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3Oktober - november 2019

'Herfst, wees welkom in mijn leven, ik groet je, jij bode van de rust.' Zo begint het
mooie gedicht van frater Ton Oostveen op  pag. 7. 'Bode van de rust': wat klinkt dat
aanlokkelijk. We zijn met elkaar weer aan een nieuw seizoen begonnen, startzon-
dagen, de Vredesweek, de familiedag, ze  liggen al weer achter ons.  In het verschiet
nieuwe parochieactiviteiten als de Sint Maartendag (pag. 5), de vieringen van Aller-
heiligen en Allerzielen, een feestelijk jubileum van een bijzonder koor uit Driebergen
(pag. 8/9), noem maar op. Maar wat zou het heerlijk zijn als we deze periode ook
kunnen beleven, zoals de dichter beschrijft. Als er in al ons dagelijkse doen ook
steeds aandacht blijft voor de ziel (zie bijdrage Joke Litjens, eveneens pag. 7).
Daarom beginnen we ons nieuwe Jaarthema - 'Bouw een brug', dat zo actief klinkt
- eerst maar eens met een inspiratieboekje voor alle vrijwilligers. Om rustig, met
een bezinning, aan een bijeenkomst te beginnen; om samen over te praten. Om
niet te verdwalen in de drukte van alledag.

De eerste brug is net voor de vakantie gebouwd: naast dit parochieblad ‘de Mantel’,
dat zes keer per jaar verschijnt op papier en digitaal, is er nu een tweewekelijkse
digitale Nieuwsbrief voor onze parochie. Als aanvulling op het blad, met wat uitge-
breider plaatselijk nieuws, in memoriams, en ook zaken die ons allemaal aangaan.
Wilt u de NIeuwsbrief ontvangen, dan kunt u zich aanmelden via de website:
www.parochie-sintmaarten.nl. Klik op ‘Nieuwsbrief’ op de homepage.

Nelleke Spiljard, pastoraal werker
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In de parochies waar ik heb gewerkt, viel
het me altijd op: rond 1 en 2 november
kwamen mensen wat vaker dan gewoon-
lijk naar het kerkhof, op deze dagen staan
er extra bloemen en is het graf keurig
schoongemaakt en bijgeharkt. Als pastor
bereid ik me extra goed voor, de vieringen
op Allerzielen moeten vlekkeloos verlo-
pen, net als een uitvaart, want je kunt dit
emotionele moment niet overdoen.

Natuurlijk heb ik zelf ook dierbaren te
gedenken. In de afgelopen jaren zijn er
enige mensen gestorven die een belang-
rijke betekenis voor me hebben gehad,
en nog hebben. Ik gedenk ze samen met
de mensen in onze geloofsgemeen-
schappen. Het samen vieren en geden-
ken geeft troost, bemoediging, maar ook
uitzicht: zij leven in het Licht van God.
We vieren niet zozeer de dood, maar het
leven. Dit ondanks het verdriet, dat soms
zo groot kan zijn. 

Toch bijzonder dat we een dag eerder Al-
lerheiligen vieren: grote namen maar ook
minder bekende personen die officieel
zalig of heilig zijn verklaard. Toen ik mijn
eerste auto had gekocht, duurde het niet
lang of ik kreeg van mijn oma een Sint
Christoffel, beschermheilige van reizigers
en verkeersdeelnemers. Iedere heilige

man of vrouw heeft een eigen betekenis
en een eigen verhaal. Maar belangrijk is
dat ze in onze wereld een Licht zijn ge-
weest voor mensen. Vanuit hun hart en
roeping hebben ze stem gegeven aan de
nood van mensen en Christus en Zijn
Blijde Boodschap heel dichtbij weten te
brengen. Laten we deze mensen blijven

aanroepen en blijven vieren omdat zij
een levend teken zijn dat het leven het
altijd moet winnen van de dood, en het
licht het altijd moet winnen van de duis-
ternis. Zij laten zien dat Christus leeft.
Heiligen zijn mensen waar 'licht' door-
heen straalt. Dat hebben voor ons die-
genen ook gedaan die we elke dag moe-
ten missen, onze eigen 'heiligen', ze zijn
en blijven ons 'heilig'. Mede namens de
andere pastores wens ik u daarom heel
veel sterkte deze dagen. 

Met hartelijke groet, pastoor Harrold Zemann
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Vuur
Het is vuur dat nu in ons brandt.
Het is laaiend, woordeloos vuur.

Het is vuur van gemis,
Van warmte e n strijd

Van worsteling en verlangen
Het is eeuwig, heilig vuur
Dat nooit meer zal doven

Het is Gods vuur
In wiens Licht je thuis mag zijn.

Amen.

Pastorale column

Voor veel mensen zijn het wat beladen dagen, Allerheiligen en Allerzielen. De
mensen die een voorbeeld voor ons zijn, die we los moesten laten, die onlos-
makelijk met ons leven verbonden zijn. Ook al zijn ze gestorven en hebben
we ze moeten loslaten: die band kan nooit doorgesneden worden en soms
voelen we de pijn en het verdriet nog elke dag.

Allerheiligen en Allerzielen 2019: 

Wij gedenken...
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Die begint om 11.00 uur met de Eucha-
ristieviering, in de Zeister St. Jo-
sephkerk. Die dag zijn de kerken in onze
andere geloofsgemeenschappen geslo-
ten: iedereen is welkom op de parochie-
dag. Uit de andere locaties is vervoer
geregeld; belangstellenden dienen dit
tijdig door te geven bij de eigen geloofs-
gemeenschap. Deelname: gratis; wel is
er tijdens de viering een collecte voor
de onkosten. De organisatie draagt zorg
voor de lunch (soep en broodjes). U kunt
langer houdbare (fair trade) producten

meenemen voor de Voedselbank, in te
leveren vóór de Eucharistieviering.

Dagprogramma:
11.00 uur Eucharistieviering
12.15 uur Lunch
13.00 uur Musical, over talenten 
14.00 uur Gospelzang Henk Dissel 
14.30 uur Samenzijn met hapje en
drankje
15.00 uur Afsluiting

Hao Tran, pastoraal werker
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Nieuws
& achtergrondMusical, gospelzang en 

gezelligheid op parochiedag Diaken- en priesterwijding

Gauthier de Bekker
De diakenwijding van Gauthier de Bek-
ker in de Utrechtse St. Catharinaka-
thedraal is op 30 november. Aanslui-
tend receptie met gelegenheid de
wijdeling te feliciteren. De Bekker wordt
tot transeunt diaken gewijd: de laatste
stap op weg naar de priesterwijding,
op 6 juni 2020 (eveneens in de St. Ca-
tharinakathedraal). Gauthier was vorig
jaar stagiair bij onze parochie.

De najaarsvergadering van parochie
Sint Maarten is woensdag 13 novem-
ber, 20.00 uur in het parochiecentrum
van de St. Josephkerk in Zeist (Rozen-
straat 20); vanaf 19.30 uur inloop met
koffie en thee. De vergadering is in
eerste aanleg bestemd voor pastoraal
team, pastoraatgroepen en locatie -
raden. Voorlopige agenda: het paro-
chiebestuur geeft informatie over de
financiën (Gerard Hoogervorst), over
het onroerend goed (Dimitry Melchi-
ors), uit St. Maarten- en Lucasparo-
chie (pastoor Harrold Zemann) en over
personele zaken (Hannie van Kippers-
luis). Na een pauze komt het pasto-
raal team met de stand van zaken
rond kerntaken, nabijheid en innova-
tief pastoraat. Gastspreker: Berna-
dette Albers, over ‘De toekomst van
de parochies; hoe houden wij ons ge-
loof levend?’

Beste parochianen, 
Graag bedank ik u allen hartelijk voor
de vele blijken van waardering, ver-
bondenheid en bemoediging die ik bij
mijn afscheid mocht ontvangen. Ik ver-
huis eerst naar de pastorie van Huis-
sen-Zand om later definitief te verhui-
zen naar Elst. Met hartelijke groet.
Karel Donders, pastoor H. Maria Magdalena-
parochie 
Postadres: Markt 7, 6681 AE Bemmel
E-mail: 
kdonders@rkparochiemariamagdalena.nl

Een inspirerende Eucharistieviering o.l.v. het pastoraal team, ontmoetingen,
een musical door kinderen uit de parochie, volkszanger Henk Dissel, lunch,
smakelijke hapjes en drankjes: het zijn de ingrediënten van onze parochiedag,
de St. Maartendag, op zondag 10 november.

Beste parochianen, mag ik mij even voor-
stellen. Ik ben Paulus Tilma en loop ko-
mend jaar als priesterstudent stage in
de parochies St. Lucas en St. Maarten.
Ik ben geboren in Amsterdam, opgegroeid
in Maarssen, ben 26 jaar en heb de af-
gelopen jaren op het Ariënsinstituut ge-
woond en aan de universiteit van Tilburg
mijn theologiestudie gevolgd. Dit stage-
jaar is het laatste jaar van mijn master.
Momenteel werk ik aan mijn scriptie. Die
gaat kortgezegd over naastenliefde van-
uit het katholiek gezinsleven. Al lange tijd
verlang ik ernaar priester te worden. Het
is voor mij een roeping om God en de
kerkgemeenschap te dienen. Vanuit het
dagelijks leven mogen we steeds weer
optrekken naar God en Hem ontmoeten
in de gemeenschap. Dat is voor mij heel
waardevol, geeft kracht. De liefde van

God zou ik graag willen doorgeven en de-
len met iedereen die op zoek is naar de
bron van ons leven. Ik hoop komend jaar
veel goede en leerzame ervaringen op te
doen in de parochie. Ik kijk er ontzettend
naar uit mijn eerste stappen in dit dienst-
werk in deze parochies te mogen zetten.
Hopelijk zullen we elkaar ontmoeten.

