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Van de redactie 

Inhoud

Veertigdagentijd, vastentijd, woestijntijd, coronatijd. We gaan op weg naar Pasen, 
in een moeilijke periode. Is het ook verloren tijd? “Verloren tijd, dat is de tijd 
waarin wij niet als mens leefden, geen ervaring opdeden, niet leerden, werkten, 
genoten of leden. Verloren tijd is tijd zonder inhoud, lege tijd. Dat waren de achter 
ons liggende jaren zeker niet. We hebben veel, enorm veel verloren, maar niet 
onze tijd.”  Aldus predikant Dietrich Bonhoeffer in oorlogstijd (jaarwisseling 
1942/43). Ook in de gevangenis blijft hij vertrouwen op “de Stuurman die steeds 
weer het kwade ten goede keert.” 
Een tekst met dit geloofsvertrouwen kregen we ook van frater Ton Oostveen (pag. 
5). En we moesten allemaal Kerstmis anders vieren dan gehoopt, maar lees wat 
er in onze parochie in de kersttijd gebeurde (pag. 20/21): deze tijd ging niet 
verloren. We namen ook een kijkje in een minder bekend deel van de kerk: de 
wijkinloophuizen in Zeist (pag. 17). Verder moeten we u berichten dat onze gewaar-
deerde collega Hao Tran zijn werk in de parochie heeft beëindigd: hij gaat op een 
ander spoor verder (pag. 13). En verdrietig nieuws op Driekoningen: onze oud-
pastoraal werker Elisabeth van Gageldonk-van Dijl is overleden. Het symbool dat 
zij - ook in onze parochie - vaak gebruikte was “de weg”. Bij het in memoriam 
staan ook eigen teksten van haar hierover (pag. 8/9). En op de voorpagina een 
foto van parochiaan Max Nutters: Holy Island Lindisfarne, een getijdeneiland, 
bezocht door een groep uit de parochie onder leiding van Elisabeth. Vijf ouderen 
in een woonzorgcentrum kijken in dit nummer terug en vooruit op hun levensweg 
(reportage pag. 10/11). Veertigdagentijd, we gaan op weg door de woestijn. Vasten 
kan ons daarbij sterker maken (pag. 6/7). Wat ik u toewens deze periode: dat dit 
geen verloren tijd mag zijn. 
Nelleke Spiljard, pastoraal werker
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Dit zijn ècht ‘de donkere dagen voor 
kerst’. Wanneer u dit leest, ligt de kerst 
alweer een flinke poos achter ons; naar 
hoe we er inmiddels aan toe zijn en er 
bijzitten, kan ik nu alleen maar gissen. 
 
Daarom kom ik terug op die ontzettend 
oude woorden uit psalm 70 vers 1 waar-
mee we de meeste gebedsuren van het 
getijdengebed dagelijks beginnen en 
welke de monnikenvader Johannes 
Cassianus ons aanraadt om in íeder 
moment te bidden: “God, kom mij te 
hulp. Heer, haast U mij te helpen!” 
 
In het afgelopen jaar ging na de tweede 
zondag van de veertigdagentijd de eerste 
lockdown in en toen zijn we in mijn vorige 
parochie al vrij snel begonnen met het 
livestreamen van de eucharistievieringen 
vanuit het eucharistisch centrum. In alle 
onzekerheid tijdens de huidige pandemie 
komen continu die oude en intens 
menselijke woorden bij me naar boven 
drijven: “God, kom mij te hulp. Heer, 

Haast U mij te helpen!” Soms is het een 
exclamatie, een uitroep, van wanhoop, 
wanneer ik ook even niet meer weet wat 
ik nog tegen mensen moet zeggen. 
Soms is het een dankzegging na een 
parelmoment tijdens het pastorale 
dienstwerk. Soms is het een verzuchting 
en een uit handen geven van alles wat 
er in me leeft en op me afkomt. 
 
