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“Geloof is: de vogel die zingt als het nog donker is”, aldus de dichter Tagore. Een 
prachtige zin. Is in ons geloof de vogel niet beeld voor de Heilige Geest? En vanouds 
ook voor de ziel? De donkere dagen van Kerstmis staan voor de deur. We maken 
moeilijke tijden mee, net als de herders die in het donker waken in het open veld, 
een plek van onzekerheid (blz. 11). Zingt de vogel nog? In ons eigen leven?  In onze 
parochie Sint Maarten? Zij zingt in ieder geval in Woudenberg! Lees over de muzikale 
oppepper (blz. 20). Muziek is te beluisteren in de mooie kerstwensen van parochi-
anen. Een hoopvol geluid klinkt door in het interview met twee  nieuwe leden van 
ons parochiebestuur, Peter Reinders en Hans Burgman. En de vogel zingt ook in 
onze Sint Maartenbrieven en in de Adventskalender, die we met elkaar aan het 
maken zijn. Laat ook uw stem meeklinken ( blz. 7). De vogel zingt werkelijk prachtig 
in de stilte, waarin parochiaan Elly Rietveld in de avond wandelt in Maarn, vooruit 
kijkend naar die heilige nacht, waarin Gods licht zal stralen (blz. 8). Stille nacht, 
een nacht vol  hemelse muziek: ”Vrede op aarde”. Het is nog zoeken hoe we het zo 
goed mogelijk kunnen vieren met elkaar. De stille nacht zal voor sommigen nog 
een behoorlijk drukke nacht worden, lees het artikel over de wederwaardigheden 
van het Coronateam Zeist (blz. 9). En wat zal het nieuwe jaar brengen? We weten 
het nog even niet en misschien is dat juist goed: zoeken, luisteren, ontvangen. 
Maar ook in de geest van de prachtige kerstwens bij dit blad, ontworpen door paro-
chiaan en kunstenaar Hetty Wouda: luid de klokken voor het nieuwe jaar, laat het 
licht binnen stromen. 
 
Nelleke Spiljard, pastoraal werker

'De vogel die zingt  
als het nog donker is'
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Zo kreeg ik in de aanloop naar kerst 
verschillende teksten toegestuurd over 
“corona-maatregelen in de kerstkribbe”. 
Desinfectiemiddelen bij de ingang, Jozef 
en Maria moeten anderhalve meter 
afstand houden en één van de koningen 
mag niet komen omdat je maar twee 
mensen mag ontvangen. Je kunt er van 
alles van maken.  
 
De grappen klinken niet vreemd, 
immers: de hele samenleving wordt 
beheerst door de coronamaatregelen, 
dus ook Kerstmis. Dat feest zullen we 
anders moeten vieren dan we gewend 
zijn, zeker in de kerk. We kenden volle 
kerken, enthousiaste mensen heel dicht 
op elkaar gepakt in de nachtmissen. 
Kerstmis spreekt mensen aan, ook hen 
die normaal niet zo gauw een viering 
bezoeken. Iedereen was welkom! 
Nu is het anders, koud vind ik, zoals het 
hele sociale leven koud te noemen is. 
Net zoals in dat bekende kerstliedje 
waarin we zingen: “Het hageld' en 
sneeuwde en 't was er zo koud”. Het 
voelt inderdaad koud omdat we ontzet-
tend “op afstand” moeten leven van veel 
van wat ons dierbaar is. Er is eenzaam-
heid onder mensen. En hoelang zal het 
allemaal duren? “Ik wil niet dat deze 

situatie het gewone normaal wordt”, 
hoorde ik iemand zeggen, en daar sluit 
ik me bij aan. 
 
Kunnen we dit jaar kerstfeest vieren? 
Jazeker. Want ook nu wordt de Zoon van 
God geboren in deze wereld, meer nog 
dan anders. Ik kom jullie het Licht bren-
gen binnen de duisternis die je ervaart. 
Want we weten sinds maart dit jaar dat 
niets vanzelfsprekend is: dat we 
verschrikkelijk kwetsbaar zijn, dat 
terreur nog steeds bestaat, dat de 
vriendschap tussen landen zomaar kan 
omslaan en dat talloze vluchtelingen en 
anderen een zwaar leven hebben. 
Mensen die soms blij zijn met maar een 
streepje licht in hun leven. 
 
God neemt ons ook nu, juist nu, bij de 
hand. Die hand van God is niet besmet-
telijk, dus voel je vrij. God, geboren in 
een simpele stal, laat ons opnieuw 
weten dat leven de moeite waard is. 
Leven is niet alleen het warme en 
knusse gevoel van kerst, we zullen ook 
de wereld in moeten, juist nu in deze 
coronacrisis, met een Boodschap voor 
alle mensen: God leeft, geboren in een 
Mensenkind, in ons, wij die met talloze 
mensen mogen roepen en bidden: 

 
 
 
 
 
 
 

Ik wens u allen van harte een zalig 
kerstfeest en een gezegend 2021. 
Mede namens pastoraal team en parochiebe-
sturen Sint Maarten en Sint Lucas,  
pastoor Harrold Zemann

4 Parochieblad van de R.K. Parochie Sint Maarten

Pastorale column

Beste medeparochianen,  
Telkens wanneer er iets gebeurt in de samenleving wat indruk maakt, ontstaan 
naast allerlei debatten ook grappen in de meest brede zin van het woord, of het 
nu de herfstvakantie van de koning naar Griekenland is of de coronacrisis. Grap-
pen ontstaan niet om iets minder ernstig te maken, ook niet om mensen of situ-
aties belachelijk te maken, ze ontstaan, denk ik, om de boel “lucht” te geven.

Koude Kerstmis, omdat we 
op afstand moeten blijven

Ik geloof in de zon,  
ook als hij niet schijnt. 
Ik geloof in de liefde,  

ook als ik haar niet voel. 
Ik geloof in God,  

zelfs als Hij zwijgt!

Uit de app van het pastoraal team. 

De Mantel 20_06 Anton.qxp_Layout 1  16-11-2020  11:31  Pagina 4



Kerst 
 

Toereikend licht dat in de nacht 
mensen op weg doet gaan 

een stralende ster geeft richting aan, 
schijnt op de kribbe, vindt het kind 

dat lacht in jou en mij 
toetssteen waar begin begint. 

 
Langs wolken laten engelen horen: 

‘Liefde in een stal geboren’.

Uit boekje “Vier de schepping” van Jeanette van Osselen-Riem 
Fotograaf: Marijke van der Giessen

5november 2020 - februari 2021
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Nieuws 
& achtergrond

Dit najaar las ik in een interview met ds. Brussaard (emeritus 
predikant uit de Protestantse Kerk) dat hij de adventstijd “de 
moeilijkste periode van het kerkelijk jaar” vindt. Een verrassende 
opvatting voor mij, dus ging ik op zoek naar zijn verhaal. Achter 
deze opvatting ging een vraag schuil: is het wel de bedoeling 
dat wij ons verplaatsen in een tijd waarin Jezus Christus er nog 
niet was en dat we op die manier toeleven naar het kerstfeest? 
We kunnen toch niet doen alsof Jezus nog geboren moet worden? 
 
Iets verderop in het interview gloorde perspectief: we leven 
immers in het heden; we verwachten de terugkomst van Jezus. 
We leven dus tussen Zijn eerste en tweede komst. In ons heden 
komt Jezus elke dag tot ons. We mogen tot Hem bidden, onze 
zorgen en ons verdriet delen, onze dank uitspreken voor alles 
wat we in dit leven ontvangen.  
 
Dit jaar zal de adventstijd anders voelen dan normaal. Zijn er 
naast de vervelende ervaringen ook goede kanten? 2020 is 
een jaar dat voor geen mens op aarde lijkt op wat we als 
‘normaal’ zijn gaan ervaren. Ons ritme is doorbroken. Ieder 
weet inmiddels: niets is vanzelfsprekend. Leven op aarde doen 
we samen. Ons leven en onze kwetsbaarheid gaan niet alleen 
over óns leven maar ook over dat van anderen. Het doorbroken 
ritme in 2020 heeft een ervaring opgeleverd waar we iets uit 
kunnen halen en waar we met elkaar mee verder kunnen.  
We hoeven niet te doen alsof Jezus nog geboren moet worden. 

Hij is onder ons. Samen mogen we kerk en gemeenschap zijn, 
en uitzien naar Zijn komst.  
 
Neem in deze adventstijd eens een moment om stil te staan 
bij de gedachte wat de komst van Jezus Christus, wat het kerst-
feest voor ons betekent. Deze adventstijd zal anders zijn, net 
als deze Kerst. Maar ons fundament blijft dat wat ons bindt: 
ons geloof. Dat biedt perspectief. Ook nu. Een Zalig kerstfeest. 
 
Edward van Leeuwen, parochiaan Leersum

Adventsactie: één op de zeven 
baby’s te laag geboortegewicht
Miljoenen vrouwen en kinderen wereldwijd lijden honger en kunnen daardoor 
nauwelijks ontsnappen aan de armoedeval: de vicieuze cirkel van armoede, 
ondervoeding en een gebrekkige opleiding. De armoedeval krijgt mensen al 
op jonge leeftijd in haar greep en slechts weinigen weten eraan te ontsnappen. 
Ondervoeding is een belangrijke schakel in deze cyclus, waarvoor met name 
vrouwen en kinderen kwetsbaar zijn.  
Adventsactie wil vrouwen en kinderen helpen ontsnappen aan die vicieuze 
cirkel van armoede en ondervoeding. Jaarlijks wordt er campagne gevoerd 
tijdens de vier weken voor Kerstmis: de Adventsperiode. Adventsactie steunt 
dit jaar diverse projecten die ervoor zorgen dat gezinnen zelf groente, granen 
en fruit kunnen verbouwen en op die manier beschikken over gezond en geva-
rieerd voedsel. “Wilt u een van deze projecten steunen? Uw bijdrage is enorm 
welkom”, schrijft Adventsactie op haar website.  
Giften zijn over te maken op rekeningnummer NL89 INGB 0653 1000 00 t.n.v. 
Adventsactie. Meer informatie over de projecten: www.adventsactie.nl

Ziet u uit naar de adventstijd, naar het kerstfeest? Wist 
u dat advent komt van het Latijnse woord adventus, dat 
letterlijk ‘komst’ betekent?

