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De foto op de voorkant van dit blad spreekt mij erg aan. Staat Jezus in de steigers? 
Of wordt het kruisbeeld opgepoetst? In deze tijd van het jaar zie je mensen op de 
kerkhoven grafstenen schoonmaken. Allerzielen is in aantocht, we gedenken onze 
dierbare gestorvenen. Soms denk ik wel eens dat natuur en liturgie heel goed 
samenwerken. Want Allerzielen vieren we in de herfst: de bladeren vallen en de 
natuur krijgt een andere kleurenpracht die heel goed past bij gedenken en herden-
ken. 
  
Zou het zo kunnen zijn dat de kerk in de steigers staat? Bevindt de kerk zich in de 
herfst van haar bestaan? De coronacrisis lijkt er een schepje bovenop te doen. Wat 
zijn de gevolgen voor ons kerkelijk leven, gaat de aftakeling sneller dan we dachten. 
Of toch niet? Ik heb geleerd dat juist in de herfst en in de winter onder de grond al 
de voorbereidingen worden getroffen voor de lente. Een nieuwe lente in de kerk, 
wat zou dat mooi zijn!  
 
Bij Allerzielen hoort natuurlijk Allerheiligen. Een aantal mensen heeft in dit nummer 
geschreven over hun favoriete heilige. De kerk is niet alleen van nu, en mensen 
voor ons hebben ook geworsteld, gebeden, gestreden, geloofd en getwijfeld. Mensen 
van toen, maar ook mensen van nu die ons ‘heilig’ zijn omdat ze een voorbeeld en 
inspiratie zijn.  
 
Ik wens u veel leesplezier, en ik ga de steiger maar op: om mijn geloof op te 
poetsen. Opdat het ons allen kracht en inspiratie mag blijven geven.  
 
Pastoor Harrold Zemann 
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God heeft in elk geval aan ieder van ons 
de opdracht gegeven heilig te zijn: ‘Wees 
heilig want ik ben heilig (Lev. 19, 2 en 1 
Petr. 1, 16b).’ God is heilig en Hij vraagt 
ons te zijn zoals Hij, om te worden zoals 
we bedoeld zijn. Want wanneer we 
onszelf worden, lijken we op Hem. We 
zijn immers naar zijn beeld en gelijkenis 
geschapen. 
 
Heilig worden is geen makkelijke 
opdracht. Iemand die ik ken, zei eens: 
‘Ik wil niet heilig worden want dat is te 
moeilijk en te veel werk.’ Het ís ook 
moeilijk, en je kunt het niet alleen. Je 
hebt hierbij Gods hulp en de hulp van 
anderen nodig. Een heilige is iemand 
die beseft dat hij klein en kwetsbaar is 
en afhankelijk is van God en van ande-
ren. Heiligen hebben het verlangen Gods 
wil te doen en lijken op Jezus in het lief-
hebben. Hij of zij heeft Jezus gevolgd, 
met vallen en opstaan en met hart en 
ziel, en is hierin voor ons een voorbeeld. 
Heiligen laten zien dat heilig zijn mogelijk 
is voor alle mensen.  
 
In het woord ‘heilig’ zit het woord ‘heel’. 
Een heilige is iemand die heel geworden 

is, die genezen is. Een doel in ons leven is 
te genezen van onze wonden, zonden en 
egoïsme. Je zou kunnen zeggen dat heili-

gen door de genade en liefde van God 
een proces van genezing en heling hebben 
doorgemaakt. Door die heelheid leven ze 
open, verbonden en in eenheid met zich-
zelf, anderen, de natuur en God. Heiligen 
zijn onze broers en zussen in Christus die 
we het hele jaar door, maar vooral met 
Allerheiligen, mogen eren en bewonderen 
en die ons vanuit de hemel helpen. 
Hao Tran, pastoraal werker
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Pastorale column

Bij het aanbreken van de herfst worden Allerheiligen en Allerzielen gevierd. De 
bomen verliezen hun bladeren en in het leven zijn vele mensen (medegelovigen, 
andere dierbaren) ons voorgegaan, heengegaan. Op het feest van Allerheiligen 
gedenken we alle heiligen (bekende en onbekende, met of zonder eigen feestdag) 
die in de hemel bij God zijn. Maar, wat zijn nou heiligen; en moeten we allemaal 
wel heilig worden?

Heilig zijn is mogelijk 
voor alle mensen

Er lopen heiligen... 
 

Er lopen heiligen op straat. 
Ze zijn te herkennen aan hun onopvallendheid, 

aan hun onzichtbare mantels van een oneindige kostbaarheid 
die losjes om hen heen wapperen, 

aan hun verdriet. 
 

Als we ze tegenkomen lopen we ze voorbij. 
Maar we horen iets ruisen. 

Als we omkijken zien we dat ze zich losmaken  
van de andere mensen, 

hun pas versnellen, zijstraten inslaan. 
Overal staan mensen stil en kijken om. 

 
We moeten nu zelf een zijstraat inslaan, 

maar we durven niet, 
zo raken we steeds verder van huis, 

we zullen spoedig verdwalen, 
zo zullen we elkaar ontmoeten, in de regen, 

in de nacht. 
 

Toon Tellegen
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Nieuws & 
achtergrond

‘Ben je bekend met heiligen?’ 
vroeg ik dominee Jan Stelwagen. 
‘Al vanaf mijn vroege jeugd’, 
antwoordde hij.  
‘Toen kende ik al Sint Nicolaas.’ 
 
God kent alle mensen heiligheid toe. 
Vervolgens moet je dat wèl waarmaken. 
Dat lukt de een beter dan de ander, bij 
sommigen lukt het zo goed dat ze een 
voorbeeld worden. In onze kerk zijn dat 
heiligen. Heilig betekent ‘apart gezet 
voor de dienst van God.’ Vandaar dat 
een kerk ook wel een heiligdom wordt 
genoemd. Binnen de PKN worden 
kerken die van origine katholieke 
kerken waren vaak nog steeds met hun 
oude naam genoemd, de SINT Jan. 
 
Sinds 2004 staat er weer een liturgie 
voor Allerheiligen in het dienstboek. In 
het liedboek staan enkele liederen over 
Allerheiligen. Ik stelde mijn vraag ook 
aan geboren katholieken én aan 
iemand die eerst lange tijd gerefor-
meerd was. Dat er bijzondere omstan-
digheden waren waarom iemand heilig 
verklaard werd, is duidelijk. 

 
Heiligen zijn bijzondere mensen geweest. Opvallend vond ik dat de Heilige Maria 
soms, maar lang niet altijd, genoemd wordt. De heilige Maria wordt meestal in de 
eerste plaats genoemd als de moeder van Jezus, een stapje hoger dan ‘gewone’ 
heiligen; de heilige Jozef als een wat trieste heilige, overschaduwd door Maria. Velen 
noemen de heilige Antonius als helper bij het vinden van verloren voorwerpen, of bij 
andere nood. 
 
Door de mevrouw die op latere leeftijd rk werd, worden vragen gesteld bij heiligver-
klaringen waar geboren katholieken niet bij stilstaan. Zoals: wat doen wij tegenwoordig 
als iemand een visioen heeft, nemen wij dat aan als waar of roepen we de hulp van 
een psychiater in?  
Heiligen worden ook gezien als tussenpersonen. Het is soms makkelijker een heilige 
om bemiddeling te vragen dan bij God aan te kloppen. Geldt overigens ook voor 
mensen die zalig verklaard werden maar nog geen heiligen zijn, zoals Peerke Donders, 
of Titus Brandsma. 
 
Wist u dat we ook aanpassingen doen aan de tijd? Sint Clara bijv. zag in een visioen 
de kerstnachtmis die een paar kilometer verderop in Assisi plaatsvond, haalde een 
beeld van ver naar zich toe. Zij is nu o.a. de heilige van de televisie. En Isidorus is 
altijd de heilige geweest van de catalogus en de encyclopedie, waarin kennis bijeen-
gebracht was; het internet is eraan toegevoegd.  
Met dank aan de geïnterviewden: ds Jan Stelwagen, Frederique Vermeulen,  
Els en Peter Houdijk, Kunny Mulder. 
Korien Bast, lid redactie

Als mens moet je  
je heiligheid wèl waarmaken

Afbeelding van de Heilige Sint Nicolaas.

Opdracht en 
toewensing ineen 
In Gods Naam gelukkig. Dát zijn de 
enige woorden die we van de heilige 
geloofsverkondiger Willibrord 
hebben. En misschien zijn die vier 
eenvoudige woorden ook wel 
genoeg. Want met dit ‘statement’ 
geeft Willibrord ons een opdracht en 
wenst hij ons tegelijkertijd iets toe. 
Hij hoopt dat we in de Naam van 
God gelukkig zijn, tevens roept hij 
ons op ín Gods Naam ons hele geluk 
te zoeken en hopelijk ook te vinden. 
 
Op de afbeelding – één van de acht 
Willibrordramen uit de gelijknamige 
kerk in Hengelo Gld. – zien we hoe 
Willibrord wijst naar de bron van ons 
geluk: Jezus. God die als mens ons 
leven kwam delen om het zin en rich-
ting te geven. Nemen wij daarom 
Jezus’ boodschap ter harte en geven 
we handen en voeten aan het evan-
gelie in ons dagelijkse doen en laten. 
Dán zullen we even als Willibrord in 
Gods Naam gelukkig zijn. 
Pastor Johan Rutgers

Raam in Willibrordkerk te Hengelo (Gld.).
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Nieuws 
& achtergrond

Theresia van Lisieux en de 
kleine weg naar heiligheid
Mijn favoriete heilige is Theresia van Lisieux (1873-1897). Ik heb haar leren 
kennen tijdens de Wereldjongerendagen in Parijs, in 1997. Zij werd daar door 
paus Johannes Paulus II, als derde vrouw in de kerkgeschiedenis, verheven 
tot kerklerares, omdat ze een nieuwe spiritualiteit in de katholieke traditie 
had geïntroduceerd: de kleine weg naar heiligheid.

