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Ik ga proberen het anders te doen! 

Ik reis als de slimme dromers 

gewoon in mijn huis, in mijn buurt en plantsoen. 

Mijn reis is niet ver, maar wel zomers. 
 
Een versje van onze website Geloven Thuis, uit het thema “Op reis naar dichtbij”, 
van enkele jaren terug. Deze zomer is dat voor velen van ons werkelijkheid. Op de 
voorpagina daarom het zomerse Zeister volkstuincomplex, waar mede-parochiaan 
Jos van der Knaap fijne uren doorbrengt (lees het interview met haar, over haar 
werk in ouderenzorg en parochie op blz. 10/11). Een reis dichtbij èn ver weg tegelijk 
is de spirituele wandeling die Marjolein Tiemens bedacht, aan de hand van het 
Zonnelied van Franciscus van Assisi (zie blz. 19). En lees de vakantietips van diaken 
Marcel Sarot in zijn pastorale column (blz. 4) of ga kerken kijken in Utrecht (blz. 
18). Verdiep je eens in de reis die ons leven is, zie  het artikel van mede-parochiaan 
en geriater Lodewijk Crijns over ouder worden (blz. 16). En in dit zomernummer 
ook de start van een nieuwe rubriek: “Kijken in de Kerk”, van ons redactielid Korien 
Bast (blz. 12). Ze begint haar rondreis door de parochie in een Eucharistieviering 
van pastoor Harrold Zemann, in een lege Jozefkerk in Leusden. 
Verder aandacht voor bruggen bouwen in coronatijd (blz. 6), ook voor gezinnen met 
kinderen, een moeder vertelt (pag. 17). En een nieuwe priester komt deze kant op: 
welkom Johan Rutgers (blz. 9).    
 
Nelleke Spiljard, pastoraal werker 

06 BRUGGEN BOUWEN’  
Als kerk aanpassen in  
coronatijd 

 
07 FRANS VERHAAR  

Geliefd pastor stopt met 
 weekendvieringen 

 

08 VAN DE PASTOOR  
‘Met vertrouwen en 
geloof doorgaan’ 

 
19 HET ZONNELIED   

Meditatief wandelen 
in de zomer 

 

20 NOGMAALS CORONA  
Onze regels en protocollen 

 
 
21 JOZEPH VERBON 

Vertrek van een 
bevlogen vrijwilliger

Nieuwe rubriek   
Kijken in de kerk

Videovieringen 
Hoe een gezin digitaal 
gebed thuis beleeft

Interview  
Kiezen voor  
palliatieve zorg

10/11

EN VERDER:

Van de redactie 

Inhoud

Zomertijd: op reis naar dichtbij

12 17



De afgelopen jaren ben ik – en zijn velen 
met mij – gewend geraakt aan een heel 
ander type vakantie: luxueuzer, verder van 
huis. Dit jaar zijn wij opeens teruggezet in 
de tijd. Tweede Pinksterdag was ik met 
mijn kleinzoon in de speeltuin van de Pyra-
mide van Austerlitz en aten wij een ijsje 
op een terrasje op de eerste dag dat het 
weer mocht. Dat voelde groots, en ik 
moest terugdenken aan vroeger. Zo zal 
het de komende vakantie voor velen van 
ons wel een beetje blijven: kneuterige 
uitstapjes, toch dolle pret. 
 
De essentie van vakantie is niet dat je 
ergens anders bent, maar dat je andere 
dingen doet dan normaal. En dan wel 
dingen die je leuk vindt en waar je (gees-
telijk) rustiger van wordt. Daarbij hoeven 
wij de Kerk niet te vergeten, juist nu wij er 
de afgelopen maanden nauwelijks konden 
komen. 
 
Graag doe ik U enkele suggesties aan de 
hand: het Catharijneconvent in Utrecht, 
een prachtig museum voor religieuze 
kunst. Het missiemuseum in Steyl, en de 

kloostertuinen daar. Museum Krona in 
Uden, een tweede museum voor religieuze 
kunst. Onze-Lieve-Heer op Zolder, een 
schuilkerk, nu museum, midden in het 
meest toeristische deel van Amsterdam. 
Het grootste Museum van Nederland, een 
serie kerken die in samenwerking met het 
Catharijneconvent voor toeristen geopend 
is: de Cenakelkerk in Nijmegen bijvoor-
beeld, vlakbij Museumpark Orientalis, het 
voormalige Bijbels Openluchtmuseum. Er 
zijn boekjes met wandelingen rond kloos-

ters, waarbij je gelijk een viering kunt 
meepikken, of langs de wegkruizen in 
Zuid-Limburg. Wij hebben in Nederland 
een aantal bedevaartsplaatsen, bijvoor-
beeld Onze Lieve Vrouw ter Nood in Heiloo, 
of Gerardus Majella in Wittem. Of net aan 
de andere kant van de grens: Kevelaer. 
En in Zwillbrock (net over de grens bij 
Groenlo) is een prachtige kerk waar Neder-
landse katholieken kerkten toen dat in 
eigen land verboden was. Vlak ernaast is 
een natuurgebied met een flamingokolo-
nie. In Valkenburg is trouwens een 
getrouwe kopie van een deel van de 
Romeinse catacomben; wel van tevoren 
reserveren. Heb een goede vakantie! 
Een toepasselijk vakantiegedicht voor dit 
jaar, lijkt mij, staat bij dit artikel afgedrukt. 
Marcel Sarot, diaken
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Pastorale column

Als kind ben ik niet vaak op vakantie geweest. De eerste keer dat wij als gezin 
elders overnachtten, betrof vier dagen België. Ik was toen vijftien. Heb ik slechte 
vakanties gehad? Nee hoor, helemaal niet. Mijn moeder spaarde zegeltjes in aller-
lei winkels, en als het vakantie werd, leverde zij de zegelboekjes in. Van de 
opbrengst gingen wij dagjes uit: naar de speeltuin, naar het zwembad, naar de 
uitspanning Oud-Valkeveen. Wij hadden reuze plezier.

Dingen doen waar je 
rustiger van wordt

Reisgedicht 
Als ik m’n ogen toedoe 

ben ik in Honoloeloe 

 
Jules Deelder (1944-2019)

“Met mijn kleinzoon naar de Pyramide 
van Austerlitz, dat voelde groots.”



Nieuws & 
achtergrond

Bezinning 
 

Water moet stromen,  
als het stilstaat gaat het stinken.  

Uit het water zijn we voortgekomen,  
uit die oceaan van leven,  

geen dag kunnen we zonder.  
Hoe zouden we kunnen leven zonder  

haar voeding en koeling?  
Het water in ons lichaam is één  

met de levenszee.  
Wij dragen en we worden gedragen  

onze zwaarte voorbij.
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Zuster Water 
Wees geprezen, mijn Heer,  
door zuster water  
die heel nuttig is en nederig,  
kostbaar en kuis.  
Uit het Zonnelied van Franciscus van Assisi 

 
Bezinningstekst t.b.v. de Zonneliedwandeling 
deze zomer (zelfstandig te lopen, óf begeleid 
op 13 en 20 september). 
 
 



De St. Petrus’ bandenkerk in Driebergen, samen met de kerk in Leusden de eerste die weer open kon, afgelopen zaterdag en zondag. 
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Bruggen bouwen in coronatijd
De coronacrisis heeft ons allemaal geraakt. Wie had kunnen denken dat we in het weekend van 8 maart voorlopig 
voor het laatst een viering in de kerk hadden? 

Nederland op slot 
Niet veel later gaat ons land in een intelligente lockdown, een 
nieuwe term. Mensen in zorgcentra mogen geen bezoek meer 
ontvangen. Zoveel mogelijk thuis blijven. Een moeilijke en 
eenzame tijd breekt aan, ook voor alleenstaanden, want hoe 
belangrijk zijn contacten, een aanraking, een knuffel. Ouderen 
zien hun kleinkinderen niet, kinderen die zoveel levendigheid 
brengen, vreugde, een verfrissende kijk op ons leven. De coro-
nacrisis raakt de economie hard, gezinnen zitten in financieel 
onzekere tijden. Heb ik straks nog werk?  
 
Ook onze parochie wordt geconfronteerd met corona, de één 
geneest, de ander sterft. We treffen verdrietige families. Wat 
gaat het in sommige situaties ineens toch snel. 
 
Omzien naar elkaar 
In deze tijd proberen we op allerlei manieren met elkaar 
verbonden te zijn. De Mariakapellen zijn open voor een kaarsje, 
mensen vinden er bemoediging – inmiddels hebben we 
gehoord dat dit niet veilig is i.v.m. de ventilatiemogelijkheden 
van veel kapelletjes. De geloofsgemeenschappen brengen 
kaarten en bloemen naar ouderen en kwetsbaren of bellen 
om te horen hoe het gaat. Omzien naar elkaar. We zijn onder 
de indruk van de vele hartverwarmende initiatieven van paro-
chianen.   
 
Pastoraat in coronatijd 
De pastores doen veel telefonisch pastoraat, gewoon even 
een gesprek. Een brief aan onze ouderen, kaarten naar scho-
len, een brief aan onze vrijwilligers in zorgcentra, en elke dag 
vieren we online, slaan we bruggen naar de mensen thuis. 
Vergaderen gaat via beeldbellen.  
 
