 
dit huis? Om balans te vinden 
moest ik uit mijn balans gera-
ken, ik moest de put waarin ik 
zat leren kennen.’

‘Wat ik als meest heftig heb er-
varen, is toen ik na de uitvaart 
terugkwam in een leeg huis: 
de geest was eruit. Dan be-
gint een ander leven. De men-

Voor Jozeph Verbon, parochiaan uit Driebergen, blijft zijn bijna twee jaar geleden overleden vrouw Lida altijd verbonden met 
Pasen. Dat belangrijke katholieke feest was voor haar heel speciaal. Lida, kunstenares, schilderde bij leven een Kruisweg, 
Joseph heeft de veertien werken onlangs voor het tweede achtereenvolgende jaar eigenhandig opgehangen in de Sint Petrus’-
bandenkerk. Zo worden Pasen en zijn Lida beiden gevierd.

Parochiaan formuleerde na
moeilijke, verdrietige jaren
weer een zin voor zijn leven

Aankondiging van de Paasexpositie in Driebergen met de door 
Lida Verbon gemaakte Kruisweg.

Personalia
Jozeph Verbon, zelfstandig 
gevestigd ict-gerelateerd 
interimmanager, is actief 
vrijwilliger bij Sint Maarten. 
Hij is secretaris van de lo-
catieraad in zijn woonplaats 
Driebergen en lector. Hier-
voor was hij penningmees-
ter in het parochiebestuur 
en lid van het vermogens-
fonds van het Aartsbisdom 
Utrecht. Zijn overleden 
vrouw Lida was, zegt hij, 
‘heel actief op de achter-
grond met kunstzinnige din-
gen’ – zij ontwierp o.m. het 
logo van Sint Maarten – en 
zong in de koren Mediant en 
Sint Gregorius Magnus.

Jozeph Verbon hangt Kruisweg gemaakt door overleden vrouw Lida voor tweede jaar op:

Lees verder op pagina 5
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• handels- en reclamedrukwerk
 briefpapier, visitekaartjes, folders, enveloppen
• kopiëren en printen in zwart-wit en kleur
• verenigingsdrukwerk
 clubbladen, programma’s, posters, nieuwsbrieven
• familiedrukwerk huwelijkskaarten, geboortekaartjes, uitnodigingen

sen zijn weg, iedereen die met 
haar heeft meegeleefd was er 
voor haar, niet voor jou. Ik heb 
weken gehad waarin ik tel-
kens weer dacht: Kom ik hier 
nog uit? Je hebt de neiging te 
vluchten in verdriet, in niet-ac-
cepteren van de situatie. Er 
waren alleen nog fysieke din-
gen: stofzuigen, eten klaarma-
ken. Zoiets lijkt op de dagen na 
Pasen: Jezus is weg, Hij is in 
het graf gelegd; Zijn geliefden 
gaan daar kijken, en dan is Hij 
er wéér niet.’

Dat bleef zo tot de vonk over-
sloeg (Hemelvaart) die zei: zo 
gaan we het doen. Jozeph ging 
lezen in de H. Schrift, gaande-
weg drong daardoor het besef 
tot hem door dat de belofte die 
hij 34 jaar daarvoor tegenover 
Lida had gemaakt (zij trouwden 
in 1982, kenden elkaar op dat 
moment zes jaar, waren uitein-
delijk 40 jaar samen) ook in-
hield dat hij weer vrijgezel was: 
‘Er staat: je bent geschapen 
om niet alleen te zijn, jouw be-
lofte geldt tot aan de dood, je 
hebt de plicht weer vrij gezellig 
voor jezelf te zijn. Dat hadden 
Lida en ik ook tegen elkaar 

gezegd in het jaar van ons af-
scheid. Bovendien staat er: 
heb elkaar lief, heb de ander 
lief als jezelf. Langzaam maar 
zeker formuleerde ik daarmee 
weer een zin voor mijn leven.’

Hij sprak er tijdens Kerst 2016 
over met zijn dochters Lisa 
(30), Paula (29) en Marja (27), 
ze kwamen tot de slotsom dat 
zij een nieuwe sociale cohesie 
moesten opbouwen. ‘Ik heb 
toen gezegd: aan het begin van 
het nieuwe jaar, van 2017, wil ik 
mijn rouwperiode afsluiten en 
op zoek gaan naar een nieuwe 
partner. Mijn dochters waren 
het daarmee eens. Ze boden 
aan daarbij te helpen, “Je hebt 
járenlang geen afspraakjes ge-
had”, zeiden ze. Dus ik besloot 
op vrijerspad te gaan. En, ik 
was 60. Dan kun je wel lang 
gaan zoeken, maar dat gaat van 
je tijd af. Daarom deed ik het via 
een datingapp. Na de nodige 
contacten heb ik eind vorig jaar 
een leuke vriendin gevonden. 
Actief bij de parochie in De Bilt, 

zingt in een koor, even zuiver 
van hart als Lida.’

Inmiddels kan hij zeggen blij te 
zijn een leuke vrouw te hebben 
gevonden. ‘Ik heb gemerkt dat 
je van meer mensen kunt hou-
den en dat is een mooie ontdek-
king. Ook ben ik blij dat ik liefde 
blijf voelen voor Lida en dat mijn 
vriendin dat accepteert, boven-
dien dat ik weer zo’n prachtig 
mens heb gevonden.’ Lachend: 
‘Het lijkt er veel op dat de Heer 
dit zo heeft gewild.’
Jos van der Meer

Een leeg huis: ‘Het lijkt 
op de dagen na Pasen: 

Hij is er wéér niet’

Vervolg van pagina 4

Jozeph Verbon bij een door Lida gemaakt schilderij: ‘Ik heb gemerkt
dat je van meer mensen kunt houden en dat is een mooie 
ontdekking.’

Jozeph Verbon: ‘Dit is een foto 
waar Lida mooi op staat, sa-
men met haar mooiste bezit.’

‘Verdriet heeft plaatsgemaakt voor trots; ze is er nog steeds, op een mooie manier, als een baken’
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Lida en Pasen
Pasen was altijd speciaal 
voor zijn overleden vrouw 
Lida, zegt Jozeph Verbon. 
‘Dus in deze periode denk ik 
weer vaak aan hoe wij die tijd 
samen beleefden, bijvoor-
beeld dat we in de Goede 
Week dagelijks stil stonden 
bij het dagthema. Ik vind: ge-
lovigen zouden dat, zonder 
het pastoraal team te belas-
ten, onderling meer samen 
moeten doen, bij iemand 
thuis, in het parochiecen-
trum; betrek de jeugd er ook 
bij, want ik merk dat jongeren 
ontvankelijk zijn voor spiritu-
ele dingen, zoiets hoeft zich 
voor hen alleen niet zo nodig 
in een kerk af te spelen. En 
wat ik nu ook weet: lange-
re momenten van stilte zijn 
daarbij belangrijk. Pas dan 
gaan mensen nadenken.’
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Word lid van de
Ouderenbond
KBO-PCOB en profiteer van de 
voordelen van het lidmaatschap.

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

Studiedagen pastoraal team: over veerkracht en innovatie 

Op zaterdagavond zit ik achter mijn bu-
reau, net thuisgekomen van een mooie 
viering in Woudenberg. De vastentijd is 
begonnen en ook ik probeer in deze pe-
riode te versoberen, te bezinnen, me voor 
te bereiden op de Goede Week en Pasen. 
Wel met een glaasje Beerenburger, om 
warm te worden; het is buiten erg koud, 
komende week, in de voorjaarsvakantie, 
worden ‘Siberische temperaturen’ ver-
wacht. Een goed moment me af te vra-
gen: waar word ik warm van?

Ik moet meteen denken aan de afgelopen 
middag: een ziekenzalving van een hoog-
bejaarde vrouw, een ontroerend moment 
samen met haar familie. Die gaf toestem-
ming erover te vertellen. Ze is kwetsbaar, 
geestelijk en lichamelijk verzwakt, maar heel 
mooi, bijzonder sympathiek en gelovig, van 
oorsprong Duitse. Een paar keer begon ze 
een lied te zingen dat ze in haar jeugd had 
geleerd: het kwam uit het diepste van haar 
hart, telkens een paar zinnen in het Duits 
eindigend met ‘Ehre sei Gott und Maria, Hal-
leluja’.
Van zulke momenten met mensen word 

ik warm, daar ligt mijn hart, dan voel ik me 
op en top priester. Het was ècht wat ze zei 
en uitstraalde, ze gaf me een lesje mee hoe 
belangrijk de Heilige Geest is en wanneer ze 
sprak zag je haar stralen: haar geloof heeft 
haar kracht gegeven, ze heeft op een blije 
manier met God geleefd. En dat is voor haar 
niet voorbij wanneer ze haar lichaam terug-
geeft aan de aarde.
Zo vaak zijn er de verhalen van minder, min-
der en minder als het om geloven en kerk 
gaat. En ik begrijp dat. Mensen zien dat hun 
vertrouwde kerkelijke en gelovige leven niet 
meer wordt gedeeld door kinderen of klein-
kinderen. Dat doet pijn. Hebben we nog 
genoeg geld om onze gebouwen te onder-
houden: nóg een terechte vraag. En ik kan 
meer artikelen vullen met zulke begrijpelij-
ke vragen en zorgen. Maar wanneer ik dan 
weer aan deze vrouw denk, helpt ze mij in 
deze vastentijd op weg naar Pasen. Hoezeer 
ons geloof van binnen zit, onze persoonlijke 
band met de Levende God. Dat we een blij 
geloof hebben en dat best, natuurlijk op een 
bescheiden manier, mogen uitstralen.
Er zijn vanmiddag foto’s gemaakt, soms krijg 
ik ze toegestuurd. Ik heb thuis albums met 

foto’s van bruidsparen, dopelingen, zelfs van 
uitvaarten; van eerste communiefeesten en 
Vormselplechtigheden, van catechesegroe-
pen met kinderen en volwassenen. En er 
zijn natuurlijk ook momenten genoeg waar 
ik geen foto van heb. Dan denk ik terug aan 
hoe we het geloof mochten vieren, beleven.
Organisatie en beleid zijn belangrijk, ook in 
een parochie. Maar het gaat om het vieren 
en beleven. En ik denk in al die jaren een 
bescheiden bijdrage te hebben geleverd 
aan het koninkrijk van God, mensen bij God 
brengen. Dag in dag uit mag ik deze men-
sen ontmoeten. Wat een voorrecht priester 
te mogen zijn.  Het is de moeite waard straks 
Pasen te vieren. Met in mijn hart en gedach-
ten de vrouw van vanmiddag: ‘Ehre sei Gott 
und Maria, Halleluja’. Hoe haar situatie nu 

ook is, ik weet zeker: 
voor haar zal het Pa-
sen zijn, hoe dan ook. 
Dank je wel lieve me-
vrouw, bedankt dat ik 
u mocht ontmoeten.

Hartelijke groet, pas-
toor Harrold Zemann

Parochiebestuur 
zoekt versterking
Het parochiebestuur is dringend op 
zoek naar nieuwe bestuursleden. Mo-
menteel zijn er drie vacatures: voor de 
functie van vice-voorzitter, secretaris 
en de portefeuille communicatie. Op 
termijn zoekt het PB eveneens een 
notulist(e). Voor meer informatie svp 
contact opnemen met pastoor Har-
rold Zemann (contactgegevens: zie 
achterpagina van dit blad).

In het Franciscanessenklooster van 
Denekamp waren in januari de studie-
dagen van het bisdom. Met trainings-
bureau Xpand bogen we ons over de 
snelle veranderingsprocessen in Kerk 
en wereld. Door technologische ontwik-
kelingen is de wereld complexer, snel-
ler, veranderlijker geworden. Wat bete-
kent het voor het werk in de parochie 
dat vertrouwde zekerheden wegvielen?  

Dag één stond onze persoonlijke ontwik-
keling centraal. Hoe werken de verande-
ringsprocessen in Kerk en wereld op ons 
in? We stonden stil bij onze eigen veer-
kracht, het vermogen zinvol en productief 
te kunnen omgaan met onzekerheden, 
veranderingen, teleurstellingen en angst 
in de wereld, in je eigen leven, in de pa-

rochie. Hoe blijf je lichamelijk en geestelijk 
gezond, welke mensen zijn je tot steun? 
Er waren veel open deuren, maar de per-
soonlijke veerkrachttest vond ik erg waar-
devol. Die maakte duidelijk waar je sterke 
punten liggen en waar nog te winnen valt.

De tweede dag werkten we vooral in team-
verband: spraken met elkaar over hoe pas-
toraat innovatief kan zijn, hoe we in deze 
tijd planmatig mensen kunnen bereiken met 
het evangelie. Ik vond het mooi uit de ver-
schillende pastorale teams te horen welke 
innovatieve ideeën er zijn. Ons team heeft 
nagedacht over nieuwe vormen van ge-
zinspastoraat: hoe kom je in contact met 
jonge gezinnen met twee werkende ouders 
en kinderen druk met allerlei buitenschool-
se activiteiten? Er was helaas te weinig tijd 

de diepte in te gaan, maar we kunnen met 
deze eerste aanzet zeker verder.
Antoinette Bottenberg, pastoraal werker

VAN DE PASTOOR – Net als u op weg naar Pasen
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* De zomertijd gaat dit 
jaar in op 25 maart, 
Palmzondag. Om reke-
ning mee te houden bij 
de aanvangstijden van 
vieringen en overige activiteiten.

Bewust naar Pasen: ‘Vrees niet’
De Doornse Raad van Kerken organi-
seert deze vastentijd voor de tiende 
keer het oecumenisch project ‘Bewust 
naar Pasen’. Vaste elementen tijdens de 
bijeenkomsten op woensdagavonden: 
ontvangst om 17.45 uur, eenvoudige 
maaltijd, voordracht, bezinning, ont-
moeting en een avondgebed.

Hoewel de serie al volop loopt, is aanmel-
ding voor de laatste twee avonden, of één 
daarvan, nog mogelijk. Vanwege de voorbe-
reidingen van de maaltijd vragen wij dat ui-
terlijk één week van tevoren te doen, bij Jea-
nette van Osselen, 0343 - 421916, jeanette.
vanosselen@xs4all.nl. Tijdens de avonden 

is een bijdrage te geven voor het werk van 
PAX, een Nederlandse vredesorganisatie die 
aan vrede werkt in (post)conflictgebieden, 
samen met lokale vredesactivisten, en pro-
beert bruggen te slaan tussen rivaliserende 
groepen. De laatste twee avonden:
•  21 maart: Vincent Bijlo, cabaretier, 

columnist én PAX-vredesambassadeur, 
over ‘Angst voor verlies’.

•  28 maart: Marcel Sarot, permanent di-
aken Sint Maartenparochie, hoogleraar 
fundamentele theologie Universiteit van 
Tilburg, over ‘Angst voor de toekomst’.

De avonden zijn in de Koningshof, 
Kerkplein 1, Doorn.

Kardinaal Eijk komt bij St. Maarten en St. Lucas praten over ‘voltooid le-
ven’. Hij studeerde geneeskunde, ging naar het groot seminarie en werd 
tot priester gewijd. Daarna promoveerde hij in de geneeskunde en de fi-
losofie. Wereldwijd geldt Eijk als een expert in de medische en bio-ethiek.
Tijd: dinsdag 24 april, 20.00 uur. Voorafgaand om 19.30 uur een vesper-
dienst, met de kardinaal, in de St. Jozefkerk. Plaats: parochiecentrum 
De Kom, Hamersveldseweg 51, Leusden. Aanmelden verplicht i.v.m. 
beperkte ruimte, via: secretariaat@stlucas.nu, 033 - 4941261.

Kardinaal Eijk over ‘voltooid leven’

Kardinaal Eijk.