Theresia zag in niet tot grote daden in staat te zijn en begreep dat zij zich om heilig 
te worden alleen maar in haar kleinheid, zwakheid en onmacht aan Gods liefde 
hoefde toe te vertrouwen. Je hoeft als mens niets anders te doen dan lief te hebben 
en het initiatief aan God over te laten. In haar biografie staat de oneindige liefde 
van God centraal. Dit was revolutionair in haar tijd, waarin men God zag als de 
Rechtvaardige, vaak bang was voor Hem. Met haar ontdekking van Gods onvoor-
waardelijke liefde heeft zij talrijke doodgewone mensen een begaanbare weg naar 
God gewezen. 
 
Als kind was zij overgevoelig en koppig, uitzonderlijk vroom, had een sterke wilskracht, 
gevoel voor humor. Net als haar vier zussen ging ze, 15 jaar, het klooster in. Haar 
leven kenmerkt zich door eenvoud. In 1896 werd tbc bij haar geconstateerd, waardoor 
haar vertrouwen in God zwaar op de proef werd gesteld. Maar haar lijden droeg ze 
in diepe verbondenheid met Christus. Op haar sterfbed kwam ze in de 'donkere 
nacht van het geloof' terecht. Ze besefte hoe klein ze was, aangewezen op Gods 
liefde, waarop ze ondanks twijfel bleef vertrouwen. Ze stierf op 24-jarige leeftijd. 
 
Ze werd zalig (1923) en heilig (1925) verklaard. Bijzonder is dat ook haar ouders 
zalig (2008) en heilig (2015) zijn verklaard. 
Hao Tran, pastoraal werker
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’Mensen die mij 't mooiste gezicht van het Leven tonen’
‘Heiligheid is het mooiste gezicht van de kerk.’ Dat 
zinnetje komt van Paus Franciscus. Hij schrijft over 
roeping tot heiligheid in de hedendaagse wereld. Hij 
doelt niet op de grote heiligen van vroeger maar op 
mensen van nu, ook buiten de rk kerk. 
 
De Geest die de leerlingen van Christus bezielt, is overal 
aanwezig. Ieder van ons is geroepen tot heiligheid. Paus 
Franciscus ziet die vooral in de geduldige zorgvuldigheid 
waarmee velen dagelijks hun werk en hun leven als een 
weerspiegeling van Gods aanwezigheid vormgeven. Hij 
vestigt speciale aandacht op vaak vergeten vrouwen die 
gezinnen en gemeenschappen gesteund en omgevormd 
hebben met de kracht van hun getuigenis.  
 
Heiligheid geeft vorm aan het ideaal van mens-zijn, aan de 
vraag hoe we ons leven kunnen verheffen. Paus Franciscus 
zegt: “Wees niet bang voor heiligheid”. Bruce Springsteen 
zingt: “It's so hard to be a saint when you're just a boy out 
on the street.” Heiligheid lijkt moeilijk. En het klinkt ook wat 
wereldvreemd in onze geseculariseerde wereld. Maar Fran-

ciscus zegt: “Ze zal je geen krachten, leven, vreugde ontne-
men. Integendeel, je zult uiteindelijk zijn wat de Vader heeft 
gedacht toen hij je heeft geschapen.” Dus je beantwoordt 
meer aan het oorspronkelijk ideaal van je menselijk leven. 
Niet omdat je slimmer, rijker, succesvoller zou zijn, maar 
omdat je er een beter mens van wordt. “Beter” zou ik waar 
Jezus in het Evangelie zieken geneest vertalen met: hij 
maakte niet alleen de organen maar ook de ziel beter. 
 
Heb ik zelf een speciale heilige? Het meest geraakt ben ik 
door mensen als bisschop Romero, zijn dood laat zien waar 
hij voor leefde. Maximilian Kolbe in Auschwitz, die zich ter 
executie aanbiedt in plaats van een gezinshoofd, Peerke 
Donders die leeft tussen de melaatsen. Bisschop Frans 
Schagen (1937), vermoord omdat hij weigerde vrouwelijke 
vluchtelingen als troostmeisjes vrij te geven. Mensen die 
mij 't mooiste gezicht van het Leven laten zien, hoe erg het 
ook is; die mij doen denken: zou ik ook...? Arnaud Beltrame, 
Franse politieagent, die tegen terroristen zei: “Neem mij 
maar!”  Er zijn er zovelen. 
Henk Bloem, pastor
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Nieuws 
& achtergrond

Mijn favoriete heilige:  
Paus Johannes Paulus II

Toen ik de vraag kreeg te schrijven over mijn favoriete heilige, spookten heel 
wat namen door mijn hoofd. Maar mijn ‘echte’ favoriet is Paus Johannes Paulus 
II. Voor mij komt hij het meest dichtbij, mede omdat ik hem twee keer mocht 
ontmoeten en een hand geven. Toch wel bijzonder dat je een latere heilige 
hebt mogen ‘aanraken’. 
  
Mijn bewondering voor hem is ontstaan in mijn jeugdjaren. Ik heb het pausbezoek 
aan Nederland in 1985 van dichtbij mogen meemaken. Ik was toen 17 en worstelde 
met mijn priesterroeping. Het bewuste pausbezoek was geen succes, maar voor 
mij wel: van dichtbij was hij iemand die kracht uitstraalde en het evangelie van 
binnenuit beleefde. Het heeft mij een duw gegeven richting priesteropleiding. 
 
Onvermoeibaar was hij tijdens zijn vele pastorale reizen. Hij wilde mensen bemoe-
digen en heeft velen op de been weten te brengen. Hij heeft goed ‘genetwerkt’: wie 
krijgt het voor elkaar dat zo’n beetje alle staatshoofden ter wereld op je begrafenis 
komen? Zijn boodschap was niet altijd voor iedereen even populair: op ethisch 
gebied was hij recht, duidelijk in de leer, sociaal vooruitstrevend. Bekend is dat de 
val van de Muur mede aan hem te danken is.  
 
Hoe dan ook, de ‘mens als Beeld van God’ stond bij hem centraal, verdient bescher-
ming vanaf het prille begin tot de aardse dood, zo verkondigde hij. Ik denk dat deze 
opvatting niet alleen stoelt op Bijbelse of kerkelijke fundamenten maar ook op zijn 
eigen levensgeschiedenis. Al jong verloor hij zijn moeder, vader en jongere broer. 
Dat moet hem hebben getekend. Hij kreeg goede contacten met de Joodse gemeen-
schap in zijn geboortestreek en zal met lede ogen hebben aangezien dat veel van 
zijn vrienden zijn gedeporteerd en nooit terugkwamen. 
 
Met de heilige Johannes Paulus II deel ik de liefde voor Maria. Zijn wapenspreuk 
was: Totus Tuus (Geheel de Uwe). Hiermee bracht hij zijn toewijding aan haar tot 
uitdrukking. 
Pastoor Harrold Zemann

Een jeugdige Harrold Zemann (l.) 
ontmoet Paus Johannes Paulus.

Heiligen, wat heb 
ik ermee? 
Met Allerheiligen/Allerzielen in het 
verschiet vertel ik u mijn ervarin-
gen met heiligen. Persoonlijk heb ik 
vanaf mijn jeugd een band met Sint 
Maarten, de heilige Martinus van 
Tours. U kent hem wel, de soldaat 
die zijn mantel deelt met een bede-
laar. Patroon van ons parochiever-
band. Ik koos Martinus bewust als 
vormpatroon, omdat ik zijn levens-
verhaal bewonderde. 
 
Mijn leven is getekend door zijn voor-
beeld. In Kenia mocht ik de straat-
jeugd opvangen, kleden, een nieuwe 
kans geven. In Zutphen werkte ik met 
dak- en thuislozen. Een groot deel van 
mijn leven waren het de on- en 
mindervermogenden die mijn pad 
kruisten. Daarom zeg ik: Martinus, jij 
bent tot voorbeeld geweest. 
 
Antonius, mijn doopheilige, roep ik 
aan als ik iets kwijt ben, en geloof het 
of niet, het helpt. Ja, zeggen mensen, 
dat is een psychologisch effect; je 
roept Antonius aan en draait de film 
terug tot het moment dat je bij het 
bewuste voorwerp bent. Nou, mooi 
toch als Antonius daar de aanzet toe 
geeft. Ik aanbid de heiligen niet, ik 
roep ze aan als bemiddelaar/helper. 
Interessant is daarom je te verdiepen 
in de heilige waar je naar vernoemd 
bent. Die kan onbewust een rode 
draad trekken in je leven: tik op inter-
net de naam in en je krijgt brede infor-
matie over die heilige en de betekenis 
van de naam. 
 
Maar, wat bij ziekte? Een medebroe-
der had gelezen over de Drie Konin-
gen als Reisheiligen. Tijdens een reis 
die bijzonder beroerd verliep, kreeg 
hij hevige last van zijn rug. Die nacht 
riep hij de Drie Koningen aan. De 
volgende ochtend was de rugpijn 
aanzienlijk minder, na een dag kon hij 
veilig naar huis. Geloof je dat werke-
lijk? Er zijn helende heilige krachten, 
hulptroepen beschikbaar in het 
universum die op ons wachten. We 
moeten er alleen gebruik van maken. 
Frater Ton Oostveen
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Nieuws 
& achtergrond
Nieuws 
& achtergrond

Als je van iemand houdt 
 

Als je van iemand houdt 

en je bent van hem of haar gescheiden, 

kan niets de leegte van zijn afwezigheid opvullen. 