Ons fundament blijft dat  
wat ons bindt: ons geloof

◀ Adventsactie helpt moeders en kinderen in arme gebieden.

Ontmoeting Maria en Elisabeth.

De Mantel 20_06 Anton.qxp_Layout 1  16-11-2020  11:31  Pagina 6



Nieuws 
& achtergrond

Adventskalender biedt vensters op het Licht
In de donkere dagen voor kerstmis, in de Advent, willen we met elkaar waak-
zaam zijn, opmerkzaam: is er al licht? Zien we al tekenen van het licht dat we 
met Kerstmis verwachten? Wat of wie is voor u een lichtpuntje? We maken 
met elkaar een Adventskalender voor op onze website, een waarbij er elke dag 
een vakje opengaat, een venster op het licht.

Wonderlijke wegwijzers: 

Advent en Kerst 
thuis met je kind

We vragen onze parochianen, 
onze kinderen, buren en 
vrienden: maak een 
foto, gewoon met uw 
telefoon, en mail 
hem naar de re-
dactie, met een 
onderschriftje van 
één zinnetje waar-
om dit beeld voor 
u een teken van 
licht is. Net als de 
kleine alledaagse  
tekenen in de bijbel (een 
twijgje uit een dode stam, 
iemand die een kind verwacht), 

mag het iets kleins zijn, uit het 
leven van alledag: een huis-

dier, iets moois uit het 
bos of in uw straat, 

een quote uit uw 
Loesje-agenda. Een 
vriendin die ernstig 
ziek is, vertelde 
over de lelies die 
ze in haar tuin 

plant, samen met 
haar buurvrouw. Ze 

weet niet of ze ze nog 
zal zien uitkomen. En 

toch. Hiernaast alvast een 
eigen voorbeeld.

Lichtpuntjes 

 
Soms zijn ze groot 
Soms zijn ze klein 

Je hoeft ze niet te zoeken 
Je kunt er één zijn.

We dachten aan hoe blij je kunt zijn met een ouderwetse brief. Liefst op 
mooi papier, een waaraan aandacht en tijd is besteed. Schrijft u er nog 
wel eens één? Krijgt u er nog wel eens één? 
Doe mee met ons brievenproject, via nieuwsbrief en website begonnen. 
Het loopt door in de Advent. We wisselen met elkaar uit waar we licht en 
warmte zien. We koppelen steeds twee mensen aan elkaar, zodat er 
verbinding ontstaat kriskras door de parochie heen. Zodat we elkaar 
kunnen bemoedigen en helpen vol te houden, waakzaam te zijn, opmerk-
zaam te zijn op kleine waardevolle tekens van warmte, licht en hoop. 
Geef u op, o.v.v. naam, adres, postcode, woonplaats, bij:  
Nelleke Spiljard, pastoraal werker, n.spiljard@parochie-sintmaarten.nl  
of 06-37119113.  
In het kader van de privacy wordt hiermee zorgvuldig omgegaan.

Warmte delen: schrijf een Sint Maartenbrief
Dit jaar kon onze parochiedag niet doorgaan. Toch willen we de 
warmte van Sint Maarten in onze parochie delen. In dagblad Trouw 
lazen we, uit een onderzoek van de Vrije Universiteit, hoe één-op-
één-contacten een grote rol spelen in ons welzijn. Maar hoe, in 
coronatijd?

Vanaf 29 november, 1e zondag van de Advent, gaat er dagelijks een vakje 
open, een Venster op het Licht. Stuur uw foto met onderschrift voor 1 december 
aan: centraleredactie@parochie-sintmaarten.nl Foto graag niet in de mail 
zelf sturen, maar als aparte bijlage bij de mail. 
Nelleke Spiljard, pastoraal werker

Jozef kan niet slapen.  
Houdt Maria nog van hem?  
Moet hij het uit gaan maken?  
Dan droomt hij van een stem.  
‘Je kunt gerust gaan trouwen  
met haar die je bemint.   
Zij wordt, uit alle vrouwen,    
de moeder van Gods kind.   
   
Refrein  
Ja, soms geeft God een teken, en 
vraagt ons óp te staan,    
een wonderlijke wijzer om op weg 
naar Kerst te gaan.  
 
Dit gedichtje is onderdeel van een 
groeiversje. Samen met een kijktafel 
voor elke week, een gebedje, knutsel-
tips en verhalen krijg je veel aange-
reikt om met je kinderen thuis Advent 
en Kerst te vieren. 
 
Kijk op www.geloventhuis.nl 

november 2020 - februari 2021

Wij zien obstakels, maar kleinzoon 
Noah gaat vol vaart en vertrouwen  
af op heuvels en kuilen.

7
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“En breng ons niet in beproeving”. 
Het is een zin uit het Onze Vader. 
Maar, de situatie met corona brengt 
ons wèl in beproeving. 
 
In de parochie hoor ik van beproeving: 
eenzaamheid, verlies dragen in je eentje, 
uitzichtloosheid. In het pastoraal team 
word je ermee geconfronteerd hoezeer 
we in onze samenleving, zelfs in de kerk, 
altijd bezig zijn met wat we allemaal 
zullen ‘doen’. Toekomstplannen, planning; 
er staan verschillende bedevaarten in 
ons werkplan, hoe realistisch is dat? 
Zelfs de kerstvieringen bezorgen ons 
hoofdbrekens: hoe kun je die plannen? 
 
Op de radio was theoloog Stefan Paas 
te horen. Hij vertelt hoe mensen ‘vroeger’ 
veel minder bezig waren met al dat plan-
nen, de toekomst; hoe ze in een crisis, 
die ze begrepen als situatie van beproe-
ving, dachten: nu moeten we laten zien 
wie we zíjn. Hij haalt een pestepidemie 
uit de derde eeuw aan, waarbij christenen 
beseften: het gaat nu om naastenliefde, 
om moed. Hun lijntje naar boven was 
nog vanzelfsprekend open, hun lijntje 
naar de toekomst altijd al onzeker. 

We gaan op weg naar kerstmis. Mis-
schien lijkt onze situatie op die van de 
herders. We bevinden ons in het open 
veld, buiten de muren, een plek van 
onzekerheid, misschien van gevaar. Het 
is donker om ons heen, er is geen dui-
delijk verlichte weg. Net als toen leven 
we in een wereld vol grote machthebbers, 
een wereld waarin veel mensen niet 
tellen maar geteld worden. Toch zijn er 
ook in deze wereld herders. Horen wij 
daarbij? Waken we, net als de herders? 
Of gaan we slaapwandelend door het 
leven? De herders leven onder de blote 
hemel. Is voor ons die verbinding met 
de hemel nog open, is de hemel nog bij 

ons leven betrokken? Na de boodschap 
van de engel gaan enkele herders op 
weg door het donker. Ze zoeken een 
weg door het open veld, dat nu een 
plek van nieuwe mogelijkheden, van 
nieuw begin blijkt. En ze gaan op zoek 
naar dat teken van Gods aanwezigheid 
in onze wereld, een kwetsbaar teken, 
een kwetsbare aanwezigheid die men-
sen (en dieren) samenbrengt, op een 
onwaarschijnlijke plek. Aanwezigheid 
die, horen we, grote vreugde schenkt 
in een tijd van beproeving. Aanwezigheid 
die behoed moet worden. 
 
Nelleke Spiljard, pastoraal werker

Huisbezoek en 
communie thuis  
Het pastoraal team krijgt regelmatig 
de vraag of parochianen namens de 
parochie weer bezoek kunnen krijgen 
(door bezoekgroepleden of pastores) 
en/of thuis de communie kunnen 
ontvangen. Dat kan mits de RIVM-
richtlijnen in acht worden genomen. 
Voorzichtigheid is en blijft belangrijk, 
zeker waar het kwetsbare en oudere 
mensen betreft. Communie brengen 
kan alleen door een lid van het pasto-
raal team. Als daar een vraag ligt, laat 
het ons weten, wij zullen er zo goed 
mogelijk voor zorgen. 
 
Het pastoraal team

Wederom worden extra maatregelen genomen om corona besmettingen zo veel 
mogelijk te voorkomen. Wat moet er nog gebeuren alvorens wij het virus de 
baas zijn, en meer onzeker: gaat dat lukken en hoelang gaat dat nog duren? 
Gelukkig mogen wij weer, en nog steeds bijeenkomen in de kerk. Weliswaar 
met een maximum van 30 personen, met allerlei beperkingen en maatregelen, 
maar toch. Daarom wil ik graag iedereen die dit mogelijk maakt enorm bedan-
ken: voorgangers, lectoren, kosters, cantors, organisten, bloemengroep enz., 
en bovenal de mensen die elke week alles verzorgen t.a.v. de teksten passende 
bij de zondag. Via een beamer kunnen wij meelezen, neuriën en bidden. Wat 
een werk, elke week weer. We staan er vaak niet bij stil want alles loopt 
gesmeerd, maar: allen een dikke pluim. Het is fijn samen te komen, juist in 
deze tijd, en te bidden voor iedereen die het in deze onzekere periode extra 
moeilijk heeft. Denk aan de zieken, ouderen, alleenstaanden, eenzamen, onder-
nemers, zorgmedewerkers. 
 
Een parochiaan uit Maarn

Veel dank voor alle inzet 
coronavrijwilligers

Nieuws 
& achtergrond

’Nu komt het erop aan  
te laten zien wie we zijn’

8 Parochieblad van de R.K. Parochie Sint Maarten
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Nieuws 
& achtergrond

Alleen licht 
Duisternis kun je met duisternis niet bestrijden. 

