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Zomer! Velen gaan op reis. Wat doe je dan met kerk en geloof? U leest het in ver-
schillende bijdrages van parochianen en van pastor Henk Bloem. Thuisblijvers:
kijk ook eens bij de vele mooie  zomeractiviteiten die  georganiseerd worden in
Zeist en Leersum. Zeer de moeite waard. Een van de heerlijke dingen op vakantie
vond ik altijd: met de kinderen een dammetje bouwen van stenen in een riviertje.
'Bouw een brug', het wordt ons nieuwe jaarthema. In het blad een korte uitleg. De
brug op de voorkant van dit nummer is één van de posters van de Vredesweek in
september, met als thema 'Vrede verbindt over grenzen'. In enkele van onze dorpen
zijn er ‘Ambassades voor de Vrede’, waar ook onze kerken deel van uitmaken.
Er zijn verschillende gezamenlijke vieringen in de Vredesweek.

Verder een interview met onze jongste collega, pastor Karel Donders, die afscheid
neemt omdat hij elders pastoor wordt. Tot  1 september zal hij nog her en der voor-
gaan in onze parochie. Hou alstublieft de komende periode de website in de gaten
voor het vieringenrooster: er kunnen mede door zijn vertrek verschuivingen optreden.
Karel Donders schreef ook een bijdrage over ‘Groene theologie’, een nieuw boek
rond geloof en duurzaamheid. 

Dit nummer loopt helemaal tot begin oktober, daarom ook alvast een bijdrage over
St. Franciscus, ‘dierendag’, en over wat een dier voor je kan betekenen. 

De Mantel verschijnt zes keer per jaar, om up-to-date te blijven komt er een aanvulling
in de vorm van een digitale nieuwsbrief. Hierin krijgt u het nieuws per geloofsge-
meenschap, en natuurlijk ook nieuws dat de hele parochie aangaat, tweewekelijks
in uw mailbox. Korte berichtjes, waarbij u eventueel voor meer informatie eenvoudig
kunt doorklikken naar de website. Het is één van de bruggetjes, die we dit jaar
willen bouwen.

De redactie wenst u een fijne zomer!
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Familiedag, Cultuurdag en St.
Maartendag

18. STARTZONDAGEN
Maarn en Driebergen
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Vakantie en nieuw seizoen, met nieuw 

jaarthema en een digitale nieuwsbrief



Ik las afgelopen week nog wat anders:
'Vakantieklachten'. Ik zal er een paar op-
noemen: 'Er lag te veel zand op het
strand', 'Niemand vertelde ons dat er vis
in de zee zwom, de kinderen waren
doodsbang', 'Ik ben gebeten door een
mug; niemand heeft mij ooit verteld dat
ze konden bijten', 'Het strand was niet
hetzelfde als in de brochure vermeld
stond, daarin stond dat het geel moest
zijn, maar het was wit'.

Soms wordt er terecht geklaagd, natuur-
lijk. Maar soms wordt het negatieve wel
erg sterk benadrukt en lijkt de klacht op
de lachspieren te werken, zoals hierbo-
ven. Moeten we het leven en de mensen
die we tegenkomen niet te veel onder
een vergrootglas leggen? Ook in de kerk
wordt geklaagd, en ik snap het. Mensen
zien veel vertrouwdheden verdwijnen,
geloofsgemeenschappen worden op
sommige plekken kwetsbaarder. De kerk
is voor velen nog een houvast binnen
alle snelle veranderingen die er zijn in
de maatschappij. En de pastores zien
we ook al nooit. Ook dat snap ik. Door
grote parochieverbanden is de nabijheid
soms moeilijker in te vullen. Maar… toch
weer positief: er zijn vele mannen en
vrouwen die hun schouders onder het
pastorale werk zetten, op heel veel ma-
nieren en met heel veel verschillende
talenten, en ik wil namens mijn collega’s
juist aan het begin van de vakantie waar-
dering uitspreken. Dankjewel, lieve men-
sen! En ik hoop ook dat we in de vakan-
tieperiode oog en oor hebben voor
mensen die niet op vakantie kunnen, of

juist in deze zomerperiode erg eenzaam
zijn. Heel veel sterkte wens ik u toe.

De vakantieperiode is ervoor om even los
te laten: stress, drukke agenda, het vele
wat moet. Tijd voor relaties, want soms is
ook daar geen ruimte voor. 'En mijn gezin,
ja ik ben zoveel weg.' Er is een heleboel
om in te halen. Maar ook om te zien waar
we normaal aan voorbijlopen.

Een goede vriend heeft sinds kort een
moestuin. Hij heeft me rondgeleid en bij
ieder stukje grond vertelde hij wat er

aan het groeien was. Hij straalde erbij.
En ik genoot van zijn enthousiasme.
Daar moet ik misschien wat meer bij stil-
staan: bij al die mooie dingen en al die
kleine elementen van de schepping. Er
is zoveel moois om ons heen dat ver-
dient om gezien te worden. En ook men-
sen… die het verdienen gezien te wor-
den. En laten we vooral het positieve
benadrukken: het positieve in mede-
mensen, want we doen allemaal onze
stinkende best en we bedoelen het goed
met elkaar. En ik vergeet de belangrijk-
ste bijna: God! Misschien een goed idee
om de vakantieperiode wat meer met
God door te brengen.

Ik wens u allen een heel fijne zomer. 

Met hartelijke groeten, pastoor Harrold Zemann
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Vakantiegebed
Moge God, die erbij is als de zon opgaat en ondergaat 

en als je de zee oversteekt,
onderweg je schreden richten.

Moge God, die je nabij is als je zit en als je staat, 
je met liefde omringen en je bij de hand leiden.

Moge God, die jouw wegen kent en de plaatsen 
waar je uitrust, bij je zijn in je taak op aarde, 

het goede nieuws zijn dat je deelt, je op de eeuwige weg leiden. 

Pastorale column

De vakantieperiode breekt weer aan. 'De stekker wordt eruit getrokken' zeg-
gen we dan, en velen trekken er op uit. Eigenlijk zou je een poosje helemaal
'vrij' moeten zijn: even je werk loslaten, de stress, de irritaties. Ontspannen!
Maar… dat is niet gemakkelijk. Sommigen nemen hun werk mee op vakan-
tie, kunnen moeilijk loslaten, zeker wanneer er spanningen zijn.

Loslaten

Gebed uit dienstboek Abdij Iona



Waarom dit jaarthema?
Omdat het verbindend kan werken; in
de grote parochies van tegenwoordig
dreigen ‘eilanden’, ‘eilandjes’ en ‘club-
jes’ te ontstaan. Maar verbinding met
elkaar en met onze opdracht is voor een
kerk essentieel. Katholiek betekent: uni-
verseel, ten bate van het geheel.
Omdat gemeenschappen steeds klei-
ner worden en het aantal vrijwilligers
terugloopt (niet alleen in de kerk) is sa-
menwerking belangrijk, en ook leuk.
Zo zingen de koren van Doorn en Maarn
regelmatig samen, met spetterend re-
sultaat. Samenwerking helpt ontspan-
nen om te gaan met het gegeven dat
we kleiner worden.
Omdat we een kerk zijn en geen club
‘voor onszelf door onszelf’ willen 

we naar buiten gericht zijn: hoe kun-
nen we bijdragen, onze christelijke hoop
inbrengen in onze  wereld? En: God is
niet van ons. Overal ontkiemt Gods rijk,
weten we sinds Jezus vertelde over het
mosterdzaadje, een vreselijk onkruid dat
overal opkomt. Waar zien we het? 

Wat gaan we doen?
We organiseren activiteiten, lezingen,
thema- bijeenkomsten, die hierbij aan-
sluiten. In de volgende Mantel meer hier-
over. We vragen de werkgroepen in onze
parochie hiermee iets te doen. In de
Mantel zullen we er steeds aandacht
aan besteden. Aan onze lezers vragen
wij: stuur ons mooie foto’s van bruggen
en bruggetjes in uw omgeving. 
Wordt vervolgd.         Nelleke Spiljard, p.w.
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& achtergrondNieuw jaarthema: 

'Bouw een brug' Cultuurdag: parochianen
ontmoeten vluchtelingen

Vanwege het grote succes van vorig
jaar is er, op zondag 6 oktober, weer
een cultuurdag. Parochianen en vluch-
telingen leren elkaar kennen door sa-
men allerlei activiteiten te onderne-
men: sport, dans, muziek, schilderen,
fotograferen, spelletjes en lekker eten.
Het evenement begint om 14.00 uur
op het voetbalterrein van ZSC Patria,
Filosofenlaantje 7, Zeist. Tot besluit is
er een gezamenlijke Arabische maal-
tijd, waarna het samenzijn om 19.00
uur eindigt. Het belooft weer een
mooie, boeiende dag te worden. Alle
parochianen van de St. Maartenparo-
chie zijn van harte welkom. Entree
voor kinderen en jongeren: gratis, vol-
wassenen: vrijwillige bijdrage. 
Svp vóór 30 september opgeven, via
h.tran@parochie-sintmaarten.nl .

De St. Maartendag, onze parochiedag,
is op zondag 10 november, van 11.00
tot 14.30 uur in de St. Josephkerk in
Zeist (Rozenstraat 20). Het pastoraal
team (pastores St. Lucas- en St. Maar-
tenparochie) zal voorgaan in de Eu-
charistieviering. Alle parochianen van
de St. Maartenparochie zijn van harte
welkom. Tijdens de lunch met soep
en broodjes is er gelegenheid elkaar
te ontmoeten en bij te kletsen. De pa-
rochiekinderen zullen samen met kin-
deren van KISI-kids een musical op-
voeren. We sluiten af met een borrel.
Meer info volgt.

Na de zomer beginnen we bij parochie
Sint Maarten met een nieuw jaar-
thema: 'Bouw een brug'.

Op zondag 22 september zijn kinderen, hun ouders, grootou-
ders en alle overige parochianen van de St. Lucas- en de St.
Maartenparochie van harte welkom op de familiedag. Het be-
looft een prachtige dag te worden met een boeiend pro-
gramma voor de hele familie. Het thema van de dag is ‘Alle-
maal familie’. 
Het evenement begint om 11.00 uur met een Eucharistievie-
ring in de St. Jozefkerk in Leusden, waarin pastoor Harrold
Zemann en pastoraal werker Hao Tran voorgaan.  Er is tijdens
de viering crèche en kinderwoorddienst. Na een lunch, ver-

zorgd door de organisatie, kunnen de aanwezigen zich ver-
maken met sport & spel, bibliodrama, videogame Kahoot en
het bijbelkwartetspel. Behalve vermaak is er ruimte voor ont-
moeting. E.e.a. eindigt om 16.00 uur. We verwachten veel
kinderen, hopen dat u en uw kinderen ook naar deze familie-
dag zullen gaan.