Je moet dat niet proberen, 

je moet eenvoudig aanvaarden en volharden. 

Dat klinkt erg hard. Maar het is een grote troost, 

want zolang de leegte blijft, 

blijf je aldoor met elkaar verbonden. 

Het is fout te zeggen: God vult de leegte. 

Hij vult haar helemaal niet…integendeel. 

Hij houdt de leegte leeg en helpt ons zo 

de vroegere gemeenschap met elkaar te bewaren, 

zij het dan ook met pijn. 

Hoe mooier en rijker de herinneringen, 

des te moeilijker de scheiding. 

Maar dankbaarheid verandert de pijn 

van de herinnering in stille vreugde. 

De mooie dingen van vroeger 

zijn geen doorn in het vlees, 

maar een kostbaar geschenk dat je meedraagt. 

Je moet zorgen dat je niet in je herinneringen  

blijft graven er je erin verliest. 

Een kostbaar geschenk bekijk je niet aldoor, 

maar alleen op bijzondere ogenblikken. 

Buiten de ogenblikken is het  

een verborgen schat, een veilig bezit. 

Dan wordt het verleden 

een blijvende bron van vreugde en van kracht. 
 
 

Dietrich Bonhoeffer, 1943

Zijn onze overledenen 
goed aangekomen?  
We hopen het…
Het gedichtje van Willem Wilmink op de pagina hiernaast: 
mooi vind ik het. Dat is toch wat je hoopt. Wat je soms 
ervaart. In het tijdschrift Speling beschrijft Ria van den 
Brandt het sterven van haar vader: 
 
‘Ik kan het moeilijk verwoorden, maar mijn vaders sterven 
was in zijn eenvoud en overgave zo mooi dat ik er nu nog 
steeds van onder de indruk ben. Bij mijn vader zag ik het 
leven wegglijden uit zijn lichaam. Op het stervensmoment 
hief hij zijn handen lichtjes op, alsof hij zijn leven letterlijk 
uit handen gaf. Toen hij gestorven was, voelde ik – voelden 
wij – zijn lichte en blije ziel alom aanwezig. Hij was niet 
dood, hij leefde. Wij voeren nu nog steeds hele gesprekken 
met hem en moeten om zijn antwoorden glimlachen. Zo 
goed kennen we hem.’ (Speling, themanummer ‘Sterven’, 
maart 2020.) 
 
Dit is hoe je het mensen zou toewensen. 
 
Zo gaat het niet altijd. Zeker in de coronatijd ging het vaak 
anders. Je mocht niet bij je geliefden, of alleen in pak gehuld. 
Hoe hij of zij precies gestorven is, je weet het niet uit eigen 
ervaring. In het verpleeghuis mocht je er vaak alleen op het 
allerlaatst bij. Deze hele periode roept pijnlijke vragen op. 
Nabestaanden, die maandenlang hun moeder niet mochten 
bezoeken, vertelden dat ze zo verschrikkelijk achteruit was 
gegaan. ‘Hadden we daar nu wel mee akkoord moeten gaan?’ 
vraagt een zoon zich af tijdens de crematie. Een vraag die je 
niet zomaar loslaat. 
 
Allerzielen. We herdenken onze overledenen van dit jaar. Zijn 
ze goed aangekomen? We hopen het, het rotsvaste vertrouwen 
is bij velen veranderd; we staan er meer zoekend in, hebben 
meer een ‘tastend geloof dat dit het einde niet is, dat onze 
God een God van levenden is’, zoals de absoute (het 'adieu' 
bij katholieke uitvaarten) van Huub Oosterhuis het zo mooi 
verwoordt. En hier, bij ons, is er ook verdriet en gemis. Hun 
plek blijft open.  
Nelleke Spiljard, pastoraal werker
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Uit de tijd gekomen 
In ’t Nederlands is iemand doodgegaan, 
over zijn reis wordt nooit meer iets vernomen. 

In het Twents is iemand ‘uit de tijd gekomen’, 
dus je weet zeker: hij kwam veilig aan.  

Willem Wilmink

 
De klok met de blauwe vleugel, Chagall, 1949
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Interview 

Priester is hij, en psycholoog. Zijn 
leven lang geboeid door het klooster-
leven, vooral het contemplatieve. We 
kennen hem als pastoor van Drieber-
gen en ook daarna nog vanuit de 
weekendliturgie in onze parochie. 
Geliefd om zijn menselijke en toegan-
kelijke preken, gewaardeerd om zijn 
publicaties, zijn stukjes ‘van de 
keukentafel’. Daar komt nu een eind 
aan, 87 jaar is hij. Een gesprek met 
Frans Verhaar.

Frans Verhaar 
neemt afscheid 
als weekend-
voorganger

'IK GEEF GEEN LES,  
IK LEG UIT, ZO KORT MOGELIJK'
Als tiener, net van de middelbare school af, ging hij een paar dagen naar de Trappisten van Zundert. Hij genoot van de 
stilte, van de muziek, van de sfeer, hij raakte zeer geboeid door het kloosterleven. Tot op de dag van vandaag liggen 
hierover altijd boeken op zijn koffietafel, bv. van André Louf en Minke de Vries. Hij wist toen al dat hij die kant op wilde. 
Het duurde enkele jaren maar toen trad hij in, in Grave, 25 jaar was hij: ‘Ik heb nooit problemen gehad met het celibaat, 
ik heb het niet afgewezen, ook niet aanvaard, ik kwam er in terecht door wat ik wilde.’

Terugkijkend: ‘Het meeste heb ik toch 
geleerd toen ik werkzaam was als klinisch 
psycholoog op Craeyenburch. Ik werkte 
in een multi-disciplinair team, met medici 
en paramedici. Je kwam van alles tegen. 
Ik heb daar meer van geleerd dan  de 
theologie mij heeft aangereikt. De theo-
logiestudie kende toen nog geen stages, 
en je leerde bv. ook niet preken. Achteraf 
bezien een merkwaardig curriculum.’ 
 
Hij was vooral betrokken bij onderzoek 
en diagnose van kinderen met proble-
men. Zo’n onderzoek duurde enkele 
maanden en dan volgde een gesprek 

met de ouders, dat deed hij samen met 
de maatschappelijk werkster. Ouders 
kwamen regelmatig met de vraag: 
‘Waarom heb ik dit kind gekregen?’ Ze 
werden dan doorverwezen naar de 
pastor. Frans, behandelend psycholoog, 
dacht dan: ‘Ja, daar zou het eigenlijk 
over moeten gaan.’ De pastorale fijnge-
voeligheid, zeker ook voor ouders en 
kinderen, is iets dat hem kenmerkt. 
 
Hij vertelt over zijn zusje, gestorven toen 
ze vier jaar was. Hoe hij jaren later op 
haar sterfdag zijn moeder belde en na 
een gezellig gesprek vroeg: ‘Weet U wat 

voor dag het vandaag is?’ ‘Ja, de zestig-
ste sterfdag van Mientje’, was het onmid-
dellijke antwoord. De invloed die zo’n 
gebeurtenis heeft, het levenslange 
verdriet van ouders. Ondanks zijn pasto-
rale feeling, zeker ook voor tieners, die 
hij ‘zalige mensen’ vindt, is hij altijd 
terughoudend geweest in zijn pastoraat. 
Hij was beschikbaar op afroep en ging 
niet, als veel collega-pastoors, op eigen 
initiatief op huisbezoek. Maar een zachte 
hint was voldoende. Een belangrijk 
uitgangspunt daarbij nam hij mee uit de 
psychotherapie: altijd daar beginnen 
waar de mensen zijn. 

Pastor Frans Verhaar: 
 'De kerkmuziek moet veel dichter bij de mensen staan'



Dit uitgangspunt hanteert hij tot op de 
dag van vandaag in zijn Bijbelgroep: hij 
geeft geen les, zegt hij: ‘Soms leg ik even 
iets uit, zo kort mogelijk. Het gaat om wat 
mensen eraan beleefd hebben, en daar 
eerlijk en open met elkaar over praten.’ 
 
Hij kijkt terug op mooie jaren in het pasto-
raat. Als pastoor van Saasveld, in het 
oosten van het land, voelde hij dat hij op 
zijn plek was. Drukke, gelukkige jaren; 
hij zat in de dekenale stuurgroep, in twee 
schoolbesturen, was bij de pastorale 
kadertraining betrokken. Het raakte hem 
hoe je aanvaard werd in zo’n dorp. Jaren 
waarin hij de binding met Onze Lieve 
Heer weer sterker heeft herkregen en de 
kerk heeft leren kennen in haar goede 
opzichten. Natuurlijk ook in haar scha-
duwzijden. Het was een tijd van vernieu-
wingen, in de liturgie, maar hij richtte ook 
een parochieraad op. Levendige jaren. 
 
In ’94 kwam hij naar Driebergen. Ook 
hier beleefde hij een gouden tijd, stamp-
volle kerken, muzikaal heel vernieuwend, 
zo werd in samenwerking met een diri-
gent een paasoratorium geschreven. Hij 
betreurt het dat hier allemaal vanuit het 
bisdom een punt achter is gezet. 
 