Ik wens u van harte toe dat deze tijd 
van voorbereiding op het meest heilige 
geloofsmysterie van Pasen, waarin we 
gedenken dat onze Heer Jezus Christus 
voor ons lijdt, sterft en verrijst, een geze-
gende tijd mag zijn. Dat het een tijd in 
uw leven mag zijn dat u er achter mag 
komen dat God niet onverschillig is voor 
wat er omgaat in ons leven, maar dat 
hij met kerst doelbewust, Emmanuel, 
God-met-ons, wilde zijn. Opdat wij 
zouden leven in liefdevolle verbonden-
heid met Hem en elkaar, door zijn over-
winning op de dood.  
Pastor Johan Rutgers, pr.
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Pastorale column

Op het moment waarop ik dit schrijf, bevinden wij ons in de derde week van 
de advent, gisteravond heeft onze minister-president Mark Rutte ons allen 
toegesproken en medegedeeld dat we een ‘harde lockdown’ ingaan. Als ik 
vanachter mijn laptop, over het scherm, de winkelstraat buiten inkijk, zie ik 
dat het rustig is op straat, de meeste winkels zijn dicht. Behalve bij de kaas-
boer, de bakker en de slager is er niet veel te doen.

Dat dit een gezegende tijd mag zijn

God, 
kom mij te hulp. 

Heer, 
haast U mij te 

helpen!



Een wens voor jou 
Een wens voor jou, een wens voor mij, 

een wens voor ieder mensenkind, 

dat nu in een bizarre tijd, 

nog enkel angst en onrust vindt. 

 

Als nu je vleugels zijn gebroken, 

je verlamd bent, machteloos, 

jouw werk teniet, je handen leeg, 

de hoop op toekomst uitzichtloos. 

 

 

 

Wens ik je kracht, heel diep van binnen, 

een gloed verborgen onder as.  

van wat in vlammen opgegaan is, 

maar nog niet verloren was. 

 

Er komen zeker nieuwe tijden, 

nieuwe kansen altijd weer, 

zoals een beek na lange droogte, 

weer gaat stromen als weleer. 

 

 

 

Maar laat vooral die stroom van binnen, 

ons weer sterk in het leven staan, 

wij mogen straks opnieuw beginnen, 

als beperkingen zijn afgedaan. 

 

Ik wens ons allen zin en moed, 

raap nu de brokken bij elkaar, 

er komt een tijd, vertrouw daarop, 

met voorspoed voor een heel nieuw jaar.

Frater Ton Oostveen, De Bilt 15 oktober 2020 

Foto: Sophie Duindam



Vasten heeft iets met geloof te maken. Door Vasten-
actie geven we van onze overvloed aan mensen 
die tekort komen. Dat is voor de meesten niet moei-
lijk: we eten er geen boterham minder om en 
doen toch maar mooi een goeie daad. We 
helpen wel, onze leefgewoonten veranderen niet. 
 
Amerikanen verbruiken zoveel eten dat ze het 
armste land, Haïti, volledig zouden kunnen voeden 
van wat ze weggooien. Als de hele wereld evenveel 
vlees zou eten als de gemiddelde Amerikaan, waren 
twee extra planeten nodig om het graan te verbouwen 
waarvan vee moet groeien. Een kilo rundvlees groeit 
dankzij de opbrengst van vijftien, een kilo kippenvlees 
van zes vierkante meter graan.  
 
Dichter bij huis: een gemiddelde Nederlander verbruikt zes 
keer meer water dan nodig is. Tegenover de productie van 
nutteloze dingen, gekocht dankzij slimme verkooptrucs (dus 
voor onze hebzucht), staan voor iedere Nederlander drie armen 
die niet arm hoeven zijn. Kortom, we wonen onze aarde uit. 
 