 

Wanneer weer samenkomen? 
In het eerste weekend van juli begonnen we met een viering 
in Driebergen en één in Leusden. De andere gemeenschappen 
volgen als hun gebouw- en hygiëneplan klaar is; dit wordt 
gemaakt volgens richtlijnen van de bisschoppen en met 
deskundige ondersteuning. Er komt veel bij kijken, naast de 
anderhalve meter, of een beperkt aantal mensen. Denk aan 
het reserveren van een plaats. Aan een goede ventilatie van 
de ruimten voor, tijdens en na de viering. En is het haalbaar 
met zoveel oudere vrijwilligers onder ons de kerk en het paro-
chiecentrum elke keer ná gebruik helemaal schoon te maken?   
Op onze website vindt u het protocol ‘voor de gelovigen’ van 
de Nederlandse Bisschoppen, voor als u een viering bijwoont. 
Momenteel werken team en bestuur hard aan het gefaseerd 
opstarten van de liturgie en het kerkelijk leven. Dat doen we 
in goed overleg met pastoraatgroepen en locatieraden. Via 
onze kanalen proberen we u zo goed mogelijk te informeren 
waar we te zijner tijd kunnen vieren en welke parochiecentra 
weer open kunnen gaan.  
 
Moed en vertrouwen 
We begrijpen het als mensen wat ongeduldig worden. Ook 
kan dit wachten gevoelens van teleurstelling oproepen: we 
willen zo graag. Voor de parochiekoren is het pijnlijk in coro-
natijd niet te kunnen zingen, een gemis dat ons allemaal diep 
raakt. Laten we in deze tijd vooral doen wat wel kan, laten we 
proberen goed contact te houden met de ouderen en de kwets-
baren onder ons. Laten we bruggen slaan, moed houden, 
elkaar ‘vasthouden’.   
 
Zegen en alle goeds, 
hartelijke groeten van het pastoraal team, 
Antoinette Bottenberg, Rini Bouman, Fred Kok, Marcel Sarot,  
Nelleke Spiljard, Hao Tran, Harrold Zemann, Johan Rutgers 



7juli - september 2020

Nieuws 
& achtergrond

Op 4 en 5 juli zijn de eerste kerken in beide parochies weer opengegaan, Leusden 
(zaterdagavond) en Driebergen (zondagmorgen). De andere locaties zullen volgen 
zodra zij hun gebouwen- en hygiëneplan op orde hebben. Omdat niet precies duidelijk 
is wanneer dit zal zijn, is er in deze Mantel géén vieringenrooster opgenomen. Uw 
eigen kerk zal u binnenkort informeren wanneer uw kerk open zal gaan. Voor de 
meest actuele informatie verwijzen wij u naar onze website,  
www.parochie-sintmaarten.nl/vieringen.   
 
Dagelijks avondgebed 
De pastores blijven voorlopig van maandag t/m vrijdag doorgaan met het online 
avondgebed, elke avond om 19.00 uur via onze Facebookpagina. Deze viering is 
later terug te zien op onze website.  
 
Eucharistieviering 
Elke zaterdagavond vieren we via ons YouTube kanaal Eucharistie, waarin pastoor 
Harrold Zemann of pastor Johan Rutgers zal voorgaan. Deze viering wordt uitgezonden 
vanuit de St. Jozefkerk in Leusden en is ook via Kerkomroep te beluisteren. De 
muziek en cantorzang worden verzorgd door de verschillende geloofsgemeenschap-
pen uit beide parochies. Op zondagmorgen kunt u de Eucharistie meevieren via de 
televisie. Avondgebed en  Eucharistievieringen kunnen na afloop ook op onze website 
worden bekeken:  https://www.parochie-sintmaarten.nl/vieringen-liveblog/. 

Beperkt vieringen,  
nog géén vieringenrooster

Pastor Frans Verhaar stopt 
met weekendvieringen

Eerste Heilige Communie en 
Heilig Vormsel uitgesteld 
Zoals u waarschijnlijk al heeft verno-
men heeft het bisdom laten weten dat 
het ontvangen van De Eerste Heilige 
Communie en het Heilig Vormsel 
uitgesteld worden. Zodra het weer 
mogelijk is, zullen we de communie-
voorbereiding afronden en die op het 
vormsel starten. U wordt hiervan op 
de hoogte gehouden. 

Onlosmakelijk is de persoon van pastor Frans 
Verhaar verbonden met de gemeenschap van Drie-
bergen-Rijsenburg. Na een goede tijd in het Twentse 
Saasveld kwam hij als pastoor naar de Utrechtse 
Heuvelrug. Na zijn emeritaat bleef hij wonen op het 
Semenarieterrein (vroegere seminarie, nu een nieuw 
appartementengebouw). 
 
Frans bleef voorgaan, zowel in weekenden als door 
de week op woensdag, en bleef betrokken op het 
wel en wee van mensen. Zo nu en dan zoek ik hem 
op en onder het genot van een goed glas wijn (hij is een uitstekende gastheer) 
is er een aangenaam gesprek en kan hij ook vanuit zijn psychologische achter-
grond goede en wijze adviezen geven. Dat zal allemaal blijven, weest u niet 
bevreesd, maar pastor Verhaar heeft aangegeven wel te willen stoppen met de 
vieringen op zondagmorgen (en zo nu en dan zaterdagavond). 
 
Ik dank hem namens pastoraal team en parochiestuur, maar ook namens vele 
parochianen, voor het voorgaan en de mooie preken. Want dat zullen velen wel 
missen: zijn preken zijn pakkend en diepgaand maar vooral pastoraal. 
Frans, we hopen dat je nog lang in ons midden mag zijn, dank voor alles en 
geniet van de dingen die je doet. 
 
Hartelijke groeten, 
pastoor Harrold Zemann

Pastor Frans Verhaar: ... 
wijze adviezen...

St. Maartendag  
in aangepaste vorm 
Door de coronacrisis gaat de St. Maar-
tendag niet door op de manier waarop 
we het gewend zijn. We zijn bezig de 
dag doorgang te laten vinden in een 
aangepaste vorm. Hoe en wat is nog 
niet duidelijk. Nader informatie volgt.

Priesterwijding  
Gauthier de Bekker 
verplaatst 
Vanwege de coronapandemie is de 
priesterwijding van Gauthier de 
Bekker, ex-stagiair bij onze parochie, 
verplaatst van 6 juni naar 25 juli. 
Alleen genodigden kunnen aanwezig 
zijn in de St. Catharinakathedraal te 
Utrecht, waar de priesterwijdingen 
altijd plaatsvinden.
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Soms vliegt het me aan: ik begrijp de maatregelen in deze 
coronatijd, maar het gaat allemaal zo in tegen onze 
menselijke behoeftes en gewoontes. Anderhalve meter 
afstand, we zijn het niet gewend. Vorige week was ik voor 
de eerste keer sinds het begin van de corona-uitbraak 
weer in de Achterhoek. Mijn moeder was jarig. 
Geen zoenen of een knuffel zoals we dat 
gewend waren, maar we bogen als 
knikengelen. Heel onwerkelijk. En zo 
voelen velen van ons dat. 
 
Och ik voel me niet pessimistisch, en 
zo wil ik ook niet naar de toekomst 
kijken. Maar we zullen wel even 
moeten wennen aan nieuwe manie-
ren van kerk-zijn. Wat waren we tot 
voor kort blij dat er “zoveel” mensen 
naar de kerk kwamen en met kerstmis 
de nachtmis “bomvol” zat. Voorlopig 
moeten we op allerlei manieren heel zorg-
vuldige maatregelen nemen rond hygiëne, 
ventilatie, anderhalve meter afstand, het aantal 
mensen dat in de kerk mag. En het zingen is voorlo-
pig niet mogelijk: pijnlijk, vooral ook voor onze koren.  
 
Als pastores hebben we de afgelopen tijd zo goed mogelijk 
ingespeeld op de situatie. Veel mensen gebeld, soms ook 

videobellen, brieven geschreven die als het goed is in de 
gemeenschappen zijn verspreid, en zijn we elke avond via 
Facebook te zien in ons avondgebed. Wat hoor ik daar leuke 
verhalen over: mensen die zeggen dat ze pastores beter leren 
kennen, en waarderen, en hoe iedere pastor op een eigen 

manier bidt en spreekt. Heel mooi. En de eucharis-
tievieringen die dankzij ook de grote inzet van 

stagiair Paulus Tilma konden worden uitge-
zonden via You Tube. We gaan ermee 

door, voorlopig, en hebben een clubje 
mensen gevonden dat het technische 
gedeelte voor zijn rekening neemt.  
 
Maar het went niet, en het vliegt me 
soms aan: als pastor wil ik mensen 
nabij zijn. Zelfs de communie-uitrei-
king gebeurt achter een scherm, met 

een pincet. Op de foto zie je de pincet 
die vervaardigd is door de vader van 

Paulus Tilma. Heel mooi. Maar ik hoop 
dat we ooit weer gewoon kunnen vieren, en 

daar geloof ik in. Zachtjes klinkt in mijn hoofd 
dat mooie lied van Ramses Shaffy: “Wij zullen door-

gaan”, u kent het wel. Laten we dat doen: met vertrouwen en 
geloof doorgaan! 
 
Hartelijke groet, pastoor Harrold Zemann

VAN DE PASTOOR 
Met vertrouwen en geloof doorgaan

Beste mensen, 29 april was het 25 jaar geleden dat ik 
door kardinaal Simonis tot priester ben gewijd. Ik had 
het graag in grote dankbaarheid met velen willen vieren. 
Door de coronacrisis was dit helaas onmogelijk. Toch 
hebben velen ervoor gezorgd dat het een onvergetelijke 
dag is geworden. Vele brieven, kaarten, e-mails, video-
boodschappen, bloemen en andere cadeaus mocht ik 
ontvangen. Ik wil jullie allemaal hartelijk bedanken voor 
de belangstelling en de goede wensen. In de toekomst 
hoop ik dit feest alsnog te kunnen vieren. 
 
Graag tot ziens en hartelijke groet,  
pastoor Harrold Zemann

Hartelijk  
bedankt!