Graag aanmelden vóór maandag 9 september, bij Hao Tran, 
via h.tran@parochie-sintmaarten.nl. Vermeld svp hoeveel
mensen (ouders, kinderen) deelnemen. Deelname: gratis.

Beeld van de familiedag 2018: het waterspel. FOTO An Boersen

Vooraankondiging
St. Maartendag

Familiedag, vooral 
ook voor de kinderen



Je komt een kerk binnen, kerk van het Griekse kyriake. KRK,
als Kirche, Church, Kirke, kirka in Germaanse talen. Het ver-
wijst naar een persoon, betekent ‘van de Heer’ (van de Kyrie).
Is een ontmoetingsplek – om te luisteren, die ander te spre-
ken. Moet je niet je schoenen uitdoen? Je betreedt heilige
grond. Daarom is er natuurlijk zo'n gewijde sfeer. 

Ik ging ook – je bent niet voor niks in Rome - een andere kerk
binnen, een die iedereen gezien moet hebben. Je moet ervoor
in de rij staan, bij binnenkomst word je overweldigd door de
ruimte, pilaren, glas in lood. In één woord: ge-wel-dig. Je hoort
de verbazing, oohh, het aanzwellen van stemmen. En je hoort
daar bovenuit de stem van een vigile: 'Silenzio per favore.' Stil
blijven is lastig in zo'n ambiance.
Dit is een ecclesia (Latijn). Van oudsher stond dat woord voor
'volksvergadering'. In onze religieuze context zou je er eigenlijk

‘Dei’ (= van God) aan moeten toevoegen, gemakshalve liet
men die toevoeging weg. ‘Ecclesia’ was duidelijk genoeg, ge-
tuige ook onze romaanse talen: église, chiesa, iglesia. Anders
dan ‘kerk’ van kyriaké duidt het niet zozeer op een persoon
maar op de mensen die samenkomen. Het is een sociaal be-
grip. Het was er gezellig druk.

Onze kerk zit in zwaar weer. De slogan: 'Voor de toekomst
minder kerk, meer God', loopt een beetje gelijk op met politiek:
'Meer Europa, minder EU', waarbij Europa staat voor waarden,
vrijheid, gelijkheid, broederschap en EU voor internationale
afspraken. Moet je kiezen? Of zijn het twee polen die om niet
extremistisch te worden elkaar in evenwicht moeten houden?
Geniet van je vakantie, allemaal.
Henk Bloem, pastor

De kerk Trinità  dei Monti bij de Spaanse trappen.
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In Rome ging ik het kerkje bovenaan de Spaanse trappen
binnen. Wat een rust! Van de lawaaierige, toeristische
Spaanse trappen kom je boven bij de kerk, doet de deur
open en daar is 't muisstil. Er zitten mensen te bidden of
stil rond te kijken. Bijna vanzelf ga je op je tenen lopen.
Je bent in een andere wereld. En dan gaat de buitendeur
open, een golf van geluid, stemmen. Die meteen worden
gemaand: sstt.

Vakantie:  vrij van,
open voor...

Glimlach
Als ik terugdenk aan vakanties merk ik dat er
vaak bezoeken aan een kerk bijhoren. Soms
een eenvoudig dorpskerkje, soms een prach-
tige kathedraal, vaak iets er tussenin. Twee
herinneringen zijn mij vooral bijgebleven. De
eerste rond zo'n dorpskerkje. Een kwartier
voor de mis stond de priester zijn parochianen
bij de deur te verwelkomen. Een jonge pries-
ter, de leeftijd waarop hij mijn zoon kon zijn.
Het was in Frankrijk, hij stond daar in een
soutane. Het gaf mij een nostalgisch gevoel.
Al zijn kerkgangers begroetten hem met: 'Bon-
jour, mon père.' Ik kon een glimlach niet on-
derdrukken toen ook ik hem 'vader' noemde.
De andere herinnering is aan een kerk met
een adembenemende hoeveelheid pracht en
praal. En wat een vreugde, hier was niet al-
leen een Maria-altaar maar óók een voor de
Heilige Antonius. Eindelijk kon ik voor alle
hulp bij het terugvinden van kwijtgeraakte
voorwerpen op gepaste wijze bedanken. 
Korien Bast, parochiaan Leersum

Het was op onze zes weken
durende reis door Australië, in
Port Douglas. Wij gingen naar
een markt met lokale en hand-
made producten; kokosnoten-
melk, ananassap, kerstquilts
(het was daar in oktober al
bijna kerst). Naast de markt
stond een mooi houten kerkje,
wij even naar binnen, er werd
net mooi gezongen; even zitten
luisteren. Het bleek een dienst
van gebed, gezang en vertellen
te zijn. Het was een katholieke
kerk: St. Mary by the Sea. Wij
zagen ook een zwarte priester,

uit Fidji, en een lekenvoorganger (Amerikaans). Er zaten ca. 20 mensen,
die moesten vertellen waar ze vandaan kwamen. Hoewel je de preek niet
helemaal kon volgen, voelde je het enthousiasme. Brood en wijn werden
uitgedeeld, prachtig slotlied, waarna ieder ging. Het mooie aan deze kerk
was dat achter het altaar een raam was zonder glas, uitkijkend op zee. Een
emotionele ervaring, ver van huis, toch dichtbij.
Marga van Leeuwen, parochiaan Leersum

Ver weg, toch dichtbij

Het houten kerkje, met het 
kozijn zonder glas.



Voor de een is vakantie een andere ma-
nier van bezigzijn. In plaats van dage-
lijkse werkzaamheden gaan nu energie
en tijd naar hobby’s of nuttige activiteiten
die anders geen tijd krijgen. Gewoon ver-
der hollen, alleen op een ander spoor.
Alsof men bang is niets meer te doen te
hebben. Voor een ander is vakantie écht
op adem komen, even niets meer hoe-
ven. Van het ene uiterste naar het an-
dere, hollen of stilstaan. De energie is
op en moet worden bijgeladen. 
De gulden middenweg is voor de mees-
ten de bekendste. Ontspannen dingen
loslaten, even niets moeten. Maar tóch
lekker bezig zijn, leuke dingen doen die
je anders niet doet. 
Er zijn mensen die ver weg gaan omdat
ze niet aan thuis willen denken, of omdat
het in den vreemde boeiend of exotisch,
idyllisch is. En er zijn mensen die geen
lange reis maken omdat dichter bij huis
ook genoeg te beleven en te zien valt;

bovendien kost dat minder aan reisda-
gen en geld. Of mensen die thuis blijven
maar de dagen iets anders invullen.
Sommigen hèbben niks te kiezen: geen
thuis om van weg te kunnen. Of ze kun-
nen nauwelijks rondkomen, hebben te
maken met zieken, andere zorgen. De
Voedselbank geeft geen vakantie-
cheques en de overheid beseft niet dat
mensen die leven op het bestaansmini-
mum met hun vakantiegeld ‘gaten’ moe-
ten vullen.
Vacare, leegmaken, vakantie kan ook
zijn: de weg naar binnen zoeken, naden-
ken over ‘waar zijn we helemaal mee be-
zig’, hoe tevreden ben ik over mijn rol
daarin? Dan val je misschien niet letter-
lijk stil maar zult in alle eerlijkheid wel
stilstaan, stil worden. Zo’n ‘vakantie’ kan
iedereen zich permitteren. En dan is die
toch geslaagd?
Ik wens iedereen een mooie vakantie.
Bart van Soest, parochiaan Leersum
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Fascinatie

Waar ook ter wereld bezoek ik graag kathedralen, kerken, dorpskerkjes. De laatste,
vergeten of vervallen, zijn mij het liefst. Meer dan eens vond ik er zo een in kleine
Franse dorpen. Als het gesloten was, belde ik aan bij een huis dichtbij en vroeg ik of
er misschien een sleutel beschikbaar was om het kerkje te bezichtigen. Het antwoord
was altijd JA! Deze fascinatie heb ik ook voor kerkhoven; oud of nieuw, vervallen of
parkachtig aangelegd, ze blijven mij bekoren. Zo is er in Nederland het kerkhof in
Margraten, met de oorlogsgraven. Ontroerend mooi! Mijn laatste kerkbezoek in den
vreemde was in Melle, Duitsland, 2018, waar ik de nachtmis bijwoonde. Sfeervol
kerkje, druk bezocht, mooie kerststal, mooie dienst.
Annemarie van Kessel, lid St. Andrieskerkkoor

Fresco in kapittelkerk van San Gimignano. 

Margraten: ontroerend mooi. FOTO Fam. Van Kessel

Loslaten, leegmaken, 
uitwaaien, vacare

Vast vakantieritueel: kerken binnen-
gaan, sfeer proeven, architectuur be-
wonderen. Ook mijn vrouw en ik doen
het, en gaan dan steevast naar de Ma-
riakapel of de tafel met kaarsen, om
op te steken voor geliefden die een
hand op de schouder behoeven – hoog-
bejaard, vervelende ziekte, staan voor
een moeilijke opdracht –, of voor men-
sen aan wie wij op dat moment speci-
aal denken, een diep gevoel bij hebben. 

Al kerken kijkend kom je op uiteenlo-
pende plekken. Middeleeuwse dorps-
kerkjes en monumentale kathedralen,
intieme parochiekerken of schots en
scheve kapelletjes uit vervlogen tijden.
We belandden ooit in één van de tal-
rijke dagelijkse vieringen in de Notre
Dames, bij een huwelijksmis in het Bas-
kische San Sebastian: bruid in onstui-
mig waaierend wit, bruidegom in een
naderhand ondraagbaar kostuum:
zachtroze, ongebruikelijke feestsnit. En
we zagen de eeuwenoude kapittelkerk
Collegiata Santa Maria Assunta (1148)
met haar bijzondere fresco's in San Gi-
mignano (Toscane, Italië), uitstekend
bewaard gebleven Middeleeuws stadje. 

Altijd weer zijn dit situaties waarin het
eigen tempo vertraagt, terughoudend-
heid over je neerdaalt, je gaat fluiste-
ren. De eerbied voor God, voor de God
in onszelf ook, zit kennelijk ingebakken.
En dat is eigenlijk wel mooi.