Ochtend over ‘armoedesignalen’
Op 14 april is er een ochtend Thema over ‘het belang van bezoekgroepen en het onder-
kennen van armoedesignalen’. Dr. Trees Versteegen spreekt daarover, geeft inzicht en 
‘neemt ons mee op huisbezoek’. Zij was lange tijd parochiepastor, nu is zij DKCI-teamlei-
der (Diocesane Kerkelijke Caritas Instelling van het aartsbisdom) en verantwoordelijk voor 
de begeleiding van de PCI’s van het Vicariaat Utrecht, waar zowel de St. Maarten- als de 
St. Lucasparochie onder horen.
Tijd: zaterdag 14 april, 10.00-14.00 uur. Plaats: parochiecentrum De Kom (rechts 
naast de St. Jozefkerk), Hamersveldseweg 51, Leusden. Aanmelden: vóór 7 april bij 
parochiesecretariaat Leusden, secretariaat@st.lucas.nu.

Film in Maarn
De film ‘The boy in the striped py-
jamas’ wordt woensdag 18 april vertoond in 
de Ontmoetingskapel in Maarn. Hij beschrijft 
hoe kinderen de Tweede Wereldoorlog bele-
ven. Er ontstaat een verboden vriendschap 
tussen Bruno, zoon van een Nazi-comman-
dant, en de joodse Samuel, gevangen in een 
concentratiekamp. De twee zijn van elkaar 
gescheiden door prikkeldraad maar hun 
vriendschap groeit. Tijd: 18 april, 20.00 uur. 
Plaats: Ontmoetingskapel, Kapelweg 45. 
Leiding en opgave: Jan Spilker,
0343 - 442444, scribaknmm@gmail.com.

Bijbelgroepen
Zeist De doorlopende bijbelgroep in 
Zeist staat o.l.v. Henk Bloem. Iedereen 
is welkom, al is het maar voor één keer. 
Graag bijbel meebrengen. 
Eerstvolgende data: 3 april en 1 mei. 
Tijd: 20.00-22.15 uur. Plaats: Paro-
chiecentrum Emmaus, Rozenstraat 
20, Zeist. Meer info: Henk Bloem, 
henkbloem@casema.nl.

Driebergen  Aansluitend aan de vie-
ring van 9.15 uur is er elke vierde woens-
dag van de maand bijbelochtend in Drie-
bergen. Iedereen welkom. Graag bijbel 
meebrengen. 
Data: 28 maart, 25 april. Tijd: ca. 10.00 
uur. Plaats: parochiecentrum St. Pe-
trus’ banden, Rijsenburgselaan 4, 
Driebergen. Meer info: Henk Bloem, 
henkbloem@casema.nl.

Openstelling
St. Josephkerk 
De St. Josephkerk is elke derde zaterdag-
middag van de maand geopend. U kunt 
persoonlijk met de pastoor spreken, er is 
gelegenheid te biechten en/of in stilte de 
Heer aanbidden bij het Allerheiligste dat is 
uitgesteld.
Data: 17 maart, 21 april. Tijd: 14.00-15.30 
uur. Plaats: St. Josephkerk, Rozenstraat 
20, Zeist.

Geloofscursus
De eerstvolgende bijeenkomsten van onze 
geloofscursus zijn op 21 maart en 11 april, 
om 20.00 uur in het parochiecentrum van 
Zeist, Rozenstraat 20. De deelnemers ver-
diepen zich dit seizoen in de Youcat (jon-
gerencatechismus). Afgelopen bijeenkom-
sten bespraken ze de betekenis van de 
Tien Geboden en wat deze met het eigen 
leven te maken hebben. De overtuiging 
was dat zij ideale standaarden zijn die uit-
eindelijk echte vrijheid geven.
Nadere informatie: bij Hao Tran,
pastoraal werker.

Traditiegetrouw organiseert parochie Sint 
Maarten weer dauwtrappen op Hemel-
vaartsdag (donderdag 10 mei). Uit diverse 
geloofsgemeenschappen wandelen of fiet-
sen parochianen via een mooie route naar 
een gastkerk, dit jaar de Theresiakerk in 
Maarn. Daar wordt iedereen tussen 10.00 
en 10.30 uur ontvangen met koffie en thee. 
De deelnemers nemen belegde broodjes 
mee; die worden verzameld en met elkaar 
gedeeld. Aansluitend is er een viering. Het 
is elk jaar weer een bijzondere ochtend, met 
mooie ontmoetingen. Meer informatie volgt.

Dauwtrappen
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HEUVELRUG GRAFGEDENKTEKENS
JOHAN ZANDEE

voor grafgedenktekens in natuursteen, 
glas en andere duurzame materialen.

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

pr. Hendrikweg 48, Doorn • Tel. 06 53 36 75 64
www.heuvelrug-grafgedenktens.nl

De Kidsclub is er voor alle kinderen van 6 
t/m 9 jaar. Op een actieve, speelse manier 
praten we over het geloof. De kinderen 
kunnen iets maken of doen. Zoals op zon-
dag 25 maart, als we vanaf 9.30 uur (afwij-
kende clubtijd!) tijdens de viering in de St. 
Martinuskerk in Doorn aandacht besteden 
aan Palmpasen. De kinderen mogen hun 
stok meenemen, in een optocht gaan we 
de kerk in en zullen horen wat de betekenis 
is van Palmpasen. Ook wordt het passie-
verhaal verteld aan de hand van de palm-
paasstokken. Uiteindelijk delen we die uit, 
aan mensen die een steuntje in de rug 
kunnen gebruiken; zo laten we zien dat we 
aan anderen denken. Iedereen is welkom 
bij de viering. Maar, eerst moeten we de 
palmpaasstokken natuurlijk versieren, de 
dag ervoor (op 24 maart dus). Wij zorgen 
voor voldoende broodhaantjes, snoepjes 
en materialen. Heb je thuis nog een palm-
paasstok: neem hem mee. Mocht je er 
geen hebben, dan ligt er een voor je klaar 
om te versieren. Ouders, broers, zussen, 
vriendjes, vriendinnetjes zijn welkom om 
mee te helpen (of zelf iets te maken).
Trouwens, Kidsclub op 21 januari was een 
gezellige een kliederige ochtend die in het 

Kinderpaasspel vanwege 
succes geprolongeerd
* Vanwege de goede ervaringen vorig jaar is er dit jaar opnieuw 
een kinderpaasspel. Het verhaal van de intocht op Palmzondag 
tot Pasen wordt verteld en uitgebeeld. Alle kinderen zijn welkom 
en kunnen meedoen (zie foto). Je hoeft niet te oefenen, je mag 
gewoon komen en als je wilt een stukje van het verhaal meespelen. 
Of als je liever kijkt, samen met je ouders, is dat ook prima. Pastor 
Hao Tran vertelt en de kinderen spelen. Vrijwilligers helpen mee 
want je moet je snel verkleden. Het duurt ongeveer drie kwartier. 
Voor de kinderen die hun Eerste Communie gaan doen, maakt het 
deel uit van de voorbereiding. Iedereen is welkom, neem gerust 
vriendjes en vriendinnetjes mee. Het is een speelse en inhoudelij-
ke voorbereiding op Pasen voor gezinnen met jonge kinderen en 
andere belangstellenden.
Tijdstip: Witte Donderdag, 29 maart, 18.15 uur. Plaats: St. Pe-
trus’ bandenkerk, Kerkplein 5, Driebergen. Begeleiding: Hao 
Tran, pastoraal werker.

Per bus naar
The Passion
Op donderdag 29 maart is er gele-
genheid voor alle parochianen met de 
bus mee te gaan naar The Passion in 
Amsterdam. Opgeven: vóór 26 maart 
door te mailen naar pastoraal wer-
ker Hao Tran, h.tran@parochie-sint-
maarten.nl. Wees er snel bij, er is een 
beperkt aantal plaatsen en vol is vol. 
Geef bij opgave aan waar je opstapt.
The Passion is een grootse, moder-
ne en spraakmakende hervertelling 
van de laatste uren uit het leven van 
Jezus Christus, waarbij bekende Ne-
derlandse artiesten scenes uit diens 
lijdensverhaal uitbeelden en zingen, 
dit jaar in Amsterdam. Het evenement 
trekt altijd duizenden toeschouwers. 
Opstapplaatsen/-tijden: 17.15 uur 
Putten, Brinkstraat 87; 17.30 uur Nij-
kerk, Holkerstraat 34; 17.50 uur Leus-
den, Hamersveldseweg 51; 18.05 uur 
Maarn, Amersfoortseweg 50; 18.25 
uur Zeist, Rozenstraat 20; 19.15 uur 
aankomst in Amsterdam; 22.00 uur 
vertrek naar huis.
Kosten retourtje: € 5,- 

Palmpaasstokken maken met Kidsclub

Lekker slijm maken met Kidsclub.

teken stond van de roeping van de vissers 
bij het meer. We hebben slijm gemaakt in 
alle kleuren van de regenboog. Iets wat 
een aantal kinderen altijd al een keertje 
wilde doen.

Meedoen? Geef je dan op bij Anne-ka-
rien Damen, annekarien.damen@gmail.
com. Tijd: zaterdag 24 maart 13.30-15.30 
uur. Plaats: ‘Ons Centrum’ (zaaltje links 
naast St. Martinuskerk, Dorpsstraat 15, 
Doorn. Overige data Kidsclub: zondag 6 
mei en 3 juni, 10.30-12.00 uur. Plaats: De 
Ark, Amersfoortseweg 50, Maarn (links 
naast kerk). Vragen, meer info, opgave: 
bij Anne-karien Damen. 
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Vind je het leuk andere jongeren te ont-
moeten en samen het geloof te ontdek-
ken? Dan ben je van harte welkom op 
de jongerengroep voor jongeren van 
15-30 jaar uit de St. Maartenparochie. 
Ongeveer eens per drie weken komen 
zij op een vrijdagavond bij elkaar. De 
begeleiding is in handen van pastoraal 
werker Hao Tran.

De bijeenkomsten beginnen altijd met een 
gezamenlijke maaltijd. Verder behandelt 
een spreker op een leuke en interactieve 
manier een boeiend en prikkelend the-
ma, waarna we hierover discussiëren. De 
avond eindigt met gezellig borrelen in de 
jongerenbar boven in het parochiecen-
trum.

Josephclub Zeist bedenkt bijzondere
Eucharistieviering: de ‘Campo Santo’
Josephclub Zeist, voor kinderen van 10-
16 jaar, organiseert dit jaar vier keer een 
‘Campo Santo’ Eucharistieviering met 
erna een gezamenlijke maaltijd. Pastor 
Henk Bloem zal voorgaan in deze vierin-
gen. Melissa Zijsling en Boris en Merlijn 
van Schoonhoven verzorgen de muziek, 
die eigentijds is en vergelijkbaar met die 
van The Passion.

Waarom heet de viering ‘Campo Santo’? 
De Josephclub is vorig jaar naar Rome 
geweest. De leden bezochten o.a. de be-
graafplaats Campo Santo dei Teutonici 
cum dei Fiamminghi en de bijbehorende 
kerk, de Santa Maria della Pietà of Santa 
Maria in Campo Santo Teutonico, gelegen 
binnen de muren van het Vaticaan. Op de 
begraafplaats liggen ook Nederlanders be-
graven o.a. Mgr. dr. H. Schaepman, Mgr. 
Johannes Olav Smit en kunstschilder Ja-
cob Corneliszoon Cobaert (Coppe Flamin-
go). In de kerk maakten de Josephcluble-
den een eenvoudige viering mee waarbij de 
jongeren zowel hun eigen gebedsintenties 
als die van hun ouders hebben voorgele-

zen en hun getuigenis gaven. Dat was een 
bijzonder, emotioneel moment en maakte 
dat deze viering een van de hoogtepunten 
was van de Romereis. Daarom worden de 
vieringen in Zeist ‘Campo Santo’ vieringen 
genoemd.

Laven aan de bron
Bij de Josephclub is men van mening dat 
het geloof gevoed moet blijven. Dat kan al-
leen als wij ons blijven laven aan de bron 
die Jezus Christus is, vanuit de Eucharis-
tie. Zo kunnen wij groeien tot mensen die 
God graag ziet.
Zondag 25 maart is de eerste van de vier 
‘Camp Santo’ Eucharistievieringen van 
2018, erna volgen vieringen in juni, oktober 
en december (data volgen). Na elke viering 
is de gezamenlijke maaltijd. Iedere jonge-
re is welkom. En, speel je een instrument, 
lijkt het je leuk mee te doen? Schroom niet, 
doe mee. 
Tot ziens op zondag 25 maart om 17.00 
uur in de St. Josephkerk, Rozenstraat 
20, Zeist. Meer info: Marian van der 
Laan, 030 - 2254400.

Kleuterkerk heeft zondag 15 april weer een 
korte viering voor alle kinderen t/m 6 jaar, zo-
wel in Doorn als in Zeist, van 9.45 tot 10.30 
uur. Tijdens Kleuterkerk lezen we een mooi 
verhaal, bidden met elkaar, delen wat lekkers 
en er is tijd iets leuks te knutselen. Iedereen 
is welkom. Kleuterkerk was er ook tijdens de 
oecumenische vredesviering van 14 janu-
ari, samen met de protestantse gemeente 
Doorn. We hebben een zee gemaakt die 
gesplitst werd door Mozes. Het was een 
mooie, gezellige ochtend (zie foto).
Tijd en plaats: zondag 15 april, vanaf 9.30 
uur inloop met koffie, aanvang 9.45 uur, in 
Zeist in parochiecentrum Emmaus, Ro-
zenstraat 20, in Doorn in parochiezaal ‘Ons 
Centrum’, Dorpsstraat 15 (links naast de 
kerk). Info: annekarien.damen@gmail.com, 
via haar ook aanmelden voor de Kleuter-
kerk-app, om van de activiteiten op de 
hoogte te blijven.

Jongerengroep: boeiend discussiëren, samen eten  
dat de aanwezige jongeren bewust kiezen 
voor het vasten door minder te eten, niet te 
snoepen, meer tijd vrij te maken voor ge-
bed en naasten te helpen. Dit doen ze om 
niet alleen aan zichzelf te denken en meer 
open te staan voor God en de medemens. 
Ze gaven aan vasten soms moeilijk te vin-
den: al het lekkers laten staan en extra tijd 
vrijmaken voor God en voor mensen die 
het nodig hebben vraagt om bewust kie-
zen daarvoor. Al met al was het mooi er-
varingen te delen en elkaar in het vasten te 
bemoedigen.
De volgende jongerengroepbijeenkomst is 
op vrijdag 20 april, 18.00 uur, in het paro-
chiecentrum in Driebergen.
Meer informatie? Bij pastoraal werker Hao 
Tran, h.tran@parochie-sintmaarten.nl.

Begeleider Hao Tran, pastoraal werker, met 
drie bezoeksters van de jongerengroep.

Op vrijdag 23 februari kwamen de jonge-
ren weer bij elkaar om gezellig te eten en 
een thema te bespreken, deze keer over 
vasten. Tijdens het gesprek werd duidelijk 
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De Vormselvoorbereiding begint in mei, 
de deelnemers ontvangen naar ver-
wachting eind november hun H. Vorm-
sel. Kinderen uit de St. Maarten- en St. 
Lucasparochie bereiden zich samen 
voor en worden samen gevormd. De 
voorbereiding en de vormselviering 
voor beide parochies zijn dit jaar in 
Driebergen, in 2019 in één van de ge-
loofsgemeenschappen van de St. Lu-
casparochie.

De voorbereiding is voor kinderen die vóór 
de zomervakantie in groep 7 of groep 8 
van de basisschool zitten. Voor die vakan-
tie komen zij twee keer bij elkaar, erna ze-
ven keer, met vervolgens een natraject van 
drie bijeenkomsten. Het project sluit aan 
bij de interesses van kinderen. Het omvat 
actieve en creatieve opdrachten en kent 
verschillende werkvormen, zoals werken 
met foto’s, muziek en video’s. Het natra-
ject bestaat uit een terugkomavond met 
een gezamenlijke maaltijd, een bezoek aan 
Bartimeus (instelling voor mensen met een 
visuele beperking) en deelname aan de re-
gionale vormelingendag.