Vooral ook veel bloemen ontving pastoor Harrold 
Zemann bij zijn zilveren priesterjubileum.

De pincet voor de  
communie-uitreiking.



Dat zijn inwerktijd niet onder ideaal 
gesternte plaatsvindt, is zoals het is: 
‘Digitaal ben ik redelijk vaardig. Daar 
moet ik het voorlopig vooral mee doen. 
Mijn laatste weken in Salland waren ook 
niet alles: goed ingepakt en met een 
mondmasker mensen bezoeken in een 
ziekenhuis of verpleeghuis heeft iets 
tragisch, de ouderen of zieken bij wie je 
komt zijn zó alleen. Hoe dan ook, dan 
moet je er als pastor zijn.’ 
 
De tijd van nu – corona, racismeprotes-
ten, vergrijzing – vraagt doordenking van 
de kerkelijke identiteit: ‘Hoe gaan we om 
met veiligheid, vieringen, nabijheid? We 
moeten ons niet blindstaren op kerken 
als plek van samenkomst, Jezus zat ook 
niet de hele dag in synagoges maar was 

veel op pad. Dat kunnen wij ook. De kerk 
is: levende stenen in een levende tempel. 
Het evangelie dóe je, het geeft recht voor 
z’n raap een blijde boodschap. Jezus 
gaat naar de plekken waar andere 
instanties niet komen, wat Hij doet is 
heel concreet. Zie bijvoorbeeld de 
werken van barmhartigheid: naakten 
kleden, hongerigen voeden, gevangenen 
bezoeken… Jezus is navolgenswaardig.’ 
 
Wat voor een kerkdienaar is hij? 
Johan: ‘Ik ben niet zo’n priester die zegt: 
“het is ingewikkeld” of “ik ben getrouwd 
met God”. Knuffelen kan ik niet met Hem 
dus ik kan ook niet met Hem getrouwd zijn, 
ben voorzichtig met te zeggen: “dit ís het” 
of “het is de wil van God”. God is de Schep-
per. Hij is geen soort om te classificeren.  

Het gaat om geloven, niet om weten-
schap. Je kunt God op het spóór komen, 
niet zien, niet kennen, niet met je ratio 
omvatten, wel van Hem houden. Daar 
ligt de relatie met mijn roeping. Toen ik 
mij in 2008 voor de priesteropleiding 
aanmeldde, zei ik al dat ik anderen wilde 
laten inzien dat God een relevante reali-
teit in ons bestaan is.’  
 
Hoewel hij zijn ambitie mede laat afhan-
gen van de taakverdeling onder zijn 
nieuwe collega’s, heeft hij voorkeuren: 
‘Mijn hart gaat uit naar diaconie en 
persoonlijk pastoraat; nabijheid is 
belangrijk bij de invulling van mijn 
roeping.’ 
 
Blij is hij te merken dat hier aandacht is 
voor oecumene: ‘Ik verwacht dat die, 
gezien de samenstelling van deze 
gemeenschappen, meer aandacht zal 
vragen dan in mijn vorige parochie. Maar 
hoe alles praktisch wordt ingevuld, moet 
nader afgestemd.’ 
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Interview 

Onze nieuwe priester: hart voor 
diaconie en persoonlijk pastoraat

’Je kunt God niet zien,  
niet kennen,  
wel van Hem houden’
Johan Rutgers (35) was na vier jaar wel toe aan een nieuwe benoeming, hij 
zegt: ‘Heuvelrug-Zeist/Leusden e.o. is een totaal ander gebied dan noord-
oost Salland (Ommen/Dedemsvaart/Heino e.o), waar ik hiervoor werkte, en 
dat is boeiend. Deze regio ken ik nog niet goed. Daarom ga ik er open in, 
probeer weinig verwachtingen te hebben. Eerst me goed oriënteren.’ 

Johan Rutgers: 
‘De kerk is: levende stenen 
in een levende tempel.’ Kennismaken in zijn nieuwe paro-

chie Sint Maarten/Sint Lucas is 
voor priester Johan Rutgers ‘wel 
een dingetje’. Vlak voordat hij 1 juli 
aantrad, vroeg hij zich af: ‘Hoe doe 
je dat als je niet nabij kunt zijn?’ 
Maar, zwaar tilt hij er niet aan: ‘Je 
kunt alleen doen wat kan.’ Afgelo-
pen 3 juli was zijn presentatie -
viering, in Leusden.

PA
SP

O
O

RT
– Geboorteplaats: Hengelo (Gld.), 

nabij Zutphen 
– Opleiding: lagere landbouwschool, 

mbo milieutoezicht (niet 
afgemaakt), sociaal pedagogisch 
werker, priesteropleiding: 
aanvankelijk Ariënskonvikt en 
Faculteit Katholieke Theologie in 
Utrecht, vervolgens 
grootsemenarie De Tiltenberg, 
Vogelenzang en Priester-
/Diakenopleiding Bovendonk, 
Hoeven 

– Priesterwijding: 12 november 
2016. Na afstuderen in 2014 en 
twee pastorale stages: benoemd 
bij Emmanuelparochie, noord-
oost Salland.



Je gaat stoppen in de pastoraatgroep? 
Ja, na negen jaar. Doordat ik fulltime 
werk en nog een opleiding ga volgen, 
kan ik me er niet volledig voor inzetten. 
Ik heb het wel heel leuk gevonden, je 
ontmoet er bijzondere mensen met 
passie en doorzettingsvermogen, 
mensen die soms volledig tegen de wind 
in toch ergens voor gaan. 
Ik dacht de laatste tijd: voeg ik wel wat 
toe? Maar ze vonden het jammer als ik 
zou stoppen, misschien vanwege mijn 
nuchtere commentaar op de dingen, juist 
omdat ik wat meer aan de rand stond. 
Toen ik begon voelde je nog de pijn van 
mensen die hun eigen kerk kwijt waren. 
Zelf kwam ik al in al die kerken, afhan-
kelijk van wie voorging en van het koor, 
ik kom niet per se voor de Eucharistie, 
ik kom voor de inhoud. Een vriend van 
mij zegt ook altijd: “Ik geloof wel, maar 
ik vind het niet zo van belang welk 
clubhuis het is.” De jaarlijkse oecu-
menische  viering op het Broeder-
plein vind ik altijd heel bijzonder 
en ook de gezamenlijke vespers 
in de Vasten en de Advent.  
In mijn werk ben ik ook niet 
van het zieltjes winnen, ik 
beweeg mee met hoe de 
mensen er in staan. Een 
mevrouw heeft een 
mooi beeld van Maria 
op haar kamer, als 
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Jos van der Knaap neemt afscheid van pastoraatgroep Zeist

Ze werkt fulltime in de ouderenzorg, 
in verzorgingshuis Huize Valkenbosch 
te Zeist, waar ze de eerst-aanspreek-
bare verzorgende is voor een aantal 
bewoners en hun familie. Binnenkort 
neemt ze afscheid van de Zeister 
pastoraatgroep. Ze gaat een oplei-
ding voor palliatieve zorg volgen. Een 
gesprek met een bijzonder mens, 
idealistisch én nuchter, over werken 
in de zorg in coronatijd en over 
geloof.

‘Ik geloof wel, maar ik vind het niet 
zo van belang welk clubhuis het is’

Jos van der Knaap: 
‘Zorgen dat mensen het 
laatste stadium zo waardig 
mogelijk kunnen leven.’  
FOTO Max van Meer



het niet zo goed met haar gaat, vraag ik: 
“Zullen we een kaarsje opsteken?” Zelf 
heb ik de afgelopen coronatijd ook heel 
wat kaarsjes opgestoken voor mensen. 
 
Het is een antroposofisch verzorgings-
huis, verbonden met de Christenge-
meente. Wat merk je daarvan? 
We horen nu bij de Warande, maar we 
proberen de goede dingen daarvan wel 
vast te houden. Er is bv. ook homeopa-
thische geneeskunde en massage van 
zieke mensen met speciale olie. De 
seizoenen worden naar binnen gehaald, 
met de jaarfeesten. Er zijn veel lezingen 
en om de week een concert, klassieke 
muziek. En de aandacht rondom het ster-
ven, mensen helpen loslaten, vind ik heel 
waardevol.  
 
Je gaat een opleiding doen in de palli-
atieve zorg? 
Ja, ik wil graag verdieping bij dat deel 
van het werk. Het ligt me. Als het 
slecht met iemand gaat, gebeurt er 

wel wat met mij. Er zíjn voor de zieke 
en de familie, inschatten hoe het 

gaat, wat nodig is, zorgen dat 
mensen het laatste stadium 

zo waardig mogelijk 
kunnen leven. Laatst 

was er een mevrouw, 
die zeker geen 

morfine wilde, ze 
wilde ‘helder de 

poort door 
gaan’. Zo  

is het 
gegaan. 
Je moet 
goed 

kijken, iemand goed proberen te lezen. 
Naast verdieping voor mezelf zou ik dan 
ook het geleerde in huis willen delen 
met collega’s, dat het niet eng is, dat de 
dood er echt wel bij hoort, wat er alle-
maal mogelijk is. Mijn grote wens is de 
laatste 5 à 6 jaar voor mijn pensioen in 
een hospice te werken. Dat je met 
mensen van alle leeftijden werkt. En 
ook omdat het fysiek minder zwaar is.  
 
Hoe gaat het in coronatijd? 
We hebben een aantal coronapatiënten 
gehad, ze zijn allemaal blijven leven. Dat 
was geluk, maar ook dankzij goede zorg. 
Ze zijn meteen geïsoleerd, en lang in 
isolatie gebleven. Er werd veel getest. 
Veel mensen overlijden in de ouderen-
zorg omdat ze niet willen drinken, vooral 
mensen die dementeren. Dan probeer 
je van alles, daarvoor namen we veel 
tijd. Op een gegeven moment had ik iets 
wat werkte, ik las een stukje uit de Libelle 
voor, en na een paar regels zei ik: “Neem 
nog maar een slokje”, en dan weer 
verder lezen. 
 
