
1mei - juli 2019

De Mantel
van Sint Maarten

Parochieblad van de R.K. Parochie Sint Maarten Jaargang 7 - Nummer 3 - Hemelvaart / Pinksteren

Hemelvaart: Zoek de verbinding
Pinksteren: Feest van H. Geest en oecumene
Meimaand/Mariamaand: Bijzondere Maria-iconen



Advertenties



3mei - juli 2019

In dit lente- en vroege zomernummer allereerst aandacht voor Hemelvaart. De ker-
ken op de Heuvelrug en in Woudenberg gaan weer dauwtrappen voorafgaand aan
de gezamenlijke viering; Loes Grimmelijkhuizen vertelt over de organisatie van
deze jarenlange traditie en de mooie Leersumse gewoonte om samen te ontbijten
met hen die niet (meer) mee kunnen lopen of fietsen.

Wind en vuur zijn belangrijk in de symboliek van Pinksteren. Ze komen aan bod in
de vraag aan enkele jongeren: waar loop jij warm voor? Twee leden van het Jonge-
renkoor in Driebergen vertellen, over vrijwilligerswerk bij de molen en over ‘omden-
ken’. Collega Hao Tran stelde dezelfde vraag in de bus naar ‘The Passion’ aan
enkele jonge passagiers. En in een  mooi interview over o.a. haar jarenlange ervaring
met meditatie vanuit de christelijke traditie werpt parochiaan Marijke van Soest
licht op de symboliek van wind en adem, Geest van God.

Het verband tussen Pinksteren en oecumene wordt besproken door Fred Kok en
door Theo Wagenaar. Verder als altijd in de Meimaand aandacht voor Maria. In
april leek de Notre Dame in vlammen op te gaan, tot ontzetting van velen: een kerk
met balken stammend uit de 8e eeuw, waarin zoveel mensen gebeden hebben,
waaraan zoveel kunstenaars hebben bijgedragen, in hartje Parijs. Gelukkig is ze
niet helemaal verloren gegaan en kan ze herbouwd worden, al is ze gehavend. Ver-
bondenheid en veerkracht leken te ontstaan rond deze ramp. Miljonairs hebben
grote bedragen toegezegd, onontbeerlijk, maar de bijbel laat ons zien dat juist ‘het
penninkje van de weduwe’ er toe doet, de kleine bijdrage van iemand die geeft wat
zij te bieden heeft. In dit licht is er in deze Mantel aandacht voor bijzondere Maria-
iconen. Tenslotte: we zijn blij met Korien Bast, die onze redactie is komen verster-
ken.
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Natuurlijk is niet alles wat we vieren een
herinnering aan een blijde gebeurtenis.
Ook onze dankbaarheid en ons verdriet
krijgen er een plaats. Vooral op Doden-
herdenking, wanneer we de slachtoffers
van oorlogen en militaire missies geden-
ken. Bevrijdingsdag is een kostbare dag,
om aan een van onze hoogste waarden
te denken: vrijheid. De grote cadeauda-
gen voor onze ouders, om onze gene-
genheid en misschien ook wel dankbaar-
heid te laten zien in bossen bloemen
voor moeder, handige hobbydingen voor
vader; de commercie vaart er wel bij. En
ook onze kerkelijke feesten zijn allang
niet meer wat ze waren: Hemelvaart,
een mooi lang weekend (fijn voor de
camping, en met mooi weer de barbecue
weer van stal), en Pinksteren… bijna nie-
mand weet wat we nu eigenlijk echt vie-
ren met Pinksteren.

Wanneer we naar de Handelingen van
de Apostelen (2, vs. 5)) kijken, is Pink-
steren misschien wel hét feest van de
oecumene: 'Nu woonden er in Jeruzalem
vrome Joden, afkomstig uit elk volk on-
der de hemel.' Oecumene is een uit het
Grieks afkomstig woord dat zoiets bete-
kent als: de bewoonde wereld. Wanneer
je Jeruzalem als voorbeeld neemt van
de toenmalig bekende wereld: er woon-
den vrome joden, minder vrome joden
en gojim (de volken, heidenen, mensen
die zich tot andere goden bekenden).
De eerste eeuw leek in veel opzichten
op onze tijd.

Neem een willekeurige stad in ons land:
daar wonen christenen, joden, moslims,
mensen van nog andere godsdiensten,
en mensen die geen godsdienst aan-
hangen. Ook toen waren veel mensen

op zoek naar de zin van het leven. De
heersende godsdiensten voldeden niet
meer aan de behoeften van de mensen.

Bij de missiereizen van Paulus, waar we
over lezen in de Handelingen, valt op
hoe hij zich direct tot juist die zin-zoe-
kers richt. Niet dat iedereen zich toen
direct tot de God die Paulus predikte
bekeerde, maar een deel van het suc-
ces van Paulus, van de explosieve groei
van de jonge Kerk, is hier wel uit te ver-
klaren. In onze tijd keren veel mensen
zich af van de gevestigde kerken, men
'vindt' er niet wat men zoekt. Toch is de
vraag naar zingeving eerder groter dan
kleiner geworden. Maar het is niet een
katholiek probleem, of juist wel, wan-
neer je katholiek gebruikt in de juiste
vertaling: algemeen. Bijna alle geves-
tigde kerken kampen ermee, en overal
zie je het missionair be-
wustzijn toenemen:
we moeten naar
de mensen toe,
net als Pau-
lus, om
mensen op
weg te hel-

pen, van dienst te zijn in hun zoektocht
naar de zin van het leven. Voor heel de
bewoonde wereld…

Jezus roept ons op de eenheid te bewa-
ren (Johannes 17, 23). Zolang de kerken
nog niet werkelijk één zijn, zijn we op
zoek naar die eenheid, naar wat die een-
heid betekent. In de Raden van Kerken
werken christelijke kerken en geloofsge-
meenschappen steeds intensiever sa-
men om tot een geloofwaardig getuige-
nis te komen over het christelijk geloof.
De Raden zoeken ernaar wat samen ge-
daan kan worden ook daadwerkelijk sa-
men te doen. Maar ook naar onze pre-
sentie in de samenleving: wat is onze
boodschap voor de wereld… waar kun-
nen de christelijke kerken daadwerkelijk
iets toevoegen aan de samenleving, op-
dat deze meer en meer gaat lijken op
het koninkrijk van God. Op diaconaal ter-
rein gebeurt al veel samen, maar ook
het samen vieren kan: wanneer mensen
uit de verschillende geloofsrichtingen sa-
menkomen om te vieren dat we door één

en dezelfde Geest geïnspireerd
(begeesterd) worden om te

leven als Christen.
Daarbij is iedereen,

vroom én goi, uit-
genodigd…

Fred Kok, 
pastoraal werker
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Het leven als één
groot feest…

Gebed tot de H. Gees
Kom, Heilige Geest

vervul de harten van Uw gelovigen
en ontsteek in hen het vuur van w liefde.

Zend Uw Geest ui
en alles zal worden herschape

en Gij zult het aanschijn van de aarde vernieuwen.

Pastorale column

Mei en juni staan bol van de wereldse en kerkelijke gedenk- en feestdagen:
Dodenherdenking, Bevrijdingsdag, Moederdag, Hemelvaart, Pinksteren, 
Vaderdag, en ik vergeet er vast nog een paar, want bijna elke dag is er 
wel iets dat gevierd kan worden. Het leven als een groot feest?



Loes Grimmelijkhuizen, al 9 jaar mede-organisator dauwtrappen
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'Negen jaar geleden begon diaken Coen
van Loon met het regelen van een dauw-
traptocht voor de diverse geloofsgemeen-
schappen van parochie St. Maarten op
Hemelvaartsdag. In Woudenberg ge-
beurde dat al langer, maar Coen maakte
er een gebeurtenis van waar alle geloofs-
gemeenschappen van de parochie aan
konden meedoen. De viering werd toen
gehouden in de kapel van Valkenheide.

Het was zo leuk dat ik vond dat we er na
het vertrek van Coen mee moesten door-
gaan. Toen ik de andere geloofsgemeen-
schappen benaderde met de vraag of zij
dat ook vonden, kreeg ik gelukkig een
positief antwoord. Vanaf dat moment was
elk jaar één van de geloofsgemeenschap-
pen gastkerk, dit jaar Woudenberg.

In de werkgroep ‘Dauwtrappen Hemel-
vaart’ heeft elke geloofsgemeenschap een
vertegenwoordiger. We komen in vergade-
ring bijeen en bespreken wat dat jaar het
thema zal zijn, deze keer ‘Zoek de verbin-
ding’. De werkgroep liturgie van de gast-
kerk maakt de viering en het ochtendge-

bed met pelgrimszegen dat door alle deel-
nemers gebeden wordt. Voor Leersum
vind ik het leuk een ontbijt te regelen voor
de tocht begint. Hierbij worden ook men-
sen uitgenodigd die door leeftijd of licha-
melijk ongemak niet mee kunnen, al zou-
den ze dat wel willen. Het is altijd een
gezellig samenzijn en tevens een uitste-
kend moment voor het ochtendgebed.

Tijdens de tocht is er een rustmoment,
waarin stil wordt gestaan bij het thema.
Elke geloofsgemeenschap maakt dit jaar
touwtjes met een kaartje eraan waarop
een gedachte is te schrijven. In de gast-
kerk kunnen al deze ‘bruggetjes’ met el-
kaar verbonden worden.

Om de gastkerk niet meer werk te be-
zorgen dan nodig is, neemt iedere dauw-
trapper een broodpakket mee. Deze
gaan in Woudenberg op schalen. Zo kan
iedereen om tien uur aan de koffie/thee
met broodjes. Omdat het zo'n gezellige,
waardevolle dag is, geef ik er graag elk
jaar weer mijn medewerking aan.'
Korien Bast

Nieuws
& achtergrond

'Voor Leersum is het 
leuk ontbijt te regelen
voor tocht begint'

Dauwtrappen op Hemelvaart.
Wandelt/fietst u ook mee?