Communicanten leren over bidden en vieringen
Niet aankomen…
Als kind groeide ik op in een Bra-
bants dorpje. De eerste communie 
kwam eraan en omdat wij-kinderen 
in speciale kinderbanken zaten onder 
leiding van de juf, zag ik de volwas-
senen naar de communiebanken ko-
men. Ik dacht, naïef als ik was, dat je 
na het knielen, de handen onder het 
kanten kleed gevouwen, de hostie 
meteen moest doorslikken. Ik krijg 
het nog benauwd als ik daaraan te-
rugdenk. Gelukkig bleek die heel dun 
te zijn, wat weer een volgend ‘pro-
bleem’ opleverde: de hostie kleefde 
vacuüm aan je gehemelte. En, werd 
ons geleerd, je mocht er niet met je 
tanden of vingers aankomen...
Angèle Kelder, parochiaan Zeist

Communicanten uit de jaren vijftig van 
de vorige eeuw, toen alle kinderen van 
de katholieke lagere school nog Eerste 
Communie deden.

Vanaf januari werken dertien kinderen 
aan de voorbereiding op hun Eerste Hei-
lige Communie. Het is als begeleiders 
altijd weer leuk nieuwe gezichten te zien 
én die van ouders van wie al eerder een 
broertje of zusje communie deed.

We zijn begonnen met een bijeenkomst 
voor ouders en kind, waarbij de communi-
canten een bijbel kregen en een eigentijds 
werkboek met opdrachten voor thuis. Zij 
lezen hun bijbels altijd heel goed, ook leren 
zij elkaar door het interactieve program-
ma met spel en opdrachten steeds beter 
kennen. Het Onze Vader en Weesgegroet 
kennen zij inmiddels en daar zijn zij zicht-
baar trots op. Ook hadden wij het over 
‘het vijfvingergebed’ van Paus Franciscus; 
het staat afgebeeld op een poster. Bid-
den met je vingers, elke vinger een andere 
doelgroep: dierbaren, leraren, leiders in de 
kerk, zieken/zwakkeren én jezelf; zo wilde 
één kind voor haar zieke kat bidden. Ook 
leren ze de dag in bed overdenken; levert 
vaak leuke, verrassende gesprekken op.
De Bijbelverhalen beelden wij uit; wat in-
teractiviteit kunnen de communicanten 

wel gebruiken. Een speurtocht in de kerk 
is altijd een groot succes, de kinderen 
leren wat belangrijk is beter begrijpen: 
doopvont, priesterkoor, altaar, inwijdings-
kruisjes, dieren in de glas-in-loodramen 
opzoeken; bij elk object hebben de bege-
leiders een verhaal.
Zondag 18 februari zijn de communican-
ten voorgesteld tijdens de viering in de St. 
Josephkerk, Zeist. En er was een opfrismis 
waarin de volgorde van een viering werd 
toegelicht, met speciaal aandacht voor 
de Eucharistie. En, donderdag 29 maart, 
18.15 uur, is het kinderpaasspel in de Pe-

trus’ bandenkerk in Driebergen; van harte 
uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. De 
kinderen vinden dat geweldig om te doen. 
En zo groeien ze naar het grote moment 
toe: vriend van Jezus voor altijd.
Marian van der Laan, parochiaan Zeist

Voorbereiding op H. Vormsel gaat weer beginnen
Aanmelden
Aanmelden voor het Vormsel kan tot uiter-
lijk 15 mei door te mailen naar: secretari-
aat@parochie-sintmaarten.nl. Dan sturen 
wij u de gegevens van de ouderavonden 
en de kinderbijeenkomsten. Bij vragen 
s.v.p. contact opnemen met het secretari-
aat, Raquel Greeven, 030-6922113.

Twijfel?
Het kan zijn dat uw zoon/dochter zelf heeft 
besloten mee te doen, ook dat u dat graag 
wil. De catechese ter voorbereiding op het 
Vormsel staat open voor iedereen: je kan 
die volgen en aan het eind met je kind be-
spreken of hij/zij het Vormsel wil ontvangen.

Ouderavond
Voor uw agenda: de eerste ouderavond 
is donderdag 17 mei, vanaf 20.00 uur in 
het parochiecentrum, Rijsenburgselaan 4, 
Driebergen. De voorbereiding van de vor-
melingen begint met deelname aan onze 
familiedag op 27 mei. De bijeenkomsten 
zijn verder op doordeweekse avonden, van 
19.00 tot 20.30 uur, onder begeleiding van 
pastoraal werker Hao Tran.

Familiedag
Na het succes van vorig jaar is dit 
jaar weer een familiedag voor de pa-
rochianen van St. Lucas en St. Maar-
ten. Alle kinderen zijn bij deze samen 
met hun ouders en grootouders uit-
genodigd op zondag 27 mei vanaf 
11.00 uur. We beginnen met een Eu-
charistieviering, in de St. Jozefkerk 
in Leusden, en eindigen om 15.30 
uur. Tijdens de viering is er crèche 
en kinderwoorddienst. Erna staat de 
lunch klaar, vervolgens is er een pro-
gramma voor de hele familie. Meer 
informatie volgt. Zet de datum alvast 
in uw agenda. De bijeenkomst is zo-
wel de slotdag van het Eerste Com-
munieproject als de startdag van de 
Vormselvoorbereiding.
Graag aanmelden vóór maandag 14 
mei bij Hao Tran via h.tran@paro-
chie-sintmaarten.nl. Vermeld erbij 
hoeveel mensen (ouders en kinde-
ren) deelnemen. Deelname is gratis.
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Er zijn momenten dat we ons in een som-
bere bui afvragen of het met onze kerk 
nog wat gaat worden. Zeker als de pers 
– overigens vaak terecht – bericht over 
negatieve gebeurtenissen in de kerk/ker-
ken slaat de twijfel toe. Heeft de kerk nog 
toekomst? Het lijkt soms of die daar geen 
antwoord op heeft en hooguit slechts een 
achterhoedegevecht kan leveren. Toch is 
het nuttig dat de kerk de eigen opstelling 
analyseert, mede in relatie tot haar eigen-
lijke positie en taak, en op basis daarvan 
conclusies trekt.

Het is goed ons te realiseren dat het niet de 
kerk is waar het in de eerste plaats om draait, 
maar het geloof. De kerk heeft immers voor-
al tot taak over het geloof na te denken en 
te proberen de ‘waarheid’ zo goed mogelijk 

! 
OPVALLENDE 
UITSPRAKEN

Theoloog ziet drie modellen voor toekomst RK Kerk
onder woorden te brengen, en daarnaast 
met barmhartigheid en liefde aandacht te 
hebben voor de medemens en de wereld. In 
elke periode zal de wederzijdse relatie tus-
sen kerk en samenleving er anders uitzien. 
Prof. Hellemans van de Faculteit Katholieke 
Theologie (Universiteit van Tilburg) onder-
scheidt minimaal drie mogelijke modellen 
voor de toekomstige kerk:

Eerste mogelijkheid: een kerk van de 
‘heilige rest’. Die staat vijandig en afwerend 
tegenover de samenleving. Gelovigen zijn 
gezagsgetrouw en loyaal aan de klassieke 
Vaticaanse leer en voorschriften. De moraal 
is behoudend. Veranderingen worden in het 
gunstigste geval slechts mondjesmaat door-
gevoerd. Het zijn kenmerken van de grote 
volkskerk zoals die vóór 1960 bestond. Maar 
juist deze eigenschappen passen niet meer 
in een moderne tijd en bij de moderne mens. 
De aanhangers van deze stroming zien juist 
als bewijs voor hun gelijk degenen die de 
kerk verlaten. Op den duur zal de trouwe 
categorie zich echter maar moeilijk kunnen 
handhaven omdat de groep zeer waarschijn-
lijk verder zal krimpen. De gevolgen hiervan 
zijn merkbaar qua betrokkenheid bij en aan-
wezigheid van de kerk in de samenleving. 
Het aantal kerken zal verder afnemen mede 
als gevolg van het teruglopend aantal gees-
telijken en van financiële tekorten.

Tweede mogelijkheid: ‘liberale gemeen-
schappen’. Die zijn op zoek naar en experi-
menteren met nieuwe vormen van kerk-zijn 
en geloofsbeleving, inclusief oecumenische 
samenkomsten en vieringen. Er is sprake 
van afscheidingen van de officiële kerk, 

waardoor de eenheid van de 
kerk wordt bedreigd. Aan-
hangers leggen de nadruk 
op het individuele geloof en 
de spirituele beleving. De le-
venskansen van dit scenario 
zijn op wat langere termijn 
vrij klein, ook al als gevolg 
van verdere ontkerkelijking 
en geloofsafval.

Derde richting: die van het ‘neutrale mid-
den’. Deze houdt het midden tussen de 
extremen van de twee andere stromingen. 
Men stelt zich positief op t.o.v. de moderne 
cultuur maar durft tegelijk afwijzend te staan 
tegenover sociaal en maatschappelijk on-
recht in binnen- en buitenland en beschouwt 
zich als deel van de wereldkerk inclusief Azië 
en Afrika met hun eigen opvattingen en vor-
men van liturgie zoals die ook al in migran-
tenparochies in ons land tot uiting komen en 
verrijkend kunnen zijn voor oude parochies. 
Deze wereldwijde ontmoeting tussen ‘oud’ 
en ‘nieuw’ biedt mogelijkheden tot revitalise-
ring van bestaande parochies. 

Voor de Nederlandse bisschoppen is het 
moeilijk in deze tijd een eigen weg uit te zet-
ten en beleid te voeren. Kiezen zij bewust 
voor een bepaalde richting en/of accepteert 
men wat op de kerk afkomt; houden zij re-
kening met de werkelijke vragen en noden 
van het kerkvolk? Dit vraagt om een ruime 
blik, durf, innovatief vermogen 
en een kritische evaluatie van 
het gevoerde beleid.
Theo Wagenaar,
parochiaan te Leersum

Terugblik op
Jaar Barmhartigheid
In de serie Kerkelijke Documentatie 
is een uitgave verschenen met o.m. 
een uitgebreide terugblik op het Hei-
lig Jaar van Barmhartigheid. Deze 
bevat ook een vertaling van de tekst 
‘Want God kent geen berouw over 
zijn genadegaven of zijn roeping’ van 
de Pauselijke Commissie voor de Re-
ligieuze Betrekkingen met de Joden. 
Het is een reflectie op theologische 
vraagstukken aangaande Katho-
liek-Joodse relaties bij gelegenheid 
van het 50-jarig jubileum van het do-
cument ‘Nostra aetate’. De vertaling 
is geautoriseerd door de Nederland-
se Bisschoppenconferentie.
Bestellen (€ 12,50): bestel@rkk.nl of: 
bisdom Breda, Postbus 90189, 4800 
RN Breda.

Jongerenreis naar Taizé 
Ben je tussen de 15 en 30 jaar en heb jij zin lekker een weekje weg te zijn uit de 
dagelijkse sleur van studie of werk, met andere jongeren het geloof te vieren en 
ontdekken? Dan ben je van harte uitgenodigd met een jongerenreis naar Taizé 
te gaan. Daar is een oecumenische broedergemeenschap die jaarlijks duizen-
den jongeren uit de hele wereld ontvangt en waar jongeren op zoek gaan naar 
de bronnen van het geloof, ruimte ervaren om na te denken en met elkaar te 
praten over hun leven en het geloof. Het onderkomen in Taizé is eenvoudig en 
goed. We slapen in tenten of barakken met stapelbedden. De maaltijden zijn 
eenvoudig en voedzaam. De organisatie is in handen van de St. Maartenparo-
chie, samen met verschillende parochies en protestante gemeentes.
Wanneer: zaterdag 14 t/m zondag 22 juli. Kosten: ca. € 210,- p.p. incl. reis, 
eten, overnachting en programma. Aanmelden: uiterlijk vóór 1 juni, bij 
pastoraal werker Hao Tran, h.tran@parochie-sintmaarten.nl.

Jongeren
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De Werkgroep Kerkelijke Ondersteuning 
Vluchtelingen organiseert elke eerste zon-
dag van de maand een wake. In april zal 
dat de 150ste keer zijn, en niet op de eerste 
zondag van de maand, dan is het namelijk 
Pasen, maar op de tweede zondag. 
Het waken vindt plaats sinds de brand in 
het Detentiecentrum op Schiphol waarbij 
elk mensen, vluchtelingen zonder docu-
menten, om het leven kwamen. Een aantal 
van de gevangen vluchtelingen werd toen 
naar het Detentiecentrum Kamp Zeist ver-
plaatst. Ook verblijven in Zeist gedetineer-
den afkomstig uit de asielcentra van Zeist 
en Leersum. Mensen die in Kamp Zeist 
gevangen worden gehouden, zijn geen cri-
minelen maar vluchtelingen die verplicht 

worden naar hun land terug te keren. Hun 
thuislanden geven hen echter geen papieren 
om dergelijke reizen te kunnen ondernemen.
De 150ste wake begint zondag 8 april om 
16.15 uur met een ‘Witte Rozenoptocht’, be-
geleid door blazers, van de hoek Kampweg/
Richelleweg in Soesterberg naar de oprit van 
het Detentiecentrum aan de Richelleweg. 
Daar zijn enkele sprekers, er is levende mu-
ziek en het wandkleed ‘Tapestry d’Espoir’, 
gemaakt door kunstenares Isabel Ferrand uit 
Zeist met hulp van vrouwen uit het Detentie-
centrum wordt overhandigd. Het is bestemd 
voor de stilteruimte daarvan.
Meer info: www.wakezeist.nl

Veel aandacht voor boek ‘25 eeuwen theologie’
Tientallen ‘sleuteltheologen’ boeiend beschreven
Onder de titel ‘25 eeuwen theologie’ 
verscheen vorig jaar een boek dat aller-
wegen veel aandacht trok. Het werd ge-
schreven door 37 theologen. De redac-
tie stond onder leiding van de theologen 
Laurens ten Kate van de Universiteit 
voor Humanistiek en Marcel Poorthuis 
van de Tilburgse Universiteit. Het boek 
bespreekt de theologie in de afgelopen 
2500 jaar. Het zwaartepunt ligt daarbij 
op de christelijke theologie, maar er is 
ook plaats voor de joodse en islamiti-
sche theologie, in de geest van Nostra 
Aetate. Dat geeft het boek een extra 
kwaliteit mee. 