Het was intensieve verpleging. Je nam 
je telefoon ook niet mee als je op de 
isolatieafdeling was, dan werd je niet 
gestoord, je mocht er tijd aan besteden. 
Voor mij was het werken, slapen, eten. 
Je ging maar door, daarna komt pas de 
klap. Het liet je niet los. Was je vrij, dan 
ging je toch nog informeren, rapportages 
bekijken, hoe het met iemand ging. Het 
was een spannende tijd. Elk kuchje dat 
je hoort geeft spanning, alle mensen 
steeds temperaturen. We moesten erg 
zuinig zijn met beschermend materiaal, 
met een schort moest je 24 uur doen, je 
moest de schorten op een bepaalde 
manier terughangen, zodat je er zonder 

handen zo weer in kon schieten. Op een 
gegeven moment had iemand er eentje 
verkeerd teruggehangen en had ik hem 
dus verkeerd om aan, met de besmette 
kant. Toen een collega dat zei, kon ik wel 
door de grond zakken. Toen ik thuis 
kwam in de tuin alles uit, douche in, elke 
dag wassen.  
 
Mijn kinderen, die de deur uit zijn, kon 
ik niet zien, de kleinkinderen niet, mijn 
eigen ouders niet. Je zag alleen je colle-
ga’s, en de afdelingen waren ook 
gescheiden, je kwam niet meer op 
elkaars afdeling. Het vaste personeel is 
een hechte ploeg, je ving elkaar op. Het 
was volhouden. Op een gegeven moment 
kon ik van het huis eten meenemen, 
tegen gereduceerd tarief, dat heeft me 
enorm geholpen, omdat ik alleen woon. 
Het was vreselijk voor de mensen die 
geen bezoek mochten krijgen, voor de 
familie ook. We hebben familie gehad 
die over het hek klom. En reacties als: 
“Ik vind het zo’n flauwekul dat we er niet 
heen mogen.” Dan zei ik: ”Ik zie mijn 
eigen ouders ook niet om uw moeder te 
kunnen verplegen.” Maar het overgrote 
deel van de mensen was heel meele-
vend. We zijn doodgegooid met ‘Merci’, 
bloemen, flesjes handcrème. En ook mijn 
vrienden brachten eten, dan hing er weer 
doucheschuim aan de deur met een 
kaartje. Je wordt gedragen door de 
mensen om je heen. 
 
Ook in huis kregen de mensen kaarten 
en tekeningen. Ik had zelf een stapel 
tekeningen van mijn kleindochter van 
vier, en als iemand er doorheen zat, dan 
kreeg hij een tekening, daar stond dan 
op: ‘Van Eva, kleindochter van Jos.’ 
Nelleke Spiljard
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Jos komt graag op haar volkstuin nabij Slot Zeist; daar vindt zij rust en ontspanning. FOTO’S Jos van der Knaap



Ik was, als redactielid van De Mantel, te 
gast bij de dienst van 23 mei in de St 
Jozefkerk in Leusden. Behalve Harrold 
Zemann en Paulus Tilma waren aanwezig: 
Liesbeth Dercksen, pianiste en dirigent 
van het St. Ceciliakoor uit Harderwijk, 
Godelieve Vrijhof en Bertus Bos, leden van 
hetzelfde koor, en koster Karen Dijkgraaf. 
Het gaf mij een onwerkelijk gevoel. Alles 
ging alsof er zo dadelijk een ‘gewone’ mis 
werd opgedragen. De liederen werden 

geoefend, Harrold oefende even mee, de 
teksten werden klaargelegd, er werd nog 
even wat besproken, en al die tijd bleef 
de kerk leeg. Stagiair Paulus Tilma was 
druk met alle techniek. Zowel in Leusden 
als Barneveld weet hij inmiddels precies 
hoe de benodigde apparatuur zo goed 
mogelijk is aan te sluiten. Vandaar dat dit 
de vaste kerken zijn voor de uitzendingen. 
Er was deze keer geen extra technicus, 
dus hij had een dubbele taak. 

 
 
 
 
 
Even voor 19.00 uur voelde ik de stem-
ming veranderen. Bijna tijd. Zou alles goed 
verlopen? Indrukwekkend was het toen 
de voorgangers binnenkwamen in die 
bijna lege kerk. Ik voelde mij bevoorrecht 
dat ik weer een keer live een eucharistie-
viering kon bijwonen. Paulus had de iPad 
op een muziekstandaard naast zich op 
het altaar staan zodat hij kon zien wat er 
werd opgenomen en uitgezonden. De 
ontspanning bij het luiden van de gong 
aan het eind van de mis was voelbaar. 
Desgevraagd vertelde Harrold dat het 
moeilijk is voor de camera contact te 
vinden met de parochianen: ‘Tijdens de 
preek de mensen kunnen aankijken, geeft 
veel meer het gevoel van verbinding.’ Voor 
Paulus is het moeilijker de mis te beleven 
als hij ondertussen ook met de techniek 
bezig moet zijn, zei hij. Voor elke viering 
die is geweest en nog komen gaat, 
is/wordt trouwens gezocht naar techniek-
medewerkers uit de diverse geloofsge-
meenschappen. Terugrijdend naar huis 
realiseerde ik mij hoezeer ik vieringen in 
de kerk de afgelopen maanden heb 
gemist. Dit was daarom een bijzondere 
ervaring. 
Korien Bast
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Kijken in de kerk

’Moeilijk voor de camera contact 
te vinden met de parochianen’
Waarschijnlijk is het voor veel parochianen inmiddels een vertrouwd ritueel: 
via YouTube kijken naar vieringen. Even volschieten bij dat zo bekende geluid 
van de stem van pastoor Harrold Zemann. Beetje verdriet voelen omdat het 
zo moet, we niet bij elkaar kunnen zijn om samen te vieren, ter communie te 
gaan. Toch: fijn dat het in deze tijd van digitalisering op deze manier kan.

Binnenkomst in verder een lege kerk, voor een 
viering die met de camera wordt opgenomen.

Stagiair Paulus Tilma, met koster Karen 
Dijkgraaf in overleg over de opnames en 
uitzending via You Tube. FOTO’S Korien Bast 
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De waarde van ‘afstand’ 
in ons geloof 

Met klem wordt ons op het hart 
gedrukt: “Houdt afstand, minimaal 
anderhalve meter. Afstand houden is 
fundamenteel.” Dat druist tegen ons 
gevoel in. Dat is toch niet gezellig?! 
En in sommige gevallen bijna onmen-
selijk. Of heeft afstand, distantie ook 
goede kanten? In een gemeenschap, 
bijvoorbeeld, kan men alleen leven als 
men een zekere distantie respecteert 
en toelaat. Of het nu om een grotere 
groep of een gezin of echtpaar gaat. 
Als je te dicht op elkaars huid zit, 
kunnen de spanningen soms hoog 
oplopen. Overbodig te zeggen dat 
distantie niet hetzelfde is als ongeïn-
teresseerdheid.  
Maar kijken we even naar enkele 
Bijbelse teksten. Mozes mag alléén 
met zijn broer Aaron de berg op en bij 
God komen (o.a. in Exodus 19,16vv), 
het volk en ook de priesters moeten 
op afstand blijven. Zo niet, dan komt 
hun leven onder grote spanning te 
staan, kost het hen zelfs het leven. 
Symbiose, samensmelting en in 
elkaar opgaan is niet het doel, dialoog 
is het doel; woord en wederwoord. In 
het boek Genesis wordt de vrouw als 
de “tegenover” van de man gepresen-
teerd. Niet samenvallend of van 
hetzelfde laken een pak, maar een 
tegenover die de man helpt de zin van 
het leven te ontdekken en tegelijk de 
ander als eigen persoon te waarderen. 
Zo zou het althans moeten zijn. 
En wat te denken van Mattheus 
26,36vv, waarin Jezus in de hof van 
Getsemane zijn leerlingen zegt: “Blij-
ven jullie hier zitten terwijl ik daar ga 
bidden.” Ze vallen niet samen, hij 
vraagt wel meeleven. 
Epidemieën leggen vaak de zwakheden 
van een samenleving bloot. Zou corona 
ons de waarde van distantie, van 
afstand weer helpen te ontdekken?  
 
Henk Bloem, pastor

Vakantiegedachten midden 
in de coronacrisis
Stap voor stap besluiten regeringen, ook die van Nederland, tot ‘versoepelin-
gen’ van hun lockdowns vanwege corona. Zuidelijke landen openen b.v. hun 
grenzen om ons weer te lokken vakantie te komen vieren. Maar er is zo veel 
veranderd, de afgelopen maanden. Ons leven stond op z’n kop en staat dat, 
denkend aan vakantie, mogelijk nóg. Toch hebben we vakantie nu misschien 
harder nodig dan ‘normaal’. 

