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Advertenties

Van de redactie

Er is zo veel verrijzenis
kracht in ons leven
In dit nummer aandacht voor Pasen,
belangrijkste feest in ons geloof. Eigenlijk zijn alle verhalen in het evangelie
paasverhalen, vanuit Pasen opgeschreven. En om ons heen wordt het lente,
krijgen we steeds weer een nieuwe
dag, gebeurt er veel nieuws in ons
leven – al is het maar de nieuwe
keuken in Zeist (pag 23) – en genezen
we vaak van allerlei ziektes, ook van
corona; al nemen we natuurlijk in de
kerk verantwoordelijkheid om het risico
zo klein mogelijk te houden. Bij alle
ziekte, angst, wanhoop en negativiteit,
die er ook zijn, is er zo veel verrijzeniskracht in ons leven. Maar Pasen is juist
zo’n mooi, diepzinnig feest omdat het
niet het feest is van het happy end;
Witte donderdag en Goede Vrijdag
(pag. 6) horen wezenlijk bij Pasen. De
eerste christenen vierden dit in één
nachtelijke wake, het feest van de doortocht. En Christus is verrezen, maar
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Johan Rutgers

Nieuwe priester voor Sint
Maarten en Sint Lucas

nog steeds gewond. Wij mensen, we
zijn door de doop gestorven en verrezen met Christus, maar we zijn nog
steeds onderweg en dat blijven we.
Lees daarom, met extra aandacht, de
artikeltjes van Bart van Soest over de
paasbiecht en van Tim Schilling die op
Goede Vrijdag op zoek gaat naar de
daders (pag. 6). Een mooi artikel ook
van parochiaan Jeanette van Osselen
over ‘voltooid leven’, wat als als alle
nieuwheid en frisheid in het leven
ontbreekt? (pag. 20)
En het is dubbel feest in de parochie:
pastoor Harrold Zemann viert op 3 mei
zijn 25-jarig priesterjubileum, en wij met
hem. Reden voor een interview (pag.
10/11) en de nodige informatie en
achtergrond bij de festiviteiten (pag. 9).
Namens de redactie: Zalig Pasen.
Nelleke Spiljard, pastoraal werker
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Pastorale column

’Van mij mag
er een jaar van
de voetwassing
komen’
Op mijn bureau staat de hierbij afgedrukte ansichtkaart van
de kerk van Saint-Gilles, in de Gard (Frankrijk), uit de 12e
eeuw. Jezus wast Petrus de voeten. Petrus tikt tegen zijn
voorhoofd. Deze Messias is maar moeilijk te volgen.
Dit beeld raakt voor mij aan het hart van ons geloof. Het ongehoorde van wat Jezus doet. Petrus die het niet wil, die het
niet kan geloven, die weigert. Jezus die zegt: “Als je je niet
door mij de voeten laat wassen, kun je mijn leerling, mijn
deelgenoot, niet zijn.”
Waarom vind ik dit nou één van de meest ontroerende zinnen
in de bijbel, een van de meest sprekende verhalen?
Omdat het me zegt: je moet van je eigen troon afkomen, als
je deelgenoot van Jezus wilt zijn.
Omdat het me laat zien hoeveel mensen in het alledaagse
leven Jezus navolgen, belangeloos, geduldig, mensen die een
ziek of dementerend familielid verzorgen, mensen in de zorg,
ouders van jonge kinderen, of van kinderen voor wie geen
plek op school is, grootouders die bijspringen, leerkrachten
in moeilijke situaties, tal van vrijwilligers, ook in de kerk, bv.
mensen die de kerk schoonmaken, die niet zo in de schijnwerpers staan. Je vraagt je af: hoe proberen we als kerk eigenlijk al deze mensen te steunen? En wat doe ik zelf?
Omdat deze woorden me óók zeggen: als deelgenoot van Jezus
moet je niet alleen kunnen geven, maar ook ontvangen. Op
Witte Donderdag, begin van het Paastriduüm, horen we in de
kerk juist dit verhaal. Een sacrament is het niet geworden, de
voetwassing. Het zou ook een buitengewoon ongemakkelijk
sacrament zijn. Zowel voor de priester als voor ons, van wie de
voeten gewassen zouden moeten worden. Maar zou God niet
werkzaam aanwezig kunnen zijn in deze ongemakkelijkheid?
Dit jaar is het jaar van de Eucharistie, in onze kerken hangt
de banier met het schilderij van Rembrandt. Van mij mag er
een jaar van de voetwassing komen.
Nelleke Spiljard, pastoraal werker
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Altijd met je
2000 jaar geleden heeft Jezus woorden gesproken tot
mensen die hij ontmoette. Wij geloven dat Hij is opgestaan, dat Hij leeft te midden van ons. Daarom
spreekt Hij deze woorden vandaag tot ieder van ons.
Jezus zegt:
Als je je niet door mij de voeten laat wassen, kun
je mijn deelgenoot niet zijn
Wees niet bang
Ik noem jullie mijn vrienden
Blijf in mijn liefde
Zelfs de haren van je hoofd zijn geteld
Ik ben voor jou de weg, de waarheid en het leven
Je geloof heeft je gered
Meisje, sta op
Kom naar buiten
Ik heb honger, geef mij voedsel
Ik ben een vreemdeling, verwelkom mij
Blijf in mij, ik blijf in jou
Jij bent in mij en ik in jou
Oordeel niet
Zoek en je zal vinden
Klop en de deur zal opengedaan worden voor jou
Ik zal je rust geven
Jij bent het licht der wereld
Jij bent het zout der aarde
De waarheid zal je vrij maken
Waak en bid
Ik ben altijd met je.

(Vrij naar Iona)

Avondmaal
Ik zat naast hem.
Brood ging rond en wijn.
Iemand zei: “Geef het licht eens door.”
Ik had het licht nog niet gezien,
zocht, zag het nergens staan.
Toen keek hij mij aan.
Hein Stufkens
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Nieuws
& achtergrond

Paasfeest en Gods bevrijding
van al onze ballast
Het leven is een feest. Veel en uitbundig feesten, dat wil
iedereen toch? Soms gaat de rem er helemaal af. Zijn
wij beestachtig (goed) of heel menselijk zwak?
Vroeger kende de kerk de Paasbiecht: men moest tenminste
eenmaal per jaar biechten en wel voor Pasen. We gingen in
schoolverband met klassen tegelijk naar de kerk. Maar wie
biecht er tegenwoordig nog? De vuile was buiten hangen, zichzelf aan de schandpaal nagelen? Vergeet het maar.
Toch heeft biechten iets heel moois. Biechten betekent: erkennen dat je menselijk bent, en dus fouten maakt, je soms laat
gaan in wangedrag. Het maakt je bescheidener, nederig. Je
hangt het niet aan de grote klok, maar in alle respect en
eerbied bied je deze bekentenissen aan God aan, een ander
hoeft er niks van te weten. God is Liefde, God vergeeft. Jezus
sprak het uit naar de ‘goede’ moordenaar.

Goede vrijdag:

op zoek naar de daders

“Ik ga op zoek als een detective, nadenkend over de mogelijke motieven. Wie
zou Jezus uit de weg willen hebben, en
waarom?”, aldus Tim Schilling, op
website www.geloventhuis.nl. Op deze
site, waar ons pastoraal team ook aan
meewerkt, vind je altijd bezinning en
verdieping voor het eigen geloof, naast
tips en ideeën voor kinderen. Momenteel is het thema: “Niet wegdoen!”
Tim komt allerlei mogelijke daders op
het spoor. Maar hij besluit met een
‘confrontatie met jouw - pijnlijke – werkelijkheid’: “Nu vraag ik me af of dat niet
altijd de kern van de zaak is geweest:
dat mensen Jezus niet in de buurt willen
hebben omdat Hij ons confronteert met
de pijnlijke werkelijkheid. Want wees
eerlijk: wil je écht weten hoeveel mensen
je buitensluit, hoeveel leed je veroorzaakt
door steeds weer te kiezen voor je eigen
comfort? Ik niet in ieder geval. Maar ik
weet ook dat het erbij hoort in de Veertigdagentijd om Jezus in de ogen te
kijken en te luisteren naar wat Hij zegt.
Dus dat wil ik graag nog een keer proberen. Moge Hij dichterbij komen, ook als
ik dat niet echt wil!”

Jezelf zo voor God openstellen voelt als een opluchting, een
bevrijding. Je krijgt weer levensadem. Net als de verloren zoon
door zijn vader met open armen wordt ontvangen en een feest
krijgt, zo ontvangt God ons als verloren en teruggekeerde kinderen. Steeds weer. God bevrijdt ons van alle ballast, het is een
feest dat zo te mogen ervaren. Paasfeest.
Zalig Pasen!
Bart van Soest, parochiaan Leersum

Boekje bij kruiswegstaties
Wat bent u voornemens,
wat is hier het plan van,
u bent de verwachte
maar hoe dan, maar hoe dan?
Willem- Jan Otten

Het lijden van Jezus is een
ontzagwekkend mysterie. Het
grijpt je bij de keel. Toch staan
we er bij stil, niet alleen op
Goede Vrijdag, maar altijd en
overal waar mensen lijden.
Omdat Jezus’ kruisweg ons
vertelt dat God afdaalt, zich één
maakt met de mens in zijn diepste gebrokenheid.
Het boekje ‘Door het lijden’ van
theoloog Erik Borgman biedt
meditatieve teksten bij de kruiswegstaties en kunstafbeeldingen
uit alle tijden. Het is bedoeld voor
persoonlijke overweging, maar
ook voor gezamenlijke meditatie.
In de oecumenische vespers in
de veertigdagentijd in Zeist bv.
vormt dit boekje dit jaar de basis.