Jos van der Meer, parochiaan Doorn

Eerbied voor God zit
kennelijk ingebakken
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Bij de presentatie waren mensen van allerlei achtergronden
aanwezig. De schrijfster deelde tijdens de toespraak haar diep
persoonlijke overtuiging met de aanwezigen dat wij deel zijn
van de natuur en dat als schepping moeten vieren. Zij bena-
drukte dat het vieren van de schepping in de liturgie tot stand
moet komen. Dat is iets wat ze meer in de katholieke en oosterse
liturgie terugvindt dan in protestantse erediensten. God com-
municeert niet alleen via het woord maar ook via de schepping.
Zo dragen wij in onze eucharistie brood en wijn op en noemen
het ‘de vrucht van de aarde en vrucht van de wijngaard, het
werk van onze handen’. 

Haar oproep was dan ook de schepping
te vieren, wij maken er immers deel
van uit. Wij herkennen Gods aanwezig-
heid in alles om ons heen, vooral in dat
wat de schepping voortbrengt. We moe-
ten alleen de verwondering in ons toelaten. 
Deze zomer trekken velen van ons erop uit. We gaan genieten
van heerlijk weer, de verkoeling van water en de dieren in het
veld.  Maar laten we dan ook de schepping vieren en met de
psalmist zingen: ‘Alles wat adem heeft, love de Heer!’  
Karel Donders, kapelaan

Oproep om 'de schepping te vieren'

Franciscusviering
in Woudenberg
De Catharinakerk nodigt u van harte uit
voor een oecumenisch samenzijn op
zondag 6 oktober onder het genot van
een lunch in het teken van Franciscus
(sterfdag 4 oktober), de heilige die staat
voor natuur, duurzaamheid en verbon-
denheid met al wat leeft. Deze 'groene
kerk' vraagt met een viering, gevolgd
door een lunch, aandacht voor het
thema duurzaamheid binnen de eigen
gemeenschappen. Van harte welkom bij
de viering; het staat vrij alleen bij de
lunch aan te schuiven. Deze komt dit
jaar in plaats van de St. Maartenlunch
in de Catharinakerk.
Voor lunch graag reserveren, 
via a.martina@xs4all.nl .

Niet meer de vertrouwde beweging in huis, de bekende geluiden, de benodigde
verzorging. Kat Moortje is niet meer. Zeventien is hij geworden. 'De beste kat die
we ons konden wensen', zei mijn zoon (27), die hem als kitten van een tante
(mijn zus) kreeg toen hij 10
werd. Verjaardagscadeau-
tje. Een huisdier was he-
lemaal niet ons plan,
maar na één dag Moor
waren we verkocht. Want
hij was een schat, zijn
hele kattenleven. Schoot-
zitter, vaak knipogend
naar ieder van ons, je 's
morgens bij het eerste
contact begroetend met
een goedmoedige brom-
knor, zijn kop oprichtend
vragend om een och-
tendaai. Een vriend was
hij. Enorm goed voor kin-
deren omdat die
door/met hem leerden
wat verzorgen en affectie
uitwisselen inhoudt. En
altijd kerngezond. Tot hij
afgelopen mei stopte met
eten, in rap tempo een
scharminkel werd. In de week dat een biopt op kweek stond, liet hij het leven.
Achterafuitslag: maligne lymfoon ('lymfeklierkanker'). Moortje is plechtig in de
tuin begraven. De nacht na de teraardebestelling hoorden mijn vrouw en ik allebei
vier, vijf keer levensecht zijn gemiauw bij de keukendeur, zoals hij altijd deed:
'Laat me binnen.' Te lui het kattenluik te nemen. 'Zwevers' zijn wij niet, maar dit
moet zijn geest geweest zijn, met een allerlaatste groet, een dankjewel voor alle
fijne jaren samen. Wederzijds, lieve Moor. Rust zacht.     Jos van der Meer

Vrijdag 10 mei was ik in de prachtige historische Lutherse Kerk in Utrecht voor de presentatie van
het boek Groene theologie  van Trees van Montfoort. Het boek, dat makkelijk wegleest, neemt
de lezer mee in de lange zoektocht de kosmos te bekijken vanuit een christelijk perspectief.

4 oktober is het Werelddierendag, de sterfdag van de H. Franciscus.
Deze heilige staat voor natuur, duurzaamheid en verbondenheid met al
wat leeft. Daarom: aandacht voor een bijzonder boek, voor het overlijden
van een bijzonder dier én voor een bijzondere viering.

Het grafje van Moor. FOTO Jos van der Meer

Lieve Moor
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Op Hemelvaartsdag drup-
pelden aan het eind van de
middag ruim twintig wan-
delaars en fietsers – pel-
grims – uit Zoetermeer de
St. Martinuskerk in Doorn
binnen voor een ontvangst
met een kop koffie of thee.
Na een korte viering ver-
trokken zij naar gastvrije
huizen van parochianen
van St. Martinus en ge-
meenteleden van de pro-
testantse Maartenskerk voor ‘bed, bad en brood’ (het mocht ook iets meer zijn).
Een oproep in kerken en kerkbladen had voldoende slaapplekken opgeleverd.

De volgende morgen kwamen gasten en gastvrouwen/-heren weer samen in het
koor van de Maartenskerk en was er de ‘wegzending’ voor de volgende pelgrims-
etappe: Veenendaal (de reis zou zondag 2 juni eindigen in Oosterbeek). In de
Doornse uren werden vreemden ‘buren’ van elkaar. Levens-,  geloofs- en kerkver-
halen werden uitgewisseld. Hierbij enkele impressies.

Nieuws
& achtergrond

Pelgrims gastvrij ontvangen in Doorn
Stilstaan
Tekst van gastvrouw Marjet:

Zomaar op mijn pad
een vrouw met haar eigen
levensverhaal
samen in gesprek aan tafel

Onwennig een beetje en toch
ook vertrouwd
omdat het hart openstond
voor deze ontmoeting

Samen even op weg
een kort stilstaan
bij het leven zelf

Het was
voor beiden Gods zegen
op deze gekruiste wegen.

Inspirerend
Bevinding van Jeanette:
Toen ik van het plan hoorde, was ik met-
een enthousiast en meldde dat ik graag
onderdak wilde bieden aan een wande-
laar. Toen de datum dichterbij kwam,
vond ik het toch spannend. Nadenken
over wat ik zou koken, hoe het zou zijn
met iemand die ik niet ken aan tafel,
een avond doorbrengen: ik ging er als
een berg tegenop zien. Maar dat viel al-
lemaal weg bij de ontvangst in onze kerk.
Het binnendruppelen van de mensen,
de gesprekjes: leuk en inspirerend. Mijn
gast, Sonja, bleek een lieve, gezellige
vrouw, we hadden een fijne avond. Ik
denk dat het voor haar ook best span-
nend was, zomaar aanschuiven bij ie-
mand en iets van jezelf vertellen. ’s Mor-
gens hebben we samen ontbeten, een
lunchpakket hoefde ik niet klaar te ma-
ken, daar had de begeleiding voor ge-
zorgd. Enkel een sinaasappeltje mocht

ik meegeven. Maar, ik had een klein aan-
denken gemaakt voor degene die ik toen
nog niet kende: een gebonden boekje,
binnenin had ik een tekst gekalligra-
feerd: Waar mensen gaan, ontstaat een
pad, sporen van pelgrims, van stilte, van
wind, van zoeken en weten ‘ik ben Zijn
kind.’ Toevallig paste die tekst goed bij
het thema waarmee de groep de och-
tend van Hemelvaart op weg was ge-
gaan: ‘Wie ben ik?’ Sonja was er blij mee
en vertelde dat boven op bed ook voor
mij een klein aandenken lag! Daarna
naar de Maartenskerk, in het sfeervolle
koorgedeelte was een korte ochtendvie-
ring, waarna we elkaar gedag hebben
gezegd en de tocht door de pelgrims ver-
volgd werd. Zelf heb ik op verre fiets-
tochten ook vaak gastvrijheid, hulp en
vriendelijke mensen ontmoet, ervaringen
die je niet vergeet. Ik hoop dat Sonja ook
met rijke ervaringen is thuisgekomen.

D
el

en

Marthe Marie schreef:
Voor even deelden we huis en tafel.
Voor even deelden we elkaars verhaal.
Omdat het pelgrims zijn, was de maaltijd geen diner en
het verhaal niet opgepoetst.
En aan het eind voor iedereen hetzelfde liedje:
Wees gezegend, waar je ook heengaat, wees gezegend. Respect

Goof schrijft:
Uit plichtsgevoel hadden wij ons op-
gegeven. Omdat pelgrim Anja zich als
veganist had aangemeld en wij haar
nog kenden van de Vegan Church en
bovendien dankzij onze veganistische
dochter 'ervaringsdeskundigen' zijn,
wilden we haar wel onderdak verle-
nen. Daar kwam Joke bij, een kwieke
80-plusser. Na de mooie viering in de
Martinuskerk wisten we al iets meer
van de pelgrims. Het leverde een
mooie avond op met een heerlijke
couscousmaaltijd, bereid door partner
Lieke, en mooie gesprekken. Anja en
Joke konden in onze infraroodsauna
de spieren los maken. Na een goede
nacht voor allen (onze twee katten lie-
pen over naar het voeteneind van
Anja) en een goed ontbijt brachten we
hen naar de Maartenskerk voor een
mooie ochtendviering. Respect voor
wat de lopers nog te gaan hadden,
zeker met warmte op komst.
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Fijn vindt hij dat zijn nieuwe parochie een heel duidelijke visie
heeft. Dat er afspraken gemaakt zijn, plekken aangewezen zijn
voor liturgie en pastoraat. Het is een grote fusieparochie, met
oorspronkelijk zestien kerken. Er zijn vier plekken gekozen waar
wekelijks een viering is; hier wordt intensief geïnvesteerd in de
toekomst. Vijf kerken zijn gesloten, soms is er wel bv. een Ma-
riakapel opengehouden, of de kerk is gemeenschapshuis van
het dorp geworden. In andere kerken is af en toe een viering.
Op twee plekken is er een catechetisch centrum of een inloop.
Ook wordt geprobeerd nieuwe mensen te bereiken, door bij-

voorbeeld aanwezig te zijn in de nieuwe wijk ´de Waalsprong´,
onder de rook van Nijmegen.

Hij vond het moeilijk, de afgelopen jaren: dat je je zo moest
verdelen, na drie jaar kwam hij pas een keertje op zondag in
Hoevelaken. Overal kwam je te weinig, en steeds had je veel
reistijd. Toch gelooft hij in de kracht van grote parochies, die
hebben toekomst, denkt hij, een kléine gemeenschap wordt te
bekrompen. Maar je moet wel vindbaar, present zijn. Anders is
het 'de pastoor is op zondag onbegrijpbaar en door de week
onvindbaar.'