Alleen het licht kan dat. 
(Phil Bosmans)

Het licht van Kerstmis
Kerstmis beleef ik als een tijd van bezinning, van verbinding 
en ook van licht. Het verhaal van Jozef en Maria, de herders 
en de engelen, het licht dat de weg naar het kind in de kribbe 
wees. Of het werkelijk allemaal zo heeft plaatsgevonden of 
niet, voor mij is Jezus de persoon waarin de verbinding van 
God met de mens en met alles wat leeft, ons wordt toever-
trouwd. Maria en Jozef en ook de herders en de Wijzen, het 
zijn mijn voorbeelden van mensen die laten zien wat het bete-
kent te geloven en te vertrouwen en dienstbaar te zijn zonder 
meer. Ook in deze tijd zijn er mensen als zij, mensen waarin 
dat Goddelijk licht zichtbaar is. Voor mij is Kerstmis niet alleen 
iets van lang geleden, maar ook van nu in deze tijd. 
Licht van de wereld wordt Jezus in de Bijbel genoemd. Licht 
dat ons de wereld laat zien zoals die is en licht voor onze 
voeten en handen, ook als het donker is. 
Jeanette van Osselen, parochiaan Doorn

Hij laat ons niet alleen
Al sinds mijn kindertijd spreken Kerstliederen tot mijn verbeel-
ding. Als ik ‘Stille Nacht’ hoor of zing, kniel ik in gedachten 
neer tussen het stro. Ik voel de warme adem van de ezel en 
de os. Zie een uitgeputte moeder en haar trouwe echtgenoot 
en een slapend kind in een voederbak, een kind dat de wereld 
zal redden. Ik word vanzelf stil van binnen en tegelijk voel ik 
iets in mij groeien dat groter is dan ik. Misschien wel het licht 
van de engelen bij de herders in het veld. Dit kleine kindje 
van zo lang geleden heeft ook met mij te maken. Zijn geboorte 
raakt mij in het diepst van mijn wezen. En dat is nog maar het 
begin… God houdt zoveel van ons dat hij de hemel opgeeft 
om bij ons te wonen, één van ons te zijn. Hij deelt in onze 
kwetsbaarheid en laat ons niet alleen. Een hoopvol bericht in 
coronatijd. 
Maarten Das, parochiaan Driebergen

Bewuste eerste stap
De heilige Athanasius van Alexandrië schrijft omstreeks het 
jaar 320 in zijn geschrift over de menswording van het Woord, 
dat God mens wordt om de mens te vergoddelijken. Kerst is 
daarom allereerst het feest van de geboorte van God die 
mens wilde zijn. Om door zijn geboorte in de wereld vervolgens 
elke dag opnieuw in óns leven als zijn volgelingen, als christe-
nen, geboren te worden. Elke keer wanneer we doen wat Jezus 
ons heeft voorgedaan. Kerst is zo voor mijzelf een bewuste 
eerste stap op de weg naar het nieuwe leven in verbondenheid 
met God en mensen om ons heen. 
Pastor Johan Rutgers, pr.

Het is stil…
Stil in de kerk, er mogen maar weinig mensen komen vieren. 
Zingen kan helaas niet, onze verbondenheid daardoor meer 
ingetogen. Stil in mijn huis, de blije en opgewonden stemme-
tjes van mijn kleinkinderen heb ik al lang niet meer gehoord, 
hun warme lijfjes niet meer tegen mij aan gevoeld. En toch, in 
die stilte komt er ook een diepe rust over mij, vooral ’s avonds 
als ik buiten loop en de stilte mij omhult. Kijkend naar de 
lucht denk ik dan aan die stille nacht, de heilige nacht, de 
geboorte van een kindje, licht in de duisternis.  
Advent: ik zie een heldere ster en weet: in de stilte die ons 
omgeeft zal Gods licht stralen. Het wordt weer KERSTMIS 
Elly Rietveld, parochiaan Maarn
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Nieuws 
& achtergrond

’Eigenlijk bedrijven we hier topsport’

Bij de inspectie van het gebouw, door 
bestuurslid Dimitri Melchiors en pastor 
Hao Tran, kregen ze te horen: “Wel veel 
linten, het lijkt hier wel een bouwkeet!” 
Dat moest anders. Ze kunnen er achteraf 
wel om lachen. 
 
De teamleden zijn eindverantwoordelijk 
voor alles wat met corona, kerk en paro-
chiecentrum te maken heeft (al onze 
geloofsgemeenschappen hebben zo’n 
coronateam) en worden wekelijks gehol-
pen door nog zo’n acht andere vaste vrij-
willigers. Een fijne groep waarop ze 
kunnen rekenen en na twee maanden 
ook bedankt hebben met een bloemetje. 
Met elkaar leiden ze al maanden vierin-
gen en andere activiteiten in goede 
banen, waarbij ze steeds de vinger aan 
de pols moeten houden: van dertig 
mensen per viering naar vijftig, tachtig 
en terug naar dertig. Van openstelling 
van het parochiecentrum op anderhalve 
meter naar weer dicht, waar mensen niet 
altijd begrip voor hebben. Zij drieën 
praten elke week  met elkaar bij, zorgen 
dat ze op één lijn zitten, stellen de gang 
van zaken bij. Raquel legt een en ander 
zorgvuldig vast. 
 
Hoe vergaat het ze? 
Hanneke: “Mijn moeder van negentig 
zegt steeds: ‘Dit heb ik nou nog nooit 
meegemaakt.’ Dat is de spijker op zijn 
kop, dit hebben we met zijn allen nog 
nooit meegemaakt. Maar het is nu 
eenmaal zo. En gaandeweg leer je, we 
hebben ook weer dingen veranderd.” 
 
Wat hebben jullie weer veranderd? 
Eerst hadden we gele hesjes aan, vertelt 
Ron. Dat roept van alles op in mensen, 
het was teveel een ‘muur van geel’, door 
sommigen werd je als politieagent 

weggezet. De hesjes gingen uit, nu 
hebben ze naambordjes met ‘gastheer’ 
en ‘gastvrouw’ erop. Aanvankelijk werden 
mensen ook naar een plaats in de kerk 
toegebracht. Ook hier weerstand bij 
sommigen, die een ‘eigen plek’ hadden; 
inmiddels kijken mensen zelf waar ze 
gaan zitten, als het maar bij een groene 
sticker is. Vrijwilligers wijzen aan waar 
nog plaatsen beschikbaar zijn. Zo zijn ze 
steeds aan het ‘finetunen’.  
 
De reacties? 
Ron: ”Als we het overzien, werkt 95 
procent van de mensen fantastisch mee. 
Maar er zijn er altijd wel enkelen die 
weigeren zich aan te melden, te laat 
komen, niet geregistreerd willen worden 
etc.’’ Hanneke: “Maar die paar mensen 

blijven wèl in je hoofd zitten, daar blijf je 
soms over piekeren.”   
 
Ze vertellen hoe twee vrijwilligers ander-
half uur voor een viering begint, aanwe-
zig zijn om de kerk te laten ventileren. 
Regelmatig is dat dus om acht uur ’s 
morgens. Hoe ze er zelf niet altijd veel 
van meekrijgen, bezig als ze zijn met 
laatkomers. Hoe ze verspreid door de 
kerk zitten om alles goed in het oog te 
kunnen houden. Eigenlijk ben je 
constant de grenzen aan het bewaken, 
je moet steeds scherp blijven. “Eigenlijk 
bedrijven we hier topsport!” Het wordt 
met een lach gezegd. Maar toch.  
 
En dan is er nog de vraag wat corona 
met de parochie doet. Veel mensen 
hebben ze nog steeds niet teruggezien. 
De koffie, het samenzijn wordt ook erg 
gemist. Dat is wel een zorg. Chapeau 
voor deze vrijwilligers, én voor de andere 
coronateams in onze parochie.  
Nelleke Spiljard, pastoraal werker

Een deel van de leden van het Coronateam Zeist.

Toen de St. Josephkerk in augustus weer zou opengaan, kropen de leden van 
het Zeister Coronateam uren op hun knieën door de kerk: de anderhalve meter 
moest op de grond afgezet, de looprichting met pijlen aangegeven, de zitplaat-
sen gemarkeerd. Eerst hadden ze daartoe een “papierhausse” aan protocollen 
stap voor stap doorgenomen.

Kijken in de kerk

Interview met het ‘Coronateam St. Josephkerk Zeist’, bestaande 
uit Raquel Greeven, Hanneke Van Gameren en Ron van der Horst.

De Mantel 20_06 Anton.qxp_Layout 1  16-11-2020  11:31  Pagina 10



Veel roept op tot bescheidenheid. Kolet 
Janssen, moeder en lerares, met haar 
pijnlijke constatering dat de overal opdui-
kende hulp en solidariteit tijdens de lock-
down bijna nooit uitging van kerken, al 
sloten veel gelovigen wel aan bij buurt- 
en gemeente-initiatieven. We zijn te oud, 
te klein, te weinig veerkrachtig, te veel 
verspreid. 
 
Hilde Kieboom van Sant’Egidio laat zien 
dat het wel kán, hulp bieden vanuit de 
kerk. Sant’Egidio geeft in allerlei Euro-
pese steden noodhulp aan daklozen. 
Maar er zijn veel oudere vrijwilligers, 
behorend tot de risicogroep. 
 