Nelleke Spiljard, pastoraal werker
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Door dit gewetensonderzoek verdiept je innerlijk inzicht, krijg
je meer gevoel voor waarden en normen, vorm je je geweten.
Mensen zonder zelfkritisch vermogen kunnen gewetenloos
overkomen. Iets opbiechten, dat is zo gek nog niet.
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Omslagillustratie van
het boekje ‘Door het lijden’.
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Met bus naar The
Passion Roermond

Bij Chrismamis 2020 steun aan
Voedselbank en Sant’Egidio
Chrismamis 2018: onze aartsbisschop voegt reukwerk toe aan de Chrismaolie.

De jaarlijkse Chrismamis voor het Aartsbisdom Utrecht is woensdag 8 april
in de OL Vrouwekerk te Apeldoorn (Hoofdstraat 18, aanvang 19.00 uur).
De Chrismamis is een viering voor het gehele bisdom, iedereen is van harte uitgenodigd. Het is een hoogtepunt in het kerkelijk jaar, ook omdat uit vele parochies en
locaties vertegenwoordigers aanwezig zijn. Tijdens deze Eucharistieviering vindt de
zegening plaats van de olie voor de zieken en voor de geloofsleerlingen. Daarna
wordt het Chrisma gewijd dat voornamelijk gebruikt wordt bij het doopsel, vormsel en
de priesterwijding. Ook vernieuwen de priesters hun wijdingsbeloften.
Kardinaal Eijk nodigt de bezoekers uit houdbaar voedsel mee te nemen, voor de
Voedselbank Apeldoorn, en koffie, thee, chocolademelk voor de bakfiets van het
straatteam voor dak- en thuisloze medemensen. De Kledingbank van de Gemeenschap van Sant’Egidio Apeldoorn heeft dringend behoefte aan kleding voor jongeren
van de hoogste groepen van de basisschool en eerste klassen middelbare school
plus boven- en onderkleding in kleine maten, voor vluchtelingen. Meer informatie:
www.santegidio.nl. Voorafgaande aan de Chrismamis nemen jongeren alles in
ontvangst in het portaal van de kerk.

Viering 75 jaar bevrijding

5 Mei is de viering van 75 jaar bevrijding. In o.m. Zeist zijn er diverse activiteiten,
terug te vinden in een Jubileumkrant die eind april huis-aan-huis wordt verspreid en
op de website www.4en5meiZeist.nl of met bijgaande QR-code (camera
smartphone/tablet op code richten).
Het officiële deel begint om 8.45 uur met het ontsteken van het Bevrijdingsvuur,
door lopers uit Wageningen gebracht, het hijsen van de vlaggen van de geallieerden
en een toespraak van de burgemeester. In het gemeentehuis
en het daar tegenover gelegen Figi zijn fototentoonstellingen,
in Figi ook een film over de bevrijding van Zeist. ’s Avonds om
19.00 uur een viering in de kerk van de Evangelische Broedergemeente, waaraan pastoor Harrold Zemann deelneemt, bovendien ds. Markus Gill (Broedergemeente), pastor Ellen de Boom
en rabbijn Hannah Nathans. Iedereen welkom.

Op Witte donderdag, 9 april, is in
Roermond de tiende editie van The
Passion. We willen hier natuurlijk weer
bij zijn. Het Munsterplein en de vele
karakteristieke plekken van Roermond
zullen het muzikale paasevenement
bijzonder sfeervol maken. Met het
thema #vrijheidvoorjou staat The
Passion stil bij 75 jaar bevrijding.
Er is een bus geregeld. We willen ruim
voor aanvang (20.30 uur) op het
Munsterplein aanwezig zijn om verzekerd te zijn van een goede plek. Daarom:
verzamelen donderdagmiddag 9 april
16.00 uur, bij ’t Hoge Licht, Klaproos 2,
Driebergen. Mee? Uiterlijk zondag 5 april
aanmelden bij Hao Tran: h.tran@parochie-sintmaarten.nl. Leeftijd maakt niet
uit. Vergeet niet eten mee te nemen (of
geld). Hopelijk tot dan.
Hao Tran, pastoraal werker

Nationale
Dodenherdenking
De 75e herdenking in Doorn van de
gevallenen in de 2de Wereldoorlog op
maandag 4 mei wordt, net als voorgaande jaren, gezamenlijk voorbereid
door Gemeente, Oranjevereniging, scholen en de Raad van Kerken. Plaats en
tijd: Maartenskerk, Kerkplein 1,
Doorn, 19.00 uur. Nadere informatie
over het programma volgt in de Nieuwsbrief.
In Driebergen is de Dodenherdenking met de Driebergse kerken en
moskeeën in de St. Petrusbandenkerk,
aanvang 18.30 uur.
Zeist: om 19.00 uur de traditionele
Stille Mars van het gemeentehuis naar
het Monument in het Walkartpark.
Daar wordt een aantal voordrachten
gehouden: door burgemeester Jansen,
Kathleen Ferrier (voormalig CDAKamerlid, nu voorzitter Nederlandse
Unesco Commissie) plus een leerling
van de O.S.G. Schoonoord. Na het
Wilhelmus volgt een bloemenhulde bij
dit Monument, het Indisch Monument
en het Joods Monument.
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VAN DE PASTOOR
Zalig Pasen!
God van leven, zie genadig neer op ons mensen
op zoek naar een nieuw begin, op zoek naar licht en leven.
Doe ons opstaan uit de grauwe sleur van alledag om samen het
feest van Pasen te vieren, de opstanding van Jezus die,
ondanks de ondergang van de dood, een nieuwe dageraad
geworden is voor alle tijden.
Moge Hij tot leven komen in ons en in heel onze gemeenschap.
Mede namens pastoraal team en parochiebestuur: een Zalig
Pasen!
Hartelijke groet, pastoor Harrold Zemann

Voorjaarsvergadering
Onze voorjaarsvergadering is donderdag 14 mei vanaf 20.00 uur (inloop
19.30 uur) in de Ark te Maarn (Amersfoortseweg 50). Deze is bestemd voor
belangstellende parochianen, pastoraatsgroepen en locatieraden.
De voorlopige agenda:
1. Opening met bezinning
2. Kennismaken met de nieuwe parochiebestuurders: Peter Reinders,
vicevoorzitter en Hans Burgman,
communicatie.
3. Het pastoraal team over o.a.
nieuwe initiatieven in de parochie
en plannen en ideeën voor het
komend jaar.
4. Pauze
5. Het parochiebestuur
- Peter Reinders (enkele overwegingen bij de toekomst van Sint Maarten)
- Gerard Hoogervorst (financiën)
- Dimitry Melchiors (onroerend goed)
- Hannie van Kippersluis (personele
zaken)
- Hans Burgman (communicatie)
6. Rondvraag
7. Sluiting, borrel.

Coronavirus
De Nederlandse bisschoppen hebben maatregelen afgekondigd om verdere
verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Via onze website zullen wij u
steeds op de hoogte houden van de maatregelen die op dat moment in onze
kerken van toepassing zijn.

Roeping tot bruggenbouwer
tussen God en mensen
Mijn naam is Johan Rutgers, ik ben 34 jaar en momenteel werkzaam als parochievicaris (tweede priester) in de Emmanuelparochie (Noord-Oost Salland –
Ommen/Heino/Dedemsvaart e.o.). Onlangs heb ik via vicaris Woorts vernomen
dat onze aartsbisschop, kardinaal Eijk, voornemens is mij per 1 juli te benoemen tot parochievicaris voor uw beide parochies, Sint Lucas en Sint Maarten.
Donderdag 20 februari heb ik heel hartelijk
mogen kennismaken met de leden van het
pastoraal team alsmede de besturen van uw
beide parochies, wat mede aanleiding is
geweest tot dit korte kennismakingsartikel.
Later volgt nog wel een uitgebreider item.
In de afgelopen ± 4 jaar dat ik nu werkzaam
ben als parochiepriester, heb ik mijn persoonlijke roeping tot ‘bruggenbouwer’ tussen God
en mensen op verschillende manieren mogen
vormgeven. In catechese, geloof verdiepende
activiteiten, vieringen, het zitten aan het ziekte/sterfbed van menigeen, aan de keukentafel
met een stevige kop koffie of thee en ga zo
maar door.
Ik zie ernaar uit vanaf 1 juli samen met ieder
van u onderweg te gaan. Om mét elkaar Kerk
te zijn waar God ons roept om dit gestalte te
geven. Graag ontmoet ik u t.z.t. ergens in onze
mooie parochies.
Veel zegen, inspiratie en goede moed toegewenst.
Pastor Johan Rutgers, priester
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Johan Rutgers, de nieuwe
parochievicaris van Sint Maarten en Sint Lucas.
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Harrold Zemann 25 jaar priester
Pastoor Harrold Zemann hoopt zondag 3 mei, met zijn
twee parochies, zijn zilveren priesterjubileum te vieren. De
feestelijke eucharistieviering is om 10.30 uur in de St.
Josephkerk in Zeist (Rozenstraat 20). Alle andere kerken
zijn dit weekend gesloten. Er is kinderwoorddienst en
crèche. Aansluitend receptie en lunch. Iedereen is van
harte welkom.
Praktische informatie:
Vervoer: meldt u zich dan aan bij de pastoraatsgroep van
uw eigen locatie. Ook wie nog plek over heeft in de auto,
kan daar terecht.
Collecte: Voorafgaand aan de eucharistieviering is er een
extra collecte in natura, bestemd voor de lokale voedselbank.
Koop houdbaar en liefst Fair Trade voedsel, zodat zowel
naasten dichtbij als ver weg worden gesteund.
Felicitatieboek: Namens alle parochianen willen wij de jubilaris een felicitatieboek aanbieden. In de hal van de kerk
en/of in het parochiecentrum en bij het secretariaat wordt
stevig papier klaargelegd waarop, tot 19 april, een gelukwens
is te schrijven. Daarna wordt alles gebundeld tot een mooi
boek.
Cadeau: Pastoor Zemann heeft een toog, superplie en stolen
voor een uitvaart, huwelijk of doopviering op zijn verlanglijstje
staan. Daarnaast willen wij hem graag verrassen. Wie wil
bijdragen aan dit gezamenlijke cadeau, kan een bijdrage
storten op rekeningnummer NL81RABO 0385 9387 05 t.n.v.
Parochie St. Lucas o.v.v. cadeau pastoor Zemann. Ook komt
bij elke locatie een doos te staan voor bijdragen.

