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In dit nummer veel aandacht voor de Goede Week en Pasen, de diepe betekenis van
deze stille week. Pastoor Harrold Zemann geeft ons een hartverwarmende Paasbood-
schap. Een interview met parochiaan Theo Koster uit Doorn, die tegen alle verwachtin-
gen in nieuw leven kreeg en daar een internetboekje over schreef. We staan stil bij de
herdenking van 4 en 5 mei. En ook bij de zorg voor de schepping. Zo vertellen twee pa-
rochianen uit Driebergen, één van 18 en één van 83, waarom ze meeliepen met de kli-
maatmars in Amsterdam.  Verder kwam behoorlijk onverwacht  in het parochiecentrum
van Zeist  staatssecretaris Raymond Knops op bezoek bij de tablet-cursus voor senioren,
visionair initiatief van twee parochianen, waar nu dus landelijke belangstelling voor
bestaat, om ouderen bij de digitale samenleving te betrekken.

Nummer 2 van De Mantel nieuwe stijl: we kregen positieve reacties op het eerste nummer.
In deze tijd, waarin de parochie op alles moet bezuinigen – zie de oproep van het parochie-
bestuur op pag. 9 –  vroegen wel meer parochianen bezorgd: maar is het niet duurder?
Dat is niet het geval, we besparen. Sommigen misten een eigen pagina per kerk, anderen
vonden het juist leuker, meer verbindend, dat het blad uitgaat van één parochie, met tal
van plaatselijke activiteiten. Een gevoelig punt blijven de in memoriams. Ze liepen voorheen
vaak uiteen, van een uitgebreide levensbeschrijving tot een korte aankondiging. We
begrijpen de wens om juist hierin goed op de hoogte te blijven. We vragen elke geloofsge-
meenschap hier zelf een goede oplossing voor te zoeken. Ook begint binnenkort een
digitale nieuwsbrief, waarin meer mogelijk is dan binnen 24 pagina’s. 

Als redactie van dit moderne, digitaal geprinte parochieblad wensen we u een Zalig
Pasen, met oude, altijd frisse woorden:

Slaper, word wakker,
Schud dood van je af,
Op gaat over jou
Licht van Christus,
Zon van opstand
Die – de morgenster vooruit –
Stralend leven geeft.

Clemens van Alexandrië, omstreeks 200

5. WITTE DONDERDAG:
blijkbaar was breken brood
een soort wachtwoord

7. KINDERPAASSPEL EN
PALMPAASSTOKKEN
MAKEN

8. HENK BLOEM
na knie-operapie – terug van
weggeweest

9. NIEUWS
van het parochiebestuur

16. OP BEDEVAART NAAR
LOURDES EN SCHIEDAM

18. MARIATENTOONSTELLING
MAARN

Klimaatmars:
parochiaan van 
18 & 83 liepen mee

10 15

Interview 
Theo Koster: 
acht jaar dansen met de dood

6

EN VERDER:

Van de redactie

Inhoud

Goede Week en Pasen

Pastoor Harrold
Zemann:
mooie herinneringen 
aan de Paaswake
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Enkele jaren geleden brachten mijn
vrouw Wies en ik de Paasdagen door bij
vrienden in Eibergen. Op eerste Paasdag
zou vlak achter hun huis een paasvuur
worden ontstoken. Dagenlang waren de
inwoners bezig geweest met het inza-
melen en opstapelen van hout, totdat
er een gigantische berg was. Op de
avond van Eerste Paasdag werd die sta-
pel ontstoken en ontstond een geweldig
vuur dat de hele nacht bleef branden,
zonder schade aan het dorp overigens.
Zoals in veel mannen huist ook in mij
een pyromaan en ik ben lang gefasci-
neerd blijven kijken, ruiken en voelen.
De warmte was zo groot dat je een flinke
afstand moest bewaren. 

Van onze vrienden begreep ik dat dit
een echte volkstraditie is in het oosten
van het land. En toen ik zojuist ging
googelen, ontdekte ik dat dat er ook ac-
tiegroepen zijn die tegen deze traditie
ijveren vanwege milieuaspecten, en dat
wie dit jaar het paasvuur in Eibergen wil
bijwonen, toegangsgeld moet betalen.
Toegangsgeld heffen wij niet in de kerk,
en ook daar hebben wij in de paaswake
een mooie lichtritus, die bovendien min-
der schadelijk is voor het milieu. Aan het
begin van de paaswake is de kerk nage-
noeg duister. Vervolgens wordt bij de in-
gang de paaskaars ontstoken. Bij het

binnendragen de kerk in wordt drie keer
gestopt en Lumen Christi (Licht van
Christus) gezongen. En tenslotte, wan-
neer de paaskaars op de standaard is
geplaatst, worden de kleine kaarsjes van
de gelovigen eraan ontstoken. Dat is al-
tijd een indrukwekkend moment,
waarop wij tastbaar mogen ervaren hoe
de duisternis wordt verdreven door het
licht van Christus. 

De symboliek van licht en donker speelt
in de Bijbel een grote rol. Zo wordt in Ge-
nesis 28:11, wanneer Jacob op de vlucht
is voor Esau, vermeld dat de zon onder-
ging. En pas na de worsteling met de en-
gel in Pniël, waar Jacob God van aange-
zicht tot aangezicht ziet, wordt vermeld
dat de zon weer opging (Gen. 32:32).
Dát moment is het moment van Jacobs
Opstanding. Van Jezus’ Verrijzenis weten
wij dat deze ’s nachts plaatsvond.

Bij ons in West-Europa is het gebruikelijk
dat een overledene wordt opgebaard,
en dat nabestaanden vervolgens van de
overledene afscheid komen nemen. In
het Oude Nabije Oosten kon dat niet; de
temperaturen waren te hoog en men
kon het lichaam niet koelen. Daarom
vond het afscheid goeddeels na de be-
grafenis plaats, aan het graf. Jezus werd
op Goede Vrijdag gekruisigd en begraven

en op de sabbat mocht men niet naar
het graf. Dat het graf Maria Magdalena
en enkele vrouwen niet losliet, blijkt wel
uit het feit dat zij er na de sabbat nog
voor zonsopgang naartoe gingen, om bij
het ochtendgloren te ontdekken dat het
leeg was (Joh. 20:1–9; vgl. Matt. 28:1,
Marc. 16:1–2, Luc. 23:55). Op het mo-
ment dat ze ontdekten dat Jezus was
opgestaan, werd het licht in hun leven.

Wij mogen dat meebeleven in de paas-
wake, en bidden dat het ook dit jaar
weer waar wordt in de kerk en in onze
eigen levens.

Marcel Sarot, diaken

In het licht van Pasen
in zijn dood gedoopt
wordt het graf verlate
de opgestane Heer geloofd

Coby Poelman-Duisterwinkel

Licht

Pastorale column
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Wat kun je zeggen van Witte Donder-
dag? Twee dingen schieten mij te bin-
nen. Het treft mij allereerst dat Jezus
het brood brak en zei: 'Neemt en eet,
dit is mijn lichaam.' Hij zei het niet van
het brood. Hij zei het van het gebroken
brood, van de stukjes. Zo vertellen
Marcus, Mattheus en Lucas het en de
laatste voegt er de Emmaüsgangers aan
toe, 'die hem herkend hadden bij het
breken van het brood'. Dat breken van
het brood was blijkbaar een soort wacht-
woord, een herkenningsteken.

Ook Paulus schrijft aan de Korintiërs 'dat
de overlevering zegt: dat Jezus een
brood nam, het dankgebed sprak, het
brood in stukken brak en zei: ‘Dit is mijn
Lichaam voor jullie'. Zo ontvangen we
allen een deel van het ene brood, en
vormen samen dat ene Lichaam van
Christus. Of dat aansluit bij onze liturgi-
sche rituelen – waarin de totale hostie
ter aanbidding wordt getoond – is een
tweede. En of het breken van het brood
heden ten dage nog als herkenningste-
ken beleefd wordt… binnen het ene com-
mon house?

Mijn tweede punt is: op de plaats waar
je verwacht dat Johannes van het laatste
Avondmaal vertelt, verhaalt hij van een
maaltijd waarbij Jezus de voeten van zijn
leerlingen wast. Blijkbaar typeert deze
ommekeer van rollen de meester als die-
naar van allen Jezus nog kernachtiger
dan de inhoud van de maaltijd. Voeten
wassen niet als welkomstritueel maar

als hoofdgerecht. Eet smakelijk.  Jezus
ligt namelijk al aan tafel, staat van tafel
op, kleedt zich als dienaar en gaat voe-
ten wassen. En Petrus die protesteert
bij deze omkering van de verhoudingen,
krijgt te horen dat je anders geen volge-
ling van Jezus kunt zijn. Weer een her-
kenningsteken, dat heel confronterend
aangeeft waar het Jezus, die wist dat hij
van de Vader kwam en naar de Vader
terugkeerde, om ging.

Ik besluit graag met een gedicht van
Vera Huijgen:

Op ooghoogte
En als we nu een
zouden leren afzien
van gelijk
als we bewust niet meer verkieze
te bouwen aan ons eigen
beter hoger verder méér...
als ik besluit
te delen
hoef ik niet mee
te verdedigen
wat van mij is
was

als we op ooghoogte 
elkaar kunnen ontmoeten
Het Koninkrijk zou
niet meer ver maa
onder onze voeten...

Henk Bloem, pastor
(Uit: 'Transparant', Dabar/Aalsmeer)

Nieuws
& achtergrondHet breken van het brood,

blijkbaar was het 
een soort wachtwoord

'Een pastor die mijn
voeten moet wassen,
dat slaat nergens op'
Jarenlang bereidde ik - samen met
vrijwilligers en collega’s - de kinderen
voor op hun eerste communie, dus op
hun eerste deelname aan de Eucha-
ristie. Daarbij vertelden we in een
korte viering over het laatste avond-
maal en de voetwassing.
Spannend was de vraag: de soldaten
komen er aan om Jezus gevangen te
nemen. Wat zou Jezus kunnen doen?
De kinderen hebben goede ideeën:
zich verstoppen, zich vermommen,
vechten…. Maar Jezus ging iets heel
geks doen. De soldaten komen eraan
en Jezus gaat brood delen. En de voe-
ten van zijn leerlingen wassen. De kin-
deren zijn er vaak stil van.
Meestal speelden we dit verhaal ook
ter plekke uit. Een meisje riep een
keer: wat ík nou hélemaal niet snap,
is dat een pastor mijn voeten moet
wassen, dat slaat nergens op! Goeie
vraag, dezelfde als Petrus stelde.
Mooi vond ik ook de viering van de
eerste communie, waarbij we met de
hele kerk aan de kinderen wilden la-
ten zien hoe we samen ‘Lichaam van
Christus’ zijn. De kinderen stonden
als groep in het hart, hielden samen
een snoer met lichtjes vast. Verschil-
lende mensen uit de kerk kwamen
spontaan naar voren om te vertellen
waar zij een plekje hebben in het li-
chaam. Zo vertelde een meisje uit het
jongerenkoor hoe ze ‘stem’ wil zijn.

Nelleke Spiljard, pastoraal werker
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Spannend is dat, als kind, en in die duistere kerker kwam de
nieuwe paaskaars binnen. Het hele gebouw werd verlicht door
de kaarsjes van de mensen die aan die paaskaars werden
aangestoken. Christus is verrezen, zongen we meermalen, Hij
is niet dood, Hij leeft! Prachtige teksten, maar de betekenis
was voor mij toen nog niet zo duidelijk, het was vooral de sfeer
en de symboliek die indruk maakten.

Later, zeker toen ik priesterstudent werd, was het paastriduum,
zoals we dat noemen (Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Pa-
sen) veel meer bewust beleefd. Voor een priester is de Goede
Week en Pasen de “drukste” week in het jaar, met veel soorten
plechtigheden en de Paaswake die veel organisatietalent vraagt
omdat er zoveel gebeurt. Maar die drukte is bijzaak, want het
is prachtig om te mogen beleven met zoveel mensen.