Kieboom: “En daar geschiedde het mira-
kel: als uit het niets kwamen een voor 
een vrijwilligers tevoorschijn die spon-
taan en gratis hun diensten aanboden: 
mannen en vrouwen, dertigers en veer-
tigers, technisch misschien werkloos, 
maar zij wilden hun dagen niet in ledig-
heid tussen vier muren doorbrengen. 
Volwassenen die in de drukte van het 
dagelijks bestaan weinig aan reflecteren 
en zorg voor noodlijdenden toekwamen 
maar in de gegeven omstandigheden 
open stonden voor een nieuwe ervaring. 
Mensen van middelbare leeftijd van wie 
de ogen waren opengegaan over de futi-
liteit van sommige activiteiten en passies 
die hun aandacht en energie totnogtoe 
hadden opgeëist. Ze waren met onver-

wacht velen. We zagen het overal in 
Europa. Een leger van bekwame en 
genereuze mannen en vrouwen stond 
op, bereid om te dienen. Voor velen werd 
het niet enkel een ervaring van diaconale 
inzet maar ook een spirituele ontdekking 
van de dingen die er werkelijk toe doen 
in het leven.” 
 
Een heel andere bijdrage komt van 
docent liturgiewetenschappen Sam 
Goyvaerts, die constateert dat huislitur-
gie en een persoonlijk gebedsleven voor 
veel mensen inmiddels onbekend zijn. 
De vraag die de apostelen aan Jezus 
stelden, “Heer, leer ons bidden”, is 
uiterst actueel geworden door de coro-
nacrisis. Hij denkt dat kerkgemeen-
schappen moeten inzetten op het 
opnieuw leren bidden. Hij spreekt van 
een ‘langzaam oplopende weg’ en denkt 
dat juist ook de digitale weg een belang-
rijke rol kan spelen. 
 
Een bijdrage die me ook aansprak is die 
van Jos Moons Hij pleit ervoor te 
aanvaarden dat we het nog een tijdje 
niet weten. Wie al weet wat de corona-
crisis ons te leren heeft en wat we met 
de ontkerkelijking moeten, hoeft niet 
meer gelovig te zoeken, te luisteren, te 
ontvangen. God heeft zo iemand weinig 
meer te zeggen. Mooi vind ik ook: “We 
kunnen de kerk volgens mij beter 
verstaan als een bescheiden pleister-

plaats van geloof, hoop en liefde dan als 
een alomtegenwoordig netwerk van 
christelijke presentie. Ik zie haar nieuwe 
identiteit als een pretentieloos lampje 
op de korenmaat. Een kerk waarvan de 
gelovigen steeds meer moeten leren van 
God te zingen in een vreemd land (psalm 
137), een arme kerk die niet moraalrid-
derend de les leest maar op weg is met 
mensen en mee zoekt en het soms ook 
niet weet.” 
 

Titel: Kerk in Tijden van Corona. Met 
bijdragen van Gerard de Korte, Erik 
Borgman, Hilde Kieboom, Jos Moons, 
Herman Rompuy, Kolet Janssen, Lode 
van Hecke en anderen. Uitgave van 
Adveniat en Halewijn. 
Nelleke Spiljard, pastoraal werker

11november 2020 - februari 2021

Nieuws & 
achtergrond

Het coronateam van Zeist vraagt zich af hoe verder in de kerk na corona. Zij 
zijn niet de enigen. Onlangs verscheen het boek “Kerk in tijden van corona. 
Diagnose-dilemma-duurzame toekomst.” Welke lessen trekken christenen uit 
deze coronatijd? Wat zijn de aandachtspunten voor een nieuwe toekomst van 
onze lokale kerken, in Nederland en Vlaanderen? Want door deze crisis wordt 
een nieuwe toekomst geboren. Er verandert veel. Met het pastoraal team 
hebben we dit boek gelezen. Ik vind het de moeite waard, een scala aan 
auteurs zet je aan het denken.

Aansprekend boek over ‘Kerk in tijden 
van corona’
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Interview 
In het parochiebestuur is Peter Reinders geïnstalleerd als nieuwe vicevoorzit-
ter, Hans Burgman als communicatieman. Zij gaan zich inzetten om de 
gestage teruggang in kerkgangers, en daaruit volgend in financiële middelen 
en andere mogelijkheden, aan te pakken. Hierbij samengevat enkele van hun 
gedachten. Ook filosoferen zij over Kerst en drie daarbij behorende thema’s.  

Nieuwe vicevoorzitter en communicatieman in bestuur

’DUIDELIJK ZIEN TE KRIJGEN 
WAARAAN BEHOEFTE IS EN WELKE 
ROL DE KERK KAN HEBBEN’
Om het proces te kunnen keren van minder mensen, 
minder geld, minder mogelijkheden binnen de katholieke 
kerk, bij parochie Sint Maarten, moet een inspirerend 
verhaal verteld blijven worden, meent Peter Reinders, de 
nieuwe vicevoorzitter in het parochiebestuur. Hij weet dat 
dit een hele opgave is, maar hij is optimistisch.

Reinders: ‘Mensen zijn niet minder spiritueel dan vroeger, de 
behoefte aan houvast is nog steeds groot. De kerk, de parochie, 
kan daarin voorzien en moet blijven proberen het juiste 
antwoord op de verschillende vragen van mensen te vinden. 
Het is niet meer vanzelfsprekend dat zij horen wat de kerk te 
zeggen heeft; de tijd dat verenigingen en onderwijs onder de 
kerkelijke zuil vielen is voorbij. De huidige tijdgeest ademt indi-
vidualisering. Het zou goed zijn weer met een frisse blik naar 
de kerk te kijken en met programma’s in te spelen op de bevin-
dingen, om zo samen de soms toch wat sombere cultuur probe-
ren te keren.” 
 
De rol van de kerk moet daartoe wellicht opnieuw worden gede-
finieerd, zegt hij. Een onderzoek naar de kansen bij Sint Maarten 
is in voorbereiding; corona bracht vertraging: ‘Als we via inter-
views met parochianen, vrijwilligers en locatiebestuurders duide-
lijk krijgen waaraan behoefte is en welke rol de kerk kan hebben, 
zijn op basis daarvan mogelijk aangescherpte doelen te stellen. 
Misschien moeten we ook onze boodschap actualiseren. Nu 
loopt alles terug. Hoe is dat door samenwerking te keren? Al 
doen we dat met het enthousiasme van de naïviteit.” 

Peter Reinders 
* Geboren 27-10-1960 te Eindhoven, getrouwd, drie kinderen, twee kleinkinderen, woont in Maarsbergen; 
* Na vwo: Universiteit Wageningen. In 1985 afgestudeerd, gepromoveerd in 1989; 
* Loopbaan: vijf jaar researchorganisatie in Wageningen, vijf jaar werkzaam bij organisatie-adviesbureau McKinsey&Co, 

daarna ondernemer, sinds 2003 managing partner bij advocatenkantoor Lexence, Amsterdam; 
* Vrijwilligerswerk: bestuurslid Universiteitsfonds Wageningen, voorzitter Wageningen Ambassadors (ondersteuning  

universiteit), sinds oktober 2020 vicevoorzitter bestuur parochie Sint Maarten; 
* ‘Een zoekende katholiek ben ik: ik weet dat ik het niet kan weten. Het woord zegt het al: geloven. Het katholicisme  

geeft daar mooi vorm aan. Haar cultuur is verwelkomend, niet strikt, niet zo tekst vast. Mooi ook is dat pluriformiteit er 
mogelijk is. En, de gezamenlijkheid is belangrijk: je voelt je deel van het geheel.’

Peter Reinders, vicevoorzitter: 
‘…mogelijk aangescherpte doelen stellen…’
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Hans Burgman, nieuw bestuurslid communicatie, vult aan 
dat belangrijk is na te gaan of een gerichte indeling in doel-
groepen mogelijk is: ‘Welke leeftijdsgroep heeft welke behoef-
tes, aan welke groepen besteden we speciale aandacht? Op 
basis van de antwoorden op zulke vragen moet er een gedif-
ferentieerd aanbod komen.’ 
 
Bijvoorbeeld: ouders met kinderen vragen iets heel anders 
dan ouderen; jongeren zul je heel specifiek moeten benaderen; 
hoe schenkt de kerk aandacht aan eenzamen, aan mensen 
die in armoede leven, aan chronisch zieken. ‘In ons huidige 
aanbod zit al veel goeds en dat is duidelijker en breder neer te 
zetten, onder meer via doelgerichte communicatie.’ 

 
Burgman ziet ook kansen voor verbinding en uitwisseling met 
andere christelijke kerken die óók kampen met teruggang. 
‘Wat daar aan ideeën leeft, moet je niet onbenut laten. Samen-
werking zoeken, van elkaar leren, mede via multi-mediale inzet: 
daar gaan we goed naar kijken.’

13november 2020 - februari 2021

Interview 

Kersttijd: licht en hoop 

Hans: ‘Voor mij staan de woorden ‘licht’ en ‘hoop’ voor 
leven, levendigheid. Wanneer een voorganger jou met zijn 
preek weet te raken, kan dat bemoedigend zijn: het kan je 
sterken en vertrouwen geven in de toekomst. De kerk is 
een plek om tot jezelf te komen. Als een voorganger dat 
goed weet te orkestreren, kom jij er als bezoeker met power 
uit: een hoopvol gegeven.’ 
 
Peter: ‘In de aanloop naar Kerstmis is er altijd een  
- mooie - zwaarte en donkerte. Met Kérst gaan we weer 
naar het licht, wat voor mij staat voor nieuw begin. Daar zit 
hoop in: een nieuw jaar strekt zich voor je uit. Ook verwijst 
‘licht’ naar de steun die mensen van hun geloof kunnen 
ondervinden, het geeft houvast. Door de eeuwen heen 
heeft geloof ook altíjd hoop geboden.’

Kersttijd en ‘het kleine’ 
Hans: ‘Gelukservaring zit niet in groots en meeslepend 
maar juist in kleine dingen: een spelletje doen met het 
gezin, een vogel gadeslaan in de natuur. Iets kleins kan 
dan ineens indrukwekkend groot zijn. Ik ben blij dat ik de 
innerlijke rust heb gevonden te kunnen stilstaan bij kleine 
dingen met waarde: eten met vrienden, gesprekken met 
geliefden, ervaringen delen.’ 
 