Vasten? Vast en zeker, bikkelharde nood-
zaak. Niet alleen om een aantal armen 

wat minder arm te laten zijn, ook broodnodig 
voor de toekomst van onze planeet. Vasten-

actie is algemeen, niet persoonlijk. Maar een 
eigen vastenactie… Wat doet u: schouderopha-
lend denken dat u het vastenzakje al redelijk 
gevuld had, of kijken of de eigen leefwijze wel 
wijs is? Hopelijk werpt dat vruchten af, niet alleen 
voor de Derde Wereld, ook voor onszelf. 

Bart van Soest, parochiaan Leersum

Ook dit jaar geeft de Raad van Kerken Zeist 
een digitale veertigdagenkalender uit. Thema: 
‘De weg van het zaad’. Elke week wordt een 
subthema belicht door schrijvers uit verschil-

lende kerken. Van Aswoensdag tot Pasen is er dage-
lijks een mail met afbeelding en een zinvolle tekst. Hopelijk 
is daar inspiratie uit te putten op weg naar Pasen, zeker nu 
we fysiek niet met elkaar kunnen samenkomen. Wie afgelo-
pen jaar de kalender ontving, hoeft niets te doen om hem 
weer gemaild te krijgen. Wie afgelopen jaar geen mails 
ontving, kan zich aanmelden: www.laposta.nl/f/ssrixtrs9hip.
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Nieuws 
& achtergrond

Vasten is mogelijk door tijdelijke onthouding van alle/sommige 
voedings-/genotswaren: vlees of zuivel, koffie of alcohol. Of 
door anderszins sober te leven: tv of computer uitlaten, smart-
phone negeren, slechts één dagelijkse maaltijd. Het uitge-
spaarde geld kan naar een goed doel. 
 
Vastentijd begint op Aswoensdag (17 februari 2021), 
ter voorbereiding op Pasen, 46 dagen later; doordat 
de zondagen van vasten zijn uitgesloten, telt de peri-
ode veertig dagen. Protestanten kennen geen collec-
tieve vastentraditie, wel kiezen kerkleden er individueel 
voor. De islam (ramadan) en het jodendom (zes 
bijzondere vastendagen in het jaar) 
kennen vasten ook. 

Een mens hoeft er niet gelovig voor te zijn. Medisch vasten 
bestaat (voorbereiding op medische ingreep), én gezondheids-
vasten. Gedurende – bijvoorbeeld – een week niet eten, alleen 
kruidenthee of groente- en vruchtensap drinken. Of behalve 

water/thee dagelijks een portie fruit of rijst met zeezout 
nuttigen. Aanhangers claimen gezondheidsvoordelen: 
het lichaam wordt gedwongen extra vet te verbranden 
voor energie. Daardoor verkleint het risico op diabetes 

2 (en daardoor nierschade) en hart- en vaatziekten. 
Andere positieve effecten: cholesterolverlaging, 
vermindering lichaamsontstekingen, afvallen, 

lagere bloeddruk, celreparatie, betere 
stofwisseling. 

De redactie

De veertigdagentijd bij katholieken is van oudsher 
bedoeld voor bezinning op de christelijke levenswijze, 
door zich meer open te stellen voor het Woord én door 
solidariteit met wie het minder hebben (bijv. via Vasten-
actie). Door te vasten worden gelovigen zich bewuster 
van dat doel.

Over vasten

Vasten: geven van 
overvloed aan mensen 
die tekort komen?

VEERTIGDAGENKALENDER



Met een opleiding zijn mensen beter in staat een inkomen te 
verdienen en een eigen bedrijf op te zetten, des te meer in 
deze bijzondere tijd. De afgelopen drie jaar volgden al meer 
dan 4000 mensen een beroepsopleiding met hulp van Vasten-

actie en kregen ruim 10.000 jongeren basis- of voortgezet 
onderwijs. Tijdens Vastenactie 2021 is het de bedoeling nog 
meer mensen een steuntje in de rug te geven. 
 