Vakantie is primair bedoeld om uit te rusten. Loskomen van alle dagelijkse drukte. 
Een periode om je balans weer te vinden, los van het keurslijf en de waan van de 
dag. Even alle tijd voor onszelf of ons gezin. Kan dat ook dichter bij huis? De zorge-
loosheid van een totaal vrije keuze is nu even wat minder. 
De vakantie blijft hoe dan ook een rustperiode, waar we die ook vieren. Uitrusten 
en genieten van Gods schepping, waar we ons ook bevinden. Vaak ook stilstaan bij 
het wonder van die schepping. En zo kom je mogelijk vanzelf tot de gedachten over 
wie je zelf bent in deze schepping en je relatie tot God. Die rust kan ons er ook aan 
herinneren, daar in de dagelijkse drukte meer tijd voor te nemen en te luisteren 
naar Gods stem, aandacht te hebben voor de mensen om ons heen. In een druk 
leven komt daar soms weinig van en lopen we én God én onszelf voorbij. 
God heeft ons één rustdag per week gegeven om te bezinnen, dankzij de vakantie-
rust is er meer tijd alles te laten bezinken; in deze tijd is dat voor veel mensen 
misschien nog wel belangrijker. Wie is God voor mij in deze corona-(vakantie)tijd, 
hoe ga ik daar straks thuis weer mee om? Ook na de vakantie zal corona niet 
voorbij zijn. 
Ik wens iedereen een fijne vakantie en behouden en gezonde thuiskomst toe. 
Frans Groot, parochiaan te Leersum

Vakantie: 
Loskomen van alle  
dagelijkse drukte.
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Bij de uitbraak van corona hebben wij direct contact opgenomen met de 
hulporganisaties in de regio. Daar werken wij doorgaans óók mee samen: 
de (lokale) Voedselbank, Sociaal Platform Utrechtse Heuvelrug en het Hulp-
platform Woudenberg. Dat werd gewaardeerd en daaruit is een aantal zoge-
heten ‘kleinere’ hulpverzoeken voortgekomen.

Een enkele bestaande hulpvrager heeft 
uitstel van aflossing gevraagd. De Voed-
selbank zou laten weten als er hulp 
nodig was; tot op heden is daar geen 
vervolg op gekomen. Voorlopige conclu-
sie is dat de gemeentelijke hulpinstan-
ties voldoende andere hulpbronnen 
hebben om uit te putten, ook een moge-

lijkheid is dat de financiële gevolgen 
voor particulieren nog moeten komen. 
 
Mensen kunnen altijd bij ons terecht. 
Financiële nood kan iedereen overko-
men. En het is niet altijd te zien, 
mensen lopen er niet mee te koop. 
Maar wie iemand weet die de eindjes 

niet meer aan elkaar kan knopen, jong 
of oud, en het maakt niet uit van welke 
achtergrond, kan dat bij ons aangeven. 
Alle aanvragen worden strikt vertrou-
welijk behandeld. 
Wij zijn bereikbaar: via  
caritas@parochie-sintmaarten.nl, of 
Postbus 97, 3970 AB Driebergen.

Door Corona nauwelijks  
toename hulpaanvragen  
bij Caritas Sint Maarten 

WAT CORONA MET  
PAROCHIANEN  
KAN DOEN

Twee parochianen uit Leersum vertellen 
over wat corona met hen doet.

Marga van Leeuwen, vrijwilliger: 

‘Meer rust in mijn hoofd’ 
Op de vraag ”Wat doet Corona met jou?” is het eerste dat bij Marga 
van Leeuwen naar boven komt: ‘Ik maak me zorgen.’ Die zorgen 
zijn dan voornamelijk over de gezondheid van haar dierbaren. De 
één is kwetsbaarder dan de ander, maar toch, ze maakt zich zorgen 
om allemaal. 
Positief aan corona is wel dat zij, zegt ze, ondanks deze zorgen 
meer rust krijgt in haar hoofd. Er zijn belangrijker dingen in het 
leven dan het poetsen van het huis, vindt Marga. Doordat het vrij-
willigerswerk voor het grootste deel stilligt, is er veel tijd over. Tijd 
om te fietsen met haar man, tijd om alles wat rustiger te doen. 
Marga maakt zich zorgen om de mensen in woonzorgcentrum De 
Schermerij, waar zij als vrijwilligster werkt. Ze ziet hen niet op dit 
moment. Dergelijke zorgen heeft ze ook om ‘haar’ mensen in het 
Zonnehuis, al krijgt ze vaak bericht van de verzorgenden over hoe 
het met ze gaat. 
Of Marga gebruik zal maken van de versoepeling van de corona-
maatregelen is twijfelachtig. Voorzichtigheid blijft geboden vindt 
ze. 
Graag wil ze een groot compliment geven aan het pastoraal team. 
De digitale diensten zijn voor haar en haar man een grote vreugde. 
Ook is ze blij met hoe goed de parochianen steeds op de hoogte 
gehouden worden.

Annie Roeterink, Schermerij-bewoonster: 

‘Is dit het allemaal 
waard?’ 
Annie is twee weken in quarantaine geweest omdat 
haar kleindochter, die arts is, in het ziekenhuis besmet 
werd. Annie miste het bezoek. Op dit moment mogen 
er wel weer bezoekers komen, daarom lopen de 
verzorgers nu met mondkapjes voor. 
In de appartementen is het meestal onmogelijk ander-
halve meter afstand te houden, daarom ontvangen de 
mensen hun bezoek vaak in het atrium. De kan koffie 
en de koekjes gaan mee. Annie heeft lang gedacht 
dat de mensen meer om elkaar zouden gaan geven, 
maar iedereen is bang om besmet te worden. Er wordt 
veel afstand gehouden. Zelf is ze niet zo bang. 
Bijna negentig is zij. Een leeftijd waarop je weet dat 
het grootste gedeelte van je leven voorbij is. Ze is 
dan ook vooral bang iemand anders te besmetten. 
Dat zou ze erg vinden. 
Annie mist de kinderen en kleinkinderen. ‘Verkom-
meren is een te zwaar woord’, zegt zij, ‘maar ik vraag 
me wel eens af of dit het allemaal waard is.’
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Was een generatie geleden overlijden met 65 jaar normaal, nu 
kunnen we vaak zonder al te veel fysieke problemen 80, 90 
worden. Er zijn steeds meer mensen zonder zichtbare sympto-
men van aftakeling. Ons lichaam is berekend op een lang leven. 
 
Was de mens tot voor kort gewend de aftakeling gelaten te 
ondergaan, de dood passief af te wachten, tegenwoordig is dat 
anders. Mensen hebben de verwachting dat ze ook op hoge 
leeftijd nog gezond en actief zijn. En, voor velen wordt die 
verwachting ook werkelijkheid. Er is een middengroep ontstaan 
(55-80 jaar) die nog vitaal is en gezond is of met ziekte goed 
kan leven. Nu spreek je pas na 85 jaar van de echte oudere. 
 
Eenzaamheid en isolement zijn geen verschijnselen die zich van 
de ene op de andere dag voordoen. Meestal zijn die het gevolg 
van jarenlange passiviteit en berusting, beginnend in het midden 
van het leven. Marcel Olde Rikkert, geriater, zegt: “Je hebt als 
oudere de keuze: maak je van je oude dag een woestijn of een 
oase?” 
 
Doemdenken in termen als “voltooid leven” is het woestijnden-
ken. Kijk ik naar mijn eigen generatie (60, 70 jaar, de babyboo-
mers) dan schaam ik mij. Tot voor corona was het eindeloos 
reizen, liefst met een nieuwe relatie. En, waar leidt dergelijk 
genieten toe? Tot grote… verveling. Ik zie veel van deze mensen 
op het spreekuur: de hele wereld rond gereisd, met nogal eens 
als resultaat: negatieve, kankerende mensen, de zogenaamde 
witte boze man of vrouw. Wel geld, geen vrienden. 
 
Deze generatie laat een belangrijke taak liggen: het ondersteu-
nen en begeleiden van jongere generaties, 20 tot 40 jaar oud, 
hunkerend naar oude wijze mensen die tijd voor ze hebben, 
over het leven vertellen, die luisteren en moed inspreken. 

Een flink deel van de babyboomgeneratie is nog opgevoed met 
de aftrekvrije hypotheek, de mooie auto. De jongere generatie 
heeft daar geen behoefte aan, die wil ervaringen, beleving, 
gelukkig zijn. Maar, ook daar komen kinderen. En dan? Ze zitten 
vol vragen over het leven. Hun belangrijkste vraag: “Ouderen, 
wat waren jullie uitgangspunten bij de opvoeding?” 
 
“Voltooid leven” is een schijndiscussie. Ouderen zouden minder 
met zichzelf bezig moeten zijn en in plaats daarvan jongeren 
moeten begeleiden en ondersteunen. Actief op jongeren afstap-
pen, niet alleen op eigen kinderen. Geen eigen kinderen? Ga 
dan op zoek naar jongeren die steun behoeven. Tot op het sterf-
bed zijn jongeren te helpen en te bemoedigen. En natuurlijk zijn 
er gelukkig vele ouderen die deze taak zien en oppakken. 
 
Het autonomiedenken van de overheid, waar zij veel beslissingen 
op baseert, is onjuist. De mens is geen autonoom maar een 
sociaal wezen, verbonden met zijn medemensen. Liefde is het 
uitgangspunt. Wat dat betreft laat corona zien dat verandering 
werkelijk mogelijk is. 
 
Victor Frankl, die een concentratiekamp overleefde, zegt: “Wie 
een doel heeft in het leven, ontwikkelt zich tot een volwaardig 
mens.” Dit zou bij de oudere leiden naar “de oase”. De oude 
dag als kroonjuweel op het geleefde leven. Een waardige, lief-
devolle oude dag waarin de oudere actief op zich neemt zijn/haar 
opvolgers te ondersteunen. 
 
Lodewijk Crijns, arts/sociaal geriater, parochiaan, Driebergen 

 

 

Samenvatting van “Het nieuwe ouder worden”, artikel eerder 

geplaatst in Trouw en Nederlands Dagblad.

Hoezo voltooid leven?  
Het nieuwe ouder worden
Treurig word ik van alle artikelen in kranten en medische tijdschriften over 

“de oude dag”. Voltooid leven, euthanasie, Levenseindekliniek, eenzaamheid, 

depressie, individuatie, verdwijnen gemeenschapszin, oudermishandeling: 

geen opbeurende thema’s bij het ouder worden, geestelijke armoede. Is dit 

het enige dat over de oude dag te zeggen valt? Louter problemen, ellende? 