Hoe ziet hij de toekomst van de kerk? 
Hij grijpt terug op het verleden, toen 
mensen op het platteland woonden, hard 
werkten en eens per jaar naar de jaar-

markt gingen. Dan werd gelijk ook de kerk 
bezocht, er werd gedoopt, mensen gingen 
biechten en ter communie. Voor de rest 
werd gewezen naar de kloosters: ‘De 
zusters, die bidden voor ons.’ Het katho-
lieke geloof werd wel beleefd, bv. door de 
zieke buurman te helpen. In de toekomst 
ziet hij iets soortgelijks: een kleine groep 
mensen die opkomt voor de eredienst. 
De overige zullen een paar keer per jaar 
naar de kerk gaan, voor doop, huwelijk 
en uitvaart, of misschien alleen met Kerst-
mis. Ook dat vindt hij waardevol. 
 
Wat hij heel belangrijk vindt, is een 
toegankelijker liturgie: helder, kort, met 
vaart. En de muziek moet veel toegan-
kelijker. Hoewel hij zelf houdt van Grego-
riaans zegt hij: ‘Veel mensen luisteren 
alleen naar popmuziek en hebben geen 
antenne voor dichtkunst. Dan wordt het 
moeilijk in onze kerk. Kijk eens naar 
'Nederland zingt' van de EO, daar staan 
ze allemaal uit volle borst te zingen. De 
kerkmuziek moet veel dichter bij de 
mensen.’ Hij ziet wel brood in cantorgroe-
pen, die de samenzang ondersteunen. 
 
Gevraagd naar Sint Petrus' banden, die 
‘groene kerk’ is geworden, vertelt hij dat 
hij Laudato Si’ van paus Franciscus met 
rode oortjes heeft gelezen, van kaft tot 
kaft. ‘Je kunt dit ook aan een atheïst 
geven, dat is het knappe.’ Omdat ik bij 
de stapeltjes boeken op zijn koffietafel 

altijd onmiddellijk zin krijg te gaan lezen, 
vraag ik hem om wat tips voor de lezers 
onder de parochianen: wat zou hij 
aanbevelen? Hij zal me een lijstje sturen. 
En ook wat foto’s, want tot mijn grote 
verrassing blijkt hij een amateur-foto-
graaf, die met zijn werk zelfs prijzen 
heeft gewonnen. Heel veel portretten 
heeft hij gemaakt, vertelt hij. En dat 
verbaast me nou weer niet. 
Nelleke Spiljard, pastoraal werker
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Frans Verhaar 
* Geboren 4 april 1933 in Den Haag, 

jongste van een gezin van zeven. 
* Na de HBS één jaar chemische tech-

nologie in Delft, afgebroken i.v.m. 
roeping tot het priesterschap. 

* In 1958 ingetreden bij Jezuïeten in 
Grave, studie theologie en filosofie. 

* In 1966 gewijd.  
* Vanaf 1967 tien jaar werkzaam op 

‘de Breul’ in Zeist als godsdienstle-
raar. Intussen studie klinische 
psychologie, Utrecht 1973. 

* Vanaf 1977 zeven jaar klinisch 
psycholoog en teamleider in Craey-
enburch, Nooddorp. 

* Uitgetreden bij Jezuïeten in 1982, 
sinds 1984 pastoor in Saasveld. 

* In 1994 pastoor van Driebergen, tot 
emeritaat oktober 2001.Frans Verhaar tijdens de viering bij zijn gouden priesterjubileum, in 2016.

Boekentips Frans Verhaar  
 
Binnen geroepen, Henry Nouwen  
(een spirituele waterval)  
 
Bevrijd je verdriet – Troost voor tijden 
van pijn en rouw, Henry Nouwen 
(handboek voor ieder die rust zoekt  
en aanvaarding) 
 
Kluizenaars – Avonturen van 
eenzaamheid, Freddy Derwahl (twintig 
veelal aangrijpende verhalen van 
mensen op zoek naar verdieping) 
 
De droom van Tibhirine – Monniken 
en moslims, de erfenis van de zeven 
vermoorde trappsten, Ivo Dujardin 
(aangrijpend verhaal van een zeven-
voudige moord op monniken in 1996 
in het Atlasgebergte van Zuid-Algerije) 
 
Merkstenen, Dag Hammarskjøld 
(postuum uitgegeven aantekeningen 
van de eerste, in 1953, secretaris-
generaal van de VN; hij kwam om  
bij een vliegtuigongeluk in Afrika.)
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ZATERDAG 3 OKTOBER 

E : 19.00 Doorn J. Rutgers, pr Cantores 
G : 19.00 Zeist M. v.d. Horst, pv  
 
ZONDAG 4 OKTOBER 
E : 09.30 Driebergen J. Rutgers, pr Cantores 
G : 09.30 Leersum N. Spiljard, pw Cantores 
G : 11.00 Maarn N. Spiljard, pw Cantores 
G : 11.00 Woudenberg werkgroep Cantores 
E : 11.00 Zeist H. Bloem Cantores 
 
ZATERDAG 10 OKTOBER 
E : 19.00 Leersum H. Zemann Cantores 
 
ZONDAG 11 OKTOBER  
G : 09.30 Doorn M. Sarot, diak Cantores 
G : 09.30 Driebergen Werkgroep Cantores 
G : 11.00 Maarn M. Sarot, diak Cantores 
G : 11.00 Woudenberg M. v.d. Horst, pv Cantores 
E : 11.00 Zeist J. Rutgers, pr Cantores 
 
ZATERDAG 17 OKTOBER 
G : 19.00 Driebergen H. Tran, pr Cantores 
 
ZONDAG 18 OKTOBER 
G : 09.30 Doorn N. Spiljard, pw Cantores 
G : 09.30 Leersum H. Tran, pw Cantores 
E : 11.00 Maarn J. Rutgers, pr Cantores 
G : 11.00 Woudenberg N. Spiljard, pw Cantores 
E : 11.00 Zeist H. Bloem Cantores 
 

ZATERDAG 24 OKTOBER 

E : 19.00 Woudenberg J. Rutgers, pr Cantores 
 
ZONDAG 25 OKTOBER 
G : 09.30 Doorn H. Tran, pw Cantores 
G : 09.30 Driebergen M. Sarot, diak Cantores 
G : 09.30 Leersum Werkgroep Cantores 
G : 11.00 Maarn H. Tran, pw Cantores 
E : 11.00 Zeist H. Zemann Cantores 

Vieringen  
rooster Vieringenrooster  Zaterdag 3 oktober t/m 25 oktober 2020.

E : Eucharistieviering               G : Gebedsviering 
 
pr : priester                               pv : parochiële voorganger 
diak : diaken                             pw : pastoraal werker 

WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN. BIJ DE PRODUCTIE VAN DEZE MANTEL WAS HET  
VIERINGENROOSTER VOOR NOVEMBER NOG NIET ROND.  

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

Doordeweekse vieringen, aanbidding en biecht 
 

Elke vrijdagochtend is er in de Theresiakerk in Maarn, 
Amersfoortseweg 50, een eucharistieviering om 09.30 
uur. Vanaf 09.00 uur uitstelling H. Sacrament en tijd voor 
aanbidding. Voorganger: pastoor H. Zemann. 
 
Er is nog overleg gaande over de doordeweekse vieringen 
op woensdagmorgen in Zeist, Driebergen en Woudenberg 
en over de gelegenheid tot gesprek met de pastoor, biecht 
en stille aanbidding op zaterdagmiddag. 
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Op woensdag 2 september overleed de vroegere aartsbisschop van Utrecht, kardi-
naal Simonis. Ik heb hem leren kennen als een bisschop met een groot pastoraal 
hart, als een betrokken mens. Op 29 april 1995 ben ik door hem tot priester gewijd. 
Wanneer om half 11 's avonds de telefoon ging, was de kans groot dat het de kardi-
naal was. ‘Hoe maak je het?’ klonk het dan. Dat deed hij bij meer collega's. Hij was 
een harde werker. Wanneer hem gevraagd werd: ‘Neemt u voldoende rust?’ was 
zijn antwoord: ‘Rusten kan ik in de Eeuwigheid.’ Moge hij in vrede rusten bij de 
Levende Heer. 
 
Meer informatie: zie onze website.  
Op website aartsbisdom Utrecht: videoboodschap van kardinaal W. Eijk. 
Mede namens pastoraal team en parochiebestuur, pastoor Harrold Zemann

VAN DE PASTOOR 
Bisschop met een groot pastoraal hart

Kardinaal Simonis wijdt, 25 jaar geleden, 
onze huidige pastoor Harrold Zemann tot 
priester.

Onze kerken ook in coronatijd beschikbaar voor uitvaarten

Wij volgen de richtlijnen van het RIVM 
en de Nederlandse Bisschoppen, zodat 
in onze kerkgebouwen veilig afscheid 
mogelijk is. Zodra via een uitvaartonder-
nemer een aanvraag voor een uitvaart 
bij ons binnenkomt, neemt de voorgan-
ger contact op met de nabestaanden om 
hun wensen en de mogelijkheden te 
bespreken. Wie nu al vragen heeft: bena-
der ons gerust, wij denken graag met 
mensen mee.     
 
Ieder afscheid is anders 
Wanneer iemand overlijdt, komt er veel 
op nabestaanden af. Gevoelens van 
gemis, onmacht, verslagenheid. Er is 
verdriet, of ongeloof. Soms komt het ster-

ven onverwacht en veel te vroeg, of het 
was lang wachten op de dood en is het 
goed zo, omdat die ander eindelijk kan 
rusten na een lang geleefd leven. Elk 
sterven is anders, iedere mens is anders, 
daarom is ook elk afscheid anders.  
 