Hoe sta je nu in het werk? Wat is het mooie?
‘Mooi is dat je zoveel mensen tegenkomt die geloven, ook jon-
gere mensen. Toen ik begon met 'De pastor aan tafel' kreeg ik
veel uitnodigingen. Zeker de helft van de mensen die me vroe-
gen, kwam ik in de kerk niet tegen. Er waren nogal wat gezinnen
die worstelden met hoe ze het geloof aan hun kinderen konden

Interview
Karel Donders

Per 1 september wordt hij pastoor van de parochie H.
Maria Magdalena, in het oosten van de Betuwe. Onze col-
lega Karel Donders gaat afscheid nemen. Ondanks dat hij
liever nog een keer een leerplek had gehad, niet meteen
pastoor was geworden, vindt hij het leuk: 'Ik kom er van-
daan, ik ken er heel wat mensen. Op de middelbare
school in Arnhem zaten veel kinderen uit die dorpen.' Het
wordt zijn derde aanstelling.

'Ik geloof in de kracht
van grote parochies'

Karel Donders aangesteld als pastoor op zijn 
geboortegrond de Betuwe
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Interview
Karel Donders

doorgeven, bijv. met het vormsel: we kunnen het niet meer
uitleggen. Het waren gesprekken met een stuk of acht men-
sen, er werden vaak nog meer gasten uitgenodigd. Dan ging
het aan tafel over twijfels en geloofsvragen, pijn ook die men-
sen aan de kerk hadden opgelopen. Het was bijzonder, we
kenden elkaar niet, en dan zulke gesprekken. Voor mij was
toch wel de openbaring: ook al zijn mensen afgehaakt, het
geloof blijft. Dat geeft me hoop: het grote verlangen dat er is
naar geloof. En ook merk je weer: pastoraat heeft te maken
met elkaar kennen. Het gebeurt in de contacten, in de ont-
moetingen, in vriendschappen.’

Je bent altijd geïnteresseerd in nieuwe wegen, hebt meege-
daan aan de Alpha-cursus in Barneveld, die daar verzorgd
werd samen met mensen van Simpelkerk  (pilot van Gere-
formeerde Kerk Vrijgemaakt, gericht op laagdrempelige ont-
moeting). Kun je daarover vertellen?
‘Alpha is geen catechese, geen geloofsoverdracht. Het gaat
erom dat mensen op hun eigen manier geraakt worden. De ba-
sis is vertrouwen, vriendschap. Eerst is er een maaltijd, waarbij
mensen een uur lazng praten, gewoon over hun leven, je zag
ook dat mensen elkaar gaan helpen met dingen. Dan is er een
kwartiertje een inleiding over een thema, bijv. bidden, Gods-
beelden, Heilige Geest. Degene die dat doet, is niet een predi-
kant of een pastor, het is niet de bedoeling dat je op de leerstoel
gaat zitten, het is iemand die iets deelt van zijn geloof, vanuit
de eigen ervaring. Er wordt niks gezegd over goed of niet goed,
wat je ervan vindt, is aan de deelnemer. Daarna wordt in kleine
groepjes gepraat: hoe is dit bij ieder binnengekomen? Wat sprak
je aan, wat helemaal niet? Het gaat om het luisteren naar

elkaar, dat ieder aan het woord komt, dat ieder in zijn waarde
wordt gelaten, dat er niet gezegd wordt: zo ìs het. Het zijn open
gesprekken. Dan is er een keer een weekend, bij ons ging het
over de brief van Paulus over de H. Geest (1 Kor. 12, 13), m.n.
over het verschil tussen talenten die je in je leven zelf ontwikkelt,
en charisma’s, gaven; daar werkt God echt in jou. Tenslotte
was er nog een bijeenkomst met zelfreflectie: hoe ga je nu ver-
der? De Alphacursus is voor mij echt een leermoment geweest.’

Wat leerde je ervan?
‘Laat mensen spreken, laat ze zelf het verlangen ontdekken.
Jezus zegt: 'Ik noem u geen dienaars meer, maar vrienden.' In
de kerk zijn we zo goed in mensen dienaars maken: we hebben
iemand nodig voor de werkgroep Eerste Communie enz. Als
dienaar doe je wat van je verwacht wordt, bij vriendschap gaat
het om wie je bent, om elkaar kennen. Wie ben je? Bij cate-
chese is het ook vaak: wij weten hoe mensen moeten denken.
Maar bij Alpha gaat het niet om een bepaald kerkbeeld. Het
gaat gewoon om jou persoonlijk, om jouw leven, jouw ontwik-
keling. Vroeger hadden we meer een volkskerk, dat had als
voordeel dat er toch wel voor iedereen plaats was. Hoe kleiner
we worden, hoe meer er van je geëist wordt. Dat hoor ik ook
van ‘afhakers’: er wordt zo over je geoordeeld. We moeten er
voor waken knusse gemeenschappen te worden. De rijkdom
van onze traditie is dat er veel ruimte in zit.’ 

We gaan hem missen, onze jongste collega, met wie je ook zo
kunt lachen. We wensen hem alle goeds, een mooi afscheid en
een hoopvol nieuw begin.
Nelleke Spiljard, pastoraal werker

Karel Donders in actie
tijdens een doop. 
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ZATERDAG 13 JULI
E : 19.00 Leersum H. Zemann, pr Samenzang

ZONDAG 14 JULI, 15e zondag door het jaar (C)
C : 09.30 Doorn H. Tran, pw Martinuskoor
C : 09.30 Driebergen werkgroep Schola
C : 11.00 Maarn H. Tran, pw Samenzang
C : 11.00 Woudenberg M. v.d. Horst, pv Samenzang
E : 11.00 Zeist H. Zemann, pr Samenzang

ZATERDAG 20 JULI
C : 19.00 Driebergen C. v. Loon, diaken Vakantiekoor

ZONDAG 21 JULI, 16e zondag door het jaar (C)
E : 09.30 Doorn F. Verhaar, pr Onderweg & 

Martinuskoor
09.30 Leersum v.n.n.b Samenzang

C : 11.00 Woudenberg C. v. Loon, diaken Samenzang
E : 11.00 Zeist H. Zemann, pr Stille Mis

ZATERDAG 27 JULI
E : 19.00 Woudenberg H. Zemann, pr Samenzang

ZONDAG 28 JULI, 17e zondag door het jaar (C)
C : 09.30 Doorn E. Rietveld, pv Onderweg &

Martinuskoor
C : 09.30 Driebergen C. van Loon, diak Vakantiekoor

09.30 Leersum v.n.n.b Samenzang
C : 11.00 Maarn E. Rietveld, pv Samenzang
E : 11.00 Zeist H. Zemann, pr Samenzang

ZATERDAG 3 AUGUSTUS, 18e zondag door het jaar (C)
E : 19.00 Doorn K. Donders, pr Onderweg & 

Martinuskoor

ZONDAG 4 AUGUSTUS, 18e zondag door het jaar C
G : 09.30 Doorn werkgroep Doorn Samenzang
E : 09.30 Driebergen F. Verhaar, pr Vakantiekoor
C : 09.30 Leersum H. Tran, pw Samenzang
C : 11.00 Maarn H. Tran, pw Samenzang
C : 11.00 Woudenberg M. v.d. Horst, pv Samenzang
E : 11.00 Zeist K. Donders, pr Stille Mis

ZATERDAG 10 AUGUSTUS
C : 19.00 Leersum werkgroep Samenzang

ZONDAG 11 AUGUSTUS, 19e zondag door het jaar (C)
C : 09.30 Doorn werkgroep Doorn Onderweg &

Martinuskoor
C : 09.30 Driebergen werkgroep Vakantiekoor
C : 11.00 Maarn werkgroep Doorn Samenzang
C : 11.00 Woudenberg M. v.d. Horst, pv Samenzang
E : 11.00 Zeist K. Donders, pr Samenzang

DONDERDAG 15 AUGUSTUS, Maria ten Hemelopneming
E : 19.00 Zeist K. Donders, pr Samenzang

ZATERDAG 17 AUGUSTUS
E : 19.00 Driebergen K. Donders, pr Vakantiekoor

ZONDAG 18 AUGUSTUS, 20e zondag door het jaar (C)
C : 09.30 Doorn M. Sarot, diaken Onderweg &

Martinuskoor
E : 09.30 Leersum P. Koper, pr Samenzang
C : 11.00 Maarn M. Sarot, diaken Samenzang
E : 11.00 Woudenberg J. Strooper, pv Samenzang
E : 11.00 Zeist K. Donders, pr Stille Mis

ZATERDAG 24 AUGUSTUS
C : 19.00 Woudenberg M. Sarot, diaken Samenzang

ZONDAG 25 AUGUSTUS, 21e zondag door het jaar (C)
C : 09.30 Doorn M. Sarot, diaken Onderweg &

Martinuskoor
E : 09.30 Driebergen F. Verhaar, pr Vakantiekoor

09.30 Leersum v.n.n.b. Samenzang
C : 11.00 Maarn M. Sarot, diaken Samenzang
E : 11.00 Zeist K. Donders, pr Emmauskoor

ZONDAG 1 SEPTEMBER 22e zondag door het jaar (C)
C : 09.30 Doorn E. Rietveld, pv k.n.n.b.
C : 09.30 Driebergen N. Spiljard, pw k.n.n.b.    
C : 09.30 Leersum M. Sarot, diaken k.n.n.b.
C : 11.00 Maarn E. Rietveld, pv Theresiakoor
C : 11.00 Woudenberg N. Spiljard, pw k.n.n.b.
E : 09.30 Zeist H. Zemann, pr k.n.n.b. 

ZATERDAG 7 SEPTEMBER
E : 19.00 Doorn H. Zemann, pr Samenzang
G : 19.00 Zeist M. v.d. Horst, pv Samenzang

ZONDAG 8 SEPTEMBER, 23e zondag door het jaar (C)
G : 09.30 Doorn werkgroep k.n.n.b.
K : 09.30 Doorn A.k. Damen, pv 
E : 09.30 Driebergen F. Verhaar, pr k.n.n.b.
C : 09.30 Leersum M. Sarot, diaken k.n.n.b.
E : 11.00 Maarn H. Bloem, pr Theresiakoor
C : 11.00 Woudenberg M. v.d. Horst, pv k.n.n.b.
E : 09.30 Zeist H. Zemann, pr k.n.n.b.

Vieringen
rooster Vieringenrooster zaterdag 13 juli t/m zondag 6 oktober 2019

DOORDEWEEKSE VIERINGEN
Elke woensdagmorgen is er een viering in: 

• Zeist, 9.00 uur, St. Josephkerk, Rozenstraat 20.

• Driebergen, 09.15 uur, Petrus’ en Pauluszaal, 

Rijsenburgselaan 4. 

