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In dit Hemelvaart- en Pinksternummer ziet u op de voorkant het Missiehuis in Steyl 
van de SVD,  missiepaters en bruggenbouwers, die van hieruit op weg zijn gegaan, 
de hele wereld over. Ook voor onze parochie hebben ze veel betekend, denk aan 
pater De Jong, Gerard Claassens en meer recent Kodzo Deku. In dit nummer een 
interview met pater Jan Holman SVD, 87 jaar, vorig jaar was hij 60 jaar priester. We 
vroegen hem vanuit zijn rijke ervaring of hij een ‘richtingwijzer’ heeft voor de paro-
chie? Die heeft hij, lees zijn gastcolumn over creatief geloven. 
 
Verder aandacht voor Hemelvaart, met het mooie gedicht van parochiaan Jeanette 
van Osselen, en lees ook de bijdrage van pastor Henk Bloem over Hemelvaart en 
Pinksteren (pagina’s 5 en 6). 
 
En dan natuurlijk aandacht voor de coronacrisis. Verschillende geloofsgemeen-
schappen lieten ons weten wat ze nu doen om contact te houden, om dingen moge-
lijk te maken. We verzamelden blaadjes voor een dankbaarheidsboom: waar zijn 
we in deze tijd ondanks alles toch dankbaar voor? Stagiair Paulus Tilma werd geïn-
terviewd over wel een heel andere stage in coronatijd. Pastor Henk Bloem schrijft 
over plagen in de bijbel.  En ook Marjolein Tiemens en  pastoor Harrold Zemann 
delen hun gedachten over de crisis.  
 
En voor het eerst: geen vieringenrooster, deze keer! We kunnen op dit moment  
nog niet overzien wanneer we weer bij elkaar mogen komen in onze kerken en op 
welke manier dan.  Wel blijven we dagelijks een avondgebed en wekelijks een  
eucharistieviering uitzenden. Maar, zoals een oudere parochiaan aan de telefoon 
zei: “Je mist zo de gemeenschap.” En zo is het.  
Nelleke Spiljard, pastoraal werker 
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Op het eerste apostelconcilie (Handelin-
gen der Apostelen, 15) breekt een knal-
lende ruzie uit in de jonge kerk. Zolang de 
volgelingen van Jezus allemaal joden 
waren, was de besnijdenis vanzelfspre-
kend. Toen ook niet-joden zich bij hen 
aansloten, stonden de apostelen voor de 
vraag: moeten die nieuwe ‘heidense’ chris-
tenen zich houden aan onze joodse wetten 
en aan de besnijdenis in het bijzonder?  
 
De apostelen roepen een kerkvergade-
ring bijeen om in de géést van Jezus een 
beslissing te nemen, in een onvoorziene 
situatie de trouw aan Gods wil concreet 
in te vullen, zoals de Meester zelf dat 
gedaan zou hebben. Uiteindelijk komen 
ze tot een brief met een verbazingwek-
kend zinnetje: ‘De heilige Geest én wij 
(!!) hebben besloten u geen enkele last 
op te leggen dan wat strikt noodzakelijk 
is’ (Handelingen 15, 28). En dan volgen 
drie lichte voorschriften, waarmee ze de 
band met de joden-christenen willen 
bewaren. ‘De heilige Geest en wij’ in één 
adem, is dat niet een grove aanmatiging? 
 
In het Johannesvangelie zegt De Heer: 
‘De Helper (of ‘de Trooster’, of ‘de Advo-
caat’) die de Vader jullie in mijn naam 

zal zenden, zijn heilige Geest, die zal 
jullie verder in alles onderrichten: Hij zal 
jullie alles doen begrijpen wat ik jullie 
gezegd heb’. 
 
Dit onderstreept het belang van een 
kerk vol dynamiek, open voor de werking 
van de heilige Geest, gevoelig voor de 

noodzaak van ‘Creatief Geloven’, elke 
dag opnieuw. 
 
Het was dus geen verwaandheid van de 
leerlingen, dat zinnetje. Jezus heeft zijn 
volgelingen  uitdrukkelijk de heilige 
Geest toegezegd om in onvoorziene 
omstandigheden in Zijn geest te kunnen 
handelen. Blijkbaar was tijdens het 
leven van Jezus niet alles voor de hele 
eeuwigheid spijkervast geregeld. Voort-
schrijdend geloofsinzicht blijft mogelijk. 
Het behoort tot ‘de kroonjuwelen’ die 
Jezus ons heeft nagelaten.
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Pastorale column

Toen paus Franciscus gekozen werd tot bisschop van Rome, riep hij de volgende 
morgen de kardinalen nog één keer bijeen in de Sixtijnse kapel om met hen 
Eucharistie te vieren. Met belangstelling heb ik op internet zijn homilie gevolgd. 
Sleutelwoord daarvan was ’beweging: “Ons leven is een reis en als we ophouden 
te bewegen, lopen de dingen verkeerd,” zei de paus. Ik zag op de gezichten van 
sommige kardinalen verbazing, misschien afkeuring. Paus Franciscus heeft 
echter sterke Bijbelse papieren voor zijn oproep tot ‘bewegen in de kerk’. 

De noodzaak van 
’Creatief Geloven’

‘Wat ben je stil’, zei de engel, 
‘Ik ben in de rui’ antwoordde de vogel. 

De engel wilde weten wat dat was. 
‘Elk jaar laat ik mijn oude versleten veren los en 

 krijg ik weer nieuwe. Dat ruimt lekker op’. 
De vogel keek opzij naar de vleugels van de engel. 

‘Ben jij ook weleens  in de rui?’ 
‘Ja , maar anders’ 

 Hoe dan? 
‘Vanbinnen. Ik laat soms mijn versleten geloof los  

en ga dan opnieuw geloven.  
Dat ruimt lekker op’  

 
 

Parabel van de engel en de vogel:

Pastorale gastcolumn, 
door pater Jan Holman SVD

(Ds. Stephan de Jong)
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Nieuws & 
achtergrond

Uit: 'Vier de schepping', bundel met gedichten 
van Jeanette van Osselen (parochiaan Doorn) en 
foto’s van Marijke van der Giessen. Te bestellen 
bij jeanette.vanosselen@xs4all.nl 

De hemel is niet hoog verheven, 
wat liefde heet 

is altijd onder ons. 
Met zoveel woorden al voorzegd, 

gezwegen en gebeden, 
apart genomen, uitgelegd. 

Dat niet dromen ons 
de angst, de dood, 
doen overwinnen. 

Maar liefde 
van de grond moest komen, 

kracht waar 
duisternis niet tegen opgewassen is. 

Een hand beweegt de wolken 
om ze weg te schuiven, 

een zachte bries blaast ons 
nieuw leven in. 

Vrijheid die vogelvleugels heest, 
hand die ons oplicht, 
nieuwe wending geest. 

 
Jeanette van Osselen

Van de grond komen



Wij kennen de uitdrukking ‘De geest 
geven’ als meer spirituele benaming 
voor ‘sterven’. Iedere Evangelist heeft 
zijn (haar?) eigen woorden voor het 
sterven van Jezus. Maar Johannes zegt 
nog explicieter dan de anderen 
dat Jezus de Geest overgaf, 
(door)gaf. 

Bij de doop door 
Johannes ontvangt 
Jezus de Geest, 
die daalt op hem 
neer en blijft op 
hem rusten. Deze 
Geest duwt en trekt 
hem heel zijn leven 
lang. Op het eind van 
zijn leven, bij zijn ster-
ven, zegt Johannes ‘hij gaf 
de geest’ (Joh 19.30), waarbij de 
nadruk op ‘gaf’ valt en je Geest met 
een hoofdletter kunt schrijven. Bij zijn 
sterven wordt het al Pinksteren. Wie 
zei ook weer dat Pasen en Pinksteren 
niet op dezelfde dag vielen? Je mag er 
Goede Vrijdag nog wel bij doen. 

Jezus’ sterven wordt niet als ramp maar 
ook als bron gezien. Dat hij niet gewoon 
doodging, 'ontgeestte' ( ek=uit, epneu-
sen=u herkent, 'pneuma'=geest) zoals 
Marcus en Lucas schrijven, maar bij 

zijn sterven de Geest doorgaf, 
een nieuw begin bewerk-

stelligde. Lucas duidt 
dat waarschijnlijk al 

eerder aan, als 
Johannes zegt dat 
Jezus zijn volge-
lingen zal dopen 
'in heilige Geest 
en vuur' (3.16). 
 