Peter: ‘Een paar weken geleden is een kleinzoon geboren. 
Toen zag ik hoe kwetsbaar je bent als je aan het aardse 
begint; en ook in het einde zit het kleine weer. De uitdaging 
is het kleine te blijven zien, daar zit immers het grootse in. 
Het is wezenlijk klein geluk te omarmen: die wandeling, 
‘s avonds een glas wijn, contact met je kinderen.’Hans Burgman, communicatie: 

‘Welke leeftijdsgroep heeft welke behoeftes?’

Hans Burgman 
* Geboren 23-2-1959 te Zeist, getrouwd, drie kinderen, woont in Zeist; 
* Na havo: propedeuse heao, bachelor business administration aan Managementcollege Henley,  

Zeist, erna bij Henley Londen post graduatediploma; 
* Vanaf zijn 26ste diverse functies in het bedrijfsleven, operationeel respectievelijk op directie- en bestuursniveau,  

in die periode een commissariaat, in 2011 overstap naar onderwijs, docent/staflid/afdelingscoördinator  
verkorte hbo-opleiding bedrijfseconomie en management bij IVA Driebergen (onderwijsinstituut autobranche); 

* Oktober 2020 geïnstalleerd als bestuurslid communicatie parochie Sint Maarten; 
* ‘Ik ben róóms katholiek. Niet sterk praktiserend, wel sterk gelovend in het bestaan van Onze Lieve Heer. Meermalen heb 

ik ervaren, op moeilijker momenten, dat Hij bestaat. Daar vind ik veel kracht bij. Voor mij is belangrijk dat ik nu via 
bestuurswerk een bijdrage kan leveren en zo meer praktiserend word.’
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Nieuws 
& achtergrond

Het bestuur van de clusterparochie Sint Maarten te Zeist heeft mij door een 
ijlbode een fraai pincet voor het uitreiken van de Communie laten bezorgen. Het 
is ongeveer 20 cm lang, goudkleurig met een zilveren kruisje erop. Er zit een 
begeleidend schrijven bij van de maker. 
 
Ik citeer: ’Dit pincet is gemaakt van messing (een koper legéring) met zilveren uiteinden 
zodat het Allerheiligste met dit edelmetaal uitgereikt kan worden. Het zilveren kruisje aan de 
bovenzijde wil benadrukken dat het hier gaat om een liturgisch gebruiksvoorwerp.’ Dan volgen 
nog aanwijzingen hoe je het moet bewaren (‘ín een plastic zakje’) en hoe je het kunt oppoetsen 
(‘met Silvo = zilverpoets'). Deze gebruiksaanwijzing is getekend door de producent Renze Tilma. 
 
Hij is minstens zo vermeldenswaard als zijn product. Renze Tilma is, uit een protestantse geloofsge-
meenschap, voor het huwelijk met zijn katholieke vrouw katholiek geworden. In het gezin zijn zeven 
kinderen geboren en katholiek opgevoed (met wat protestantse tinten). Eén van hen, Ignas Tilma, is 
priester geworden in het bisdom Haarlem en thans pastoor te Tuitjenhorn, de Heimatparochie van onze 
onvergetelijke medebroeder pater Jan Mors svd (1928-2010), pionier-apostel in het uitgestrekte, proble-
matische Amazone gebied, Brazilië. Een andere zoon, Paulus Tilma, heeft kortgeleden zijn stagejaar in 
onze parochie afgesloten. Hij werd 7 november tot diaken gewijd, op 5 juni volgend jaar volgt zijn wijding tot 
priester voor het aartsbisdom Utrecht. Kardinaal Eijk heeft hem voor de tussentijd benoemd tot ‘kandidaat-
priester’ in Doetinchem. Dit is een nieuwe kerkrechtelijke term die klinkt als ‘kandidaat-notaris’. De familie 
heeft enkele ‘kroonjuwelen’ uit de Reformatorische spiritualiteit in ere gehouden, bijvoorbeeld de dagelijkse 
Bijbellezing na de warme maaltijd. Ik reken er vast op dat zowel het pincet als de voortreffelijke ‘kandidaat-
priester’ Paulus Tilma tot onze blijvende verworvenheden van het coronatijdperk gaan behoren. Tot zover deze 
lichtpuntjes in donkere tijden. 
 
Pater Jan Holman, svd

Lichtpuntjes in 
donkere tijden
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ZATERDAG 21 NOVEMBER 
E : 19.00 Driebergen J. Rutgers, pr  

ZONDAG 22 NOVEMBER 
Christus Koning 
C : 09.30 Doorn M. Sarot, diak
G : 09.30 Leersum werkgroep 
E : 11.00 Maarn J. Rutgers, pr
G : 11.00 Woudenberg M. v.d. Horst 
E : 11.00 Zeist Mgr. W. Eijk 

ZATERDAG 28 NOVEMBER 
E : 19.00 Woudenberg H. Zemann 

ZONDAG 29 NOVEMBER, 1e Advent 
E : 09.30 Doorn H. Bloem 
C : 09.30 Driebergen N. Spiljard
C : 09.30 Leersum M. Sarot
C : 11.00 Maarn N. Spiljard
E : 11.00 Zeist H. Zemann

ZATERDAG 5 DECEMBER 
E : 19.00 Doorn J. Rutgers
G : 19.00 Zeist M. v.d. Horst

ZONDAG 6 DECEMBER, 2e Advent 
C : 09.30 Driebergen C. van Loon
C : 09.30 Leersum M. Sarot 
C : 11.00 Maarn C. van Loon 
G : 11.00 Woudenberg M. v.d. Horst 
O : 19.00 Woudenberg M. Sarot z 
E : 11.00 Zeist J. Rutgers 

DINSDAG 8 DECEMBER 
Maria Onbevlekt Ontvangen 
E : 09.30 Barneveld J. Rutgers {

WOENSDAG 9 DECEMBER 
V : 19.30 Leersum E. Noltus  

T. Wagenaar
V : 19.15 Zeist M. Bierhaus 

J. van Andel
ZATERDAG 12 DECEMBER 
C : 19.00 Leersum M. Sarot

ZONDAG 13 DECEMBER, 3e Advent 
K : 09.30 Doorn A.k. Damen 
C : 09.30 Doorn C. van Loon
C : 09.30 Driebergen M. Sarot
C : 11.00 Maarn C. van Loon
E : 11.00 Woudenberg H. Bloem 
E : 11.00 Zeist H. Zemann

DINSDAG 15 DECEMBER 
B : 19.00 Zeist H. Zemann

WOENSDAG 16 DECEMBER 
V : 19.30 Leersum E. Noltus  

T. Wagenaar
V : 19.15 Zeist N. Spiljard 

R. Baayen

ZATERDAG 19 DECEMBER 
E : 19.00 Driebergen J. Rutgers

ZONDAG 20 DECEMBER, 4e Advent 
C : 09.30 Doorn N. Spiljard 
E : 15.00 Driebergen H. Zemann 
C : 09.30 Leersum M. Sarot 
C : 11.00 Maarn N. Spiljard
C : 11.00 Woudenberg M. Sarot 
E : 11.00 Zeist H. Zemann

WOENSDAG 23 DECEMBER 
V : 19.30 Leersum E. Noltus  

T. Wagenaar
V : 19.15 Zeist G. Kardol  

E. de Boom

DONDERDAG 24 DECEMBER, 
Kerstavond 
C : 20.30 Doorn C. van Loon
I : ??? Driebergen M. Sarot
E : 22.00 Driebergen H. Bloem
E : 21.00 Leersum P. Koper

M. Sarot
E : 19.00 Maarn H. Zemann 
C : 23.00 Maarn C. van Loon
E : 21.00 Woudenberg H. Zemann 
C : 19.00 Zeist N. Spiljard 
E : 23.00 Zeist H. Zemann 

VRIJDAG 25 DECEMBER, 
1e Kerstdag 
E : 10.00 Doorn H. Bloem
C : 09.30 Driebergen M. Sarot
C : 09.30 Leersum N. Spiljard 
C : 11.00 Maarn M. Sarot 
C : 11.00 Woudenberg N. Spiljard 
E : 11.00 Zeist J. Rutgers 
k : 15.00 Zeist M. v.d. Horst 

ZATERDAG 26 DECEMBER, 
2e Kerstdag 
E : 11.00 Zeist H. Zemann

ZONDAG 27 DECEMBER, H. Familie 
C : 09.30 Doorn N. Spiljard  
G : 09.30 Driebergen werkgroep 
C : 09.30 Leersum M. Sarot
C : 11.00 Maarn N. Spiljard
C : 11.00 Woudenberg M. Sarot 
E : 11.00 Zeist H. Zemann

DONDERDAG 31 DECEMBER, 
Oudjaar 
E : 19.00 Driebergen J. Rutgers

VRIJDAG 1 JANUARI, Nieuwjaarsdag 
G : 11.00 Woudenberg M. v.d. Horst 
O: 10.30 Zeist N. Spiljard  
E : 11.00 Zeist J. Rutgers 

Vieringen 
roosterVieringenrooster zaterdag 21 november 2020 t/m vrijdag 1 januari 2021

E: Eucharistieviering 
C: Communieviering 
G: Gebedsviering 
B: Boeteviering 

WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN. BIJ DE PRODUCTIE VAN DEZE MANTEL  
WAS HET VIERINGENROOSTER VOOR JANUARI/FEBRUARI 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 
in Zeist, Driebergen en Woudenberg en over de stille 
aanbidding op zaterdagmiddag. Wilt  u biechten, neem 
dan contact op met een van de priesters.

 Kindje wiegen: zie pag 19
 Ons Centrum, Dorpsstraat 15, Doorn (li naast de kerk)
 Johanneskerk, Lomboklaan 9, Leersum, zie pag 19
 Kisiclub
 Kerkelijk centrum Zeist-West, De Clomp 31-33, Zeist.