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

Elke vrijdagochtend is er in Maarn een 

eucharistieviering om 09.30 uur. 

Kijk voor de voorgangers van deze vieringen op onze website.

www.parochie-sintmaarten.nl/vieringen/
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ZATERDAG 14 SEPTEMBER
E : 19.00 Leersum Rector P. Kuipers k.n.n.b

ZONDAG 15 SEPTEMBER, 24e zondag door het jaar (C)
O : 09.30 Doorn N. Spiljard, pw k.n.n.b.
C : 09.30 Driebergen H. Tran, pw k.n.n.b.
O : 11.00 Maarn M. Sarot, diaken k.n.n.b.
C : 11.00 Woudenberg werkgroep k.n.n.b.
E : 09.30 Zeist Rector P. Kuipers k.n.n.b. 
O : 10.00 Zeist, KCZW H. Bloem, pr k.n.n.b. 

ZATERDAG 21 SEPTEMBER
E : 19.00 Driebergen H. Zemann, pr k.n.n.b.

ZONDAG 22 SEPTEMBER, 25e zondag door het jaar (C)
E : 09.30 Doorn F. Verhaar, pr k.n.n.b.
O : 10.00 Driebergen N. Spiljard, pw k.n.n.b. 
C : 09.30 Leersum C. v. Loon, diaken k.n.n.b.

11.00 Maarn v.n.n.b. Theresiakoor
O : 10.00 Woudenberg M. Sarot, diaken k.n.n.b. 
E : 09.30 Zeist H. Zemann koor Leiden

ZATERDAG 28 SEPTEMBER
C: 19.00 Woudenberg H. Tran, pw k.n.n.b.

ZONDAG 29 SEPTEMBER, 26e zondag door het jaar (C)
C : 09.30 Doorn H. Tran, pw k.n.n.b.
C : 09.30 Driebergen werkgroep k.n.n.b.
C : 09.30 Leersum v.n.n.b. k.n.n.b.
E : 11.00 Maarn H. Bloem, pr Theresiakoor
E : 09.30 Zeist Mgr. H. Woorts k.n.n.b.

ZATERDAG 5 OKTOBER
19.00 Doorn v.n.n.b. k.n.n.b.

ZONDAG 6 OKTOBER
G : 09.30 Doorn werkgroep k.n.n.b.
E : 09.30 Driebergen H. Zemann, pr SGM         

09.30 Leersum v.n.n.b. k.n.n.b.
11.00 Maarn v.n.n.b Theresiakoor

E : 11.00 Woudenberg H. Bloem, pr k.n.n.b
E : 09.30 Zeist Mgr. H. Woorts k.n.n.b.

E: Eucharistieviering
C: Communieviering
G: Gebedsviering
K: Kleuterkerk
O: Oecumenische viering
pr: priester

Startzondagen
1 september, Driebergen
15 september, Maarn
22 september, Leersum

 Gezamenlijke viering Door en Maarn
 Kinderwoorddienst
 Let op: aanvangstijd viering Zeist 09.30 uur
 Ons Centrum, Dorpsstraat 15, Doorn
 KCZW, De Clomp 31-02 Zeist
 Gezinsviering
 De Voorhof, Nico Bergsteijnweg 139, Woudenberg
 Kinderwoorddienst
 Jubileumviering, SGM 135 jaar
 Grote Kerk, Hoofdstraat117, Driebergen

pv: parochiële voorganger
pw: pastoraal werker
SGM: Sint Gregorius Magnus
k.n.n.b: koor nog niet bekend
v.n.n.b.: voorganger nog niet
bekend

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

GELEGENHEID TOT AANBIDDING EN BIECHT:

Kapelaan K. Donders of pastoor H. Zemann 

is van 14.00 - 15.30 uur aanwezig. 

In Zeist: St. Josephkerk, Rozenstraat 20. 

Data: 20 juli, 17 augustus, 21 september. 

In Barneveld: St. Catharinakerk, Langstraat 38. 

Data: zaterdag 3 augustus, 7 september en 5 oktober.

Aanvangstijd 
vieringen Zeist
Vanaf 1 september beginnen 
de zondagsvieringen in Zeist 
om 09.30 uur.



Advertenties

Zeist
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Nieuws
& achtergrond

Voorste rij v.l.n.r.: Fabio Jamil (Woudenberg).
Romijn Assink (Zeist), Luuke Leusink (Zeist),
Daan Vink (Zeist), Kevin Jamil (Woudenberg).
2e rij v.l.n.r.: Marlous Hoogervorst, Marvin Jamil
(Woudenberg), Carlo Jamil (Woudenberg).
Achterste rij v.l.n.r.: Pastoor Harrold Zemann,
pastoraal werker Hao Tran, vrijwilligster 
Marian van der Laan.
Foto: Vincent Poelsma

Tienergroep
De tienergroep is overgegaan in
'Child ren of the Light'. Zij komen elke
donderdag om 20.00 uur samen in
de pastorie in Doorn (Dorpsstraat 15)
om te praten over het geloof, te bid-
den en uit de bijbel te lezen en/of te
kijken naar een film. 
Contact: pierredunker@gmail.com,  
annekarien.damen@gmail.com

Misdienaarsdag
Alle misdienaars en acolieten van ons
Aartsbisdom en hun begeleiders zijn uit-
genodigd voor de Tarcisiusdag in
Utrecht, de jaarlijkse Misdienaarsdag
op zaterdag 21 september, als dank
voor alle inzet om de mis te dienen. Het
middagprogramma staat bol van de ac-
tiviteiten en eindigt bij het bisschops-
huis, waar drinken en een frietkraam
klaar staan. Uitgebreide informatie over
programma en aanmelding volgt zo
spoedig mogelijk. Eventuele vragen: 
jongerenpastoraat@aartsbisdom.nl.

Doopvoorbereiding
Als u uw kind wilt laten dopen, meldt
u zich dan bij het parochiesecretariaat,
030-6922113, secretariaat@parochie-
sintmaarten.nl. Dan volgt een uitnodi-
ging voor twee avonden met gesprek-
ken over de betekenis van de doop,
geloven en gelovige opvoeding. Ook
praktische zaken komen aan bod.
Data: 12 & 19 september; 31 oktober & 7
november. Tijd: 20.00-22.00 uur. Plaats:
parochiecentrum Emmaus, Rozenstraat
20, Zeist.

Kleuterkerk
Datum: zondag 8 september, thema:
‘In het ritme komen’. Tijd: 9.45-10.30
uur, inloop v.a. 9.45 uur. Plaats: paro-
chiezaal ‘Ons Centrum’, Dorpsstraat
15, Doorn. Meer info: annekarien.da-
men@gmail.com en op onze website.

Kidsclub
Datum: zondag 6 oktober, thema: ‘De
kracht van het kleine’. Plaats: De Ark,
Amersfoortseweg 50, Maarn. Tijd: 11.00-
12.00 uur. Meer info: annekarien.da-
men@ gmail.com en op onze website.

Driebergen

Zeist

Kinderwoorddiensten een succes
Dit jaar is de Werkgroep Kinderwoorddienst Sint Maarten van de St. Petrus’ ban-
denkerk in Driebergen begonnen met kinderwoorddiensten, op de eerste zon-
dag van de maand. We kunnen met veel plezier en succes terugkijken op veel
enthousiasme en positieve respons van ouders en hun kinderen, de ene keer
met vijf, of vijftien, en bij de gezinsviering van Palmpasen met bijna vijftig kin-
deren. De werkgroep, die behalve de kinderwoorddiensten ook de gezinsvierin-
gen organiseert, wordt gevormd door Arina Zeelenberg, Henriette van der
Mispel, Maarten Das, Peter Bardoel, Ronald van Steenderen en Reinoud Hil-
horst. De eerstvolgende kinderwoorddiensten na de vakantie zijn op zondag 1
september en 6 oktober, om 9.30 uur in de St. Petrus’ bandenkerk. Alle ouders
en kinderen zijn van harte welkom.
Meer informatie: zie website. Ook meedoen, meer weten/op de hoogte wor-
den gehouden van de activiteiten? Mail naar werkgroepkinderwoorddienst@
parochie-sintmaarten.nl of bel met Reinoud Hilhorst, 06-15560006, 
of Raquel Greeven (parochiesecretariaat), 030-6922113.

Eerste Heilige Communie
Zeventien Kinderen uit onze parochie hebben tijdens twee feestelijke
vieringen hun Eerste Heilige Communie ontvangen.

Voorste rij v.l.n.r.: Dünya Soons (Driebergen), Olivia Schot (Driebergen), Isadora Camphuy-
sen (Utrecht), Bora Berisa (Driebergen), Robine Frederix (Driebergen).
Middelste rij v.l.n.r.: Miranda van der Ven, Twan Schoonhoven (Driebergen), Frederik de
Brey (Doorn), Eise Priem (Driebergen), pastoraal werker Hao Tran, Mauro van Beek (Drie-
bergen), Luca Hilhorst (Zeist), Angela Schoonhoven.
Achterste rij: v.l.n.r.: pastoor Harrold Zemann en acolieten Gabriël Slump en Joy Nicola. 
Foto: Manuella Slof (www.livingmemories.nl)

pierredunker@gmail.com
annekarien.damen@gmail.com
jongerenpastoraat@aartsbisdom.nl
www.parochie-sintmaarten.nl/kleuterkerk/
annekarien.damen@gmail.com
annekarien.damen@gmail.com
www.parochie-sintmaarten.nl/kidsclub


Enkele initiatieven voor
de komende periode van
de Werkgroep Duurzaam
Geloven Sint Maarten:
• Organiseren St. Fran-
ciscusviering (over duur-
zaamheid) op 6 oktober,
aansluitend sobere maal-
tijd in de kerk.
• De werkgroep gaat kij-
ken of in elke kerk meer
aandacht aan duurzaam-
heid is te schenken.
• Marjolein Tiemens-Hul-

scher organiseert weer een meditatieve-scheppingswandeling, op zaterdagochtend
14 september. Zie ook: blog website en pag. 21 van dit blad.
• De werkgroep Duurzaamheid Groene Catharinakerk broedt op een plan voor een
avond over duurzaamheid en de rol van de kerk daarin, voor inwoners Woudenberg
(samen met protestantse kerk De Voorhof).
• Parochiebestuur heeft plan voor isoleren kruipruimte Catharinakerk afgekeurd,
vanwege de kosten. Nu wordt gekeken naar een ludieke actie om het project alsnog
‘van de grond’ te krijgen.  Ton van Leur, werkgroep duurzaam geloven
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Nieuws
& achtergrond

Tal van initiatieven om als kerk te vergroenen 
Bijen, hommels en vlinders zijn nuttige insecten. Ze spelen een rol in het bestuivingsproces en zijn belangrijk bij de pro-
ductie van fruit. Wezenlijk dus als groene kerk mee te werken aan hun instandhouding. Bij de groene Catharinakerk in
Woudenberg is om die reden een strook grond ingezaaid met bij-, hommel- en vlindervriendelijke bloemen (zie foto).