Op de 50ste dag 
wordt deze Geest-

gave gevierd. Hande-
lingen 2 beschrijft hoe ze 

allemaal een vonk van de 
Geest krijgen: ieder een vonk, samen 
de Geest. Wanneer we dit vieren, 
kijken we niet alleen terug maar 
hopen, bidden dat het zich ook aan 
ons realiseert.  
Henk Bloem, pastor
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Nieuws 
& achtergrond

Maar 'Hemel' verwijst niet 
naar een plaats. De uitdruk-
king ‘Weggenomen naar de 
hemel’ ga je verstaan als je 
bedenkt dat de  uitdrukking 
‘het Koninkrijk der hemelen’ 
een wat eerbiedige vorm is 
van ‘het Koninkrijk Gods’. Ze 
betekenen hetzelfde. 
Hemelvaart zegt niet dat Jezus 
WEG is, naar een andere plek, 
maar: dat hij bij God is. Zoals 
ook ‘Onze Vader die in de 
hemel zijt’ niet betekent ‘Oh, 
die is ver weg, hoog in de 
hemel!’ 
Daarom keren de leerlingen 
na Jezus' Hemelvaart niet met 

verdriet en rouw naar Jeruza-
lem terug, maar ‘in grote 
vreugde’ (Lucas 24.52). Ze 
hebben ervaren dat hij niet 
WEG is maar op een andere, 
hemelse wijze bij hen blijft. 
Dat hij en zij samen verder-
gaan. Reden voor een feest. 
 
Mattheus spreekt niet expli-
ciet over Jezus' Hemelvaart, 
Dat doet Lucas wel en ook 
Marcus maakt er melding van 
in 16.19. En als je hun verha-
len kent, kun je de nieuwe 
wijze van aanwezigheid van 
Jezus ook in Mat. 28.16-20 
terugvinden. Henk Bloem, pastor 

Hemelvaart: bij God

Pinksteren
Woorden verspreiden het 
vuur door de ruimte, 
klimmen langs de wanden, 
mensen en ruiten, 
langs deuren naar buiten, 
naar buiten, naar buiten, 
het wordt licht. 
 
Woorden verwarmen harten 
van mensen, woorden verstaan 
wat niet mogelijk leek, 
stralende mensen 
binnen en buiten 
binnen en buiten, 
overal licht 
 
(Jeanette van Osselen)

Pasen, Hemelvaart, Pinksteren: het lijkt wel een 
reisschema dat verschillende plaatsen aandoet.

Pinksteren: samen de Geest
De Joden vierden met Pesach de bevrijding uit Egypte en 50 dagen (in het 
grieks: pentècostè) later het Verbond van God met zijn volk. De christenen 
volgen dit schema door op die 50ste dag na Pasen Pinksteren te vieren.

Pinkstervuur.

Weggaan
Weggaan is iets anders 
dan het huis uitsluipen 
zacht de deur dichttrekken 
achter je bestaan en niet 
terugkeren. Je blijft 
iemand op wie wordt gewacht. 
 
Weggaan kun je beschrijven als 
een soort van blijven. Niemand 
wacht want je bent er nog. 
Niemand neemt afscheid 
want je gaat niet weg. 
(Rutger Kopland)



Als het over de relatie gaat tussen de 
coronatijd en het milieu, de aarde, 
vervuiling, klimaatverandering, hoop ik 
dat we ons, ondanks alle verdriet, angst 
en onzekerheid, ook zullen herinneren 
dat de mensen over het algemeen vrien-

delijker waren, de lucht schoner en 
zonder vliegtuigstrepen, de vogels weer 
te horen waren. 
 
En ook dat de overheid voortvarend 
besluiten kon nemen. Dat het merendeel 
van de bevolking de opgelegde regels 
naleefde. Dat we creatief werden bij 
elkaar helpen en bemoedigen, nieuwe 

verdienmodellen verzinnen, bij lesgeven 
via de computer en contacten onderhou-
den. Dat er, kortom, veel saamhorigheid 
was en er meer mogelijk was dan we 
dachten. We hebben van alles gedaan 
en gelaten om een kwetsbare groep 
mensen te beschermen. 
 
Zou het niet mooi zijn als we deze vast-
beradenheid en creativiteit vasthouden 
en inzetten om kwetsbare mensen en 
ecosystemen te beschermen die worden 
getroffen door de klimaatcrisis? Dat we 
de hardnekkige ongelijkheid, klimaat-
verandering en het verlies van biodiver-
siteit voorgoed kunnen uitbannen? Dat 
we inzien dat de klimaatcrisis zeker zo 
urgent is en alleen overwonnen kan 
worden als we ons met elkaar inzetten 
voor een andere samenleving, andere 
consumptiepatronen, andere economie? 
Dat we nadenken over wat we echt van 
waarde vinden, wat we zinvol vinden? 
 
Misschien mogen we de coronatijd 
beschouwen als een Bijbels Jubeljaar, 
een soort resetknop, waarna we met 
nieuwe inzichten samen gaan zorgen 
voor de aarde, ons gemeenschappelijk 
huis.  
Marjolein Tiemens-Hulscher, 
Werkgroep Duurzaam geloven
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Nieuws 
& achtergrond

Het zijn onzekere tijden. Dagelijks horen we hoe het coronavi-
rus zich verspreidt over de wereld, de ontwikkelingen gaan 
razendsnel. Ons geloof beleven we als individu. Dat staat, 
zelfs ongeacht onze verbinding met elkaar. Maar ook als 
gemeenschap delen we ons geloof. Voor wie toegang heeft 
tot internet en social media kan de beleving van gemeenschap 
nog enige betekenis hebben. We kunnen elkaar zien via een 
beeldscherm. Ik ben blij dat die mogelijkheid er is. Dank aan 

de mensen die er zorg voor dragen. Maar voor wie internet 
geen optie is, dreigt eenzaamheid. Want wat als je te horen 
krijgt dat je niet naar buiten mag en ook bezoek ontvangen 
niet is toegestaan? Tot wie wend je je dan? Laat ook dan het 
geloof ons fundament zijn, de basis waarop we altijd kunnen 
steunen. 
 
De betekenis van het geloof doet wat mij betreft niets af aan 
dat andere belangrijke aspect van gemeenschap zijn: elkaar 
ontmoeten. Luisteren naar een overweging in een kerk en 
samen kerk zijn voelt toch anders. Onze wekelijkse ontmoe-
ting, de aandacht voor elkaar. Ik mis dat. Binnen het geloof 
dat ieder voor zichzelf beleeft, is dat ook waar ik voor bid: dat 
we weer mogen samenkomen om in Zijn naam ons geloof te 
beleven. Om niet alleen als individu het geloof te beleven. In 
vertrouwen op de Vader, de Zoon en - in deze tijd in het bijzon-
der - de Heilige Geest. 
Edward van Leeuwen, parochiaan Leersum

De betekenis van geloof in crisistijd
Niemand maakte ooit eerder een coronacrisis mee, in dat 
opzicht zijn we allemaal gelijk. Wel zijn er mensen die 
eerder in hun leven crisis/crises meemaakten. De manier 
waarop we lastige tijden doormaken, verschilt sterk per 
individu. Wat ons als lezers van De Mantel bindt is ons 
geloof. En misschien ook onze hoop. God staat gelijk aan 
trouw, Hij laat ons niet alleen. Ik denk terug aan de woor-
den van Paus Franciscus tijdens de Paaswake: ‘God is 
onze hoop die nooit verloren gaat.’

Wat nemen we mee uit 
deze onzekere periode?

Brengt deze crisis iets aan het licht dat 
we moeten meenemen in de tijd hierna?

Schoon milieu, fraai bloemenveld. FOTO Marjolein Tiemens
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Nieuws 
& achtergrond

Dit doet denken aan de bijbelse sprinkhanen (Exodus 10). Tien 
plagen - de een nog heftiger dan de ander - had God nodig om 
de Egyptenaren te dwingen de joden hun vrijheid te geven. 
 
God had al enige ervaring met plagen. Na de schepping van 
Adam en Eva kreeg Hij al gauw spijt van zijn schepping. De 
mensen hadden er een puinhoop van gemaakt. Van het ‘En 
Hij zag dat het goed was’ was niks meer over. Een zondvloed 
stuurt hij, alles en iedereen wordt vernietigd, op Noach en 
gezin na, die mag het opnieuw proberen, krijgt de oude zegen 
van Adam en Eva mee (Gen. 9.1) en God belooft nooit meer 
zo in te grijpen. 
 
Een wonderlijke wereld, die bijbelse. God heeft spijt, grijpt in, 
straft, stuurt plagen, en niet één keer. Waarom deze vertellin-
gen? Er was niemand bij, niemand heeft het meegemaakt, 
niemand heeft ooit God gezien. Het zijn geen verslagen maar 
vertellingen die ons willen meenemen op hun weg naar God. 
 
Daniel Ortega, president van Nicaragua, meent dat het coro-
navirus een teken van God is: ‘De Heer stuurt ons dit signaal.’ 
 