Vespers Advent: zie pag 19
Nieuwjaarsdag: Viering niet toegankelijk, maar online te
volgen via www.pknzeistwest.nl.

z De Voorhof, Nico Bergsteijnweg 139, Woudenberg 
{ H. Catharinakerk, Langstraat 36, Barneveld

K: Kleuterkerk 
k: Kindje wiegen 
V: Vesper 
I:  Kerstavondinloop in de kerk 
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De financiën staan ook de komende 
jaren onder druk door o.a. een veel ster-
kere stijging van de vaste lasten dan in 
het recente verleden, zoals onderhoud, 
restauratie en energie. Verder bezuinigen 
is (bijna) onmogelijk, terwijl de opbreng-
sten van Kerkbalans en collecten al jaren 
op rij sterk afnemen. Dit jaar zijn de 
collecte-opbrengsten zelfs gehalveerd. 

Onze belangrijkste bron van inkomsten 
is nog steeds de Kerkbalans. In de 
maand januari ontvangt u de bekende 
kerkbijdrage-enveloppe: geef alstublieft 
ruimhartig, laat blijken dat u geeft om 
uw kerk; de slogan van Kerkbalans 
2021 is veelzeggend: ‘Geef vandaag 
voor de kerk van morgen’. Wij willen ook 
de komende jaren een levende parochie 
zijn, met mooie vieringen, liefst met een 
koor en een organist, ook al zal dit door 
alle coronamaatregelen anders zijn dan 
u gewend bent. Laten we het samen
doen en omzien naar elkaar.

Behalve de gebouwen en hun stook-
kosten moeten de pastoor, de pasto-
raal werkers en het secretariaat van 
uw kerkbijdragen betaald worden. We 
ontvangen geen subsidie maar willen 
toch een plek zijn waar iedereen 
terecht kan, en zijn dus geheel afhan-
kelijk van de bijdragen van alle paro-
chianen om de deuren open te 
kunnen blijven zetten. Voor dopen, 
Eerste Heilige Communie, vormsel, 
trouwen, rouwen en alles daar 
tussenin; kortom, een doorsnede van 
een samenleving die LEEFT. 

Een groeiend aantal parochianen 
maakt inmiddels gebruik van een over-
eenkomst voor financiële steun aan 
onze parochie: een goede ontwikkeling, 
het levert de schenker fiscaal voordeel 
op, m.a.w.: de bijdrage is hoger zonder 
dat het meer kost. Uw parochie heeft 
uw financiële bijdrage heel hard nodig. 
Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage. 

Nieuws
& achtergrond

Het afgelopen jaar is ook de Sint Maartenparochie ongekend hard geconfron-
teerd met de ingrijpende gevolgen van de corona-uitbraak in Nederland. Dit 
alles is helaas ook van invloed op onze begroting/jaarcijfers (optelsom van 
inkomsten en uitgaven): het begrote tekort van € 28.500 zal door alle coro-
namaatregelen verder toenemen, naar circa € 75.000. 

Kerkbalans
Actie Kerkbalans 2021, van 16-30 januari. Kerkbalans is een gezamenlijke 
actie van de Rooms-Katholieke, Protestantse en Oudkatholieke Kerk van Neder-
land en, sinds 2018, de Evangelische Broedergemeente. Sinds 1973 werken 
ze samen voor een jaarlijk beroep op de leden van 
plaatselijke geloofsgemeenschappen om financiële 
bijdragen te leveren aan de eigen kerk, om die zo 
levend te houden. 

’Vandaag geven voor de kerk 
van morgen’ is hoognodig

’Bovenin staan de 
mensen die het werk 
doen, daaronder het 
bestuur’ 
Je hóórt het mensen zeggen: ‘Nou, 
dat bestuur….’ Een ietwat misprij-
zend geluid, meestal gebaseerd op 
aannames, gevoel, minder op feiten. 
Hoe reageren de nieuwe bestuurs-
leden bij Sint Maarten, Hans Burg-
man (communicatie) en Peter Rein-
ders (vice-voorzitter), daarop? 

Reinders: ‘Van 
dergelijk misprij-
zen heb ik nog 
niks gemerkt. 
Waar ik de kerk 
bezoek, in Maarn, 
voel ik me zeer 
welkom en ge-
dragen. En, voor 

mij is eigenlijk voor alle organisaties 
het juiste organogram: bovenin staan 
de mensen die het werk doen; de ma-
nager, voorzitter, directeur komt daar-
onder. Bestuurders behoren dan ook 
de nodige bescheidenheid te betrach-
ten, die zijn er allereerst voor het on-
dersteunende meedenken. Bij ons 
vormt het pastoraal team de kern, met 
daar omheen al die bevlogen vrijwilli-
gers, pas dan het bestuur.’ 

Burgman: ‘Dui-
delijk is dat de 
kennis binnen 
de parochie bij 
de locaties zit. 
Het traditionele 
model van hië-
rarchie werkt 
niet meer. Als 
bestuur moeten wij ondersteunend 
zijn, en daardoor motiverend; de con-
crete input komt van de locaties, ons 
bestuur moet daar goed naar luisteren 
en er ons voordeel mee doen. Com-
municatie zal een grote rol kunnen en 
ook moeten spelen in het oppakken 
en daadwerkelijk benutten van alle lo-
kale draden die worden aangeleverd.’

Parochiebestuur Sint Maarten, Gerard Hoogervorst, penningmeester 
ghoogervorst1947@gmail.com
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Dit najaar besprak de Nederlandse katholieke Contactraad voor Interreligieuze 
Dialoog (CID) het document ‘Een gewonde wereld dienen in interreligieuze 
solidariteit – een christelijke oproep tot reflectie en actie tijdens COVID-19 en 
daarna’. De Wereldraad van Kerken en de Pauselijke Raad voor de Interreligi-
euze Dialoog gaven het document gezamenlijk uit. Zij pleiten voor een oecu-
menisch en een interreligieus antwoord op de coronapandemie. 
 
De CID-leden, met voorzitter mgr. H. Woorts, noemen het document inspirerend. 
Het samen zoeken naar antwoorden gaat in tegen de polarisatie in de samenleving 
en de zelfgerichtheid van de cultuur. Beide raden roepen christenen op, samen 
met mensen van andere tradities te reageren op de problemen veroorzaakt door 
corona. Daar is solidariteit voor nodig en dat kan het beste bereikt worden door 
goede interreligieuze contacten en samenwerking. “We zijn geroepen van elkaar te 
leren in deze tijd van crisis.” 
 
In het document wordt de triniteit (Heilige Drie-Eenheid) genomen als model voor 
de interreligieuze samenwerking en solidariteit. Zoals de liefde van de Vader geen 
grenzen kent, zo heeft de Zoon zich verenigd met iedere mens en zo overstijgt de 
Geest alle grenzen. Alle mensen zijn door God geschapen en delen als broeders en 
zusters dezelfde waardigheid. Het gaat dus niet alleen om samenwerking met en 
het helpen van andere christenen, iedereen wordt aangesproken, alle mensen van 
goede wil. “Wij hebben bewust gekozen voor een document dat ook andere religies 
inspiratie kan geven, vanuit hun eigen traditie,” zegt kardinaal Miguel Ayuso Guixot, 
voorzitter van de Pauselijke Raad. 
 
Het verhaal van de barmhartige Samaritaan illustreert dit: die komt uit een andere 
religieuze gemeenschap maar is de enige die de man helpt die wordt neergeslagen 
en aan zijn lot overgelaten. Het verhaal laat zien dat we religieuze en culturele 
vooroordelen moeten overwinnen. De coronapandemie veroorzaakt ziekte en dood 
en ook meer armoede, huiselijk geweld en isolement. De raden roepen op daarop 
te reageren met “nieuwe vormen van solidariteit die alle grenzen overstijgen”, ons 
open te stellen voor bronnen buiten onszelf, het sterker betrekken van jongeren en 
meer aandacht voor mensen in nood.

Nieuws & 
achtergrond
Nieuws 
& achtergrond

Gebedsweek voor 
de Eenheid 
De plaatselijke geloofsgemeenschap-
pen hebben nog geen praktische invul-
ling kenbaar gemaakt van de Gebeds-
week voor de Eenheid, van 17 t/m 24 
januari. Thema deze keer: ‘Blijf in mijn 
liefde’, een oproep van Jezus Christus 
zelf uit het evangelie volgens Johan-
nes, in een tijd van sociale afstand 
een extra passend thema. 
Bij het voorbereiden van de lokale 
gebedsweek ondersteunen de Raad 
van Kerken en MissieNederland de 
kerken en werkgroepen met materiaal. 
Er wordt een orde van dienst aange-
boden, materiaal voor acht dagen van 
gebed en bezinning en er is aanbod 
voor kinderen en tieners. Er zijn 
posters om de activiteiten onder de 
aandacht te brengen, gebedsboekjes, 
-kaarten en -armbandjes.  
Op de website is promotiemateriaal te 
downloaden: www.weekvangebed.nl. 
 
 

Kerststallenroute 
In Baarn (parochie H.H. Martha en 
Maria) wordt voor de 25ste keer de 
kerststallenroute ‘Weg van het Licht’ 
georganiseerd. In zo’n 200 Baarnse 
tuinen zijn van 18 december tot 6 
januari kerststallen zichtbaar vanaf 
de openbare weg. De route is op eigen 
gelegenheid af te leggen, bij voorkeur 
lopend/fietsend, en kent een grote 
variatie aan stallen, schilderijen, 
wandkleden, kinderkerststallen etc., 
voor het overgrote deel door de deel-
nemers zelf gemaakt. 
Voor de route:  
zie www.wegvanhetlicht.nl.   
Let op de witte sterren.