Waar is de verwondering gebleven over het leven, het mysterie?

Lodewijk Crijns: 
‘De mens is geen autonoom maar een sociaal wezen, verbonden met zijn medemensen.’
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Mooie ervaringen jong gezin met online avondgebed

’Ik begrijp tenminste 
wat hij zegt’
Via de Kleuterkerk-appgroep ontving ik 
het bericht dat de parochie ook online 
avondgebeden voor kinderen/gezinnen 
aanbood via haar Facebookpagina, echt 
een super-initiatief. Het is heel leuk 
gedaan, door verschillende voorgangers, 
voor ieder wat wils. Met Hemelvaart en 
Pinksteren gingen we thuis kijken. Eerst 
kwamen we uit bij een opname van 
Harrold Zemann. Erg goed, vond ik, de 
kinderen vonden hem meer “voor grote 
mensen", waar ze wel gelijk in hebben. 
Toen door naar een opname met Hao 
Tran. Mijn kinderen kennen Hao van de 
gezinsvieringen, de Parochiedag, de 
communie-voorbereiding. "Ik vind Hao 
leuker, mama. Ik begrijp tenminste wat 
hij zegt."  
 
Een volgende zondag was het na het 
ontbijt op mijn initiatief weer tijd voor 
zo’n digitale kinderviering. Ik had het 
juiste filmpje opgezocht, van de gezins-
viering (15 min.), en was helemaal blij, 
het zat goed in elkaar. Maar halverwege 
kwam het hoge woord bij de kinderen 
eruit: "Het is saai." Mijn hart kromp 
ineen. Want het moet toch leuk zijn? Wat 

was er aan de hand, Kleuterkerk was 
wel altijd leuk, de gezinsvieringen ook, 
waarom dit niet? 
 
"Het is een avondgebed, en het is nu 
ochtend". En, Kleuterkerk was leuk 
vanwege begeleidster Anne-karien 
Damen de andere kinderen die kwamen, 
dat ze mochten helpen de kaars aanste-
ken, samen een lied zongen, er een 
verhaal werd gelezen, er iets te knutse-
len viel, en uiteindelijk de kerk in moch-
ten om bij Maria een kaarsje aan te 
steken en samen het Wees Gegroet op 
te zeggen. 
 
Een volgende zondag mochten mijn 
kinderen zelf uitzoeken "wie" we gingen 
kijken. Het werd het avondgebed met 
Nelleke Spiljard (kennen we van het 
Paasspel, wij waren de Romeinen). Eerst 
heb ik een van de drie een kaars laten 
aansteken (de tweede mocht ‘m uitbla-
zen, de derde… – #zucht, daar moet ik 
nog iets voor bedenken). Ook kregen ze 
allemaal een blaadje en een potlood; ze 
mochten één woord opschrijven van wat 
de voorganger vertelde (Evangelie van 

Mattheus) en ook kleuren. Na afloop had 
ik drie prachtige tekeningen, van één van 
de oudsten ook een woord; er volgde een 
kort maar leuk inhoudelijk gesprekje. 
Wat er daarna gebeurde… "Ik ga op mijn 
kamer spelen", hoorde ik zeggen. En ik 
heb ze alledrie de hele ochtend niet 
meer gezien: ieder ging voor zich op in 
een eigen spel, ik denk doordat zij veel 
indrukken hadden opgedaan om te 
verwerken. Zelf heb ik de rest van de 
ochtend heerlijk in de tuin kunnen 
rommelen. Het was een perfecte zondag. 
Een volgende zondag doe ik het net zo. 
 
Charlotte, parochiaan Driebergen

Thuis spreken wij regelmatig over het geloof, over het voor-
beeld dat Jezus geeft in de verhalen over zijn leven, hoe je daar 
in de praktijk mee omgaat. Tot twee, drie jaar geleden ging ik 
met plezier met de oudste twee naar Kleuterkerk in Doorn, 
vorig jaar was de communie-voorbereiding van onze oudsten 
een mooie gelegenheid met het geloof bezig te zijn. En sinds 
dit schooljaar gingen wij graag naar de kindervieringen die er 
weer waren bij Sint Petrus’banden in Driebergen. Tot corona.…

Uitzending van het avondgebed, met pastor Nelleke Spiljard:  
de tablet rechtop en een brandende kaars erbij.

De kinderen kijken naar een digitale kinderviering.
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Griekenlandtrip geannuleerd
Onze reis naar Griekenland is door 
Paulus Reizen geannuleerd vanwege 
de coronacrisis. Ook deelnemers die 
niet zelf hebben geannuleerd en hun 
volledige reissom hebben betaald, 
ontvangen volgens afspraak het 
bedrag terug. De reiscommissie heeft 
besloten dat deze reis wordt verplaatst 
naar 2021. Het aantal aanmeldingen 
stellen we nu op maximaal 25 perso-
nen, eventueel naar max. 30, met extra 
noot dat de huidige aanmeldingen 
voorrang krijgen. In De Mantel en op 
de website kunt u begin volgend jaar 
het vervolg lezen. 

Nieuws 
& achtergrond

Daarom de oproep: parochianen die betrokken zijn bij zulke projecten, breng 
het eigen project in voor onze Vastenactie. Er wordt uiteraard enige inspanning 
van de indieners gevraagd tijdens de Vastenactie zelf, maar die inzet levert 
echt wel wat op.  
De gezamenlijke Vastenactie-werkgroepen houden regelmatig dit soort acties. 
Sinds 2006, het eerste jaar waarin we een gezamenlijk doel kozen, is al negen 
keer voor zo’n ‘eigendoelenproject’ goedkeuring ontvangen van Vastenactie 
Den Haag. Allemaal mooie projecten, die ook allemaal een impuls kregen door 
de inzet van de parochie. Voor de werkgroepen is het ook motiverend zich voor 
zo’n project te mogen inzetten. 
Overigens, niet elk project krijgt goedkeuring, er moet wel aan een aantal voor-
waarden worden voldaan. Meestal is dit wel in orde. Geïnteresseerden kunnen 
vóór 10 augustus contact opnemen met de vastenactie-coördinator van onze 
parochie – Frans Groot, 06-53129218  – om te overleggen of een project in 
aanmerking komt en welke inspanning dan wordt gevraagd. 
Frans Groot, coördinator Vastenactie St. Maarten 

De gezamenlijke Vastenactie-
werkgroepen van onze paro-
chie zoeken voor 2021 en 
volgende jaren nieuwe projec-
ten in de Derde Wereld waar 
parochianen rechtstreeks bij 
betrokken zijn. Dit om hier 
tijdens de jaarlijkse Vasten-
actie geld voor in te zamelen 
en aandacht voor te vragen. 

Projecten 
Vastenactie 
gezocht

Dit jaar was het thema van 
de Vastenactie:  
‘Werken aan je toekomst’.

Kerken Kijken 
Utrecht 2020

Tot 12 september zijn op dinsdag t/m zaterdag de deuren 
van twaalf Utrechtse binnenstadskerken voor publiek geopend. 
Vrijwillige gastheren en -vrouwen staan in die periode klaar 
mensen desgewenst te informeren over architectuur, bouw-
geschiedenis en kunstschatten van de kerken. De toegang is 
traditiegetrouw gratis, een (kleine) donatie wordt op prijs 
gesteld. Alle kerken zijn rolstoeltoegankelijk. Onder de deel-
nemende kerken is ook de St. Catharinakathedraal. Omdat 
veel van de kerken nog in gebruik zijn voor de eredienst, kan 
het voorkomen dat een kerk wegens bijvoorbeeld huwelijks- 
of rouwdiensten gesloten is. 
Meer informatie en openingstijden: kijk op www.kerkenkijken.nl.

Kleuterkerk is er weer op zondag 13 
september. We komen om 10.00 uur 
samen in gebouw De Koningshof, 
naast de Maartenskerk, Kerkplein 1, 
in Doorn. Kleuterkerk is een viering 
van een half uurtje voor alle kinderen 
t/m 6 jaar; als je wat ouder bent, ben 
je ook van harte welkom. Tijdens Kleu-
terkerk lezen we een mooi verhaal, 
delen wat lekkers en is er iets leuks 
te knutselen. Erna steken we bij Maria 
een kaarsje aan en bidden we met 
elkaar. Je bent van harte welkom.

Kleuterkerk Doorn
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Nieuws 
& achtergrond

In de buitenlucht  
uitbundig de Schepping 
vieren

Vieringen in onze kerkgebouwen zijn sinds kort – in nog beperkte mate – 
weer mogelijk, niets staat ons evenwel in de weg buiten samen de Schep-
ping te vieren. Die is eindeloos, ruimte genoeg om fysiek afstand te houden 
en tegelijk in stilte en gebed samen te zijn.

De scheppingsperiode, van 1 september t/m 4 oktober, komt er weer aan, een 
uitgelezen periode eens extra stil te staan bij al het moois dat ons omringt, 
waar we deel van zijn en zorg voor mogen dragen. Verwondering, verbondenheid 
en dankbaarheid spelen een grote rol als het gaat om hoe we willen samenleven, 
met elkaar en met de rest van de Schepping, en met God. Laten we dit jaar de 
Schepping uitbundig vieren! Door de lockdown hebben velen van ons ervaren 
hoe bevrijdend een wandeling in het bos kan zijn, vogels te horen zingen, 
kikkers te horen kwaken.  
 