Harrold Zemann wordt gewijd tot priester, bijna 25 jaar geleden.

Nog vragen: Neem dan contact op met het secretariaat, 0306922113, secretariaat@parochie-sintmaarten.nl of spreek
één van onderstaande personen van de jubileumcommissie
aan.
Jubileumcommissie: Gerard Hoogervorst, Jacqueline Bouma,
Nelleke Spiljard, Paulus Tilma, Diana Mol, Annemieke van Bussel,
Bram Hengeveld, Margje Hengeveld en Cis van Oosterhout

Via priester wil Jezus zelf dienstbaar aanwezig zijn
Pastoor Zemann is 25 jaar priester en dat mag gevierd
worden. Naar aanleiding hiervan lijkt het mij mooi iets te
vertellen over de betekenis van een pastoor voor een
parochie, overigens zonder de intentie een compleet
beeld van zijn takenpakket te geven.
Een pastoor is de priester aangesteld als verantwoordelijke
voor een parochie. Aan de basis van het priesterschap ligt
de dienstbaarheid. Elke priester is, voordat hij tot priester
gewijd wordt, eerst ook diaken gewijd. Dit drukt mooi uit
dat de dienstbaarheid de basis is van de ambten in de
kerk. Een priester blijft ook diaken en is er t.b.v. de geloofsgemeenschap.
In de evangeliën staat dat Jezus een gemeenschap van
gelovigen vormt om de liefde van God in de wereld te weerspiegelen. En dat Jezus apostelen roept Hem van nabij te
volgen, Hij zendt ze uit om het Koninkrijk van God op te
bouwen. Jezus vraagt dus enkelen die taak op zich te
nemen, om dienstbaar te zijn aan het hele gelovige Volk

van God. Hieruit ontstaan de drie ambten die we kennen:
bisschop, priester, diaken. Een priester wordt ons als
geloofsgemeenschap gegeven doordat Jezus hem roept
aan haar dienstbaar te zijn.
Een priester heeft zijn leven toegewijd aan God en de kerk.
Hiermee zet hij het werk voort dat Jezus zelf ook deed.
Door de priester wil Jezus zijn liefde blijven tonen en het
volk van God opbouwen. Het werk van Jezus, en daarmee
dat van een pastoor in een parochie, wordt vaak onderscheiden in drie taken: verkondigen, leiding geven en heiligen. Door dit werk wil God zelf aanwezig zijn in ons leven
en dat van de kerkgemeenschap.
Het betekent dus veel voor een parochie om een priester
te hebben die zijn leven toegewijd heeft aan God en de
kerk. Het betekent dat Jezus zelf dienstbaar aanwezig wil
zijn om het koninkrijk van God, dat netwerk van liefde, op
te bouwen in onze wereld.
Paulus Tilma, stagiair priesterstudent
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Pastoor Harrold
Pastoor Harrold Zemann van de parochies St. Maarten
en St. Lucas viert 3 mei zijn 25-jarig priesterjubileum.
Onze redactie vroeg hem naar zijn roeping, de groei ervan
in die jaren, zijn ontwikkeling als priester/pastoor, de
mooie en moeilijke kanten van het werk, zijn visie en
focus: ‘Ik reik naar het positieve.’

Harrold Zemann vindt zijn
roeping mooier geworden

LIEVER FOCUS HEBBEN DAN
OMVANGRIJKE 5-JARENPLANNEN
Pastoor Harrold Zemann: ‘Nieuwsgierig blijven is zó wezenlijk.’

(Van onze redactie)
‘In 25 jaren priesterschap is mijn roeping mooier geworden’, zegt pastoor
Harrold Zemann aan de vooravond van zijn zilveren priesterjubileum. ‘Steeds
meer ben ik met de essentie bezig: het Evangelie uitdragen, baken zijn; de
sacramenten vieren, een rustplek bieden; de mensen zoeken en vinden, daarin
zie ik momenteel allerlei mooie ontwikkelingen.’
Wat betreft het laatste: allereerst noemt
hij de inzet van parochianen, meer en
meer zijn die daarbij in staat verder te
kijken dan louter de eigen geloofsgemeenschap en nemen anderen daarin
mee: ‘Bijvoorbeeld bij samen vieren nu
en dan. Of een initiatief als Kisiclub, een
heel blij gebeuren; zou mooi zijn als daar
weer een kinderkoor uit voortkomt. Hier
ontstaat verbinding, mensen leren elkaar
kennen, uitwisseling komt op gang.’

misbruikaffaire: ‘Maar mijn gevoel voor
het Evangelie is gebleven, ik ben er nog
meer van gaan houden. Want ik werk
in een kerk die ook ontzettend veel
goede mensen kent, en ik heb heling
gezien tijdens mijn pastorale contacten
waardoor sommigen die gewond waren
geraakt tenslotte toch om de zegen

De nu lopende Alphacursus is nog zo’n
voorbeeld: ‘De deelnemers eten eerst
met elkaar, een inleiding over een
geloofsthema volgt, dan praten zij over
basiselementen van het geloof, met
vragen als: Waarom ben ik hier en Wat
is de zin van het leven. Men lúistert naar
elkaar. Heel mooi is dat.’
Hij wéét wel, er is leegloop. En mét de
kerk heeft hij geleden onder de
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Priesterzoon Zemann zegent zijn
ouders bij hun 50-jarig huwelijksfeest.
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vroegen, die ondanks hun ervaringen
hun gevoel voor God terugvonden.’
‘Het misbruik was en is vreselijk. Er wordt
heel naar over gesproken. Als ik slachtoffers ontmoet, wil ik hen bijstaan zodat
zij in elk geval zichzelf weer vinden. Daar
heb ik goede contacten in gehad. Ik
besef dat dit repareren is. Maar meer
nog is het individuen helpen hun zelfwaardering te hervinden. Belangrijk voor
mij is er voor diegenen te zíjn.’
De teruggang van het aantal kerkbezoekers is onmiskenbaar iets van de afgelopen 25 jaar, een ontwikkeling die al in de

Interview

Pastoor Harrold

Paspoort

Harrold Zemann,
geboren 5-8-1968 te Beltrum,
gem. Eibergen (Achterhoek)
1986-1994 Priesteropleiding Ariënskonvikt/theologiestudie
Theologische
Universiteit Utrecht
1994-1999 Benoemd in Oldenzaal
1995

Priesterwijding

1999-2003 Duiven en Groessen
(bij Arnhem)
2003/2004 Sabbatjaar: extra
studie/kloosterling bij
Norbertijnen-Hierden
2004-2014 Pastoor Apeldoorn
2014

Benoeming pastoor
parochie St. Maarten

2015

Ook benoemd bij
St. Lucas

jaren zestig/zeventig van de vorige eeuw
inzette: ‘Maar veel last heb ik er niet van.
Immers, ik zie ook veel goeds. Vrijwilligers
en hun inzet. Hoe dierbaar het geloofsleven voor iemand kan zijn. Mensen die na
omzwervingen terugkeren naar de kerk,
laatst bijvoorbeeld een jong persoon die
zei de symboliek van de katholieke kerk
zo prachtig te vinden. Ik zie mensen
verdieping zoeken, behoefte hebben aan
een spirituele invulling van hun bestaan,
ook los van de kerk.’
Dit alles past bij wat hij zijn ‘eigen
bescheiden beleidsplan’ noemt. Dat
luidt, vrij vertaald: Deuren gaan dicht,
Pastoor Zemann bij
de doop van een baby.