Natuurlijk gaat het in de eerste plaats om Christus, het Laatste
Avondmaal, de Voetwassing, en dan Goede Vrijdag: de kruis-
weg en kruisverering. Het lijden van Christus dat raakt aan zo
veel leed dat mensen moeten meemaken. Ik merk dat ik zeker
de laatste jaren emotioneel wordt tijdens of na deze plechtig-
heden. En dat is omdat het allemaal over ons gaat: over mij,
over mensen die ik dag in dag uit ontmoet in het pastoraat.
Het lijden, het sterven, het verrijzen van Jezus: wij gaan op dat
moment de weg met Hem. Het is geen interessant toneelstukje
dat wordt opgevoerd, maar levensecht. De gang van Jezus is
onze gang.

Maar altijd is er dat uitzicht: de paaswake. Als kind zat ik
tussen de mensen en was onder de indruk. Dat ben ik nog
steeds, maar anders. Het is een voorrecht dat Licht onder de
mensen te brengen, in die donkere grafkerker die het kerkge-
bouw even lijkt na Goede Vrijdag en stille zaterdag. Mensen
wijzen op dat Licht: Jezus Christus is niet dood, Hij leeft! Hij wil
met ons meegaan op ons levenspad. Blijf niet staren naar de
muur, maar kijk uit het raam!

Dat is wat ik in het pastoraat dag in dag uit mag doen: niet het
verdriet van mensen wegpoetsen. Nee, de realiteit willen we
nooit uit de weg gaan, maar er is meer, er is leven, licht. Zelfs

bij de ziekenzalving van een jonge vader kan ik dat voelen: we
kunnen niet de ziekte wegtoveren, en niet de pijn en niet het
verdriet, maar de bemoediging die uitgaat van dergelijke mo-
menten heeft iemand ooit doen zeggen: 'Ik kon het eerst niet
geloven, ik voelde mij verlaten in mijn geloof, maar toch, ik ge-
loof dat God erbij was.'

Er “kleeft” een heleboel aan ons: via de reclame en de media,
eisen en verwachtingen die er zijn, druk en drukte waar mensen
soms ziek van worden. Altijd is er de vraag: dat wat ik nu doe,
past het bij mij? En kom ik nog aan mezelf toe? Als kerk willen
we er zijn, met onze Blijde Boodschap. En soms is het goed
even alles van ons af te poetsen. Om terug te gaan naar het
verhaal van Jezus, met verhalen van afscheid, leed en pijn die
we allemaal meemaken, maar ook met de symbolen van licht,
vuur en water die we in de paaswake gebruiken: wij mogen
opstaan met Christus, openbloeien tot de mens die we willen
zijn, zoals God ons bedoeld heeft.

Ik wens ons allen van harte een zinvolle Goede Week en een
Zalig Pasen.

Met hartelijke groet, pastoor Harrold Zemann

Nieuws
& achtergrond

Woord van de pastoor – 'Er is meer, er is leven, licht'

C h r i s m a m i s
De jaarlijkse Chrismamis voor het Aartsbisdom Utrecht is
op woensdag 17 april om 19.00 uur in de Onze Lieve Vrou-
wekerk te Apeldoorn. De mis is een hoogtepunt in het ker-
kelijk jaar, omdat uit vele parochies vertegenwoordigers
aanwezig zijn. Tijdens deze Eucharistieviering vindt de ze-
gening plaats van de olie voor de zieken en geloofsleerlingen
en 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.

Sint Maarten organiseert i.s.m. andere parochies een jon-
gerenreis naar de oecumenische broedergemeenschap
van Taizé. Jaarlijks ontvangt die duizenden jongeren (15-
30 jaar) uit heel de wereld om te komen nadenken en pra-
ten over het geloof. Gelovig zijn is niet nodig, wel interesse
mee te denken en praten. De reis is van 20 t/m 28 juli.
Kosten: € 215 p.p. all-in (reis, eten, overnachting, pro-
gramma). Aanmelden: tot uiterlijk 15 juni, via
taizereisnl@gmail.com. 

Jongerenreis naar
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& achtergrond

Mee naar The Passion?
Op donderdag 18 april is The Passion,
in Dordrecht. Voor parochianen uit de
St. Maarten- en St. Lucasparochie rijdt
er een bus naartoe. Kosten retourtje: 5
euro. Opgeven: vóór 15 april bij pasto-
raal werker Hao Tran: h.tran@parochie-
sintmaarten.nl, geef aan waar je op de
bus stapt. Nadere informatie, o.a. over
opstapplaatsen/-tijden: 
www.parochie-sintmaarten.nl.

Het geeft hoop dat Jezus 
is opgestaan uit de dood

Kom naar het Kinderpaasspel
Bij het Kinderpaasspel wordt het verhaal van de intocht met Palmzondag tot
Pasen verteld, uitgebeeld en gespeeld. Alle kinderen zijn welkom en kunnen
meedoen. Je hoeft niet te oefenen, je mag gewoon komen en als je wilt een
stukje van het verhaal meespelen. Of als je liever wilt kijken, samen met je ou-
ders, is dat ook helemaal goed.
Pastor Nelleke Spiljard vertelt, de kinderen spelen. Vrijwilligers helpen mee,
want je moet je snel verkleden. Het spel duurt ongeveer drie kwartier. Voor de
kinderen die hun Eerste Communie gaan doen, maakt het deel uit van de voor-
bereiding. Iedereen is welkom, neem gerust vriendjes en vriendinnetjes mee.
Een speelse en inhoudelijke voorbereiding op Pasen voor gezinnen met jonge
kinderen en andere belangstellenden.
Datum: Witte Donderdag, 18 april. Tijd: 18.15 uur. 
Plaats: St. Petrus’ bandenkerk, Kerkplein 5, Driebergen.

Op diverse plekken
Palmpaasstokken maken

Op verschillende plekken in de paro-
chie kunnen kinderen op zaterdag 13
april, de dag voor Palmpasen, onder
begeleiding een palmpaasstok komen
maken. Dat kan in:
- Driebergen, parochiecentrum St. Pe-

trus' banden, Rijssenburgselaan 4,
16.00-17.00 uur;

- Doorn, Ons Centrum, Dorpsstraat 15
(naast RK kerk), 13.30-14.30 uur;

- Zeist, parochiecentrum Emmaus,
Rozenstraat 20, 16.00-17.00 uur.

Zelf de stok meenemen, voor versie-
ring draagt de parochie zorg.

De dag erna, zondag 14 april, op Palm-
pasen, lopen de kinderen met hun
Palmpaasstokken in processie de kerk
binnen aan het begin van de verschil-
lende vieringen. Aanvang vieringen: zo-
wel in Doorn, Driebergen als Zeist:
9.30 uur. In Driebergen die zondag:
om 9.00 uur broodhaantje ophalen in
het parochiecentrum.

Meer informatie: via 
annekarien.damen@gmail.com. 

We zijn weer op weg naar de belangrijkste feestdag van alle christelijke feesten:
Pasen. Wat is het mooi in onze christelijke traditie dat we vieren dat Jezus is op-
gestaan uit de dood nadat hij gekruisigd was en begraven werd. Dat geeft hoop.

Bij Pasen denk ik altijd aan het voorjaar.
Daar zal ik niet alleen in staan. Pasen is
het feest van nieuw leven. In ons land
merk je dat het voorjaar er aankomt. Wat
dat betreft hebben we geluk met ons
land, met vier seizoenen. Natuurlijk, de
echte winters missen we misschien wel
een beetje, maar in het voorjaar zie je
toch duidelijk nieuw leven. Lammetjes
in de wei, nieuw groen aan de bomen,
vogels die fluiten, prachtig!
Toch realiseer ik me dat dat gevoel van
nieuw leven en de relatie met de lente
iets is voor ons, op dit continent. Ik vraag
mij af hoe het voor de mensen in de leef-
omgeving van Jezus moet zijn geweest.
Was daar ook een echte lente? Mijn in-
druk is dat daar veel minder seizoensef-
fecten zijn. Het is net zoiets als de asso-
ciatie van het kerstfeest met de winter.
Wij denken aan kou, misschien wel
sneeuw. In de landen aan de andere kant
van de evenaar werkt het met de seizoe-
nen precies andersom. Een witte kerst in
Australië? Met Pasen is het daar herfst.
Jezus is opgestaan. Hij heeft het goed
gemaakt tussen God en de mensen. Ver-

geving van alle zonden werd mogelijk
doordat Jezus de schuld op zich nam
toen hij stierf aan het kruis. Jezus over-
won de dood en stond weer op. De dood
heeft niet meer het laatste woord. We
mogen in ons geloof belijden dat er leven
is na de dood.
Pasen is de overwinning over de dood.
Pasen is ook de bevrijding van de zonde.
We maken allemaal wel eens fouten.
Soms gaat het om kleine slordigheden.
Maar het kan ook gaan over serieuze,
grote onderwerpen. Naarmate we ouder
worden groeit vaak het besef van wat
goed is en wat kwaad. Dat werkt op ons
geweten. De Bijbel helpt ons met het be-
grijpen van schuld. Dan krijgt een woord
met een negatieve lading een duidelijker
betekenis. Schuldbesef kan een posi-
tieve uitwerking hebben door naar God
te luisteren. Je mag altijd God om verge-
ving vragen. Opnieuw beginnen, elke
keer weer. God geeft je die kans. Die
nieuwe kans past bij een nieuw begin.
Een nieuw leven. Een nieuwe lente.
Ik wens u een Zalig Pasen.
Edward van Leeuwen, parochiaan Leersum

Voorjaar, nieuw leven, pril groen, lammetjes in de wei. FOTO Adobe stock
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In verschillende plaatsen werken wij
als parochie Sint Maarten mee aan
de herdenking van 4 mei en de vie-
ring van 5 mei. Hierbij informatie en
achtergrond daarover.

Het thema bij de Dodenherdeking 2019
op 4 mei luidt: ‘In vrijheid kiezen’. Daar-
mee sluit het Nationaal Comité 4 en 5 mei
aan bij de viering van 100 jaar algemeen
kiesrecht, bovendien zijn er in 2019 zowel
Europese als Provinciale verkiezingen.
Het comité staat stil bij de waarde van de
vrije, democratische rechtsstaat, het bui-
tenwerkingstellen van deze rechtsstaat in
de jaren 1940-1945, en de verantwoor-
delijkheid die we met z’n allen dragen om
de rechtsstaat én de vrijheden die we
daarbinnen genieten te waarborgen. Van-
uit de vrijheid van nu kijken we terug op
de onvrijheid van toen. We benadrukken
de verantwoordelijkheden die onze vrijheid
met zich brengt, want juist onze huidige
vrijheid om te kunnen en mogen kiezen 

schept een verantwoordelijkheid deze vrij-
heid te beschermen en te koesteren.
Graag nodigen wij eenieder uit deel te ne-
men aan de officiële plechtige Dodenher-
denking. Dit is in elke geloofsgemeen-
schap, bij de oorlogsmonumenten, met
muziek, sprekers en een moment van
stilte. In Zeist start de plechtigheid om
19.00 uur bij het gemeentehuis. Vanaf
hier vertrekt de stille tocht naar het mo-
nument in het Walkartpark. In Driebergen
is er om 19.00 uur een gebedsviering in
de St. Petrus’ bandenkerk, Kerkplein 5.
Aansluitend is er de kranslegging bij het
monument.
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Nieuws
& achtergrond

ZEIST – 4 mei – Dodenherdenking – In vrijheid kiezen

In vrijheid kiezen
Honderd jaar geleden
mochten vrouwen in Ne-
derland voor het eerst
stemmen. Daar was tien-
tallen jaren actie voor ge-
voerd: vrouwen hadden
ook iets bij te dragen aan
het oplossen van de pro-
blemen in de samenle-
ving. Ik ben altijd feminist
geweest sinds ik me rea-
liseerde dat ik mag stem-
men, kon studeren, een
beroep kon kiezen, dank-
zij deze vrouwen.