Op de website van de parochie onder het tabblad ‘aanbod/duurzaam geloven’ 
is veel inspiratiemateriaal te vinden, zowel voor in de liturgie als voor het orga-
niseren van activiteiten. In Driebergen neem ik jullie graag mee naar buiten. 
 
* Dinsdag 1 september – Wereldgebedsdag voor de Schepping: korte gebeds-
viering met zang, stilte en gebed. Om 19.00 uur in de tuin van het parochiecen-
trum in Driebergen. Zie de website voor de liturgie (ook in andere locaties te 
gebruiken). 
 
* Zaterdag 5 september – Scheppingswandeling in stilte: vertrek 8.30 uur, 
ingang Heidestein aan de Arnhemse Bovenweg in Driebergen. Bij mooi weer 
drinken we na afloop koffie/thee (zelf meenemen) en praten na. 
 
* Zondag 13 en 20 september – Laudato si’ wandeling: meditatieve wandeling 
a.d.v. het Zonnelied van Franciscus van Assisi. Vertrek 13.30 uur bij de Maria-
kapel in de tuin van het parochiecentrum in Driebergen. 
Lengte: ongeveer 5 km. 
 
Marjolein Tiemens

Als vervolg op de Laudato Si’-week die paus Franciscus afgelopen maart uitriep, heeft de dicasterie voor de integrale 
menselijke ontwikkeling (orgaan Romeinse Curie) aansluitend een Laudato Si’-jáár uitgeroepen. Zij moedigt gemeen-
schappen/instellingen zo aan in zeven jaar tijd volledig duurzaam te worden, in de geest van de integrale ecologie. Deze 
periode is symbolisch en verwijst naar het Bijbelse sabbatjaar, waar elke zeven jaar de aarde rust werd gegund. Het houdt 
de belofte in van bevrijding voor de planeet en al wat erop leeft. 
Oproep: wie wil meedenken hoe het Laudato si’-jaar in onze parochie vorm te geven? 
Marjolein Tiemens

Laudato si’ jaar

Laudato si’ wandeling 
Wat mij aanspreekt in de eeuwen-
oude tekst van het Zonnelied van 
Franciscus van Assisi is de verbon-
denheid die eruit spreekt. De 
elementen en de hemellichamen 
noemt hij ‘broeders en zusters’: door 
hen zijn wij mensen met elkaar en 
met alle andere schepselen verbon-
den. Alles is deel van het groter 
geheel. Ook wij zijn stof van de 
aarde, ademen dezelfde lucht en 
drinken hetzelfde water als alle 
andere schepselen. 
Met het Zonnelied in gedachten heb 
ik al dwalend en voelend een route 
gemaaktgericht op de elementen 
wind/lucht, zon/vuur, water en 
aarde/grond. Op verschillende plek-
ken kun je stilhouden en je medita-
tief bewust worden van deze 
bestaansvoorwaarden voor ons 
leven. Dit kan met mooie teksten 
van Guy Dilweg, die een meditatie 
schreef bij het Zonnelied, en gedich-
ten van anderen. Ook worden moge-
lijk oefeningen aangereikt. Twee 
leden van het Mediantkoor hebben 
de wandeling proef gelopen om 
onduidelijkheden uit de routebe-
schrijving te halen. Zij vonden het 
een mooie ervaring zo alles om hen 
heen te ervaren. 
Beschrijving wandeling in pdf te 
downloaden op de parochiewebsite, 
om haar op eigen gelegenheid te 
lopen. Liefhebbers kunnen ook mee 
met de gezamenlijk wandeling (zie het 
grote artikel). 
Marjolein Tiemens

Zonnebloemen: die passen goed bij het 
Zonnelied van Franciscus van Assisi. 
FOTO Marjolein Tiemens
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Raad van Kerken 
spreekt zich uit 
tegen nieuwe  
kernwapen-
wedloop
De Raad van Kerken in Nederland 
maakt zich ernstig zorgen over de 
nieuwe kernwapenwedloop die op 
gang gekomen is na het opzeggen 
van belangrijke wapenbeheersings-
overeenkomsten. De Raad spreekt 
zich in een verklaring uit tegen 
een nieuwe kernwapenwedloop.

Het is dit jaar niet alleen 75 jaar gele-
den dat de Tweede Wereldoorlog beëin-
digd werd, ook werden toen de eerste 
atoombommen afgeworpen, op de 
Japanse steden Hiroshima en Naga-
saki. Die joegen honderdduizenden 
burgers een vreselijke dood in. Verder 
is het 50 jaar geleden dat het interna-
tionale verdrag tegen de verdere 
verspreiding van kernwapens (non-
proliferatieverdrag, NPT) werd onder-
tekend. Daarin beloofden de onderte-
kenaars door onderhandelingen te 
komen tot totale kernontwapening. 
Eind april dit jaar stond een zogeheten 
toetsingsconferentie van dat verdrag 
geagendeerd bij de Verenigde Naties 
in New York. De bedoeling was deze 
deels voor zitten door de Nederlandse 
delegatie. Met het oog hierop nam de 
Raad van Kerken zich voor het eerder 
in de jaren tachtig uitgesproken 
onvoorwaardelijk ‘nee’ tegen kernwa-
pens te herbevestigen en stelde een 
verklaring tegen de nieuwe kernwa-
penwedloop op. 
De conferentie is vanwege corona 
uitgesteld tot volgend jaar. De Raad 
van Kerken hoopt dat de Nederlandse 
delegatie zich dan sterk zal maken 
voor het naleven, eindelijk, van het 
NPT, zodat internationale onderhan-
delingen mogelijk worden over alge-
hele kernontwapening. Dit zou in lijn 
zijn met de regeringsverklaring dat ‘de 
Nederlandse regering zich blijft inzet-
ten voor een kernwapenvrije wereld’.

Nieuws 
& achtergrond

Coronaprotocol voor  
onze parochianen
Impressie uit het protocol van de Nederlandse bisschoppen voor de gelovigen.  
 
Algemeen  
Alle maatregelen inzake de anderhalve meter regel hygiëne (handen reinigen bij 
binnenkomst kerk, hoesten en niezen in elleboog, gebruik papieren zakdoekjes) 
en gezondheid (bij verkoudheidsklachten en/of verhoging thuis blijven) dienen 
strikt nageleefd te worden. Degenen die deelnemen aan vieringen doen dat op 
eigen risico. 
 
Liturgieviering  
RESERVEREN  
☑ U moet zich vooraf aanmelden.  
 
HYGIËNE  
☑ U volgt bij binnenkomst de aanwijzingen voor plaatsing en bij het uitgaan de 

aanwijzingen om veilig naar de uitgang te gaan.  
☑ Bij het kruisteken wordt het lichaam niet aangeraakt.  
 
DIENST VAN HET ALTAAR  
☑ Gelovigen houden elkaars hand niet vast tijdens het bidden van het Onze Vader.  
☑ Gelovigen geven elkaar bij de vredeswens niet de hand.  
☑ In processie naar het altaar brengen van vruchten en groenten of andere gaven 

moet vermeden worden.  
 
H. COMMUNIE UITREIKING  
☑ U houdt anderhalve meter afstand van elkaar.  
☑ U dient voor het ontvangen van de H. Hostie uw handen te reinigen.  
☑ Kinderen die niet communiceren worden zonder aanraking gezegend op ander-

halve meter afstand.  
☑ Wilt u de H. Hostie niet met de hand aanraken, dan kan een eigen ‘corporale’ 

meegebracht worden op de hand en zo de H. Hostie naar de mond gebracht 
worden, bv. een schone witte zakdoek.  

 
COLLECTE  
☑ U kunt bijdragen aan de collecte via een collectebus op een tafel bij de uitgang 

of via een bankoverschrijving. 
 
KINDERWOORDDIENST  
☑ Kinderen kunnen direct bij binnenkomst in de kerk naar hun eigen programma 

en naar de kinderoppas gaan.  
 
MUZIKALE EN VOCALE MEDEWERKING  
☑ Er is alleen voorzang en er wordt niet meegezongen door gelovigen tijdens de 

viering.  
 
En verder 
☑ Er volgen nog richtlijnen over de sacramenten, uitvaarten, kaarsje opsteken, 

jeugdwerk, diaconaal werk, bedevaarten, vergaderingen etc.
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Uit de parochie 
en verder…

Driebergen - Voorgangerschap 
Frans Verhaar 
Onze emeritus-pastoor Frans Verhaar 
heeft te kennen gegeven dat hij om 
persoonlijke redenen niet meer zal voor-
gaan in de zondagsvieringen. Locatie-
raad en Pastoraatgroep hebben uiter-
aard alle begrip voor deze beslissing. 
We kijken met grote dankbaarheid terug 
op een lange periode waarin Frans, eerst 
als pastoor en later als emeritus, ons 
verbond in onze geloofsbeleving. 
Veel parochianen, in de eerste plaats de 
parochianen van Sint Petrus’ banden, 
maar ook parochianen van andere loca-
ties binnen Sint Maarten waar Frans met 
regelmaat voorging, hebben de manier 
waarop hij voorging ervaren als inspire-
rend en bemoedigend. In zijn preken 
wist hij velen te boeien en te raken en 
stof tot nadenken mee te geven. Niet 
voor niets zijn de preken altijd gepubli-
ceerd als ‘Terugblik’. Zijn overpeinzingen 
op de achterkant van het liturgieblad, 
onder de titel ‘Zittend aan de keukenta-
fel’, gaven een doordachte visie op de 
alledaagse werkelijkheid. 
Zodra het mogelijk is om hem samen, 
als geloofsgemeenschap, te bedanken 
voor zijn grote inzet en bijdrage, zullen 
we dat zeker doen. 
Overigens hoeven we Frans niet hele-
maal te missen als voorganger, want hij 
blijft een van de voorgangers van de 
vieringen op woensdagochtend in de 
Petrus- & Pauluszaal.  
 