Antoine Bodar zei op Paaszondag: ‘Nee, de coronacrisis is 
geen straf van God.’ Hij zei het heel stellig, als om elke tegen-
argumentatie meteen de pas af te snijden. Ik ben het daarmee 
eens. Ik geloof in God die ons leven wil, niet de dood. Die 
door Jezus ‘Vader’ wordt genoemd, vertrouwelijk en liefdevol. 
Die niet alles in de gaten houdt en straffend ingrijpt, maar die 
ons ziet, ons ziet staan, het met ons ziet zitten en daarvan 
leven we.   
 
In onze geseculariseerde wereld kunnen we niet spreken en 
vertellen zoals in de oude bijbelse verhalen, en zoals nog 
gebeurt, getuige de heftige reactie van Bodar. Hoe zouden 
wij dit zeggen, hoe daarover te spreken? Zeggen we: 'de 
natuur'? Of  'het leven', 'onze planeet’ of ‘wij’? En dan? Is het 
stom toeval? Moeten we het maar gewoon over ons heen 
laten komen? Hoe gaan wij ermee om?   Misschien is zo'n 
crisis een aansporing om eens goed na te denken over ons 
beeld van God en van de mens, want die is toch geschapen 
naar zijn beeld en gelijkenis; die twee hangen toch samen? 
Wat betekent voor ons Gods nabijheid? Wat betekent dat voor 
hem elk schaapje telt? Wat betekent zo'n worldwide crisis. Is 
't een stom ding of zegt 't ons ook iets? Zet het misschien aan 
tot vragen als ‘Wie ben ik als mens? En wat betekent God 
voor mij?’ Immers, elke crisis bevat momenten die je aan het 
denken zetten: in het ziekenhuis worden de meeste goede 
voornemens gemaakt. 
Henk Bloem, pastor

’Sprinkhanen, corona: géén plagen van God’

Nieuws 
& achtergrond

'Laudato Si'-week' 
Paus Franciscus vraagt de Kerk wereldwijd in mei een 'Laudato Si'-week' te vieren. Hij deed de oproep 3 maart in een 
videoboodschap. De week van 16-24 mei markeert de vijfde verjaardag van deze encycliek over het milieu en de zorg om 
de aarde. “Wat voor wereld willen we nalaten aan de generatie na ons?”, vraagt paus Franciscus in zijn boodschap. Hij 
roept op de ecologische crisis te bezweren: “De schreeuw van de aarde en van de armen kunnen niet blijven voortduren.” 
Op een website (www.laudatosiweek.org) zijn materialen en ideeën verzameld waarmee o.m. parochies invulling kunnen 
geven aan de Laudato Si'. Het videokanaal van de Nederlandse bisschoppen katholiekleven.nl besteedt komende 
maanden in video’s aandacht aan vijf jaar Laudato Si'. 

In Kenia komen nu de eitjes uit van de sprinkhanenplaag 
eerder dit jaar. En nu dreigt er een plaag die 20x groter is 
dan de eerste. Landbouwgewassen en grasland worden 
volledig kaal gevreten en alleen al in Ethiopië hadden een 
miljoen mensen voedselhulp nodig.

www.katholiekleven.nl


Paulus verwachtte bij aanvang inspiratie te gaan putten uit 
vieringen en andere samenkomsten van parochianen: ‘Het 
christelijk geloof is heel fysiek. Maar de vieringen in kerkge-
bouwen zijn stilgelegd. Dat ervaar ik sterk als een gemis.’ 
 
‘Een geluk is dat ik met pastoor Zemann mee kan naar Leus-
den om vieringen op te nemen en uit te zenden. Daar heb ik 
een YouTubekanaal voor geopend en een camera geregeld, 
ik werk nog aan een beter geluid. Zo krijgt het vieren toch iets 
van samen. God schept wegen om op andere manieren bijeen 
te zijn. Gelovigen zoeken elkaar bijvoorbeeld op via Facebook 
en WhatsAppgroepen. Maar volledige vervanging is het niet.’ 
Bijzonder vindt hij wat Paus Franciscus bij diens contacten 
op afstand zei: “Bedankt dat ik bij u in de woonkamer kan 
zijn.” Paulus: ‘De kerk komt nu naar de mensen toe in plaats 
van omgekeerd. Is minder persoonlijk, iets dat we samen 
moeten dragen, maar geeft wel verbondenheid. En, gelovigen 
helpen anderen: bellen met ouderen, buren vragen hoe het 
gaat, avondeten brengen.’ 
 
Ook komen aanvragen binnen bij het secretariaat. De pastores 
gaan daarmee aan de slag: telefoneren bij een sterfgeval, 
geboorte, huwelijksjubileum: ‘Zo kunnen we toch iets voor 
parochianen betekenen; ik krijg ook belcontacten toegewezen.’ 
Hierdoor heeft “aandacht voor elkaar” iets van structuur. Hij 
beaamt dat een meldpunt om vraag en aanbod bij elkaar te 
brengen ook had gekund: ‘Hoewel, de parochie telt veel 
mensen die niet thuis zijn in de digitale wereld. Je kunt beter 
brieven sturen. Zoals het schrijven van het pastoraal team 
aan alle 80-plussers, ter bemoediging.’ Verder noemt hij een 
filmpje dat Kisiclub Zeist (voor kinderen van 6-14 jaar) momen-
teel maakt, voor kindercatechese thuis: ‘Meer locaties hebben 
dergelijke initiatieven, heb ik begrepen.’ 
 
De crisis is een extra leerkans, beseft Paulus. Maar het blíjft 
noodzakelijk zijn leerdoelen te halen, voor een geslaagde 
stage en daarmee een universitair diploma: ‘Dat ik nu op 
allerlei gebied moet improviseren is prima, wel staat het 
diploma ergens voor. Ik heb nóg geluk met mijn stageplek, 
medestudenten bij een verpleeghuis kunnen echt niks meer. 
Het werk aan dat YouTubekanaal is mogelijk te beschouwen 
als het opzetten van een project, mijn telefoontjes als het 
voeren van gesprekken. En dat zijn twee leerdoelen. De univer-
siteit bekijkt nog of het acceptabele alternatieven zijn.’ 
 
Al met al verwacht hij zijn studie dit jaar af te ronden. In het 
najaar volgt dan de wijding tot diaken, erna een benoeming 
in het bisdom. Vervolgens is naar verwachting in juni zijn pries-
terwijding.
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De stage dit jaar van priesterstudent Paulus Tilma (27) bij de parochies Sint Maarten en Sint Lucas is door de corona-
crisis wel heel beslissend veranderd. De werkervaring sloeg om van fysiek naar op afstand, van mens naar techniek.

"Jonge priester, oudere gelovigen"  
 
Op de vraag hoe het is als jonge stagiair vooral te 
maken te hebben met oudere parochianen zegt Paulus 
Tilma: ‘Enerzijds is het mooi dat in de geloofsge-
meenschappen alle generaties samenkomen. Elders 
in de samenleving functioneren die vaak gescheiden. 
In parochies komen zij samen en dan zie je dat de 
verschillende leeftijdsgroepen bij elkáár horen.’ 
Anderzijds, zegt hij, behoort het straks als priester 
tot zijn taak te bouwen aan de toekomst van de kerk: 
‘Dat stemt tot nadenken. Want hoe gaat dit verder? 
Om daar deels al een antwoord op te hebben, onder-
steun ik van harte de initiatieven in de parochie 
voor kinderen en gezinnen: Kisiclub, Kleuterkerk, 
Kidsclub, jongerengroepen en -koren.’

Stagiair Paulus Tilma: ‘Ik heb nóg geluk met mijn stageplek.’

Onverwachte wending in stage van een priesterstudent

’De kerk komt nu naar de mensen toe’



Hoe is hij bij de SVD terechtgekomen? 
Geboren in Teteringen, bij Breda, groeide 
hij op tijdens de Tweede Wereldoorlog. 
In die tijd was elke vorm van katholieke 
jeugdbeweging door de Nazi’s verboden. 
Fraters en paters van het missiehuis SVD 
te Teteringen namen clandestien de 
jeugdzorg op zich. Zo werd hij rondgeleid 

in het missiemuseum met diens in het 
schemerdonker draaiende wereldbol 
waarop kleurige lichtjes de SVD-missie-
posten aangaven. Dat fascineerde hem. 
Amerikanen zeggen: “Join the Navy and 
see the world“. “Join the SVD and see 
the world” heeft hij destijds gedacht, 
maar dan in het Nederlands. 

Ook de liturgie met de jonge paters, op 
assistentie in zijn parochie Driesprong, 
die opvielen door hun stijlvol celebreren 
en prachtige zang, speelde een rol. Een 
volle kerk werd er muisstil van. Dat trok 
hem aan. Zo’n club, daar wil je bij horen. 
 