Mijn moeder moest op haar twaalfde van school en gaan werken, net als haar zes
zusjes. Hun vader was overleden, er zat niks anders op. Ik mocht op mijn twaalfde
naar het gymnasium, en was daarna de eerste van mijn hele familie die kon gaan
studeren.
Een van mijn dochters deed archiefonderzoek voor haar studie naar deze vrouwen
van de zogeheten ‘eerste feministische golf’. Zij zette levensbeschrijvingen van een
aantal van hen op Wikipedia. Ze vroeg me: 'Wist jij dat veel Nederlandse vrouwen
die zich in hebben gezet voor het algemeen kiesrecht, joods waren?' Aletta Jacobs
is natuurlijk bekend, maar het waren er zo veel meer. En hoe pijnlijk vond mijn
dochter het bij het maken van die levensbeschrijvingen te lezen hoe deze vrouwen,
vaak op hoge leeftijd, uit ons midden werden gedeporteerd en stierven in een con-
centratiekamp. 
Nelleke Spiljard, pastoraal werker

Oorlogsherinnering
Miep Nootebos uit Zeist vertelt: 
Mijn vader had de sleutel van de Sint Jo-
sephkerk, wij hadden een sigarenwinkeltje
in de straat. Als er razzia was, kwamen
alle mannen uit de straat aangerend. Mijn
vader deed de deur van de toren open.
Bovenin, bij de klokken, zit nog een deurtje
naar een andere ruimte. Daar verstopten
de mannen zich dan.

Dauwtrappen op
Hemelvaart
Traditiegetrouw gaan we ook dit jaar
op Hemelvaart, donderdag 30 mei,
weer dauwtrappen. Wandelaars en
fietsers vanuit diverse geloofsgemeen-
schappen gaan na een gezamenlijk
ochtendgebed via mooie routes over
de Heuvelrug op weg naar de gastkerk.
Dit jaar ontvangt Woudenberg ieder-
een, vanaf 10.00 uur, met koffie en
broodjes. Aansluitend gaat pastoor
Harrold Zemann voor in een Eucharis-
tieviering. Het thema voor dit jaar:
‘Zoek de verbinding’.

Inschrijven:
MAARN – Peter Verberne,
peter.verberne24@gmail.com; 

DRIEBERGEN – Henk Lops,
h.lops@kpnplanet.nl;

LEERSUM – Loes Grimmelijkhuizen,
loesgrimmelijkhuizen@outlook.com; 

WOUDENBERG - Ferry Bosdriesz,
ferry.47@hetnet.nl; 

DOORN – Marjo Buijs,
buijsframbach@gmail.com. 
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Op Oudejaarsavond heb ik in het Diako-
nessenhuis in Utrecht een nieuwe knie
gekregen. Echt zo'n avond om al het
oude weg te doen en te beginnen aan
iets nieuws. En een goed begin is het
halve werk. Half, inderdaad: er is nóg
een knie. Goed dat ik er maar twee heb,
anders bleef je aan de gang.

Bij de fraters aan de Schorteldoekses-
teeg mocht ik revalideren. Mooi ver-
trouwd plekje voor mij. Een beetje simpel
had ik gedacht dat ik na een, zeg twee
weken wel naar huis kon. Het werden er
zes. Kun je nagaan hoe goed ik het daar
had. Dank aan allen!

En toen terug naar huis. Oost west, thuis
best. Als man alleen besef je dan pas
goed waar je in die zes weken allemaal
niet aan hoefde te denken, wat er alle-

maal voor je gedaan en gezorgd is. Een
luizenleventje – zijn daar ook moeders
voor? En daarbij nog al het medeleven,
de brieven en kaarten die ik krijg. Dank
je wel. Als je daar niet beter van wordt…
Nu weer lekker thuis. Ik ben weer mobiel,
loop de trap op en af, fiets als vroeger,
mag autorijden. Weer 'de oude' dus? Zou
ik wel willen. Maar weer thuis en wat ik
allemaal al mag en kan, betekent niet:
klaar. Zo'n aan/uit-knop zit er niet op. 

Ik ben wel thuis, maar zal in overleg met
het pastoraal team desgevraagd probe-
ren een bijdrage te leveren aan het pas-
toraat in onze parochie. Ik ben wel heel
blij dat ik dat weer kan doen.
Hartelijk dank voor alle medeleven en
graag tot ziens.

Henk Bloem, pastor

Nieuws
& achtergrond

Terug van weg geweest…
Pastor Henk Bloem heeft lang moeten wachten op de eerste van twee nieuwe
knieën, telkens werd de operatie uitgesteld. Zijn geduld werd dusdanig op de
proef gesteld, dat hij de behandelend specialist op een gegeven moment
vroeg: 'Kan de ingreep alstublieft nog vóór mijn dood plaatsvinden?' Een per-
soonlijk verslag.

Ons huishoudboekje
Onze parochie Sint Maarten bestaat uit
zes geloofsgemeenschappen. Juridisch-
financieel is zij één geheel, de zes dra-
gen de financiële continuïteit, en zijn
verantwoordelijk voor de jaarlijkse be-
groting en jaarrekening. De laatste jaren
geven wij helaas met ons allen meer uit
dan er binnenkomt, ons huishoudboekje
is niet op orde. Wij hebben de opdracht
ontvangen dat wij als parochie uiterlijk
in 2020 een sluitende begroting kunnen
overleggen aan het bisdom.
Onze belangrijkste bron van inkomsten
is de bekende Kerkbalans. Als het goed
is heeft u enkele weken geleden de
Kerkbalans-envelop ontvangen. Dit ar-
tikel is mede als herinnering bedoeld,
voor wie nog niet is toegekomen aan
het vullen van die envelop. We willen
ook komende jaren met elkaar een le-
vende parochie zijn, met mooie vierin-
gen, liefst met een koor en organist.  De
pastoor, de pastoraal werkers en het se-
cretariaat moeten van deze kerkbalans
worden betaald. We ontvangen geen
subsidie maar willen toch een plek zijn
waar iedereen terecht kan, en zijn dus
geheel afhankelijk van de bijdragen van
de parochianen om de deuren open te
kunnen blijven zetten. Dopen, eerste
Heilige Communie, vormsel, trouwen,
rouwen en alles daar tussenin. Kortom
een doorsnede van onze samenleving
die LEEFT.
Daar komt bij dat de kosten voor onder-
houd, restauratie en energie veel sterker
stijgen dan in het recente verleden het
geval was. Onze parochie heeft uw fi-
nanciële bijdrage hard nodig.

Tip: Informeer ook eens bij mij naar de
voordelen van belastingvrij schenken: u
kunt uw bijdrage verhogen zonder dat
het u meer kost.

Tot slot, ik mis nog te veel het ‘wij ge-
voel,’ hoe mooi zou het bijvoorbeeld
zijn als we binnenkort kunnen zeggen
dat wij als parochie Sint Maarten be-
schikken over een Sint Maarten Koor.

Parochiebestuur Sint Maarten
Gerard Hoogervorst penningmeester
Ghoogervorst1947@gmail.com

Voorjaarsvergadering
Op woensdag 22 mei is vanaf 20.00 uur in de Ark te Maarn (Amersfoortseweg
50) onze voorjaarsvergadering. Inloop vanaf 19.30 uur. De vergadering is be-
stemd voor pastoraatgroepen, locatieraden en belangstellende parochianen. De
voorlopige agenda:
1. Opening met bezinning;
2. Het bestuur aan het woord: financiën alsmede website/De Mantel/distributie

(Gerard Hoogervorst); onroerend goed (Dimitry Melchiors); informatie over
St. Maarten- en Lucasparochie (pastoor Harrold Zemann); personele zaken
(Hannie van Kippersluis);

3. Na een pauze het pastoraal team aan het woord, over:
kerntaken, nabijheid en innovatief-zijn;

4. Rondvraag;
5. Borrel, sluiting.

Henk Bloem: '…weer mobiel…'. Archief foto Jos van der Meer
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'Dit verhaal is om te inspireren en anderen
deelgenoot te maken van de inzichten,
opgedaan gedurende acht jaar “dansen
met de dood”. De kapstok van het verhaal
is ziekte. Maar daar gaat het niet om, het
gaat om wat wij van de kapstok hebben
meegenomen. Ik hoop dat die inzichten
waardevol kunnen zijn voor iedereen die
in zijn naaste omgeving met ingrijpende
ervaringen te maken heeft. Dat kan ook
scheiding zijn, of dood, ontslag.'

Hiermee begint het 27 pagina's tellende
boekje ‘Bad luck’ van Theo Koster (53),
parochiaan uit Doorn, over hem en zijn
gezin in de periode 2010 tot heden.
Deze begint met de diagnose 'naar de
lever uitgezaaide darmkanker' en loopt

t/m zijn levertransplantatie en genezing
afgelopen najaar. Hij zette de tekst op
internet. Via www.badluck.pub is het gra-
tis te downloaden. Financieel wijzer wil
Theo van zijn openheid niet worden, wel
wil hij anderen er moreel, psychisch mee
steunen. Daartoe verdeelde hij zijn ver-
telling in de vijf inzichten die de enerve-
rende jaren hem brachten.

In zijn inleiding legt hij de titel uit: 'Die is
geïnspireerd op een opmerking van de
eerste arts die zich over mij ontfermde.
Op de vraag "waarom" schudde hij zijn
grijze hoofd: "Bad luck”. Want kanker is
bepaald geen geschenk, ondanks dat
sommige boekjes je anders beloven. De
ziekte, de chemokuren, de operaties, de

onzekerheid, de spanning en het zwaard
van Damocles van de dood op afzien-
bare termijn: allemaal bad. Maar er zit
ook een aspect luck in. Dat komt samen
in het gegeven dat ik dit verhaal nu, acht
jaar later, kan opschrijven.'
Het relaas draagt wel iets van het Paas-
verhaal in zich: mooi en wreed, wonder-
lijk en realistisch. Mooi omdat Theo er
nog is. Wreed omdat hij van het 'cohort'
met zo'n honderd lotgenoten die in de-
zelfde periode een dergelijke diagnose
kregen de enige is die nog leeft. Won-
derlijk omdat zoiets eigenlijk niet kán,
realistisch omdat het wel degelijk zo is.

Zijn verhaal, heel kort samengevat: met
darmklachten meldt Theo, dan 44, zich

Interview
Theo Koster

Theo Koster (53), parochiaan in Doorn, is een overlever. Hij herstelde van uitgezaaide, ongeneeslijk
geachte kanker, kreeg bovendien een nieuwe lever. Theo, getrouwd met Ank en vader van twee
kinderen, is marketing consultant van beroep, sinds augustus 2018 lid van de locatieraad Doorn,
zette een Facebookpagina op voor de geloofsgemeenschap Doorn. Hierbij zijn bijzondere verhaal.

Parochiaan Theo Koster: 'Het gaat om wat wij van de
kapstok hebben meegenomen.' FOTO’S Fam. Koster

Parochiaan Theo Koster:

ACHT JAAR DANSEN MET DE DOOD
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1. 'Jij bent ziek, het is jouw ziekte. En van niemand an-
ders. Als je zelf de moed opgeeft, is het einde in zicht. Als je
zelf besluit de adviezen van professionals naast je neer te lig-
gen, kunnen ze je ook niet verder helpen (…) en ben
jij baas over je eigen toekomst.'