Pleidooi voor oecumenisch,  
interreligieus antwoord op  
pandemie

Beeld van de Heilige Drie-Eenheid. FOTO Pixabay

De Mantel 20_06 Anton.qxp_Layout 1  16-11-2020  11:31  Pagina 18



Driebergen -  Kerstvieringen in coronatijd 
De afgelopen tijd hebben we ervaren dat de mogelijkheden om kerkgangers te 
mogen verwelkomen steeds afhankelijk waren van de situatie rond corona en de 
maatregelen die de overheid daarbij oplegt. Wat de situatie rond de kerstdagen zal 
zijn, weten we nog niet op het moment dat deze aflevering van de Mantel wordt 
samengesteld. We hopen dat onze kerk open kan zijn, maar we gaan er van uit dat 
ook bij die vieringen een maximum geldt van 30 bezoekers in de kerk. Voor het 
bijwonen van de kerstviering kunt u vanaf half november intekenen op een lijst die 
daarvoor op zondag in de kerk ligt. Op die manier bereiken we de parochianen die 
ook op andere zondagen naar de kerk willen en durven komen. Als er half december 
nog plaatsen beschikbaar zijn, dan stellen we u daarvan via de wekelijkse mede-
delingen en de nieuwsbrief op de hoogte. De resterende plaatsen kunnen vanaf 
dat moment per mail gereserveerd worden. We streven ernaar de deuren van de 
kerk op Kerstavond, voorafgaand aan de eerste viering, open te zetten voor iedereen 
die even wil binnenlopen om de kerstsfeer te proeven, een kaarsje op te steken of 
met de (klein)kinderen naar de kerststal te kijken. Nadere berichten daarover 
volgen in de nieuwsbrief en de wekelijkse mededelingen. Dat we elkaar geen Zalig 
Kerstmis kunnen wensen in een feestelijk aangeklede kerk vol medeparochianen 
is een groot gemis voor iedereen: voor jonge kinderen, voor hun (groot)ouders, voor 
oudere parochianen die zich in deze dagen vaak eenzaam voelen, voor iedereen 
die zich verbonden voelt met onze geloofsgemeenschap. We hopen en bidden dat 
we elkaar komend jaar weer in goede gezondheid mogen ontmoeten en vragen uw 
begrip voor de keuzes die we moeten maken rondom de vieringen in onze kerk. 
Locatieraad en Pastoraatgroep 
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Zeist -  Adventsvespers – bezinnen op weg naar kerst 
Thema van de vespers: ‘Verbinding’ 
9 december: ‘Verbinding met jezelf’, Miriam Bierhaus en Jeannette van Andel 
16 december: ‘Verbinding met de ander’, Nelleke Spiljard en Robert Baayen 
23 december: ‘Verbinding met God’, Gertjaap Kardol en Ellen de Boom 
4 cantores ondersteunen de vespers met zang, Gertjaap Kardol begeleidt hen op 
de piano. 
Plaats: Kerkelijk centrum Zeist-West, De Clomp 33-02, Zeist. Tijd: 19.15 
uur. Vespers worden via Kerkomroep.nl uitgezonden. Meer info: 
www.pknzeist.nl. Hier wordt vermeld of u zich al dan niet moet aanmelden voor 
een vesper. 

Uit de parochie 
vieringen

Leersum -  Vespers in de adventstijd (onder voorbehoud) 
December is altijd druk, met korte dagen en veel te doen. Soms is er bijna geen tijd 
om stil te zijn. Daarom houden de geloofsgemeenschap St. Andries en de Johan-
neskerk-gemeente op drie achtereenvolgende woensdagavonden in de periode van 
Advent een kort avondgebed/vesper. Een half uur rust, zingen, bijbelwoorden, 
gebed en stilte. 
Data: woensdag 9. 16 en 23 december. Plaats: Johanneskerk, Lomboklaan 9, 
Leersum. Tijd: 19.30-20.00 uur. Begeleiding: Theo Wagenaar en ds. Evelyn Noltus. 

Maarn -  Plannen voor 
Kerstmis 2020 
Een aantal activiteiten in Maarn/ 
Maarsbergen zullen dit jaar geen 
doorgang kunnen vinden i.v.m. Covid-
19. Geen Kerstsamenzang in de Twee
Marken en geen Lichtjestocht op het
Landgoed ’t Stort.
Geen bijeenkomsten van de Sociëteit
en geen concerten van Muziek in de
Kerk. Dat doet zeer. Zelfs de vieringen
op Kerstavond, 1e Kerstdag en zondag
27 december zullen naar verwachting,
maar toegankelijk zijn voor maximaal
40 personen. Bij het verspreiden van
de Mantel zit er een briefje in om uw
voorkeuren kenbaar te maken voor
één van deze vieringen. We zullen de
schaarse zitplaatsen zo eerlijk moge-
lijk verdelen naar uw 1e of 2e voorkeur
en contact opnemen als er meer dan
40 personen voor dezelfde viering
opteren. Tevens kunt u aangeven of
u behoefte heeft aan bezoek van
iemand van het pastoraal team. Wij
wensen u en uw familie een zalig
Kerstfeest en een gelukkig Nieuwjaar.
Locatieraad Maarn 

Zeist -  Kindje wiegen 
Ieder jaar vieren wij het Kerstfeest 
met onze jongste kinderen tijdens het 
traditionele ‘Kindje wiegen’. Op 1e 
Kerstdag komen we om 15.00 uur 
samen in de Josephkerk in Zeist 
(Rozenstraat 20).  
Ook oudere kinderen zijn welkom. Voor 
deze viering dient u zich aan te melden 
bij het secretariaat, Raquel Greeven, 
030-6922113 of emmaus@parochie-
sintmaarten.nl. Geef daarbij aan met
hoeveel volwassenen en kinderen u
aanwezig wilt zijn.
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In de Tweede Wereld oorlog heeft de Duitse bezetter in Nederland ca. 6700 klokken 
geroofd voor het vervaardigen van wapens en munitie: zo ook de torenklok van de 
Theresiakerk. In 1947 heeft een tot nog toe onbekende gever een nieuwe klok 
geschonken. Recent is de tekst van de torenklok beschikbaar gekomen door slim 
fotografeerwerk in de smalle ruimte rond de klok. De klok is gemaakt in de wereld-
beroemde klokkengieterij “Eijsbouts” in het Noord-Brabantse Asten. Op de klok 
staat bovenstaande inscriptie. 
We weten nu dat in 1947 de klok genoemd is naar een zekere Andreas. We weten 
niet welke relatie de schenker heeft met deze Andreas. Leeft hij of zij nog? De 
schenker moet toch minstens 100 jaar geleden geboren zijn. Zijn nazaten erover 
verteld? De cultuur-historische commissie verzamelt informatie voor ons nageslacht. 
Al eerder hebben wij gevraagd om informatie over deze schenker. Weet iemand 
misschien iets meer? Laat het ons weten. 
Pastoraatsgroep en Locatieraad Maarn 
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Uit de parochie 
oproepen 

MUZIEK

Fotograaf: Pixabay

Met z'n allen zingen in de kerk kan nog niet, maar wij gaan wel voor u en jou 
zingen. De H. Catharinakerk organiseert samen met De Voorhof en de Evangelie 
gemeente Nieuw Leven een muzikale avond waarbij muzikanten en zangers 
van deze kerken verzoeknummers (lied, gebed, gedicht) ten gehore brengen. 
Deze avond kan helaas niet worden bezocht, maar is online te volgen 
via www.pkndevoorhof.nl (Kerk TV (live)). Vanwege de voorbereiding is het 
niet meer mogelijk om nog een verzoeknummer aan te vragen. 
Tijd online muziekavond: 19.00 uur. Graag tot dan! 
Taakgroep Verdieping & Ontmoeting 

WOUDENBERG – ZONDAG 22 NOVEMBER - MUZIKALE OPPEPPER

Zeist  - Ontdek de vrijwilliger 
in jezelf!

Als vrijwilliger ben je het puntje op de i.  
Vrijwilliger zijn is een mooi gebaar van 
solidariteit.  
Het gaat erom je tijd te besteden, te 
delen! 
Steek jij ook je inzet als vrijwilliger in 
onze parochie?  
Wij hebben je nodig, wil jij meedoen? 

Bijvoorbeeld bij:
• De Locatieraad
• De Pastoraatsgroep
• Wijkcontact (bezoeken van mensen

op speciale momenten)
• MOV (Missie Ontwikkeling Vrede)

b.v. meedoen met acties
• Klusjes in de tuin
• Hulp bij de vieringen in Bovenwegen

en Amandelhof
• Postbode (nieuw) voor het helpen

rondbrengen van post bij brieven-
rondes

• Bezoekgroep (nieuw) op afroep, voor
bezoekjes in wijken waar geen wijk-
contactpersoon is

Voor info en aanmelden:  
Raquel Greeven, Secretariaat 
030-6922113,
emmaus@parochie-sintmaarten.nl

Maarn - Wie heeft de torenklok van Maarn geschonken? 