Gebrek aan scholing is een belangrijke oorzaak van werkloos-
heid en armoede. Overigens biedt een baan niet automatisch 
een uitweg uit de armoede. Wereldwijd leven miljoenen 
mannen en vrouwen mét een baan toch in armoede. Ze doen 
veelal ongeschoold, slecht betaald werk, vaak in onveilige, 
mensonwaardige omstandigheden. Een (beroeps)opleiding 
kan daarin verandering brengen. Wie een redelijk inkomen 
verdient, hoeft zich geen zorgen te maken over maaltijden of 
huisvesting. Dat biedt ruimte tot nadenken over de toekomst. 
 
Eshita (38) uit Bangladesh en haar man werken hard, toch 
hadden ze altijd moeite rond te komen. Via Caritas leerde zij 
eenden en kippen fokken. Daarmee kan ze inmiddels flink 
bijdragen aan het gezinsinkomen. En ze doet meer: ‘Ik vacci-
neer pluimvee bij meer huishoudens, verkoop vaccins aan 
anderen en geef gratis advies als mensen hulp behoeven met 
hun dieren, bij naaiwerk of het oplossen van sociale proble-
men.” 
 
Op www.vastenactie.nl meer over de projecten, zoals: technische 
leerboeken voor een klas van 20 leerlingen kosten 24 euro, 
beroepsopleidingen van drie maanden (elektricien, kleermaker, 
monteur) 160 euro. Help Vastenactie, doneer: NL21 INGB 0000 
0058 50 t.n.v. Vastenactie, Den Haag.

Nieuws 
& achtergrond
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Toen wij klein waren kregen mijn zus en 
ik allebei een vastentrommeltje. Snoep 
werd niet opgegeten maar verdween 
daarin. Het was wel een verleiding er 
soms een kauwgombal uit te toveren, 
maar er was iets wat me weerhield. Het 
was vasten, dan hoorde je anders te 
leven dan je gewend was, zeker op 
Aswoensdag en Goede Vrijdag. 
 
Vasten is meer dan aan je gewicht 
werken 
Voor veel mensen is de vastentijd een 
tijd om wat aan het gewicht te werken: 
‘Ik ontzie bepaalde dingen want dat is 
goed voor mijn lichaam.’ Natuurlijk is 
het goed zorgzaam om te gaan met ons 
lichaam, dat door God aan ons is toever-
trouwd. Maar vasten heeft in die zin ook 
alles te maken met onze geest. Sterker 
nog: met onze relatie met onszelf, die 

soms ook onder druk staat. De relatie 
met onze medemensen waarvoor soms 
geen tijd is. En voor alles onze relatie 
met God: ‘Ik heb haast geen tijd gehad 
naar de kerk te gaan, terwijl ik het 
eigenlijk zo nodig heb.’ 
 
Vasten: waar wil ik aan ‘vast’ 
houden 
Misschien is het ‘t proberen waard eens 
te kijken: ga ik dit jaar bewust ‘vasten’. 
Ik zeg er meteen bij: het is niet altijd 
gemakkelijk. Maar juist door bepaalde 
eet- en drinkgewoontes te veranderen 
of tijdelijk te minderen, komt er ruimte 
voor bezinning. Ruimte om voor jezelf 
na te gaan, in deze vastentijd: waar wil 
ik aan “vast” houden. In mijn relatie tot 
God, tot andere mensen en tot mijzelf, 
want soms kun je flink overhoop liggen 
met jezelf. 

Askruisje 
De vastentijd begint met de mogelijk-
heid een askruisje te halen. Er wordt as 
op mijn hoofd uitgestrooid. Het is een 
uiterlijk teken, maar het gaat er meer 
om wat er ‘onder’ die aslaag gebeurt. 
Zoals de as op de aarde wordt gestrooid 
opdat de grond vruchtbaar mag zijn. In 
die zin wens ik ons allen een vruchtbare 
tijd op weg naar Pasen. 
Hartelijke groet, pastoor Harrold Zemann

VAN DE PASTOOR 
Waar wil ik aan ‘vast’houden?