Evenement

Zet 5 oktober vast in uw agenda.
Dan is in Zwolle in het Dominica-
nenklooster het evenement Groen
Geloven. Een dag vol prikkelende
speeches, workshops en ontmoe-
tingen met mensen van andere
(groene) kerken. Motto: 'Zorgen
voor de schepping doen we met
ons allen'. Marjolein Tiemens uit
Driebergen leidt één van de work-
shops. Meer informatie/opgeven:
www.groenekerken.nl/groengelo-
ven. De organisatie verwacht veel
mensen, dus: wacht niet te lang
met opgeven.
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Nieuws
& achtergrond

• De jaarrekening 2018 (optelsom van inkomsten en uitgaven) sluit met een positief
saldo van € 1.109. Toch staan de financiën komende jaren onder druk, door de stij-
ging van de vaste lasten. Veel DANK aan parochianen, beheerders en penning-
meesters.

• Complimenten voor de vernieuwde Mantel, en voor de website; aankondiging digitale
nieuwsbrief.

• Dimitry Melchiors licht het beleid toe rond veiligheid en onderhoud van gebouwen.
Momenteel voldoen wij qua veiligheid aan 50% van het wettelijk minimum; de basis
is op orde. Opgemerkt wordt dat de meeste ongelukken gebeuren bij onderhouds-
werkzaamheden, 100% veiligheid is onmogelijk, we streven er wel naar.

• Hannie van Kippersluis doet nogmaals een oproep voor het versterken van ons pa-
rochiebestuur, dat met drie personen het werk voor zes verzet.

• I.v.m. de AVG komen er informatieborden bij de ingang van onze kerken: 'U betreedt
een openbare ruimte'.

• Pastoor Harrold Zemann vertelt over de goede samenwerking met parochie Sint Lu-
cas.

• Daarna ontstaat een levendig gesprek a.d.h.v. acht kwaliteitspunten, die – volgens
onderzoek – een kenmerk blijken van vitale geloofsgemeenschappen: over criteria,
bezieling en/of cijfers, conclusies durven trekken, uitdaging, positieve blik, openheid
naar elkaar, samenwerking etc. 

Uitgebreid verslag: op te vragen bij secretariaat van uw locatie.
Gerard Hoogervorst, penningmeester parochiebestuur Sint Maarten

Pastoraatgroepen, locatieraden en belangstellenden kwamen bijeen
in een  gastvrij Maarn. Enkele positieve berichten uit deze voorjaars-
vergadering:

Positieve berichten tijdens
voorjaarsvergadering

Via mooie routes kwamen parochianen uit alle locaties op Hemelvaartdag fietsend,
wandelend of gemotoriseerd naar de H. Catharinakerk in Woudenberg. In de koffie-
kamer stonden koffie, thee, cake en broodjes klaar, waarna de kerk vol stroomde
voor de eucharistieviering. Harrold Zemann ging daarin voor, geassisteerd door lector
Maryse Vernooy en organist Ben van der Mark. De deelnemers werd gevraagd op
kaartjes op te schrijven wat zij ervaren als ‘Verbinding’.

DE VERBINDING

Oecumenische vredeviering
op 15 september a.s. 
in de St. Martinuskerk
‘In de liturgie komen hemel en aarde
samen. In de hemel zijn wellicht geen
grenzen, maar hier op aarde struikelen
we er over. De ervaring in de huidig
tijd is vooral dat grenzen mensen te-
genhouden en dat grenzen verdelen.
Als we de hemel en de Eeuwige aan-
roepen dan is het vooral om ons men-
sen te verbinden, met God zelf, met
anderen en in toenemende mate met
de aarde en alle schepselen’ (Pax vre-
deskrant 2019). ‘Vrede verbindt over
grenzen’ een boeiend en actueel
thema dat we in de Oecumenische Vre-
desviering op 15 september a.s. sa-
men willen verkennen en hopen uit te
diepen. Te vieren ook wat vrede is.  Wat
betekenen grenzen voor ons, in ons le-
ven, in ons geloof? Ook dit jaar zoeken
we in deze viering de verbinding met
de Maartenskerk, met een gemeen-
schappelijk koor. Namens voorbereidings-
groep, Jeanette van Osselen

Vredesviering Driebergen
In het kader van de vredesweek is er
op zondag 22 september a.s. in de
Grote Kerk, Hoofdstraat 117, een
Vredes viering.

Pelgrimstochten 
naar Kevelaer
Broederschap van Kevelaer Amers-
foort en ’t Gooi gaat van maandag 29
en dinsdag 30 juli op bedevaart, onze
pastores Harrold Zemann, Fred Kok en
Antoinette Bottenberg gaan mee. Er is
een fietsbedevaart, van zondag 28 tot
woensdag 31 juli. Meer info: broeder-
meesters, nijkerk@stlucas.nu.

De Utrechtse Broederschap gaat op
woensdag 28 en donderdag 29 augus-
tus naar Kevelaer: ook fietsbedevaart.
Meer info en opgave: www.bedevaart-
kevelaer-utrecht.nl. 

Bijbelgroepen
De bijbelgroepen in Zeist, Driebergen
en Woudenberg gaan met vakantie. In
september gaan zij weer van start. Zie
voor meer informatie onze website.

www.bedevaartkevelaer-utrecht.nl
www.bedevaartkevelaer-utrecht.nl
www.parochie-sintmaarten.nl/events
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Maarn - 20 september - ziekenzalving
Pastoor Harrold Zemann zal in de Theresiakerk te Maarn om
14.30 uur in een eucharistieviering de ziekenzalving geven
aan onze zieken en ouderen van de parochie die dit sacrament
willen ontvangen. Het is een gezamenlijke viering voor de
‘Kleine Heuvelrug’. Na afloop is er gelegenheid voor een kopje
koffie of thee en ontmoeting.
U kunt zich opgeven bij:
• Doorn: bij de pastorie, 0343-412148, ook wanneer u

vervoer nodig heeft naar Maarn.
• Leersum: Loes Grimmelijkhuizen,

loesgrimmelijkhuizen@outlook.com 
• Maarn: Angelien Groot, 0343-443241
• Woudenberg: Dini Heusdens, dini@heusdens.com

Zeist - 10 oktober - Dag van Ontmoeting 
De dag van Ontmoeting, een dag voor ongeveer 140 voorna-
melijk oudere medeparochianen, vindt plaats in het Kerkelijk
Centrum Zeist-West. Wij kunnen eventueel voor vervoer zor-
gen. Na een kopje koffie/thee, is er een eucharistieviering,
waar u, als u dat graag wilt, de ziekenzalving kan ontvangen.
Na de lunch is er een afwisselend middagprogramma. Wij
hopen er, samen met een grote groep vrijwilligers, weer één
fantastische dag van te maken. Meer informatie en opgave:
Margriet van Denderen, 030-2012513.

Driebergen -  13 november - Ziekenzalving 
De jaarlijkse ziekenzalving zal om 14.00 uur plaatsvinden in
de Petrus & Pauluszaal in Driebergen. In de volgende Mantel
volgt meer informatie.
Werkgroep Zieken en Ouderen

Maarn - 15 september – Startzondag,
thema: ‘Een goed verhaal’ 
De oecumenische startzondag in Maarn vindt plaats in de
Theresiakerk. Vanaf 10.00 uur bent u welkom voor een
kopje koffie/thee en gesprek. De viering begint om 11.00
uur, voorgangers zijn diaken Marcel Sarot en dominee Erik
de Waard (hij vervangt dominee Marielle Jochemsen
tijdens haar zwangerschapsverlof). We luisteren naar de
verhalen van o.a. het verloren schaap en de weduwe die
haar muntje terugvindt en een groot feest geeft. Die lijn
houden we vast na de viering, waar we op zoek gaan naar
goede verhalen. 
Misschien dat in die gesprekken ook iets oplicht van het
jaarthema van de Raad van Kerken Maarn/Maarsbergen,
'Een goed verhaal'; afgelopen jaar stonden we stil bij ‘Een
goed gesprek’. In de Bijbel wordt ons een goed verhaal
verteld, toch? Gods woord in mensentaal is voor velen een
bron van troost, bemoediging en inspiratie: Een spiegel ook
voor ons dagelijkse leven. In de kerk zijn we op allerlei
manieren en plekken steeds weer bezig met dit goede
verhaal. Een goed verhaal laat je immers niet koud, maar
brengt je in beweging. Een goed verhaal houd je niet voor
jezelf, maar deel je met anderen.
De band Crossroads verzorgt de muzikale ondersteuning, er
is een programma voor de kinderen en we sluiten af met een
gezamenlijke lunch (rond 13.00 uur). Voor wat lekkers bij de
koffie/thee, het opbouwen en afbreken van tenten met
stoelen en tafels, de aankleding en het voorbereiden,
serveren en opruimen van de lunch, zijn extra handen nodig.
De startzondagcommissie bestaat dit jaar uit Margriet
Steinmetz, Elly Rietveld. Jan en Annique van Baal, (Theresia
geloofsgemeenschap), Wineke Sloos en Caroline Bergh -
Vroon (Ontmoetingskapel). Voor vragen of het aanbieden van
een helpende hand kunt u bij hen terecht.
De startzondagcommissie

Driebergen - 1 september – Startzondag 
De zomer is in volle gang, maar toch willen we u alvast
uitnodigen voor Startzondag, welke op 1 september a.s
gevierd zal worden in de Petrus- en Pauluszaal. Er is volop
gelegenheid om met elkaar bij te praten na een hopelijk
fraaie vakantieperiode, we bedanken die dag al onze vrij-
willigers voor hun tomeloze inzet voor onze geloofsge-
meenschap, en we trakteren u die ochtend op een sma-
kelijke brunch. Wilt u meehelpen met de voorbereiding
dan kunt u zich aanmelden bij de Pastoraatsgroep, pasto-
raatsgroep@petrusbanden.nl. 
U bent allen van harte uitgenodigd!
De Pastoraatsgroep

Startzondag 2018 Maarn.
foto: Jan van Baal

dini@heusdens.com


DRIEBERGEN – JUBILEUM SINT 
GREGORIUS MAGNUS – 6 OKTOBER
Zoals u in eerdere Mantels al kon lezen, be-
staat het R.K. Kerkkoor St. Gregorius Mag-
nus (SGM) dit jaar 135 jaar. In de vorige
Mantel passeerden een aantal dirigenten
de revue. Nu is het de beurt aan de orga-
nisten. Al ruim voor de oprichting van SGM
was er een orgel in de kerk en de organisten
gaan dus verder terug dan 1884, de op-
richtingsdatum van het koor. De eerste or-
ganist was Johannes de Bruijn, die het orgel
bespeelde vanaf 1837/38. Zijn neefje Piet
volgde hem op twaalfjarige leeftijd op en
hield het 70 jaar vol. Hij was dus de eerste
organist van SGM. Hij werd opgevolgd door
Otto Mengelberg, die vijftig jaar organist
bleef. Zowel Otto als Piet ontvingen de pau-
selijke onderscheiding ‘Pro Ecclesia et Pon-
tifice’. Otto Mengelberg werd opgevolgd
door Hans van Duren, onze huidige organist
die toch ook al 32 jaar aan de kerk en het
koor verbonden is. Komt allen naar zijn or-
gelspel en naar de koorzang van SGM luis-
teren op zondag 6 oktober, tijdens de mis
ter ere van het 135-jarig jubileum van SGM.