Harrold Zemann met zijn zus en zwager en hun beide kinderen.

altijd gaan er ook weer ramen open. Wat
hem betreft: liever geen omvangrijke 5jarenplannen en als de einddatum is
bereikt een volgende papierbundel
produceren maar fócus hebben, grote
lijnen zien: ‘Ik reik naar het positieve.
Niet zeggen: die wil altijd vooraan staan,
maar: die wil erbij horen.’
‘In het begin van mijn priesterschap overheerste de bewijsdrang. Ik was druk met
voorbereiden, vond het spannend met
allerlei verschillende personen te maken
te hebben, moest nog een stijl ontwikkelen. Mijn begeleider hield me toen voor
dat ik drie rollen te vervullen had: priester,
mede-gelovige, mens. Een warm hart dat
achter de priester staat is wezenlijk, evenals onderdeel zijn van het volk Gods,
contact maken, niet boven anderen staan;
dat is zoals Paus Franciscus het nu ook
doet, je kunt er veel mee bereiken.’
Van belang is, zegt Zemann, dat hij mag
zegenen en zalven. Hij haalt het halve
jaar ‘theologisch practicum’ aan dat hij
tijdens zijn priesteropleiding/theologiestudie volgde bij de vuilophaaldienst

Dordrecht, overigens op aangeven van
zijn geestelijk leidsman, die wilde dat de
jonge Zemann werd uitgedaagd: ‘Het was
bedoeld om te ontdekken dat er heel
andere zaken aan de orde konden zijn
dan ik gewend was.’ Zo was er een
collega-vuilnisman, niet gelovig, diens
zoontje werd ziek: ‘Hij vroeg: wil je mij
zegenen? Heb ik gedaan. Voor beiden
was het ontroerend. Belangrijk dat zo’n
interactie er kan zijn. In feite voelde die
man op dat moment God.’
Dordrecht bleek wezenlijk voor zijn priesterschap: ‘Ik ben daar steviger geworden,
mijn geloof werd dieper, ik ontdekte dat
het leven niet altijd volgens het boekje
gaat, én ik bezocht er een oecumenische
kerk die de problemen in de wijk zag en
daar ook iets mee deed, die de bewoners
als medemens zag. Daar is mijn roeping
gegroeid, mijn keuze voor het priesterschap verdiepte zich, ik begreep dat ik
me het gelukkigst zou voelen bij het
priesterschap.’
Altijd is Zemann bijgebleven wat de
pastoor uit zijn geboortedorp hem als
beginnend priester voorhield: Ik hoop dat
je altijd leerling blijft. Zegt: ‘Nieuwsgierig
blijven is zó wezenlijk, open blijven staan
voor nieuwe kennis en inzichten. Je rijdt
niet per koets het rijk Gods binnen, je
reis gaat gepaard met stormen, en ik gaf
al aan: die leveren allerlei moois op.
Momenteel ook weer. Er loopt een priesterstudent stage bij ons, Paulus Tilma.
Behalve dat het leuk is hem te begeleiden, leer ik er ook van. Mijn hoop voor
dit 25ste jaar van mijn priesterschap is
dat het feest ook zo’n verdergaande
verbinding tussen de parochies St. Lucas
en St. Maarten met zich brengt.’
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Vieringen
rooster

Vieringenrooster woensdag 1 april t/m zondag 9 mei 2020

WOENSDAG 1 APRIL
V : 19.30 Doorn
V : 19.00 Maarn
V : 19.15 Zeist

WOENSDAG 15 APRIL
H. Tran, pw
A. Droogers &
S. Thole


Samenzang
Cantores


:
:
:
:
:

09.30
09.30
09.30
11.00
11.00

Doorn
Driebergen
Leersum
Woudenberg
Zeist

Martinuskoor 
Samenzang

Werkgroep Doorn
H. Tran, pw
M. Sarot, diaken
M. v.d. Horst, pv
H. Zemann, pr

Samenzang
Mediant

Samenzang
Rejoice
Themakoor

N. Spiljard, pw

JKD

E
E
E
C
E

:
:
:
:
:

09.30
09.30
11.00
11.00
11.00

Doorn
Leersum
Maarn
Woudenberg
Zeist

F. Verhaar, pr
P. Koper, pr
P. Robertz, pr
N. Spiljard, pw
H. Bloem, pr

Martinuskoor
Andrieskoor
Theresiakoor
Samenzang
Josephclub, 
Daniëlle &
Suzanna Raue

ZATERDAG 25 APRIL
C : 19.00 Woudenberg H. Tran, pr

Samenzang

ZONDAG 26 APRIL, 3e zondag van Pasen

WOENSDAG 8 APRIL
V : 19.30 Doorn
V : 19.00 Maarn
b : 19.15 Zeist

Samenzang 

ZONDAG 19 APRIL
H. Zemann, pr
M. v.d. Horst, pv

ZONDAG 5 APRIL, Palmzondag
G
C
C
C
E

H. Zemann, pr

ZATERDAG 18 APRIL, 2e zondag van Pasen
C : 19.00 Driebergen

ZATERDAG 4 APRIL
E : 19.00 Doorn
G : 19.00 Zeist

E : 11.00 Driebergen

ds. M. Jochemse
H. Bloem, pr &
ds. T. Dronkert


Samenzang 
Cantores


E : 09.30 Driebergen
C : 11.00 Maarn
C : 11.00 Zeist

F. Verhaar, pr
H. Tran, pr
P. Tilma, pr.st

SGM
Gez. koren
Cantores



Gel.koor



ZONDAG 3 MEI, 3e zondag van Pasen
E : 10.30 Zeist

DONDERDAG 9 APRIL, Witte Donderdag
E : 19.30 Driebergen
E : 19.30 Zeist

F. Verhaar, pr
H. Zemann, pr

Schola
Themakoor

m:
G:
k :
k :
k :
O:
k :
k :

15.00 Doorn
19.00 Doorn
15.00 Driebergen
15.00 Leersum
15.00 Maarn
19.00 Maarn
15.00 Woudenberg
15.00 Zeist

g : 19.30 Zeist

werkgroep
werkgroep
pastoraatsgroep
werkgroep
H. Zemann & ds.
H. Tran, pw & ds.
M. v.d. Worp
N. Spiljard, pw &
M. v.d. Horst, pv
H. Zemann

Werkgroep
H. Zemann

C : 19.00 Leersum
Samenzang

Emmauskoor

JKD
Emmauskoor

ZONDAG 12 APRIL, 1e Paasdag
C : 09.30 Doorn
C : 09.30 Driebergen
E : 09.30 Leersum

H. Tran, pw
M. Sarot, diaken
P. Koper, pr &
N. Spiljard, pw
C : 11.00 Maarn
N. Spiljard, pw
C : 11.00 Woudenberg H. Tran, pw
E : 11.00 Zeist
J. Loffeld, pr

Onderweg
SGM
Andrieskoor
Theresiakoor
Catharinakoor
Themakoor

MAANDAG 13 APRIL, 2e Paasdag
E : 11.00 Zeist
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H. Zemann, pr

Werkgroep
H. Zemann, pr,
dominee & rabbijn



ZATERDAG 9 MEI

ZATERDAG 11 APRIL, Stille Zaterdag
m : 20.30 Driebergen
E : 22.00 Zeist

DINSDAG 5 MEI, Bevrijdingsdag
M : 19.00 Zeist
O : 19.00 Zeist

VRIJDAG 10 APRIL, Goede Vrijdag

Pastoraal Team

Cantores

Parochieblad van de R.K. Parochie Sint Maarten

M. Sarot, diaken

Samenzang

ZONDAG 10 MEI, 4e zondag van Pasen
E
E
C
E
E

:
:
:
:
:

09.30
09.30
11.00
11.00
09.30

Doorn
Driebergen
Maarn
Woudenberg
Zeist

P. Robertz, pr
F. Verhaar, pr
M. Sarot, diaken
H. Zemann, pr
H. Zemann, pr

Martinuskoor
Mediant
Theresiakoor
Samenzang
Cantores

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

Doordeweekse vieringen
Elke woensdagmorgen is er een viering in:
• Zeist, 9.00 uur, St. Josephkerk, Rozenstraat 20.
• Driebergen, 09.30 uur, Petrus’ en Pauluszaal, Rijsenburgselaan 4 (M.u.v. 15 april, dan viering 11.00).
• Woudenberg, 09.30 uur, H. Catharinakerk, Woudenberg.
Elke vrijdagochtend is er een viering in
• Maarn, 09.30 uur, St. Theresiakerk, Amersfoortseweg 50. Vanaf 09.00 uur staat het Heilig Sacrament uitgesteld
en is er gelegenheid voor aanbidding.
Kijk voor de voorgangers van deze vieringen op onze website.

E:
C:
G:
B:
M:
V:
b:
k:
m:
g:

Eucharistieviering
Communieviering
Gebedsviering
Boeteviering
Mariaviering en Rozenkransgebed
Vesper (oecumenisch)
oecumenische boeteviering
kruisweg
meditatief moment
Goede Vrijdag Plechtigheid

pr:
pr.st:
pw:
pv:

priester
priesterstudent
pastoraal werker
parochiële voorganger

JKD: Jongerenkoor Driebergen
SGM: Sint Gregorius Magnus
Gel.koor: Gelegenheidskoor

Gelegenheid tot gesprek met de pastoor, biecht en
stille aanbidding (14.00-15.30 uur):
• In Zeist: Op zaterdag 18 april in de St. Josephkerk,
Rozenstraat 20.
• In Barneveld op zaterdag 4 april en 2 mei in de
St. Catharinakerk (geen aanbidding), Langstraat 38.
Pastoor H. Zemann is in Zeist en Barneveld aanwezig.

 Gezamenlijke viering Doorn en Maarn
 Kinderwoorddienst
 Paasviering voor ouderen
 Gezamenlijke viering Maarn, Doorn en Leersum

 25-jarig priesterjubileum H. Zemann
 Kerkelijk Centrum Zeist-west, De Clomp 33-02, Zeist
 Maartenskerk, Kerkplein 1, Doorn
 Ontmoetingskapel, Kapelweg 45, Maarn
 Evangelische Broedergemeente, Zusterplein 12, Zeist
 Gezinsviering

Let op: In de periode
10 mei t/m 27 september
beginnen de zondagsvieringen
in Zeist om 09.30 uur.