Parochie Sint Maarten organiseert met 
Hemelvaart, op donderdag 30 mei, 
weer dauwtrappen. Uit de diverse ge-
loofsgemeenschappen gaan parochi-
anen na het ochtendgebed lopend of 
fietsend op weg naar Woudenberg, de 
gastkerk van dit jaar. Driebergen gaat 
per fiets, de afstand is plm. 20 kilo-
meter: om 8.15 uur verzamelen in de 
Petrus en Pauluszaal voor een (reis)ge-
bed, vertrek om 8.30 uur. Na 
koffie/thee en broodjes (zelf belegd 
meenemen, in Woudenberg worden ze 
gezameld en verdeeld) wordt afgeslo-
ten met een Eucharistieviering. Thema 
van de dag: 'Zoek de verbinding'.

Nadere info/inschrijven: 

MAARN – Peter Verberne 
peter.verberne24@gmail.com

DRIEBERGEN – Henk Lops  
06-15120695
of h.lops@kpnplanet.nl

LEERSUM – Loes Grimmelijkhuizen 
groeimogelijkheden@outlook.com

WOUDENBERG – Ferry Bosdriesz
ferry.47@hetnet.nl 

DOORN – Marjo Buijs 
buijsframbach@gmail.com 

Dat gezegend is deze dag 
als de brug tussen gisteren en morge
Dat de levenskracht van voorouders
en de idealen van kinderen u dragen.
Dat vreugde en verdriet om wat geweest 
en de verwachtingen naar wat komt 
u staande houden.
Dat de levenservaring van anderen 
en de nabijheid van geliefden u inspireren.
Dat u wortelt in de akker van uw leven
dat u voorzichtig, maar onweerstaanba
uitgroeit tot wie u ten diepste bent.

Dat uw leven door te snoeien wat dood i
licht krijgt en uitbot.
Dat uw leven door te geleiden wa
vergroeid is nieuwe kansen krijgt.
Leef in verbondenheid met wie 
voorgingen en na u komen
met uw geliefden die net als u op weg zijn.
Leef in verbodenheid met uw zie
en luister naar de stem van de stilte.
Ga voort op uw weg.
De vrede vergezelle u en de uwe
Peter Denneman, pastor

Pelgrimszegen

mailto:peter.verberne24@gmail.com
mailto:h.lops@kpnplanet.nl
mailto:groeimogelijkheden@outlook.com
mailto:ferry.47@hetnet.nl
mailto:buijsframbach@gmail.com
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Warm lopen voor... muziek,

anderen, voetbal, vrienden

Pastoraal werker en begeleider Hao Tran vroeg een aantal

van de jongeren dat met de bus mee was naar het Paas-

evenement The Passion in Dordrecht naar waar ze in het

leven warm voor lopen. Hierbij hun reacties:

Jillian (13 jaar) loopt warm voor muziek. Ze wil muziek maken

met inhoud, met het doel mensen te inspireren. En ze wil

in het leven niet voor zichzelf leven, maar voor anderen.

Annelies (13 jaar) loopt warm voor anderen. Ze wil samen

met hen leven en anderen helpen, zodat mensen er niet al-

leen voor staan.
Thomas (14 jaar) loopt warm voor voetbal en vindt het be-

langrijk dat mensen goed en eerlijk leven en dat mensen

samen leuke dingen doen.

Maud (14 jaar) loopt
warm voor haar fa-
milie en vrienden.
Ze houdt van gezel-
ligheid met mensen
en wil voor anderen
klaar staan.

In de bus op weg

naar The Passion.

Gezellig met andere
christenen naar The Passion
Op Witte Donderdag zijn parochianen samen met

andere christelijke gelovigen, van de Immanuelkerk

en de Grote Kerk uit Driebergen, met de bus naar

The Passion geweest. Het was gezellig in de bus,

hadden tijd elkaar beter te leren kennen. Wij ston-

den niet heel dichtbij het podium (zie foto), maar

The Passion live meemaken is geweldig. De liede-

ren en de muziek brachten het lijdensverhaal van

Jezus tot leven en raakten ons. De jongeren vonden

The Passion leuk, gezellig, spannend en inspire-

rend: je kon meezingen, dansen en tussendoor

kletsen.

Indrukkend
beeld van het

zicht op het
toneel van
The Passion.

Het mosterdzaad,
uitgegroeid tot prachtig groen

Tijdens de Oecumenische Aswoensdagviering (Bewust naar

Pasen, 6 maart) is mosterdzaad ‘gezaaid’ in een grote bak

met aarde. Een mooi en veelzeggend ritueel, waarbij de be-

zoekers het zaad hun gebeden meegaven. Aan het eind van

de viering spraken zij elkaar zegenwoorden toe voor de weg

naar Pasen.
Inmiddels is die weg afgelegd en ook

het zaad is zijn weg gegaan. Op de

zaterdag voor Pasen stond de bak

onder het kruis in de Maartenskerk,

het zaad was uitgegroeid tot prachtig

groen en paars mosterdblad, onder

goede omstandigheden en dankzij

de zorgen van Titia en Willem ’t

Hoofd (van Bio-onderneming A-8).  

Werkgroep Bewust naar Pasen, Bert

Cozijnsen, Ina Veldman, Jeanette van

Osselen

Wind
Wind, die dwars door een ruimte met gebarricadeerde

deuren blaast, die angstige gedachten wegblaast, ons

lucht geeft, die ons in beweging brengt. Vuur, dat niet

verwoest, dat gedoofd leek, maar dat oplaait, dat ons

aanvuurt, ons hart verwarmt, doet branden zelfs. Het

Pinksterfeest zit vol symboliek. We vroegen enkele jon-

geren uit onze parochie waar zij in het leven warm

voor lopen. Zie hierboven en hiernaast: de jongeren in

de bus, Maarten Tiemens en Aphra de Vries.

Het zaad, op Aswoensdag in de

oecumenische viering in de

Maartenskerk gezaaid, ontkiemt.

De as is compost. Iets nieuws is

begonnen, mooi om te zien.

FOTO Jeannette van Osselen

Het resultaat, onder het kruis in de
Maartenskerk.
FOTO Willem/Titia ‘t Hoofd
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Omdenken is: iets op een onverwachte
manier bekijken, van een andere kant,
waardoor het opeens geen probleem
meer is maar een mogelijkheid. Aphra
de Vries, parochiaan uit Driebergen, is
hier enthousiast over omdat mensen al
te vaak eerst dingen op een negatieve
manier bekijken. Maar, op een vaak grap-
pige manier is daar dan een positieve
omkering; dat kan een openbaring zijn.

Aphra volgt een facebookpagina over om-
denken (www.omdenken.nl ) en krijgt re-
gelmatig quotes voorgeschoteld. Deze
vindt ze heel goed. Ook Pinksteren is een
grote omslag, in het denken bij de leer-
lingen van Jezus: wat eerst het einde
was, wordt een nieuw begin, angst slaat
om in moed en enthousiasme. Het ver-
schil: tegenwoordigheid van (H.) Geest.
Nelleke Spiljard, pastoraal werker

Aphra de Vries enthousiast over ‘omdenken’

Oecumene als opdracht en noodzaak

Maarten Tiemens
gèk van molens
Maarten Tiemens, middelbaar scholier
en parochiaan uit Driebergen, werkt
als vrijwilliger bij de molen van Werk-
hoven en wordt daar al doende opge-
leid tot molenaar. Hij kwam tijdens een
fietstocht in 2015 langs en volgde een
rondleiding. Hij was zo enthousiast dat
de molenaar vroeg: 'Dagje mee-
draaien?' Zo is het begonnen.

De molen stamt uit 1882 en is geres-
taureerd in 1993. Binnenkort is het
25-jarig jubileum, op ‘Molendag’. Het
is een windmolen die tarwe maalt. Op
de vraag ‘wat doe je als het niet waait’,
blijkt er in de molen genoeg te doen:
bloem maken, schoonmaken, rondlei-
dingen geven, er is een winkel. Wat
Maarten zo mooi vindt, is de bouw er-
van: 'Alles is van hout.' En de eeuwen-
oude techniek: 'Die werkt nog steeds.'
Hij vertelt over een zogenaamde ver-
betering aan de wieken van veel mo-
lens: deelbare roeden, een innovatie
uit onze tijd, gesubsidieerd en zelfs
verplicht gesteld. Het blijkt niet te wer-
ken, de bouwers van ‘vroeger’ wisten
het gewoon beter, alle molens die zo
‘hersteld ’zijn moeten opnieuw onder
handen genomen worden.

Nelleke Spiljard, pastoraal werker

Maarten wil wel molenaar worden: 

'Een mooi ambacht.
En, het is fijn met je
handen te werken.' 

In every life we
have some trouble.
But when you worry,
you make it double.

Bobby McFerrin

In de geloofsbelijdenis spreken wij ons geloof uit in ‘de kerk, die gesteld is
tot een teken voor alle volkeren, etc.’ en bidden wij o.m. voor ‘alle geloofsge-
meenschappen waarmee we verbonden zijn’.  Wijzen deze uitspraken niet op
een uitbreiding van de oecumene? 

‘Oecumene’, zo nauw verbonden met Pinksteren, is:
naar elkaar toegroeien van christelijke kerken. Een stre-
ven dat reeds langere tijd bestaat, bijv. bij de oprichting
van de (internationale) Raad van Kerken.
In Nederland was in eerste instantie het enthousiasme
hiervoor vrij groot, wat bleek uit vele initiatieven en
soms vérgaande experimenten. Naderhand ebde dit
weg, bij gebrek aan concrete resultaten: de kerken ble-
ken sterk vast te houden aan de eigen uitgangspunten.
Zo stelde de katholieke kerk zich weliswaar op als een
gastvrije kerk waarbij andere kerken zich konden aan-
sluiten, maar zonder iets van de eigen inzichten en
praktijk prijs te geven. Dezelfde vasthoudendheid aan
het eigen ‘gelijk’ zag men bij andere kerken. 