2. Inzet van anderen
'Grappig is dat artsen voor mijn gevoel
harder gaan lopen als jij hen meer me-
dische of persoonlijke uitdaging biedt.
(…) Als je vertelt dat je bereid bent al-
les uit de kast te halen, doen zij dat
ook. En dan bedoel ik niet alleen de
voorraadkast medische techniek.
Vooral boeiend is dat ze hun netwerk
gaan activeren.'
'De verpleegkundige kwam aanlopen, ik
hoorde dat ze in een onaangenaam ge-
sprek met haar leidinggevende was verwik-
keld. (…) Maar toen ze mijn kamer binnenkwam,
toverde ze een glimlach op haar gezicht, hield het
bezoek dat ondertussen arriveerde op afstand en nam alle
tijd mij heel voorzichtig te helpen, mijn onderbuik schoon te
maken, een andere stomazak aan te brengen en te zorgen
dat de rotzooi werd opgeruimd.'
'Eén ding is zeker: de inzet van medici, verpleging, vrienden,
familie, partner en kinderen is van groter belang dan mijn
eigen inzet. Ik kan alleen vragen, kan de zorg niet zelf verlenen.'

3. Het onzichtbare
'Nooit zullen we 'de ervaringen' kunnen delen. Mijn partner
kreeg niet te horen dat ze hoogstwaarschijnlijk dood zou

gaan, ik zou nooit met de consequentie te maken
krijgen dat ik alleen achterbleef. Ik heb nooit

urenlang in spanning zitten wachten in een
familiekamer, zij heeft nooit de angstige

ervaring van een waanvoorstelling
meegemaakt. We hebben het beiden
van horen zeggen. Het enige dat de
ene kant van de medaille kan doen,
is accepteren dat de andere kant
ook glimt.'

4. Het ongrijpbare
'Ben ik veranderd? Niet in mijn dage-

lijkse leven of mijn opinies over mens
en maatschappij. Maar feitelijk is het on-

mogelijk dat ik deze zin vandaag, in een
meer dan goede gezondheid, kan opschrijven.

Ik geloof niet meer in toeval, want ik heb lotsbestem-
ming en sturing ervaren.'

5. Inzichten door anderen
Geregeld mailde Theo Koster medische updates rond. Daar
kwamen bijzondere reacties op, die hem raakten en op de
been hielden: 'Voor mij zijn het inzichten die ik zo maar in de
schoot geworpen kreeg, door anderen.'

11maart - mei 2019

in de loop van 2010 bij de huisarts;
daarop volgende onderzoeken leiden tot
een diagnose, forse ingrepen volgen, tij-
dens de behandelingen zijn er tegensla-
gen en positievere berichten, gevolgd
door opnieuw tegenslag, en weer een
gunstige ontwikkeling: de mogelijkheid
van een noodzakelijke levertransplanta-
tie, ondanks zijn geschiedenis als kan-
kerpatiënt. 'Dan wordt eigenlijk nooit ge-
transplanteerd, de kans is te groot dat
de kanker terugkeert en de ontvanger
van het donororgaan alsnog overlijdt.'

Maar hij kreeg een leverchirurg tegen-
over zich die net enthousiast was ge-
raakt over een Noors programma waar-
bij transplanteren na kanker goed
aansloeg. 'Die man dacht: deze patiënt
moet ik hebben’. Hij moest knokken in
zijn sector met drie samenwerkende
transplantatiecentra, toch kreeg hij
groen licht. Ik heb uitgerekend dat ik op
dat moment 5/1000ste van één procent
kans had te overleven, uitgaande van

de meest optimistische aannames.
Maar ik zit hier nog, klachtenvrij, voel
me tien jaar jonger dan ik ben, beter
ook dan op mijn 40ste, technisch gezien
ben ik helemaal gezond. Ik slik alleen
nog medicijnen tegen het afstoten van
de nieuwe lever.'

Op de vraag of zijn ervaringen voelen als
een verrijzenis, is hij zeer beslist: 'Nee.
Wel: iemand is overleden waardoor ik nog
leef. Diegene leeft in mij voort; en mis-
schien zijn er meer mensen die andere
organen ontvangen hebben van dezelfde
donor. De meeste donoren zijn hersen-
doden en voor nabestaanden is het vaak
een troost dat het jammerlijke overlijden
nog betekenis krijgt. Het is winnaar/win-
naar: de ontvanger blijft leven, het over-
lijden van de donor was niet zinloos.'
Bij zowel goed als slecht nieuws bleef
de vraag hangen: waarom? 'En daar krijg
je nooit antwoord op.' Op cruciale mo-
menten tijdens het kankertraject had hij
telkens weer het gevoel dat zijn overle-

den vader bij hem was: 'Zo hield ik altijd
het geloof dat alles goed zou komen.
Ook wanneer het nu weer zou misgaan,
zal een volgende deur opengaan, is mijn
overtuiging.'

Zijn geloof heeft in díe zin een rol ge-
speeld, dat hij het besef accepteert dat
er sturing was. 'Ik heb mijn ziektegeschie-
denis in al die jaren niet ervaren als nood-
lot. Ik bèn die uitzaaiing niet, ik hèb er
een. En dat probleem is opgelost. Klaar.
Ik ben niet in de waarom-vraag blijven
hangen. De vraag wat ik als persoon en
wij als gezin ermee gingen doen, ontstond
wel.' Het antwoord werd zijn gratis publi-
catie: 'Om inzichten te delen, ook met
werkers in de gezondheidszorg. Die wor-
den dagelijks geconfronteerd met leed,
moeten zich focussen op dingen die mis-
gaan. Maar er gaat ook wel eens iets
goed.' Daarnaast vraagt hij via netwerk-
contacten aandacht voor familiepartici-
patie bij zulke ingrijpende trajecten als
zij meemaakten.

Interview
Theo Koster

De vijf inzichten
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ZATERDAG 6 APRIL 
C : 19.00 Doorn M. Sarot, diaken Samenzang
G : 19.00 Zeist M. v.d. Horst, pv Samenzang

ZONDAG 7 APRIL, 5e zondag in de 40-dagentijd (C)
G : 09.30 Doorn werkgroep Doorn Onderweg
E : 09.30 Driebergen F. Verhaar, pr SGM 
C : 09.30 Leersum M. Sarot, diaken Samenzang
C : 11.00 Maarn werkgroep Doorn Theresiakoor
C : 11.00 Woudenberg M. v.d. Horst, pv Samenzang
E : 09.30 Zeist Mgr. W. Eijk Samenzang

WOENSDAG 10 APRIL
E : 09.15 Driebergen F. Verhaar, pr Samenzang 
O : 19.00 Maarn E. Rietveld, pv & Samenzang 

A. den Besten, ds
C : 09.30 Woudenberg M. v.d. Horst, pv Samenzang
E : 09.00 Zeist H. Bloem, pr Samenzang
O : 19.15 Zeist A. Beuving, pv & Samenzang 

J. Mos, pv

VRIJDAG 12 APRIL
E : 09.30 Maarn H. Zemann, pr Samenzang

ZATERDAG 13 APRIL
E : 19.00 Leersum K. Donders, pr Andrieskoor

ZONDAG 14 APRIL, Palmzondag
C : 09.30 Doorn N.  Spiljard, pw Gez. koren 
C : 09.30 Driebergen H. Tran, pw Mediant
C : 11.00 Woudenberg M. Sarot, diaken Rejoice
E : 09.30 Zeist H. Bloem, pr Tilimbom 

DINSDAG 16 APRIL
B : 19.30 Driebergen F. Verhaar, pr SGM

WOENSDAG 17 APRIL
E : 09.15 Driebergen F. Verhaar Samenzang 
O : 19.00 Maarn E. Rietveld, pv & Samenzang 

M. Jochemsen, ds
E : 09.30 Woudenberg H. Bloem Samenzang
E : 09.00 Zeist H. Zemann Samenzang
O : 19.15 Zeist N. Spiljard, pw & Samenzang 

T. Dronkert, ds

DONDERDAG 18 APRIL, Witte Donderdag
P : 18.15 Driebergen N. Spiljard Samenzang
E : 19.30 Driebergen H. Zemann, pr & Schola

F. Verhaar, pr
E : 19.30 Zeist H. Bloem, pr Samenzang

VRIJDAG 19 APRIL, Goede Vrijdag
m: 15.00 Doorn werkgroep
k : 15.00 Driebergen pastoraatsgroep Samenzang
g : 19.30 Driebergen H. Zemann, pr Mediant
k : 15.00 Leersum H. Tran, pw Samenzang

VERVOLG VRIJDAG 19 APRIL, Goede Vrijdag
k : 15.00 Maarn H. Zemann, pr & Theresiakoor

M. Jochemsen, ds

O : 19.00 Maarn M. Sarot, diaken & Samenzang 
M. Jochemsen, ds

k : 15.00 Woudenberg M. v.d. Worp Samenzang
k : 15.00 Zeist N. Spiljard & Samenzang

M. v.d. Horst
g : 19.30 Zeist H. Bloem, pr Emmauskoor

N. Spiljard, pw

ZATERDAG 20 APRIL, Stille Zaterdag, Paaswake
E : 21.00 Driebergen H. Zemann, pr SGM
E : 21.00 Zeist H. Bloem, pr & Emmauskoor

N. Spiljard, pw

ZONDAG 21 APRIL, 1e Paasdag
E : 09.30 Driebergen F. Verhaar, pr Mediant
E : 09.30 Leersum P. Koper, pr & Andrieskoor

M. Sarot, diaken
E : 11.00 Maarn H. Zemann, pr Gez. koren 
E : 11.00 Woudenberg H. Bloem, pr Catharinakoor
E : 09.30 Zeist H. Zemann, pr Samenzang

MAANDAG 22 APRIL, 2e PAASDAG
E : 09.30 Zeist K. Donders, pr Samenzang

WOENSDAG 24 APRIL
E : 09.15 Driebergen F. Verhaar, pr Samenzang 
E : 09.30 Woudenberg H. Zemann, pr Samenzang
C : 09.00 Zeist W. Hoekstra, pv Samenzang

DONDERDAG 25 APRIL
E : 11.00 Driebergen H. Zemann, pr Samenzang 

VRIJDAG 26 APRIl
E : 09.30 Maarn H. Zemann, pr Samenzang

ZATERDAG 27 APRIL, Koningsdag
C : 19.00 Woudenberg H. Tran, pw Samenzang

ZONDAG 28 APRIL, 2e zondag van Pasen (C)
C : 09.30 Doorn werkgroep Doorn Martinuskoor
C : 09.30 Driebergen H. Tran, pw JKD
C : 09.30 Leersum M. Sarot, diaken Samenzang
C : 11.00 Maarn werkgroep Doorn Theresiakoor
E : 09.30 Zeist H. Zemann, pr Samenzang

WOENSDAG 1 MEI
E : 09.15 Driebergen F. Verhaar, pr Samenzang 
C : 09.30 Woudenberg J. Strooper, pv Samenzang
C : 09.00 Driebergen H. Wigman, pv Samenzang

VRIJDAG 3 MEI
E : 09.30 Maarn K. Donders, pr Samenzang

Vieringen
rooster Zaterdag 6 april t/m zondag 19 mei 2019

De Mantel 19_02 Anton_Layout 1  26-03-19  13:51  Pagina 12



13maart - mei 2019

ZATERDAG 4 MEI
E : 19.00 Doorn H. Zemann, pr Samenzang
G : 19.00 Driebergen Raad v. Kerken
G : 19.00 Zeist M. v.d. Horst Samenzang

ZONDAG 5 MEI, 3e zondag van Pasen (C)
G : 09.30 Doorn werkgroep Doorn Martinuskoor
C : 09.30 Driebergen werkgroep SGM 
C : 09.30 Leersum H. Tran, pw Samenzang
C : 11.00 Maarn H. Tran, pw Theresiakoor
C : 11.00 Woudenberg M. v.d. Horst, pv Catharinakoor
E : 11.00 Zeist H. Zemann Samenzang