Lijkt het u leuk om mee te zingen met SGM?
Neem dan contact op met Trudy Vijverberg-
Groenewegen, 0343-531107 of stuur een mail-
tje naar sgmkoor@gmail.com. 
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ZEIST - THEMAKOOR
U kon het al een tijdje lezen in deze Mantel: het parochiebestuur zou gaan be-
zuinigen op de koren, dat wil zeggen op de salarissen van begeleiders en diri-
genten. De gesprekken en de manier waarop dit verlopen is, is voor mij heel
pijnlijk en verdrietig geweest. Dusdanig dat ik mij genoodzaakt heb gevoeld om
mijn taak als dirigent van het Themakoor per direct neer te leggen. Dit na 28
jaar aan de diverse koren verbonden te zijn geweest.
Carlijn Budde

Reactie van het parochiebestuur:
In Carlijn Budde verliezen we een zeer bevlogen en inspirerende dirigent. We
zijn haar dankbaar voor haar spirit, haar grote inzet en voor de prachtige en
vaak originele muziek, die al die jaren heeft mogen klinken in onze kerken.
Hoewel we inderdaad o.a. moeten bezuinigen op de kerkmuziek – we zijn als
parochie volledig afhankelijk van de giften via Kerkbalans en die lopen terug -
betreuren we het wel degelijk dat we op deze manier afscheid van elkaar
hebben moeten nemen en dat het niet gelukt is om met elkaar in gesprek te
komen hierover. We respecteren het besluit van Carlijn en wensen haar alle
goeds voor de toekomst. 
Parochiebestuur

MAARN - KOORRECES
In de maanden juli en augustus zijn er geen koorrepetities en wordt de muzikale
ondersteuning van de zondagviering verzorgd met samenzang. Hans van Duren
en Gerard Werdmuller zullen de aanwezige koorleden die mee willen zingen (ver-
zamelen rechts vóór in de kerk), op piano begeleiden. In de kerkboekjes zit een
inlegvel met daarop de nummers van de liederen uit de GvL (Gezangen voor Li-
turgie) die gezongen worden, aangevuld met de liedteksten die niet in de GvL
staan. Vanaf Pinksteren zijn de zondagmisboekjes eenvoudiger en zonder melo-
diebalken. Dat levert een besparing op van een paar honderd euro’s per jaar. 
Jan van Baal

LEERSUM – AFSCHEID DIRIGENT EN PIANISTE
Na bijna tien jaar hebben we afscheid genomen van Jaap Grünbauer, onze
dirigent en van zijn vrouw Johanna, begeleidend pianiste. Hun besluit
kwam voor ons vrij onverwacht, maar onze geloofsgemeenschap heeft
hen – in de persoon van Korien Bast en Loes Grimmelijkhuizen – waardig
uitgezwaaid met bloemen, een Leersums schaapje en een pakket lekkers.

sgmkoor@gmail.com


LEERSUM – 17 JULI & 21 AUGUSTUS
- SAMEN ETEN BIJ ONS EETCAFÉ 
Bij Ons Eetcafé treft u altijd iemand om
een praatje mee te maken. Het is er ge-
zellig en er heerst een ongedwongen sfeer.
U kunt er alleen naar toe of samen. Jong
en oud, iedereen is welkom. Er wordt een
driegangenmaaltijd geserveerd met een
glas wijn of sap erbij. Dat alles voor 5 euro

per persoon, inclusief een kopje koffie of thee tot slot. De maaltijd
begint om 18.00 uur en duurt tot ca. 20.00 uur. De maaltijden
zijn bedoeld voor inwoners uit Leersum en Amerongen en
worden verzorgd door vrijwilligers van 3 Leersumse kerken
i.s.m. slagerij Van Dijk.
Plaats: Andrieshof, Engelberg 15a, Leersum. 
Vooraf aanmelden is noodzakelijk: bel 06-46351528 of mail
naar eetcafeleersum@gmail.com. Voor de zomermaaltijd
op 17 juli meldt u zich aan van 8 t/m 12 juli, voor de maaltijd
op woensdag 21 augustus kunt u zich aanmelden van 12 t/m
16 augustus. 

DRIEBERGEN – 4 & 25 AUGUSTUS – OPENSTELLING ST.
PETRUS’ BANDENKERK
Tijdens de zomermaanden wordt de Sint Petrus’ bandenkerk
opengesteld voor publiek. Dit zal zijn op de zondagen 4 en 25
augustus van 12.00-16.00 uur.

DRIEBERGEN – 14 SEPTEMBER - SCHEPPINGSWANDELING 
Marjolein Tiemens-Hulscher organiseert op zaterdag 14 sep-
tember een meditatieve scheppingswandeling. Verzamelen
om 9.00 uur op het Kerkplein in Driebergen. Na afloop praten
we na onder het genot van koffie/thee (graag zelf
koffie/thee/beker en picknickkleed meenemen). Bij slecht
weer drinken we koffie in het parochiecentrum. 
Meer info op onze website.
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Voor dit weekend konden we ons begin
2019 gelukkig al een beetje voorbereiden
d.m.v. een kennismakingsbijeenkomst en
‘Een levensregel voor beginners’. Op vrij-
dag 31 mei kwamen we aan bij het stilte-
centrum waar we werden opgewacht door
Evelyn Noltus, predikant van de Johan-
neskerk en haar echtgenoot. We begon-
nen met wat aardse zaken: koffer uitpak-
ken, bed opmaken etc.
Om 17.00 uur woonden we de Vespers
bij. Ieder had de vrijheid aan de ‘getijden’
(gebeden) en andere diensten al dan niet
deel te nemen. Het ritme van de dag in
de abdij is strak en begint al om 6.15 uur
met een lezingendienst, gevolgd door de
lauden, een eucharistieviering, middag-
gebed en vespers, en afgesloten met de
completen. In ons groepshuis ‘Bethlehem’
gebruikten we de smaakvolle, vegetari-
sche maaltijden. Koffie en thee stonden
altijd klaar. 

Na de dagsluiting in de kapel (vrijdag-
avond) was er nog gelegenheid om samen

te zijn en iets te drinken. Na deze lange
dag zochten de meesten van ons al
vroeg hun bed op. Het zaterdag pro-
gramma gaf tussentijds voldoende
ruimte om samen koffie te drinken en
met elkaar wat te ondernemen, bijvoor-
beeld wandelen in de prachtige omge-
ving. Op zondag praatten we over onze
ervaringen in de voorbije dagen en na-

men deel aan het middaggebed. Na de
maaltijd werden de koffers gepakt. We
bedankten Evelyn bedanken voor haar
begeleiding en goede zorg en aandacht
voor ieder. Rust, respect en verbonden-
heid met de gehele groep, het waren
voor ons allen waardevolle dagen!

Marga en Gerard van Leeuwen en Marije Verdonck

Uit de parochie
verdieping

Leersum - 
Kloosterweekend

Foto: Gerard van Leeuwen

www.parochie-sintmaarten.nl/duurzaam-geloven/
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Uit de parochie
en verder…

Zeist - Vastenactie
De twee actie zondagen in de Veertig-
dagen tijd, inclusief de sobere maal-
tijd, ten behoeve van ons Vastenactie
project ‘Schoon water verandert alles’
ook op Flores/Indonesia heeft het
prachtige bedrag van € 1.066,30 op-
gebracht. Dank aan alle gevers en bij-
zonder dank aan onze vrijwilligers,
speciaal de kinderen en kleinkinderen
van ons overleden werkgroeplid Do
van Dijck. Fantastisch, dat jullie er al-
len weer waren.
Namens de werkgroep M.O.V, Henri Wigman

Maarn - Scouting Maarn
helpt bij tuinonderhoud
pastorie
De scouting uit Maarn/Maarsbergen
heeft, samen met onze tuinvrijwilli-
gers, twee bulkzakken van één ku-
bieke meter gevuld met tuinafval. De
voortuin van de pastorie zag er zeer
verwaarloosd uit. Onkruidbestrijdings-
middelen zijn slecht voor bijen en vo-
gels. Ook het grondwater mag niet
meer vervuild worden. Met veredeld
handwerk zijn onkruidje voor onkruidje
uit het grind verwijderd. De scouting
kreeg een bijdrage voor de spaarpot
van het komende scoutingkamp. De
tuin rond de Ark ligt nog te wachten
op een volgende opruimbevlieging. Het
onkruid in het grind verdwijnt niet van-
zelf en komt weer terug. Liefhebbers
van tuinonderhoud hoeven zich echt
niet in te houden…..
Jan van Baal

LEERSUM – JULI EN AUGUSTUS - ZOMERGASTEN IN DE SCHERMERIJ
Niet iedereen gaat deze zomer op reis. Voor hen die er toch regelmatig eens uit
willen biedt het programma Zomergasten een goed alternatief in Leersum. In de
zomermaanden van 2016 was dit initiatief van de Johanneskerk, i.s.m. De Scher-
merij, een succes. In 2017 sloten De Michaëlkerk en de Andriesparochie zich bij de
organisatie aan. Ook in 2018 bleek het een schot in de roos: elke dinsdag kwamen
er gemiddeld zo’n 30 bezoekers die – onder het genot van een kopje koffie of thee
– de boeiende lezingen wisten te waarderen. Ook in 2019 bent u op zes dinsdag-
ochtenden (23 en 30 juli en 6, 13, 20 en 27 augustus) van 10.30 tot 12.00 uur van
harte welkom in de koffiekamer van De Schermerij (Torenzichtlaan 2, Leersum). Be-
halve een kopje koffie wordt u een gevarieerd programma aangeboden met presen-
taties en lezingen over het KNMI, manden maken, Franciscus van Assisi, een reis
naar Brazilië, en de ‘Spaanse Jacob'. Ook komt het shantykoor ‘De Maarnse Haven-
zangers’ u een vrolijke ochtend bezorgen. De toegang is gratis en vooraf aanmelden
is niet nodig. 
Wanneer u opgehaald wilt worden is één telefoontje op de maandag voorafgaande
aan de betreffende dinsdag voldoende (0343 – 453167 of 0343-452768, tussen
18.00 en 20.00 uur). Het volledige programma vindt u op www.pknleersum.nl en
www.parochie-sintmaarten.nl