De Nederlandse r.k. theoloog dr. H.A.M. Fiolet (1920-2012) was groot voorstander
van een ‘organische’ oecumene. Hij benadrukte de overmatige aandacht van
enerzijds de katholieke kerk ‘als genade-schenkend heilsinstrument’ (via sacra-
menten) en anderzijds de reformatorische kerken, die de nadruk leggen op de
‘genade-belevende gemeenschap’. De onlosmakelijke verbondenheid van beide
aspecten impliceert in zijn visie dat deze kerken nog onvoltooid zijn en daarmee
moeilijk tot eenheid kunnen komen.

Toch is het streven naar een grotere eenheid zeker in de huidige tijd van secula-
risatie wenselijk, zelfs noodzakelijk. Christus heeft immers één katholieke (d.w.z.
algemene, universele) kerk voor ogen gehad, bestemd voor alle mensen. De
vorming van één grote christelijke kerk is daarbij ook noodzakelijk om zich maat-
schappelijk niet versnipperd te positioneren. Zoiets blijkt ook in onze tijd echter
nog ‘een brug te ver’, door theologische geschilpunten, bijv. wat betreft de sa-
cramenten, de interne hiërarchie van kerken, de rol van de priester/ambtsdrager,
etc. Toch zijn er op verschillende niveaus bescheiden lichtpuntjes: voorbeelden
van lokale samenwerking, bereidheid op veel plaatsen naar elkaar te luisteren
en met elkaar rekening te houden.
Theo Wagenaar, parochiaan Leersum

De Bloemengroep in
Zeist maakte een fraai
Pinksterbloemstuk,
hierbij vereeuwigd.
FOTO Victorine Winter

https://www.facebook.com/pg/Omdenken/posts/?ref=page_internal
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De meimaand is de Mariamaand, een maand waarin Maria's
voorspraak wordt gevraagd om zegen over het veldgewas, met
processies en in kerken met Maria-vieringen. De bede om zegen
over het gewas is een traditie die al teruggaat tot voor-christelijke
tijden, ooit gericht aan de vruchtbaarheidsgodin Meia (de maand
mei is naar haar vernoemd), en is al in het begin van onze kerk
gekerstend en toebedeeld aan de moeder Gods Maria.

MEIMAAND MARIAMAAND

Bijeenkomsten jonge gezinnen
Vanaf dit jaar worden in het Aartsbisdom Utrecht regelmatig 
bijeenkomsten georganiseerd voor jonggehuwden (20-40 
jaar) en jonge gezinnen. 'Getrouwd, eventueel met kinderen, 
en als gezin behoefte aan verdiepingsmomenten? Kom dan 
naar een nieuw initiatief onder leiding van vicaris Cornelis-
sen', aldus de organisatoren. De ontmoetingen zijn steeds 
op een andere plek in het aartsbisdom, de eerste: zondag 
26 mei in de St. Catharinakerk in Nijkerk (Holkerstraat 36), 
van 11.00 tot 16.30 uur. Voor de kinderen is er opvang, het 
geloof wordt er spelenderwijs meegegeven.
Aanmelden (niet verplicht) en meer informatie: 
jonggehuwdenbisdomutrecht@hotmail.com.

Mariabeeld uit de Andrieskerk uit Leersum, foto kerkfotografie.

Bernadettejaar 
in Lourdes
Lourdes viert dit jaar
een Bernadettejaar:
het was afgelopen ja-
nuari 175 jaar gele-
den dat Bernadette
Soubirous werd gebo-
ren en op 16 april was
het 140 jaar geleden
dat ze overleed. Dit
gedenkjaar heeft als
thema ‘Zalig de ar-
men’. Het heiligdom
wil daarmee bena-
drukken dat Berna-
dette, hoewel zij een
arm, ziekelijk en on-
geletterd meisje was,
werd uitverkoren om vanaf 11 februari 1858 in Lourdes de
Moeder Gods te zien. In de loop van het jaar zijn er diverse
evenementen waarin zij centraal staat. Zo gaat op 1 juli
een musical in première over haar leven, en met name over
de verschijningen van Maria aan haar. Aan deze musical
(‘Bernadette van Lourdes’) werken bekende Franse com-
ponisten en zangers mee. Net buiten het centrum van Lour-
des is een theater ingericht waar de musical dit seizoen
dagelijks te zien is. Tevens worden plekken opgeknapt die
aan Bernadette herinneren. Zo wordt de Bernadettekerk
gerenoveerd en krijgt de wandelroute naar het dorpje Bar-
très een opknapbeurt.

De vondst in 1444 van een Mariabeeldje in het water van de
beek bij Amersfoort maakt van deze stad een bedevaartplaats.
Sinds eeuwen wordt dit Mirakel herdacht door de jaarlijkse be-
devaart ter ere van Onze Lieve Vrouw van Amersfoort. Diaken
Frank Sieraal van de parochie Onze Lieve Vrouw van Amersfoort:
'Deze oude traditie wordt ook dit jaar in ere gehouden met de
‘Vrouwevaert’ op zaterdag
1 juni.' De start is om 7.30
uur met een viering van
Woord en gebed in de
Oud-Katholieke Georgius-
kerk aan ‘t Zand 13. Aan-
sluitend is er een stille bid-
tocht rond de oude
binnenstad met een ge-
bedsmoment in de Onze
Lieve Vrouwetoren. Na
deze voettocht is er een
gebedsviering in de Sint
Franciscus Xaveriuskerk
en aansluitend koffie.

AMERSFOORT: 
VROUWEVAERT IN ALLE VROEGTE
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Later, toen ik inmiddels priester was en
catechese aan kinderen mocht gaan ge-
ven, gebruikte ik dit voorbeeld om uit te
leggen wat die Heilige Geest nu precies
is. Want uitleggen wat Kerstmis inhoudt:
dat lukt wel. Maar die Heilige Geest is
zo moeilijk uit te leggen: de kracht, de
emotie van God die we niet kunnen zien,
maar we weten dat het er is, net als
onze moeder wanneer we uit school
kwamen.

Pinksteren heeft alles te maken met op-
timisme, en toch krijg ik soms de vraag:
'Vind je het nog steeds leuk?' Tja, ieder
mens kent op zijn tijd wat minder leuke
tijden, en soms een crisis. Die zijn na-
tuurlijk aan mij ook niet voorbijgegaan.
En het zijn niet de gemakkelijkste tijden:
als het om geloven en kerk gaat, het lijkt
allemaal minder… minder… minder.
Maar, er is ook zo veel goeds. Er gebeurt
zo veel goeds!

Ja, die Heilige Geest, die heeft mij in al
die jaren niet losgelaten, en nog steeds
niet. Ik heb dan ook niet het gevoel dat
ik aan het afbouwen ben, soms denk ik:

het lijkt alsof ik gisteren priester ben ge-
wijd. Omdat ik zo veel mooie en indruk-
wekkende momenten met mensen mag
meemaken, soms heel emotioneel, zo-
als een ziekenzalving. Dan weer twee
jonge mensen die me vertellen dat ze
katholiek willen worden. Of iemand die
een levensverhaal vertelt waar je u tegen
zegt en mij vraagt met haar te bidden.

Dag in dag uit zijn er bijzondere momen-
ten. Aan de oppervlakte lijkt kerk-zijn
minder te worden, maar veel speelt zich
in het 'onzichtbare' af. En ik ben blij dat
ik in onze twee parochies mag werken
waar ik mij in alle locaties thuisvoel. Ik
voel me welkom en gedragen en ben blij
dat ik als priester en pastor een steentje
mag bijdragen. Ik voel mij thuis zoals ik
dat vroeger (en nog steeds natuurlijk)
had bij mijn moeder.

Kom Heilige Geest, blijf ons hart en ons
verstand verlichten en vernieuwen. Blijf
ons inspireren en raken. En ontsteek in
ons het vuur van Uw Liefde, steeds weer
opnieuw.
Hartelijke groet, pastoor Harrold Zemann

Nieuws
& achtergrond

Kom, Heilige Geest
Vroeger, wanneer we uit school kwa-
men, renden we altijd even ons huis
binnen en riepen als eerste naar onze
moeder: 'Mama, we zijn er weer!' En
ergens uit dat grote huis klonk dan
haar stem: 'Mooi dat jullie er zijn, pak
maar wat te drinken, ik kom eraan.'
Maar voor dat laatste kreeg ze nooit
de kans, als we de stem van moeder
hadden gehoord, voelden we ons vei-
lig en renden alweer naar buiten om
te gaan spelen.

Voorbereiding op H. Vormsel
gaat weer beginnen

De vormselvoorbereiding heeft een
nieuwe opzet. De jongeren van de paro-
chies St. Maarten en St. Lucas bereiden
zich gezamenlijk voor en worden vrijdag
15 november om 19.00 uur samen ge-
vormd in Achterveld. In 2020 is de vorm-
selviering in St. Maarten.

Het grootste gedeelte van de voorberei-
ding vindt plaats in een vormselweek-
end, van vrijdagavond 4 t/m zondag-
middag 6 oktober in Ermelo. Hieraan
gaan twee bijeenkomsten vooraf, de eer-
ste op zondag 7 juli. Na de vormselvie-
ring is er nog een terugkomavond, een
bezoek aan Bartiméus en deelname
aan de regionale vormelingendag. De
begeleiding is in handen van pastoraal
werker Hao Tran en een groep ervaren
begeleiders.

De eerste ouderavond is woensdag 
26 juni, in parochiecentrum De Kom, 
Hamersveldseweg 51, Leusden, aan-
vang 20.00 uur.

Kinderen die vóór de zomervakantie in 
groep 7 of 8 zitten kunnen tot 23 juni 
worden aangemeld bij het secretariaat: 
Raquel Greeven, 030-6922113, 
secretariaat@parochie-sintmaarten.nl of 
via het aanmeldingsformulier op website 
www.parochie-sintmaarten.nl. Na 
aanmelding ontvangt u van ons de 
verdere gegevens.