Paulus Tilma, priesterstudent

Priesterstudent Paulus Tilma, onze
nieuwe stagiair. FOTO Christianne

Najaarsvergadering

Nieuwe stagiair

Woord van dank

Vijgenboom
* Na de laatste Eucharistieviering eind au-
gustus met kapelaan Karel Donders kreeg
deze namens de parochie een vijgenboom
aangeboden. De boom, al van een mooi for-
maat, krijgt een plek in zijn nieuwe parochie,
in Elst, waar hij pastoor is geworden. Paro-
chiaan Margje Hengeveld uit Barneveld
overhandigde Karel bovendien een boek met
foto’s uit de periode dat hij in de St. Maar-
ten- en de St. Lucasparochie werkte. 
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'Wie een brug legt naar een ander, kan altijd heen en
terug' (citaat van Jana Beranova). Dit motto citeert
verpleeghuispastor Marinus van den Berg in zijn boek
'Bruggen naar morgen'. Het stond maandenlang op de
tram die dwars door de stad, via de Erasmusbrug,
Rotterdam-noord en -zuid verbindt.

'Bouw een brug' luidt ons jaarthema.
Een jaarthema kan al die vele
groepen en groepjes in de
parochie verbinden.
Waarom juist dit
thema?
Bruggen kom je in
de bijbel niet zo
tegen. Toch is de
brug een symbool
dat aanspreekt.
Voor Marinus van
den Berg staat het
voor '… verlangen
naar verbinding, verlan-
gen uitgenodigd te worden,
verlangen naar heen en weer.
Bruggen kunnen ongewenst isolement
verbreken. Misschien is levenskunst wel: over

bruggen gaan,
bruggen bouwen,

verbinding zoeken.' In zijn werk met ernstig zieke mensen
is steeds weer zijn vraag: ‘Mag ik wel aan boord komen?’
En even verderop: 'Bruggen geven me hoop, zijn een teken
van vrede. Beelden van stuk gebombardeerde bruggen
stemmen me verdrietig. Sommige bruggen zijn ontoegan-

kelijk geworden, ook tussen mensen.'
Het thema 'Bouw een brug' met zijn

vele kanten spreekt ons aan
als pastoraal team. Het

helpt ons ook ons niet
op te sluiten in onze

eigen werkgroep,
ons eigen koor,
ons eigen be-
stuur, onze ei-
gen fijne club,
maar gericht te

zijn op ontmoe-
ting, met elkaar,

met anderen, met
God. En het helpt ons

na te denken over de toe-
komst. Het jaarthema wordt

geopend met een brief aan alle vrij-
willigers, met daarbij een klein inspiratieboekje

rond het thema, voor werkgroepen of misschien gewoon
voor je zelf.
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Nieuws
& achtergrond

'Bouw een brug'
'Gericht op ontmoeting, met elkaar, met God'

Er was sprake van een beperkt aantal
pontifices, die gezamenlijk het college
van pontifices vormden onder leiding
van een pontifex maximus. Zij werden
geacht bruggen te bouwen tussen men-
sen en goden. Veel later is de term een
synoniem geworden voor ‘bisschop’. De
paus wordt wel aangeduid als summus
pontifex, de hoogste pontifex.

Interessant is natuurlijk de vraag of
‘bruggen bouwen’ nog van toepassing
is, in die zin of er in de praktijk nog aan-
dacht aan wordt besteed. Dat ligt aan
wat eronder wordt verstaan: gaat het

vooral om verbinding met elkaar zoeken
binnen het verband van onze kerk (of
parochie), waar sprake is van verschil-
lende stromingen, of ook om bruggen
bouwen naar buiten toe, naar de samen-
leving of andere kerken?

Voor onze parochie is het nieuwe jaar-
thema ‘Bouw een brug’ gericht op ver-
binding maken met anderen binnen de
parochie, met groepjes en/of mensen die
wellicht over bepaalde onderwerpen an-
ders denken. Het kan ook gericht zijn op
samenwerking met katholieke  geloofs-
gemeenschappen elders. Hier en daar

komen geslaagde samenwerkingsexpe-
rimenten voor. Eveneens op plaatselijk
niveau zien we vormen van ‘bruggen’ tus-
sen katholieke geloofsgemeenschappen
en andere kerken, o.m. tot uiting komend
in gezamenlijke programma’s voor vor-
ming en ontmoeting.   

Zelf denk ik dat we binnen onze eigen
plaats al aardig op weg zijn als gemeen-
schap ook naar ‘buiten’ te kijken, wat
overigens ook wordt bevorderd door de
betrokkenheid en visie van kerkenraden
en voorgangers van andere kerken. Op
provinciaal en landelijk niveau dienen
echter nog wel de nodige stappen gezet.
De kerkleiding lijkt het vraagstuk van de
‘oecumenische geloofshouding’ en van
wat ‘kerk zijn’ fundamenteel betekent
nog te sterk te benaderen vanuit een
wat verkokerde visie die juist de ge-
wenste samenwerking in de weg staat.
Theo Wagenaar, parochiaan Leersum

Bruggenbouwen: jaarthema
Het latijnse woord voor bruggenbouwer of wegbereider is ‘pontifex’. In de Ro-
meinse tijd was een pontifex een priester die kwade invloeden moest afweren
als men het grondgebied verliet. Het moest voorkomen dat de uitreiziger iets
werd aangedaan of met onjuiste denkbeelden zou thuiskomen.

FOTO: BAZAN TRAVEL
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Welkom Herfst
Herfst wees welkom in mijn leven,

ik groet je, jij bode van de rust.
Mijn levensdagen lopen op een einde,
al is mijn vlam nog lang niet uitgeblust.

Mijn dagen vallen als de bladeren,
soms snel, soms moeizaam, 

pijnlijk nu en dan. 

Zelfs kaalheid toont zich reeds op vele fronten,
toch is mijn leven kleurrijk in haar pracht.
Als de natuur mag leven met seizoenen,

mag ik als mens vertrouwen op die kracht.
Want na de winter van de dood 

wacht ons nieuw leven. 
In dit vertrouwen schuilt de zin van wat mij wacht.

Mijn lichaam is als humus voor de aarde,
maar wat Ik Ben zal Zijn buiten de tijd.

Zoals de boom mag sterven en weer bloeien,
zo wacht ons Lente, Leven, Liefde, Eeuwigheid.

Daarom wees welkom Herfst in mijn aardse leven,
Ik zie je weer in de spanne van de tijd.

Door: frater Ton Oostveen, De Bilt, 15 augustus 2018
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& achtergrond

Het zachte fluisteren van de ziel – het wordt treffend verbeeld
door Huub Oosterhuis. De ziel is de levenskracht, de essentie
van het diepste zijn. Een mysterie, het goddelijke dat in ieder
mens woont. In ieder mens, ja echt waar, dat geloof ik. Vaak
diep verborgen en onbewust. 
De ziel onthult zich als we geraakt worden door muziek, een
schilderij, een spinnenweb met een kruisspin. Wanneer een
ontmoeting tot een oprecht en diep gesprek leidt en je een
sprankje van de ziel mag ontwaren. In warme genegenheid,
zonder oordeel, in liefdevolle aandacht en zorg.
De zachte stem van de ziel klinkt ook door wanneer je met
je ziel onder de arm loopt, leegte en zinloosheid je overvalt:
je ziel verwaarloosd? Voor mij een teken dat je wordt uitge-
nodigd stil te staan en te ontdekken wat vreugde en voldoe-
ning geeft. Om op eigen wijze ‘zout voor de aarde en licht in
de wereld’ te zijn. - Mt.5, 13-16

Joke Litjens (www.werkplaatsvoordeziel.nl) 

Die om mij smeekt
die ik heb afgeweerd

zolang ik kon.
Die mij niet sleurde, niet duwde, maar wenkte

over uw drempel.
Die de sluier van mijn angst
niet scheurde, maar optilde.

Die met enkel uw stem mij zo vermurwde
dat ik wilde’

(Huub Oosterhuis)

Kleuterkerk
over 'aandacht'
Op 27 oktober is er weer Kleuterkerk.
Dan gaan we het hebben over ‘aan-
dacht’. 
Tijd: 9.45-13.30 uur. 
Plaats: parochiezaal ‘Ons Centrum’,
Dorpsstraat 15, Doorn. 
Meer informatie: 
www.parochie-sintmaarten.nl of 
annekarien.damen@gmail.com. 

Afgelopen 8 september hebben we bij
Kleuterkerk vissen gemaakt voor de
Vredesviering van zondag 15 septem-
ber met als thema: ‘Vrede verbindt
over grenzen.’
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Het koor Sint Gregorius Magnus (SGM) van de Petrus’ bandenkerk in Drieber-
gen-Rijsenburg bestaat 135 jaar. Voor zo ver bij SGM bekend is het 't oudste
koor op de Utrechtse Heuvelrug. Een aantal koorleden alsmede organist en
dirigent aan het woord over de betekenis van zingen in dit koor. 

135  jaar
KOOR SINT GREGORIUS MAGNUS

Het R.K. Kerkkoor Sint Gregorius Magnus viert dit jaar zijn 135-
jarig bestaan met een bijzondere jubileummis. U bent van harte
uitgenodigd deze samen met het koor te vieren, en daarmee te
genieten van o.a. Deutsche Messe van Frans Schubert, Ave
Verum Corpus van Gounod, Gloria van Antonio Vivaldi en andere
mooie muziek m.m.v. fluitiste Marieke van Duren.

Wanneer: zondag 6 oktober, 9.30 uur.
Waar: Sint Petrus’ bandenkerk, Kerkplein 5, 
Driebergen-Rijsenburg.
Voorganger: Pastoor Harrold  Zemann.
Organist: Hans van Duren.
Dirigente: Marina Kaldeway.

Uitnodiging jubileummis
Het jubilerende R.K. Kerkkoor Sint Gregorius Magnus in volle omvang en glorie.