Het boek is geschreven volgens een vast 
patroon. De gehele periode is verdeeld in 
negen tijdperken. Bij elk daarvan wordt 
begonnen met een inleiding, geschreven 
door de beide redacteuren samen. Daarin 
wordt de ontwikkeling van de theologie in 
dat tijdperk kort samengevat en aangege-
ven welke rol de belangrijkste denkers uit 

die tijd daarbij speelden. Vervolgens wor-
den die ‘sleutel-theologen’ door specialis-
ten beschreven. Op elke beschrijving volgt 
een citaat van de betreffende denker. In 
totaal komen zo honderd theologen uit het 
verleden aan bod. De eerste die beschre-
ven wordt is Mozes, de laatste/honderdste 
is Jürgen Moltmann, geboren in 1926, ar-
chitect van de theologie van de hoop.
Voor iedere denker waren ca. zes pagi-
na’s beschikbaar; het was de kunst een 
beknopt doch duidelijk beeld te schetsen. 
Dat is goed gelukt. Het boek geeft zowel 
een gedetailleerd beeld van de ontwikke-
lingen in de betreffende periode als een 
overall beeld van de ontwikkelingen over 
25 eeuwen. Daarbij is het goed leesbaar 
en goed te begrijpen, ook voor een breder 
publiek.
Het boek lijkt mij niet alleen waardevol voor 
wie in het verleden is geïnteresseerd maar 
zeker ook voor wie zich bezighouden met 
de huidige ontwikkelingen van het chris-
tendom. Op zijn minst zou het een plaats 

moeten hebben in de bibliotheek van elke 
geloofsgemeenschap uit onze parochie.
Laurens ten Kate en Marcel Poorthuis 
’25 eeuwen theologie. Teksten/toelich-
tingen’. Uitgeverij Boom 2017,
740 pagina’s. ISBN  9.789461. 059307.
Prijs: € 39,90.  
Rob Steinbuch, parochiaan Driebergen

Regionaal kerknieuws 
zoekt programmamakers
Radio 90FM (Stichting Lokale Om-
roep Heuvelrug en Kromme Rijn) 
zendt elke zondagmorgen van 9.00 
tot 12.00 uur het programma ‘Och-
tendglorie’ uit met geestelijke mu-
ziek en een kerkdienst van een van 
de deelnemende kerken binnen het 
uitzendgebied. Ervoor, vanaf 8.00 
uur, is het kinderprogramma ‘De Ko-
ninklijke Trein’ te beluisteren. Verder 
zendt Radio 90FM elke donderdag-
avond vanaf 21.00 uur het program-
ma ‘Regionaal Kerknieuws’ uit, met 
geestelijke muziek afgewisseld met 
kerkelijk nieuws uit onze omgeving. 
Erna, vanaf 22.00 uur, is het muziek-
programma ‘Ad Libitum’, met geeste-
lijke muziek en een korte meditatie. 
De programma’s worden verzorgd en 
gepresenteerd door vrijwilligers. Om 
ook in de toekomst deze program-
ma’s te kunnen blijven uitzenden, is 
er sterk behoefte aan extra program-
mamakers. Geïnteresseerden kun-
nen contact opnemen via ochtend-
glorie@radio90fm.nl.

In april 150ste wake bij gedetineerde 
vluchtelingen uit Kamp Zeist

Website vernieuwd
Onze website is in een nieuw jasje ge-
stoken. Vertrouwde rubrieken zijn ge-
bleven, nieuwe zijn toegevoegd. Er zijn 
mogelijkheden gecreëerd via de web-
site contact op te nemen met bijvoor-
beeld het secretariaat en de verschil-
lende locaties. Komende weken wordt 
de website verder geactualiseerd. De 
redactie wenst u veel leesplezier toe.

Meditaties
Zaterdag 14 april zijn in De Andrieshof 
(Leersum) meditaties en lezingen over 
mediteren rond meester Eckhart. Het 
programma duurt van 10.15 tot 16.30 uur.
Deelname kost € 10,-, opgeven bij Bart 
van Soest, 0343 - 452841, bart44@telfort.nl. 
Meer informatie: zie pagina 22.
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Emeriti doen nieuwe kennis op in hun ‘Antiekbeurs’
U zult denken: wat krijgen we nou, gaan 
we het hebben over een ‘Antiekbeurs’ in 
ons gerespecteerde parochieblad? Het 
lijkt erop. Elke maand komt een groep 
van dertig emeriti – pastoraal werkers, 
diakens, priesters – in Soest bijeen om 
samen een boek te bespreken. Naast de 
inhoudelijke gesprekken is er ook altijd 
de nodige humor. Zo heeft ooit iemand 
met de nodige zelfspot bedacht de sa-
menkomst ‘de Antiekbeurs’ te noemen. 
Dat is een eigen leven gaan leiden, het is 
een soort geuzennaam geworden.

Ondanks het klimmen der jaren willen 
wij-emeriti graag bij de tijd blijven en daar-
om lezen we boeken die in de actualiteit 
zijn. Ik noem er enkele die afgelopen tijd 
onze aandacht hadden:

Marcus Borg, Het hart van het christen-
dom. Borg laat in dit boek zien dat wat men 
modern geloof noemt even diepgeworteld 
is in de traditie als wat men orthodox noemt. 
Wanneer je de Bijbel niet meer letterlijk kunt 
nemen en betwijfelt of Jezus echt opstond 
als mens van vlees en bloed, hoe kun dan 
nog christen zijn, wat geloof je dan eigenlijk 
wel? Borg maakt duidelijk dat er een lange 
traditie is van anders dan letterlijk geloven 
en welke kern overeind blijft.

Erik Borgman, Waar blijft de kerk? De RK 
Kerk lijkt bezig aan een spectaculair pro-
ces van afbraak en verdamping. Hoe moet 
je daarmee omgaan? Hij stelt voor de be-
richten over krimp en afbraak ‘als een list 
van de heilige Geest’ te beschouwen. De 
kerk is Gods initiatief, waarin wij worden 
opgenomen. Wij moeten onze planmatige 
afbraak laten varen om opnieuw te luiste-
ren naar wat God zegt en wat de situatie 
vraagt. De vraag is wat het wil zeggen hier 

en nu ‘teken en instrument’ te zijn van de 
liefde van God. Hiervoor moeten we zielen 
winnen in de ware zin van het woord; èn 
onze ziel laten winnen.

Stefan Paas, Vreemdelingen en pries-
ters. Er waait een missionaire wind door 
Nederland. Maar de secularisatie gaat 
door en veel kerken ervaren al het gepraat 
over ‘zending’, ‘opwekking’, ‘groei’ en 
‘verandering’ als weinig realistisch. Is het 
mogelijk vast te houden aan de missionai-
re kern van het christelijk geloof en tegelijk 
serieus te nemen dat maar weinig mensen 
in Nederland het christelijk geloof de moei-
te waard vinden?

Thomas Halik, Geduld met God. De Tsje-
chische theoloog, filosoof en psycholoog 
Halik is als een van de weinige heden-
daagse schrijvers in staat een brug te slaan 
tussen geloof en twijfel, tussen christelijke 
zingeving en atheïstische levensoriëntatie. 
Hij neemt als uitgangspunt de twijfelende 
en zoekende figuur van Zacheüs, die liever 
schuchter van een afstand toekijkt dan en-
thousiast mee te doen. Dit beeld gebruikt 
hij om een nieuwe verhouding uit te wer-
ken tussen gelovigen en niet-gelovigen, 
waarmee hij buitenstaanders in hun zoe-
ken en vragen nabij kan komen.

René Grotenhuis, Van macht ontdaan. Als 
directeur van Cordaid en betrokken katho-
liek zag Grotenhuis over de hele wereld vele 
geloofsgemeenschappen. Hij raakte onder 
de indruk van de wereldwijde betekenis van 
de kerk. Vanuit dat perspectief schrijft hij 
met een scherpe blik over de Nederlandse 
en Europese Kerk, vooral als instituut. Dit 
boek is kritisch over de dominant westerse 
neoliberale invloed op de kerk. Zij zal moe-
ten loslaten om tot verandering te komen. 
Met paus Franciscus is een niet-westerse 
en meer globale lijn ingezet waarin het insti-
tutionele model wordt verlaten. Hij ziet voor 
de kerk eerder een rol als veldhospitaal: 
minder aandacht voor leerstelligheid en een 
zuivere kerk, meer op voor gemeenschap, 
dialoog en barmhartigheid.

Jonathan Sacks, Een gebroken wereld 
heel maken. De invloedrijke Britse rabbijn 
Sacks onderzoekt de betekenis van ver-
antwoordelijkheid in het leven van mensen. 
Het boek biedt een ethiek van verantwoor-
delijkheid die geworteld is in de joodse 
Bijbel, traditie en theologie, in dialoog met 

filosofen en ethici uit andere culturen. Het 
oproepen tot verantwoordelijkheid is de 
kerntaak van de godsdienst.

Zo zie je maar. Elke leeftijd heeft zijn char-
me. Je bent nooit te oud om te leren. Al 
lezende openen zich voor ons nieuwe ver-
gezichten. Antiekbeurs? Het is maar hoe je 
het bekijkt. Ook als emeriti hebben we nog 
het nodige in de aanbieding.
Cor Spithoven, emeritus pastoor

Tijd en geld
Cor Spithoven: ‘Mensen met pensi-
oen, horen die bij de categorie ‘antiek’ 
of breekt met je pensioen een nieuwe 
levensfase aan met nieuwe moge-
lijkheden: reizen, boeken lezen die al 
een tijd ongelezen in de kast staan, 
een oude hobby oppakken, vrijwilli-
gerswerk? Tegenwoordig is het nor-
maal dat ook pastores met pensioen 
gaan. Vroeger was daar vaak geen 
sprake van. Dat moest ook wel, er 
was geen kerkelijk pensioen. Sinds de 
jaren zeventig van de vorige eeuw is 
dat beter geregeld. Door de verkoop 
van de oude seminariegebouwen ont-
stond een financiële buffer waarvan 
alle gepensioneerde pastores tot op 
de dag van vandaag profiteren. Het 
pensioenfonds van de Nederlandse 
bisdommen heeft één van de hoogste 
dekkingsgraden. Geen financiële zor-
gen dus, tijd voor andere zaken. Vele 
emeriti zijn nog beschikbaar als voor-
ganger in het weekend, sommigen 
zijn nog betrokken bij vormingsactivi-
teiten. En: er is tijd voor ontmoeting, 
soms ook studieus.’

Cor Spithoven, indertijd o.m. pastoor in 
Zeist en lid van ‘de Antiekbeurs’: ‘Elke 
leeftijd heeft zijn charme.’
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B: Boeteviering  
C: Communieviering 
E: Eucharistieviering 
G: Gebedsviering 
GVP: Goede Vrijdag plechtigheid 
MM: Meditatief moment 
MG: Moment van Gebed en bezinning  
K: Kleuterkerk 
O: Oecumenische viering 
OA: Oecumenisch avondgebed 
OV: Oecumenisch vesper 
SGM: Sint Gregorius Magnus 
JKD: Jongerenkoor Driebergen 
 

 De Twee Marken, Trompplein 5, Maarn. De St. Theresia is gesloten. 
 Petrus- & Pauluszaal, Rijsenburgselaan 4, Driebergen 
 Kerkelijk Centrum Zeist-West, De Clomp 33-02, Zeist 
 Ontmoetingskapel, Kapelweg 45, Maarn 
 Vastenactieviering 
 Gezinsviering  
 Viering start op het kerkhof aan de Drieklinken 
 Jongerenviering 
 Dorpskerk, Woudenbergseweg 52, Maarsbergen  
 Doorn: Ons Centrum, Dorpsstraat 15, Doorn 
     Zeist: parochiecentrum Emmaus, Rozenstraat 20, Zeist 
 Viering van de eerste Heilige Communie 

 

 Doorn Driebergen Leersum Maarn Woudenberg Zeist 
Zaterdag 17 maart 
 

 
 

E: 19.00 
K. Donders 
SGM 

   14.00-15.30 
Gelegenheid 
tot aanbidding 
en biecht 

Zondag 18 maart 
5e zondag van de 
40-dagentijd 

E: 09.30 
K. Donders 
Martinuskoor 

 C: 09.30 
werkgroep 
Samenzang 

S: 10.00  
H. Tran 
Samenzang 

C: 11.00 
M. Sarot 
Samenzang 

E: 09.30  
H. Bloem 
Themakoor 

Maandag 19 maart 
Hoogfeest St. Jozef 

     E: 09.00 
K. Donders 
Samenzang 

Dinsdag 20 maart 
t/m  
vrijdag 23 maart 
 
 

 woe 21 maart 
E: 09.15  
F. Verhaar 
Samenzang 

 woe 21 maart 
OV: 19.00   
Ds. A. de Hoog 
Samenzang 
 
vrij 23 maart 
E: 09.30 
H. Zemann 
Samenzang 

woe 21 maart 
E: 09.30 
H. Bloem 
Samenzang 

woe 21 maart 
E: 09.00 
H. Zemann 
Samenzang 
 
OA: 19.15  
 

Zaterdag 24 maart   E: 19.00 
H. Zemann 
Andrieskoor 

   

Zondag 25 maart 
Maria Boodschap 
Palmpasen 

E: 09.30  
H. Bloem & 
A.k. Damen 
Kidskoor & 
Theresiakoor  

C: 09.15  
H. Tran 
JKD 
 

 Gezamenlijke 
viering in  
Doorn 

C: 11.00 
M. v.d. Horst 
Rejoice 

E: 09.30 
Mgr. H. Woorts 
Emmauskoor 
 
E: 17.00  
H. Bloem 
Ensemble 

Dinsdag 27 maart   B: 19.30 
F. Verhaar 
SGM 

    

Woensdag 28 maart  E:  09.15 
H. Bloem 
Samenzang 

 OV: 19.00  
Ds. A. d. Besten 
Samenzang 

E: 09.30 
H. Zemann 
Samenzang 

C: 09.00 
W. Hoekstra 
Samenzang 
 
B-O: 19.15  
H. Bloem 
Samenzang 
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 De Twee Marken, Trompplein 5, Maarn. De St. Theresia is gesloten.
 Petrus- & Pauluszaal, Rijsenburgselaan 4, Driebergen
 Kerkelijk Centrum Zeist-West, De Clomp 33-02 
 Ontmoetingskapel, Kapelweg 45, Maarn
 Vastenactieviering
 Gezinsviering
 Viering start op het kerkhof aan de Drieklinken
 Jongerenviering
 Dorpskerk, Woudenbergseweg 52, Maarsbergen
 Doorn: Ons Centrum, Dorpsstraat 15

Zeist: parochiecentrum Emmaus,
Rozenstraat 20 

 Viering van de eerste Heilige Communie

Doorn Driebergen Leersum Maarn Woudenberg Zeist 
Zaterdag 17 maart E: 19.00 

K. Donders
SGM

14.00-15.30 
Gelegenheid 
tot aanbidding 
en biecht 

Zondag 18 maart 
5e zondag van de 
40-dagentijd

E: 09.30 
K. Donders
Martinuskoor

C: 09.30 
werkgroep 
Samenzang 

S: 10.00  
H. Tran
Samenzang

C: 11.00 
M. Sarot
Samenzang

E: 09.30  
H. Bloem
Themakoor

Maandag 19 maart 
Hoogfeest St. Jozef 

E: 09.00 
K. Donders
Samenzang

Dinsdag 20 maart 
t/m 
vrijdag 23 maart 

woe 21 maart 
E: 09.15  
F. Verhaar
Samenzang

woe 21 maart 
OV: 19.00   
Ds. A. de Hoog 
Samenzang 

vrij 23 maart 
E: 09.30 
H. Zemann
Samenzang

woe 21 maart 
E: 09.30 
H. Bloem
Samenzang

woe 21 maart 
E: 09.00 
H. Zemann
Samenzang

OA: 19.15  

Zaterdag 24 maart E: 19.00 
H. Zemann
Andrieskoor

Zondag 25 maart 
Maria Boodschap 
Palmpasen 

E: 09.30  
H. Bloem &
A.k. Damen
Kidskoor

C: 09.15  
H. Tran
JKD

Gezamenlijke 
viering in 
Doorn 

C: 11.00 
M. v.d. Horst
Rejoice

E: 09.30 
Mgr. H. Woorts 
Emmauskoor 

E: 17.00  
H. Bloem
Ensemble

Dinsdag 27 maart B: 19.30 
F. Verhaar
SGM

Woensdag 28 maart E:  09.15 
H. Bloem
Samenzang

OV: 19.00  
Ds. A. d. Besten 
Samenzang 

E: 09.30 
H. Zemann
Samenzang

C: 09.00 
W. Hoekstra
Samenzang

B-O: 19.15 
H. Bloem
Samenzang
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SGM: Sint Gregorius Magnus 
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 De Twee Marken, Trompplein 5, Maarn. De St. Theresia is gesloten.
 Petrus- & Pauluszaal, Rijsenburgselaan 4, Driebergen
 Kerkelijk Centrum Zeist-West, De Clomp 33-02 
 Ontmoetingskapel, Kapelweg 45, Maarn
 Vastenactieviering
 Gezinsviering
 Viering start op het kerkhof aan de Drieklinken
 Jongerenviering
 Dorpskerk, Woudenbergseweg 52, Maarsbergen
 Doorn: Ons Centrum, Dorpsstraat 15