Hao Tran, pastoraal werker

Voorjaarsvergadering
Onze voorjaarsvergadering is woens-
dag 22 mei om 20.00 uur in de Ark te
Maarn (Amersfoortseweg 50). Inloop
vanaf 19.30 uur. De vergadering is be-
stemd voor pastoraatgroepen, locatie-
raden en belangstellende parochianen.
De agenda:
1. Opening met bezinning
2. Van het parochiebestuur:

a. Financiën (Gerard Hoogervorst)
b. Website parochie / Mantel / dis-
tributie etc.  (Gerard Hoogervorst)

c. Inventarisatie onroerend goed
(Dimitry Melchiors)
d. Informatie St. Maarten- en Lucas -
parochie (pastoor Harrold Zemann)
e. Personele zaken  (Hannie van Kip-
persluis)

Pauze met koffie en thee
3. Van het pastorale team: vitaliteit
4. Rondvraag
5. Sluiting met borrel
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'De stilte werkt door, geeft innerlijke rust',
zegt zij. 'Ik neem die mee en pluk er door
de week heen de vruchten van: het ver-
baast mij telkens weer wat voor inspiratie
zoiets kan geven. Je geestelijk kanaal gaat
open tijdens het mediteren, je wordt ont-
vankelijker. Bovendien ervaar ik door de
stilte in mijn hoofd meer fysieke energie.
Ook komen gedachten op, ingevingen
waarvan ik niet wist dat ze in mij zaten,
oplossingen voor vraagstukken. Het is echt
de Geest van God die mij dan inspireert.'

'Mits je het kunt opbrengen het mediteren
met discipline te blijven oefenen, brengt
het balans in het leven. Je wordt er, heb
ik gemerkt, milder, geduldiger, minder ver-

oordelend van, ook naar jezelf toe; gaat
de wereld er anders door zien, door de
innerlijke stilte zit er een kracht in mij die
maakt dat de buitenwereld minder scherp
binnenkomt. Dat is bescherming: je kunt
de hele buitenwereld niet meer binnenla-
ten, daar is de innerlijke stilte te kostbaar
voor. Dit maakt weer dat mensen om me
heen open gaan voor mij, wat mooie con-
tacten oplevert. Geregeld reis ik per open-
baar vervoer en telkens weer heb ik dan
bijzondere gesprekken met mensen die
ik tegenkom.'

'Ook verdiept meditatie mijn geloof. Ik
ben heel blij met mijn geloof: het is er
altijd en het maakt dat ik dingen niet al-

leen hoef te doen. Dat is zó'n rijkdom.
God is er altijd, Hij is echt een steunpunt
in mijn leven, en door de stilte in mijn
hoofd dankzij het mediteren voel en er-
vaar ik God nog meer nabij.'

'Mediteren is concentratie op stilte.
Adem is daar belangrijk bij. Dat lukt goed
dankzij een mantra. Voor mij staat vast:
adem = ruach = de Geest van God. Als
je met een groep mediteert, zelfs al ben
je met weinigen, doet ieder dat op een
eigen manier, want Jezus zei (Mattheüs
18 vers 20): “Waar twee of drie in mijn
naam aanwezig zijn, daar ben ik in hun
midden”. Dus de Geest van God is bij
de groep aanwezig.'

Interview
Marijke van Soest

De meditatiegroep Leersum is niet zomaar een clubje, geeft mede-begeleider Marijke van Soest (73) aan: ze
vormt een verband op diep geestelijk niveau. 'Aan het eind van een meditatiebijeenkomst vragen we de deelne-
mers altijd de stilte ervan zo lang mogelijk vast te houden, de grote verbondenheid met elkaar zet immers energie
neer voor de wereld; dat is een positieve golf.'

Marijke van Soest, thuis
in haar tuin: 'Meditatie
verdiept mijn geloof.'

'VAN MEDITEREN WORD IK MILDER, 
GEDULDIGER, MINDER VEROORDELEND'

Marijke van Soest, parochiaan in
Leersum, zet zich op allerlei ma-
nieren met hart en ziel in voor de
parochie: lid diaconie- en pasto-
raatgroep, schrijft parochiebrede
voorbedes over duurzaamheid, lid
oecumenisch beraad, begeleider
(samen met echtgenoot Bart)
meditatiegroep Leersum, beschil-
dert Maria-iconen. De laatste
twee activiteiten nader belicht,
vanwege Pinksteren (mediteren
= in de stilte naar binnen gaan
met ondersteuning van bewust
ademen = ruach = Geest van
God) en meimaand Mariamaand.



Bij geloofsgemeenschap Leersum be-
staat sinds 1999 een meditatiegroep die
elke maandagavond (m.u.v. feestdagen)
om 20.00 uur bijeenkomt in de St. An-
drieskerk of haar kleine koffiekamer. Al
kent de groep een redelijk stabiele sa-
menstelling, iedereen is van harte wel-
kom, geven begeleiders Marijke en Bart
van Soest aan. De deelnemers komen
niet alleen uit Leersum of eigen locaties,
maar ook van buiten (Doorn, Amerongen,
Utrecht, Schalkwijk) en uit andere kerken.

De bijeenkomsten beginnen met rustige
muziek. Bart leest ter inleiding een medi-
tatieve tekst voor, waarna de groep met
inleidende muziek en een tik op een klank-
schaal via oefeningen de stilte in gaat, al-
dus Marijke. De meest gebruikte mantra
die daarbij wordt uitgesproken luidt 'mara-
natha' (kom Heer, kom): bij het eerste deel
inademen, bij het tweede uitademen; dit

maakt ruimte vrij voor stilte, zet gedachten
opzij. 'Dat kost discipline. Meditatie is dis-
cipline', zegt Marijke. 'Zodra een aflei-
dende gedachte opkomt, zeg je: “Dit heb
ik nu even niet nodig” en keer je terug
naar je mantra.' De groep helpt die disci-
pline te kunnen opbrengen: 'Stilte ingaan
is moeilijk. Dat vraagt lef en kan een flinke
worsteling bij jezelf veroorzaken, alle soor-
ten gevoelens kunnen opkomen. Daarom
is het belangrijk zo'n groep goed te bege-
leiden, te luisteren en te steunen.'

Na 25 minuten stil mediteren begint de
muziek weer. 'Iedereen komt dan uit zijn
stilte en doet de daarbij gebruikelijke oefe-
ningen', zegt Marijke. 'Je moet niet ineens
gaan staan; dan val je om.' Zij nodigt de
groep uit in een kring het Onze Vader te
bidden en daarna samen tweemaal 'Dona
nobis pacem' te zingen, Marijke: 'Voor
vrede op de wereld.' Ter afsluiting drinken

de deelnemers samen thee en is er een
gesprek over een korte tekst.

De meditatiegroep Leersum is aangeslo-
ten bij de landelijke vereniging 'Meditatie
vanuit de Christelijke Traditie' (MvCT). Die
organiseert elk jaar stilteweekeinden en
themadagen, waar groepsleden bij kun-
nen aansluiten.
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Interview
Marijke van Soest

Marijke van Soest maakt samen met haar vriendin
Fransje van den Brom (uit Voorburg) bijzondere Maria-
iconen (11 x 9 cm.) van Maria met het kindje Jezus op
de arm (Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand),
die zij schenken aan mensen van wie zij aanvoelen dat
ze daar goed terechtkomen. 'We mogen de iconen een
eigen thuis geven', omschrijft Marijke dit. De sierwerken
worden gemaakt met gesmolten vet van stompen van
kaarsen die in Mariakapellen en kerken zijn gebrand. 'De
daar uitgesproken intenties zitten allemaal in onze ico-
nen', aldus Marijke.

Fransje neemt het smelten van de stompjes en, na het
wegplukken van lontresten, verwerken in telkens de-
zelfde mal voor haar rekening. Marijke beschildert de af-
gietsels met goudverf, waardoor rijk uitziende icoontjes
ontstaan: 'Het moet allemaal heel precies. Is het gezicht
van Maria of Jezus onzuiver, dan smelten we het vet
weer.' Zij gebruikt verf op waterbasis, en dat op kaarsvet:
'Je zou denken: zoiets houdt nóóit. Maar ik probeerde het
uit en het werd prachtig, ik dènk omdat Maria dat wilde.'

Op de achterzijde van de iconen staat het verhaal van
diens oorsprong, in een sierletter: het zoekgeraakte en
eeuwen later teruggevonden origineel, dat zich nu be-
vindt in de Alfonsuskerk in Rome, kreeg de pauselijke op-
dracht mee 'het icoon wereldwijd bekend te maken en
zo Maria te vereren'. Marijke: 'Daar werken wij van harte
aan mee.'

‘Meditatie is discipline’

Het goudkleurige Maria-icoon van kaarsvet.

Maria-icoontjes van opgestoken kaarsen
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ZATERDAG 18 MEI
E : 19.00 Driebergen H. Zemann, pr Mediant

ZONDAG 19 MEI, 5e zondag van Pasen (C)
C : 09.30 Doorn M. Sarot, diaken Onderweg
C : 09.30 Leersum N. Spiljard, pw Samenzang
C : 11.00 Maarn M. Sarot, diaken Theresiakoor
C : 11.00 Woudenberg M. v.d. Horst, pv Catharinakoor
E : 11.00 Zeist H. Zemann, pr Tilimbom 

DINSDAG 21 MEI
M: 19.00 Zeist werkgroep Samenzang

ZATERDAG 25 MEI
E : 19.00 Woudenberg K. Donders, pr Samenzang

ZONDAG 26 MEI, 6e zondag van Pasen (C)
E : 09.30 Doorn F. Verhaar, pr Martinuskoor
E : 09.30 Driebergen H. Zemann, pr & JKD 

H. Tran, pw
C : 09.30 Leersum werkgroep Samenzang
C : 11.00 Maarn E. Rietveld, pv Theresiakoor
E : 11.00 Zeist H. Bloem, pr Emmauskoor

DINSDAG 28 MEI
M: 19.00 Zeist H. Zemann, pr Samenzang 

DONDERDAG 30 MEI, Hemelvaartsdag
E : 10.30 Woudenberg H. Zemann, pr Samenzang
O : 09.30 Zeist J. Bouma, pv Samenzang 