Na de mis bent u van harte welkom in het parochiecentrum voor een gezellig samenzijn onder het genot van een kop koffie
met iets erbij. Een boekje (€ 2,00) over ‘135 jaar St. Gregorius Magnus kerkkoor’ is daar dan verkrijgbaar. Ook te bestellen via
sgmkoor@gmail.com.
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Er staan veel teksten in de bijbel over muziek en één daarvan
vind ik buitengewoon inspirerend, niet in de laatste plaats
omdat Bach in zijn eigen bijbel hierbij een aantekening heeft
gemaakt. De tekst uit 2 Kronieken 5, 13-14 luidt: ‘…op dat
moment moesten blazers en zangers muziek ten gehore bren-
gen ter ere van de Heer. Zodra het geluid van de trompetten,
cimbalen en andere instrumenten opklonk en de zangers de
lofzang aanhieven 'De Heer is goed, eeuwig duurt zijn trouw,
vulde de tempel, het huis van de Heer, zich met een wolk. De

priesters konden hun werk niet verrichten, want de majesteit van God vulde de
hele tempel’. Bach tekent aan: ‘Bij aandachtige muziek is God met zijn genade
aanwezig’ (Kooke, S. 2018, 23 februari). God in de metafoor van een wolk, dat wil
zeggen de verborgen aanwezigheid van God: dát is waar het in de kerkmuziek om
gaat, het laten ervaren van de aanwezigheid van God. In Kronieken worden de
ambten in de tempel genoemd en daar waar het gaat over de muziek heeft Bach in
de kantlijn geschreven: ‘Zie je wel, ik ben als cantor net zo belangrijk als de dominee’
(Kooke, S. 2018, idem). Ik hoop dat ik met het koor Sint Gregorius Magnus, onze
organist Hans van Duren en de voorgangers nog lang deze dankbare muzikale
taak in de prachtige katholieke liturgie, die mij na aan het hart ligt, mag vervullen.
Marina Kaldeway, dirigent SGM

(Bron: Kooke, S. (2018, 23 februari). Heruitgave bijbel brengt Bach dichterbij. Trouw, p. 8.)

Nieuws
& achtergrond

'De verborgen aanwezigheid van God:
dát is waar het in de kerkmuziek om gaat'

In een kerkkoor zingen is leuk, echt. Klank geven aan geluid,
en dat in overeenstemming brengen met anderen: spannend
en inspirerend. Het verbindt, geeft saamhorigheid, schept
vertrouwen en vriendschap. Samen zingen geeft een extra
accent aan het zingen: je stemt af op een ander, gaat er
soms ook een beetje tegenin, maar altijd in vertrouwen en
als onder vrienden. In een kerkkoor ben je in de eerste plaats
lid van de groep waarmee je je één voelt. Het gaat daarbij om
je eenheid van geloof, in alle verscheidenheid waarin dat ge-

loof beleefd wordt, biddend en/of mediterend. Dat maakt het zingen, speciaal bij
SGM, met zijn diverse stijlen, voor mij zo aantrekkelijk. Ik hoop dat nog lang te
mogen en te kunnen blijven doen.  Jos Bakker

Eén met de groep

Jaren geleden vertelde ik de dames van mijn trimgroep op
een gezellig dameskoor te zitten maar graag ook in een ge-
mengd koor te willen zingen. Het antwoord: Kom eens luiste-
ren bij ons. 'Ons' was het kerkkoor Sint Gregorius Magnus
van St. Petrus' banden, mij wel bekend. Van luisteren kwam
het niet: ik werd tussen de sopranen gezet, en ik sta daar
nog steeds. Er waren toppen en dalen. Een 'top' was het 125-
jarig bestaan, met een overzichtstentoonstelling en een mooi
concert. Nu bestaan we 135 jaar, daarmee zijn we één van

de oudste kerkkoren in Nederland. Een koor met een prima sfeer waarvan de leden
elkaar zien staan en steunen, een levendig koor, een koor met vele goede herinne-
ringen.  Joke van Engelenburg

Prima sfeer

Met gepaste trots
vieren wij het
135-jarig bestaan
van Sint Grego-
rius Magnus. Een
duik in het archief
geeft een boei-
end beeld van
een sociaal, actief

en een zich steeds vernieuwend koor.
Ook markante dirigenten en organisten
hebben wij in ons midden mogen heb-
ben. Het 'mannenkoor' werd in 1975 ge-
mengd; in 2017 werd de Schola Canto-
rum verrijkt met dames. Een enorm
groot repertoire met tal van schitterende
missen maakt het repeteren steeds
weer de moeite waard. SGM, proficiat!
Diny Bronsgeest

Steeds vernieuwend

Nieuws
& achtergrond

In 1984 ver-
huisde ik naar
Driebergen. Ik
was bezig met
mijn orgelstudie
en zocht een kerk
om een paar keer
per week op het
orgel te studeren.

In de krant las ik dat in de Petrus’ ban-
denkerk een nieuw orgel was geplaatst
en na daar een concert op het Vermeu-
len-orgel te hebben meegemaakt, trok
ik de stoute schoenen aan: ik belde aan
bij de pastorie, vroeg naar de mogelijk-
heden van studie op het orgel en met-
een kon ik twee ochtenden per week te-
recht. En pastor Sturkenboom kwam
dan langs voor een praatje. Althans, dat
dacht ik: niet veel later vroeg hij of ik
het grote koor wilde begeleiden; Otto
Mengelberg was al aardig op leeftijd en
wilde minder gaan spelen. En zo kwam
het dat ik najaar 1986 bezoek kreeg
van een afvaardiging van het koorbe-
stuur: ik kon organist worden van de Pe-
trus’ bandenkerk. Sinds 1 januari 1987
verzorg ik met veel plezier de muzikale
begeleiding van Sint Gregorius Magnus.
Hans van Duren, organist

'Ik belde aan bij 
de pastorie...'
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Waarom 'verlieskunde'? Antoinette: 'Bij rouw ligt mijn hart. In
mijn werk als pastor maak ik mee dat mensen na verlies dicht-
slaan tijdens een gesprek met mij. Dat kan erop duiden dat ie-
mand vastloopt in de rouw; het werk niet meer aankunnen,
vluchten in alcohol, de relatie laten versloffen. Dat raakt me.
Toen ik jonger was, heb ik verschillende mensen verloren die
me dierbaar waren. Allemaal nog geen 40. Daar ben ik indertijd
letterlijk ziek van geweest. Ik kon niet met de rouw omgaan.
Tót ik goede begeleiding kreeg; daar heb ik enorm veel van ge-
leerd. Zo ontstond het verlangen zoiets ook te kunnen bieden,
immers: in de kerk ís veel rouw.'
Tijdens de verliesopleiding worden de studenten opnieuw door
vroegere rouw heen geleid, nodig om dat vak goed te kunnen
uitoefenen. 'Het vergroot je bagage enorm', zegt Antoinette.
'Wat ik bijvoorbeeld beter ben gaan zien, is dat mensen onge-

looflijk veerkrachtig zijn. En ook dat rouwen niet stopt: je draagt
het je hele leven mee. Verlies wordt zachter, maar er blijven
altijd triggers die het verdriet doen terugkeren: een muziekstuk,
een periode in het jaar, een bijzondere plek.'

'Daar eerlijk over zijn als consulent is belangrijk. Iemand vroeg:
“Hoe lang duurt dit nog?” Dan zeg ik: het zal blijven maar het
wordt wel minder, of anders. En je kunt niet spreken van rouw-
fasen, zoals soms gebeurt, alleen van rouwtáken. Rouwen is
hard werken. Je moet het zelf doen, maar je hoeft het niet
alleen te doen; dáár ligt een taak voor de kerk. Het is immers
één van de werken van barmhartigheid: er met aandacht zijn
voor iemand die dat nodig heeft; luisteren, contact maken,
ruimte geven, samen spreken over zingeving, de tijd nemen.'
De opleiding leerde haar ook dat mannen en vrouwen anders
rouwen. 'Vrouwen laten over het algemeen hun emoties meer
toe, huilen eerder. Praten bovendien gemakkelijker over gevoe-
lens, over verlies. Daardoor zoeken zij eerder hulp. Terwijl man-
nen flink willen zijn, dóórgaan, afleiding zoeken. Zij praten niet
zo gauw over hun situatie, willen er zelf zien uit te komen. Daar-
door drukken ze verdriet weg.'

Interview
Antoinette Bottenberg

Het hoort helemaal bij haar, zegt Antoinette Bottenberg
(47): zich telkens weer verder scholen. Eerder deed deze
pastoraal werker bij de parochies Sint Maarten en Sint
Lucas na haar universitaire theologiestudie al cursussen
Engels en verhalen vertellen.

'Rouwen is hard werken, maar
je hoeft het niet alleen te doen'

Pastoraal werker Antoinette Bottenberg

Pastoraal werker Antoinette Bottenberg
deed de post-hbo basisopleiding verliescon-
sulent/rouwbegeleider. Nu gaat zij zich spe-
cialiseren in 'rouw en trauma', een
therapeutisch gerichte vervolgstudie. Wat
brengt haar hiertoe? En hoe gaan pastoraat
en therapie zich tot elkaar verhouden?

Antoinette Bottenberg begeleidt als pastor een kindergroep.
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Interview
Antoinette Bottenberg

'Om niet vast te lopen in verdriet, is belangrijk dat je niet alleen
met het gemis bezig bent én niet alleen maar afleiding zoekt.
Rouw is een slingerbeweging: van afleiding zoeken naar stilstaan
bij het verdriet. Vrouwen moeten op dat eerste letten, mannen
moeten meer stilstaan bij verlies, of dat nu een sterfgeval is,
baanverlies, ziekte en afnemende gezondheid of iets anders.
Man en vrouw moeten elkaar daarin zien te vinden. Bij verlies,
met name bij een overleden kind, kunnen relaties stuklopen op
de verschillen in rouw bij man en vrouw. “Je blijft er zo in hángen”,
zegt de man dan, de vrouw reageert met: “Doet het jou dan he-
lemaal niets?”'