ZEIST – JULI - ZOMERSCHOOL
Gilde Zeist organiseert ook dit jaar weer de Zomerschool, een zeer gevarieerd pro-
gramma van 24 verschillende onderwerpen over cultuur, historie, muziek, religie,
kunst, natuur en maatschappelijke onderwerpen. Zo neemt Wim Markus u mee in
de ontwikkelingen van de muziek, spreekt Eric Visser over begrafenisrituelen, maakt
u bij Sjaak van Oostaijen kennis met het Boeddhisme en vertellen Markus Gil en
Leo Baauw u alles over de Hernhutters in Zeist, de kerkzaal en het orgel. Meer in-
formatie over deze en alle andere lezingen en inschrijven:
https://www.gildezeist.nl/zomerschool.html

ZEIST – 10 AUGUSTUS, 7 & 21 SEPTEMBER - RONDLEIDING ST. JOSEPHKERK 
Het Gilde Zeist verzorgt twee verschillende rondleidingen door de St. Josephkerk:
een rondleiding over het interieur van de neogotische kerk (10 aug & 21 sept) en
een over de glas-in-lood-ramen (7 sept).
Tijd: 14.00-15.30 uur.
Kosten: € 2,50 t.b.v. het Gilde, aanmelden niet nodig. Na afloop een drankje in het
parochiecentrum en gelegenheid tot napraten. Gratis parkeren op parkeerterrein
achter de kerk. Meer info: zie onze website.

Shantykoor 
De Maarnse Havenzangers.

www.pknleersum.nl/uploads/klant478/files/Flyer%202019.pdf
www.pknleersum.nl/uploads/klant478/files/Flyer%202019.pdf
www.pknleersum.nl/uploads/klant478/files/Flyer%202019.pdf
http://www.parochie-sintmaarten.nl/rondleidingen-st-josephkerk/
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Wel & Wee

Op zondag 5 mei is in Driebergen gedoopt Frederik Gijsbert

Vitalis (Freek) de Brey, wonend in Doorn.
Op zondag 16 juni is in Zeist Norah Wagemakers, dochter van
Thomas Wagemakers en Nanouck Wagemakers-Schmeitz ge-
doopt. Zij wonen in Zeist.
Op zondag 22 juni zijn in Maarn Maurits Petrus Rembrandt

Hut, zoon van Peter Reit Hut, ook gedoopt, en Margot Reinders,
wonend in Utrecht. Peter Reit Hut heeft tevens het H. Vormsel
toegediend gekregen en zal bij een komende eucharistievie-
ring de eerste H. Communie ontvangen. Hiermee is hij vol-
waardig opgenomen in de katholieke kerk.

Gedoopt

v.l.n.r: Margot Reinders, de dopelingen Maurits en Peter en hun
Meter. Foto: Jan van Baal

Opname twee nieuwe katholieken
Zaterdag 15 juni jongstleden ben ik samen met mijn broer
Benjamin gedoopt in de St. Petrus’ bandenkerk te Driebergen.
Wij hebben dit mogen ervaren als een onvergetelijke avond.
In het bijzijn van onze lieve Heer en alle mensen die wij lief-

hebben. Vol overgave heb-
ben wij de Heilige sacra-
menten mogen ontvangen.  

Ikzelf leef niet meer, Chris-
tus is het die leeft in mij.
Voor zover ik nu leef in het
vlees, leef ik in het geloof
in de Zoon van God, die mij
heeft liefgehad en zichzelf
heeft overgeleverd voor mij.
Galaten 2:20. 
Jason & Benjamin Smit

Links Jason, rechts Benjamin
Foto: Henny Verbruggen

Huwelijk
Op vrijdag 17 mei zijn in de St. Petrus’ bandenkerk in Driebergen
Jasper Jacobus Lodder en Johanna Elizabeth Sieperda

getrouwd.

Overleden
19 april 2019 Peter de Bruijn (71), Woudenberg
23 april 2019 Anna Maria Schothorst (zuster Annie, (86), 

Driebergen
01 mei 2019 Mariëtte Josephine Gabrielle (Mariëtte) van 

de Kamp-Zink (87), Driebergen
05 mei 2019 Riek Swagerman-Goosen (93), Zeist
08 mei 2019 Henny Witteveen-Holthamp (87), Zeist
25 april 2019 Antonia Margaretha  Damen - van Rooijen (97),

Doorn
26 april 2019 Paulus Cornelis Carolus (Paul) van Kempen (58),

Driebergen
23 mei 2019 Ida Schouten (92), Woudenberg
24 mei 2019 Woutera Bisscheroux – Zijl (83), Zeist
27 mei 2019 Harmannus Leonardus Maria (Harm) van der

Leegte (87), Driebergen
29 mei 2019 Johanna Norbertha Coletta Wolffenbuttel - 

Snels (85), Doorn
01 juni 2019 Theresia Clazina Maria Raa-Kuikhoven (93),

Doorn
11 juni 2019 Jan van Bethlehem (65), Scherpenzeel
12 juni 2019 Stefanus Gerardus (Stefan) Schoonhoven (45),

Driebergen
12 juni 2019 Laurentius Willibrordus (Loek) Blessing (78),

Driebergen
13 juni 2019 Cornelia Adriana (Corry) Murre- Bruijs (61), 

Driebergen 
15 juni 2019 Maaike Cornelia Johanna van Bergen-van Waas-

bergen (90), Driebergen

Driebergen - Gedachtenistafel
Al geruime tijd bestond de wens van de Werkgroep Rouw-
pastoraat om een tafel onder de gedachteniskruisjes. Dit is
sinds enige tijd gerealiseerd.
Piet Smit heeft uit Frankrijk een prachtige kersenhouten
plank meegebracht. De plank is door Piet bewerkt en geïn-
stalleerd. Deze gedachtenisplank is een prachtige aanvulling
op de kruisjes.
Op deze plank kan een rouwkaart of foto van de overledene
geplaatst worden, zodat parochianen deze kunnen herken-
nen en herinneren.

Foto: Bep Horak



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

REDACTIE DE MANTEL VAN SINT MAARTEN
Eindredactie: Nelleke Spiljard
Contactpersoon: Rosella van den Hoeven,
centraleredactie@parochie-sintmaarten.nl 
Vormgeving: SFM De Sportuitgever

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

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

Van links naar rechts

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

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

SERVICEPAGINA

DOORN, LANGBROEK: St. Martinuskerk
Kerk en secretariaat: Dorpsstraat 15, 3941 JK, Doorn.
Secretariaat: geopend ma t/m vrij 10.00-12.00 uur, Ans Damen, 
0343-412148,  martinus@doorn-langbroek.nl
PG: Fred Odijk, 0343-420391 fodijk@caiway.nl
LR: Bas Bueno-de-Mesquita 06-12181383 
martinus@parochie-sintmaarten.nl
NL 12 iNGB 0000 5810 28 t.n.v. St. Martinus Doorn 

DRIEBERGEN-RIJSENBURG: St. Petrus’ bandenkerk
Kerk: Kerkplein 5, 3972 EK, Driebergen-R.
Secretariaat: RIjsenburgselaan 4, 3972 EJ, Driebergen-R. 
Geopend vrij 09.00-12.00 uur, 0343-514708, 
voor urgente zaken 06-10433511 
petrusbanden@parochie-sintmaarten.nl 
PG: Dineke Lintel, 0343-539333  dineke.lintel@gmail.com 
LR: Jozeph Verbon, 06-52420954 jozeph.verbon@gmail.com
NL 20 RABO 0375 2287 72 t.n.v.  kerkbestuur St. Petrus’ banden

LEERSUM, AMERONGEN, OVERBERG: St. Andrieskerk
Kerk: Planterslaang 19a, 3956 VV, Leersum.
Secretariaat: Engelberg 15a, 3956 VL, Leersum, 0343-451331, 
andries@parochie-sintmaarten.nl
PG: Loes Grimmelijkhuizen 0343-454294 
loesgrimmelijkhuizen@outlook.com
LR: Ans Middelplaats, 0343 - 452768 w.middelplaats@ziggo.nl
NL 32 INGB 0006 4626 51  t.n.v.  RK Parochie Sint Maarten 
geloofsgemeenschap St. Andries

MAARN, MAARSBERGEN: St. Theresiakerk
Kerk en secretariaat: Amersfoortseweg 50, 3951 LC, Maarn, 
0343-441210 (antwoordapparaat), theresia@parochie-sintmaarten.nl
PG: Elly Rietveld, 06-24687032, ellyrietveld@zonnet.nl
LR: Annique van Baal, 06-22965400, jan-annique@planet.nl
NL 56 RABO  0372 4328 75  t.n.v. St. Theresiakerk

WOUDENBERG, RENSWOUDE, SCHERPENZEEL: H. Catharinakerk
Kerk en secretariaat: W. de Zwijgerlaan 38, 3931 KS, 
Woudenberg, 033-2862000 (antwoordapparaat), 
catharina@parochie-sintmaarten.nl 
PG & LR: 033-286200 
catharina@parochie-sintmaarten.nl
NL 56 RABO  0372 4328 75  t.n.v. St. Theresiakerk
NL 22 INGB 0002 3575 00 t.a.v. Parochie Sint Maarten 
geloofsgemeenschap H. Catharina

ZEIST: St. Josephkerk
Kerk en secretariaat: Rozenstraat 20, 
3702 VP, Zeist.
Secretariaat: geopend ma t/m vrij 08.30-12.30 uur, 
Raquel Greeven, 030-6922113, 
emmaus@parochie-sintmaarten.nl 
PG: Jacqueline Bouma, j.huige@ziggo.nl 
LR: secretariaat Emmaus, 030-6922113
emmaus@parochie-sintmaarten.nl 
NL 74 INGB 0000 2489 48  
t.n.v. Emmausgemeenschap Zeist

PRODUCTIE VOLGEND NUMMER

Deadline kopij: 
donderdag 12 september 2019

Verspreiding: 
zaterdag 5 oktober 2019
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