Kerkgebouwen ten dienste van  
gelovig afscheid 
In onze parochie staan kerkgebouwen 
ten dienste van een gelovig afscheid. 
Ook in coronatijd. De baar staat dichtbij 
het altaar, met het licht van de paas-
kaars, licht van hoop, licht van eeuwig 
leven. Familieleden krijgen de ruimte 
persoonlijke woorden van herinnering uit 
te spreken. Een gedachteniskruisje wordt 
naar de gedenkmuur gebracht opdat de 
naam van de overledene blijft klinken in 
de gemeenschap. Samen met de voor-
ganger worden gepaste Bijbelteksten en 
gebeden gezocht, hedendaagse teksten 
en liederen/muziek gekozen.  
 
Troosten en bemoedigen 
Het kerkgebouw is niet alleen het huis 
van de geloofsgemeenschap. Het is ook 

het huis van God. Telkens als wij samen-
komen, openen wij het grote Bijbelboek. 
We doen het met eerbied, want het is 
ons familiealbum dat de geschiedenis 
vertelt van God met zijn volk. In alle 
omstandigheden van het leven wil Hij 
ons iets zeggen. Zo is het ook op de dag 
van het afscheid. De Heer wil ons troos-
ten en bemoedigen. Ook geven we woor-
den aan onze gevoelens bij het afscheid 
van onze geliefde en leggen dat in gebed 
aan Hem voor. Tenslotte zegenen we de 
overledene en vertrouwen we onze dier-
bare toe aan God. 
 
Uitvaartviering getuigenis van hoop 
De uitvaartviering in de kerk wil een getui-
genis zijn van hoop. We spreken uit dat 
de liefde niet vergaat en we geloven dat 
het leven verder reikt dan de dag van 
sterven. Zij is een uiting van het geloof 
dat het leven op aarde weliswaar ophoudt 
bij de dood maar dat de mens opgewekt 
wordt door God om een nieuw leven 
binnen te gaan, waar tranen worden 
gewist en de dood niet meer zal zijn.  
Namens pastoraal team, Antoinette Bottenberg

Onze kerken zijn voor uitvaarten in 
coronatijd beschikbaar. De vieringen 
kunnen plaatsvinden in kleine kring, 
ook is het mogelijk gebruik te maken 
van een grotere parochiekerk zodat 
meer mensen de uitvaart kunnen 
bijwonen. Verder is te kiezen voor een 
kerkelijke viering in een aula of rouw-
centrum.
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Najaarsvergadering 
gaat niet door 
Helaas hebben we i.v.m. corona 
moeten besluiten de geplande 
najaarsvergadering van onze parochie 
Sint Maarten op 26 november niet te 
laten doorgaan. Ténzij er natuurlijk 
tegen die tijd ontwikkelingen zijn qua 
corona waardoor het weer wel zou 
kunnen. Maar zoals het zich nu laat 
aanzien, moeten we beter nog wat 
langer geduld oefenen voor we weer 
met zijn allen samenkomen. We zullen 
van onze kant het contact op een 
andere manier vormgeven en binnen-
kort met elke geloofsgemeenschap 
afspreken voor kennismaking met 
onze nieuwe bestuursleden en inhou-
delijk overleg in kleinere kring.    
Het parochiebestuur

Jaar uitgesteld 
Vanwege de coronacrisis is besloten 
de St. Maarten parochiedag dit jaar 
niet te laten doorgaan. We hopen 
dat de situatie volgend jaar anders 
is en dat we dan wel ons parochie-
feest kunnen vieren. 
De voorbereiding op het H. Vormsel 
slaat een jaar over. De planning is 
dat die in juni 2021 begint. De vorm-
selviering is dan in november 2021.

Naarmate de tijd verstreek, realiseerde het parochiebestuur 
zich des te meer dat er een enorm beroep is gedaan op 
ieders verantwoordelijkheidsgevoel en inzet voor de zo dier-
bare St. Maarten geloofsgemeenschap. Het bestuur is onder 
indruk van de creatieve en doortastende wijze waarop de 

vrijwilligers, met alle beperkende maatregelen van overheids-
wege, erin slaagden het hoofd boven water te houden. Daar 
is ons bestuur hen bijzonder erkentelijk voor, de waardering 
is groot. Het bestuur hoopt van harte dat de situatie rond 
corona zich de komende tijd verder zal normaliseren, dat 
ieders gebeden daaromtrent verhoord mogen worden. Ieder-
een veel sterkte in deze tijd toegewenst. 
 
Namens het parochiebestuur, 
pastoor Harrold Zemann, voorzitter 
en Peter Reinders, vice-voorzitter

Bestuur onder de 
indruk van  
inzet vrijwilligers 
in coronatijd
De afgelopen periode is ook de St. Maartenparochie 
ongekend hard geconfronteerd met de ingrijpende gevol-
gen van de corona-uitbraak in Nederland. Dit heeft voor 
locatieraden, pastoraatsgroepen én overige vrijwilligers 
de nodige hoofdbrekens opgeleverd.

Opbrengsten  
collectes meer  
dan gehalveerd 

Wij willen niet pessimistisch zijn, en zo blijven wij ook naar de toekomst kijken. 
Zolang het coronavirus onder ons is, zullen we evenwel goed moeten omgaan 
met een nieuwe manier van kerk-zijn. 
 
Voorlopig moeten we op allerlei manieren heel zorgvuldige maatregelen nemen 
rond hygiëne, ventilatie, anderhalve meter afstand, het aantal mensen dat in de 
kerk mag, niet mogen meezingen. En, zelfs het collecteren voor onze eigen kerk 
moet aan protocollen voldoen. 
 
Het vertrouwde collectemandje kan niet meer rondgaan tijdens de offerande en is 
vervangen door een collectebus bij de uitgang van de kerk. Een aantal parochianen 
heeft in de periode dat onze kerken gesloten waren hun collectebijdrage digitaal 
aan ons overgemaakt, waarvoor onze hartelijke dank. Desondanks moeten wij 
helaas constateren dat de opbrengsten meer dan gehalveerd zijn, terwijl de meeste 
kosten om kerk te kunnen zijn, gewoon zijn doorgegaan. Denk hieraan bij het 
verlaten van een viering en geef ruimhartig. 
Zie voor onze bankgegevens per locatie de achterkant van dit blad, om donaties te 
kunnen overmaken. 
Gerard Hoogervorst, 
penningmeester parochie Sint Maarten
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Zonneliedviering in de open lucht 
In de schepping hangt alles met alles samen

De Wereldgebedsdag is het begin van de 
Scheppingsperiode (tot 4 oktober), voor 
katholieken een vrij nieuw fenomeen, 
vertelde Marjolein voorafgaand aan de 
viering. Zij verwees met de viering naar 
encycliek Laudato Si’ van paus Francis-
cus: een pleidooi voor omzichtig omgaan 
door de mens met flora, fauna, grond-
stoffen. De paus grijpt terug op het 
Zonnelied. ‘Om duidelijk te maken dat in 

de schepping alles met alles samen-
hangt’, aldus Tiemens, ‘verstoring van 
het een verstoort het ander.’ Zie klimaat-
crisis, verdroging, uitputting van de aarde, 
hebzuchtige omgang met grondstoffen. 
 
‘U kwam zojuist langs een beuk’, zei ze, 
‘daar is een grote tak van afgescheurd 
tijdens de storm laatst. Zoiets doet mij 
verdriet, een teken dat die beuk iets met 

mij doet en een boom meer is dan alleen 
boom: ook een broeder, een zuster. Ik 
hoop vanavond iets van die verbonden-
heid te laten ervaren. Laten we stil zijn 
en God vergeving vragen voor de 
momenten waarop wij die verbonden-
heid vergaten.’ 
 
Na het stiltemoment refereerde ze aan 
het begin van de coronacrisis: ‘Er was 
stilte, weinig drukte, minder verkeer; 
velen gingen de natuur in, genoten van 
de rust. Dat werkte helend. We merkten 
dat de natuur niet oordeelt, we er 
welkom zijn.’ Waarna zij de aanwezigen 
uitnodigde te bidden voor ‘de noodtoe-
stand waarin de aarde verkeert’. Dat 
men vanwege corona niet mocht meezin-
gen, ook buiten niet, vond ze jammer. 
Ook viel haar tegen dat in de tuin meer 
geruis te horen was van de nabijgelegen 
A12 dan vogelgetjilp; een Chinook-heli-
copter van Defensie vloog over tijdens 
een stiltemoment: confronterend. 
 
Bezoekster Corinne Brouwer voelde zich 
aangesproken door de viering, al rekende 
ze op meer verbinding met de natuur. 
‘De afgelopen tijd gingen we terug naar 
de eigen gronding, heb ik ervaren, ik was 
meer naar binnen gekeerd. Daar zit hoop 
in, oergevoel werd naar boven gehaald. 
Natuur is zó wezenlijk.’

Zonneliedviering in de tuin van Sint Petrus’banden.

Vanwege de Scheppingstijd organiseerde 
Marjolein Tiemens na de Zonneliedvie-
ring ook drie wandelingen, waaronder 5 
september de ‘Scheppingswandeling in 
stilte’ op landgoed Heidestein (Drieber-
gen). ‘Maak de parochianen maar duide-
lijk wat ze hebben gemist’, zei Marjolein 
na afloop: er was één deelnemer, plus 
de verslaggever. ‘Volgend jaar kan men 
alsnog mee.’ En, het moet gezegd: door 
een prachtig stuk schepping. Heide, 
vergezichten over vennen en vanaf 
heuvels, oude bomen, zandverstuivin-

gen, vogelgeluiden (mits boswerkers 
verderop even stopten met motorzagen). 
Tijdens de anderhalf uur durende wande-
ling werd er gezwegen, stil wees Marjo-
lein op opvallende verschijnselen, zoals 
een hulststruik met onderaan bladeren 
scherp getand en bovenin rond. ‘De hulst 
wil niet dat herten ervan eten, vandaar 
die afweer’, gaf ze na afloop uitleg, ‘bij 
de toppen kunnen ze niet.’ En: ‘Die 
stekels aanmaken kost extra energie. 
Alles in de schepping, in de natuur, draait 
om energie.’