April - mei 2020
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Advertenties

Nieuws
& achtergrond

Inspirerende avond over

‘Uw Rijk kome’

Hoe komen wij mensen tot leven? Op een inspirerende avond over “Uw Rijk Kome” – waarbij veertig mensen uit Sint
Maarten en Sint Lucas, meest voorgangers in de liturgie, aanwezig waren – hoorden we hier meer over.
Het Koninkrijk van God, het Koninkrijk der Hemelen staat
centraal in de prediking van Jezus. Henk Bloem, gespecialiseerd
in bijbeluitleg, ging in op het evangelie van Matteüs, waar wordt
opgeroepen tot bekering, ommekeer, een andere mindset. Het
bijbelse woord voor bekering, metanoia, heeft te maken met
‘meta’ (anders, buiten) en met ‘nous’ (geest, denken).
We zijn verslaafd aan een leven in luxe, aan geld, aan steeds
meer. Kun je, wil je nog anders? Of blijf je liever in je eigen
bubbel? Uw Rijk Kome, waar is dat Rijk, is dat Rijk ergens? Is
dat na onze dood? Of is het iets dat niet grijpbaar is, dat in
mensen gebeurt? Gaat het om onze manier van denken en
doen, om wat we maken van ons leven, over de ‘kwaliteit’ van
ons leven?
Matteüs vertelt over Johannes de Doper, die preekt dat het
koninkrijk ophanden is, de mensen stromen toe, er komt een
beweging op gang. Over Jezus, die daar op afkomt, die Geestdrager is, de beweging van Johannes oppakt en ermee doorgaat. Over de leerlingen, geroepen door Jezus, vissers, die
vissers van mensen worden: het gaat om het leven van
mensen. Het koninkrijk kan niet even geregeld worden. Het
gaat om wat voor mens je bent en dat er voor al die mensen
plaats is. Armen zullen er altijd zijn, zegt Jezus ergens. Maar
is er plaats voor ze in onze wereld of houden we ze buiten?
Hierna ging Marcel Sarot vanuit de systematische theologie
in op het beeld van het Koninkrijk. De culturele achtergronden

van het koningschap en van het gebed ‘Uw Rijk Kome’ werden
besproken. Aan de hand van de apostolische geloofsbelijdenis
werd toegelicht hoe al heel snel na Jezus’ dood over hem
gezegd is: Hij ís het, Hij is het Rijk in eigen persoon. Dus als
we gedoopt worden, als we deelnemen aan de Eucharistie,
krijgen wij deel aan het Koninkrijk. De uitspraak van Alfred
Loisy “Jezus verkondigde het koninkrijk, en wat kwam was de
kerk” gaf stof tot gesprek en uitleg. Enerzijds: de kerk is er
om Jezus present te stellen in onze wereld, eraan bij te dragen
dat het Koninkrijk er komt, waarbij we God nodig hebben.
Anderzijds: als we denken dat het Koninkrijk er al is omdat
de kerk er is, gaat er iets goed fout.

‘Uit de dood opgewekt’ klinkt veel
onmogelijker dan ‘tot leven
komen’. Toch is het hetzelfde.
Tom de Haan

In de geloofsbelijdenis gaat het om wat we waar willen maken,
het is een soort ‘trouwbelofte’, het is de opdracht waaraan
we ons verbinden.
Een inspirerende avond, met twee bevlogen inleiders.
Nelleke Spiljard, pastoraal werker

Lectorendag

* Voor de lectoren van de Sint Maarten- en de Sint Lucasparochie was er zaterdag 25 januari in Leusden een inspiratiemorgen.
Onder de vakkundige leiding van logopedist Anette de Groot kregen 22 lectoren een training wat te doen (en ook: wat vooral
niet) ter voorbereiding en uitvoering van de belangrijke taak van lector in de liturgie. Daarnaast werden o.l.v. Harrold Zemann,
Paulus Tilma en Fred Kok informatieve gesprekken gevoerd over de historische, liturgische en technische achtergronden van de
lectortaak. We sloten af met een korte viering (zie foto) in de St. Jozefkerk in Leusden en een smakelijke lunch.
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Eén van de kunstwerken die is te zien bij de expositie ‘Allemaal wonderen’.

Nieuws
& achtergrond

Passiespelen in Tegelen:

wie gaat er mee?

Elke vijf jaar zijn de Passiespelen in
Tegelen. Dit jaar zijn er 22 voorstellingen, in openluchttheater ‘De Doolhof’,
De Drink 60, Tegelen. Zowel met de
auto als de trein goed bereikbaar.
2020 is het de 21ste editie van de
Passiespelen. De titel dit jaar: ‘Hem
achterna. Een passiespel’.
De voorstelling duurt ongeveer drie
uur, inclusief een pauze van dertig
minuten. De uitvoeringen zijn op alle
zondagen van 10 mei t/m 13 september, aanvang 14.30 uur, m.u.v. zondag
25 mei en 7 juni. En, de voorstellingen
zijn ook op de zaterdagen van 18 juli
t/m 8 augustus, aanvang 19.00 uur.
Daarnaast ook nog op donderdag 21
mei en maandag 1 juni, beide om
14.30 uur. Entreegeld bij groepen
vanaf 20 personen (vanaf 60 jaar):
rang 1: € 38,50, rang 2: € 35,00 en
rang 3: € 30,50 incl. pauzeconsumptie
en gebruik sanitair. Voor seniorengroepen zijn alle prijzen € 1,- lager. Als er
voldoende belangstelling is stel ik voor
vanuit onze parochie zondag 14 juni
te gaan, om 14.30 uur.
Laat even weten als je belangstelling
hebt, dan zorg ik voor een intekenlijst
(jmstrooper@kpnmail.nl.)
Joop Strooper, parochiaan Woudenberg
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Expositie ‘Allemaal wonderen’
in Museum Catharijneconvent
Wonderen staan centraal bij een expositie t/m 23 augustus in Museum Catharijneconvent te Utrecht. Wonderen zijn
van alle tijden, culturen en religies en
spelen sinds het begin van de mensheid
een rol in het leven van alledag en de
kunst. Het weergeven van wat zich tussen
hemel en aarde afspeelt, vraagt om het
allergrootste verbeeldingsvermogen. Van
Rembrandt tot Mondriaan en Abramović:
voor deze tentoonstelling heeft het
museum werken uit nationale en internationale collecties samengebracht.
Vanwege de veelomvattendheid van het
thema, met diverse invalshoeken, heeft
het museum ervoor gekozen het menselijk leven als uitgangspunt te nemen: “De
bezoeker reist langs de kantelpunten in
het leven van een mens en de wonderen
die daarin een rol spelen en ervaart wat

Parochieblad van de R.K. Parochie Sint Maarten

dit ongrijpbare fenomeen inhoudt. Dit zet
de kijker aan het denken over de eigen
overtuigingen. Geloof je altijd wat je ziet?
Geloof je het als iemand anders een
wonderbaarlijk verhaal vertelt? En hoe
verklaar je wonderbaarlijke gebeurtenissen die je zelf meemaakt?”
Wonderverhalen uit verschillende culturen komen aan bod, en indrukwekkende
cultuurhistorische voorwerpen, onverklaarbare ooggetuigenverslagen. Wetenschappers geven hun visie op het fenomeen, landelijk onderzoek maakt
duidelijk hoe we tegenwoordig naar
wonderen kijken.
‘Allemaal wonderen’, t/m 23 augustus,
Museum Catharijneconvent, Lange
Nieuwstraat 38, Utrecht,
www.catharijneconvent.nl, di-vr 10-17
uur, za-zo en feestdagen 11-17 uur.

Nieuws
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Communicanten verdiepen
zich in Mozes en Jezus
De communicanten van dit jaar kwamen in februari met hun ouders, broers
en zussen bijeen ter voorbereiding op de Eerste Heilige Communie. Na een
ontbijt gingen zij en de ouders op hun eigen manier aan de slag met het
verhaal van Mozes.
ouders deelden persoonlijke ervaringen
over Gods leiding in hun leven. Tenslotte
hebben de kinderen een theeglas
versierd, voor een waxinelichtje. Dat
staat symbool voor God, die een Licht
wil zijn in ons leven, ons richting wil
geven, zoals Hij het Israëlische volk door
de woestijn leidde. Tijdens de bijeenkomst begin maart maakten de kinderen
een reis door het leven van Jezus.
Lopend langs verschillende voorwerpen
werd verteld over Zijn geboorte, doop en
openbare leven. De kinderen hadden
een voorwerp meegenomen dat hen
dierbaar is en mochten er iets over
vertellen. De een nam een knuffel mee,
de ander speelgoed of een gezinsfoto.
Communicant Isabel nam haar geliefde
knuﬀel mee naar de voorbereidingsbijOuders bespraken hun relatie tot Jezus,
eenkomst van maart.
en kinderen plus ouders maakten ‘een
De kinderen hoorden hoe Mozes het tientje’ van de rozenkrans, erna baden
Israëlische volk uit Egypte bevrijdde en zij dit samen voor mensen die dit nodig
dat God deze mensen manna te eten hebben.
gaf en door de woestijn leidde. De Hao Tran, pastoraal werker

’Ik zie volop inzet bij veel mensen’
Mijn stage van een jaar als priesterstudent in de parochies Sint Maarten
en Sint Lucas bevalt tot nu toe goed.
Het is mooi beetje bij beetje meer
thuis te raken in het parochieleven nu
mijn studiejaar halverwege is.
Wat mij inspireert is dat in beide parochies overal mensen zijn die zich ervoor
inzetten samen een geloofsgemeenschap te vormen. Al is het alleen maar
door er voor elkaar te zijn, een luisterend
oor te bieden. Iedereen merkt dat die
gemeenschapsband in onze tijd onder
druk staat. Voor mij is het één van de
belangrijkste aspecten van de kerk. God
wil niet dat we alleen of als eilandjes
door het leven gaan maar juist leven als
één gemeenschap, één familie. Dat
vraagt inzet en die zie ik volop bij veel
mensen. Dit brengt mij tot een tweede
inspiratie die ik in mijn stage ervaar.
Daar waar mensen samenkomen, kan

Paulus Tilma.