Namens de Lokatieraad, Lidy Jansen 

In zijn vergadering van 3 juni jl. heeft de 
Locatieraad van Sint Petrus’ banden 
afscheid genomen van ‘zijn bijzondere 
secretaris’ Jozeph Verbon. Bijzonder 
omdat Jozeph in meer dan 25 jaar 
binnen onze parochie in Drieber-
gen vrijwel alle denkbare vrij-
willigersfuncties heeft 
vervuld: van misdienaar, 
acoliet, koster en lector, 
tot secretaris en leider 
van bijzondere projecten 
zoals de AVG en de orga-
nisatie van evenementen 
in samenwerking met onder 
meer de Katholieke bond voor 
Ouderen, de Middenstandsvereniging 
en de Vrienden van het Kerkplein. 
Bijzonder ook, omdat Jozeph al die jaren 
een gedreven en bijzondere secretaris voor 
onze Locatieraad was. Met name voor 
huwelijksinzegeningen, de meerdere koren, 
muziekuitvoeringen binnen onze kerk, en 
het oog houden op openstaande onder-
werpen, was hij een onmisbare schakel. 

Daarnaast was Jozeph voor een viering 
dikwijls even in de sacristie te vinden, 
voor het contact met de kosters om 
vervolgens ook als lector het nodige aan 
de viering bij te dragen. Door zijn verbin-

dende eigenschappen en effi-
ciënte manier van werken 

heeft hij voor onze Loca-
tieraad en de parochie 
veel werk verzet en ons 
voorbereid op nieuwe 
wegen. Wij zijn hem 
daarvoor zeer erkentelijk. 

Na opheffing van de 
corona lockdown zullen wij 

tegen het einde van het jaar in 
een bijzondere viering stilstaan bij 

zijn afscheid. 
Wij wensen Jozeph en Tess een mooie 
toekomst en heel veel geluk, na hun 
verhuizing deze maand van Driebergen 
naar een ander onderkomen in het 
oosten van het land. 
 
Namens de Locatieraad, Ton Buijs, voorzitter 

Jozeph Verbon  
Foto: Lisa Verbon.

Zeist - september/november - Gratis iPad-Cursus voor senioren   
Om dingen te regelen met o.a. banken, overheden, zorgverleners en webwinkels 
wordt het steeds belangrijker dat je om kunt gaan met een computer/tablet en 
internet. De seniorenverenigingen KBO-PCOB en ASZ bieden daarom in samenwer-
king en met subsidie van de Gemeente Zeist een gratis iPadcursus aan voor 
senioren in Zeist. In de cursus leer je omgaan met een iPad tablet (een kleine 
computer) en met het gebruik van het Internet. Zo krijg je in vier dagdelen van twee 
uur de basiskennis van de iPad onder de knie. Hiervoor krijg je gedurende een 
maand een iPad te leen. De cursus wordt uitsluitend gegeven met de iPad. 
Je hoeft geen lid te zijn van de seniorenverenigingen om de cursus te volgen. 
 
Data cursus: Woensdagmorgen en middag 2-9-16-23 september 2020. 
               Donderdagmorgen en middag 3-10-17-24 september 2020. 
               Woensdagmorgen en middag 4-11-18-25 november 2020. 
               Donderdagmorgen en middag 5-12-19-26 november 2020. 
 
Herhalingscursus 
Cursisten van de cursus in september kunnen op woe 7 & 14 oktober of donderdag 
8 & 15 oktober een herhalingscursus volgen. Voor deelnemers van de cursus in 
november is de herhalingscursus op woensdag 9 & 16 december of donderdag 10 
& 17 december. Voor de herhalingscursus heeft u een eigen iPAD nodig.  
Voor alle cursussen: 
Tijd: 10.00-12.00 uur (ochtend) en 14.00-16.00 uur (middag). 
Plaats: Parochiecentrum Emmaus, Rozenstraat 20, Zeist. 
Meer informatie en aanmelden: Peter van der Arend, 030-6918535 of 
pcm.arend@ziggo.nl.  
Alle cursussen zijn onder voorbehoud.

Frans Verhaar als voorganger. 

Driebergen - Afscheid Jozeph Verbon na meer dan 25 jaar



Advertenties
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Wel & Wee

Overleden 

14 april 2020 Anneke Klinkert-de 
Bie (68), Zeist  

15 april 2020 Mies Henricks-
Schouten (90), Zeist 

25 april 2020 Herman Servaas 
(89), Zeist 

27 april 2020 Jérôme Dolmans 
(77), Zeist 

28 april 2020 Johannes Terlingen 
(81), Zeist 

29 april 2020 Vincent van der Burg 
(75), Zeist 

01 mei 2020 Catharina Hofs-Jans-
sen (79), Zeist 

15 mei 2020 Geertje van der Tier 
(79 jaar), Driebergen 

18 mei 2020 Wilhelmina Strik-
Boumans (88), Zeist 

21 mei 2020 Joop Nichting (80), 
Zeist 

24 mei 2020 Karel van Gijsel (89), 
Zeist 

24 mei 2020 Gerard van Rijnsoe-
ver (92), Zeist 

31mei 2020 Theresia Smits (90), 
Zeist 

04 juni 2020 Piet van Zijl (89), 
Zeist

Driebergen: Op 9 mei 2020 is geboren 
Ashlyn Nicola,  
dochter van Joy en Anexsala Nicola.

Geboren

Doorn - 13 september - Viering in de Vredesweek  
Duurzame vrijheid  
De vrijheid is een kostbaar pand  
voor ieder volk, voor ieder land;  
maar hoe verhoudt mijn vrijheidswens  
zich tot die van mijn medemens?  
 
De eerste strofe van het vredeslied van Hans 
Reinold (tekst) en Andre van de Lagemaat 
(muziek). Zoals elk jaar willen we ook deze keer, 
samen bij Vrede stilstaan in een oecumenische 
viering, dit jaar in de Maartenskerk. Thema: 
Vrede verbindt verschil.  
De Maartenskerk kan zo’n 60 – 70 mensen op 1,5 m herbergen. De viering 
begint om 10.00 uur en is ook online te volgen, ga hiervoor naar 
https://www.protestantsegemeentedoorn.nl/meeluisteren. Natuurlijk zijn ook 
kinderen van harte welkom. 
Voorgangers: ds. Teun Kruijswijk Jansen en p.w. Hao Tran. Anne-karien Damen 
begeleidt de kinderen in de viering. 
Voor deze viering dient u zich aan te melden bij de pastorie  
(tel. 0343 412148), of per mail bij ans@martinus-doorn-langbroek.nl  
of  jeanette.vanosselen@xs4all.nl 
We kijken er naar uit weer samen te vieren. 
Namens de werkgroep Vredesviering, Jeanette van Osselen 
 

Zeist - 8 oktober – ‘Dag van Ontmoeting’ 
Beste parochianen, 
Het is voor het eerst na 43 jaar dat de ‘Dag van Ontmoeting/ziekendag’, een 
dag waar ongeveer 150 parochianen jaarlijks naar uitkijken en waar vrijwilligers 
zelfs vrij voor nemen, als gevolg van het coronavirus niet door kan gaan. We 
kunnen niet voldoen aan de regels van de overheid, zoals o.a. het houden van 
1,5 meter afstand. Ook behoren onze gasten en een aantal vrijwilligers tot de 
‘risicogroep’. Zolang er geen vaccin gevonden wordt kunnen we helaas geen 
‘Dag van Ontmoeting’ organiseren. Inmiddels zijn alle vrijwilligers en de aanwe-
zigen van vorig jaar op de hoogte gesteld. We wensen u allen een goede gezond-
heid toe en beloven dat we in betere tijden de ‘Dag van Ontmoeting’ weer met 
veel plezier zullen organiseren. 
Werkgroep ‘Dag van Ontmoeting’ 
Margriet van Denderen, Elisabeth Giel, Tilly Jacobs, Loes van der Nat, Lenie van Ravenswaaij, 
Mariette Zandvliet 

Driebergen - Maaltijd voor alleengaanden 
Toen veel mensen enigszins corona-moe waren hebben 
twee vrijwilligers van de ’kookclub voor alleengaanden’ een 
grote pan groentesoep gemaakt. Deze werd in bekers 
verdeeld en met een broodje erbij rondgebracht bij de vaste 
gasten. Deze actie werd erg op prijs gesteld; nu kon men 
weer eens ‘gezamenlijk’ eten en werden toch de coronare-
gels niet overtreden. 



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 

Johan Rutgers, pastor, 033-4941261, johan.rutgers@stlucas.nu 

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

Antoinette Bottenberg, pastoraal werker, 033-4941261, antoinette.bottenberg@stlucas.nu 

Hao Tran, pastoraal werker, 06-16842077, h.tran@parochie-sintmaarten.nl  

Harrold Zemann, pastoor, 033-4941261, h.zemann@parochie-sintmaarten.nl  

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

Fred Kok, pastoraal werker, 033-4941261, fred.kok@stlucas.nu  

Rini Bouwman, diaken, 033-4941264, rini.bouwman@stlucas.nu  
  

Secretariaat pastoraal team:  
Rosella van den  Hoeven, r.van.den.hoeven@parochie-sintmaarten.nl  

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

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

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

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

SERVICEPAGINA

DOORN, LANGBROEK: St. Martinuskerk 
Kerk en secretariaat: Dorpsstraat 15, 3941 JK, Doorn. 
Secretariaat: geopend ma t/m vrij 10.00-12.00 uur, Ans Damen,  
0343-412148, martinus@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: Ton Buijs, 06 51533641 tonbuijs@xs4all.nl 
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 10 september 2020 
Verspreiding:  

3 oktober 2020