Antoinette geeft nu lezingen over verlies en rouw, voor vrijwilligers
en andere belangstellenden, om inzicht te geven. 'Ik vertel dat
rouw voortkomt uit liefde; de liefde is zijn adres kwijtgeraakt, je
houdt van iemand en die is er niet meer. Wat is dan gezonde en
wat ongezonde rouw? Ik reik tools aan om verlies bespreekbaar
te maken en ermee om te gaan. Zoals, vraag niet: ”Hoe gaat het
ermee?”, dat is immers overduidelijk: slecht. Maar vraag: “Hoe
is het sinds die gebeurtenis met u gegaan?” Of: “Hoe voelt u
zich vandaag?”, “Wat hebt u nodig?” En vermijd werkelijke fláters
als: “Tijd heelt alle wonden” of: “Het wordt tijd dat je gaat door-
pakken”. Ander instrument voor vrijwilligers is: verduren, geduld
hebben tijdens een rouwgesprek. Alles van de kant van de rou-
wende persoon is welkom: vragen, verdriet, schaamte, angst,
opluchting, woede, schuldgevoel bij een geval van zelfdoding.
Het luisterend oor is wezenlijk, niet de poging oplossingen aan
te dragen. Voorwaarde voor dit alles is dat je zelf “vrij” bent en

eigen sores bij jezelf laat. Tijdens een verliesgesprek kun je het
níet over jezelf hebben.'
De opleiding heeft haar geïnspireerd de kerkelijke rouwbrieven
van parochie St. Lucas te herschrijven: 'De huidige zijn verouderd.
Weduwen en weduwnaren in de parochie krijgen vier keer per
jaar een brief waarin wij als pastoraal team rouw en verlies ver-
binden met een troostend gedicht, teksten uit psalmen of bij-
belfragmenten, zoals over Job, die ook groot verlies kende. Wij
willen daarmee laten zien dat God bij hen is en hen naar een
plek kan brengen waar zij kunnen rusten, want sommige rou-
wenden zijn heel moe; als team kun je niet iedereen na verlies
blijven bezoeken, wij willen wèl betrokken blijven.'
Haar lievelingspsalm is 118, uit Gezangen voor Liturgie. 'Het
zegt onder meer: “Ik was gevangen en riep: God. En Hij heeft
geantwoord, Hij heeft mij de ruimte gegeven, Hij komt voor mij
op als een vriend […]. Ik was geslagen, God heeft mij overeind
geholpen”.'

Antoinette Bottenberg:
'Alles van de kant van
de rouwende persoon
is welkom.'

Personalia
Antoinette Bottenberg (47), is pastoraal werker
bij de parochies Sint Maarten/Sint Lucas. Ze
studeerde theologie aan de Katholieke Theolo-
gische Universiteit Utrecht, specialisatie paro-
chiepastor, na achtereenvolgens huishoudschool
en mbo plus hbo omgangskunde. Ze komt uit
een katholiek gezin met nog twee broers in IJs-
selmuiden, gemeente Kampen (biblebelt). Sinds
2000 werkt zij als pastor, het langst in Arnhem,
sinds 2010 bij St. Lucas. Onlangs rondde zij de
post-hbo-opleiding verliesconsulent/rouwbege-
leider af bij instituut Land van Rouw.

Oktober - november 2019

'Hechting is landingsbaan 
voor gezonde rouw'
Pastor en verliesconsulent zijn gaat goed samen, zegt Antoinette Bottenberg.
'Een pastor is geen hulpverlener. Hij of zij luistert, ís er voor een ander. Samen
staan gelovige en pastor open voor God, zoeken Zijn troost. Je vindt elkaar in
het geloof. Na een sterfgeval bezoek je de familie en dan let je erop of mensen
die rouwen de beschikking hebben over goeie sociale hulp. Eventueel kun je
een vrijwilliger uitnodigen deze mensen te begeleiden.'

'Een verlíesconsulent heeft het gereedschap allereerst iemands hechting te
bezien; dat is het vernieuwende ten opzichte van mijn werk als pastor. De con-
sulent gaat terug naar hoe welkom iemand was als kind: hoe heb jij je kunnen
hechten, kon je terecht met: “Pap, mam, ik heb je nodig”. Een veilige hechting
is een landingsbaan voor gezonde rouw. Ze maakt je daar veerkrachtig in. Nu ik
de opleiding verliesconsulent heb afgerond, denk ik dat ik, wanneer ik als pastor
zie dat mensen dreigen vast te lopen in verdriet, gerichter in gesprek kan gaan.'

Is niet het gevaar aanwezig dat straks de therapeutische insteek botst
met het pastoraat?
'Pastoraat is dermate anders dat ik denk die twee goed te kunnen scheiden. De
kennis die ik opdeed en nog ga opdoen, kan ik inzetten om anderen – zowel
rouwenden als vrijwilligers – te begeleiden. Maar therapie zal ik niet inzetten in
mijn pastorale werk. Wel kan ik straks waarschijnlijk sneller signaleren en ge-
richter doorverwijzen.'

Verdriet, keerzijde van de liefde
Inspiratieavond waarin we het thema verdriet en rouw verder
met elkaar uitdiepen aan de hand van nieuwe inzichten.
Ook geven we handreikingen.

Datum: Dinsdagavond 5 november 2019 Tijd: 19.30 - 21.30
uur. Plaats: Ons Centrum, Dorpsstraat 15, Doorn (links naast de
kerk) Aanmelden: r.van.den.hoeven@parochie-sintmaarten.nl
Begeleiding: pastoraal werkers Antoinette Bottenberg en  Fred
Kok. Meer informatie: www.parochie-sintmaarten.nl
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ZATERDAG 5 OKTOBER
E : 19.00 Doorn P. Robertz, pater Martinuskoor
G : 19.00 Zeist M. v.d. Horst, pv Samenzang

ZONDAG 6 OKTOBER, 27e zondag door het jaar (C)
G: 09.30 Doorn werkgroep Samenzang
E : 09.30 Driebergen H. Zemann, pr SGM           
C : 09.30 Leersum M. Sarot, diaken Samenzang
E : 11.00 Maarn P. Robertz Theresiakoor
E: 11.00 Woudenberg H. Bloem, pr Rejoice 
E : 09.30 Zeist Mgr. H. Woorts Emmauskoor

ZATERDAG 12 OKTOBER
E : 19.00 Leersum Rector P. Kuipers Andrieskoor

ZONDAG 13 OKTOBER, 28e zondag door het jaar (C)
E : 09.30 Driebergen F. Verhaar, pr Mediant
C : 11.00 Maarn/Doorn C. van Loon, diak. Gez. koren
C : 11.00 Woudenberg M. v.d. Horst, pv Catharinakoor
L : 18.30 Woudenberg Dominee Samenzang
E : 09.30 Zeist Rector P. Kuipers Danielle & 

Suzanna Raue
09.45 Austerlitz H.  Bloem, pr Samenzang 

ZATERDAG 19 OKTOBER
C : 19.00 Driebergen N. Spiljard, pw SGM

ZONDAG 20 OKTOBER, 29e zondag door het jaar (C)
C : 09.30 Doorn N. Spiljard, pw Martinuskoor
E : 09.30 Leersum P. Koper, pr Andrieskoor
C : 11.00 Maarn E. Rietveld, pv Theresiakoor
C : 11.00 Woudenberg N. Spiljard, pw Samenzang
E : 09.30 Zeist H. Zemann, pr Samenzang

ZATERDAG 26 OKTOBER
C : 19.00 Woudenberg H. Tran, pw Samenzang

ZONDAG 27 OKTOBER, 30e zondag door het jaar (C)
K : 09.30 Doorn A.k. Damen, pv 
C : 09.30 Doorn C. van Loon, diak Onderweg
E : 09.30 Driebergen F. Verhaar, pr JKD
E : 09.30 Leersum H. Bloem, pr Andrieskoor
C : 11.00 Maarn H. Tran, pw Schola
E : 09.30 Zeist H. Zemann, pr Samenzang

DONDERDAG 31 OKTOBER
G : 19.00 Zeist M. v.d. Horst, pv Samenzang

VRIJDAG 1 NOVEMBER, Allerheiligen
E : 09.30 Maarn H. Zemann Samenzang

ZATERDAG 2 NOVEMBER, Allerzielen
E : 19.00 Doorn H.  Zemann, pr Martinuskoor
E : 19.30 Driebergen F. Verhaar, pr & Schola

wg. Rouwpastoraat
G : 19.00 Maarn N. Spiljard, pw Theresiakoor 
C : 19.00 Woudenberg H. Tran, pw Samenzang
E : 19.00 Zeist H. Bloem, pr Emmauskoor

ZONDAG 3 NOVEMBER, 31e zondag door het jaar (C)
G : 09.30 Doorn werkgroep Doorn Samenzang
C : 09.30 Driebergen H. Tran, pw Mediant 
C : 09.30 Leersum M. Sarot, diaken Samenzang
E : 11.00 Maarn H. Zemann, pr Theresiakoor
C : 11.00 Woudenberg N. Spiljard, pw Catharinakoor
E : 09.30 Zeist H. Zemann, pr Samenzang

DONDERDAG 7 NOVEMBER, H. Willibrordus
E : 09.00 Leusden H. Zemann. pr Samenzang 

ZATERDAG 9 NOVEMBER
Geen viering

ZONDAG 10 NOVEMBER, SINT MAARTENDAG
E: 11.00 Zeist Pastoraal team JKD &

Emmauskoor
L : 18.30 Woudenberg Dominee Samenzang

VRIJDAG 15 NOVEMBER
V : 19.00 Achterveld Mgr. H. Woorts & Vivente 

H. Tran, pw

ZATERDAG 16 NOVEMBER
C : 19.00 Driebergen M. Sarot, diaken SGM

ZONDAG 17 NOVEMBER, 33e zondag door het jaar (C)
C : 09.30 Doorn werkgroep Doorn Martinuskoor
C : 09.30 Leersum M. Sarot, diaken Samenzang
S : 10.00 Maarn Dominee Samenzang 
C : 11.00 Woudenberg M. Sarot, diaken Rejoice & 

Catharinakoor
E : 09.30 Zeist H. Zemann Samenzang

ZATERDAG 23 NOVEMBER
C : 19.00 Woudenberg H. Tran, pw Samenzang

ZONDAG 24 NOVEMBER, Christus Koning
K : 09.30 Doorn A.k. Damen, pv 
C : 09.30 Doorn H. Tran, pw Martinuskoor
E : 09.30 Driebergen F. Verhaar, pr Mediant
C : 09.30 Leersum C. van Loon, diak Samenzang
C : 11.00 Maarn H. Tran, pw Schola
E : 09.30 Zeist H. Bloem, pr Samenzang

Vieringen
rooster Vieringenrooster zaterdag 5 oktober t/m zondag 24 november 2019
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E: Eucharistieviering
C: Communieviering
G: Gebedsviering
K: Kleuterkerk
L: Oecumenische Leerdienst
O: Oecumenische viering
S: Schoolprojectviering
V: Vormselviering

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. 