Hoe zijn uw studiejaren verlopen? 
Als twaalfjarig knaapje kwam ik in 1945 
vol verwachting in het moederhuis van 
de missionarissen van het Goddelijk 
Woord in Steyl terecht voor de gymnasi-
ale opleiding. Het werden gelukkige 
jaren. Over de jaren van het noviciaat in 
Helvoirt en de studie in Teteringen stap 
ik snel heen. De drang naar kerkelijke 
vernieuwing hing toen al alom in de lucht. 
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’HEILIGE GEEST IS GOD  
DIE ACTIEF ONDER ONS IS’

Pater Jan Holman SVD (Societas Verbi Divini: 
het Gezelschap van het Goddelijke Woord)

In 2019 was hij 60 jaar priester-missionaris bij de SVD. Nog steeds is hij actief 
in onze parochie, in woonzorgcentra als Heerewegen, Bovenwegen en Beuken-
stein, bij de oecumenische vieringen in Austerlitz, in de drive-in biechtstoel in 
de auto van de biechteling op het parkeerterrein van de AH in Driebergen, en 
met de buitengewoon interessante en ondersteunende ‘bouwstenen voor een 
homilie’ die hij rondstuurt. Een bescheiden mens, die me altijd treft met hoe 
mooi en aansprekend hij een bijbelverhaal voorleest – of liever: verkondigt – 
in de liturgie. Jan Holman (87),‘pater Jan’, in de schijnwerpers. 

Pater Jan Holman



Maar de overheden schuwden vernieu-
wing. Dat veroorzaakte de nodige span-
ningen. Tot mijn verrassing werd ik in 
1959 aangewezen om Bijbelweten-
schappen te gaan studeren. Daarover 
werd met mij niet overlegd. Dat was 
destijds heel normaal in kerkelijke krin-
gen. Zo’n benoeming geldt ‘levenslang’, 
volgens een instructie van Paus Pius XII, 
omdat Bijbelstudie lang duurt, 
arbeidsintensief en kostbaar is. 
 
U heeft nogal wat van de 
wereld gezien? 
Aangename studiejaren heb ik 
gehad in Nijmegen, Rome en Jeru-
zalem, o.a. aan de bekende 
Franse Ecole Biblique, en later de 
Hebreeuwse Universiteit in Jeruza-
lem. En als Bijbelexegeet ben ik 
werkzaam geweest in Spanje 
(Duênas, Castilië, Pamplona, 
Navarra), in Wenen en in Nemi 
(Italië). Ook was ik werkzaam als 
docent Oude Testament in Enge-
land en in Nederland, inmiddels 
missieland, aan de Theologische Facul-
teit Tilburg en de Priesteropleiding 
Bovendonk. Daarnaast heb ik missie-
reizen gemaakt voor Bijbelapostolaat in 
diverse landen en werelddelen. Je zou 
kunnen denken: ’Wat een wispelturig 
mannetje’.Voor die grote verscheiden-
heid aan activiteiten werd ik gevráágd, 
wellicht door een vermogen de Bijbel 
op een bevattelijke manier aan de man 
te brengen. 
  
Hoe staat u nu in het geloof 
Nog steeds voeren priesterschap en 
missie de boventoon. Binnen mijn 
beoefening van de Bijbelwetenschap 
speelt de oecumene een specifieke rol. 
De Bijbelse spiritualiteit van joden en 
protestanten is voor ons, katholieken, 
vruchtbaar. Anderzijds hebben wij katho-
lieken hén tegenwoordig ook inhoudelijk 
wat te bieden. Om met cabaretier 
Herman Finkers te spreken: ‘Protestan-
ten weten meer van de Bijbel, wij begrij-
pen hem beter.’ Op wetenschappelijk 
vlak blazen katholieke exegeten tegen-
woordig een aardig partijtje mee. Maar 
op het grondvlak van de doorsnee gelo-
vige katholiek is er nog achterstallig 
onderhoud. Ook dáár wil ik mij tot mijn 
laatste snik voor inzetten. 

Wat is vanuit uw missionaire achter-
grond uw Pinksterboodschap voor de 
situatie waarin we nu zitten? 
Onze geloofsbelijdenis zegt: ‘Ik geloof in 
de heilige Geest, die Heer is (Kyrios, d.w.z. 
God zelf) en het leven geeft’. Dat belijden 
wij samen elke zondag. En toch, als je 
kijkt naar de praktijk van ons leven, is de 
heilige Geest dikwijls maar een randfi-

guur. In de Bijbel ligt dit volkomen 
anders. Al op de éérste bladzijde van de 
heilige Schrift lezen we: ‘De Geest van 
God zweefde over de wateren’ (Genesis 
1, 2). En op het eind van de Bijbel, in het 

Boek van de Openbaring van Sint Jan 
staat de tekst: ‘De Geest (en de bruid) 
zeggen: “Kom. Laat wie wil drinken van 
het water dat leven geeft, komen’ (Open-
baring  22, 17). Tussen die twee citaten, 
tussen het begin en het einde van de 
Bijbel, is de heilige Geest overal aanwe-
zig. Je vindt hem bij Mozes en bij de profe-
ten, je vindt hem bij Jezus van Nazareth 

en je vindt de heilige Geest heel 
speciaal in de jonge Kerk. In de 
Handelingen der Apostelen kom je 
hem minstens veertig keer tegen. 
Onder leiding van de Geest 
worden daar in de Handelingen 
der Apostelen beslissingen geno-
men van een ‘zwaarte’ waarbij  
vergeleken alle hedendaagse 
katholieke hangijzers (vrouwen als 
priesters, homo’s, celibaat etc.) 
tezamen in het niet verdwijnen. 
Niet minder belangrijk dan de 
aanwezigheid van de heilige 
Geest als goddelijke persoon is 
vooral wat hij doet, zijn werk. Hij is 
God die actief onder ons is, ‘God 

in Action’ zegt de  Anglicaanse bisschop 
F.A.Cockin. De Geest roept ons ook 
vandaag op tot ‘creatief geloven’ (zie ook 
de pastorale column in dit nummer). 
Nelleke Spiljard, pastoraal werker

11mei - juli 2020

Interview 

1111

Doelstellingen van de SVD 
De SVD bestaat in Nederland uit zes kleine missionaire gemeenschappen met 
priesters uit verschillende culturen. Velen herinneren zich bv. Kodzo Deku, uit 
Ghana, die bij ons stage liep. De doelstellingen zijn meegegroeid met de veran-
deringen in de westerse maatschappij. Het accent ligt nu op de dialoog met 
andere levensbeschouwingen. De Nederlandse SVD liep daarin voorop door van 
haar klein-seminarie Sint Jan te Soesterberg het interculturele ontmoetingscen-
trum “Kontakt der Kontinenten’ te maken (1961). In 2000 benadrukte het gene-
rale kapittel SVD “de viervoudige profetische dialoog”: 
 
- Met mensen zonder geloof 
- Met armen en kanslozen 
- Met mensen van andere culturen en andere religies 
- Met geseculariseerden 
 
Jan Holman over de medebroeders van zijn generatie: “Wij pendelen als het 
ware een beetje tussen de traditioneel gelovende groep van nieuwe Nederlanders 
(vooral migranten) en orthodoxe, meest oudere geboren Nederlanders enerzijds 
én een meerderheid van typisch kritische Nederlandse, vaak jongere gelovigen 
anderzijds. We zouden een brugfunctie kunnen vormen, als we niet zo oud 
waren.” 
(Voor dit artikel is ook gebruik gemaakt van Rond, contactblad voor alle vrienden 
van de SVD) 

Pater Jan Holman:  
 

‘Nog steeds  
voeren priesterschap  

en missie bij mij  
de boventoon.’
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In de Utrechtse Majellakerk staat sinds kort een beeltenis van St. Corona. Gelo-
vige kunnen bij haar bidden nu corona heerst. Zij is als heilige in Nederland vrij 
onbekend, vooral in Oostenrijk wordt zij vereerd. Majella-pastoor Ringhofer 
vertelt dat ze in 160 is geboren, leefde in Egypte of Syrië en op jonge leeftijd – 
16, 17 jaar – de marteldood stierf. Toen is ze heilig verklaard. Haar dood was 
gruwelijk. Ze zou aan twee met touwen naar elkaar toegebogen palmbomen 
zijn vastgemaakt, vervolgens werden het touw doorgesneden waardoor ze in 
tweeën werd gerukt. St. Corona bood troost aan mensen die werden gemarteld 
tijdens de christenvervolging. Daarvoor werd zij veroordeeld. Ze wordt verder 
gezien als beschermheilige van geldzaken, toepasselijk in deze tijd. En ze zou 
bescherming bieden tegen epidemieën, met name bij vee.