Alles in de natuur draait om energie

Scheppingswandeling op Heidestein.

Op de Wereldgebedsdag voor de Schepping (1 september) gingen Marjolein 
Tiemens, parochiaan uit Driebergen en nauw betrokken bij ‘Groen Geloven’, 
en Lianne Banda voor in een gebedsviering rond het Zonnelied (Franciscus van 
Assisi), lofzang op de schepping. De viering was in de tuin bij de Sint 
Petrus’bandenkerk, Driebergen, waar schepping alom aanwezig is: bomen, 
struiken, gras, vogels; en nu ook mensen. Dertien parochianen waren er, plus 
een drie vrouwen sterk koortje, én een pianist.

Kijken in de kerk
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De drie pagina’s tellende reportage 
begon op de voorpagina met genoemde 
kop onder een foto van 18 bij 18 centi-
meter van een nagenoeg lege basiliek. 
‘Zondagsdienst in Bolsward’ was het 
bijschrift. Binnenin een soortgelijke foto 
(23x23 centimeter). De grote lijn van het 
artikel was: lang niet alle katholieken 
zijn na de plotselinge corona-kerksluiting 
afgelopen maart teruggekeerd nu de 
kerken onder strenge voorwaarden weer 
open kunnen. Parochies die de terug-
gang hebben gemeten, komen uit op 
veertig procent afhakers ten opzichte 
van daarvoor. 
 
De gewoonte van de zondagse kerkgang 
werd in maart doorbroken, deze week-
enddag kreeg een andere invulling, en 
die bevalt kennelijk, aldus de reportage. 
Bovendien, koorleden – vaak ouderen 

– die wellicht al een passend moment 
afwachtten te stoppen, vonden dat 
kennelijk in de corona-sluitingen. Vrees 
voor besmetting kan daarbij een extra 
overweging zijn. 
 
Verder is de ziel eruit bij de vieringen, 
door de corona-maatregelen. Het chris-
telijk geloof is nu eenmaal een aanra-
kingsgeloof: doop, ziekenzalving, vorm-
sel, uitreiken hosties. Allemaal niet 
verenigbaar met afstandsregels en hygië-
neprotocollen. Mogelijk dat kerkgangers 
daarop zijn afgeknapt. Bijkomend effect: 
sterk dalende collecte-opbrengsten. 
Terwijl de RK kerk het daarvan vooral 
moet hebben qua inkomsten. 
 
Digitale noodverbanden hebben even 
gewerkt, inmiddels daalt het aantal gebrui-
kers alweer. Klein lichtpuntje dankzij dit 

alternatief, aldus de reportage: potentiële 
zij-instromers worden gemakkelijker 
bereikt, waardoor de kans op enthousi-
asme groeit. En, van ‘nieuwe katholieken’ 
moet de RK kerk het wat betreft aanwas 
momenteel goeddeels hebben.

Nieuws 
& achtergrond

'Nekt corona de kerk?' Het was een dreigende kop boven de belangrijkste 
redactionele productie 14 september in de Volkskrant, ooit katholieke kwali-
teitskrant, tegenwoordig nog altijd aandacht voor geloofskwesties.

De katholieke kerk draagt voor velen het stempel van een 
statische organisatie met vaste dogma’s, kerkelijk én maat-
schappelijk. Afwijkingen werden zeker in het verleden niet 
getolereerd, van gelovigen werd verwacht zich te houden 
aan regels voor kerkgang, biechten, lidmaatschap van katho-
lieke organisaties. 
 
De vraag is in hoeverre dit beeld sinds de jaren zestig nog 
reëel is. Zowel binnen als buiten de kerk bestond de wens 
tot verdere democratisering en aanpassing aan moderne 
ontwikkelingen. Wat betreft de wereldkerk staat het Tweede 
Vaticaans Concilie (1962–1967) velen in het geheugen 
gegrift, m.n. vanwege veranderingen in de liturgie. In Neder-
land ontstond onrust, o.m. in de studentenparochie van 
Amsterdam o.l.v. Huub Oosterhuis; het verzet tegen de celi-
baatsverplichting voor priesters stond daarbij centraal. Later 
leidde die tot de oprichting van een van de kerkelijke leiding 
onafhankelijke parochie. Op het Pastoraal Concilie (1968-
1970) pleitte men voor een progressief en tolerant katholi-

cisme. Rome zag dat als een bedreiging voor de eenheid 
van de wereldkerk en nam tegenmaatregelen. 
 
Een volgende onrustige periode viel samen met het bezoek 
van paus Johannes Paulus II aan Nederland (1985). Het 
riep veel weerstand op in de samenleving, vooral door de 
benoeming van conservatieve bisschoppen. De ‘Acht Mei 
Beweging’, die kerkelijke vernieuwing propageerde, werd 
opgericht. Op den duur trok die te weinig jonge leden, begin 
21ste eeuw verdween ze van het toneel. 
 
De gevolgen waren ingrijpend. Velen verlieten de kerk, haar 
maatschappelijke rol was nagenoeg uitgespeeld, tegenstel-
lingen binnen de kerk namen toe, kerkbezoek nam sterk 
af. Sowieso was er op allerlei maatschappelijk terreinen 
behoefte aan verzelfstandiging. Men zocht naar autonomie. 
Voor de kerk betekende het dat ze ruimte moest laten voor 
vernieuwing, zonder de traditie te vergeten.   
Theo Wagenaar, parochiaan te Leersum

De kerk: van uniform naar pluriform

Landelijke meting 

40 procent kerkgangers na corona-
sluitingen nog niet teruggekeerd

Kerk in de steigers: weer opbouwen zal 
noodzakelijk zijn na de pandemie.  
FOTO Grégor Lohman
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Jongeren vanaf 15 jaar kunnen van vrijdag 29 t/m zondag 31 januari 2021 opnieuw 
naar een WJD@Home op Ameland. Die waren in 2019 voor het eerst, voor wie niet 
kon deelnemen aan de Wereldjongerendagen in Panama. Met ruim honderd deel-
nemers was ‘Ameland’ een succes. Dat vroeg om een vervolg. De WJD@Home 
2021 worden georganiseerd onder de vlag van JongKatholiek. Medewerker jonge-
renpastoraat Desiree Bühler van het bisdom Rotterdam is coördinator. 
De Nederlandse bisschoppen zetten zich graag in voor de nieuwe editie. Desiree: ‘Zij 
hebben al toegezegd dat er weer twee bussen rijden. Die pikken de jongeren op 
verschillende plekken in het land op zodat iedereen vrijdagavond op tijd is voor de 
boot naar Ameland. Leuk in 2019 was samen een weekend op een eiland met strand 
en zee op loopafstand te zijn, met mooie gesprekken, catechese van de bisschoppen 
en ruimte om in deelgroepjes met leeftijdsgenoten te praten over het geloof.’ 
Het thema komt van paus Franciscus en is één van de thema’s voor de internationale 
WJD 2023 in Portugal: ‘Richt u op. Ik stel u aan tot getuige van wat u gezien hebt’, 
een tekst uit Handelingen 26, 16. Meer informatie: zie www.jongaartsbisdom.nl

Nieuws & 
achtergrond
Nieuws 
& achtergrond

Afronding voorbereiding 
Eerste Communie 
Door de coronacrisis werd de voorbe-
reiding op de Eerste Heilige Commu-
nie halverwege afgekapt, vanaf okto-
ber maken de communicanten hun 
voorbereiding af. De Eerste Commu-
nieviering staat gepland op zondag 15 
november, om 9.30 uur in de St. Petrus’ 
bandenkerk, Driebergen. 
 
 

Geloven Thuis:  
alleen en samen 
Soms is het fijn alleen te zijn, soms 
juist om samen te zijn en met anderen 
iets te doen. De afgelopen maanden 
hebben we gemerkt dat alleen én 
samen beide belangrijk zijn. Hoe was 
het voor kinderen weer naar de klas 
te mogen na de vakantie? Hoe is het 
om thuis te zijn met je eigen club? Is 
je gezin gegroeid in saamhorigheid, 
gezelligheid; of ontstond er juist span-
ning? Hoe zorg je voor rustige tijd en 
plaats voor jezelf, je partner, je kind? 
Een mooi thema om over te praten, 
te voelen en in beeld te brengen. In 
onze vijf rubrieken vind je verrassende 
kijktafels, prentenboeken, versjes, 
verdieping, gebedjes, knutsels en tips. 
Zie www.geloventhuis.nl 

WJD@Home in 2021

Bedevaart 
Zondag 18 oktober is in Overdinkel 
de 108de Gerardus Majella Bede-
vaart. Door corona is er geen proces-
sie, wel een Eucharistieviering, voor 
maximaal 50 pelgrims.  
Opgeven via 053-5381304. Meer infor-
matie: www.parochie-sintmaarten.nl 
of www.mariavlucht.nl.

Kisiclub kwam tot voor kort bijeen op de prachtige 
zolder van het parochiecentrum in Zeist, een fijne plek. 
Door o.m. alle maatregelen rond corona is die ruimte niet 
meer geschikt voor het groeiend aantal deelnemers; dat is inmid-
dels verdubbeld. We willen graag veilig bij elkaar komen, vandaar de keuze voor 
het parochiecentrum in Driebergen als nieuwe plek. We gaan ook samenwerken 
met de werkgroep gezinsvieringen Petrus’banden, waarbij wordt nagedacht over 
activiteiten voor het hele gezin. We beginnen zondag 25 oktober 15.00 uur met 
een Eucharistieviering voor het hele gezin. Het Kisiclub-progamma begint direct 
daarna en eindigt rond 18.45 uur. 
Voor de agenda: 25 oktober, 15 november, 20 december. In 2021: 17 januari, 21 februari, 
21 maart, 18 april, 16 mei, 20 juni en 11 juli. Parochiecentrum Petrus’banden, Kerkplein 
5, Driebergen. Info: Marianne van der Laan, 06 54902728.