 Kinderwoorddienst met op 6 oktober jubileumviering
SGM 135 jaar

 Hubertusviering
 Franciscusviering
 Gezamenlijke viering Wereldvoedseldag Doorn en

Maarn
 Gezinsviering
 Ons Centrum, Dorpsstraat 15, Doorn
 Gezamenlijke viering St. Maarten & St. Lucas in

Leusden, Hamersveldseweg 51
 Viering op het kerkhof, Ted Visserweg/hoek

Trompstaete, Maarn
 Vormselviering Sint Maarten & Sint Lucas, 

St. Jozefkerk, Hessenweg 325, Achterveld
 De Twee Marken, Trompplein 5, Maarn
 Viering Allerheiligen, Algemene begraafplaats,

Woudenbergseweg 46, Zeist

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

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

MAARN/DOORN – 13 OKTOBER – 
GEZAMENLIJKE VIERING 

Op 13 oktober is er een gezamenlijke viering in de Theresiakerk
met als onderwerp Wereldvoedseldag. Voorganger is Coen van Loon.
Het Theresiakoor zal worden ondersteund door koorleden uit Doorn.
Doet u ook dit jaar mee met het inzamelen van voedsel (houdbare
levensmiddelen) voor de Voedselbank Utrechtse Heuvelrug?  Deze
kunt u inleveren op: vrijdag 11 oktober vóór de viering van 09.30
uur, zaterdag 12 oktober tussen 14.00-16.00 uur en zondag 13 ok-
tober vóór de viering van 11.00 uur.  

Elke vrijdagochtend is er in Maarn
een eucharistieviering om 13.13 uur. 
Kijk voor de voorgangers van deze
vieringen op onze website.

ZEIST – OKTOBER – 
MARIAVIERINGEN/ROZENKRANSGEBED 

Oktobermaand – Mariamaand. Elke dinsdag in oktober is er in de St.
Josephkerk in Zeist om 19.00 uur een Mariaviering, verzorgt door de
werkgroep. Op 8 oktober is deze viering voor en met kinderen.
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Zeist
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'Christendom en xenofobie'
'Christendom en xenefobie – Naaste of vreemde?' is de titel van een 'nationaal
debat' van congresorganisatie Mariënburg, op zaterdag 30 november van
10.30-13.00 uur in de Dominicuskerk, Spuistraat 12, Amsterdam. Met o.a.
prof.dr. Stefan Paas, theoloog des vaderlands 2018. Entree: tien euro. Zie ook:
www.marienburgvereniging.nl of www.parochie-sintmaarten.nl. 
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Nieuws
& achtergrond

Bijbelgroepen
ZEIST
Elke eerste dinsdagavond van de
maand bijbelavond o.l.v. pastor Henk
Bloem. 
Wanneer: dinsdag 5 november
20.00-22.15 uur. 
Plaats: parochiecentrum Emmaus,
Rozenstraat 20, Zeist. 
Meer info: henkbloem@casema.nl. 

DRIEBERGEN
Aansluitend aan de viering van 9.15
uur elke vierde woensdag van de
maand bijbelochtend. 
Wanneer: woensdag 23 oktober ca.
10.00 uur. 
Plaats: parochiecentrum St. Petrus’
banden, Rijsenburgselaan 4, Drie-
bergen. 
Meer info: henkbloem@casema.nl. 

WOUDENBERG
Aan de hand van de serie 'Geloven
nu’ gaan we met elkaar in gesprek. 
Wanneer: donderdag 3 oktober 9.30-
11.30 uur. 
Plaats: bij een parochiaan thuis. 
Contactpersoon: Trees van Leur,
tr.vanleur@kpnmail.nl. Begeleiding:
Nelleke Spiljard, pw.

Geloof je het nog: dat de Sint Lucas- en Sint Maartenparochie samen een bloei-
ende gemeenschap krijgen? De inkomsten uit de Kerkbalans lopen landelijk
terug, het aantal dopelingen, communicanten en vormelingen loopt terug.

Het antwoord begint bij de vraag: geloof jíj het? Geloof je, en wat geloof je dan?
Groei op zich is niet het doel. Het doel is volgeling, leerling van Jezus te zijn. Maar,
Jezus stuurt zijn leerlingen er wel op uit om nieuwe leerlingen te maken en God zelf
belooft dat die inspanningen vruchtbaar zullen zijn. De kerk zal gaan groeien.
De cursusleiding gelooft zelf dat er een geweldig groeipotentieel is voor de Sint Lu-
cas- en Sint Maartenparochie: geloven we in nieuwbouw i.p.v. het scenario dat er
misschien wel deuren dicht moeten? Samen met pastoor Harrold Zemann gaat zij
in de Alphacursus hiermee aan de slag. De cursus wordt geleid door verschillende
priesters uit het bisdom Utrecht en Breda. Kom jij ook? Stuur ons alvast een mailtje:
alphacursus@barneveldzoekt.nl of bel met: 06-20791592. 
Meer info: www.barneveld zoekt.nl

Alphacursus: vanaf oktober op donderdagen van 18.00-21.00 uur (maaltijd 
inbegrepen). Plaats: Catharijnecentrum, Langstraat 36, Barneveld (naast de
kerk). Deelname: gratis. Het Alphateam

Missio 2019: steun aan India
Tijdens Wereldmissiemaand 2019 ondersteunt Missio de opbouw van de kerk en
het pastorale werk in noordoost-India. De bewoners van dit afgelegen deel van
India hebben het moeilijk, door uitbuiting bij hun werk op theeplantages en men-
senhandel. Religieuze gemeenschappen, ook van de katholieke kerk, bieden hulp
en ondersteuning. Missio voert momenteel de campagne 'Wat is jouw missie?' en
ziet het als een opdracht voor iedere gelovige 'de Blijde Boodschap te verkondigen'.
Daartoe is o.m. éénmalig het magazine 'Missie nu' uitgebracht. Op 20 oktober,
Missiezondag, wordt gecollecteerd voor Missio Pauselijke Missiewerken; overmaken
op NL65 INGB 0000 001566 t.n.v. Missio Wereldmissiemaand Den Haag kan ook.

Zusters ondersteunen de werkers van theeplantages bij hun streven naar betere
werkomstandigheden. FOTO Missio

Alphacursus over geloof
in toekomst parochie

Symposium over
ouderdom
'Ouderen: van kwetsbaarheid naar
weerbaarheid' is de titel van een sym-
posium, maandag 11 november van
10.45 tot 16.00 uur, in de Bergkerk
te Amersfoort. Met o.a. Herman van
Veen als spreker, over zijn boek 'Voor
het eerst', dat over ouder worden gaat.
Het symposium is bedoeld voor oude-
ren, professionals en vrijwilligers in de
(ouderen)zorg, belangenorganisaties
m.b.t. seniorenwelzijn, huisartsen, ver-
tegenwoordigers van kerken en de lo-
kale politiek en studenten. Aanmel-
ding (incl. lunch en afsluitend
hapje/drankje) door overmaking van
€ 60,-  (studenten € 45,-) op NL 40
INGB 0008 2419 72 t.n.v. Stichting
Amersfoortse Bergkapel, o.v.v. 'Sym-
posium onder de Vijgenboom 11 
november'.
Zie ook: www.parochie-sintmaarten.nl.
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De dagelijkse bijbeluitleg door een van
de broeders vond ik boeiend en leer-
zaam. De gesprekjes daarna hebben mij
soms geraakt omdat persoonlijke dingen
gedeeld werden die voor mij herkenbaar
zijn. Van tevoren zag ik er tegenop drie

keer per dag naar de kerk te gaan om
te bidden. Maar in Taizé is het normaal:
iedereen gaat en het is nog leuk ook. Ik
vind de liederen erg mooi. En de stilte
bij elk gebedsmoment was goed te
doen. Vaak dwalen mijn gedachten dan
af en ben ik snel afgeleid maar het geeft
mij wel rust en biedt ruimte voor naden-
ken en bidden. Verder had iedereen een
taak. Ik deed elke dag de afwas. Ande-
ren gingen afval opruimen of wc's
schoonmaken. Afwassen vind ik niet
leuk maar samen was het gezellig en je
maakt nieuwe contacten.