DINSDAG 7 MEI
M: 19.00 Zeist werkgroep Samenzang

WOENSDAG 8 MEI
E : 09.15 Driebergen F. Verhaar, pr Samenzang 
C : 09.30 Woudenberg M. v.d. Horst, pv Samenzang
E : 09.00 Zeist H. Zemann, pr Samenzang

VRIJDAG 10 MEI
E : 09.30 Maarn H. Zemann, pr Samenzang

ZATERDAG 11 MEI
E : 19.00 Leersum K. Donders, pr Andrieskoor

ZONDAG 12 MEI
K : 09.30 Doorn A.k. Damen, pv 
E : 09.30 Doorn F. Verhaar, pr Martinuskoor
C : 09.30 Driebergen N. Spiljard, pw Schola
C : 11.00 Maarn N. Spiljard, pw Theresiakoor
C : 11.00 Woudenberg H. Tran, pw Samenzang
K : 09.30 Zeist H. Tran, pw 
E : 11.00 Zeist K. Donders, pr Samenzang

DINSDAG 14 MEI
M: 19.00 Zeist werkgroep Samenzang

WOENSDAG 15 MEI
E : 09.15 Driebergen F. Verhaar, pr Samenzang 
E : 09.30 Woudenberg H. Bloem, pr Samenzang
E : 09.00 Zeist H. Zemann, pr Samenzang

VRIJDAG 17 MEI
E : 09.30 Maarn H. Zemann, pr Samenzang

ZATERDAG 18 MEI
E : 19.00 Driebergen H. Zemann, pr Mediant

ZONDAG 19 MEI
C : 09.30 Doorn M. Sarot, diaken Onderweg
C : 09.30 Leersum N. Spiljard, pw Samenzang
C : 11.00 Maarn M. Sarot, diaken Theresiakoor
C : 11.00 Woudenberg M. v.d. Horst, pv Catharinakoor
E : 11.00 Zeist H. Zemann Tilimbom 

E: Eucharistieviering
C: Communieviering
G: Gebedsviering
g: Goede Vrijdag Plechtigheid
K: Kleuterkerk
k: Kruisweg
M: Mariaviering
m: meditatief moment
P: Kinderpaasspel
O: Oecumenische viering

 Kinderwoorddienst
 Petrus & Pauluszaal, Rijsenburgselaan 4, Driebergen
 Gezamenlijke viering Doorn en Maarn
 Gezinsviering, op 19 mei viering eerste H. Communie
 Ons Centrum, Dorpsstraat 15, Doorn & Parochiecentrum

Emmaus, Rozenstraat 20, Zeist
 Dorpskerk, Woudenbergseweg 52, Maarsbergen
 Ontmoetingskapel, Kapelweg 45, Maarn
 Kerkelijk Centrum Zeist-West, De Clomp 33-02, Zeist
 Paasviering voor ouderen

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

Wijzigingen voorbehouden. 

Het meest actuele rooster 

vindt u op onze website

www.parochie-sintmaarten.nl/vieringen

GELEGENHEID TOT AANBIDDING EN BIECHT
In Zeist: St. Josephkerk, Rozenstraat 20. Data: zaterdag 13 april en 18 mei. 
Tijd: 14.00-15.30 uur. Pastoor H. Zemann is aanwezig.
In Barneveld: St. Catharinakerk, Langstraat 38. Data: zaterdag 6 april en 4 mei. 
Tijd: 14.00-15.30 uur. Kapelaan K. Donders is aanwezig. 

Let op: de zondagsvieringen in Zeist beginnen in

de maanden mei t/m september om 11.00 uur.
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Zo'n 40.000 mensen hadden zich 10
maart verzameld in Amsterdam om te
protesteren tegen het ondermaatse kli-
maatbeleid. En wij, van 'de JNM – jonge-
ren in de natuur' waren erbij, met z'n veer-
tigen. Als 'JNM - jongeren in de natuur'
stellen wij ons ten doel jongeren kennis
van en enthousiasme voor de natuur bij
te brengen. Ook vinden wij het belangrijk
dat we jongeren bewust maken van de
wereld om hen heen. Normaal gesproken
organiseren wij kampen en excursies voor
en door jongeren tussen de 11 en 25
jaar waarbij we de natuur in gaan. 

Afgelopen zomer merkten we als jonge-
ren al best veel van het veranderende
klimaat. Zo mochten we bijvoorbeeld

geen kampvuurtjes meer stoken op
kamp en niet meer vissen in de Roer,
door de droogte. Om het besef bij onze
leden te vergroten en op verzoek van
bevriende organisaties zijn wij daarom
10 maart de straat opgegaan om te be-
togen voor een beter klimaatakkoord. 

Op zaterdagavond had een van onze le-
den een presentatie gegeven met uitleg
wat er allemaal gaande is en welk effect
de klimaatverandering heeft op de bio-
diversiteit in Nederland, effecten die wij
op kampen al kunnen zien. En zo kwam
het dus dat wij in de kou en de regen op
de Dam stonden te protesteren. Het kli-
maat bepaalt onze toekomst. Een toe-
komst waaraan wij nu moeten werken.

Ook een keer mee op kamp om samen met
andere jongeren naar buiten te gaan? Kijk
op www.JNM.nl voor meer informatie.
Annemoon Tiemens (18), parochiaan Driebergen,
oud-lid JKD

Nieuws
& achtergrond

'Protesteren tegen het
ondermaatse klimaatbeleid'

Annemoon Tiemens tijdens de Klimaatmars.
FOTO Hanna Haring

In de week waarin als wrange actie een aanvraag werd ingediend de aarde op
de Werelderfgoedlijst te plaatsen, was in Amsterdam de Klimaatmars. Ondanks
de stromende regen gingen 40.000 mensen de straat op, jong en oud, ook uit
ons midden. Velen startten met de viering in de Dominicuskerk te Amsterdam.
In Driebergen werd de dag afgesloten met een viering in de Grote Kerk. Marian
van Giezen, oud-collega en -pastoraal werker, inmiddels predikant in de PKN,
ging voor. Het Jongerenkoor van Sint Petrus’ banden zong. We vroegen twee
parochianen waarom ze meegingen.

Waarom liep ik als 83-jarige mee met
de landelijke klimaatmars, zondag 10
maart in Amsterdam?

Nou, daar gaat een stukje geschiedenis
aan vooraf. In 2015 verscheen de ency-
cliek Laudato Si van paus Franciscus, een
schrijven waarin hij zijn grote zorg voor
'ons gemeenschappelijk huis' uitsprak.
Het gaat daarbij om de gehele schepping:
mens, plant en dier. Met een groep emeriti
gingen wij aan de slag om dieper op deze
materie in te gaan. De Franciscanen no-
digden ons uit met spel, een powerpoint-
presentatie en een tocht door de tuin
méér te ontdekken, aan het slot van de
dag werd ons gevraagd een commitment
te maken: wat ga jij doen? En, spreek je
dat uit, dan wordt het persoonlijk: er wordt
wat van je gevraagd. Ik beloofde mijn rei-
zen naar Engeland (waar een zoon met
zijn gezin woont) voortaan per trein te
doen. Van toen af aan nam ik de trein.
Buitengewoon plezierig, overigens.

De jeugd heeft natuurlijk een groot aan-
deel gehad in mijn verdere beslissing
mee te doen met de klimaatmars. In
Zweden, België en Nederland laten zij

hun stem horen. 'Zo kan het niet verder,
regering. Doe er wat aan!' Mijn buur-
meisje, 4 VWO, was van de partij; onze
Engelse kleindochter Francine deed mee

met zo'n mars in Londen. Mooi: 15 jaar
en je komt tot zo'n beslissing!

Toen 10 maart zich aandiende, was het
voor mij vanzelfsprekend mee te doen.
Weer of geen weer. Een bijzondere dag.
Natuurlijk was het nat, de stemming
daarentegen opperbest. Je werd opge-
nomen in de grote mensenmassa, mu-
ziek begeleidde ons, en uiteindelijk hield
tot ieders vreugde de regen op.

Wat ik het leukste vond? Toch wel de
heenrit per trein, waarin een jonge vrouw
een stuk of wat kinderen beschilderde.
Kartonnen bekertje met water, penseel-
tje, wat verf: daarmee werd de aardbol
op ieders wang afgebeeld. Uiterst ge-
concentreerd was zij aan het werk. Wat
een creativiteit. En symbolisch: de aarde
moeten wij met zorg en aandacht blijven
omringen; we moeten gewoon maar een
paar goede stappen zetten.
Marijke Egelie, emeritus pastoraal werker

Waarom ik als 83-jarige meeliep…

Marijke Egelie.
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Naar Lourdes en Nevers
De Werkgroep Bedevaarten van de parochies Sint Maarten en Sint Lucas organi-
seert  een reis naar Lourdes en Nevers. Op 16 augustus vertrekken we onder be-
geleiding van onze bedevaartpastor Fred Kok en eigen reisleiding voor een 9-
daagse bedevaart. Opgeven: bij het secretariaat, 033-4941261,
secretariaat@stlucas.nu. Vragen/informatie: Willie van de Brug, 06-21410286,
willievankooij@gmail.com. Zie ook: www.parochie-sintsmaarten.nl 

16 Parochieblad van de R.K. Parochie Sint Maarten

Op dinsdag 21 mei gaan we met
de parochies St. Maarten en St. Lu-
cas op ééndaagse bedevaart naar
de heilige Liduina van Schiedam.
Op donderdag 2 mei is daar een
informatiebijeenkomst over, in pa-
rochiecentrum de Kom, Hamers-
veldseweg 51, Leusden. Aanvang
10.00 uur. D bedevaart bestaat
o.m. uit een stadswandeling langs
belangrijke plaatsen uit het leven
van Liduina, die rond het jaar 1500
tijdens het schaatsen viel, verlamd raakte en haar lijden op indrukwekkende wijze
droeg. Ook bezoeken aan het Nationaal Jenevermuseum en de Grote Kerk staan op
het programma. Ter afsluiting zijn er koffie en een eucharistieviering in de Basiliek
van Schiedam. Kosten: busreis, koffie/bezoek basiliek: €35,- overmaken op
NL81RABO0385938705 o.v.v. Pelgrimsreis Schiedam. Koffie bij aankomst, entree
museum en lunch voor eigen rekening. Opgeven voor informatiebijeenkomst/bede-
vaart: parochiesecretariaat St. Lucas, secretariaat@stlucas.nu.
Zie ook: www.parochie-sintmaarten.nl. Namens pastoraal team, Karel Donders, Fred Kok

Nieuws
& achtergrond

Bedevaart naar heilige Liduina van Schiedam

Afbeelding van Liduina na haar val op het ijs.