ZATERDAG 1 JUNI
E : 19.00 Doorn H. Zemann, pr Samenzang

ZONDAG 2 JUNI, 7e zondag van Pasen (C)
G : 09.30 Doorn werkgroep Martinuskoor
C : 09.30 Driebergen werkgroep Mediant 
C : 09.30 Leersum werkgroep Samenzang
C : 11.00 Maarn werkgroep Doorn Theresiakoor
C : 11.00 Woudenberg werkgroep JKL Generations
E : 11.00 Zeist H. Zemann, pr Samenzang

ZATERDAG 8 JUNI
E : 19.00 Leersum K. Donders, pr Andrieskoor 

ZONDAG 9 JUNI, 1e Pinksterdag
K : 09.30 Doorn A.k. Damen, pv 

E : 09.30 Doorn K. Donders, pr Samenzang
E : 09.30 Driebergen F. Verhaar, pr SGM
C : 11.00 Maarn M. Sarot, diaken Theresiakoor
E : 11.00 Woudenberg H. Bloem, pr Rejoice
K : 09.30 Zeist H. Tran, pw 
E : 11.00 Zeist K. Donders, pr Emmauskoor

MAANDAG  10 JUNI, 2e Pinksterdag
E : 11.00 Zeist H. Zemann, pr Samenzang

ZATERDAG 15 JUNI
E : 19.00 Driebergen H. Zemann, pr Mediant

ZONDAG 16 JUNI, Drievuldigheidszondag
C : 09.30 Doorn M. Sarot, diaken Onderweg
C : 09.30 Leersum N. Spiljard, pw Andrieskoor
C : 11.00 Maarn M. Sarot, diaken Theresiakoor
C : 11.00 Woudenberg N. Spiljard, pw Samenzang
O : 10.00 Zeist H. Bloem, pr & ds Samenzang 
E : 11.00 Zeist H. Zemann, pr Samenzang

ZATERDAG 22 JUNI
E : 19.00 Woudenberg K. Donders, pr Catharinakoor

ZONDAG 23 JUNI, Sacramentsdag
C : 09.30 Doorn N. Spiljard, pw Martinuskoor 
E : 09.30 Driebergen F. Verhaar, pr JKD
E : 09.30 Leersum P. Koper, pr Andrieskoor
E : 11.00 Zeist K. Donders, pr Samenzang

MAANDAG 24 JUNI, St. Johannes de Doper
E : 09.00 Zeist K. Donders, pr Samenzang

VRIJDAG 28 JUNI, H. Hart van Jezus
E : 09.30 Maarn H.  Zemann, pr Samenzang

ZATERDAG 29 JUNI, HH. Petrus en Paulus
E : 09.00 Zeist H. Zemann, pr Samenzang

ZONDAG 30 JUNI, 13e zondag door het jaar (C)
E : 09.30 Doorn H. Zemann, pr Martinuskoor
C : 09.30 Driebergen H. Tran, pw JKD
C : 09.30 Leersum M. Sarot, diaken Samenzang
E : 11.00 Maarn H. Zemann, pr Theresiakoor
C : 11.00 Woudenberg M. Sarot, diaken Samenzang
E : 11.00 Zeist H. Bloem, pr Samenzang
E : 17.00 Zeist H. Zemann, pr Jongeren 

Vieringen
rooster

DOORDEWEEKSE VIERINGEN
Elke woensdagochtend 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, Willem de Zwijgerlaan 38.
Elke vrijdagochtend is er in Maarn, Amersfoortseweg 50, een Eucharistieviering om 09.30 uur.
Kijk voor de voorgangers van deze vieringen op onze website.

Vieringenrooster Zaterdag 18 mei t/m zondag 14 juli 2019

http://www.parochie-sintmaarten.nl
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ZATERDAG 6 JULI
E : 19.00 Doorn K. Donders, pr Samenzang

ZONDAG 7 JULI, 14e zondag door het jaar (C)
G : 09.30 Doorn werkgroep k.n.n.b.
E : 09.30 Driebergen F. Verhaar k.n.n.b. 
O: 10.00 Leersum N. Spiljard, pw k.n.n.b. 
E : 11.00 Maarn H. Bloem, pr k.n.n.b.
O: 10.00 Woudenberg H. Tran, pw k.n.n.b. 
E : 11.00 Zeist K. Donders k.n.n.b.

ZATERDAG 13 JULI
E : 19.00 Leersum H. Zemann, pr k.n.n.b.

ZONDAG 14 JULI, 15e 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 : 11.00 Maarn H. Tran, pw k.n.n.b.
C : 11.00 Woudenberg M. v.d. Horst, pv k.n.n.b.
E : 11.00 Zeist H. Zemann, pr k.n.n.b.

E: Eucharistieviering
C: Communieviering
G: Gebedsviering
K: Kleuterkerk
M: Mariaviering
O: Oecumenische viering

 Gezinsviering, met op 19 en 26 mei viering eerste
H. Communie

 Kinderwoorddienst
 KCZW, De  CLomp 31-02, Zeist
 Evangelische broedergemeente, Zusterplein 12, Zeist
 Ons Centrum, Dorpsstraat 15, Doorn & Parochiecentrum

Emmaus, Rozenstraat 20, Zeist
 Campo Santoviering, viering voor en door jongeren
 Viering op terrein achter het Bosbad, Scherpenzeelseweg,

Leersum
 De Voorhof, Nico Bergsteijnweg 139, Woudenberg
 Gezamenlijke viering Doorn en Maarn

ds: dominee
pr: priester
pv: parochiële voorganger
pw: pastoraal werker
JKD: Jongerenkoor Driebergen
SGM: Sint Gregorius Magnus
k.n.n.b: koor nog niet bekend

Wijzigingen voorbehouden. Het meest actuele rooster vindt u op onze website 

www.parochie-sintmaarten.nl

GELEGENHEID TOT AANBIDDING EN BIECHT:

In Zeist: St. Josephkerk, Rozenstraat 20. Data: zaterdag 18 mei en 15 juni. Tijd: 14.00-15.30 uur. 
Pastoor H. Zemann is aanwezig.

In Barneveld: St. Catharinakerk, Langstraat 38. Data: zaterdag 1 juni en 6 juli. Tijd: 14.00-15.30 uur. 
Kapelaan K. Donders is aanwezig. 

De drie kerken in Leersum vieren met elkaar de oecumenische openluchtviering. De viering vindt
plaats op het terrein achter het Bosbad aan de Scherpenzeelseweg in Leersum en begint om 10.00
uur. Dit jaar is de organisatie in handen van de Michaëlkerk. Graag een stoel meenemen.

LEERSUM – OPENLUCHTVIERING – 7 JULI



Advertenties
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Pastoraal werker Antoinette Bottenberg
hield een boeiende presentatie over 'rouw'
en wat daarmee samenhangt. Niet ieder-
een zal zich realiseren dat in een groot
verdriet van nu oud verdriet meetrilt. Dat
vrouwen en mannen anders rouwen en
dat mannen daarom baat hebben bij an-
dere mannen die hen helpen verdriet te
verwerken is wellicht ook niet iedereen
bekend. Bij de bezoekers van de inspira-
tieavond nu wel. Het was prettig handvat-
ten te krijgen. Dat een luisterend oor fijn
is voor rouwende mensen is begrijpelijk.
Maar hoe moeilijk is het een stilte toe te
laten in het gesprek. Al voelt het onge-
makkelijk, toch is het belangrijk dit te
doen, weten we nu. Ontroerend en her-
kenbaar waren de antwoorden op de post-
its die iedereen schreef, aan de hand van
de vragen ‘Wat vind je mooi aan dit werk’
en ‘Waar heb je moeite mee?’
Mensen vroegen zich af: ‘Wie ben ik dat
ik dit doen mag?’ Men was blij als een
gesprek duidelijk geholpen had en een
kleine schakel was geweest in het ver-
werken van verdriet. Persoonlijk voel ik

bij het betreden van het tuinpad van ie-
mand die ik ga bezoeken een onsje lood
in mijn schoenen komen. Wat nou als de-
gene die ik ga bezoeken helemaal niet
gediend is van mijn komst? Dan is mijn
gevoel niet ‘Wie ben ik dat ik dit doen
mag’, maar meer ‘Wie ben ik dat ik dit
doe?’ Het lucht op te merken dat dit ge-
voel herkend werd.

Deze avond een ‘inspiratieavond’ noe-
men is een goed gekozen titel. We gin-
gen voldaan en geïnspireerd naar huis.
Hulde aan Antoinette voor haar mooie
presentatie.
Korien Bast, parochiaan Leersum

Nieuws
& achtergrond

Verdriet, keerzijde van de liefde
Zinvolle inspiratieavond voor vrijwilligers rond rouw

Voor leden van bezoek- en rouwgroepen, avondwakevoorgangers, parochiële
uitvaartverzorgers en andere belangstellenden was er 12 maart in ‘De Kom’
te Leusden een inspiratieavond. Die werd goed bezocht, door zowel mensen
uit de St. Lucas – als de St. Maartenparochie.

Tweede avond
De inspirerende bijeenkomst onder
begeleiding van pastoraal werkers
Antoinette Bottenberg en Fred Kok wordt
herhaald in parochie Sint Maarten, op 5
november van 19.30 tot 21.30 uur in
Doorn. Aanmelden: r.van.den.hoeven@
parochie-sintmaarten.nl

Geloofscursus
We bespreken een hoofdstuk uit de ex-
hortatie ‘Gaudete et exsultate’ van paus 
Franciscus, een deelnemer vertelt over 
zijn/haar favoriete heilige. Data: 29 mei, 
19 juni en 10 juli. Plaats: parochiecen-
trum Emmaus, Rozenstraat 20, Zeist. 
Tijd: 20.00-21.30 uur. Meer info: Hao 
Tran, pastoraal werker, 
h.tran@parochie-sintmaarten.nl. 

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

Jongerengroep Doorn
De enthousiaste oecumenisch jonge-
rengroep ‘Children of the light’ komt bij-
een in de pastorie van de St. Martinus-
kerk in Doorn om te praten over het 
geloof, te bidden, uit de bijbel te lezen 
en/of te kijken naar een film. 
Meedoen/informatie? Mail naar Pierre 
Dunker, pierredunker@gmail.com. 