God zijn werk doen, in vieringen en
andere bijeenkomsten waar we gelovig
samenkomen. Ons vertrouwen op God
geeft Hem de ruimte in en door ons te
werken aan zijn Koninkrijk. En ook dat
zie ik gebeuren. In deze stage vertrouw
ik er steeds meer op dat God degene is
die onze gemeenschappen levend
maakt. Het kost soms moeite, maar dat
is het waard.

Taizé-jongerenreis
Samen met andere parochies organiseert Sint Maarten een jongerenreis
naar Taizé. Daar is een oecumenische
broedergemeenschap die jaarlijks
duizenden jongeren (15-30 jaar) uit de
hele wereld ontvangt. Die ervaren daar
ruimte voor nadenken en geloofsgesprekken. Je hoeft niet gelovig te zijn
maar moet het doel wel leuk vinden.
De reis is van 18 t/m 26 juli. Kosten:
€ 215,- p.p. incl. reis, eten, overnachting, programma.
Aanmelden: uiterlijk 15 juni bij
pastoraal werker Hao Tran,
h.tran@parochie-sintmaarten.nl of
taizereisnl@gmail.com.

Palmzondagviering
2020 voor jongeren
Paus Johannes Paulus II wees Palmzondag (dit jaar 5 april) ooit aan als
Wereldjongerendag. Elk jaar viert het
jongerenplatform van Jong Aartsbisdom dit in een andere geloofsgemeenschap in het bisdom. Jongerenwerker
Sarah Mijhad: “Dit jaar is het een echte
WERELD-jongeren-dag-in-het-klein. We
vieren samen met de internationale
katholieke gemeenschap van de Zalige
Titus Brandsma parochie te Wageningen, de International Catholic Community (ICC, www.iccwageningen.nl). Denk
aan: Afrikaans koor tijdens de mis,
internationaal eten, ontmoeting.”
Mis is om 12.30 uur. ‘s Middags lezing
kardinaal Eijk. Na internationale
maaltijd afsluiting, rond 19.00 uur.
Locaties: Johannes de Doperkerk
(Bergstraat 17) en Thuis Wageningen
(Stationsstraat 32). Toegang € 5. Voor
jongeren van 16-35 jaar.

Paulus Tilma, priesterstudent
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Twee maal kloosterweekeinde in

Chevetogne

Van vrijdag 26 t/m maandag 29 juni respectievelijk van
vrijdag 2 t/m maandag 5 oktober zijn er weer
kloosterweekends (volpension) in Chevetogne, een
benedictijns klooster in de Ardennen, gespecialiseerd in
oecumene met de orthodoxe, byzantijnse kerken.
Het klooster heeft zelf twee kerken, een in de traditionele
westerse kloosterstijl en een katholiek-byzantijnse kerk met
vieringen afwisselend in Grieks en kerk-Slavisch. Onze weekenden hebben diensten in het kerk-Slavisch. Deelnemers krijgen ruim van tevoren informatie over de byzantijnse vieringen,
de iconen, de rituelen etc.

Het klooster in Chevetogne.
Zie ook www.monasterechevetogne.com, tiberiade.be of
sanctuaires-beauraing.be. Reisafstand: 280 km, met eigen
auto’s (chauﬀeurs krijgen vergoeding). Kosten all-in: 215 euro.
Maximale groepsgrootte: 16 personen (hoofdzakelijk
tweepersoonskamers). Schrijf bij voorkeur in met partner of
vriend(in). Geïnteresseerd: informatie/inschrijﬀormulier via
bart44@telfort.nl of 0343-452841.

Bijzonder aan de weekenden is dat ieder voor zich bepaalt aan
welke programmadelen wordt deelgenomen: mooie vieringen
met hemelse muziek (byzantijnse en/of romeinse ritus), mediteren, wandelen in de bossen, bezoek aan de Tibériade (jonge
kloosterorde), bezoek aan de Mariabedevaartplaats Beauraing.
Ook is er een groepsgesprek met serieuze spirituele diepgang.
Kortom, een programma vol innerlijke rijkdom en verstilling.
Deelnemers die nog niet eerder in Chevetogne waren, krijgen
voorrang. Wacht niet te lang want de aanmeldingen van recidivisten stromen al binnen en belangstellenden worden in volgorde
van aanmelding genoteerd. Betaling dient acht weken voor
vertrek binnen te zijn; dan loopt de optie op alle kamers af.

Bart van Soest, parochiaan Leersum

Bedevaart Ierland
Het Aartsbisdom Utrecht en VNB organiseren van 9 t/m
15 juni een bedevaart naar Ierland, eiland met een
rijke rooms-katholieke historie. Kosten per pelgrim
€ 1279,00 (toeslag eenpersoonskamer € 215,00).
Meer informatie/aanmelden (tot 1 april): Aartsbisdom
Utrecht, Ben Lokate, 030 2361570, lokate@aartsbisdom.nl
of VNB, 073 6818111, info@vnb.nl, vnb.nl.
Zie ook parochiewebsite of www.aartsbisdom.nl.

Vastenactie 2020: ‘Werken aan je toekomst’
economisch en maatschappelijk sterker. Net als in Nederland
is vervolgonderwijs dus noodzakelijk voor een toekomst met
perspectief. Met hulp van Vastenactie volgden al meer dan
vierduizend mensen de afgelopen drie jaar een beroepsopDe campagne van Vastenactie in de Veertigdagentijd
leiding en kregen meer dan tienduizend jongeren basis- of
(t/m 12 april) staat in het teken van beroepsonderwijs
voortgezet onderwijs. De Vastenactie-campagne 2020 wil
en ondernemerschap in ontwikkelingslanden.
nog veel meer mensen helpen op eigen benen te staan, voor
Over de campagne ‘Werken aan je toekomst’ schrijft Vastenactie zichzelf en hun familie te zorgen én een rol te spelen in hun
op haar website: “In Nederland vinden we het
gemeenschap door projecten die beroepsonderwijs
vanzelfsprekend dat alle kinderen naar
aanbieden te steunen o.m. in Bangladesh,
school gaan, studeren of een
Zambia en Sierra Leone, én steun te
Les in Bangladesh, een door
beroep leren. (…..) Hoewel tegenbieden bij het opstarten van een
Vastenactie gesteund project.
woordig 91 procent van alle
eigen onderneming.
kinderen
basisonderwijs
volgt, krijgen velen niet de
Wat bijdragen betekenen?
kans verder te leren. Ze zijn
Vastenactie geeft voorbeelden:
dan aangewezen op onge€ 24: een technisch leerboek
schoold, slecht betaald werk.”
voor een hele klas; € 40: een
‘terug-naar-school’ pakket met
Miljoenen mensen die werken,
schooluniform, boeken en schooltas;
leven desondanks in armoede. Een
€ 200: een beroepsopleiding van een jaar
goede opleiding kan betekenen dat zij een
(monteur, lasser, kleermaker, bakker); € 360:
fatsoenlijk inkomen gaan verdienen. Dat maakt hen
startpakket voor beginnen groentewinkel.
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Alpha-cursus spoedig
ook in Doorn

’Met je voeten in de wereld,
met je hart in de hemel’
Wat heeft mij ertoe aangezet de Alpha-cursus te geven? Deze vraag werd mij
onlangs gesteld door pastoraal werker Nelleke Spiljard.
Als christen heb ik mij in het verleden soms alleen gevoeld. Ik zocht daarom
mensen op die dezelfde taal spraken, waarmee ik vrijuit kon spreken zonder
als zweverig en niet meer van deze wereld te worden gezien. Nu ik dit schrijf
realiseer ik mij dat dit in wezen ook zo is: als je God eenmaal leert kennen, sta
je met je voeten in de wereld maar zit je met je hart in de hemel.
Als het over God gaat, word ik blij. Dit heerlijke gevoel van vreugde (Filippenzen
4:4-8) wil ik graag delen met anderen. Temeer omdat in de huidige tijd het geloof
bij veel mensen niet of nauwelijks meer een rol speelt in het leven. De gevolgen
daarvan zijn zichtbaar: de secularisatie neemt toe, kerken sluiten, velen laten zich
vullen met aardse zaken. Om me heen signaleer ik dat o.a. op het gebied van
social media, de smartphone, internet, werk.
Er is nauwelijks ruimte meer voor God, Hij lijkt niet meer te passen in deze tijd,
terwijl we juist nu de Heilige Geest zo nodig hebben. Daarom ben ik op de uitnodiging
ingegaan de Alpha te gaan geven met als doel mensen (opnieuw) kennis te laten
maken met God en dichterbij Hem te brengen.
De cursus is laagdrempelig. Eerst wordt er gezellig gegeten met elkaar, vervolgens
komt er een spreker. De onderwerpen die voorbij komen zijn voor sommigen praktisch
nieuw, voor anderen al meer bekend: ‘Wie is Jezus?', 'Wat doet de Heilige Geest?',
'Wat is geloven?', 'Geneest God ook vandaag nog?' Ze worden uitgebreid besproken.