Nieuws 
& achtergrond

St. Corona: een onbekende heilige

Mogelijke zaligverklaringen 
Dora Visser en Alphons Ariëns

Valk: “In de devotie van Dora Visser 
herkennen gelovigen een groot deel van 
hun eigen lijden.” Dat is een belangrijke 
reden voor een zaligverklaringsproces. 
Dora Visser leefde in een arm Achter-
hoeks gezin. Als 12-jarige raakte ze 
zwaar gewond tijdens het melken van 

een koe. Haar wonden genazen niet. Ze 
wijdde haar leven aan gebed. Aan haar 
wordt een wonder toegekend: na een 
bezoek aan haar graf kon de Achter-
hoekse Bertus, moeilijk lopend, dreigde 
in een rolstoel te belanden, zonder pijn 
lopen. Slechts zes kilometer verderop 

speelde een andere prominente katho-
liek een belangrijke rol: priester Alphons 
Ariëns. Valk: “Hij is het meest bekend 
vanwege zijn inzet voor arbeiders. Ook 
was hij zeer devoot.” Het lijkt Valk een 
enorme impuls voor ons geloofsleven als 
hij zalig wordt verklaard, “omdat het een 
stimulans is hem nader te bekijken en 
te zien dat de liefde van en voor Christus 
door hem heen voelbaar is.” 
 
Video: zie www.katholiekleven.nl.

Momenteel loopt in Rome een proces tot zaligverklaring van twee bijzondere 
katholieken uit het Aartsbisdom Utrecht: Dora Visser (1819-1876) en priester 
Alphons Ariëns (1860-1928). Parochiaan Ronald Valk (Driebergen) vertaalde 
hun dossiers in het Italiaans.

Uw mediapartner

www.katholiekleven.nl
www.flitzmedia.nl
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Als ik denk dat ik dood ga, niet meer weet wat ik moet 
eerder dan het Onze Vader bid ik een Weesgegroet.  
Als angstzweet me uitbreekt en mijn hart gaat tekeer 
dan roep ik o, Moeder en zelden o, Heer.  
Want de Heer is heel goed maar ook onverbiddelijk. 
Hij reinigt mijn bloed, maar zij snapt onmiddellijk 
dat een vlek niet zo erg is als hij soms schijnt 
en met een 30 graden wasje vaak al verdwijnt.  
Als ik denk dat ik dood ga niet meer weet wat ik moet 
eerder dan het Onze Vader bid ik een Weesgegroet.

Het weesgegroet  
van Herman Finkers 

Meimaand  
Mariamaand



Advertenties
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Nieuws 
& achtergrond

Vanwege de coronacrisis worden in 
deze Mantel geen activiteiten aange-
kondigd, omdat tussen inleveren kopij 
en verschijnen van het magazine 
enkele weken tijd zit. De redactie 
probeert het parochieblad altijd zo 
actueel mogelijk te houden en dat zit 
er momenteel even niet in. Voor actu-
ele informatie verwijzen wij naar onze 
wekelijkse nieuwsbrief en website: 
www.parochie-sintmaarten.nl.

Geen aankondigingenDit zegt iets over de situatie waarin wij 
wereldwijd, ook in Nederland, zitten: 
thuiswerken, afgesneden van elkaar, 
beperkt in bewegingsvrijheid. Omdat er 
gevaar is. Behalve de supermarkt en een 
aantal noodzakelijke instanties ligt alles 
stil, zelfs bezoekjes aan familie en vrien-
den kunnen niet. Wie had kunnen 
denken dat we zoiets met zijn allen moes-
ten meemaken? De druk voelen we bij 
alles wat we doen en moeten laten. Een 
spontane knuffel, zelfs een hand, zit er 
even niet in. En juist de plek waar we 
normaal steun en troost zoeken, kracht 
voor het dagelijks leven, is nu ook geslo-
ten: onze kerkgebouwen. Dat doet pijn. 
De mensen uit de gemeenschap waar ik 
me zo thuis voel kan ik een poosje niet 
ontmoeten. Zeker voor de mensen die 
zich kwetsbaar voelen en een groot 
aantal ouderen is dat zwaar. Contact was 
voor hen bijna van levensbelang, en nu 
komt er niemand meer, worden bood-
schappen bij de deur neergezet. 
 
Juist afgelopen tijd hebben we als pasto-
res regelmatig overlegd, via internet. “Hoe 
kunnen we onze mensen bereiken nu 
samenkomen niet meer kan en bezoek 
thuis onmogelijk is.” Er kwam heel wat 
creativiteit los in ons pastoraal team, met 
hulp en inspiratie uit de verschillende 
geloofsgemeenschappen. Want we doen 

het samen! Dagelijks om 19.00 uur 
zenden we een avondgebed uit via Face-
book, om de beurt verzorgd door een 
pastor van het team. Daarover hebben 
we waarderende geluiden gehoord, 
mensen voelen zich gesterkt door het 
contact met een “eigen” pastor. We 
hebben eucharistievieringen uitgezonden 
uit o.m. de kerk in Leusden. Ook de 
Goede Week en Pasen, zelfs de paas-
wake: het was onwerkelijk, een lege kerk 
en een kleine camera waarachter talloze 
mensen verborgen zaten. Ik heb u allen 
gemist, toch fijn dat we zo contact konden 
hebben. Daarnaast werd met een zekere 
regelmaat een online kindernevendienst 
uitgezonden vanuit Barneveld. Oprecht 
spreek ik waardering uit voor mijn 
collega’s en vele anderen die heel creatief 
hebben gezocht naar passende vormen 
van pastoraat in coronatijd. 
 
Wij wensen u in deze voor ons allemaal 
spannende periode veel sterkte en 
kracht, en laten we bidden dat we samen 
het coronavirus een halt kunnen toeroe-
pen, met de hulp van de Levende God, 
op voorspraak van Maria. Het ga u allen 
bijzonder goed, en hartelijke groeten! 
Namens uw pastores: Nelleke Spiljard, Antoinette 
Bottenberg, Hao Tran, Fred Kok, Rini Bouwman, 
Marcel Sarot en stagiair Paulus Tilma. 
Harrold Zemann, pastoor

Beste medeparochianen en belangstellenden, 
Vanuit mijn werkkamer op de pastorie van Maarn heb ik een prachtig uitzicht: 
historische villa aan de overkant, mooi park, een bos. Tussen pastorie en bos 
ligt de doorgaande weg Amersfoort-Doorn. Meestal, zeker doordeweek, is het 
druk. Maar, de laatste weken is het bijna uitgestorven. 

VAN DE PASTOOR 
Passende vormen van 
pastoraat in coronatijd

Uitzicht vanuit  werkkamer van pastoor Zemann.

FO
TO

 H
. Zem

ann

De communicanten en hun ouders 
hebben veel plezier beleefd aan de 
voorbereiding op de Eerste Heilige 
Communie. Maar vanwege de corona-
crisis is deze halverwege afgelast. 
Indien mogelijk wordt de voorbereiding 
na de zomervakantie hervat en is de 
communieviering in het najaar. En: 
normaal gesproken zou de vormsel-
voorbereiding in juni beginnen. Dat is 
verplaatst naar november, Inschrijven 
vormelingen: vanaf september. De 
vormselviering is waarschijnlijk in 
februari 2021. 

Voorbereiding Eerste 
Communie en Vormsel 
verplaatst

www.parochie-sintmaarten.nl


Is het eenvoudig deze crisis anders te 
bezien dan de moeilijke tijd die het is? 
Zijn de effecten voor zovelen, ook voor 
onze parochie en parochianen, wel te over-
zien? Eigenlijk niet. We kunnen de gevol-
gen niet even wegredeneren. Toch is er 
niet alleen slecht nieuws. In de hele maat-
schappij, ook in onze parochie, zien wij 
nieuwe initiatieven en blijken van verbon-
denheid. Juist nu de onderlinge afstand 
groot is, blijkt de behoefte aan verbinding 
ook groot. Dat maakt mensen creatief. De 
geschiedenis leert dat; het blijkt ook nu 
weer. Mensen musiceren op afstand, vide-
obellen is ineens normaal, vrijwilligers 
melden zich massaal aan. Ook binnen de 
Sint Maartenparochie ontstaan nieuwe 
vormen van samenwerken en samen gelo-
ven. Zomaar enkele voorbeelden: een 
mooie paasmis en een dagelijks avond-
gebed, live uitgezonden via YouTube, 

pastoraatgroepen en locatieraden die er 
alles aan doen ondanks de tijdelijke slui-
ting van de kerkgebouwen toch samen 
kerk te blijven, het pastoraal team en het 
parochiebestuur die virtueel vergaderen 
en nieuwe initiatieven ontplooien. Ook 
mooi nieuws voor onze parochie is de 
komst per 1 juli van de nieuwe priester 
Johan Rutgers (zie kader). Daar zijn we 
allemaal enorm blij mee. Net als met de 
completering van het parochiebestuur 
(hoewel de twee nieuwe benoemingen nog 
moeten worden geformaliseerd). 
 