Zeist: parochiecentrum Emmaus,
Rozenstraat 20 

 Viering van de eerste Heilige Communie

Doorn Driebergen Leersum Maarn Woudenberg Zeist 
Zaterdag 17 maart E: 19.00 

K. Donders
SGM

14.00-15.30 
Gelegenheid 
tot aanbidding 
en biecht 

Zondag 18 maart 
5e zondag van de 
40-dagentijd

E: 09.30 
K. Donders
Martinuskoor

C: 09.30 
werkgroep 
Samenzang 

S: 10.00  
H. Tran
Samenzang

C: 11.00 
M. Sarot
Samenzang

E: 09.30  
H. Bloem
Themakoor

Maandag 19 maart 
Hoogfeest St. Jozef 

E: 09.00 
K. Donders
Samenzang

Dinsdag 20 maart 
t/m 
vrijdag 23 maart 

woe 21 maart 
E: 09.15  
F. Verhaar
Samenzang

woe 21 maart 
OV: 19.00   
Ds. A. de Hoog 
Samenzang 

vrij 23 maart 
E: 09.30 
H. Zemann
Samenzang

woe 21 maart 
E: 09.30 
H. Bloem
Samenzang

woe 21 maart 
E: 09.00 
H. Zemann
Samenzang

OA: 19.15  

Zaterdag 24 maart E: 19.00 
H. Zemann
Andrieskoor

Zondag 25 maart 
Maria Boodschap 
Palmpasen 

E: 09.30  
H. Bloem &
A.k. Damen
Kidskoor

C: 09.15  
H. Tran
JKD

Gezamenlijke 
viering in 
Doorn 

C: 11.00 
M. v.d. Horst
Rejoice

E: 09.30 
Mgr. H. Woorts 
Emmauskoor 

E: 17.00  
H. Bloem
Ensemble

Dinsdag 27 maart B: 19.30 
F. Verhaar
SGM

Woensdag 28 maart E:  09.15 
H. Bloem
Samenzang

OV: 19.00  
Ds. A. d. Besten 
Samenzang 

E: 09.30 
H. Zemann
Samenzang

C: 09.00 
W. Hoekstra
Samenzang

B-O: 19.15 
H. Bloem
Samenzang

Stijlvol, degelijk en vertrouwd 
op de Utrechtse Heuvelrug

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

www.begrafenisondernemingbrouwer.nl
info@begrafenisondernemingbrouwer.nl
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 Doorn Driebergen Leersum Maarn Woudenberg Zeist 
Donderdag 29 maart 
Witte Donderdag 

E: 19.30 
H. Bloem 
Martinuskoor & 
Theresiakoor 

18.15 paasspel 
H. Tran 
 
E: 19.30 
F. Verhaar 
Schola 

Gezamenlijke 
viering in 
Doorn 

Gezamenlijke 
viering in 
Doorn 

Gezamenlijke 
viering in 
Doorn 

E: 19.30 
Mgr. H. Woorts 
Themakoor 

Vrijdag 30 maart 
 Goede Vrijdag 

MM: 15.00 
werkgroep 
 
 
GVP: 19.30 
H. Bloem 
Martinuskoor 

K: 15.00 
pastoraatgroep 
 
 
MG: 19.30 
werkgroep 
Mediant 

Gezamenlijke 
viering in 
Doorn 

O: 15.00 
H. Zemann 
 
 
O: 19.00  
M. Sarot 
Samenzang 

K: 15.00 
M. v.d. Worp 

K: 15.00 
M. v.d. Horst & 
F. Kelder 
 
GVP: 19.30 
Mgr. H. Woorts 
Emmauskoor 

Zaterdag 31 maart 
Stille Zaterdag 

E: 22.00 
H. Bloem 
Martinuskoor & 
Theresiakoor 

MG: 20.30 
werkgroep 
JKD 

Gezamenlijke 
viering in 
Doorn 

Gezamenlijke 
viering in 
Doorn 

Gezamenlijke 
viering in 
Doorn 

E: 22.00 
Mgr. H. Woorts 
Themakoor 

Zondag 1 april 
1e Paasdag 

C: 09.30 
M. Sarot 
Onderweg 

E: 09.30 
F. Verhaar 
SGM 

E: 09.30 
P, Koper 
Andrieskoor 

E: 11.00 
H. Bloem 
Theresiakoor 

E: 11.00 
K. Donders 
Catharinakoor 

E: 11.00  
Mgr. H. Woorts 
Emmauskoor 
& Tilimbom 

Maandag 2 april 
2e Paasdag  

     E: 11.00 
H. Zemann 
Cantores 

Dinsdag 3 april 
t/m 
vrijdag 6 april 

 woe 4 april  
E: 09.15 
F. Verhaar 
Samenzang 
 
do 5 april 
E:  11.00 
H. Zemann 
Samenzang 

 vrij 6 april 
E: 09.30 
H. Zemann 
Samenzang 

woe 4 april 
C: 09.30 
M. v.d. Worp 

woe 4 april 
E: 09.00 
H. Zemann 

Zaterdag 7 april E: 19.00 
H. Zemann 
Samenzang 

    G: 19.00 
M. v.d. Horst 
Samenzang 

Zondag 8 april 
2e Zondag van Pasen 

G: 09.30 
werkgroep 
Martinuskoor 

C: 09.30 
werkgroep 
Schola 

C: 09.30 
M. Sarot 
Samenzang 

C: 09.30 
E. Rietveld 
Theresiakoor 

C: 11.00 
M. Sarot 
Samenzang 
 
OL: 18.30 
dominee 

E: 11.00 
H. Zemann 
Cantores 
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Van Alfa Romeo tot Volvo! 

Onderhoud van
alle merken auto’s

VLOERTEGELS 
WANDTEGELS

SHOWROOM TEGENOVER STATION DE KLOMP! 
STATIONSWEG 10, DE KLOMP (EDE GLD)

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

Klokken Doorn
Reparatie en restauratie van klokken

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

Acacialaan 22
3941 JR  Doorn
KvK: 68335784

H O O Y K A A S

Kampweg 34   3941 HJ  Doorn

0343-412491   0343-421121

www.HooYKaaSopTICaLS.nL

O P T I C A L S
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 Doorn Driebergen Leersum Maarn Woudenberg Zeist 
Maandag 9 april 
Maria Boodschap 

     E: 19.00 
K. Donders 
Cantores 

Dinsdag 10 april 
t/m 
vrijdag 13 april 

 woe 11 april 
E: 09.15 
F. Verhaar 
Samenzang 

 vrij 13 april 
E: 09.30 
K. Donders 
Samenzang 

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

woe 11 april 
E: 09.00 
H. Bloem 
Samenzang 

Zaterdag 14 april   E: 19.00 
K. Donders 
Andrieskoor 

   

Zondag 15 april 
3e Zondag van Pasen 

K: 09.30  
A.k. Damen  
 
 
C: 09.30 
M. Sarot 
Martinuskoor 

E: 09.30 
F. Verhaar 
Mediant 

 C: 11.00 
N. Spiljard 
Theresiakoor 

C: 11.00 
H. Tran 
Rejoice 

K: 09.30  
H. Tran 
 
E: 11.00 
Rector P. 
Kuipers 
Cantores 

Maandag 16 april  
t/m 
vrijdag 20 april 

 woe 18 april 
E: 09.15 
F. Verhaar 
Samenzang 

 vrij 20 april 
E: 09.30 
H. Zemann 
Samenzang 

woe 18 april 
E: 09.30 
H. Bloem 
Samenzang 

woe 18 april 
E: 09.00 
H. Zemann 
Samenzang 

Zaterdag 21 april  E: 19.00 
H. Zemann 
SGM 

   14.00-15.30 
Gelegenheid 
tot aanbidding 
en biecht 

Zondag 22 april 
4e Zondag van Pasen 

C: 09.30 
werkgroep 
Martinuskoor 

 C: 09.30 
werkgroep 
Samenzang 

E: 11.00 
H. Bloem 
Theresiakoor 

C: 11.00 
M. v.d. Horst 
Catharinakoor 

E: 11.00  
H. Zemann & 
H. Tran 
Tilimbom 

Maandag 23 april 
t/m 
vrijdag 27 april 

 woe 25 april 
E: 09.15 
H. Bloem 
Samenzang 

 vrij 27 april 
Koningsdag, 
viering vervalt.  

woe 25 april 
E: 09.30 
H. Zemann 
Samenzang 

woe 25 april 
C: 09.00 
H. Wigman 
Samenzang 

Zaterdag 28 april     E: 19.00 
K. Donders 
Catharinakoor 

 

Zondag 29 april 
5e Zondag van Pasen 

E: 09.30 
H. Bloem 
Martinuskoor 

E: 09.30 
F. Verhaar 
SGM 

C: 09.30 
M. Sarot 
Samenzang 

E: 11.00 
J. de Froe 
Theresiakoor 

 E: 11.00 
K. Donders 
Cantores 



Reizen/bedevaarten 17

In september is er een bedevaart naar 
Assisi en Rome, begeleid door onze 
pastoraal werker Fred Kok. Assisi, de 
stad van de heiligen Clara en Francis-
cus, is het eerste reisdoel. We gaan naar 
de plek net buiten Assisi waar Francis-
cus zich afzonderde. Ook bezoeken we 
zijn graf en de basiliek. Met een gids 
maken we een wandeling (12 à 15 km). 
Vanaf het hoogste punt hebben we uit-
zicht over de stad. Daar lopen we dan 
naartoe om Assisi verder te verkennen.

Per touringcar gaat de reis verder naar 
Rome, stad met een indrukwekkende ge-
schiedenis van ruim 2700 jaar. Rome is ge-
groeid van klein dorp tot het centrum van 
een gigantisch rijk, van de grootste religie 
ter wereld ook. Een Nederlandstalige gids 
laat vier dagdelen lang de mooiste plekjes 
zien: o.a. het Colosseum, het Pantheon 
en het hart van de oude stad Rome, het 
Forum Romanum. En natuurlijk ontbreken 
een rondleiding en viering in de Sint Pieter-
basiliek niet.

Bedevaart met onze parochie naar Assisi en Rome
Er is nog een informatieavond over de reis:
•  Woensdag 14 maart, 20.00 uur, parochie-

centrum De Kom (rechts naast St. Jozef-
kerk), Hamersveldseweg 51, Leusden.

Praktische informatie
•  Data: vertrek per vliegtuig op dinsdag 4 

september, retour per vliegtuig op don-
derdag 13 september.

•  Kosten: € 1260,- p.p. all in (gebaseerd op 
21-24 deelnemers), toeslag eenpersoons-
kamer: € 99,-. Luchthavenbelasting, brand-
stoftoeslag en reserveringskosten zijn 
onder voorbehoud van wijzigingen. Ook 
een wandeltocht met gids (één dagdeel) in 
Assisi en een gids in Rome (vier dagdelen), 
zes maal lunch(pakket), entree voor de be-
zienswaardigheden in Rome en reisleiding 
zijn inbegrepen. Maar, zonder toeristenbe-
lasting, overige lunches en consumpties, 
verplichte bijdrage Calamiteitenfonds, ver-
voer naar en van luchthaven in Nederland, 
reis- en annuleringsverzekering.

De parochies van aartsbisdom Utrecht 
gaan van 28 april t/m 5 mei voor de vierde 
keer samen op bedevaart naar Lourdes. 
Onze pastoor, Harrold Zemann, gaat mee 
en nodigt geïnteresseerden van harte uit 
aan te sluiten. Het vertrek is ’s morgens 
van diverse opstapplaatsen in het bisdom 
(bij voldoende deelname ook binnen onze 
parochie) per touringcar naar Tourcoing 
(treinstation in Noord-Frankrijk), dan ver-
der reizen per TGV (hogesnelheidstrein). 
Aankomst in Lourdes: rond 17.00 uur. In de 
dagen daarna maken we hopelijk een in-
spirerende en ook gezellige bedevaart mee 
met vieringen, gesprekken, ontmoetingen 
en het bezoek aan diverse bezienswaar-
digheden in en om Lourdes. Onvergetelijk 
is de Eucharistieviering ‘bij de grot van de 
Verschijning’. De licht- en de sacraments-
processie zijn indrukwekkend, sfeervol. En 
niet te vergeten de gezamenlijke interna-
tionale Eucharistieviering in de Pius X ba-
siliek. Voor kinderen en jongeren is er een 
speciaal programma.
Kosten: € 899,- (3-sterrenhotel, 2-per-
soonskamer), jongeren t/m 25 jaar € 599,-,
t/m 11 jaar € 499,-. Contactpersoon/
meer info: Willie van de Brug, willievan-
kooij@hotmail.com, 06 - 21410286.

Bedevaart-podcast
In een recente podcast (radio/tv via 
internet) spreekt katholiekleven.nl 
met Mgr. Woorts over bedevaarten en 
zijn eigen eerste bedevaart: ‘Dat was 
een fantastische ervaring.’ Het was 
1979 en de bisschop herinnert zich 
de bedevaart nog goed. Wat maakte 
de reis zo bijzonder? Katholiekleven.
nl sprak de Utrechtse hulpbisschop 
in januari tijdens de landelijke ont-
moetingsdag voor vrijwilligers en 
pelgrims van de VNB. ‘Een bedevaart 
verdiept ons geloof en onze band 
met God. Ieder mens is op weg met 
zijn of haar eigen verhaal, zijn geloof, 
vragen, zorgen, blijdschap. Dat ver-
bindt.’ Mgr. Woorts is bisschop-refe-
rent voor de bedevaarten.
Volg de podcasts via iTunes, Sound-
Cloud of RSS-feed.

Meer info: Willie van de Brug, 06 - 21410286 willievankooij@hotmail.com en Frans 
Groot, 06 - 53129218 ansenfrans@kpnmail.nl. Voor de reis moet men goed ter been zijn.

Bedevaart naar St. Bonifatius in Dokkum
Uit de geschiedenisles: op 5 juni 754 Bo-
nifatius bij Dokkum vermoord. En nu: op 
donderdag 12 april gaan de St. Maarten- 
en St. Lucasparochie op bedevaart naar 
Dokkum. Vertrekken per bus om 8.00 uur 
uit Leusden (Hamersveldseweg 51) naar 
Dokkum, waar we in de kapel van het 
bedevaartpark Eucharistie zullen vieren. 
Daarna is er gelegenheid rond te kijken in 
het park, er is een tentoonstelling over St. 
Bonifatius en gezellen en er staan diverse 
beelden, o.a. van Titus Brandsma (deed 
in de jaren ‘30 van de vorige eeuw veel 
voor dit bedevaartpark) en St. Liudger 
(Ludgerus, de 10e bisschop van Utrecht).
Vervolgens is er tijd in Dokkum wat te 
eten/drinken (op eigen kosten, zelf brood 
meenemen kan ook). In Dokkum zijn ver-
schillende musea, één m.n. over St. Bo-
nifatius. Om 14.00 uur worden we in de 
parochiekerk (St. Martinus en St. Bonifa-
cius en gezellen) van Dokkum verwacht 
voor een rondleiding met aansluitend 
een bezoek aan de protestantse Grote 
of St. Martinuskerk (uit 1590), waarna we 

Beeld van St. Bonifatius in Dokkum.

om 16.30 uur vertrekken naar Hantum-
huizen voor een kort bezoek aan de St. 
Annakerk. Daar wordt de bedevaart met 
gebed afgesloten. Om 17.30 uur: vertrek 
terug naar Leusden.
Donderdag 15 maart, 10.00 uur is in pa-
rochiecentrum De Kom in Leusden een 
informatiebijeenkomst over de dagtrip. 
Opgave voor de reis kan per e-mail, 
leusden@stlucas.nu, of op de bijeen-
komst. Kosten, afhankelijk van het aan-
tal deelnemers, ongeveer € 30,-.