Terugkijkend vind ik Taizé een bijzondere
plek, omdat je samen met de broeders
en de vele jongeren een eenvoudig leven
van gebed, bijbelstudie, werk en ont-
moetingen leidt. De mensen zijn open,
vriendelijk en behulpzaam, zonder voor-
oordelen ook. De vriendschappen die ik
in Taizé gemaakt heb, wil ik nooit meer
kwijt. Verder ben ik door Taizé nog dich-
ter bij God gekomen en heb ik mijzelf
op een spirituele manier ontdekt. Wat
een ervaring, wat een mooie en onver-
getelijke reis was dit.
Maartje Noordermeer (20)
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Nieuws
& achtergrond

'Mooie en 
onvergetelijke
Taizéreis'
Met een groep van zeventien jongeren
en drie begeleiders uit verschillende
delen van Nederland, waaronder uit de
St. Lucas- en St. Maartenparochie,
waren we half juli een week in Taizé.
Voor mij was het de eerste keer. Ik
vond het spannend, maar het werd
echt een fantastische reis. Vooral de
ontmoetingen met de jongeren uit
onze groep en andere landen spraken
mij aan. Iedereen was aardig en be-
hulpzaam. Er heerst daar een open en
vrolijke sfeer, je komt gemakkelijk
met elkaar in gesprek. 

De Taizégroep met jongeren uit
de Sint Maarten en Sint Lucas.
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Op vrijdag 29 november begint in Zeist een nieuwe, extra club: de Kisiclub. Die is
voor kinderen van 4 tot ca. 14 jaar. Een bijbelverhaal vormt de basis voor een
musical met sketches, dans, zang en toneelstukjes die zal worden opgevoerd o.a.
op scholen en in bejaardentehuizen. We gaan dus naar buiten om onze blijdschap
te delen. Kinderen uit de hele parochie zijn welkom. Data: vrijdag 29 november en
20 december 2019 (data voor 2020 volgen). Tijd: 18.00 uur (we beginnen met een
maaltijd; ouders, broertjes, zusjes mogen ook meeëten). Plaats: Parochiecentrum
Emmaus, Rozenstraat 20, Zeist. Meer info: Marian van der Laan, 06-54902728 en
www.kisi.org.nl

Vooraankondiging Kisiclub

De Tienergroep is overgegaan in de Jongerengroep Children of the Light. Tijdens een
bijeenkomst om te overleggen over leuke activiteiten voor tieners ontmoette ik de
jongeren Jason en Benjamin. We spraken over hun ideeën en zij wisten dat er meer
jongeren geïnteresseerd zouden zijn meer verdieping te zoeken rondom het katholieke
geloof. Benjamin en Jason dachten al langere tijd na over het opzetten van een jon-
gerengroep, samen met begeleider Pierre Dunker. Ik was erg geraakt door hun be-
trokkenheid en de manier waarop zij andere jongeren enthousiast weten te maken
voor het geloof. Mocht je het leuk vinden als tiener of jongere een kijkje te nemen,
dan ben je van harte welkom bij Children Of The Light en kun je voor meer
informatie/aanmelding contact opnemen met Pierre Dunker: pierredunker@gmail.com.
De groep komt elke donderdagavond bij elkaar bij de St. Martinuskerk in Doorn
(Dorpsstraat 15), om 20.00 uur.
Anne-karien Damen

Tienerclub wordt jongerengroep
Children of the Light

De Werkgroep Gezinsvieringen is na
de vakantie weer met frisse energie
aan de slag gegaan. Elke eerste zon-
dag van de maand houden we om
09.30 uur een kinderwoorddienst in
de St. Petrus’ Bandenkerk. Alle kinde-
ren zijn daarbij van harte welkom. Aan
het begin van de mis vertrekken we
met een lantaarntje naar het parochie-
centrum. We praten en bidden samen,
luisteren naar een verhaal en zingen
een lied. Soms gaan we samen kleu-
ren. Misschien durf je daarna wel aan
de mensen in de kerk te vertellen wat
je in de kinderwoorddienst hebt ge-
daan. Of wil je een gebed voorlezen,
zodat ook de mensen in de kerk sa-
men met de kinderen kunnen bidden.
Zo vieren we dat God van ons houdt.
Nieuw in de werkgroep is Maarten Das.
Hij is 39 jaar, woont in Driebergen en
geeft huiswerkbegeleiding op De Breul.
Ook zingt hij in het koor Mediant. Als
kind vond hij het prachtig te luisteren
naar bijbelverhalen. Hij ziet de pure
verwondering van kinderen als een ver-
geten schat van de kerk.
Werkgroep Kinderwoorddiensten

Sfeerbeeld van een
Kisiclub in actie.

Doopvoorbereiding
Als u uw kind wilt laten dopen, meldt
u zich dan bij het parochiesecretariaat,
030-6922113, secretariaat@paro-
chiesintmaarten.nl. Dan volgt een uit-
nodiging voor twee avonden met ge-
sprekken over de betekenis van de
doop, geloven en gelovige opvoeding.
Ook praktische zaken komen aan bod. 
Data: 31 oktober & 7 november. 
Tijd: 20.00-22.00 uur. 
Plaats: parochiecentrum Emmaus, 
Rozenstraat 20, Zeist.

Website ‘Geloven Thuis’ komt met een
nieuw nazomerthema: 'Klaar voor de
start!' Over sport en geloofsopvoeding.
Met kijktafels (zie foto), knutseltips, knut-
seltips, gebedjes, bijbelverhalen en pren-
tenboeken. Kijk op www.geloventhuis.nl    

Geloven Thuis

Doorn-Lampionoptocht
Maandag 11 november is het Sint Maarten. Dat gaan we vieren. Zoek alvast je
lampion op of maak er één, want we willen er weer een leuke lampionoptocht van
maken. Meer informatie over tijd en locatie volgt in de nieuwsbrief en op de website.
Anne-karien Damen. 

Nieuws
& achtergrond

Driebergen-
Kinderwoorddiensten 
zijn weer begonnen
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oproepen

Zeist - donderdag 10 oktober
Dag van Ontmoeting
U bent van harte welkom om samen
met ons deze bijzondere dag mee te
vieren. Ontvangst vanaf 9.00 uur met
koffie/thee. De Eucharistieviering,
waarin u ook het Sacrament van de
Zieken kunt ontvangen, begint om
10.15 uur. Aansluitend een verzorgde
lunch en een middagprogramma met
verhalen en muziek. Rond 15.30 uur sluiten we af. 
Plaats: Kerkelijk Centrum Zeist-West, De Clomp 33-01.
Aanmelden en meer info: Margriet van Denderen, 
030-2012513, vandenderenmargriet@online.nl.

Austerlitz - 13 oktober - Sint Hubertusviering 
Sint Hubertus, patroon van de 
jacht. Welkom op zondag 13 
ok-tober om 10.00 in het Be-
auforthuis (Woudenbergse-
weg 70, Austerlitz) voor de 
St. Hubertusviering. De 
Hubertus jachthoornblazers 
uit de Bilt zullen de viering 
muzikaal begeleiden en na 
afloop zijn er voor ieder, zo-als 
men in Limburg gewend was, 
St. Hubertusbroodjes. 
Op onze website 
www.parochie-sint-maar-
ten.nl leest u meer over de 
legende van St. Hubertus.
Mede namens mevr. Lidwien 
Vork van het Beauforthuis, Henk 
Bloem, pr. 

Doorn - 17 november - Martinusviering 
We vieren het feest van St. Martinus, de patroonheilige van
onze parochie. Het is in de Martinuskerk een goede gewoonte
en traditie dat onze parochianen dan diverse soorten fruit
meebrengen. Tevens zal in deze viering de Paaskaars worden
verloot. Het ingezamelde fruit wordt verdeeld over fruitschaal-
tjes, die zullen worden bezorgd bij zieken en alleenstaande
ouderen in Doorn en Langbroek.
Evenzo zijn er tijdens deze viering mensen aanwezig die een
‘Franciscuswandeling’ gaan maken.
Vooraf aan deze wandeling willen zij eerst beginnen met gebed
en nemen daarom deel aan onze viering.

Zeist - Sams Kledingactie 
Sams kledingactie zamelt al meer dan vijftig jaar kleding
in voor mensen in nood. U kunt op zaterdag 19 oktober
van 10.00-13.00 uur gebruikte en nog bruikbare kleding
en schoenen in gesloten plastic zakken op de volgende
locaties inleveren: St. Josephkerk, Rozenstraat 20 en in
winkelcentrum De Clomp, Zeist-West.

Zeist - iPads gezocht 
De iPadcursus in augustus met leen iPad is weer succesvol
geëindigd. In oktober volgt voor deze deelnemers een her-
halingscursus. Daarvoor moet iedereen zelf een iPad mee-
nemen. Veel van hen hebben een eigen iPad gekocht of
gekregen, vijf deelnemers hebben hier het geld niet voor
beschikbaar. Daarom de volgende oproep: Heeft u nog
een oude niet meer gebruikte iPad en wilt u deze afstaan
aan een van onze deelnemers aan de iPadcursus? Dan
kom ik graag in contact met u. Alvast heel hartelijk dank
voor uw medewerking.
Peter van der Arend, 030-6918535, pcm.arend@ziggo.nl. 

Zeist - Autodienst naar kerk 
Wilt u graag naar de kerk maar is vervoer voor u een pro-
bleem? Bel naar Raquel Greeven van het secretariaat,
030-6922113. We zijn blij met alle vrijwilligers, die mensen
halen en brengen, toch zoeken we nog door naar mensen,
die willen rijden. Regelmatig of af en toe: alle hulp is wel-
kom. Meldt u bij het secretariaat voor dit zo belangrijke
vrijwilligerswerk, waarmee we onze kerkgemeenschap
open en bereikbaar houden.

Zeist - bezoek 
Wilt u bezoek van iemand namens de kerk? Neem contact
op met het secretariaat (030-6922113).

Leersum - Koorleden gezocht 
Het Andrieskoor uit Leersum, een gemengd koor, is op
zoek naar nieuwe zangers en zangeressen. Alle stemmen
zijn welkom, maar alten en tenoren extra. De repetities
zijn op donderdagavond.
Meer info: Korien Bast, korienbast2@gmail.com.  

iPads 
gezocht 
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Woudenberg - 8 oktober & 12 november - 
Contactmiddagen De Voorhof  
Contactmiddag, een gezellige middag met afwisselend programma voor ouderen
(vanaf ca. 65 jaar).
Data: 8 oktober (Damast uit de kast) en 12 november (Sinterklaas). Tijd: 14.30 –
16.30. Plaats: De Voorhof, Nico Bergsteijnweg 139, Woudenberg. Entree: vrijwillige
bijdrage voor speeltuinmateriaal op de Rudolfstichting. Contactpersoon: Ineke van
den Arend, 033-2862902. Voor vervoer kan worden gezorgd. 