Podcast ‘Bob
wordt heilig’
‘Bob wordt heilig’ is de titel van een 7delige podcastserie op katholiekleven.nl waarin Bob Wegkamp (30) op
zoek gaat naar heiligheid. Nadat hij in
de eerste aflevering besloot heilig te
worden, liep hij snel vast in een prestatiedrang die hem niet verder bracht.
“Leidend was niet de liefde voor God
en de medemens, maar mijn eigen
trots. Ik had niet het juiste doel voor
ogen, ik moet heilig willen zijn omdat
een heilige bij God in de hemel is.”
In aflevering 3 spreekt hij daarom
kardinaal Eijk over het hiernamaals.
Die zegt: “Je moet met een gezonde
ambitie in het leven staan en proberen
als christen het beste te geven. Maar
het belangrijkste is dat je het oog
gericht houdt op die eeuwigheid waarvoor je bestaat. Als je daar bewust mee
mag leven, is dat een grote genadegave, het geeft de kracht moeilijkheden te overwinnen.” Het verlangen
naar God is natuurlijk het verlangen
naar de hemel, zegt hij. En over de hel:
“Die bestaat, want de mens is een vrij
wezen en kan kiezen voor verwijdering
van God.” Beluister podcast op
www.katholiekleven.nl

Ik heb gezien dat mensen door de Alpha veranderd zijn, een verlangen kregen naar
een relatie met God. Samen met Annemarie Damen heb ik de cursus een paar
keer gevolgd, vervolgens de Alpha-training gedaan en nu zijn we cursusleiders
binnen het Alpha-team Zeist. Wij hopen op korte termijn ook in Doorn de Alphacursus te geven. Informatie hierover volgt t.z.t. Wees bij voorbaat welkom.
Gina Peters

Bijbelgroepen
Zeist - Elke eerste dinsdagavond van de maand bijbelavond o.l.v. pastor Henk
Bloem. Datum: dinsdag 7 april (dinsdag 5 mei gaat niet door).
Tijd: 20.00-22.15 uur. Plaats: parochiecentrum Emmaus, Rozenstraat 20, Zeist.
Meer info: Henk Bloem, henkbloem@casema.nl
Driebergen - Elke 4e woensdag van de maand bijbelochtend. Datum: woensdag
22 april. Tijd: ca. 10.15 uur. Plaats: parochiecentrum St. Petrus’ banden, Rijsenburgselaan 4, Driebergen. Meer info: Henk Bloem, henkbloem@casema.nl
Woudenberg/Scherpenzeel: Donderdag 23 april, 9.30 uur, 9.30 uur,
Geloven Nu-groep. Begeleiding: Nelleke Spiljard. Contactpersoon: Trees van
Leur, tr.vanleur@hotmail.nl.

Bruggenbouwers
gezocht
In 2020 reikt de Konferentie Nederlandse Religieuzen opnieuw een KNRwaarderingsprijs uit. Dit jaar staat die
in het teken van het omgaan met en
overbruggen van verschillen. Voordragen van projecten en initiatieven kan
tot uiterlijk 30 april. De prijs is ter bekroning van activiteiten die passen bij de
traditie van religieuzen op het gebied
van zorg, onderwijs en spiritualiteit.
Bedoeld voor een initiatief waarin de
religieuzen zich herkennen. De prijs:
een bronzen beeldje en € 5.000. Iedereen kan een project nomineren, via een
nominatieformulier op www.knr.nl.
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bij
Discussie over hulp
“voltooid leven”
gebaat bij politiek
en wetgeving?

‘Voltooid leven’, een lezing
door Paul van Tongeren
Een discussie die meer en meer klinkt in politiek en
samenleving is die van de mogelijkheid te kunnen kiezen
voor het eigen levenseinde wanneer men het leven
voltooid acht. Paul van Tongeren, emeritus hoogleraar
wijsgerige ethiek in Nijmegen en Leuven, sprak daar
onlangs over in de Doornse Ludenkapel. Hij schreef het
boek ‘Willen sterven’, over de autonomie en het voltooide
leven (Kok Kairos, 2018).
In zijn lezing ging Van Tongeren in op het onderscheid tussen
euthanasie bij ongeneeslijk en ondraaglijk lijden en hulp bij
sterven in geval van 'voltooid leven'. Waar wetgeving (in Nederland sinds 2002) over euthanasie is gegrond op barmhartigheid (geen andere mogelijkheid het lijden te verzachten) stoelt
de wens om hulp bij sterven in geval van voltooid leven op
'autonomie', de mens die in staat zou zijn hiervoor een vrije
en weloverwogen keuze te maken.
Uitgebreid ging hij in op de vraag wat die autonomie van
mensen eigenlijk betekent. Is de mens inderdaad in staat tot
vrije en zelfstandige keuze, m.n. wanneer het gaat om existentiële vragen? Wordt daar niet te gemakkelijk van uitgegaan?
Het gaat immers om een beslissing waarvan geen weg terug
is. In tegenstelling bijvoorbeeld tot het autonome besluit te
stoppen met roken, of meer te sporten. Maar dood is dood,
dat kun je niet ongedaan maken.
Die aarzeling bij existentiële beslissingen werd ook genoemd
in het onderzoek van Els van Wijngaarden (Voltooid leven –
Over leven en willen sterven). Daaruit bleek dat het verlangen
naar de dood niet enkel voortkomt uit het voltooid zijn van
het leven maar vaak ook wordt ingegeven door het gevoel
niet tot last van kinderen te willen zijn, geldzorgen, eenzaamheid, verlieservaringen. Het verlangen naar hulp te sterven
omdat men niets meer van het leven verlangt, omdat het
‘voltooid’ wordt geacht, gaat regelmatig gepaard met twijfel.
Van Tongeren wilde zoeken naar wat het betekent als iemand
zegt dat hij dood wil, of dat iemand zich voorstelt dat hij of zij
dat in de toekomst zal willen zonder dat sprake is van geestelijk of lichamelijke uitzichtloos ziek zijn.
Het wetsvoorstel om hulp daarbij mogelijk te maken, is voortgekomen uit het burgerinitiatief 'Uit vrije wil'. De hulp bij zelf-
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De omslag van het boek ‘Willen
sterven’ door Paul van Tongeren,
emeritus hoogleraar wijsgerige ethiek.

doding wordt door initiatiefnemers gezien als ‘recht op autonomie’. De voorgestelde wet impliceert dat de overheid de
plicht zou hebben ervoor te zorgen dat er mensen zijn die
bereid zijn anderen met de autonome stervenswens inderdaad
te helpen dood te gaan.
'Voltooid leven’ is een verbloemende term. 'Voltooid' gebruiken
we om iets af te maken, volmaakt, helemaal zoals bedoeld.
Maar hier is dit juist bedoeld om het leven te beëindigen;
‘levensmoeheid’, 'geen zin meer in het leven' of ‘der dagen
zat’ zou misschien passender zijn.
Als belangrijk bezwaar tegen hulp bij zelfdoding noemt Van
Tongeren de moeilijkheid vast te stellen waarom iemand die
hulpvraag stelt. Eerder onderzoek had al eens verwezen naar
het verband tussen de wens te sterven en de gebrekkige
omstandigheden qua zorgverlening (Chabot: ‘Iedereen ziet
het, maar de ingrijpende gevolgen worden niet onderkend’;
Willen sterven, p. 31).
In de discussie over hulp bij 'voltooid leven' gaat het vooral
om politieke oplossingen voor een menselijk probleem dat
misschien gebaat is niet zozeer bij politiek en wetgeving maar
bij zorgzaamheid en vriendschap, met samen mens zijn en
elkaar nabij zijn.
Wie er meer over wil lezen, kan ik het boek 'Willen sterven' van
harte aanbevelen.
Jeanette van Osselen, parochiaan Doorn
Dit is een ingekorte versie van deze tekst. Zie voor het volledige
verslag onze parochiewebsite.

Uit de parochie
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MUZIEK
MAARN – ZATERDAG 18 APRIL - MUZIEK IN DE THERESIAKERK
Het strijkensemble ‘Fancy Fiddlers’ bestaat uit viool- en cello- met andere celloleerlingen van collega-docenten van het
talenten in de leeftijd van 16 tot 19 jaar en staat onder super- conservatorium van Amsterdam in verschillende bezettingen.
visie van vioolpedagoge Coosje Wijzenbeek. De jonge musici
komen uit het hele land, volgen wekelijks individuele lessen Plaats: St. Theresiakerk, Amersfoortseweg 50, Maarn. Tijd:
in Hilversum. Onder de gemeenschappelijke noemer ‘Fancy 16.00 - 17.00 uur. Entree: € 7,-- pp incl. drankje na afloop.
Fiddlers’ studeren zij elke zaterdag intensief kamermuziek Info: www.muziekindetheresia.nl.