Naar Lourdes

Kloosterweekend - Van 1 t/m 4 juni én van 29 juni t/m 2 juli zijn er kloosterweekeinden in 
Chevetogne, in de Ardennen, België. Uitgebreide informatie: zie pagina 24.
Direct al geïnteresseerd? Vraag informatie en een inschrijfformulier aan bij Bart van Soest, 
bart44@telfort.nl, 0343 - 452841.
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Van Leeuwen’s Kaas

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

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

www.kapsalonaline.nl

Sinds 1969 verzorgen wij
bouwkundige en installatietechnische

werkzaamheden. Deze variëren
van kleine aanpassingen aan
woningen en gebouwen tot
grootschalige nieuwbouw.
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Sint Martinuskerk
Pastorie: Dorpsstraat 15
3941 JK DOORN Tel. 0343 - 412148 
Secretariaat: (ma-vrij) 10.00 - 12.00 uur

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

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

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

Facebook
www.facebook.com/
SintMartinuskerkDoornLangbroek

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

In memoriam
Julia Roeleveld - Vernooij
Volkomen onverwacht is Julia op 2 febru-
ari jl. op 61 jarige leeftijd overleden. Bij de 
condoleance in Langbroek, tijdens de uit-
vaartdienst in de Martinuskerk en de begra-
fenis in Doorn hebben velen haar respect-
vol herdacht. Julia groeide op in de goede 
sfeer van het grote gezin Vernooij in Odijk 
en leerde daar ook dat er gewerkt en aan-
gepakt moest worden. Ze volgde de oplei-
ding tot lerares en is werkzaam geweest op 
verschillende basisscholen in Langbroek, 
Doorn en omgeving. Hierbij stonden de kin-
deren voor haar altijd centraal.
Ze was als jongere actief in het bestuur 
van de Katholieke plattelandsjongeren 
(KPJ). Daar ontmoette ze Hans en na hun 
trouwen vestigden zij zich in Langbroek. 
Samen kregen ze drie kinderen. In het 
gezin werkte ze altijd aan gezelligheid en 
harmonie, was een steun voor Hans en de 
kinderen en als oma heeft ze enorm van 
haar kleinkinderen genoten. 
Het was haar gegeven een sterke vrouw te 
zijn die altijd enthousiast was en zich actief 
kon inzetten. Zo heeft ze in haar leven goe-
de vruchten kunnen voortbrengen waar 
haar naasten en vele anderen nog vaak 
op zullen steunen. Mag dat een troost zijn 
voor haar gezinsleden, familie en goede 
vrienden die zonder Julia verder gaan.
Mag zij rusten in vrede.

Opbrengst collecten
6/7 jan. € 196,35
10 jan. € 38,90 Martinusviering
27 jan. € 102,55 bij een uitvaart
28 jan. € 143,35
3/4 febr. € 176,75
8 febr. € 555,15 bij een uitvaart
12 febr. € 150,50
14 febr. € 31,40 Martinusviering
18 febr. € 180,75  Vastenproject Nurse- 

ryschool in Malawi
Bloemen voor Maria: € 7,60. Bedankt.

Intenties

25 mrt: Monique Meijerink-Renes
Pasen 1 april: Anton Odijk, Vincent 
Snijders, Gerard Verbeet, familie 
Lanphen van de Veer, familie Hofman, 
Wim Damen, Piet en Annie van Rijn, 
Henk en Tonny van Rossum
8 april: Monique Meijerink-Renes
15 april: overl. familie Canisius en 
van Kooten, Ben en Loes Houweling, 
Monique Meijerink-Renes
22 april: Familie Frumau, Monique 
Meijerink-Renes, Jos Braam
29 april: Monique Meijerink-Renes

Bloemen Goede Vrijdag
Vrijdag 30 maart om 19.30 uur is de Goede 
Vrijdagviering bij ons in de Martinuskerk. U 
kunt voor de Kruishulde tijdens die viering 
bloemen meebrengen.

In memoriam
Maria Hendrika Ruijg 
Mevrouw Ria Ruijg is maandag 22 janu-
ari toch nog onverwacht overleden. Haar 
uitvaartdienst was zaterdag 27 januari in 
onze kerk waarna de crematie in Utrecht 
plaatsvond.
Ria Ruijg, de jongste uit een gezin met 
zes kinderen is nooit getrouwd geweest. 
Zij had een heel sterke band met haar zus 
Lenie die net boven haar kwam. Toen deze 
ongeveer 25 jaar geleden plotseling kwam 
te overlijden, was dat niet alleen een groot 
verdriet voor haar, maar had ze nog sterker 
dan voorheen het gevoel dat ze haar leven 
eigenlijk zelf moest regelen en dat deed ze 
dan ook op haar eigen wijze. 
Creatief als ze was, had ze graag daarin 
verder willen gaan. Maar de oorlog gooi-
de roet in het eten. Daarom ging Ria zich 
toeleggen op andere zaken waarbij ze haar 
scheppende geest kon inzetten. Zo nam 
ze ruim dertig jaar lang met veel zorg en 
toewijding de opvoeding op zich van twee 
gehandicapte kinderen bij de familie Beel. 
Na deze periode wijdde ze al haar energie 
aan zaken zoals de Zonnebloem vakantie-
weken en natuurlijk niet te vergeten haar 
werkzaamheden voor Huis Doorn. Daar 
gaf ze jarenlang, op geheel eigen wijze, 
sturing aan de vele vrijwilligers. Ze was ie-
mand die altijd duidelijk vertelde waar het 
op stond, maar aan de andere kant weer te 
bescheiden om voor zichzelf op te komen. 
Ze wilde tenslotte niemand tot last zijn. 
Haar afnemende gezondheid noodzaakte 
haar om met deze werkzaamheden te stop-
pen, maar lang heeft zij nog kunnen wonen 
op een bedrijfswoning van Huis Doorn. 
Toen dit niet meer lukte, vond ze onderdak 
in Huize Edelweiss. Daar is zij, na een lief-
devolle verzorging, in alle rust overleden.
Dat zij mag rusten in vrede.
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Vieringen
St. Petrus’ bandenkerk 
zondag 09.30 uur, 
3e za van de maand 
19.00 uur (dan op 
zondag geen viering)
Petrus & Pauluszaal 
wo. 09.15 uur. Na 
de viering koffie/thee
Tel: urgente zaken 
06 - 10433511

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

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

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

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

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

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

Sam’s 
Kleding-
actie

Sam’s Kledingactie zamelt al vijftig jaar 
kleding in voor Mensen in Nood. Samen 
met honderden vrijwilligers wordt jaarlijks 
honderdduizenden kilo’s kleding ingeza-
meld. De netto-opbrengst van de kleding 
wordt besteed aan hulpprojecten over de 
hele wereld.
In Driebergen-Rijsenburg kan gebruikte en 
nog bruikbare kleding en schoenen inge-
leverd worden op zaterdag 28 april 2018, 
Kerkplein 5 (kerk Sint Petrus’ banden) van 
10.00 – 12.00 uur. 
Sam’s Kledingactie dankt iedereen voor 
de kledingdonaties en voor de hulp aan 
het project van Mensen in Nood. De net-
to-opbrengst van de ingeleverde kleding 
komt ten goede aan het onderwijs in de 
crisisgebieden in de Centraal Afrikaanse 
Republiek.

Palmpaasstok maken
zaterdag 24 maart
Palmpasen is natuurlijk niet compleet zonder 
palmpaasstok. Daarom ben je de zaterdag 
ervoor vanaf 16.00 uur van harte welkom in 
het parochiecentrum om een palmpaasstok 
te versieren. Neem zelf een houten kruis mee 
dan zorgen wij voor versiering. Vanaf 16.00 
uur in het Parochiecentrum, Rijsenburg-
selaan 4 in Driebergen (achter de kerk).

Paasspel, speel mee!
Witte Donderdag
donderdag 29 maart
Op Witte Donderdag zijn alle kinderen en 
hun ouders welkom in de kerk om samen 
naar het verhaal van de Goede Week te kij-
ken en mee te spelen. Al spelend kom je 
te weten wat er gebeurd is in deze week. 
Trek oude kleren aan. Van 18.15 tot 19.00 
uur in de Sint Petrus’ bandenkerk aan het 
Kerkplein in Driebergen. Zie ook pag. 8 van 
deze Mantel. 
Heeft u vragen? Neem contact op met 
Henriëtte van der Mispel: 0343 - 539885 of 
henriëtte_vd_mispel@hotmail.com.

Paasviering voor ouderen
Donderdag 5 april is de paasviering voor 
ouderen om 11.00 uur in de Sint Petrus‘ 
bandenkerk. De dienst wordt geleid door 
pastoor Zemann. Aansluitend is er in de 
Petrus- en Pauluszaal een lunch.
In verband met de nijpende financiële 
situatie van de parochie is een vrijwillige 
bijdrage altijd welkom.
Voor wat betreft de catering willen wij 
graag weten op hoeveel mensen wij 
kunnen rekenen. Wilt u s.v.p. laten we-
ten of u hieraan wilt deelnemen.
Ook als u wel wilt komen maar geen 
vervoer heeft, dan kunt u bellen met: 
Fons Marlet, 0343 - 531581 of 06 - 
15275342.
Werkgroep Zieken en Ouderen

De Goede Week met kinderen
Wat vieren we ook alweer? 
Palmpasen – zondag 25 maart 
Optocht met palmpaasstok en de bijzondere 
verhalen van deze week Op zondagochtend 
een week voor Pasen, verzamelen we in het 
parochiecentrum achter de kerk. Hier krijg je 
een broodhaantjes voor op de zelfgemaakte 
palmpaasstok en lopen we samen naar de be-
graafplaats aan de Drieklinken, waar de vie-
ring begint. In processie lopen we zingend terug naar de kerk aan het Kerkplein. Vanaf 
9.00 uur in het Parochiecentrum, Rijsenburgselaan 4 in Driebergen (achter de kerk).
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Redactieadres Sint Theresiakerk bij 
Jan van Baal, email: janpvbaal@planet.nl
De distributie van “De Mantel” gaat 
via Jan van Baal, 0343 - 443992
Aanleveren website Theresiakerk 
Carry Sijssens, carri.sijssens@inter.nl.net

Pastoraatgroep 
Wim Huinck, Peter Verberne, 
Elly Rietveld.

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

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

Lectoren en misdienaars
margriet.steinmetz@kpnplanet.nl

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

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

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

Huwelijk
Op 3 februari 2018 zijn wij (Evelien Bouwmans en Pe-
ter Donkervoort) getrouwd in de St. Theresiakerk te 
Maarn. We hebben elkaar leren kennen in Driebergen 
toen we buren waren en zijn vorig jaar verhuisd naar 
Overberg. We komen in verschillende kerken, voor-
al daar waar er een Eucharistieviering is. De kerk in 
Maarn is toch wel favoriet, vooral omdat het een heel 
mooi, klein kerkje is. Tijdens onze huwelijksmis heeft 
het Theresiakoor fantastisch gezongen en kapelaan 
Donders heeft de mis heel mooi opgedragen. Ook 

was het bijzonder, dat de zusjes Tinaway uit Syrië misdienaar waren, aangezien we regel-
matig naast hen zitten in de mis op zondag. We hebben er dan ook erg van genoten. Al 
hadden we van te voren natuurlijk nog wel de nodige zenuwen. 
Na de viering hebben we nog een hele leuke dag gehad met familie en vrienden en het is 
een dag geworden om nooit meer te vergeten. Hartelijk dank aan iedereen die bijgedra-
gen heeft. In het bijzonder natuurlijk kapelaan Donders. Evelien Bouwmans

Voorbereiding voor Pasen
Het is de moeite waard om een oecume-
nische vesperviering bij te wonen op een 
woensdagavond tijdens de veertigdagen-
tijd (start 19.00 uur). Er is een heel goed 
boekje voor de hele vastenperiode ge-
maakt en er worden mooie Iona-liederen 
gezongen.  Tijdens de vespers worden 
zeer inspirerende teksten gelezen of ge-
beden. Pastor Henk Bloem verzorgt het 
Paastriduüm in Doorn. Dit betekent dat u 
wordt uitgenodigd voor Palmpasen, Witte 
Donderdag en Paaszaterdag in de Marti-
nuskerk. Ook het Theresiakoor zal zijn me-
dewerking verlenen aan deze gezamenlijke 
vieringen (voor meer informatie over Palm-
pasen zie pag 8).
Tot en met Pasen kunt u uw Vastenactie-
bijdrage storten op het banknummer van 
de Theresiakerk (zie colofon) onder ver-
melding Vastenactie of in de Vastenactie-
collecte stoppen. De loterij en wijnactie 
leveren ook nog een aardige bijdrage op. 
Wij danken Wim Arendsen en Lina van de 
Kleij voor hun inspanningen.
Jan van Baal

Hemelvaart in Theresiakerk
Wij zullen vanaf ca. 10.00 uur wandelaars 
en fietsers uit de verschillende geloofsge-
meenschappen met koffie, thee en frisdrank 
ontvangen in de Ark en in opgebouwde ten-
ten. De door ieder meegenomen broodjes 
e.d. zullen worden verdeeld. Daarna is er 
een eucharistieviering onder leiding van 
pastor Verhaar en Nelleke Spiljard.

Maandelijkse bijeen-
komsten Iraanse Christenen
Dertig à veertig Iraanse Jongeren uit het 
hele land hebben nu al twee zaterdagen 
van 11.00 tot 19.30 uur geslaagde bijeen-
komsten gehouden in de Ark. Naast bid-
den, geloofsleer en vieringen worden ook 
maaltijden gebruikt en wordt er veel muziek 
gemaakt. Op 24 februari is de derde bijeen-
komst ook uitgezonden via internet, waar-
toe de WIFI in de Ark beschikbaar was.

Van den Berg’s

Fietsen • Kleding • Accesoires

ook voor fietsverhuur!