De afgelopen periode zijn eerste gedach-
ten gevormd over hoe de verschillende 
locaties samen met pastoraal team en 
bestuur tot een overkoepelende strategie 
voor de parochie kunnen komen. Tijdens 
de voorjaarsvergadering zouden de 
contouren om breed draagvlak te creëren 

worden toegelicht. Corona maakt echter 
dat alles later start dan gepland. Wij zullen 
iedereen bijtijds informeren hoe de 
najaarsvergadering hiervoor is te gebrui-
ken. Ook het 25-jarig priesterfeest van 
pastoor Harrold Zemann is noodgedwon-
gen uitgesteld. 
 
Beste mensen, van iedereen wordt 
momenteel veel gevraagd. Maar hoewel 
het einde van deze crisis nog niet in zicht 
is, kunnen we zonder meer hoop putten 
uit de energie en het elan dat ook in onze 
parochie aan de dag wordt gelegd. Laten 
we ondanks de afstand dicht bij elkaar 
blijven en samen geloven in en werken 
aan een vitale parochie, tijdens en na deze 
crisis. Voor iedereen het beste toegewenst 
de komende periode. 
Met warme groet van het voltallige  

parochiebestuur 
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Beeld van een viering via YouTube.

Beste medeparochianen en belang-
stellenden,  
Inmiddels duurt de coronacrisis al 
vele weken. Dagelijks vernemen wij 
de cijfers van besmettingen, zieken-
huisopnames en sterfgevallen. Daar-
achter gaan persoonlijke verhalen en 
soms groot verdriet schuil. En het is 
nog niet ten einde. Een mens kan er 
soms best somber van worden.  

Uit de parochie is ook góed nieuws te melden

Nieuws 
& achtergrond



De dag erna werd de eerste coronabesmetting in Nederland bekendgemaakt, 
de rest moge bekend zijn. Alle verdere Vastenactie-activiteiten werden geschrapt. 
Bij enkele locaties waren er gelukkig al activiteiten in gang gezet, zoals de 
bridgedrive in Leersum en de actiedag op 8 maart in Driebergen. In Woudenberg 
hebben ze nog appels, violen, kaarten en jam kunnen verkopen. Ook deden 
enkele locaties de oproep een bijdrage op de lokale bankrekening te storten. 
Dat leverde toch nog wat op. Al met al is ca. € 10.000,- bijeengebracht, zo’n 
beetje de helft van wat we gewend zijn de laatste jaren. Ik bedank hiervoor 
iedereen, vooral onze werkgroepen: bedankt voor al het werk dat is verzet. 
Nog wel een OPROEP: wie de Vastenactie een warm hart toedraagt en de acti-
viteiten in de kerk heeft gemist, wordt alsnog uitgenodigd een bijdrage over te 
maken, op: NL52 ABNA 0630 5073 84 t.n.v. R.K. Parochie Sint Maarten o.v.v. 
‘Vastenactie’ plus de naam van eigen geloofsgemeenschap. 
Frans Groot, coördinator Vastenactie
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Nieuws 
& achtergrond

De parochie organiseert samen met 
andere parochies een jongerenreis 
naar Taizé. Daar is een oecumenische 
broedergemeenschap die jaarlijks 
duizenden jongeren uit de hele wereld 
ontvangt om samen na te denken en 
te praten over het geloof. De reis is 
bedoeld voor jongeren van 15 tot 30 
jaar. Gelovig zijn hoeft niet, deelne-
mers moeten het thema wel boeiend 
vinden. De reis is van 18 t/m 26 juli, 
kosten € 215,- p.p. inclusief reis, eten, 
overnachting en programma.  
Aanmelden: uiterlijk 15 juni mailen 
naar pastoraal werker Hao Tran, 
h.tran@parochie-sintmaarten.nl of 
taizereisnl@gmail.com. 

Jongerenreis naar Taizé

Pastor Johan Rutgers is per 1 juli 
benoemd als parochievicaris. We zijn 
heel blij met zijn komst. De presenta-
tieviering staat voorlopig gepland voor 
vrijdagavond 3 juli 19.30 uur, in de 
Sint Jozefkerk van Leusden. Echter, de 
huidige coronacrisis brengt uitstel en 
zelfs afstel van tal van bijeenkomsten 
met zich, zelfs van kerkdiensten. Dat 
pastor Rutgers in onze beide parochies 
gaat werken is zeker, het tijdstip van 
zijn presentatie niet. Wij adviseren de 
website en nieuwsbrieven goed te 
lezen.

Presentatieviering

De jonge Dennis aan 
het werk bij een agra-
risch project in Kenia 
dat wordt gesteund 
door Vastenactie.

Op Aswoensdag (26 februari) was ook de start van Vastenactie 2020, 
waarbij we ons richtten op ‘Werken aan je toekomst’ voor minder-bedeel-
den in de derde wereld. Een prachtig doel, alle werkgroepen in onze zes 
locaties wilden ervoor gaan.  

Unieke sluiting van Lourdes
Lourdes is voor het eerst in de historie 
gesloten voor bezoekers, een unieke situ-
atie. Een gevolg uiteraard van de wereld-
wijde coronacrisis. In 1858 verscheen in 
Lourdes Maria achttien keer aan Berna-
dette Soubirous (1844-1879). Miljoenen 
pelgrims, onder wie vele duizenden 
Nederlanders, bezoeken jaarlijks het 
Mariaoord. Dit voorjaar reist de schrijn 
met haar relieken door de Benelux, 
tussen 11 mei en 15 juni worden ze in 
alle zeven Nederlandse bisdommen 
ontvangen. Dit gebeurt op initiatief van 
de federatie van bedevaartorganisaties 
uit de Benelux, waarbij ook VNB en het 

Huis voor de Pelgrim zijn aangesloten. In 
het Aartsbisdom Utrecht komen de relie-
ken naar drie plaatsen: Raalte, Deventer 
en Utrecht. Een reliek (of relikwie) is een 
overblijfsel van het lichaam van een 
heilige of een voorwerp dat met een 
heilige in aanraking is geweest. Het reliek 
van Bernadette is een stukje van haar 
huid. Het wordt bewaard in een reliek-
schrijn. Van 3-6 juni is het in het Aarts-
bisdom Utrecht. Het arriveert in Raalte 
om vervolgens naar Deventer te gaan. In 
de stad Utrecht is het op twee plekken: 
in de Gerardus Majellakerk en de St. 
Catharinakathedraal.

Vastenactie 2020 levert 
toch nog 10.000 euro op

Het coronavirus raakt ons op vele 
manieren allemaal, ook onze geloofs-
gemeenschappen. In deze crisistijd 
doet het pastoraal team er alles aan u 
digitaal te bereiken met (gebeds)vierin-
gen. Maar de collectemand kan zolang 
onze kerken gesloten zijn niet rond-
gaan. U kunt uw parochie helpen deze 
uitzonderlijke periode door te komen 
door een digitale collectebijdrage over 
te maken naar: R.K. Parochie Sint 
Maarten, NL52 ABNA 0630 5073 84 
o.v.v. de naam van uw geloofsgemeen-
schap. Hartelijk dank daarvoor. 
Gerard Hoogervorst,  
penningmeester Parochie Sint Maarten

Impact coronavirus 
op financiën parochie
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de rust en de hoop dat 
deze na de coronatijd 

mag blijven

de kinderen die ik vanuit mijn 
raam zie stoepkrijten, fietsen, 

voetballen op het lege marktplein 

de aandacht voor de ouderen, 
voor alle mensen die klaar
staan voor een ander

de vrije tijd

dat we gezond zijn en 
nog geen corona 

hebben opgelopen

de vrienden om ons heen!

de zorg, 
aandacht en 

verbondenheid 
die men voor 
elkaar heeft

dat we door de technologie veel 
dingen op afstand kunnen doen

de inspanningen die de mensen van 
de parochie doen om verbonden te 

blijven met de parochianen

dat we samen 
met z'n tweeën 
door deze crisis 

kunnen gaan

mijn leven

dat we kracht 
naar kruis 

mogen krijgen 

onze fantastische Paus

de bomen die weer 
groen worden

dat ik 
leef!

Bemoedingsboom 
dankbaarheidsboom 
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Dankbaar voor……. het Pastorale 
team en secretariaten van St. 