Voorbereiding op
het H. Vormsel
De vormselvoorbereiding heeft een
nieuwe opzet. Het grootste gedeelte
van de voorbereiding vindt plaats in
een vormselweekend, van vrijdag-
avond 4 t/m zondagmiddag 6 oktober.
Hier gaan twee bijeenkomsten aan
vooraf, de eerste op zondag 7 juli. Na
de vormselviering in november is er
nog een terugkomavond, een bezoek
aan Bartiméus en deelname aan de
regionale vormelingendag. De eerste
ouderavond is op woensdag 26 juni
in parochiecentrum De Kom, Hamers-
veldseweg 51, Leusden, aanvang
20.00 uur. Kinderen die vóór de zo-
mervakantie in groep 7 of 8 zitten,
kunnen worden aangemeld bij het se-
cretariaat, Raquel Greeven, 030-
6922113, secretariaat@parochie-sint-
maarten.nl of via het aan meldings-
  formulier op onze website (www.paro-
chie-sintmaarten.nl/vormsel/).
Hao Tran, pastoraal werker
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Parochianen Peter van der Arend en Math
Janssen zijn initiatiefnemers; inmiddels
wordt de cursus gedragen door de sa-
menwerkende ouderenbonden in Zeist
(KBO-PCOB en ASZ) en ook de gemeente
Zeist gaat ondersteunen. Iedereen is wel-
kom. Peter is nog steeds cursusleider,
Math (87 jaar jong) is coach, samen met
Miep Nootebos en anderen, inmiddels is
er een team van twaalf vrijwilligers. Er is
een eigen werkboek gemaakt, waarin ook
aandacht voor spelletjes.
We woonden een les bij waarin de cursis-
ten leerden foto’s te maken met de iPad,
filmpjes op te nemen en de wereldklok
op te zoeken. Want als straks de volgende
stap gezet wordt, face-timen (gratis bellen
en elkaar op het scherm zien) met familie
en vrienden ver weg, is het handig te zien
hoe laat het daar is. Er werd verteld over
de kracht van de cursus, die gericht is op
mensen die echt bij nul beginnen: hoe
zet je hem aan en uit? Stap voor stap leer
je de tablet gebruiken. Deelnemers krij-
gen gratis een leen-iPad om thuis te oe-
fenen. Ook is er regelmatig iPad-café, voor
vragen, bij een kop koffie. Ondersteuning
en sfeer zijn heel belangrijk.
Eén van de cursisten vroeg de staatsse-
cretaris of zijn belangstelling te maken

heeft met ontwikkelingen in de gezond-
heidszorg. Dit bleek de spijker op zijn kop:
om de zorgkosten in de hand te houden,
denkt men in de toekomst veel digitaal te
kunnen doen, bv. thuis bloeddruk opme-
ten en doorgeven aan de arts, consulten
via face-time etc. Maar het gaat ook om
‘erbij horen’, eenzaamheid tegengaan,
kunnen meedoen in de digitale samenle-
ving. De overheid wil goede plaatselijke
projecten, zoals het onze, stimuleren, er
komen budgetten voor.
Na de les, waarbij ook burgemeester Koos
Janssen aanwezig was, volgde een ron-
detafelgesprek met de cursusleider, oude-
renbonden, wethouder Marcel Fluitman,
de locatieraad Zeist, en onder getekende
namens het pastoraal team. Het was een
open gesprek, waarbij nog nagedacht
werd over bv. slechtzienden. Ook daar zijn
oplossingen voor, Peter van der Arend is
in gesprek met Bartiméus.
Knops complimenteerde de mensen ach-
ter de cursus, zei veel ideeën mee te ne-
men en in de Tweede Kamer te zullen be-
spreken. Hij noemde de cursus ‘een mooi
voorbeeld van hoe het moet’, zei in de
toekomst nog contact te zullen opnemen. 

Nelleke Spiljard, pastoraal werker

Nieuws
& achtergrond

Geloofscursus
We bespreken een hoofdstuk uit de
exhortatie ‘Gaudete et exsultate’ van
paus Franciscus, een deelnemer ver-
telt over zijn/haar favoriete heilige.
Datum: woensdag 8 mei. Plaats: pa-
rochiecentrum Emmaus, Rozenstraat
20, Zeist. Tijd: 20.00-22.00 uur. Meer
info: Hao Tran, pastoraal werker,
h.tran@parochie-sintmaarten.nl

Staatssecretaris Knops
toonde zich zeer
belangstellend. FOTO
Aldo Allessie

Officieel bezoek bij de iPadcursus die sinds enkele jaren plaats-
heeft in het Emmaus parochiecentrum in Zeist: staatssecretaris
Raymond Knops van binnenlandse zaken kwam poolshoogte
nemen. De overheid is bezig met een project om alle groepen in de
samenleving ‘digitaal’ te krijgen.

Doopvoorbereiding
Als u uw kind wilt laten dopen, meldt
u zich dan bij het parochiesecretariaat,
030-6922113, secretariaat@par ochie-
sintmaarten.nl. Dan volgt een uitge-
nodiging voor twee avonden met ge-
sprekken over de betekenis van de
doop, geloven en gelovige opvoeding.
Ook praktische zaken komen aan bod.
Data: 16 & 23 mei; 12 & 19 septem-
ber; 31 oktober & 7 november. Tijd:
20.00-22.00 uur. Plaats: parochiecen-
trum Emmaus, Rozenstraat 20, Zeist. 

Kidsclub
Het programma van Kidsclub is: 
26 mei thema 'Vrede'; 16 juni thema
'Vaderdag'. Beide keren: in De Ark
te Maarn, van 11.00-12.00 uur.

Kleuterkerk is weer op zondag 12 mei.
Thema: Moederdag. Tijd: vanaf 9.30 uur
inloop, aanvang 9.45 uur. Om 10.30 uur
is het afgelopen. Plaats: Kleuterkerk is te-
gelijk op twee plaatsen: Parochiecentrum
Emmaus, Rozenstraat 20, Zeist; en Paro-
chiezaal ‘Ons Centrum’, Dorpsstraat 15,
Doorn. Meer informatie: annekarien.da-
men@gmail.com en op onze website.

Eerste Communie
Er zijn twee vieringen waarin kinderen
hun Eerste H. Communie ontvangen:
zondag 12 mei in Zeist, in de St. Jo-
sephkerk, Rozenstraat 20, aanvang
9.30 uur. Hier zijn acht communicanten.
En zondag 19 mei in Driebergen, in de
St. Petrus’ bandenkerk, ook vanaf 9.30
uur. Hier zijn tien communicanten.

Jongerengroep Driebergen
Deelnemers aan de jongerengroep eten gezellig samen en delen ervaringen a.d.h.v.
een voor jongeren boeiend geloofsthema. Data: 26 april, 17 mei, 14 juni, 12 juli.
Plaats: parochiecentrum St. Petrus’ banden, Rijsenburgselaan 4, Driebergen. Tijd:
18.00 - 19.30 uur. Meer info: Hao Tran, pastoraal werker, h.tran@parochie-sint-
maarten.nl

Jongerengroep Doorn
Sinds kort komt de enthousiaste jongerengroep 'Children of the light' bijeen in de
pastorie van de St. Martinuskerk in Doorn om te praten over het geloof, te bidden,
uit de Bijbel te lezen en/of te kijken naar een film. Meedoen/informatie? Mail
naar Pierre Dunker, pierredunker@gmail.com

Staatssecretaris bezoekt tablet-cursus
senioren in parochiecentrum Zeist
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Uit de parochie
verdieping

Zeist - 9 april - Heilige Onrust:
Lezing over geloof zonder religieus vang-
net. Je kunt breken met traditionele dog-
ma’s. Toch blijven liefde en overgave, pas-
sie en pijn, hoop en onvervuld verlangen.
Maar hoe dan? Prof. dr. Frits de Lange,
theoloog en ethicus, houdt een lezing naar
aanleiding van zijn recente boek ‘Heilige
onrust’. 
Plaats: Kerkzaal van de Doopsgezinde gemeente, Pauw van
Wieldrechtlaan 29a, Zeist. Tijd: 20.00 uur. Toegang: 5 euro
(richtbedrag). Info/aanmelding: Corry Gerrits-van Dijk, 030-
6918605, mevr.c.gerrits@gmail.com. 

Driebergen – 24 april – Bijbelochtend
Elke 4e woensdag van de maand, vanaf 10.00 uur, verzorgt
pastor Henk Bloem een bijbelochtend. Plaats: parochiecen-
trum St. Petrus’ banden, Rijsenburgselaan 4, Driebergen.
Meer info: Henk Bloem, henkbloem@casema.nl. 

Woudenberg – 25 april – Geloven nu
Thema: ‘Geduld’. Geduld met anderen is liefde, geduld met je-
zelf is hoop, geduld met God is geloof. Bij een parochiaan thuis
gaan we van 09.30-11.30 uur met elkaar in gesprek. Contact-
persoon: Trees van Leur, 033-2863270, tr.vanleur@kpnmail.nl.
Begeleiding: Nelleke Spiljard, pastoraal werker. 

Zeist – 7 mei – Bijbelavond
Elke 1e dinsdag van de maand, van 20.00-22.15 uur, verzorgt
pastor Henk Bloem een bijbelavond. Plaats: parochiecentrum
Emmaus, Rozenstraat 20, Zeist. Meer info: Henk Bloem, henk-
bloem@casema.nll

Maarn - Mariatentoonstelling duurt tot Pasen 
De grote en bijzondere beeltenissen van Maria, die door ver-
schillende mensen geschonken zijn voor de veiling van 24
maart, zullen blijven hangen tot Pasen. 

Stuk hout, gevonden in een bos bij Hulst nabij
Kapellebrug, waar het kapelleke van Maria ter
Eecke staat. Er was veel belangstelling voor. Er
werd zelfs gevoeld en gezegd: “wat is dat mooi
gebeeldhouwd”. 

Pastoor Zemann stelde een schilderij van een
vaas bloemen, waaruit een afbeelding van
Maria lijkt te groeien, beschikbaar. Hij kreeg
dit eens van kardinaal Alfrink. Het schilderij
is gemaakt door Gerardus Pacalis Visser
(Utrecht, *10-04-1898). Deze amateur schil-
der won van 1962-1965 de Talensprijs.  

Iemand die anoniem wil blijven, heeft een bijzonder sculptuur,
gemaakt door Nel Knoop uit Oosterhout, ter beschikking ge-
steld. Het is gemaakt volgens een zg. RAKU-procedé. Veel
van haar kunstwerken worden de laatste tijd voor enkele hon-
derden euro’s geveild. 
Jan van Baal

LEERSUM – 17 april - Meditatieve oecumenische viering
in de Goede Week
Een korte viering met bijbel en gedichten, stilte, muziek.
Thema: ‘Moeder-ziel alleen’. Aansluitend gelegenheid om de
expositie in de kerk te bekijken. Aanvang: 19.00 uur. 
Plaats: Johanneskerk, Lomboklaan 9, Leersum. 

ZEIST – 17 april – oecumenische boeteviering
Ter afsluiting van de oecumenische vespers in de veertigda-
gentijd is er op 17 april in Kerkelijk Centrum Zeist-West, De
Clomp 33-02, om 19.15 uur een boeteviering met aansluitend
een moment van inkeer en bemoediging. Thema van de vie-
ring: ‘Kleur bekennen’. Voorgangers zijn ds. Tineke Dronkert
en pw Nelleke Spiljard. 

DRIEBERGEN – 19 april - Kruisweg op Goede Vrijdag
De Pastoraatsgroep Driebergen verzorgt om 15.00 uur in de
Petrus- en Pauluszaal, Rijsenburgselaan 4, een overweging
bij de Kruisweg. Gedurende de 40 dagentijd hangen de kruis-
wegstaties wederom in het achterste gedeelte van de kerk.
Deze zijn gemaakt door Lida Verbon, parochiaan van Sint Pe-
trus’ banden die enkele jaren geleden helaas is overleden. Uit
de positieve reacties van vorig jaar bleek dat veel mensen de
beelden een waardevolle toevoeging vinden bij de verhalen in
de Goede Week.

WOUDENBERG – 19 april - De Kruisweg
Op Goede Vrijdag bidden we om 15.00 uur de kruisweg in de
H. Catharinakerk, Willem de Zwijgerlaan 38. U kunt een bloe-
metje meebrengen dat na afloop gebracht wordt naar de gra-
ven van overleden parochianen. U bent van harte uitgenodigd
om met ons mee te bidden.