Een opkikkertje voor u allen

DOOR DE VIJAND GEROOFD EN GESLOOPT 
WERD IK NAAR DE SCHENKER ANDREAS GEDOOPT 

WEER IN ERE HERSTELD 
EN VERKONDIG OVER LAND EN VELD 
MIJN ZIEL PRIJST GROOT DE HEER 
DE MACHTIGEN HAALT HIJ NEER 

MAARN, KERSTMIS 1947

Laatst hoorde ik een eeuwenoude poëtische lezing waarin steeds twee uitersten 
tegenover elkaar staan. Treffend is de zin: ‘Er is een tijd om te omhelzen en een tijd 
om zich verre te houden van omhelzen’. De predikante noemde het haast profetische 
woorden in deze tijd. Ik hoop van harte met deze woorden te kunnen bemoedigen. 
Voor alles onder de hemel is een tijd dus vertrouw erop, al is het met geduld, dat er 
ook weer een tijd komt dicht bij elkaar. 
Annemiek Lanphen, parochiaan Doorn
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Uit de parochie 
en verder…

Doorn - Afscheid van twee voorgangers in de weekendliturgie
Onlangs besloten Jeanette van Osselen en Ans Damen om hun 
inzet voor onze woord- en communievieringen te beëindigen. De 
voorbereidingen namen te veel van hun tijd in beslag. Een begrij-
pelijke keuze. Op knappe en ingetogen wijze besprak Jeanette in 
haar overweging de bijbelteksten van die dag. Samen met Ans 
werden zo heel wat vieringen prachtig vormgegeven en uitgevoerd. 
Wij - en ik schrijf dit mede namens de locatieraad - zijn hen daarvoor 
bijzonder dankbaar en dat mag best wel eens gezegd worden. 
Immers als een van de belangrijkste pijlers houdt de inzet van vrij-
willigers onze geloofsgemeenschap overeind. Ik maak van deze 
gelegenheid ook nog eens gebruik om al diegenen die zich ingezet 
hebben om de veiligheidsmaatregelen rondom de corona-epidemie 
met veel zorg en professionele deskundigheid in onze kerk in stel-
ling te brengen, onze grote dank over te brengen. Tenslotte spreek 
ik het vertrouwen uit dat we gezamenlijk deze moeilijke tijden goed 
zullen doorstaan en er sterker uit tevoorschijn mogen komen.  
Bas Bueno-de-Mesquita, voorzitter locatieraad Doorn-Langbroek 
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Woudenberg - Catharinadag 2020
Op de zondag het dichts in de buurt van 25 
november, de sterfdag van onze patroonheilige, 
vieren wij in Woudenberg traditiegetrouw 
Catharinadag. Op deze feestdag staan de vele 
vrijwilligers van de Catharinakerk centraal. Wij 
spreken elk jaar onze dank uit aan iedereen 
die het mogelijk maakt om met elkaar onze 
gemeenschap draaiende te houden. Elk jaar 
worden één of twee vrijwilligers heel speciaal 
in het zonnetje gezet. Zij ontvangen die dag de 
Catharinapenning, als speciale dank voor hun 
jarenlange, brede inzet voor onze kerk. De voorbe-
reiding van de uitreiking van die penning gebeurt altijd 
in het diepste geheim. De persoon die de penning ontvangt 
komt die dag nietsvermoedend naar de kerk. Familieleden zijn wel op de hoogte en 
komen vaak met z’n allen naar de viering. Sommige ontvangers van de penning 
beginnen daardoor wat nattigheid te voelen, maar de meesten zijn helemaal over-
rompeld als zij de Catharinapenning in ontvangst mogen nemen. 
Vanwege de bijzondere omstandigheden door het coronavirus, mogen op dit moment 
maar maximaal 30 personen aanwezig zijn tijdens een kerkviering, ook op 22 
november, de dag waarop we dit jaar Catharinadag zouden vieren. We kunnen dit 
jaar helaas tijdens de viering weinig vorm geven aan het bedanken van de vrijwilli-
gers. Niet iedereen kan immers aanwezig zijn. Iets lekkers bij de koffie serveren 
gaat ook niet, omdat we op dit moment niet met elkaar koffie kunnen drinken. En 
de aansluitende borrel kunnen we dit jaar al helemaal niet serveren. Het zal dus 
lastig zijn om de feestelijke sfeer die we gewend zijn te bereiken. Om die reden 
hebben we als bestuur besloten dit jaar geen Catharinapenning uit te reiken. 
Diegene die de penning krijgt moet wel volop in de belangstelling kunnen staan en 
door ons allemaal kunnen worden bedankt voor zijn/haar inzet en worden gefelici-
teerd met de ontvangst van de penning. Dit jaar gaat dat niet. We kijken nu al uit 
naar Catharinadag 2021, waarin we hopelijk weer iemand kunnen verrassen en 
bedanken. Diegenen die dit jaar op Catharinadag naar de kerk komen, kunnen in 
ieder geval gerust zijn. Zij zullen niet worden overvallen door ons als locatieraad. 
Mocht u onverwacht een familielid in de kerk zien zitten die u niet had verwacht, 
dan is dit puur toeval…… 
De locatieraad: Rineke Bosdreisz, Wim Uijttewaal, Erwin Spies en Annemarieke Slaghekke

Leersum - Ons Eetcafé
Als gevolg van de oplopende corona-
besmettingen en aangescherpte regels 
van de overheid, zal Ons Eetcafé voor-
lopig geen gezamenlijke maaltijden 
organiseren. 
We vinden dat heel spijtig, vooral voor 
onze gasten die zo uitzien naar een 
gezellig uitje en samen eten. Maar we 
kunnen geen enkel risico nemen. 
Zodra het weer kan, zullen we dat 
laten weten. 
Ondertussen wensen we iedereen 
sterkte om de komende periode in 
goede gezondheid door te komen. 

Werkgroep en vrijwilligers 
van Ons Eetcafé. 

Maarn - Financiële situatie
Wij zijn bijzonder blij met uw bijdra-
gen voor de instandhouding van onze 
kerk. Maar het is niet genoeg. Het 
bisdom raadt ons aan om in de actie 
kerkbalans een richtbedrag te 
noemen van 1% van uw jaarinko-
men. Niet alleen voor de vele onder-
nemers in ons land, maar ook voor 
de kerken is 2020 een zwaar jaar. 
De uitgaven kunnen we nauwelijks 
verder omlaag brengen en de inkom-
sten zijn niet voldoende voor een 
positief exploitatieresultaat. Wat in 
2020 misschien niet lukt zullen we 
hopelijk in 2021 weer goed kunnen 
maken met voldoende aanbod van 
mooie vieringen.  
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Wel & Wee

Overleden 

17 juli 2020 Ploni Helling (86), Zeist   

12 september 2020 Gerardus Wilhelmus (Gerard) Brouwer (93), Driebergen 

13 september 2020 Bruno Kosterman (74), Zeist 

15 september 2020 Antoinette de Bruijn (71), Driebergen 

16 september 2020 Anna Josina Maria Slaghekke-Hendriks Vettehen (83), Woudenberg  

19 september 2020 Theodora van Vliet (89), Zeist  

23 september 2020 Cees van Dijk (80), Zeist 

28 september 2020 Engelina Stoopendaal-van den Brink (88), Zeist 

02 oktober 2020 Benedikt Steensma (99), Zeist 

02 oktober 2020 Ton Blanker (79), Zeist 

04 oktober 2020 Maria-Rosalia Anna Adriana (Riet) de Jong (98 jaar), Driebergen 

19 oktober 2020 Jaap Houtenbos (75), Leersum 

19 oktober 2020 Annie Roeterink (90), Leersum 

20 oktober 2020 Margaretha (Margot) Akkerman (101 jaar), Driebergen 

24 oktober 2020 Hendrika Maria (Riki) Pellen-Hummelink (94), Leersum 

24 oktober 2020 Jaco Haans (54), Maarn

Foto: Pixabay

In memoriam
Jaap Houtenbos   

Op 19 oktober overleed, na een kort ziek-
bed, op 75 jarige leeftijd Jacobus Simon 
Maria (Jaap) Houtenbos. 
 
Jaap was als koster heel veel jaren de 
spil tijdens de vele vieringen die in de An-
driesparochie in Leersum werden gehou-
den. Vanuit zijn functie als koster was hij 
ook lid van de werkgroep Liturgie. Die rol 
nam hij zeer serieus. Hij was altijd in voor 
de ideeën die vanuit de werkgroep werden 
bedacht om de vieringen steeds weer 
een bijzonder karakter te geven. Maar 
als het hem te gek werd was hij ook 
degene die op de rem trapte en goed ge-
nuanceerd kon aangeven waarom het 
niet verstandig was om een idee uit te 
voeren. 
 
Jaap zijn vakmanschap als koster bleef 
ook voor het pastoraal team niet onop-
gemerkt en zo kwam het voor dat bij ge-

zamenlijke viering Jaap werd gevraagd 
om mee te denken en mee te werken. 
 
Ook was Jaap betrokken bij de vele 
bazaars die in de Andrieskerk werden 
gehouden. Hij zat in de organisatie en 
ook die taak nam hij zeer serieus. Hij 
was van het begin, de eerste vergadering, 
tot het laatst, de opruimactie van de spul-
len die overbleven in de weer. Niets was 
hem te veel. 
 
De vrijwilligersavonden werden vele jaren 
in januari door Jaap, samen met Joke, 
verzorgd, van de catering tot het pro-
gramma. Hij wist ieder jaar weer een 
nieuw spel te bedenken, van boerenbridge 
tot spreekwoordenraadsels. 
 
Het dauwfietsen met Hemelvaart kon niet 
doorgaan zonder dat Jaap de route had 
uitgezet en voorgefietst. 

Voor zijn inzet bij de kerk, samen met al 
het andere vrijwilligerswerk, behaagde 
het de koningin om Jaap een koninklijke 
onderscheiding te geven. Wat was hij ver-
rast op die zondagmorgen. 
 
Jaap je was mijn steun en toeverlaat bij 
alle gekkigheid die ik bedacht, Ik zal je 
missen. 
Rust zacht. 
 
Maryse Vernooy, parochiaan Leersum 

november 2020 - februari 2021
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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 

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

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

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

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

Johan Rutgers, pastor, 06-06 53210174, johan.rutgers@stlucas.nu  

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

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

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

 

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: Peter Reinders 

Secretaris: vacature 

Penningmeester: Gerard Hoogervorst 

Personeel/vrijwillgers: vacature 

Onroerend goed: Dimitry Melchiors 

Communicatie: Hans Burgman 

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) 

 

PRODUCTIE VOLGEND NUMMER 
Deadline kopij:  
14 januari 2021 

Verspreiding:  
6 februari 2021
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