Maarten en St. Lucas. 

de communicatiemogelijkheden, 
waardoor ik contact kan houden 
met familie en vrienden en hen 

via videobellen kan ‘zien’

het verleden, het heden 
en uiteindelijk hoop 

voor de toekomst vanuit 
deze bizarre tijd

het fantastische 
zorgpersoneel, 

de goede zorg in 
de ziekenhuizen

de kaartjes die naar 
mij gestuurd worden

het kunnen genieten van het mooie 
weer en de tuin

Toch dichterbij 
In Huize Valckenbosch waar ik woon mag, zoals bij alle zorginstellin-
gen, op dit moment geen gezoek komen. Op mijn verjaardag wilden 
mijn kinderen en kleinkinderen mij toch graag feliciteren en bedach-
ten ze een list.  
De binnentuin van Valckenbosch, waarop ik van tweehoog uitkijk, 
wordt door een hek en een muurtje afgescheiden van de Dieptetuin, 
met bosschages. Hier had de familie zich verdekt opgesteld. Daar-
vandaan belden ze mij. Ik moest bij de openslaande deuren gaan 
staan. Via de telefoon hebben ze mij toegezwaaid en toegezongen. 
Ik kon ze niet alleen horen, maar in de verte tussen de struiken ook 
nog zien. Van tevoren had mijn dochter Irene bij de receptie een 
grote bos bloemen en een taartje voor mij afgegeven en voor zichzelf 
hadden ze ook taartjes meegenomen. Zo kon er op fysieke afstand, 
maar toch in ons gevoel heel dicht bij elkaar, nog een klein en 
gezellig feestje worden gevierd en werd het een verjaardag als nooit 
tevoren en vooral ook een om nooit te vergeten.   
Anne Koole - Bart, parochiaan Zeist 
 
Juist intiemer 
DANK voor de mooie digitale vieringen in de Goede Week en met 
Pasen! De voorgangers spraken weliswaar tegen een camera in een 
lege kerk maar daarmee werd het (voor mij) juist intiemer, persoon-
lijker. Soms was het alsof de voorganger het speciaal tegen mij had. 
Tegelijkertijd werd de onderlinge verbondenheid met mede-parochi-
anen vergroot door het besef dat ook zij zaten te kijken. Maar ik zal 
ook blij en dankbaar zijn als we elkaar weer ‘live’ kunnen ontmoeten.  
Om met Rutger Bregman te spreken: de meeste mensen deugen!  
Ik hoop van ganser harte dat dat besef blijft, ook (lang) na de corona-
crisis!  Ans Middelplaats, parochiaan Leersum 
 
Houd moed 
Het is 10 mei 1940. De Duitsers vallen ons land binnen. Er is angst 
en onzekerheid. Dan, in 1941, mag mijn broertje van acht jaar 
misdienaar worden. Hij studeert hard op de Latijnse zinnen zoals 
AD DEUM , QUI  LAETIFICAT JUVENTUTUM MEAM. Op de dag dat hij 
voor het eerst mag dienen in de Mis van 7 uur vertrekt hij om half 
zeven van huis naar de Martinuskerk in Voorburg. Onderweg vindt 
hij een zakje, raapt het op, steekt het in zijn zak en neemt het mee 
naar huis. Het bleek een zakje thee met een label eraan. Daarop 
stond: UIT NEDERLANDS INDIË EEN GROET HOUD MOED. Dat deed 
in ons gezin heel veel. Het gaf ons moed en bemoediging. Dat ik na 
75 jaar de tekst nog weet zegt wel iets. Daarom nu in 2020, met de 
angst en onzekerheden over het coronacrisis: VOOR IEDEREEN EEN 
GROET. HOUD MOED! Mevr. Agasi - Snelders, parochiaan Driebergen 
 
Al het werk 
Veel dank voor al het werk dat jullie verzetten in deze vervelende 
corona periode. Het wordt zeer op prijs gesteld, ook door ouderen 
die niet digitaal zijn. Zij voelen nu toch een beetje jullie ‘nabijheid’. 
Mede namens hen wil ik jullie bedanken!   
Loes Grimmelijkhuizen, parochiaan Leersum 
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Elke maandag vaste prik: repetitie van 
het Emmauskoor. Voor de repetitie en 
in de pauze even gezellig kletsen, 
tussendoor flink repeteren, zodat we 
elke viering weer zo mooi mogelijk 
kunnen verzorgen. Toen werd het 16 
maart en mocht dat alles, vanwege 
corona, niet meer. Dan moet je dus iets 
anders verzinnen, want we zijn nog 
steeds het Emmauskoor. 
Wat we gelukkig nog wel kunnen en 
doen: 
• Elkaar lieve kaartjes sturen en/of 

elkaar opbellen. 
• Thuis ‘An Irish Blessing’ of ‘You raise 

me up’ zingen met fluitbegeleiding van 
Louise. Dit staat ook op de website, 
zingt u mee? 

• Thuis zingen met de begeleiding die 
Ben gemaakt heeft, 4-stemmig, maar 
je eigen partij, b.v. alt, klinkt net iets 
duidelijker. 

• De vieringen van onze parochie 
volgen, evt. met extra uitleg over het 
gebruik van de computer door mede-
koorleden. 

• En wat we nog gaan proberen: via 
computer, Skype of evt. telefoon tóch 
samen zingen, onze stem wat oefe-
nen, alvast iets per partij instuderen 
wat we later tot een prachtig meer-
stemmig stuk kunnen samenvoegen, 
iets waar we ons nu al op kunnen 
verheugen! 

Louise Janssen, dirigente Emmauskoor 

ZEIST - HET EMMAUSKOOR IN  
CORONATIJD

Leersum - Wat doet de diaconie?  
In deze coronatijd wordt in Leersum elke week een ‘belronde’ gehouden onder 
(de op leeftijd zijnde) Diaconieleden. Ook worden ouderen, die normaal gesproken 
in de kerk zouden komen, in de gaten gehouden of gebeld. Iedereen heeft de 
taak oplettend te zijn naar de mensen die we anders zouden bezoeken. Ook de 
bekenden die wonen in ‘De Schermerij’ houden we in de gaten. Loes Grimme-
lijkhuizen, of de jongere diaconieleden, bezorgen nog steeds verjaardagskaar-
ten/bloemetjes. Als er bij Loes een verzoek komt voor hulp (bijv. boodschappen) 
dan wordt daar ook voor gezorgd met inachtneming van eigen veiligheid. En dat 
kan ook een vraag om hulp zijn van niet katholieken. 

Driebergen - Jongerenkoor verzorgt Koningsdagbox 
Het Jongerenkoor Driebergen (JKD) verzorgt op Konings-
dag altijd het Oranjeterras in de parochietuin. Nu dat niet 
kon hebben zij een Koningsdagbox samengesteld met 
daarin allerlei lekkernijen en attributen om het feest thuis 
compleet te maken. De producten zijn bij Driebergse onder-
nemers afgenomen en de box was bij het JKD te bestellen. 
Een leuk initiatief van het JKD. 
 

Extra nieuwsbrieven in Woudenberg en Zeist 
Door de Coronacrisis wordt in verschillende geloofsgemeenschappen naast onze 
gezamenlijke digitale nieuwsbrief een extra plaatselijke digitale nieuwsbrief rond-
gestuurd. Dit om per gemeenschap nog beter contact te houden met elkaar. Mooie 
nieuwsbrieven, met bv, in die van Woudenberg een brief van de burgemeester aan 
de kerken; de tussenstand van de Vastenactie, die zoals we van Woudenberg 
gewend zijn zelfs in deze tijd ongelooflijk is; de diensten van de PKN in Woudenberg, 
waar ook parochianen aan meewerken; en een inspirerend stukje van één van de 
lekenvoorgangers uit de parochie. Ook Zeist heeft een mooie bemoedigende plaat-
selijke nieuwsbrief.    

Het project Bewust naar Pasen in Doorn moest helaas halverwege worden afge -
broken, omdat we niet meer bij elkaar konden komen. Ieder ging zijn eigen weg. 
Zo groeide ook het zaad, gezaaid op Aswoensdag,  verder in de donkere aarde, 
het zaad kiemde en kleurde en groeide uit tot koriander. Om moed uit te putten! 
Jeanette van Osselen, parochiaan Doorn

Elke avond verzorgt het pastoraal team 
het avondgebed, een keer per week voor 
gezinnen en kinderen. Pastoraal werker 
Antoinette Bottenberg vroeg aan de 
kinderen om een tekening op te sturen, 
welke ze dan tijdens de viering zou laten 
zien. Dat lieten pastoor Zemann en pries-
terstudent Tilma zich geen twee keer 
zeggen. Dit was het resultaat.