RIJWIELSPECIAALZAAK

Amersfoortseweg 57
3941 EK Doorn
0343 - 41 27 92

In memoriam
Op dinsdag 20 februari is Jan Swart (van 
de Hoekenkamp) op 87-jarige leeftijd 
overleden. Hao Tran heeft op 27 febru-
ari zijn uitvaartdienst geleid met mede-
werking van het Theresiakoor. Jan Swart 
was bijna veertig jaar trouw lid van dit 
koor. Hij is op de katholieke begraaf-
plaats bij zijn vrouw Elisabeth Sibon be-
graven. Dat hij moge rusten in vrede.
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B R O U W E R
WIJNHANDEL - SL I J TERI J
P A R T Y S E R V I C E

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

 

aannemersbedrijf
de Ruwe vof

Maarn
verbouw | renovatie | onderhoud

Tuindorpweg 31

3951 BD Maarn

0343 - 44 26 87

www.aannemersbedrijfderuwe.nl

Levensadem thema van 
Feest van de Geest
Op weg naar Hemelvaart en Pinksteren kunt u in 
de Utrechtse Heuvelrug veel rood ontdekken. Rode 
billboards langs de kant van de weg, rode vlaggen 
bij veel kerken, rode pijlposters in de buurt van de 
kerkdeuren, rode affiches bij sommige winkels of 
een van de vele rode flyers, die verspreid worden 
over campings, VVV’s en bibliotheken. Rood is de 
kleur van Pinksteren: het Feest van de Geest. Het is 
geweldig dat vijftien kunstenaars uit deze regio zich 
hebben laten inspireren door het Pinksterverhaal met 
als thema LEVENSADEM om een nieuw kunstwerk 
te maken. Veertien kerkgebouwen op de Utrechtse 
Heuvelrug zijn op onderstaande bezoekdagen van 

13.00-17.00 uur open. In elk kerkgebouw staat, hangt of ligt een nieuw kunstwerk. 
Woensdag 9 mei 2018 is de grote openingsbijeenkomst (aanvang 20.00 uur) in de 
Maartenskerk te Doorn met muziek en visuele presen-
taties, waar ieder welkom is.
Voor de Theresiakerk zal rinke fierinck (zij wenst haar 
naam zonder hoofdletters te schrijven) een kunstwerk 
maken. Zij is een beeldenmaker uit Doorn en op haar 
website www.kindinkunst.nl kunt u haar werk alvast be-
wonderen. Er zal ook een expositie van haar werk in de 
Ark komen. Haar motto in de kunst is: ”De natuur is met 
zijn jaarlijks terugkerende uitbarsting van leven, bloei en 
vergankelijkheid een dankbare bron om uit te putten. Wat 
wij doen heeft slechts beperkt invloed op onze omgeving 
en toch proberen we steeds de chaos te bezweren of 
schade te beperken. De veerkracht in de natuur manifes-
teert zich dus ook in ons bestaan. In reactie op wat er om 
ons heen gebeurt, ben ik steeds meer bezig met thema’s 
als ‘vrijheid’ en ‘gelijkheid’. Vogels zijn daarvoor een ge-
liefde metafoor.” De foto van bijgevoegd kunstwerk heeft 
de tekst ‘de ijsvogel en onverwoestbaar’. 

Jongerenreünie
in de Ark

Er zijn voor zes middagen weer gastvrouwen en gastheren nodig die bezoekers aan 
onze kerk en Ark welkom heten. Net als vorige jaren zoeken we steeds twee personen 
per periode van twee uur (van 13.00 - 15.00 uur of 15.00 - 17.00 uur). Het gaat om de 
middagen op donderdag 10 (Hemelvaart), zaterdag 12 en zondag 13 mei en zaterdag 
19 mei t/m Pinkstermaandag 21 mei.  U kunt uw beschikbaarheid invullen op een roos-
ter dat tijdig in de Ark zal liggen.    Jan van Baal

Zaterdag 3 februari hielden deelnemers 
en leiding van het 1e seizoen van ‘Follow 
Me’ een reünie in de Ark. Follow Me is 
een geloofscursus voor jongeren vanaf 16 
jaar, die acht weekenden gedurende een 
schooljaar beslaat. Voor meer informatie 
verwijzen wij u graag naar de officiële web-
site: www.followme-nederland.nl. Na een 
inloop met koffie en gebak, begon de re-
unie met een eucharistieviering geleid door 
kapelaan Karel Donders. Vervolgens was 
er tijd voor ontmoeting en gezelligheid. Er 
werd een quiz gespeeld, waarbij de een 
na de andere leuke herinnering werd op-
gehaald. De middag werd afgesloten met 
een afhaalmaaltijd (friet). Na alles samen 
opgeruimd te hebben, ging iedereen vol 
blijdschap weer naar huis. Wij zijn dank-
baar dat we elkaar weer mochten ontmoe-
ten in de Ark en de Theresiakerk.
Danielle Raue
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Aannemingsbedrijf

G. JACOBS v.o.f.

Nieuwbouw, verbouw, onderhoud

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

www.aannemingsbedrijfjacobs.nl

Colofon

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

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

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

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

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

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

Meester Eckhart
Lezing en tekststudie op 14 april 2018
Op zaterdag 14 april is in De Andrieshof (kerkzaal van de kerk 
in Leersum) een bijeenkomst voor de MvCT (Meditatie vanuit 
Christelijke Traditie). Die dag is tevens open voor andere be-
langstellenden.
Zo’n dag begint en eindigt met een stiltemeditatie, maar verder 
staat het thema centraal: Meester Eckhart. Marga Haas (uit Mid-
delburg) zal deze dag leiden; zie haar website  www.margahaas.nl
Zij schreef het boekje, geïnspireerd door Eckhart, “God en ik, 
wij zijn één”.
Voor koffie, thee en soep wordt gezorgd, maar zelf een lunchpakketje meebrengen.
Deelname kost € 10,-. Opgeven bij Bart van Soest, 0343 - 452841, bart44@telfort.nl

Ons Eetcafé viert feest
Op woensdag 21 maart vieren we ons 
10-jarig jubileum. Met ’s middags een re-
ceptie voor onze vrijwilligers en andere 
genodigden en ‘s avonds een feestelij-
ke maaltijd voor onze gasten. De maal-
tijd wordt gehouden in de Johanneskerk 
(Lomboklaan 9), begint om 18.00 uur en 
duurt tot 20.00 uur. De kosten zijn € 5,- 
per persoon inclusief drankje, koffie/thee. 
Aanmelden kan van 12 t/m 16 maart op 
telefoonnummer: 06 - 46351528.

Wie, o wie???
Na de bazaar van 17 maart is het tijd 
om de kerk weer de jaarlijkse voorjaars-
beurt te geven. Dat willen we doen op 
21 maart om 9.30 uur en jullie hulp 
daarbij is welkom. Schoonmaakmid-
delen zijn er, maar óók koffie met koek. 
Voor degenen die niet kunnen soppen is 
er een koperpoetsprogramma.
Zet het a.u.b. in uw agenda. De ervaring 
heeft geleerd dat, mits er voldoende 
hulp is, de kerk rond 12:30 weer ‘spic 
and span’ is. Velen handen maken im-
mers licht werk.
Opgeven graag bij Jaap of Joke Hou-
tenbos, 0343 - 453597.

Wat was ‘t weer gezellig…
… bij de Andriesdrive die alweer voor de 
tiende keer werd gehouden. Woensdag 21 
februari vonden 56 bridgers elkaar bij deze 
jaarlijkse happening ten bate van het Vaste-
nactieproject, ditmaal de Nurseryschool in 
Malawi. Voor de oudgedienden een ‘feest 
van herkenning’, voor de nieuwkomers een 
leuke verrassing. De sfeer zat er meteen 
goed in, niet in het minst door de royale 
koffie-, thee- en cakevoorziening. Die vrolij-
ke stemming bleef de hele avond. Intussen 
werd er wél ‘serieus’ gestreden, om de eer 
maar vooral om de felbegeerde vogelhuisjes 
van Jan. Gerdi en Wim van Eeden en Jeanne 
en Bram Tijsseling mochten die uiteindelijk 
mee naar huis nemen. Maar de school in 
Malawi gaat met de hoofdprijs strijken: een 
mooi bedrag van € 670,-. Volgend jaar gaan 
we in de herhaling met ons team: Frans, 
Ans/Brigit, Jaap, Jan, Peter en Ans.
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Gerard van Leeuwen werd in Maartens-
dijk geboren op 3 mei 1945, nog net in 
de 2de Wereldoorlog dus. Gerard is sinds 
1971 getrouwd met Marga Starink. Samen 
hebben ze een zoon Ronald. 
Voordat Gerard in het bestuur kwam heeft 
hij enkele jaren onze Vastenactie georga-
niseerd. Hij is nog steeds medeorganisa-
tor van de Bazaar die ook dit jaar (op 17 
maart) weer georganiseerd wordt.
Gerard is in het bestuur gegaan om onze 
Leersumse afvaardiging in verband met 
de fusie te versterken. Inmiddels behoort 
het onderhoud van het kerkgebouw tot zijn 
aandachtsgebied. Gerard is nu voorzitter 
a.i. Hij waardeert het familiegevoel als het 
bijzondere van onze geloofsgemeenschap 
en hoopt dat dit nog lang zo mag blijven. 

Korien Bast  is geboren in Amersfoort in 
1946. Ze ging daar gedurende haar jeugd 
naar de St. Ansfridus parochie. Korien 
heeft een zoon, een dochter en een klein-
dochter. Korien heeft in de tijd dat ze haar 
beroep uitoefende met heel veel plezier 
voor de klas gestaan in Den Dolder en later 
in het Soesterkwartier in Amersoort. Ze gaf 
daar ook catechese. In het Soesterkwartier 
kreeg ze te maken met relatief veel kinde-
ren die het in hun gezinnen niet makkelijk 
hadden. Het omgaan met die problemen 
betekende voor haar een extra dimensie 
aan het vak. Dat gaf veel voldoening.
Korien woont inmiddels ruim drie jaar in 
Leersum. Ze zingt in het koor en is er se-
cretaris. Loes, die zich in de vorige Mantel 
aan u voorstelde, haalde haar bij de pas-

V.l.n.r.: Gerard, Michel, Korien, Marijke.

Stelt u zich eens voor...
Omdat lang niet altijd bekend is wie de locatieraad en pastoraatgroep van de 
geloofsgemeenschap St. Andries bemensen, hebben vier leden zich in de vorige 
Mantel aan u voorgesteld. Vandaag het vervolg, waarin  Gerard, Korien, Michel en 
Marijke aan u worden voorgesteld. Leest u weer mee?

toraatgroep. De warmte en betrokkenheid 
van de mensen in de geloofsgemeenschap 
hebben ervoor gezorgd dat Korien zich in 
Leersum snel thuis voelde.

Marijke van Soest is het meest recent 
(2017) toegetreden tot onze locatieraad. 
Marijke is 72 jaar jong en staat binnen de 
parochie bekend om haar ‘hartegroet’. Ze 
is getrouwd met Bart en samen hebben ze 
twee kinderen en twee kleinkinderen. 
Marijke en Bart, die in 1970 trouwden, wo-
nen sinds 1977 in Leersum. Dat is ook het 
jaar waarin ze zich aan de Sint Andriespa-
rochie hebben verbonden. Marijke nam 
snel de taak op zich van het verwelkomen 
van nieuwe parochianen; ze heeft dit vele 
jaren met plezier gedaan. Ook heeft ze 
heel veel jaren bij de ouderen geholpen 
met het organiseren van koffie- en spelle-
tjesochtenden. 
Inmiddels maakt Marijke alweer enkele ja-
ren deel uit van de diaconiegroep. Ze vindt 
het fijn om op deze manier iets te kunnen 
betekenen voor ouderen en zieken. Daar-
naast maakt ze deel uit van het Oecume-
nisch Platform Leersum. Het zal nu nie-
mand meer verrassen dat Marijke zich erg 
thuis voelt in kerkelijk Leersum.

Michel Gerritsma heeft – net als Marij-
ke – iets met ‘jong’. Maar dan als jongst 
gearriveerde parochiaan binnen onze loca-
tieraad. Hij verhuisde namelijk pas zeven 
jaar geleden, in 2011, met zijn gezin van 
De Meern naar Elst. Michel werd, zoals hij 
het zelf zegt, inmiddels twee jaar geleden 

‘gescout’ door de locatieraad en pasto-
raatgroep van onze geloofsgemeenschap. 
Na een keer hun vergadering te hebben 
bijgewoond was zijn interesse gewekt om 
te gaan ontdekken wat er allemaal speelt 
om een kerk in de lucht te houden.
Michel werkt in het dagelijks leven óók aan 
het ‘in de lucht houden’ van zaken. Dan gaat 
het echter om informatiesystemen. Daar-
naast is hij actief als vrijwilliger van de Vereni-
ging voor Dorp en Natuur, waar hij meehelpt 
met het begeleiden van de paddentrek. 
Sinds juni 2017 heeft Michel de functie van 
penningmeester op zich genomen. Hij ver-
zorgt de financiën in samenwerking met 
Cecilia Schouten (administratie). Hij ziet 
overeenkomsten tussen de kerk en een be-
drijf. Er komt veel bij kijken en er gebeurt 
veel. In de kerk draagt hij op een enthousi-
aste wijze zijn steentje bij om de boel draai-
end te houden. Hij vindt het belangrijk dat 
iedereen zich welkom voelt. Ook om na af-
loop van de dienst gezellig een kopje koffie 
of thee te komen drinken in de Andrieshof.

Palmpasenviering 
Zaterdagavond 24 maart is er een Palmpa-
senviering waarin pastoor Harrold Zemann 
voorgaat. Voorafgaand en na afloop van de 
viering worden taarten en cakes verkocht 
door de werkgroep Diaconie. De opbrengst 
is voor het Vastenactieproject: de Nurse-
ryschool in Malawi. U kunt uw bijdrage aan 
het Vastenactieproject ook overmaken op 
het rekeningnummer van onze kerk:
NL32 INGB 000 646 2651, t.a.v. de
penningmeester o.v.v. Vastenactie 2018.
Voor meer informatie over het vastenactie-
project 2018 en de diverse activiteiten en 
themavieringen in onze parochie: zie
www.parochie-sintmaarten.nl.
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H. Catharinakerk  Woudenberg - Scherpenzeel - Renswoude

Kloosterweekend Chevetogne
1 t/m 4 juni 2018 of 29 juni t/m 2 juli
Chevetogne is een benedictijns klooster in de Ardennen, gespeci-
aliseerd in oecumene met de orthodoxe, byzantijnse kerken. Zelf 
hebben ze twee kerken, een in de traditionele westerse kloosterstijl 
met vieringen zoals kloosters hier ook hebben; en een katholiek-by-
zantijnse kerk met vieringen afwisselend in Grieks en Kerkslavisch. 
Onze weekenden zijn Kerkslavisch. Het is van vrijdagochtend vroeg 
tot maandag eind van de middag, uit en thuis, en het is volpension 
(maar men doet er niet aan diëten). Inhoudelijk wordt een aantrek-
kelijk programma geboden, maar men bepaalt zelf aan welke dien-
sten en uitjes men meedoet. Mooie vieringen met hemelse muziek, 
mediteren, wandelen in de bossen, bezoek aan een nog niet zo lang 
geleden gestichte orde met broeders en zusters die gemiddeld nog 
geen 30 zijn, bezoek aan de Maria-bedevaartplaats Beauraing, et-
cetera. Voor hen die er nog niet eerder waren wordt een rondleiding 
verzorgd en men krijgt (per e-mail) een uitgebreide informatiemap.
De reis is vanaf Leersum 280 kilometer, die we maken met eigen 
auto’s (chauffeurs krijgen vergoeding). Dit lang weekend kost all-
in: € 210,- (chauffeurs dus minder). Maximale groepsgrootte 18 
personen (praktisch alle tweepersoonskamers). Inschrijving staat 
open voor iedere belangstellende. Geïnteresseerd? Vraag informa-
tie en een inschrijfformulier aan bij Bart van Soest, bart44@telfort.
nl  of 0343 - 452841. Deelnemers die nog niet eerder in Chevetog-

ne waren krijgen voorrang, maar meestal blijft er voldoende ruimte 
voor enthousiaste recidivisten. Ik noteer de belangstellenden in 
volgorde van aanmelding. Betaling dient acht weken voor vertrek 
binnen te zijn, omdat de optie op alle kamers tot die datum loopt.

Bart van Soest, Burg. Goudsmitlaan 1, 3956 GS Leersum
Zie ook: www.monasterechevetogne.com, www.tiberiade.be/
nl/home.php en www.sanctuairesdebeauraing.be/nl/.