DRIEBERGEN – 25 april – Paasviering voor ouderen
De paasviering voor ouderen, verzorgt door de werkgroep Zie-
ken en Ouderen, vindt plaats in de St. Petrus’ bandenkerk,
Kerkplein 5 en begint om 11.00 uur. Voorganger is pastoor
Harrold Zemann. Na de viering is er een gezamenlijke lunch
in de Petrus- & Pauluszaal. We sluiten af om ongeveer 14.00
uur. Een vrijwillige bijdrage is welkom. I.v.m. de catering en
het beperkt aantal plaatsen in de Petrus- en Pauluszaal, ver-
zoeken wij u of u zich hiervoor wil opgeven bij: Fons Marlet,
0343-531581 of 06-15275342 of Charlotte Peulen, 0343-
515399 of 06-14275366.
Werkgroep Zieken en Ouderen
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...vieringen

DOORN – 19 mei - Open Iona-viering: ‘Sluit je niet op’
De Iona Community is een oecumenische en wereldwijde gemeenschap die wil sa-
menwerken met allen die zich richten op een rechtvaardige samenleving, op vrede
in de wereld en op heelheid van de schepping. De regiogroep Utrechtse Heuvelrug
is in 2012 gestart en komt ca. zes keer per jaar bij elkaar voor ontmoeting, verdieping
en viering. 
Heb je zin om kennis te maken met de Iona-spiritualiteit? Dan ben je op 19 mei van
harte welkom. We kijken naar de film ‘A taste of Iona’ die alle aspecten van de Iona
community en de Nederlandse Ionagroep belicht. We gaan erover in gesprek met
elkaar en nuttigen een eenvoudige, vegetarische maaltijd. We sluiten af met een
viering, begeleid door de Cantorij van de Protestantse Gemeente uit Houten.
Aanmelden voor maaltijd (geef ook specifieke voedingswensen door) en/of viering
uiterlijk 12 mei bij Goof Lindijer, g.lindijer@kpnplanet.nl of per post, Koningshof
(adres zie hieronder) t.a.v. G. Lindijer. 
Plaats: Koningshof en Maartenskerk, Kerkplein 1, 3941 HV Doorn.
Tijd: inloop vanaf 16:30, start 17.00; maaltijd: 18.00uur; Viering: 19.30uur.                                       
Iona-regiogroep Utrechtse Heuvelrug

DRIEBERGEN – 7 april en 5 mei - kinderwoorddienst
Elke 1e zondag van de maand is er in de St. Petrus’ bandenkerk, Kerkplein 5, 
kinderwoorddienst.  Meer informatie kunt u vinden op onze website. 

LEERSUM – 10 april & 15 mei– ONS EETCAFÉ
Samen eten bij Ons Eetcafé in de Johanneskerk, Lomboklaan 9
in Leersum. Aanvang 18.00 uur, € 5,- p.p. Aanmelden in de
week vóór 10 april, eetcafeleersum@gmail.com of 
06-46351528.

ZEIST – 21 april – EIEREN ZOEKEN
Kom je na de viering van 09.30 uur in de St. Josephkerk, Rozenstraat 20, 
op 1e Paasdag ook eieren zoeken in de parochietuin? (Rozenstraat 20).

DRIEBERGEN – KONINGSDAG - ORANJETERRAS 
Ook tijdens Koningsdag 2019 zal het Jongerenkoor weer het grootste en fees-
telijkste Oranjeterras van Driebergen organiseren. Net als vele voorgaande 
jaren, bent u op het Oranjeterras al vanaf 06:00 welkom voor een kopje koffie
of thee én een heerlijke oranjetompouce. In de middag zal er tot een uur of vijf
wederom livemuziek te horen zijn. Zien wij u weer op 27 april in de tuin van 
het parochiecentrum, ingang aan de Van Vrijberghestraat?
De Koningsdagcommissie

LEERSUM – 15 mei – ONS EETCAFÉ
Samen eten bij Ons Eetcafé in de Andrieshof, Engelberg 15a in Leersum. 
Aanvang 18.00 uur, € 5,- p.p. Aanmelden in de week vóór 15 mei, 
eetcafeleersum@gmail.com of 06-46351528.

MUZIEK
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MAARN – 11 april - CONCERT OUDE
GREGORIAANSE GEZANGEN EN
ORGELMUZIEK
De Schola Cantorum Maarnensis zal
op 11 april om 19.30 uur in de There-
siakerk, Amersfoortseweg 50, een uit-
voering geven van oude gregoriaanse
gezangen uit de week voor Pasen: van
Palmzondag tot en met eerste Paas-
dag. De gezangen worden afgewisseld
met prachtige orgelmuziek, gespeeld
door Gerard Werdmuller von Elgg. Na
afloop, onder genot van een drankje,
gelegenheid tot napraten.

MAARN – 13 april – CONCERT
Het achtste Theresiaconcert van sei-
zoen ‘18/’19 zal verzorgd worden door
het Heuvelrugkoor onder leiding van An-
nemarie van Bracht. Dit koor staat borg
voor een sprankelend optreden. Natuur-
lijk is het daarna weer gezellig in de Ark.
Toegang: gratis, vrijwillige bijdrage wordt
op prijs gesteld.

DRIEBERGEN – 23 juni -
POPCONCERT JONGERENKOOR 
Het Jongerenkoor Driebergen geeft on-
der leiding van dirigente Lieke van Oos-
tenbrugge een koffieconcertje, waarin
het diverse popnummers ten gehore
brengen. Het concertje vindt plaats in
de Petrus- en Pauluszaal, Rijsenburg-
selaan 4. De precieze tijd wordt nog
bekend gemaakt.  Achteraf kan er ge-
zellig een drankje gedaan worden.
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Gevraagd: nog enkele slaapplaatsen voor de Pelgrims uit Zoe-
termeer. Zij komen donderdag 30 mei rond 17.00 uur in Doorn
aan. Na een liturgisch moment in de St. Martinuskerk zoeken
wij voor een paar van hen nog een plaats voor een eenvoudige
maaltijd en/of bed. Opgeven kan bij Ans Damen, 
ans@martinus-doorn-langbroek.nl. 

20 Parochieblad van de R.K. Parochie Sint Maarten

Sams kledingactie zamelt al vijftig jaar kleding in voor Mensen in Nood. In Zeist
kan men op zaterdag 13 april 2019 van 10.00 tot 13.00 uur gebruikte en nog
bruikbare kleding in gesloten plastic zakken en schoenen inleveren bij de St. Jo-
sephkerk, Rozenstraat 20 en bij winkelcentrum De Clomp, Zeist. 
Meer informatie: www.samskledingactie.nl. 

Driebergen – boekenkraam
op Oranjeterras
Dit jaar zal het Oranjeterras tijdens Koningsdag
verrijkt worden met een boekenkraam. Heeft u
nog boeken die u een tweede leven gunt? U kunt
deze elke vrijdag in april tussen 09.00-12.00 uur
als ook na de vieringen in het parochiecentrum
inleveren. Wilt u boeken op een ander tijdstip af-

leveren bel of mail dan even met Marjolein Tiemens, 06-20774093, m.tiemens@pla-
net.nl. De boeken die niet worden verkocht, worden geschonken aan een goed
doel. Marjolein Tiemens

Zeist - Zangers 
Themakoor gezocht
Het Themakoor van de St. Josephkerk
in Zeist is op zoek naar nieuwe zangers,
vooral alten. Ook sopranen, tenoren en
bassen zijn van harte welkom. We zin-
gen liederen van Oomen, Huijbers en
Löwenthal op prachtige teksten, maar
ook werken van Vivaldi, Bach, Mozart of
Lauridsen zingen we graag. Bij al onze
repetities en tijdens de Vieringen (tien
per jaar) worden we begeleid door pia-
nist Huub Jansen, waardoor ook elke re-
petitie een muzikaal feest is. We repe-
teren donderdags van 20.00 tot 22.00
uur.  Heb je interesse? Stuur een mailtje
naar Theo.elbertse@wolmail.nl. 

In woonzorgcentrum Heerewegen aan de Arnhemse Bovenweg in Zeist wordt elke woensdagmorgen om 10.00 uur een
katholieke viering gehouden in het Stiltecentrum. We zijn op zoek naar een vrijwilliger, om de mensen te begeleiden, ont-
vangen en installeren, helpen met boekjes e.d., koffie schenken na afloop. Het bestaande groepje vrijwilligers kan wat
meer hulp gebruiken. Het is mooi werk! Heeft u belangstelling? Neem contact op met pastoraal werker Nelleke Spiljard,
n.spiljard@parochie-sintmaarten.nl. 

Zeist - woonzorgcentrum Heerewegen

Na ruim 25 jaar van het bestaan van het
Themakoor moesten we, wegens omstan-
digheden, afscheid nemen van onze in-
spirerende, bevlogen, enthousiaste, op-
zwepende, krachtige, en bezielende
dirigente Carlijn Budde. Er vloeiden over
en weer veel tranen. Er was intens ver-
driet om het laten ‘vieren’ van zoveel
moois wat, met elkaar en door elkaar,
werd bereikt. Een prachtige ‘combi’, de
Thema’s én Carlijn. Onuitwisbaar in onze
herinnering! Door de teksten, muzikaal
ondersteund door Huub Jansen, en onder
de gevleugelde leiding van Carlijn zijn wij
geworden tot dìt koor….Het afscheid werd
een feit!
Op 14 februari waren we voor het laatst
bijeen om nog één keer, de warmte, de
hartelijkheid, de vreugde van het samen
zingen, de zorg voor elkaar in moeilijke
tijden, de vriendschappen die gedurende
de ruim 25 jaren zijn ontstaan, en de me-
morabele hoogtepunten zoals u mis-
schien nog weet…. (de Missa Criolla met
Javier Rodriques, de Lion King, de bijzon-
dere concerten op de zaterdag van o.a.
Hennie Vrienten, de Bach-cantates, de
vele mooie vieringen die we mochten om-
lijsten met bijzondere teksten op muziek
gezet en die zovelen van u ‘geraakt’heb-
ben) …..te onderstrepen. We hebben
onze DANK naar Carlijn uitgesproken en
haar ‘geëerd’met een prachtige zilveren
broche in de vorm van de G-sleutel met
inscriptie van haar naam, een uniek
exemplaar. Wat ‘weg’ is komt helaas niet
meer terug maar, om positief te eindigen,
DAAR WAAR EEN DEUR DICHT GAAT, ZET
GOD EEN RAAM OPEN…. Wij danken u
allen, mede-parochianen, voor uw en-
thousiaste reacties na elke viering rich-
ting ons koor. Ook die hebben bijgedra-
gen aan onze spirituele beleving tijdens
de vieringen.
Angèle Kelder

Afscheid van het
Thema-koor

Het Jongerenkoor Driebergen is
op zoek naar een nieuwe pianist.
Andere instrumenten voor in het
combo en zangers zijn natuurlijk
ook welkom! Wij zijn een gezel-
lige groep jongeren die elke vrij-
dagavond repeteert en naast de
repetities veel leuke dingen on-
derneemt. Enthousiastelingen
tussen de 14 en 30 jaar kunnen
zich melden door een mailtje te
sturen naar jongerenkoordrie-
bergen@gmail.com.

Pianist gezocht!

Uit de parochie
en verder

Zeist - 13 april - Sams Kledingactie
voor Mensen in Nood

Doorn - 30 mei – Bed voor een pelgrim?  
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Uit de parochie
en verder…

De H. Catharinakerk en de Voorhof organiseren gezamenlijk
in onze kerk per jaar een aantal oecumenische eerdiensten.
Afwisselend gaat er iemand van het pastoraal team voor of
een dominee. Op zondag 13 januari was het thema van de
leerdienst: ‘Jakob’s gevecht, de zon gaat over hem op’ voor-
gegaan door diaken Marcel Sarot. Het ging om het gevecht
dat Jakob heeft in de woestijn. Wie de tegenstander van Jakob
was kan op verschillende manieren worden uitgelegd. De leer-
dienst was goed bezocht mede omdat eind maart de musical
Jakob wordt opgevoerd door leden van de Voorhof en de Ca-
tharinakerk. Op zondag 10 maart werd de leerdienst voorge-
gaan door pastoraal werker Hao Tran. Thema dit keer was:

‘Esther, bezint eer gij begint’. Dit sloot mooi aan bij de 40-da-
gen tijd die net was begonnen. Er werd wat dieper ingegaan
op het begrip 'Vasten', dat dit niet altijd met eten te maken
heeft en voor iedereen persoonlijk iets geheel anders kan
zijn. De leerdiensten geven vaak wat extra verdieping bij een
onderwerp en de enthousiaste aanwezigen praten er na de
viering onder een kopje koffie nog even over na. De volgende
leerdiensten zijn op zondag 13 oktober en 10 november, beide
om 18:30 uur in de Catharinakerk. Het thema wordt t.z.t. be-
kend gemaakt en de invulling is altijd verrassend. Nieuwsgierig
geworden? U ben van harte uitgenodigd ook eens te komen
luisteren!