Uit de parochie 
in coronatijd 

Foto: Jeanette van Osselen
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Uit de parochie 
in coronatijd 

Verschijningen 
Stil is de straat 
Stil is de straat. Overal 
mensen in huizen verdwenen, 
even een luide sirene – 
stil is de straat overal. 
Komt er, God, een nieuwe morgen 
als een teken van uw trouw, 
worden wij bevrijd van zorgen? 
God, kom gauw. 
Uit: Liedboek, lied 1003, 1 
tekst: Jan Jetse Bol 
  
We zien het voor ons: de leerlingen die na hun 
hartverscheurende ervaringen wegschuilen in hun huis. 
Ze zijn bang. Ze weten niet hoe nu verder. Dwars door de 
muur komt de Heer naar hen toe en zegt: Vrede met jou. 
Met een schok lees ik lied 1003 tegen de achtergrond 
van de corona pandemie. Overal in de wereld bezorgde 
bange mensen, in hun huizen verdwenen. Stil is de straat. 
We weten niet hoe nu verder. Maar van achter deuren en 
ramen wordt gezwaaid. Via telefoon en tablet, over 
afstanden heen, roepen mensen elkaar toe: Vrede met 
jou. Vrede met jou!   
Corja Bekius 

In de St. Josephkerk is, een plekje van meditatie ingericht. Vanuit de 
Mariakapel, die dagelijks is geopend, is deze plek rond de Paaskaars 
en het levend water, bereikbaar. De mooie waterpartij van het 
ochtendgebed zal elke dag stromen en ons zo helpen ons oog te rich-
ten op toekomst, op de komst van de Heilige Geest in ons midden en 
nu Jezus als Levend, stromend water die al met ons meetrekt. Welkom 
voor kort gebed en meditatie. 
Parochiaan Zeist 

 (refrein)

Uit de app van de  
secretaresses van Sint 
Maarten en Sint Lucas

Zeist - Veertigdagenkalenderwordt Vijftig-
dagenkalender 
In deze bijzondere tijd, 
zonder gewone kerkgang 
en samenkomsten, kwam 
het verzoek of de Veertig-
dagenkalender verlengd 
kon worden tot Pinksteren, 
een Vijftigdagenkalender 
dus. Corja Bekius reikte 
zeven thema’s aan waar-
mee de schrijvers ons 
tussen Pasen en Pinkste-
ren kunnen inspireren. Zij heeft daarbij teruggegrepen 
op een project van enkele jaren geleden: Het Licht 
speelt - Van Pasen naar Pinksteren (Corja Bekius, 
Andries Govaart, Tini Brugge, red.). 
Aanmelden via: www.raadvankerkenzeist.nl/nieuws/digitale-
vijftigdagenkalender

Gebed bij COVID-19 
God, hoe vaak zegt U het niet in de bijbel: 
“Wees niet bang”. 
Maar het lukt ons niet. 
Geef ons uw vrede, Heer, moedig ons aan. 
Wij bidden: genees de zieken, 
wees in quarantaine hen nabij. 
Zegen het eten dat hun wordt gebracht, 
de telefoontjes die zeggen: je bent niet alleen. 
Bescherm degenen voor wie ziekenzorg hun werk is. 
Geef wijsheid aan het RIVM, aan de overheid, 
laat er een vaccin gevonden worden, 
help degenen die inkomen mislopen. 
God, zie om naar alle mensen in nood. 
Midden in het leven zijn wij door de dood omvangen, 
maar meer nog: Ú omsluit ieder van ons, 
U legt uw hand op ons. 
Doe ons wonen in uw beschutting. 
En troost ons met het uitzicht op een nieuwe aarde 
waar geen pest meer rondwaart in het donker, 
waar de volken genezing vinden. 
Amen. 
 
Gebed, ingestuurd door pastoor Harrold Zemann: 'Het ontroerde mij. Ik 
las het onlangs in het Nederlands Dagblad. Het is geschreven door Wim 
Houtman 

Uit de Vijftigdagenkalender:
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Uit de parochie 
en verder…

Dit jaar hebben we wel een heel bijzondere Vastenactieperiode gehad. We begonnen 
vol enthousiasme weer met ons winkeltje, deze keer uitgebreid met huisgemaakte 
jam, extra kaarten en horloges. De lootjes vonden weer gretig aftrek.  
Maar hoe anders liep het omdat we thuis moesten blijven: geen winkeltje meer, 
geen activiteiten als de bridgedrive en solidariteitsmaaltijd en ook de vastenzakjes 
konden niet worden opgehaald. We bereiden ons voor op een minimale opbrengst. 
Gelukkig leverden onze vaste violenleverancier en de appelboer met liefde de al 
bestelde violen en appels, welke dit keer bij u thuis zijn afgeleverd.   
Iedereen heeft massaal gehoor gegeven aan onze oproep om per bank geld over te 
maken, er is toch nog één vast spaarzakje ontvangen en een jeugdige spaarder 
maakte de inhoud van zijn spaarpot over. En ondanks dat de Wereldwinkel Wouden-
berg-Maarn geen ALV kon houden, hebben zij toch óók dit jaar weer een bijdrage 
gedaan van € 1000,-.  
We zijn diep onder de indruk van de solidariteit van de mensen uit de Catharinakerk 
en de Wereldwinkel, hoe wordt meegeleefd met die mensen ver weg die het veel 
minder hebben dan wij en die wij graag kansen geven om het beter te krijgen. 
Ondanks alles wat hier nu in Nederland gebeurt. 
Allemaal héél hartelijk dank voor uw bijdrage! 
De opbrengst tot nu toe doet niet onder aan voorgaande jaren. We zitten nu op het 
fantastische bedrag van € 7300,--! 
En, hoewel dit dus een zeer succesvolle Vastenactie was, houden we volgend jaar 
graag weer samen met u allemaal, een normale Vastenactie waarin alle ‘acties’ 
gewoon door kunnen gaan! 
Bewaar ook alle gekochte lootjes want die doen volgend jaar ook mee met de verloting. 
Werkgroep Vastenactie 

Driebergen - Volgt u de  
vieringen via internet? 
Voor de vieringen in de Goede Week zijn 
liturgieboekjes verspreid. De leden van 
de pastoraatsgroep zouden het fijn 
vinden als parochianen zouden kunnen 
laten weten of zij in staat waren de 
vieringen via Facebook /YouTube te 
volgen. Dit geldt vooral voor oudere paro-
chianen die niet zo handig zijn met de 
nieuwe media. U kunt contact opnemen 
met Dineke Lintel: 0343-539333 of via 
pastoraatsgroep@petrusbanden.nl.  
 
Driebergen - Contact met  
het pastoraal team 
Stelt u prijs op een telefoontje van één 
van de pastores? Of kent u iemand die 
dat op prijs zou stellen? Dan kunt u 
naam en telefoonnummer doorgeven 
aan de pastoraatsgroep, die dit weer 
doorgeeft aan het pastoraal team. De 
pastoraatsgroep is te bereiken via e-mail 
op pastoraatsgroep@petrusbanden.nl, 
of telefonisch op het nummer van 
Dineke Lintel: 0343- 539333.  
 
Driebergen - Paasengelenactie 

In navolging van de Kerstengelenactie 
heeft de pastoraatsgroep in de aanloop 
naar Pasen een Paasengelenactie opge-
start. Er is met hulp van 4 parochianen 
op 38 adressen een attentie bezorgd. 

OVERLEDEN
01 maart 2020       Franciscus Pieter Johannes Maria (Frans) Eijgelshoven (71), Driebergen 
26 maart 2020       Nicolaas Missler (86), Zeist 
03 april 2020          Hendrikus van Dijk (80), Zeist 
4 april 2020            Grietje van Kempen – van der Ploeg (97), Leersum 
05 april 2020          Elisabeth van Kuijk-Heijmans (90), Zeist 
13 april 2020          Zuster Maria Geertruida (Riet) Bos (91), Boxtel/Doorn 

Woudenberg - Vastenactie 2020



VERSPREIDING 
Elke kerk heeft haar eigen distributiesysteem,  
zie hiervoor de website. 
 
REDACTIE DE MANTEL VAN SINT MAARTEN 
Eindredactie: Nelleke Spiljard 
Contactpersoon: Rosella van den Hoeven, 
centraleredactie@parochie-sintmaarten.nl  
Vormgeving: SFM De Sportuitgever 
 
De redactie houdt zich het recht voor ingezonden 
artikelen te weigeren, te redigeren of in te korten, 
zo mogelijk na overleg met de schrijvers.  
 
De bron van alle informatie is  
www.parochie-sintmaarten.nl  

Van links naar rechts 

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

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

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  

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 
 

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

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

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

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

SERVICEPAGINA

DOORN, LANGBROEK: St. Martinuskerk 
Kerk en secretariaat: Dorpsstraat 15, 3941 JK, Doorn. 
Secretariaat: geopend ma t/m vrij 10.00-12.00 uur, Ans Damen,  
0343-412148, martinus@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) 

 

PRODUCTIE VOLGEND NUMMER 
Deadline kopij:  

donderdag 18 juni 2020 
Verspreiding:  
12 juli 2020
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