Vastenactie 2018
We zijn de Vastenactie gestart met een 
prachtige themaviering op zondag 18 fe-
bruari. De zusters van Onze Lieve Vrou-
we hebben ons verteld over de situatie in 
Malawi en het belang van onderwijs voor 
jonge kinderen.  Twee jaar geleden hebben 
we geld voor hen ingezameld om een kleu-
terschool te bouwen. De school staat er. 
Dit jaar zamelen we geld in om de school 
in te kunnen richten, zodat het onderwijs 
echt goed vormgegeven kan worden. 
In deze Mantel vindt u een folder waarin u 
meer over het project kunt lezen. Ook vindt 
u het vastenzakje. Dit zakje wordt in de 
Goede Week, (de week van maandag 26 
maart tot vrijdag 30 maart) bij u thuis opge-

haald. U kunt het zakje ook in de gele bus 
in de hal van de kerk stoppen. Wanneer 
u liever geld overmaakt kan dat natuurlijk 
ook. Dit kan op bankrekeningnummer NL 
85 RABO 0372 449 522 van de H. Catha-
rinakerk te Woudenberg, o.v.v. Vastenactie 
2018.
Namens de zusters van Onze Lieve Vrouw, 
en namens de jonge kinderen in Malawi, 
alvast heel hartelijk dank voor uw bijdrage.
Annemarieke Slaghekke
Angelique Martina-Spies

Palmpaasviering
voor iedereen
Kom je met Palmpasen ook naar de vie-
ring? Dat wordt weer een feestelijke vie-
ring: Rejoice zingt en deze keer hebben we 
ook een klein blaasorkest dat wat speelt. 
Het palmpaasverhaal wordt verteld en 
daar horen versierde Palmpaasstokken bij. 

Neem dus je versierde Palmpaasstok mee. 
Het haantje krijg je, voor de viering begint, 
van ons. 
Na de viering kan iedereen gezellig napra-
ten met koffie en koek of cake die voor de 
Vastenactie wordt verkocht. En verzeker je 
op tijd van lootjes, want na de viering is de 
verloting met leuke (en lekkere) prijzen.
Erwin Spies

Solidariteitsmaaltijd
Een vast moment tijdens de veertigdagen-
tijd is de Solidariteitsmaaltijd samen met 
De Voorhof. Rond een sobere maaltijd bid-
den we en delen we voedsel en aandacht 
met elkaar en met die ander ver weg. Dit 
jaar is de opbrengst van de collecte voor 
ons project in Malawi. U bent van harte 
welkom op woensdagavond 21 maart om 
17.30 uur in De Voorhof. 
Erwin Spies
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PEDICURE
Ervaren en gediplomeerd pedicure

Marjan van Wolfswinkel
Haarweg 15

Maarsbergen
Tel. 06 - 27 34 31 34

Ook voor cadeaubonnen

Colofon

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

Bezoek zieken, ouderen voor:
Scherpenzeel/Renswoude:
Mw. C. Vermeer, Eikenlaan 93,
Scherpenzeel tel: 033 - 2772835 en
Mw. G. Boots, Spechtlaan 16,
Scherpenzeel tel: 033 - 2773030
Woudenberg: Mw. B.G.M. Heusdens, 
Jacob Catslaan 6, tel: 033 - 2862976 en
Mw. M.A. v. Beek, Westerwoud 139,
Woudenberg tel: 033 - 2862048
(nieuwe leden)

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

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

Voorzitterswissel
Tijdens het overleg van de locatieraad in 
januari is al de formele overdracht geweest 
tussen de oude voorzitter Henk Bosch-
ker en de nieuwe voorzitter Annemarieke 
Slaghekke-van Wijk. Maar in de viering van 
zondag 4 februari werd nog publiekelijk de 
voorzittershamer doorgegeven. 

Collectes januari
07-01   € 190,90
14-01   € 126,62
27-01    € 99,25

Goede Week - Kruisweg
Op vrijdag 30 maart zal er om 15.00 uur 
een kruiswegviering zijn in de H. Cathari-
nakerk. U wordt gevraagd een bloem of 
bloemen mee te nemen naar de viering. 
De overige vieringen in de Goede Week 
worden gehouden in de Sint Martinuskerk 
te Doorn. Daar zal ook in de Paaswake op 
zaterdag onze nieuwe Paaskaars worden 
gewijd. Ik hoop daar velen van u te zien.
Erwin Spies 

Ons eigen blaasorkest
Zondag 18 februari was het zover: het eerste 
optreden van ons eigen blaasorkest: Trees 
had “Door de wereld gaat een woord” spe-
ciaal voor onze blazers gearrangeerd.  De 
koperblazers Koos, Pico en Timon zorgden 
met de eerste noten dat ze ieders aandacht 
hadden en om vervolgens iets zachter ver-
der te gaan, zodat Jill en Jasmijn er een fij-
ne melodie overheen konden blazen met de 
klarinet en dwarsfluit. Jammer dat het zo kort 
was. Na de viering hoorden we meermalen 
dat ze nog wel wat hadden mogen spelen. 
En dat gaat gebeuren. Met Palmpasen. En 
dan wordt het orkest uitgebreid met in elk 
geval nog 1 klarinet. We kijken ernaar uit.
Erwin Spies

Contactmiddagen in Voorhof
De contactmiddagen zijn bedoeld voor de 
ouderen (vanaf ongeveer 65 en ouder) on-
der ons om hen een gezellige middag te 
bezorgen. Deze middagen zijn niet kerke-
lijk gebonden maar open voor iedereen. De 
middagen worden van september t/m mei 
gehouden op elke tweede dinsdagmiddag 
van de maand. Om 14.30 uur is er een wel-
kom met koffie en thee. Daarna is er een kor-
te meditatie door Pieter Koekkoek (meestal 
één die aansluit bij het onderwerp van die 
middag) gevolgd door een gastspreker tot 
ongeveer 16.30 uur met een korte pauze. 
Daarna wordt afgesloten met een gedicht. Er 
wordt een sterk wisselend programma aan-
geboden. Er wordt na iedere bijeenkomst 
gecollecteerd voor een goed doel. Ditmaal 
voor speeltuinmateriaal op de Rudolfsstich-
ting. De contactmiddagen zijn gratis te be-
zoeken, men kan een uitnodiging ontvangen 
indien men dat wenst. Tevens kunnen men-
sen die slecht ter been zijn thuis opgehaald 
worden en uiteraard worden zij ook weer 
thuisgebracht. Contactpersoon: Gerda van 
't Foort, gerdavantfoort@gmail.com.
Het programma van de rest van dit seizoen: 
10 april: dhr. Pater uit Veenendaal met het 
thema ' meelopen met een vogelaar'.
8 mei: zoals altijd de afsluiting met spelletjes 
en een broodmaaltijd (start om 15.30 uur). 
Iedereen is van harte welkom.
Erwin Spies
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Betaalbaar Keuken- & Baddesign
Woonboulevard Kanaleneiland, 
Kaap de Goede Hoopln. 100A,

3526 AR  Utrecht, utrecht@grando.nl

WWW.GRANDO.NL

Colofon

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

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

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

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

Diaconie Verzoek om autovervoer en
huisbezoek bij het secretariaat

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

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

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

Wisseling aanvangstijden
Let op: vanaf 1 april (en dat is géén grapje) t/m 24 juni begint de zondagsviering 
om 11.00 uur. Op zondag 18 en 25 maart begint de zondagsviering om 09.30 uur.

Er is mij gevraagd of ik me alsnog - officieel 
- wil voorstellen in De Mantel als lid van de 
Pastoraatgroep Zeist.
Mijn naam is Hanneke van Gameren. Ik ben 
sinds 2008 weer woonachtig in Zeist, daar-
voor heb ik 22 jaar in IJsselstein gewoond. 
Terwijl ik daar woonde ben ik de kerk in Zeist 
zeker trouw gebleven. Als kind kerkte ik op 
de Rozenstraat, waar ik niet zulke fijne er-
varingen had. Een strenge pastoor, dames 
rechts en heren links in de kerkbanken en 
elke week verplicht naar de schoolmis. Het 
was altijd koud en je mocht toentertijd nog 
niet eten voordat je ter communie ging en 
dat had tot gevolg dat ik halverwege de 
dienst maar vast naar de Mariaschool ging 

Vrijwilligers gezocht voor reanimatiecursus
De St. Josephkerk in Zeist beschikt, dankzij de Van Tellingen-Pul Stichting, sinds kort 
over een Automatische Externe Defibrillator, een AED, waarmee bij hartstilstand reddend 
kan worden opgetreden. Om vertrouwd te raken met een AED, wordt een aantal gere-
gelde kerkgangers een cursus aangeboden. Zo hopen wij bij iedere kerkdienst iemand 
met kennis aanwezig te hebben. Heeft u belangstelling, meldt u zich dan bij het secre-
tariaat:  emmaus@parochie-sintmaarten.nl, 030-6922113. U wordt dan uitgenodigd voor 
een cursusavond. Begeleiding: Ron van  der Horst (hoofdkoster) en Yohann Makaya (lid 
locatieraad).

Even voorstellen lopen omdat ik bijna flauwviel. Later kon ik 
dan aan de pastoor uitleggen waarom ik het 
eind van de viering niet gehaald had. Toen 
in 1967 de Kapel Dijnselburg openging, zijn 
wij daar met ons gezin naartoe gegaan. Ik 
ben altijd koorzangeres geweest en was vo-
rig jaar zodoende vijftig jaar lid. Verder was 
ik leidster van de crèche, deed ik veel voor 
de koren en maakten we samen met de stu-
denten de kerkboekjes. In 2006 sloot Dijn-
selburg en hadden we de mogelijkheid om 
met ons koor naar de Rozenstraat terug te 
keren. De keus was óf het hele koor stapte 
over of anders niemand. Zodoende zijn we 
toegevoegd aan het koor van Ludo, het hui-
dige Emmauskoor. In het begin was dat wel 
wennen, wij waren het allemaal wat moder-
ner gewend, maar het is goed gekomen. In-
middels ben ik lector en wijkcontactpersoon. 
Tevens, sinds een jaar, ben ik ook actief voor 
de pastoraatgroep. Eind maart hoop ik met 
vervroegd pensioen te gaan, na 44 werk-
zame jaren waarvan de laatste 34 jaar bij 
Kuehne en Nagel Logistics. Ik hoop mijn 
werkzaamheden in de Sint Maartenparo-
chie nog lang te mogen voortzetten.
Hanneke van Gameren
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TON VAN BRENEN
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Dames- en herenpantalons
Vrijetijdskleding - kousen en sokken

Ten Cate ondergoed
Spijkerbroeken

Babykleding “Feetje”
Setterlady

In memoriam Jacques Res

Op 4 januari is Jacques Res, in de leef-
tijd van (net) 75 jaar, overleden. Samen 
met zijn vrouw Lia woonde hij aan de 
Oude Arnhemseweg. We hebben dank-
baar afscheid genomen van Jacques, 
met heel veel mensen, die Jacques 
kenden vanuit verschillende disciplines.
Gedurende zijn leven heeft hij veel mo-
gen betekenen voor onze parochiege-
meenschap, vooral de diaconie, en de 
aandacht voor mensen in onze maat-
schappij die het niet makkelijk hebben, 
mocht rekenen op zijn warme aandacht. 
Jacques kon luisteren, genieten en van-
uit oprechte aandacht voor de ander, ie-
mand verder helpen met goede ideeën 
en raadgevingen. Kortom: een mens om 
veel van te houden. Vanuit het geloof: 
“Wat je voor een van de geringste hebt 
gedaan, dat heb je voor Mij gedaan”, 
hebben wij hem uitgeleide gedaan van-
uit onze Josephkerk, en overgedragen 
in de handen van de levende God, in het 
vaste geloof dat dit het einde niet is.
Jacques, dank voor alles en rust in vrede.

Overleden:
Nel Hoonhout-Roobeek * 27/06/1926
  † 05/02/2018
Victor Feron * 20/11/1936
  † 10/02/2018
Klea Kelfkens-van Dura * 10/10/1926 
  † 15/02/2018
Gerard Schouten * 20/03/1932
  † 22/02/2018

Ons eigen Emmauskoor, onder de bezie-
lende leiding van Louise Janssen, ging van 
start. Zij brachten drie liederen ten gehore 
en het was een prachtig optreden uit ei-
gen gelederen. Het koor Blauwe Maandag, 
voor ons nog niet zo bekend en opge-
richt door mevrouw Blauw, verraste ons 
enorm. Tijdens een van de liederen werd 
door meerdere mensen een traantje weg-
gepinkt. De dirigent José Bosschers zong 
een prachtige solo, kippenvel, we gaan 
vast meer van hen horen.
Tineke Schouten vertelde over haar fami-
lie, haar kinderen en de lieve Marokkaanse 
schoonouders van haar dochter. Zij sprak 
over onze vooroordelen, zij wilde duidelijk 
een lans breken om ons te doen nadenken 
over de samenstelling van onze bevolking. 
Zij zong het lied Livia over haar dochter, en 
het Afrikaanse lied Vader, dat zij ook in de 
huidige show T-splitsing zingt. Een prach-
tige song met inhoud die tot nadenken 
stemt.  Tineke vertelde dat zij voor ieder 
optreden een kruisje slaat, dat zij iedere 
dag dankbaar is dat zij dit werk mag doen. 
Het kruisje dat zij altijd draagt geeft een 
getuigenis van haar geloof.

Grandioze benefietmiddag met veel saamhorigheid
Het was een prachtige middag met een gouden randje waarbij de warme sfeer de boventoon voerde. Jong en oud, parochiaan 
of vluchteling, mensen van het wijkinloophuis, koorleden, crew van Tineke Schouten, de kaartcontrole door de Josephclub, het 
podium dat werd meegenomen door het Shantykoor, de catering door Ron en Marja van der Horst, alles was aanwezig.

De trekking van de loterij werd tussen ie-
der optreden gedaan. Pastoor Zemann, 
pastor Bloem en kapelaan Donders, en Ti-
neke Schouten trokken de lootjes. Carmen 
Nichting als Guusje Geluk en Steven Paul 
Schoonhoven van de Josephclub zorgden 
voor een amusante trekking. Menig bezoe-
ker ging met een prijs, beschikbaar gesteld 
door de lokale middenstand, naar huis.

Melissa Zijsling van de Josephclub zorg-
de met haar zang voor kippenvel. Samen 
met Boris op de gitaar en Melle achter de 
piano gaven zij een prachtig optreden. De 
muziekinstallatie haperde, Melissa zong 
spontaan twee songs, een solo en een 
duet met Joey, a capella. Grote klasse, dit 
belooft veel voor de toekomst.

Het Shantykoor Nootdweer uit Zeist ver-
warmde ieders hart met songs over de 
zoute zee.
Een tweede optreden achter in de kerk als 
afsluiting maakte deze middag compleet. 
De warmte delen met alle parochianen en 
genodigden, maakte deze middag tot een 
zeer geslaagde dag, zeker voor herhaling 
vatbaar.  De opbrengst is € 4500,-, dank 
aan alle parochianen die hebben bijgedra-
gen aan dit fantastische resultaat.

Marian van der Laan, parochiaan.

Bent u in het bezit van lotnummer 27, 
226, 250, 260, 636, 763, 902 of 979? 
Dan heeft u prijs! U kunt uw prijs op-
halen op het parochiesecretariaat 
(ma. t/m vrij. van 08.30-12.30 uur).



Pastoraal team voor de R.K. parochies Sint Maarten en Sint Lucas:
Het pastoraal team draagt gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor het pastoraat 
(liturgie, gemeenschapsopbouw, diaconie en catechese) in de R.K. Parochie Sint Maarten. 
Het pastoraal team houdt kantoor in Zeist. Het bestaat uit:

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

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

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

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

Antoinette 
Bottenberg
pastoraal werker 
antoinette.
bottenberg@stlucas.nu

Rini Bouwman
diaken
rini.bouwman
@stlucas.nu

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

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

Fred Kok
pastoraal werker 
fred.kok@stlucas.nu

Karel Donders
kapelaan
donders@stlucas.nu

R.K. PAROCHIE

Sint Maarten

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

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

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

PRODUCTIE VOLGEND NUMMER 
deadline kopij: vrijdag 6 april 2018

verschijningsdatum: zaterdag 28 april 2018

KERKEN EN BEREIKBAARHEID:

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

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

maarten.nl

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

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

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

sintmaarten.nl

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