Doorn - vrijdag 11 oktober - Rotskerken 
In de late oudheid en
in de middeleeuwen
hebben christenen in
Ethiopië een serie
rotskerken gebouwd.
Deze kerken zijn in
zijn geheel uit één
rotsblok gehouwen.
Vaak gaat het om on-
dergrondse rotsblok-
ken en –kerken, zo-
als in Lalibela. Deze
kerkgebouwen beho-
ren tot de Ethiopisch-
Orthodoxe Tewahedo

Kerk, die teruggaat tot vroeg in onze jaartelling en die nogal verschilt van de kerken
in het westen, mede doordat Ethiopië nooit gekolonialiseerd is. 
'Samen Leven' organiseert een gezellige bijeenkomst onder de titel ‘Rotskerken in
Ethiopië’. Prof. dr. Marcel Sarot neemt ons, middels een fotoserie, mee naar deze
bijzondere ondergrondse kerken van Ethiopië. Hierna is er gelegenheid tot napraten
en/of het doen van een spelletje. We sluiten af met een aangeklede broodmaaltijd. 
Plaats: Huize Beatrix (Ludenzaal), Jacob van Ruysdaellaan 17, Doorn. Tijd: 15.00-
19.00 uur. Een vrijwillige bijdrage van € 5,00 wordt op prijs gesteld. Opgave t/m
maandag 7 oktober bij: Willy Altena, 0343- 417167,  willyaltena@hotmail.com.
Voor vervoer kan eventueel worden gezorgd.

Zeist - donderdag 24 oktober - Film: ‘De Dappere Patiënt’ 
‘Het gaat om uw vragen voordat u iets mankeert’
De film ‘De Dappere Patiënt’ laat ons zien voor welke dilemma’s een mens kan ko-
men te staan. Aanleiding hiervoor is dat ouderen aangeven dat zij onvoldoende 
ruimte ervaren om ’zomaar’ (zonder iets te mankeren of ziek te zijn) een afspraak 
te maken bij de huisarts over het ouder worden. En dat huisartsen aangeven graag 
met ouderen willen spreken over optimale in plaats van maximale zorg. Hoe gaan 
we hierover samen in gesprek zodat u als oudere eigen regie kan houden?
Plaats: Raadszaal Gemeentehuis Zeist, ’t Rond 1. Tijd: 14.00 – 17.00 uur. 
Aanmelden: mail naar zeist@zeist.nl, o.v.v. uw naam, aantal personen en film 
‘De Dappere patiënt’. Kosten: geen. Meer info:  www.parochie-sintmaarten.nl. 

Zeist - dinsdag 29 oktober - 
Lezing Christa Anbeek 
Christa Anbeek komt spreken over haar boek Voor Jozef
en zijn broer. Dit boek won de prijs voor Het Beste
Spirituele Boek 2019. Christa Anbeek (1961) is
universitair docent Levensbeschouwelijke reflectie -
vaardigheden en boeddhisme aan de Universiteit voor
Humanistiek te Utrecht. Plaats: Doopsgezinde kerk, Pauw van Wieldrechtlaan 29a,
Zeist. Tijd: 20.00 uur.

Uit de parochie
vieringen

Church of Bet Abba Libanos, Lalibela,
Ethiopiafoto: Schutterstock

Doorn - 4 november - 
leesgroep rond Dietrich 
Bonhoeffer 

Op 23 september is de oecumenische 
leesgroep gestart, dit jaar rond de Duitse 
protestantse theoloog Dietrich 
Bonhoeffer (1906 – 1945), beroemd 
geworden vanwege zijn gelovige 
stellingname tegen nazi-Duitsland. Hij 
schreef ‘Verzet en Overgave’, een van de 
belangrijkste publicaties op het gebied 
van theologie van de twintigste eeuw. 
Tijd: 14.00-15.30 uur, in het parochie-
centrum van de Martinuskerk. Data: 
4 nov., 2 dec. 2019, 13 jan., 10 feb., 2 
maart 2020. Begeleiding door Nelleke 
Spiljard, Bert Cozijnsen, Teun Kruijswijk 
Jansen. Aanschaffen: ‘Verzet en Overgave’ 
(uitg. Kok/Ten Have, editie v.a. 1990). 
Meer info: www.parochie-sintmaarten.nl. 

Driebergen - zondag 17 november - 
Rijsenburglezing
‘Islam, bedreiging of uitdaging’.
Christenen worden vooral in Islamitische
landen vervolgd. Maar wat zegt de Islam
zélf over omgang met Christenen? En hoe
moeten we verder gaan?
Kerk in Nood steunt de dialoog tussen
Christenen en Moslims in diverse landen
en kent de uitdagingen; of is er sprake
van echte dreiging? Een aanrader voor
wie wil weten hoe het echt zit.
Plaats: Petrus- en Pauluszaal,
Rijsenburgselaan 4, Driebergen. 
Tijd: 14.00 uur. Toegang: gratis, een
vrijwillige bijdrage voor Kerk in Nood, 
die deze lezing verzorgd, wordt op prijs
gesteld. Graag aanmelden (i.v.m.
catering) bij Dineke Lintel, 0343-
539333, dineke.lintel@gmail.com of 
Gemma van Steenderen, 0343-513593,
gmakoot@hotmail.com. 
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Het team van GVP Zeist, van links naar rechts: Aynur Kus Bilgic, Nelleke Spiljard, Jan Roos,
Elisabeth van Dijl, Jan Bouwmeester, Tineke Dronkert, Marianne van Biert, Anton Stegeman
Foto: GVPZeist / Anton Stegeman

MUZIEK

Fotograaf: Pixabay

MAARN - 19 OKTOBER EN 16 NOVEMBER - 
MUZIEK IN DE THERESIAKERK
De Stichting Muziek in de Theresiakerk organiseert een geva-
rieerd aanbod aan concerten, waarbij zij jonge, talentvolle mu-
sici een podium wil bieden.
Data: zaterdag 19 okt. 2019 (Sax Only) en 16 nov. (October
Strijkkwartet). Plaats: St. Theresiakerk, Amersfoortseweg 50,
Maarn. Tijd: 16.00 - 17.00 uur. Bijdrage: 7 euro per concert,
incl. een drankje na afloop. Meer info: www.muziekindetheresia.nl
of Nienke Lettinga 06-10527651, Frans Kooymans 06-
54377838 of Jaap Wiersma 06-30248567. Nienke Letting

Een mooi moment, 10 september jl: in het
gemeentehuis werd met een toespraak
van wethouder Marcel Fluitman het start-
sein gegeven voor de dienstverlening van
de GVPZeist, waaraan door een initiatief-
groep vanuit onze parochie en uit Kerkelijk
Centrum Zeist-West twee jaar is gewerkt.
Vanaf heden kan een beroep gedaan wor-
den op een geestelijk verzorger van de
GVPZeist door iedereen die ongeneeslijk
ziek is, thuis (gemeente Zeist) verblijft en
geen contact heeft met kerk, moskee, of
anderszins een beroep kan doen op gees-
telijke verzorging. Voor de zorgvrager zijn
er geen kosten aan de gesprekken ver-
bonden. Met de GVPZeist kan in een be-
hoefte voorzien als mensen in hun situatie
geen beroep kunnen doen op een gees-
telijk verzorger. Neem eens een kijkje op
de website www.gvpzeist.nl om meer te
weten te komen over dit mooie initiatief. 
dr. Jeannette van Andel, 
pw Nelleke Spiljard

Stichting Geestelijke Verzorging Palliatief
Thuis in Zeist (GVPZeist) van start!

LEERSUM – ANDRIESPENNING
Op zondag 8 september jongstleden ontving Wim Platteeuw
(li) uit handen van Edward van Leeuwen (re) de Andriespenning
met oorkonde. Wim begeleidt al 25 jaar trouw het koor en de
kerkzang op orgel of piano bij de locatie Sint Andries in Leer-
sum. We hopen dat Wim nog vele jaren zijn muzikale toon laat
klinken!
Pastoraatsgroep en Locatieraad Sint Andries

ZEIST – ZONDAG 24 NOVEMBER - 
SINT CAECILIACONCERT EMMAUSKOOR
Sint Caecilia, patroonheilige van de muziek, heeft op 22 no-
vember haar naamdag. Een mooie aanleiding voor het Em-
mauskoor van de St. Josephkerk Zeist om een concert te geven
op zondag 24 november. Publiek én koor kunnen zo genieten
van een aantal ‘toppers’ uit het koorrepertoire. Van het inge-
togen Jesus bleibet meine Freude van J.S. Bach tot het swin-
gende This little Light of mine. Wij zijn blij met de medewerking
van sopraan Danielle Bloem, die samen met mezzosopraan
(en dirigente) Louise
Janssen, delen uit
het Stabat Mater van
Pergolesi zal zingen.
Daarnaast zal er ook
instrumentale mu-
ziek klinken, o.a.
door onze ‘eigen’ or-
ganist Brian Lamb.
Tijd: 15.00 uur. In de pauze zijn koffie/thee en wat lekkers
verkrijgbaar. Entree: gratis, na afloop een collecte ten behoeve
van de muziek in onze kerk. 
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Uit de parochie
en verder…

In Nederland heeft een op de vijf huishoudens te maken met
schulden. Uit schaamte zoeken veel mensen te laat hulp. De
Interkerkelijke Diaconale Hulpverlening Schuldhulp zet zich
vanuit christelijke naastenliefde in om mensen met financiële
problemen zo vroeg mogelijk te helpen. Ook onze kerk is hierbij
actief betrokken. Jaarlijks krijgen bijna tienduizend mensen
hulp van ongeveer tweeduizend gecertificeerde SchuldHulp-
Maatjes. De aanpak van SchuldHulpMaatje is een welkome
aanvulling op de professionele schuldhulpverlening.
IDH is gestart in 2015 op initiatief van elf kerken in Wouden-
berg, Scherpenzeel en Renswoude. We werken samen met
overheden en maatschappelijke organisaties. We zijn een ver-
eniging en hebben in de Algemene Leden Vergadering verslag
gedaan van het werk van de maatjes en coördinatoren. 