Doopvoorbereiding
Kind laten dopen? Meldt u zich dan bij 
het parochiesecretariaat, 030-6922113, 
secretariaat@parochie-sintmaarten.nl. 
Een uitnodiging volgt voor twee avonden 
met gesprekken 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.

Rectificatie
De data voor de Eerste H. Communie
zijn in Mantel nr. 2 (blz. 17) onjuist
weergegeven. De juiste gegevens: zon-
dag 19 mei ontvangen acht kinderen
in de St. Josephkerk, Rozenstraat 20,
Zeist hun Eerste H. Communie. Aan-
vang 11.00 uur. In Driebergen, St. Pe-
trus’ bandenkerk, Kerkplein 5, zijn er
zondag 26 mei tien communicanten.
Aanvang 9.30 uur. 

Kleuterkerk is er weer op zondag 9 juni.
Tijd: vanaf 9.30 uur inloop, aanvang
9.45 uur. Tot 10.30 uur. Plaats: gelijktij-
dig op twee plekken: Parochiecentrum
Emmaus, Rozenstraat 20, Zeist en pa-
rochiezaal ‘Ons Centrum’, Dorpsstraat
15, Doorn. Meer info: annekarien.da-
men@gmail.com en op onze website.

De Kidsclub komt
weer bijeen op
zondagen 26 mei
(thema: Vrede) en
16 juni (thema:
Vaderdag). 
Plaats: De Ark, Amersfoortseweg 50,
Maarn. Tijd: 11.00-12.00 uur. 

Meer info: Anne-karien Damen, 
annekarien.damen@gmail.com 
en op onze website. 

mailto:secretariaat@parochie-sintmaarten.nl
mailto:annekarien.da-men@gmail.com
mailto:annekarien.da-men@gmail.com
mailto:annekarien.damen@gmail.com
mailto: r.van.den.hoeven@ parochie-sintmaarten.nl
mailto: anniek@be.be
http://www.parochie-sintmaarten.nl/kleuterkerk/
http://www.parochie-sintmaarten.nl/kleuterkerk/
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In Leersum in gesprek over 'Voltooid Leven'

De avond was bedoeld voor wie op eni-
gerlei wijze met vragen rond het levens-
einde te maken heeft. Centraal stond
het bespreekbaar maken van dit lastige
onderwerp en het bewaren van het res-
pect voor de verschillende meningen,
en: hoe gaan wij als samenleving om
met vragen over voltooid leven. Jean-
nette van Andel, actief in de PKN Zeist
en gepensioneerd huisarts/SCEN-arts,
besprak de begrippen: 
• Euthanasie - levensbeëindigend han-

delen bij 'ondraaglijk lijden' door arts,
op uitdrukkelijk verzoek van de per-
soon zelf.

• Voltooid leven - legalisatie stervens-
hulp aan ouderen die hun leven vol-
tooid achten onder de voorwaarden
van hun uitdrukkelijk verzoek, de
zorgvuldigheid en toetsbaarheid.

• Palliatieve sedatie - opzettelijk verlagen
bewustzijn van een patiënt in de laat-
ste levensfase, doel: verlichten van
lijden.

Na een filmpje over de 100-jarige mevrouw

Dijkstra en haar wens te sterven, reageer-
den vier panelleden op haar motieven:
geen rust, ze lijdt aan het eentonige en
kan niet goed meer functioneren (laat al-
les vallen, etc.). Francine van Rees, wijk-
verpleegkundige van Buurtzorg en paro-
chiaan Driebergen, benadrukte dat
kwetsbare ouderen te maken hebben met
kwalen en eenzaamheid waardoor het le-
ven niet meer als zinvol wordt ervaren. Zij
moet vooral luisteren, zonodig verwijzen.
Ouderen willen veelal niemand tot last
zijn. Men leeft vaak in angst. Huisarts
Jeannette van Andel (kent mevrouw Dijk-
stra nauwelijks) zou met haar in gesprek
gaan en m.n. nagaan of er nog een an-
dere optie is iets aan haar klachten te
doen. Wil mevrouw dat niet bespreken,
dan kan de huisarts haar wens niet ver-
vullen. Wel wil zij dan bekijken wie dat
wel zou kunnen, wil haar ook blijven be-
geleiden. Bij geestelijk verzorger Neanske
Tuinman gaat het om waardig leven en
waardig sterven, uit humanistisch per-
spectief. Mensen kunnen om uiteenlo-

pende redenen - groot verdriet, missen
van dierbaren - het gevoel van een vol-
doende geleefd leven hebben. Vooral de
factor veranderende betekenisgeving aan
het eigen leven blijkt een belangrijke rol
te spelen in de wens tot levensbeëindi-
ging. Of er een Wet Voltooid Leven moet
komen, is voor haar nog geen uitge-
maakte zaak. Geestelijk verzorger Evelyn
Noltus, predikant Johanneskerk Leersum,
vindt 'voltooid leven' uit gelovig pastoraal
perspectief een teer onderwerp dat vraagt
om eerbied voor mensen en hun verhaal.
Ieder mens heeft zijn/haar intrinsieke
waarde. Als geestelijk verzorger probeert
zij open en leeg beschikbaar te zijn voor
de lijdende mens. Bij mevrouw Dijkstra
ziet zij een authentiek menselijk verlan-
gen naar een doel, 'van betekenis' kunnen
zijn. Eigenlijk zegt mevrouw: ik verlang er-
naar dat er nog dingen gebeuren in mijn
leven, dat er afwisseling is en ik nog uit-
gedaagd en gestimuleerd wordt. Zou het
dan niet óók beter zijn, stelde zij, ons in
een eerdere fase van ons leven te gaan
voorbereiden op onze laatste levensfase,
als een zinvolle ontwikkeling van onze
ziel?  Teun Monster, PKN Leersum

Onder grote belangstelling was er in april in Leersum een gespreksavond over
'Voltooid Leven', een initiatief van de Johanneskerk en geloofsgemeenschap St.
Andries Leersum i.s.m. het Humanistisch Verbond, huisartsen en wijkverpleging.
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De inleiding van Hilde Kieboom, van
Sante Egidio Vlaanderen, was meer een
praktisch gerichte omschrijving van hun
werk. Hier zijn redelijk wat jongeren be-
trokken bij vrijwilligerswerk, m.n. in kort-
durende verbanden. Sarah Böhmer, vice-
voorzitter van de Kring van Neder landse
religieuzen, vertelde over de werkzaam-
heden die de verschillende ordes en con-
gregaties in het verleden verrichtten en
de teloorgang ervan, mede door de ver-
grijzing en het dalende aantal religieuze
roepingen. Het tekort aan instroom van
nieuwe vrijwilligers wordt door alle inlei-
ders als een Westeuropees probleem er-
varen dat impact heeft op de organisatie

en de structuur van de Caritas in de ge-
loofsgemeenschappen, meestentijds
nog op de vanouds bekende structuren
opgezet. Bij het vragenrondje kwam met-
een de vraag van één van de 'jongeren',
een veertiger, hoe jongeren te betrekken
bij het werk voor de Caritas. Hilde Kie-
boom merkte terecht op dat als zij het
antwoord had, ze allang een bestuurlijke
functie binnen het Bisdom zou bekleden.
Voor zowel kardinaal Turkson als Sarah
Böhmer geldt dat zij de Caritas niet zien
als missionair om daarmee dan krim-
pende geloofsgemeenschappen nieuw
elan te geven. 
Jan Roos, Caritas Zeist

Nieuws
& achtergrond

Opmerkelijke uitspraak
Uit Op Tocht (magazine aartsbisdom)
een stukje uit het levensverhaal van
de heilige Laurentius, beschermhei-
lige van de armen:
'Hij leeft in de derde eeuw in
Rome, tijdens de christenvervol-
gingen. Keizer Valerianus laat de
paus en een aantal diakens om-
brengen, aartsdiaken Laurentius
laat hij vrij: hij wil zo de schatten
van de Kerk en de kostbare boe-
ken waar Laurentius voor verant-
woordelijk is in handen krijgen.
Laurentius gebruikt de dagen na
zijn vrijlating om die schatten te
gelde te maken en de opbrengst
uit te delen aan de behoeftigen in
de stad. Vervolgens keert hij met
een grote groep armen terug naar
de keizer en zegt, op hen wijzend:
“Dit zijn de schatten van de Kerk.”
Dit wordt hem niet in dank afge-
nomen, hij sterft de marteldood.' 

‘Caritas is de persoonlijke opdracht van iedere ka-
tholiek t.a.v. omzien naar de ander, deze niet uit te
sluiten maar ons op hem/haar te richten en te be-
trekken bij onze geloofsgemeenschappen, in alle vrij-
heid.’ Dit zei Kardinaal Turkson (voorzitter Pauselijke
Raad voor de Gerechtigheid en de Vrede) in zijn inlei-
ding over Caritas vanuit Bijbelse perspectieven en de
traditie van de Christelijke Kerk, tijdens de Caritas
inspiratiedag Nederlandse Bisdommen, in april.

'Omzien naar een ander 
opdracht iedere katholiek'

Waterput op Flores. Doel van de
Vastenactie 2019 is goede putten

voor schoon water op dit
Indonesische eiland.

Vastenactie levert 16 mille 
op voor schoon water

Wie durft er nog ?
Het aartsbisdom zoekt voor het ambt
van diaken moedige mannen die de
opleiding willen volgen. Ook voor an-
dere belangrijke vrijwilligerstaken, zoals
catecheet en diaconaal assistent, wor-
den opleidingen aangeboden (vrouwen
en mannen). Informatie: www.ariensin-
stituut.nl, zie ook nr. 4 bisdomblad Op
Tocht. Belangstelling? Neem contact
op met een lid van het pastoraal team;
zij dragen mensen voor.