Doorn en Driebergen - zaterdag 4 april
- Palmpaasstokken maken
Kom je ook, onder begeleiding, een Palmpaasstok
maken? In de versiering van de stokken zien we
het verhaal van Pasen terug, met alles wat eraan
voorafgaat. Je kan terecht in:
• Doorn: vanaf 15.30 uur in Ons Centrum, Dorpsstraat 15,
Doorn (links naast de kerk) Meer info:
annekariendamen@gmail.com.
• Driebergen: vanaf 16.00 uur in het parochiecentrum,
Rijsenburgselaan 4. Meer info:
werkgroepkinderwoorddienst@parochie-sintmaarten.nl.
Voor versiering wordt gezorgd. Neem je zelf je een palmpaasstok
mee?
De dag erna, zondag 5 april, Palmpasen, lopen de kinderen
met hun Palmpaasstokken in processie de kerk binnen aan
het begin van de verschillende vieringen.
• Doorn, LET OP: De viering is in de Maartenskerk, Kerkplein 1,
en begint om 10.00 uur.
• Driebergen: 09.30 uur. Om 09.00 uur kan je het broodhaantje
ophalen in het parochiecentrum. De viering begint op de
begraafplaats aan de Drieklinken, vandaaruit lopen we in
processie al zingend naar de kerk.

Doorn - 10 april – Goede Vrijdag
Voor de gebedsviering op Goede Vrijdag om 19.00 uur kunt u
bloemen meenemen voor de kruisverering. De Bloemengroep
zal dan, na de viering, bloemstukken maken voor de kerk en
het Kruis.

Driebergen - woensdag 15 april Paasviering voor ouderen
Pastoor Harrold Zemann
zal om 11.00 uur voorgaan bij deze eucharistieviering in de St. Petrus’
bandenkerk. Na afloop is
er, tot ca. 14.00 uur, een
gezellige paaslunch in de
Petrus- en Pauluszaal. In verband met de catering willen we
graag weten op hoeveel mensen we kunnen rekenen. Een vrijwillige bijdrage hiervoor wordt zeer op prijs gesteld. U kunt
zich vóór 8 april opgeven bij: Fons Marlet, 0343-515399 of
06-15275342 of bij Miek Poll, 0343-517310. Wilt u graag
komen en heeft u geen vervoer dan kunt u ook bij hen terecht.
De viering van 09.30 uur komt hiermee te vervallen.
Werkgroep Zieken en Ouderen

Leersum - zondag 5 april – koek en taart
Na de Palmpasenviering in de Andrieskerk wordt er weer heerlijke huisgebakken koek en taart verkocht. De opbrengst gaat
naar de Vastenactie.

Overleden
26 januari 2020
03 februari 2020
04 februari 2020
06 februari 2020
07 februari 2020
08 februari 2020
08 februari 2020
14 februari 2020
17 februari 2020
18 februari 2020
28 februari 2020

Pieter Johannes Maria (Piet) Berben (85), Driebergen
Jaap van Eekelen (84), Driebergen
Gerda Jansen-Greeven (99). Zeist
Ida van Mil-Elsendoom (91). Zeist
Anthonius Theodorus Maria van Ruiten (75), Driebergen
Petrus Hendrikus Albertus (Piet) de Bruijn (77), Driebergen
Nel van Zenderen (94). Zeist
Theresia Maria Alida Albertina van de Bilt (91), Leersum
Riet Steman (95). Zeist
Christine van Asdonck (99), Driebergen
Christiaan Jozef Raue, Maarn
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Zeist - Harrie van Dijk, vrijwilliger van het jaar 2019
Op de ‘Internationale dag van de Vrijwilliger’, 7 december jl., is onze parochiaan
Harrie van Dijk verkozen tot ‘vrijwilliger van het jaar 2019’ in Zeist. Marcel Fluitman,
wethouder van Welzijn en Cultuur reikte de prijs uit en sprak zijn waardering uit
aan alle vrijwilligers en aan Harrie in het bijzonder. Harrie is een bevlogen vrijwilliger
bij de Wereldwinkel, de Weggeefwinkel, de tuintjes in Huis ter Heide en bij onze
Emmauslocatie. Hij is nauw betrokken bij de Josepclub en bij allerlei hand- en
spandiensten. Harrie brengt mensen bij elkaar, levert een positieve bijdrage, heeft
een voorbeeldfunctie en treedt verbindend op. Harrie vindt het prettig om onder de
mensen te zijn en samen iets op te bouwen. Hij gelooft dat er in ieder mens iets
goeds zit en probeert dat aan te raken. Harrie ontving van wethouder Fluitman een
stoeptegel met zijn naam erop, welke inmiddels is gelegd op de ‘Walk of Fame’ bij
de Slotlaan in Zeist. Harrie, ook namens de St. Maartenparochie, locatie Emmaus,
van harte gefeliciteerd met deze welverdiende onderscheiding.
Gerard Ruijs, voorzitter Locatieraad en Jacqueline Bouma, voorzitter Pastoraatsgroep, locatie
Emmaus Zeist

Zeist - Keukenfaciliteiten in het parochiecentrum
Dankzij een forse gift van een anonieme weldoener en de enthousiaste inzet van
Gerard Hoogervorst en Marian van der Laan beschikt het parochiecentrum nu over
uitstekende keukenfaciliteiten. Daar wordt al succesvol gebruik van gemaakt. In de
Alpha Cursus ontmoet je nieuwe mensen waarmee je praat, discussieert over interessante onderwerpen en verdiep je je in het Christelijke geloof. Iedere donderdagavond vanaf 18:00 uur komen zij samen in het parochiecentrum en wordt er samen
gekookt en gegeten. Ook de KISICLUB, kinderen vanaf 6 jaar die samen komen om
een avontuur te beleven en Jezus beter willen leren kennen komen iedere 3e vrijdag
van de maand bijeen en beginnen eerst
met een gezamenlijke, zelf gekookte maaltijd. De maandelijks bijbelgroep van Henk
Bloem heeft op initiatief van Elly Koot
aandacht geschonken aan de verspilling
van etensresten en vanuit de keuken een
maaltijd geserveerd met producten die
dreigden te worden weggegooid omdat
deze de uiterste datum zouden te overschrijden. Hiermee werd aangetoond dat
zelfs met deze producten een uitstekende
Maaltijd bijbelgroep Henk Bloem
maaltijd kon worden opgediend. De maaltijd werd gelardeerd met teksten uit Lucas
die het belang van een maaltijd aantoonde.
De maaltijd brengt mensen tot elkaar en
leidt tot levendige discussies over ongeacht
welk onderwerp. De keuken blijkt een
succesformule te zijn.
Gerard Ruijs, voorzitter Locatieraad Zeist

Driebergen - 27 april
(Koningsdag) - Oranjeterras
Ook dit jaar organiseert het Jongerenkoor
Driebergen het Oranjeterras. Als je over
de vrijmarkt loopt, loop dan even binnen
aan de Van Vrijberghestraat voor een
lekkere kop koffie, thee of een glaasje
limonadesiroop en natuurlijk de altijd
lekkere oranjetompoucen. Vanaf 11.00
uur hebben we ook alcoholische versnaperingen. En met onze koffiebakfiets
rijden wij, al zingend en met verse
koffie/thee, ook rond op de vrijmarkt. In
de ochtend klinkt er relaxte muziek, ’s
middags zijn er liveoptredens met twee
bands en een DJ om het feestje compleet
te maken. Kom dus gezellig langs en
geniet tussen 07.00-18.00 uur van de
gezelligheid, een drankje en de muziek
op het Oranjeterras, ingang van
Vrijberghestraat.
Hugo Smorenburg, Jongerenkoor Driebergen

Leersum Twaalfde Andriesdrive
Tollenaars waren er gelukkig niet onder
de 52 bridgespelers in de Andrieskerk.
Het was weer een enthousiaste en
vooral vrolijke bende die een mooi
(netto) bedrag bij elkaar heeft gespeeld
voor de Vastenactie: € 635,--.
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SERVICEPAGINA
BESTUUR R.K.
PAROCHIE SINT MAARTEN
Secretariaat:
Voorzitter:
Vicevoorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:
Personeel/vrijwillgers:
Onroerend goed:
Communicatie:

Rozenstraat 20, Zeist
info@parochie-sintmaarten.nl
pastoor Harrold Zemann
vacature
vacature
Gerard Hoogervorst
Hannie van Kippersluis
Dimitry Melchiors
vacature

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

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

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

Van links naar rechts

Nelleke Spiljard, pastoraal werker, 06-37119113, n.spiljard@parochie-sintmaarten.nl
Marcel Sarot, diaken, 013-4663839, m.sarot@parochie-sintmaarten.nl

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

Rini Bouwman, diaken, 033-4941264, rini.bouwman@stlucas.nu
Hao Tran, pastoraal werker, 06-16842077, h.tran@parochie-sintmaarten.nl
Harrold Zemann, pastoor, 033-4941261, h.zemann@parochie-sintmaarten.nl

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

Antoinette Bottenberg, pastoraal werker, 033-4941261, antoinette.bottenberg@stlucas.nu
Fred Kok, pastoraal werker, 033-4941261, fred.kok@stlucas.nu
Secretariaat pastoraal team:
Rosella van den Hoeven, r.van.den.hoeven@parochie-sintmaarten.nl

PRODUCTIE VOLGEND NUMMER

Deadline kopij:

donderdag 16 april 2020

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

Verspreiding:

9 mei 2020

06-22265661

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
NL51 RABO 0372 4021 19 t.n.v. H. Catharinakerk
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)