Kisiclub verhuist 
naar Driebergen

Missiezondag is op 18 oktober. Missio 
geeft aandacht aan West-Afrika, in het 
bijzonder Niger en Nigeria. Lange tijd 
waren die, samen met Sahel-buurlanden, 
een voorbeeld van vreedzaam samenle-
ven van verschillende religies en etnische 
groepen. Ondanks grote problemen als 
armoede en honger was sprake van rela-
tieve stabiliteit. De laatste jaren kwam 
dat onder druk te staan, islamitische 
terreurgroepen breiden zich over steeds 
meer landen uit. Corona komt daar nu 
bovenop. Maar er is ook hoop. Zusters, 
priesters, bisschoppen, leken van de 
katholieke Kerk zetten zich actief in voor 
vrede tussen christenen en moslims en 
tussen etnische groepen. Missio onder-
steunt dat. Help mee! Geef aan Missio 
Pauselijke Missiewerken, op Missiezon-

dag 18 oktober, of stort een bijdrage op 
NL65 INGB 0000 0015 66 t.n.v. Missio 
Wereldmissiemaand, Den Haag.

Wereldmissiemaand 2020
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Doorn -  (Her)opening Sint Martinuskerk 
Zondag 6 september was de (her)openingsviering in de Sint Martinuskerk van de 
locatie Doorn-Langbroek. Een bijzonder moment, voor het eerst na bijna zes maan-
den. Pastor Henk Bloem ging voor in de viering. Hij stelde de vraag: is het nu een 
heropening of een opening? Gaan we ooit terug naar hoe het voorheen altijd was 
of vinden we nieuwe wegen? Niemand weet wat de toekomst ons gaat brengen. 
Wel was het duidelijk dat we als gemeenschap het enorm belangrijk vinden om 
bijeen te zijn, elkaar weer te zien. Dat zagen we aan de grote opkomst, de blijde 
gezichten en de spontane gesprekken zich na afloop op het plein voor de kerk 
gevoerd werden. Weliswaar op gepaste afstand, maar belangrijker; met elkaar in 
contact. Alle voorzorgsmaatregelen werden door de bezoekers blijmoedig aanvaard. 
Een mooi moment was elkaar de Vrede van Christus wensen: als we geen handen 
kunnen schudden, dan zwaaien we! Zo werd de openingsviering voor iedereen echt 
een viering. Vanaf heden is er wekelijks weer een viering in de Sint Martinuskerk.  
Theo Koster, parochiaan Doorn. 
 

Doorn - Bijzondere kaart  
Parochiaan Riek Oude Wansink maakte een kaart die alles te maken heeft met  
de heropening van de kerk. De gehele kaart kunt u vinden op onze website:  
www.parochie-sintmaarten.nl.  
 
 
 

Uit de parochie 
vieringen

Foto: Gina Peters 

Weer vrijdagochtend-
vieringen in Maarn 
 
De vrijdagochtendvieringen in de 
Maarnse St. Theresiakerk zijn weer 
mogelijk. Zij beginnen om 9.00 uur 
met Aanbidding, aansluitend is er 
vanaf 9.30 uur een Stille H. Mis, cele-
brant pastoor Harrold Zemann. Na 
afloop is er koffie/thee in de Ark. De 
viering is bestemd voor alle parochia-
nen van de St. Maartengeloofsge-
meenschap, maar vol is vol. Dus hier 
geldt weer: even aanmelden bij Anni-
que van Baal: jan-annique@planet.nl 
of 06-22965400. 
 
Ook het bezoeken van alleenstaanden 
en de hulpverlening aan wie de deur 
niet uit kan, is sinds enkele weken 
weer mogelijk. Hulde voor die stilzwij-
gende zorgverleners, benadrukken 
pastoraatgroep en locatieraad. 
 
De capaciteit van de St. Theresiakerk 
is met inachtneming van de inmiddels 
welbekende coronamaatregelen (m.n. 
tenminste anderhalve meter afstand 
houden) maximaal 41 personen: dertig 
in de kerk, acht op de koorzolder en 
drie in de ingang van de Ark. Na inspec-
tie door/namens het parochiebestuur 
was de eerste viering – na vier maan-
den – op 16 juli. Toen werd dermate 
veel geventileerd, dat sommigen met 
een koude nek de viering voortijdig 
verlieten. Inmiddels is een optimum 
gevonden waarbij geen ondraaglijke 
tocht optreedt. En als het kouder wordt, 
moeten de winterjassen aan. 
 
Vanwege het besmettingsrisico zijn 
gezangenbundels niet mogelijk. De 
oplossing: presentaties op een scherm. 
Achterin de kerk zijn de teksten goed 
leesbaar. Ze worden afwisselend 
gesproken door de aanwezigen of 
gezongen door cantors. Wanneer weer 
activiteiten mogelijk zijn als koorrepe-
tities, oecumenische vieringen, socië-
teitsbijeenkomsten hangt af van de 
ontwikkelingen van de pandemie en 
groen licht voor een vaccin. 
 
Jan van Baal, Locatieraad Maarn 
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Uit de parochie 
vieringen 

In de afgelopen periode konden wij, 
vanwege corona, geen kerkdiensten in 
onze kerken bezoeken. Dit vormde de 
inspiratiebron voor de voorbereidings-
groep van de oecumenische viering om 
op 6 september jl. een dienst in de vorm 
van een hagenpreek te organiseren.  
 
Ca. 200 mensen werden bij de ingang 
van de Manege Groenewoude opge-
wacht door de wachters, voorzien met 
21e-eeuwse desinfectiegel. Gastvrouwen 
noteerden ieders aanwezigheid en 
brachten bezoekers naar hun plaats. 
 
De voorgangers, pastoraal werker 
Nelleke Spiljard (zuster Catharina) en de 
ds. Pieter Koekkoek en Marten Jan Kooi-
stra, hielden, in passende kledij, een 
korte Hagenpreek. 
 
Dominee Pieter Koekkoek vertelde dat 
de protestanten zo’n 400 jaar geleden 
ook naar buiten gingen om te luisteren 
naar preken over het geloof. Dit omdat 
ze niet werden geaccepteerd door de 

toenmalige machthebbers. Later na de 
Beeldenstorm waren het voornamelijk 
de Katholieken die hagenpreken hielden. 
En ook vandaag worden wij weer naar 
buiten gedreven, niet door menselijk 
handelen, maar door de natuur, een 
virus. Dit is een tijd waarin wij ons 
opnieuw kunnen bezinnen op onze 
plaats in Gods schepping. 
 
Nelleke Spiljard vertelde dat er vroeger 
ook rondom Woudenberg hagenpreken 
werden gehouden door de katholieken. 
Als zuster Catharina wist ze dat dat niet 
de bedoeling kon zijn, we zijn allen één 
en een mooi teken van eenheid is dat 
we hier nu als broeders en zusters 
samen zijn. Ook de wachters hebben 
vandaag een andere taak. Wij zijn allen 
wachter en staan op wacht voor het 
Koningrijk en Gerechtigheid van God. 
Zien wij als wachters door het licht, dit 

is mijn broeder, dit is mijn zuster? Zien 
wij te onderscheiden alles wat God ons 
heeft toevertrouwd, de natuur en alle 
andere schepselen om ons heen? 
 
Bij de hagenpreek van ds. Marten Jan 
Kooistra vlogen er zwaluwen over het 
veld. Onbezorgd, net als het maïs wat 
naast de manege onbezorgd op het veld 
staat. Het oog is de lamp van onze ziel. 
Zien wij alles met bezorgdheid dan 
vertroebelt je blik en maakt je verdrietig. 
Maar kijken met een heldere blik maakt 
je vrolijk en blij en geeft je inspiratie. 
Onbezorgdheid kan dat dan? Het gaat 
hier om heilige onbezorgdheid. Natuurlijk 
maken we ons zorgen, maar dat we 
vooral met een heldere en goede blik 
mogen kijken. En vertrouwen dat er 
iemand is die je draagt. Door alles heen 
worden we gedragen. 
 
Na de viering was er tijd voor koffie/thee, 
soep en broodjes, en een praatje met 
elkaar. Een woord van dank aan de werk-
groep, die de viering heeft voorbereid en 
aan alle vrijwilligers van beide kerken 
die hebben meegewerkt. Wij als Catha-
rinakerk zijn dankbaar dat we deze 
viering samen met de Voorhof mochten 
houden. De viering kunt u (terug)kijken 
op www.pkndevoorhof.nl, het gehele 
verslag kunt u lezen op onze website: 
www.parochie-sintmaarten.nl 
Annemarieke Slaghekke-van Wijk en  
Erwin Spies, Locatieraad Woudenberg

Woudenberg - Openluchtviering 
in teken van hagenpreken 

Zeist - Dag van Ontmoeting 2020  
Omdat de Dag van Ontmoeting, vanwege corona, niet door kan gaan, maakte de 
werkgroep een boekje met daarin mooie/leuke gedichten, liedjes, spreuken en 
brieven. Deze boekjes worden, als dat mogelijk is, persoonlijk gebracht bij de 
gasten van vorig jaar. Zo is er, helaas zonder koffie met iets lekkers, de eucharis-
tieviering met ziekenzalving, een lunch en een gezellig middag, toch een vorm 
van Ontmoeting, alleen dan op een iets andere manier. 
Namens de werkgroep, Margriet van Denderen 

Foto: Margriet van Denderen

Van links naar rechts: Zuster Catharina (Nelleke Spiljard), lectrice Annemarieke Slag-
hekke-van Wijk, wachter Rineke Bosdriesz en koster Erwin Spies.  
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Uit de parochie 
en verder…

Driebergen - ‘Verborgen parel’ 
in de St. Petrus’ bandenkerk   

In de R-K kerk St. Petrus’ banden hangt 
een heel bijzonder schilderij waarop de 
bevrijding van Petrus uit de gevangenis 
is te zien: een bekend fragment uit 
Handelingen der Apostelen (hoofdstuk 
12, vers 1-12). Kerk en parochie dragen 
de naam Sint Petrus’ banden, de boeien 
waaruit Petrus werd bevrijd.  
Annet van Werkhoven heeft in het tijd-
schrift ‘Arte e Cultura’ een stuk geschre-
ven over deze ‘verborgen parel’ in onze 
kerk. U kunt dit lezen op onze website: 
www.parochie-sintmaarten.nl.  