De hulpvragen die door ons worden geholpen blijft ongekend
hoog! Door preventie, vroeg signalering en vooral de mogelijk-
heid van volledige anonimiteit proberen we mensen met fi-
nanciële problemen te bereiken. We merken dat we in een
behoefte voorzien en daarmee gaan we door.  Samen lukt ‘t.
Het jaarverslag over 2018 is ook te vinden op onze website:
Hierop is te zien hoeveel mensen/gezinnen we hebben kunnen
helpen.  Voor meer informatie en ook als u hulp zoekt kunt u
op deze site terecht of bellen met 06-30207868. U krijgt dan
een coördinator aan de lijn.  Ook als dit vrijwilligerswerk u
aanspreekt en u meer info wilt hebben over de rol van een
schuldhulpmaatje (trainingen, taken, tijdsbeslag, mogelijkhe-
den) kunt u dit aangeven via de site of het 06-nummer.
Namens caritas: info@idhschuldhulp.nl, www.idhschuldhulp.nl

Woudenberg - IDH Schuldhulp: samen lukt ‘t

Op zondag 8 september heeft interim-voorzitter Clemens
Festen aan het eind van de eucharistieviering het voor-
zitterschap van de Locatieraad overgedragen aan on-
dergetekende. Graag wil ik mij, Ton Buijs, aan u voor-
stellen.

Achtergrond
In mijn jeugd (1951) heb ik in Driebergen gewoond en en-
kele jaren de lagere school aan de Rijsenburgselaan be-
zocht tegenover het - toen nog - in gebruik zijnde klooster.
Rond mijn achtste jaar zijn wij verhuisd naar Zeist en hebben wij ons aangesloten bij
de Sint Josephkerk aan de Rozenstraat. Bij deze parochie ben ik misdienaar geweest.
Na mijn studie heb ik gewerkt in de advocatuur, als bedrijfsjurist en in HRM-functies.
Inmiddels al weer twaalf jaar ben ik als zelfstandige actief met het doorlichten van de
kwaliteit van het toezicht in diverse sectoren. Belangrijk in mijn werk vind ik de be-
reidheid om verantwoordelijkheden in te vullen en daarbij ook ‘goed’ te willen sa-
menwerken. Communicatie, een juiste balans tussen luisteren en spreken, naast be-
langstelling voor elkaar en inlevingsvermogen, zijn daarvoor onmisbaar. Sinds vorig
jaar woon ik weer in Driebergen. Terug naar mijn ‘roots’ zou je kunnen zeggen. 

Stip op de horizon
Naar mijn mening is het belangrijk dat wij ons inzetten voor een wereld in vrede,
onze planeet, eerlijkheid, respect , naastenliefde, gelijkheid en ‘er zijn voor elkaar’.
Bewustwording en bewustzijn over deze zaken hebben we de komende jaren hard
nodig. Dit naast een goede verstandhouding of verbinding met elkaar. Niet alleen
binnen mijn eigen generatie maar ook de generaties na ons. Hoe betrekken wij hen
bij een aansprekende christengemeenschap? Vanuit die gedachte hoop ik dat de lo-
catieraad het pastoraal team goed kan ondersteunen. Dit kan alleen als wij de be-
reidheid hebben daaraan ook zelf een steentje te willen bijdragen. Het verdient veel
waardering dat Petrus’ banden kan rekenen op de toewijding en inzet van meer dan
100 vrijwilligers voor allerhande functies binnen de parochie. Mede-menselijke ver-
binding met en tussen parochianen, van geboorte, huwelijk tot aan overlijden geeft
een cyclus voor het leven, waarvan het prachtig zou zijn daarvan met een hechte
christengemeenschap deel van uit te maken. Graag wil ik mij hiervoor inzetten en
hoop u daarbij te ontmoeten en wellicht daarover verder van gedachten te wisselen. 
Ton Buijs

Driebergen - Nieuwe voorzitter Locatieraad Maarn - Scheepje
onder Jezus hoede
In de Ark staat een scheepje dat is ge-
schonken door Gert Wiersma. Van-
wege zijn verhuizing naar een kleinere
ruimte, had hij geen ruimte meer voor
dit scheepje, dat hij speciaal had laten
maken door kunstenaar Paul Kubic.
Basis voor het idee is het liedje
‘Scheepke onder Jezus hoede’ en het
evangelie ‘Storm op het meer van Ga-
lilea’. Paul Kubic heeft op basis van
foto’s van vissersschepen in havens
aan de Middellandse Zee dit ontwerp
gemaakt. In het scheepje ligt een fo-
tootje van zijn zoontje dat op zeer
jonge leeftijd aan leukemie is overle-
den. Het schip zal tijdens een viering
gebruikt kunnen worden om wensen
en boodschappen in te stoppen, zoals
dat diverse malen in Driebergen is ge-
beurd. Het scheepje heeft een mooie
plek in de Ark gekregen.
Jan van Baal
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23Oktober - november 2019

Wel & Wee
Gedoopt

Huwelijk
Op vrijdag 23 augustus zijn in de St. Petrusbandenkerk getrouwd

onze nieuwe parochianen uit Utrecht: 
Bas Bunk en Marina Kasper.

Op 27 september zijn in Driebergen getrouwd 
Tjerk Bosman en Susan Meenhuis. 

Tevens werd tijdens deze viering hun dochter Anna gedoopt.

Overleden
24 juni 2019 Johanna Elisabeth Maria Henriëtte (Anne-

lies) de Pont-Duetz, (90), Driebergen
27 juni 2019 Rinze Feiko Gorter (74), Driebergen
04 juli 2019 Annemie Burger - Slegers (93), Zeist
12 juli 2019 Alex Mettes (58), Driebergen
19 juli 2019 Maria Wilhelmina (Miep) van Zelst-Veld-

kamp (87), Driebergen
21 juli 2019 Riet Lagerweij – den Hartog (89), Zeist
17 augustus 2019 Mien Schoenmakers-Koenraads (91), Zeist
10 september 2019 Anna Maria van Mill-Wichmann (89), Zeist
10 september 2019 Ans Pisa-van Zoelen (91), Zeist
11 september 2019 Frater Willibrordus Hilhorst, De Bilt (91)

Op zaterdag 6 juli is in Driebergen gedoopt Weldemichael dochter
van Henberti Mahder Weldemichael en Kyra Marleen de Boer, wo-
nend in Driebergen.
Thije Groot Koerkam, zoon van René Groot Koerkamp en Har-
mine Groot Koerkamp-Vos en Philou de Bruijn, dochter van Fre-
deric de Bruijn en Yaél de Bruijn-Schut zijn op zondag 7 juli in Zeist
gedoopt.
Op zondag 18 augustus is in Driebergen gedoopt Jochem Werner
Slijkerman, zoon van Diederick Sebastiaan Slijkerman en Erica
Margaretha de Loos, wonend in Driebergen.
Sara Johanna Catherina Verbeek, dochter van Fons en Jolanda
Verbeek, is op zondag 1 september in Driebergen gedoopt.

Frater Willibrordus was sinds 15 Augustus 1946 lid van de
Congregatie van de Fraters van Onze Lieve Vrouw van het
Heilig Hart. Zijn lichaam is 18  september 2019 te ruste
gelegd op het kloosterkerkhof aan de Schorteldoeksesteeg
in De Bilt.

Frater Willibrordus Hilhorst was bekend in onze parochie in
Zeist, waar hij zieken en ouderen bezocht. Maar velen kenden
hem ook vanwege zijn grote liefde voor de natuur. Als ‘vlin-
derfrater’ maakte hij naam en die naam breidde zich uit toen
hij bekendheid kreeg door zijn natuurmelding bij het pro-
gramma ‘Vroege Vogels’. 
Uit zijn bidprentje: ‘De vogels zwijgen en vlinders zoeken rust
en troost bij de bloemen die hun kopje laten hangen. Hun
Fan en trouwe bondgenoot frater Willibrordus is niet meer.
Natuur was voor Willibrordus zijn lust en zijn leven. Tot aan
zijn laatste rit naar het landgoed Oostbroek.’

Op zaterdag 31 augustus hebben Vanessa en Steward Bedaweed
hun zoontje door een Armeense priester op Armeens-katholieke
wijze laten dopen. 
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Frater Willibrordus Hilhorst
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Van links naar rechts

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

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

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

SERVICEPAGINA

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

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

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

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

WOUDENBERG, RENSWOUDE, SCHERPENZEEL: H. Catharinakerk
Kerk en secretariaat: W. de Zwijgerlaan 38, 3931 KS, 
Woudenberg, 033-2862000 (antwoordapparaat), 
catharina@parochie-sintmaarten.nl 
PG & LR: 033-2862000 
catharina@parochie-sintmaarten.nl
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, 06-11423355, j.huige@ziggo.nl 
LR: Gerard Ruijs, 06-11355030, info@gerardruijs.eu
emmaus@parochie-sintmaarten.nl 
NL 74 INGB 0000 2489 48  t.n.v. Emmausgemeenschap Zeist

(PG = pastoraatsgroep, LR = Locatieraad)

PRODUCTIE VOLGEND NUMMER

Deadline kopij: 
donderdag 31 oktober 2019

Verspreiding: 
zaterdag 23 november 2019
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