We hebben nog geen definitief eindbe-
drag, omdat er altijd nog giften en donaties
nakomen, maar een voorlopige schatting
is er wel: dit jaar is €16.000 inge zameld,
een prima resultaat. Traditiegetrouw heb-
ben alle locaties weer collectes en activi-
teiten gehouden voor een Vastenactiepro-
ject, dit jaar schoon water op Flores, één

van de Indonesische eilanden. Een mooi
doel: goed, schoon water is voor iedereen
van levensbelang.
Langs deze weg bedank ik iedereen voor
de bijdragen, m.n. een groot woord van
dank naar de vrijwilligers die zich hiervoor
hebben ingespannen.
Frans Groot, coördinator Vastenactie
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DE HONDSPOL: biodiversiteit en hartelijkheid
Toen onze kinderen klein waren, gingen we altijd
koeien kijken. Dat betekende dat we naar de Hondspol
fietsten om daar melk, yoghurt, kaas, groente en
vlees te kopen en natuurlijk bij de koeien en de vooral
de kalfjes te kijken.

De Hondspol is een biodynamische zorgboerderij
aan de rand van Driebergen. Ik kom er nog
steeds graag, niet alleen vanwege de bi-
ologische producten, ook om de har-
telijkheid waarmee je als klant ont-
vangen wordt.

Ik vind het belangrijk dat voed-
sel met respect voor de na-
tuur wordt geproduceerd. Dat
er rekening wordt gehouden
met de seizoenen, dat er
veel biodiversiteit is, dat er
gewerkt en gedacht wordt in
kringlopen en dieren hun
soorteigen gedrag kunnen ui-
ten. Dat is allemaal op de
Hondspol te vinden.

Op hun website kun je lezen: ‘Met
elkaar verzorgen we de bodem, gewas-
sen, dieren en het landschap. In de tuin
telen we een grote diversiteit aan groenten. In
de kruidenrijke weilanden grazen onze zestig ge-
hoornde melkkoeien. Zij geven smaakvolle melk, die wij op
het eigen erf verwerken tot dagverse zuivel en boerenkaas.

Het landschap houden we levendig met houtwallen, bloemen-
randen en paddenpoelen. De vitaliteit van deze mooie plek
proef je terug in de kwaliteit van onze producten.’

Het gaat dus niet om voedselproductie an sich. Het gaat om zorg,
die begint bij de bodem en zich uitstrekt tot en met het landschap.

Die zorg brengt voedsel voort, dat spreekt me erg aan.

Er wonen en werken ook mensen die extra
zorg en begeleiding nodig hebben. ‘Het

wonen en werken op de boerderij is
een manier van leven, we bewe-

gen mee met de seizoenen en
zijn dienstbaar aan de dieren
(naast koeien ook kippen, var-
kens, schapen en geiten) het
land en elkaar.’

De Hondspol is een prach-
tige plek waar wonen, sa-
menleven en voedsel produ-

ceren op een natuurlijke
manier met elkaar verweven

zijn. Wilt u ook de sfeer opsnui-
ven? Tijdens de openingstijden

van de winkel mag u op het erf rond-
kijken.

De Hondspol, Gooyer-Wetering 22-24, Driebergen,
www.dehondspol.nl. Openingstijden winkel: wo. en vr.:

10.30-16.00 uur, za.: 9.30-13.30 uur.
Marjolein Tiemens-Hulscher, werkgroep Duurzaam Geloven

Koe mét hoorns in 
wei mét bloemen 
bij de Hondspol. 

Ariëns Lezing 2019
Het Ariëns Comité organiseert samen met het Ariëns-
instituut de Ariëns Lezing 2019, donderdagmiddag 
20 juni 14.00 uur in het Ariënsinstituut (Keistraat 9, 
Utrecht). Dit jaar spreekt dr. Paul Luijkx, historicus, 
over leven en werk van ‘Ariënsvereerder Gerard Brom 
(1882-1959)’. Voorafgaand aan de lezing praat Hub 
Crijns, vicevoorzitter van het Ariëns Comité, de aan-
wezigen bij over diens activiteiten en het proces van 
zaligverklaring van Alphons Ariëns. Toegang gratis. 
Opgave/info: secretaris@arienscomite.nl. Zie 
www.arienscomite.nl voor het volledige programma.

Bedevaarten
Twee bedevaarten de komende tijd vanuit de paro-
chies Sint Maarten en Sint Lucas. Dinsdag 21 mei 
dagbedevaart naar de heilige Liduina van Schiedam. 
Half augustus vertrekt een 9-daagse bedevaart naar 
Lourdes en Nevers. 
Opgeven: 033-4941261 
of secretariaat@stlucas.nu. 
Info: www.parochie-sintmaarten.nl.

ZEIST
Elke eerste dinsdagavond van de maand is er in Zeist een Bijbelavond
o.l.v. pastor Henk Bloem. Indien mogelijk wordt het thema van de avond
tevoren bekend gemaakt. Iedereen is welkom, al is het maar voor één
keer. Tijd: 20.00-22.15 uur. Plaats: parochiecentrum Emmaus, Rozen-
straat 20, Zeist. Meer info: henkbloem@casema.nl

DRIEBERGEN
Aansluitend aan de viering van 9.15 uur is er elke vierde woensdag van
de maand Bijbelochtend. Iedereen is welkom. Graag Bijbel meebrengen.
Tijd: ca. 10.00 uur, direct na de woensdagochtendviering van 9.15 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.
Thema: Geduld. Geduld met anderen is liefde, geduld met jezelf is hoop,
geduld met God is geloof. Wanneer: donderdag 13 juni 9.30-11.30 uur.
Plaats: bij een parochiaan thuis. Contactpersoon: Trees van Leur, tr.van-
leur@kpnmail.nl. Begeleiding: Nelleke Spiljard, pw



ZEIST – KOREN IN DE EMMAUSLOCATIE
In het kader van bezuinigingen die wij moe-
ten toepassen is er een verandering gaande
bij de inzet van onze koren. Omdat er erg
weinig kinderen zijn bij het kinderkoor zal
dit, ondanks de grote inzet van Louise Jans-
sen, opgeheven worden na de eerste com-
munieviering op 19 mei a.s. Er blijven uiter-
aard wel gezinsvieringen bestaan. Het
Themakoor is tijdelijk gestopt, maar wil een
nieuwe start maken. Het koor zoekt nieuwe
leden en een dirigent, maar zal voor de zo-
mervakantie de vieringen niet kunnen op-
luisteren. Het Emmauskoor blijft een keer
per maand de viering verzorgen. Deze ver-
anderingen hebben o.a. tot gevolg dat er in
de zomervakantie om de zondag een stille
mis is. Dat houdt in dat er geen koor/can-
tores zullen zijn.
Jacqueline Bouma, pastoraatsgroep Zeist

DRIEBERGEN – SINT 
GREGORIUS MAGNUS
Zoals u in een eerdere
Mantel al kon lezen, be-
staat het R.K. Kerkkoor St.
Gregorius Magnus (SGM)

dit jaar 135 jaar. Sinds de oprichting in 
1884 – in de vorige Mantel stond abusie-
velijk dat SGM in 1929 was opgericht - heeft 
het koor een aantal illustere dirigenten ge-
had. De allereerste dirigent was de heer 
Van Bruggen, die tevens onderwijzer was 
aan de voormalige St. Petrusschool aan de 
Rijsenburgselaan. Na hem volgden onder 
andere: L.L. van der Linden, Theo Schutijser 
(eveneens werkzaam op de St. Petrus-
school), Hans Belderbos, Bas Jongeling en 
tot slot Marina Kaldeway. Zij viert dit jaar 
haar 15-jarig jubileum als koordirigent. Dub-
bel feest dus. Op zondag 6 oktober zal het 
135-jarig jubileum van SGM gevierd worden 
tijdens een heuse jubileummis.
Lijkt het u leuk om mee te zingen met SGM?
Neem dan contact op met 
Trudy Vijverberg-Groenewegen, 
telefoonnummer: 0343-531107 of stuur 
een mailtje naar sgmkoor@gmail.com. 

19mei - juni 2019
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WOUDENBERG - MUSICAL JAKOB - DANK JULLIE WEL!
Eén groot feest, die musical Jakob. Dat zal iedereen bevestigen die in wat voor
rol dan ook meedeed. En als ik de reacties mag geloven: ook het publiek vond
het een doorslaggevend succes. De zaal was dan ook alle vier de voorstellingen
vol. Al met al hebben een kleine duizend mensen de musical bezocht. Om
alles te pakken in één beeld of foto is dan ook onmogelijk. Want wat moet je
kiezen? Het prachtige woestijnlandschap of de boekenkast met schildering
van de acteur die de regisseur speelde en die zo professioneel op het doek wa-
ren neergezet door Ton van Leur? Of het koor dat enthousiast meezong en ac-
teerde en waarin zeker zeven zangers van onze kerk meezongen? De dirigent,
de pianist, het negen man/vrouw tellende combo, de toneelspelers, waaronder
‘onze’ Ezau André van Zuijlen? En dat zijn alleen nog maar de mensen die op
het toneel zichtbaar waren. Achter de schermen was natuurlijk ook een bataljon
mensen actief: mensen van licht en geluid, mensen die de rekwisieten ver-
zorgden, de dames van de kleding (waarvan ook alweer drie vanuit onze kerk),
dames van de schmink, de catering en kaartcontrole; opgeteld meer dan hon-
derd mensen die zich vol overgave vrijwillig hebben ingezet om het verhaal van
Jakob te vertellen en te tonen. Nogmaals een hartelijk dank aan iedereen die
heeft meegewerkt. En natuurlijk dank voor alle reacties en complimenten van
de toeschouwers. De eerste insteek van deze ondertussen driejaarlijkse
musicaltraditie is het zoeken van verbinding en ik denk dat we daar zeker
in zijn geslaagd. Angelique Martina-Spies, regisseur

MAARN - TWEE BIJZONDERE CONCERTEN
Het concert van oude gregoriaanse muziek uit
de paastijd zal volgend jaar een vervolg krijgen.
De afwisseling van gregoriaanse zang en or-
gelmuziek is de aanwezigen zeer goed bevallen
zeker met de geleverde toelichting. 
Een benefietconcert voor de stichting Beertje
bracht in de Theresiakerk vier gerenommeerde
musici, die Portugese fado’s vertolkten, o.a.
over Onze-Lieve-Vrouw van Fátima. De prach-
tige zangstem werd begeleid door harp, gitaar
en bastrombone. In het programma ‘Vrije ge-
luiden’ waren deze musici al eerder te beluis-
teren.  Jan van Baal

DRIEBERGEN - KOFFIECONCERT JKD
Het koffieconcert van het Jongerenkoor Drieber-
gen, dat aanvankelijk gepland stond op 23 juni
(zie Mantel nr. 2, Pasen), is uitgesteld tot het najaar.
Nadere informatie volgt. 