Zeist - Bedankje aan alle  
vrijwilligers  

Driebergen - Vrijwilligers in het zonnetje
In deze coronatijden wordt er - meer dan 
voorheen - een beroep op eenieders 
flexibiliteit gedaan. En voor ons parochi-
anen is dit niet anders. Wij waren 
gewend om tijdens Startzondag, na de 
viering, (traditioneel op de 1e zondag 
van september) aandacht te besteden 
aan onze vrijwilligers. De vrijwilligers zijn 
de pilaren waarop onze geloofsgemeen-
schap steunt. Zonder vrijwilligers geen 
geloofsgemeenschap, geen kerk, geen 
eucharistieviering. Het zijn veelal werkers 
in de coulissen, die zonder veel bomba-
rie hun taak verrichten en daar weinig 
complimenten voor terug verwachten, 
maar die zó onmisbaar zijn voor onze 
geloofsgemeenschap! 
 
Fysiek aandacht besteden aan de vrij-
willigers is helaas door het coronavirus 
niet mogelijk, maar toch willen wij even 
stilstaan bij al deze helpende handen, 
die ons in het verleden zijn toegestoken. 
 
• Van de Koffiegroep is Diny Brons-

geest gestopt. 
• Johan Weerdenburg is ons op 31 juli 

jl. ontvallen; wij zullen hem gaan 
missen als koster/coördinator van 
rouw- en trouwdiensten en als gast-
heer in de werkgroep Gastheren. 

• Ria Ullersma heeft de werkgroep PAG 
verlaten. 

• Jozeph Verbon en ‘zijn’ Tess Tan zijn 
verhuisd naar het oosten des lands 
en daarom geen lid meer van de 
werkgroep Externe communicatie. Dit 
betekent dat Jozeph ook zijn werk-

zaamheden voor de Locatieraad en 
de werkgroep Lectoren heeft beëin-
digd. 

• De werkgroep Zieken en Ouderen 
moet het voortaan zonder Rob Teeu-
wen en Raphaële v.d. Ven stellen. 

• Joke van Engelenburg is gestopt bij 
de Beukensteinhelpers. 

Onze dank aan al deze vrijwilligers is 
groot. Wij zijn hen erkentelijk voor het 
vele werk dat zij verzet hebben en wij 
hopen hun goede werk te kunnen voort-
zetten. Binnen afzienbare tijd zal elk van 
hen nog een persoonlijke bedankkaart 
van ons ontvangen. 
 
Het verheugt ons, dat wij ook een aantal 
‘nieuwe’ vrijwilligers hebben mogen 
begroeten. 
• Ton Lintel heeft zich bereid verklaard 

om als rouw- en trouwkoster dienst 
te doen. 

• Francine van Rees heeft aangegeven, 
dat zij wil toetreden tot de werkgroep 
Lectoren. 

• Op het secretariaat zal Roelie van 
Dijk als achterwacht gaan fungeren. 

• Michiel Brantjes is voor een jaar 
toegetreden bij de locatieraad. 

 
Zowel vertrekkende als komende vrijwil-
ligers: dank! Samen staan wij sterker; 
wij vormen de radertjes in de grote 
machine die geloofsgemeenschap heet! 
 
Namens de Pastoraatsgroep Sint Petrus’ banden 
Driebergen-Rijsenburg 
Hannie van Kippersluis 

Beste vrijwilligers van de Emmaus Loca-
tie Zeist, 
Herinneren jullie je 28 september 2019 
nog? Onze barbecue? Wat was dat 
gezellig! 
Het idee was om elk jaar met de vrijwil-
ligers bij elkaar te komen zodat we jullie 
konden bedanken voor jullie werk in 
onze locatie. De datum hadden we al 
uitgekozen voor 2020, maar door het 
coronavirus kan dit helaas niet door-
gaan. Hopelijk kunnen we weer samen-
komen in 2021 om te genieten van een 
gezellige middag. 
Via dit bericht willen wij jullie toch bedan-
ken voor al jullie inzet en tijd die jullie 
hebben gegeven aan onze parochie.  
 
HEEL HARTELIJK DANK! 
Namens de locatieraad en de pastoraatsgroep 
van de Emmaus locatie Zeist,  
Raquel Greeven-Diaz (Vrijwilligers coördinator)  
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Wel & Wee

Overleden 

12 juni 2020 Benedictus Abele Maria Jacobus (Ben) Posma (75), Driebergen 

23 juni 2020 Cornelia van den Berg-van Barneveld (97), Zeist   

25 juni 2020 Jan van der Heiden (88), Driebergen 

03 juli 2020 Kees Olgers (86), Zeist 

06 juli 2020 Neeltje Mounier-Hemmelder (85), Zeist 

15 juli 2020 Ad Nijenhuis (75), Zeist 

24 juli 2020 Adrianus Vermeulen (78), Zeist 

31 juli 2020 Johan Weerdenburg (84), Driebergen 

01 augustus 2020 Léonie Marie Therese (Léonie) Verbeek-Heeger (82), Driebergen 

13 augustus 2020 Sophia Arp-van Kouwen (84), Zeist 

15 augustus 2020 Marius Boom (78), Frankrijk 

17 augustus 2020 Frederika Amalie (Ida) van Jaarsveld-Stegeman (56), Driebergen 

22 augustus 2020 Pieter Hofstee (80), Zeist 

27 augustus 2020 Gerrit Jan Kruiff (82), Bosch en Duin 

28 augustus 2020 Geertruida Hendrika (Truus) van Rijn–Elbertse (87), Driebergen 

31 augustus 2020 Bartholomeus Matheus (Bart) Vergouwe (93), Driebergen 

01 september 2020 Jacobus Bleekemolen (90), Zeist 

05 september 2020 Anna Schouten-Klarwasser (92), Zeist 

09 september 2020 Koos Oosterwijk (87), Zeist 

Foto: Pixabay

In Memoriam 
Johan Weerdenburg  

(28-4-1936 – 31-7-2020)

Onze parochie heeft veel vrijwilligers en 
iedereen draagt zijn steentje bij.Maar je 
hebt ook een buitencategorie: het soort 
parochianen, op wie je nooit tevergeefs 
een beroep doet. Uiterst betrouwbaar en 
ouderwets degelijk. 
Johan Weerdenburg (Driebergen) was zo 
iemand. Toen hij 15 jaar geleden het 
stokje van Kees van Doorn overnam en 
hoofdkoster en coördinator van de andere 
kosters van het rouwpastoraat werd, deed 
hij dit op zijn eigen bekende wijze: met 
humor, gastvrij, maar ook met inzet van 
zijn veelzijdige technische kennis. Dit laat-
ste verraadde Johan’ s achtergrond. Een 
technisch mankement was geen 
probleem, maar een uitdaging voor Johan:  
geen kaarsenstandaard die wiebelde (of 
niet schoongemaakt was) en natuurlijk 
stond elke kaars recht. 
Technische problemen bij het maken van 

de liturgieboekjes? In noodgevallen 
konden twee telefoonnummers gebeld 
worden en één daarvan was het nummer 
van Johan. Ook was hij, samen met Karel 
Losekoot, jaren verantwoordelijk voor het 
drukwerk van de Klaroen. De standaards 
voor het ANWB-informatiebord op het 
kerkplein bij de ingang van de kerk, bij 
de graftombe achter de kerk en die bij 
de ingang van de begraafplaats, waren 
van de hand van Johan. Gemoffeld staal, 
stevig, recht en degelijk. En toen het 
klokkentouw van de bel bij de sacristie 
vervangen moest worden, leverde Johan 
puik werk: geen knopen, maar gemaakt 
zoals het hoort: met een eindsplits. 
Want losse eindjes…. daar hield Johan 
niet van. Een uitvaart verliep altijd zonder 
problemen en dat was niet in de laatste 
plaats te danken aan zijn inzet. Daarbij 
trad hij nooit op de voorgrond, waardoor 

het leek, alsof alles vanzelf ging. Johan 
had een natuurlijke aanleg om mensen 
op hun gemak te stellen. Deze eigen-
schap kwam ook van pas bij zijn werk 
als gastheer van de Sint Petrus’ banden-
kerk. Wij zijn hem veel dank verschuldigd 
en gaan hem missen, maar wij geloven, 
dat Johan nu verder leeft in de warmte 
van God. 
Hannie van Kippersluis 

oktober - november 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 

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  

Johan Rutgers, pastor (staat niet op de foto), 06-06 53210174, johan.rutgers@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: vacature 
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: Planterslaan 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) 
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