Woudenberg - Oecumenische leerdiensten

Namens pastoor Zemann, de locatieraad en pastoraats-
groep van St. Petrus’ banden ontving Sascha van der Ven
uit handen van Clemens Festen, voorzitter locatieraad, de
Willibrordpenning en de daarbij behorende oorkonde en
plaquette. Dit als blijk van waardering voor het feit dat Sa-
scha al meer dan 30 jaar de muzikale begeleiding verzorgt,
eerst als gitarist (bij het jongerenkoor) en nu als pianist
(bij Mediant). Een korte periode deed hij dit zelfs naast el-
kaar. Enkele citaten uit de brief van pastoor Zemann aan
Kardinaal Eijk: ‘Sascha is een van de steunpilaren voor de
gemeenschap, een man met een groot hart voor mensen,
voor de parochie en voor de kerk. Het is een man die niet
op de voorgrond staat en achter de schermen veel werk
verricht. De gemeenschap in Driebergen bloeit mede door
zijn toedoen.’

Het doel van de Vastenactie van onze parochie heeft u al eer-
der kunnen lezen in dit blad: ‘Schoon water op Flores’. 
Daar er geen wijkcontactpersonen meer langskomen om zakjes
te brengen en weer op te halen, stellen we onze bijdrage zeker
middels de verkoop van lootjes voor de grote verloting met
prijzen die door de Maarnse middenstand ter beschikking zijn
gesteld en verkopen we heerlijk gebak en prachtige bloemstuk-
jes. Dit alles speelt zich af na de viering van 7 april. Tevens zal
er in elke zondagsviering in de Theresiakerk ook een collecte
zijn t.b.v. het Vastenactieproject. Ook is Sint Maartenwijn te
koop, rode en witte ‘Pierre Jean’ uit Frankrijk. Een doos à 6 fles-
sen kost 35 euro. Ook kunt u flessen in cadeauverpakking
kopen, 1 fles à 7,50, 2 flessen voor 15 euro. 

Het R.K. Kerkkoor St. Gregorius Magnus (SGM) be-
staat dit jaar 135 jaar. In de aanloop naar de vie-
ring hiervan zal er in deze en de komende twee
Mantels een kleine historie over het koor te
lezen zijn. Het koor is al sinds haar oprichting
in 1929 verbonden aan de Sint Petrus’ ban-
denkerk aan het Kerkplein in Driebergen-
Rijsenburg. Het koor telt 25 leden, 18 vrou-
wen en 7 mannen. Toch was het niet altijd zo
groot en ook niet altijd zo divers. Bij de oprichting

bestond het koor uit 8 personen, allemaal mannen, want
vrouwen mochten pas vanaf 1975 meedoen. Tijden

veranderen, maar sommige dingen doorstaan de
tand des tijds, zo ook SGM. Om het 135-jarig jubi-
leum te vieren zal het koor op 6 oktober a.s. aan-
treden tijdens een mooie jubileummis. Deze mis
mag u niet missen. Lijkt het u leuk om mee te

zingen met SGM? Neem dan contact op met Trudy
Vijverberg-Groenewegen, 0343-531107 of stuur

een mailtje naar sgmkoor@gmail.com

Driebergen - Uitreiking Willibrord -
penning aan Sascha van der Ven

Foto: Pepijn Schoonhoven

LEERSUM:
De sobere maaltijd in Leersum ten bate van het Vastenactieproject,
waarvoor Loes Grimmelijkhuizen de soep heeft gemaakt, heeft 
het mooie bedrag van 145,- opgebracht.

Maarn - Vastenactie 2019: 
hoogtepunt zondag 7 april  
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Wel & Wee

Overleden
23 december 2018 Antonie Gerardus Cornelia (Anton) Kok

(86), Doorn
29 januari 2019 Andreas Mattheus Gijsbert Maria

(Bandi) Mallant (55), Driebergen
31 januari 2019 Jozef Johannes Gerardus (Sjef) Berger

(84), Driebergen
04 februari 2019 Bernardus Kraaijmaat (82), Zeist
08 februari 2019 Josephine Johanna Matla-van der

Kloor (90), Zeist
12 februari 2019 Geertruida Johanna (Truus) Vos-Kuijer,

Driebergen
21 februari 2019 Helena (Lenie) Marlet-Schomaker

(85), Driebergen
28 februari 2019 Zoja Mucaij-Marki (73), Zeist
27 februari 2019 Emmy van Daele (72), Zeist
1 maart 2019 Wilhelmina Adriana Maria (Willie) Mar-

let – van den Hengel (73), Driebergen
3 maart 2019 Arnolda Cornelia Maria (Nolly) van

Aarnhem – Mulder (87), Driebergen
5 maart 2019 Josephus Johannes Gadellaa (95),

Zeist
7 maart 2019 Henricus Matheus Gerardus Maria

(Henri) Bronsgeest (79), Driebergen

Gedoopt 10 maart
Jacobine Lucretia – doch-
ter Berend Kolkman en
Catalijne van Groningen. 

Monica Alida Stephanie –
dochter van Ian van Tel-
lingen en Kirsten Kats.

Maarn - De actie Kerkbalans
De actie Kerkbalans is weliswaar afgesloten, maar aansporing
voor een vrijwillige bijdrage nog niet. Bij de Mantel kunt u een
enveloppe met persoonlijk schrijven aantreffen. Veel parochi-
anen, die jaarlijks eenzelfde bedrag betalen, laten de gele-
genheid voorbijgaan om dat bedrag volledig af te trekken bij
hun belastingaangifte: dus ZONDER aftrek van een DREM-
PELBEDRAG. Bij een 2x modaal inkomen is die drempel bijna
1000 euro. Als u maandelijks 10 euro overmaakt en gebruik
maakt van collectebonnen (à 30 euro per kaart), dan kunt u
150 euro aftrekken zonder drempel. Het enige wat u moet
doen is vastleggen bij de penningmeester in een contractje,
dat u minimaal 5 jaar of voor de rest van uw leven een vast
bedrag wil doneren aan de Theresia-
kerk. Neem contact op met Jan van
Baal en hij verstrekt u de benodigde
formulieren. In een persoonlijk schrij-
ven kan ook staan dat u de Mantel ont-
vangt, maar nog nimmer een bijdrage
via de bank heeft overgemaakt. Natuurlijk is een bijdrage
voor de Theresiakerk een vrijwillige bijdrage, maar voor niets
gaat alleen de zon op. Ik probeer in dat persoonlijk schrijven
u over te halen om ons te helpen een sluitende exploitatiere-
kening te krijgen. Oudere parochianen dragen voor 80% bij
aan de inkomsten en als deze ouderen overlijden, dan valt
steeds een belangrijk deel van de inkomsten weg. Ieder jaar
zullen de inkomsten uit kerkbijdrage blijven dalen en moeten
we wel een dringend beroep doen op de niet betalende paro-
chianen en andere inkomsten zoeken.   Jan van Baal

De Ark is een mooie en prettige gemeenschapsruimte, die te
huur is voor 40 euro per dagdeel. Voor koffie, thee en wijn
zijn er standaardprijzen, waarmee het gebruik van de keuken
en de schoonmaak kan worden bekostigd. Voor pastorale ac-
tiviteiten wordt er geen huurprijs berekend. Zo is er iedere
vrijdagmorgen gratis koffie/thee na de eucharistieviering van
09.30 uur, waar gemiddeld 25 personen naar toekomen. Een
vrijwillige bijdrage wordt wel op prijs gesteld. Iedere laatste
vrijdag van de maand (m.u.v. de zomer) is er vanaf 15.30 uur
een bijeenkomst in de Ark met een interessante spreker. De
afgelopen maanden was er de veiling van Kerstbeeldjes, nam
Frits Winter ons mee naar Israël en vertelde een kapitein van
een containerschip een interessant verhaal. In april zal Henk
Bekker ons meenemen naar India, waar zijn dochter woont.
De slotbijeenkomst van dit seizoen is op 31 mei, en zal, na
belangstelling een, een buiten-bijeenkomst zijn.
De Ark beschikt over een groot scherm, een LED-beamer met
TV-aansluiting en Netflix. Er kunnen bijeenkomsten worden
georganiseerd om de ‘eenzaamheid’ van alleenstaanden te
bestrijden of jongeren te boeien. Er zijn plannen van de familie
Raue om jongeren daarvoor uit te nodigen. En als AJAX straks
de kwartfinale speelt in de Champions-league, zal de Ark
open zijn voor voetballiefhebbers. Samen kijken is veel gezel-
liger dan alleen kijken. Meegenomen spijzen kunnen worden
genuttigd en u kunt opgehaald en thuisgebracht worden. 
Jan van Baal

Maarn - Gezellige bijeenkomsten in de Ark

Op 29 oktober is overleden, in de leeftijd van 74 jaar Hans
Huijsman, echtgenoot van Nanda, Molenweg 46.
Hans was een natuurmens, het verzorgen van zijn tuin, ver-
wonderd zijn over de schoonheid van de seizoenen en alles
wat er dan steeds gaat veranderen in de bossen, had zijn
volle aandacht.
Tijdens zijn werkzame leven was Hans directie-chauffeur, en
in die functie heeft hij veel gereisd in binnen- en buitenland.
Veel verantwoordelijkheid natuurlijk, zorgen dat mensen op
tijd op de plek van bestemming zijn, maar ook graag onge-
deerd. En wat zullen er veel vertrouwelijke zaken met hem
besproken zijn.
Het laatste jaar was niet makkelijk, niet voor hem en niet voor
zijn gezin, gelukkig heeft hij nog kunnen genieten van een ei-
gen plekje in het speciaal verbouwde ‘huisje’ voor hem.
Tijdens een viering vanuit de aula van de begraafplaats heb-
ben wij zijn leven gevierd in dankbaarheid om de mens,
man, vader en opa die hij was. We hebben hem uit handen
gegeven en hem toevertrouwd aan God, en gebeden om
kracht voor Nanda, kinderen en kleinkinderen.
Dag Hans, rust in vrede.

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

Driebergen-Rijsenburg
St. Petrus’ bandenkerk
Kerk: Kerkplein 5, 3972 EK, Driebergen-R.
Secretariaat: RIjsenburgselaan 4, 3972 EJ,
Driebergen-R. Geopend vrij 09.00-12.00 uur, 
0343-514708, voor urgente zaken 06-10433511 
petrusbanden@parochie-sintmaarten.nl 

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

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

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

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

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

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

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

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

SERVICEPAGINA
Pastoraal team voor de R.K. parochies 

Sint Maarten & Sint Lucas

Van links naar rechts

Karel Donders, kapelaan, 033-4941264, donders@stlucas.nu

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

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

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

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

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

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

Rini Bouwman, diaken, 033-4941264, rini.bouwman@stlucas.nu 

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

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

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

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

PRODUCTIE 
VOLGEND NUMMER

Deadline kopij: 
donderdag 

25 april 2019

Verspreiding: 
zaterdag 

18 mei 2019
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