De hoofdrolspelers met in het bruin/blauw Jakob. De man links naast hem is zijn oom Laban. De
scene is het bruiloftsfeest waarop Jakob trouwt met de dochter van Laban. Na de bruiloft blijkt
echter dat hij niet is getrouwd met dochter Rachel, van wie hij houdt, maar met haar zus Lea die
de oudste is en dus als eerste moet trouwen. Fotograaf: Gerwout Lamberink

Foto: Jan van Baal
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Ook in 2019 verzorgt het Gilde Zeist rondleidingen door
de St. Josephkerk. De gidsen vertellen over het interieur
van de neogotische kerk. Het priesterkoor, de kapellen
en het interieur hebben in 2010-2011 een metamorfose
ondergaan en zijn nu aangepast aan de 21e eeuw. Na
een korte inleiding over de geschiedenis van het katho-
licisme in Zeist, starten we op het bijzondere orgelbalkon,
dat een mooi overzicht biedt over de kerk. Topstukken
uit het rijke roomse leven zijn te bezichtigen, waaronder
de Schatkamer van de St. Josephkerk.

Uit de parochie
en verder…

Zeist - 22 juni Rondleiding St. Josephkerk interieur

Zeist - 6 juli 
Rondleiding 

St. Josephkerk, 
glas-in-loodramen

De gidsen van het Gilde Zeist gaan bij deze
rondleiding dieper in op het glas in lood in
de St.  Josephkerk. U krijgt een toelichting
en tekstuitleg op de totstandkoming en res-
tauratie van ruim 250 vierkante meters aan
schitterende kunstwerken. U wordt gewezen
op de bijzondere details van de voorstellin-
gen van het Oude en Nieuwe Testament be-
treffende de twaalf artikelen van het geloof
afgebeeld op zes driedelige glas in loodra-
men. Tijd/kosten: zie bij rondleiding 22 juni.Foto: Kerkfotografie

Maarn - Metamorfose in de Ark
Voor de veiling van Mariabeeldjes was de Ark omgetoverd in een
High Tea saloon met een spectaculair buffet. Op de tafels stond
een grote variëteit aan theekopjes en theepotten, die de Ark een
heel ander aanzien gaf. Wij zijn de dames die alle heerlijkheden
gebakken en sandwiches belegd hebben zeer dankbaar voor hun
vrijwillige bijdragen en grenzeloze inzet.  Jan van Baal 

Fotograaf: Jan van Baal

Foto: Peter Hanegraaf

Foto: Jan van Baal

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 napra-
ten. Gratis parkeren op parkeerterrein achter de kerk.

Deelnemers aan de rondleidingen kunnen ook voor € 5,- (normaal
€ 25,-) het boek “Kerk in Steigers” kopen waarin de geschiedenis
van Katholiek Zeist wordt beschreven met prachtige foto’s van
het interieur en de Glas in Loodramen totaal 230 pagina’s. 

Maarn - Veiling van Kerst- en Mariabeeldjes
Veilingmeester Wim Vermeulen heeft met veel enthousiasme
de twee veilingen in de Ark tot een succes gemaakt. De op-
brengst van de veilingen van Kerst- en Mariabeeldjesbeeldjes
was samen ca. 1500 euro. Wij willen de schenkers van de
beeldjes hartelijk bedanken. 
Annique van Baal



De Gemeente Zeist biedt, in samenwerking met de senioren-
verenigingen KBO-PCOB en ASZ, een gratis iPad cursus aan,
welke open staat voor senioren uit de Gemeente Zeist die nog
niet digitaal zijn. U maakt kennis met de ‘digitale wereld’ via
de iPad zoals e-mailen, foto’s versturen, websites bezoeken,

beeldbellen. U kunt gedurende de cursus een iPad te leen 
krijgen. Dit is mogelijk gemaakt door een subsidie van de 
Stichting Ondersteuning Zorg en Welzijn Zeist en de Gemeente 
Zeist. Het is belangrijk dat u thuis beschikt over een Wifimo-
dem van een internetprovider. 
De cursussen worden gegeven door een aantal iPadcoaches. 
Tijdens de cursus wordt (gratis) koffie of thee geserveerd.

Data: donderdag 8, 15, 22 augustus en 5 september 2019 
Tijd: 10.00-12.00 óf van 14.00-16.00 uur.
Plaats: parochiecentrum Emmaus, Rozenstraat 20, Zeist. 
Bij voldoende belangstelling wordt er ook een cursus gegeven 
op de vrijdagmiddagen 9, 16, 23 augustus en 6 september 
van 14.00-16.00 uur.

Heeft u na de cursus de smaak te pakken, dan kunt u via di-
verse iPad leveranciers in Zeist een iPad bestellen en gebruik 
maken van de daarbij behorende service en ondersteuning. 
Het hoeft natuurlijk niet, u bent tot niets verplicht. 

Aanmelden en Informatie
U kunt zich aanmelden door, na 15 juni, te bellen (of mailen) 
naar Peter van der Arend, 030-6918535, pcm.arend@ziggo.nl.

21mei - juni 2019

Uit de parochie
en verder…

Leersum
De activiteiten ten bate van de Vasten-
actie (verkoop kaarten, koek en taarten,
bridgedrive, en de sobere maaltijd heb-
ben in totaal 1794 euro opgebracht. 

Rectificatie: De soep voor de sobere
maaltijd in Leersum ten bate van het
Vastenactieproject (Mantel 2, pag. 21)
is niet alleen gemaakt door Loes Grim-
melijkhuizen, maar ook door 
Carien Rockx

Woudenberg
Heel veel dank aan iedereen die door een kleine ‘spetter’ of een dikke ‘druppel’ - in
geld maar ook in activiteit en enthousiasme - een bijdrage heeft geleverd aan de
Vastenactie in de Catharinakerk. Met het fantastische bedrag van € 8400,-- dat we
hebben ingezameld, kan het verschil gemaakt gaan worden voor heel veel mensen
die nu schoon drinkwater dichtbij kunnen gaan krijgen. Een geweldig resultaat. 
De werkgroep Vastenactie
Angelique Martina-Spies en Annemarieke Slaghekke

Foto: Jan van Hees

Foto: fam. Spies

Zeist



Advertenties



23mei - juni 2019

Wel & Wee

Gedoopt 
Op eerste Paasdag, zondag 21 april, is in Woudenberg gedoopt
Eveline Theresia Antoinette Maria van de Ven - dochter van Bart
van de Ven en Raphaële van de Ven-van Koolwijk wonend in 
Driebergen-Rijsenburg.

Overleden
15 maart 2019 Maurice Giezeman (53), Zeist
15 maart 2019 Jeanne Baijens-van der Linden (90), Zeist
15 maart 2019  Maria (Riet) Marchal-Staal (91), Driebergen
18 maart 2019 Adriana Theresia Fransisca (Jean) Stinnissen-

van Rooijen (92), Driebergen
25 maart 2019 Riek Hessing-Witkamp (98), Zeist
08 april 2019 André van Oostrum (89), Zeist
12 april 2019     Hendrikus Adolphus Cornelis (Henk) van der 

Horst (94), Driebergen
12 april 2019     Johan Rossen (83), Driebergen
13 april 2019 Maria Hanselman-Peizel (98), Doorn
13 april 2019 Joël Beijk (41), Zeist

De bomen komen uit de grond
en uit de stam hun twijgen
en ieder vindt het heel gewoon
dat zij weer bladeren krijgen
je ziet ze vallen naar de grond
en dan opnieuw gaan groeien
zo heeft de aarde ons geleerd 
dat al wat sterft zal bloeien.
Toon Hermans

KINDERPAASSPEL
Bij het Kinderpaasspel wordt het paasverhaal van Palmzondag tot en

met Paasmorgen verteld en al improviserend uitgebeeld door de
kinderen. Het is onderdeel van de voorbereiding op de eerste

Communie en open voor alle kinderen.



Doorn, Langbroek:
St. Martinukerk
Kerk en secretariaat: Dorpsstraat 15, 3941 JK, Doorn. 
Secretariaat: geopend ma t/m vrij 10.00-12.00 uur, Ans Damen, 
0343-412148, martinus@parochie-sintmaarten.nl 
PG: Fred Odijk, 0343-420391 fodijk@caiway.nl
LR: Bas Bueno-de-Mesquita, 06-12181383, 
martinus@parochie-sintmaarten.nl 

Driebergen-Rijsenburg
St. Petrus’ bandenkerk
Kerk: Kerkplein 5, 3972 EK, Driebergen-R.
Secretariaat: RIjsenburgselaan 4, 3972 EJ, Driebergen-R. 
Geopend vrij 09.00-12.00 uur, 0343-514708, voor urgente zaken 
06-10433511 petrusbanden@parochie-sintmaarten.nl 
PG: Dineke Lintel, 0343-539333, dineke.lintel@gmail.com
LR: Jozeph Verbon, 06-52420954, jozeph.verbon@gmail.com 

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

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 

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 

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

(PG=pastoraatsgroep, LR = Locatieraad)

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

REDACTIE DE MANTEL VAN SINT MAARTEN
Nelleke Spiljard, Korien Bast, Rosella van den Hoeven 
Contactadres: 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

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

Servicepagina

PRODUCTIE VOLGEND NUMMER
Deadline kopij:  
donderdag  20 juni 2019
Verspreiding: 
zaterdag 13 juli 2019

donders@stlucas.nu