Ook dit jaar organiseert Vastenactie de Vastenactie-
campagne. Deze staat in het teken van beroepsonder-
wijs en ondernemerschap in ontwikkelingslanden. Dat is 
hetzelfde doel als vorig jaar, aldus Frans Groot, coördi-
nator Vastenactie Sint Maarten: ‘Onze parochie sluit 
weer aan bij het landelijke project omdat de actie vorig 
jaar door corona deels mislukte.’

Vastenactie 2021: werken aan je toekomst

Eshita uit Bangladesh.



8 Parochieblad van de R.K. Parochie Sint Maarten

Elisabeth werd, na een jaar stage in onze Sint Maarten paro-
chie, in 2004 als pastoraal werker aangesteld. In 2011 nam 
zij hier afscheid om haar werkveld te verleggen naar de Paro-
chie H. Paus Johannes XXIII in het gebied van de Kromme 
Rijn. Tenslotte werkte zij, tot het door haar ziekte lichamelijk 
niet meer lukte, in Minsteracres, een mooi oud klooster in 
Noord Engeland, waar zij retraites organiseerde. 
  
Wij zullen haar herinneren als een warm en betrokken mens, 
met warmte en liefde voor haar werk en de mensen. Zij kon 
ook heerlijk lachen. Nooit oppervlakkig, altijd dieper zoekend 
en kijkend naar wat er speelde, zowel in de omgang en zorg 
voor mensen bij rouw en trouw en pastoraat als in alle andere 
dingen die zich voordeden in het dagelijks werk. 
 
In de periode dat Elisabeth bij ons in de parochie werkte, 
organiseerde zij catecheseprojecten, zoals ‘Mensen onder-
weg’. De weg was voor haar een metafoor voor het levenspad, 
ze verzamelde afbeeldingen van wegen die haar pad kruisten 
en schreef daar prachtige teksten bij. De weg was ook een 
bron van inspiratie voor haar werk in Engeland. Ze was bij 
velen geliefd.  

Op 9 januari hebben wij haar samen met haar kinderen, 
familie en vrienden uitgeleide gedaan. De afscheidsviering 
vond plaats in het Beauforthuis in Austerlitz, met de voor-
gangers Nelleke Spiljard en Jeanette van Osselen. 
 
De teksten en gedichten die Elisabeth schreef, verzamelde 
en van beelden voorzag, ik denk dat velen ze niet kenden. 
De middag na de uitvaart ben ik stil gaan zitten om ze te 
lezen. Ze zijn prachtig. Omdat de moedertaal van Elisabeth 
Engels is, zij werd geboren in New Orleans, schreef en las zij 
ook het liefst in die taal. Hieronder één van haar gedichten: 
  

I wonder from country to country 
searching for space to call home 

but the homes that I find 
are not pleasing 

and the pleasure I seek 
is not found. 

 
So I follow the path with a purpose 
and keep to the track that fate draws 
hoping that dawn will bring vision 

and vision reveal the unknown. 
 

And when the unknown becomes blatant 
and what I was searching for seen 

then I’ll grasp that the journey is crucial 
and being lost is the way to get home. 

 
 

Moge zij rusten in vrede, de ster van Drie Koningen haar 
thuisbrengen. 
Jeanette van Osselen, parochiaan Doorn

Nieuws 
& achtergrond

8 Parochieblad van de R.K. Parochie Sint Maarten

In memoriam  
Elisabeth van Dijl

‘...you have to go through the dark 
to get to lightness.’
Op de dag van Drie Koningen (6 januari) is Elisabeth van 
Gageldonk-van Dijl op 68-jarige leeftijd overleden.

Elisabeth van Dijl: betrokken, warm, liefde voor mensen en 
haar werk. FOTO Ivar Pel

Elisabeth van Dijl (r.) en collega Nelleke Spiljard, in Chevetogne 
2011. FOTO Bart van Soest
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De weg
Ik kwam en ik zocht 

In kleuren en klanken 

Van heilige rites en buigende bomen, 

In woorden van mensen 

die zuchten van schoonheid: 

naar de glans diep van binnen 

te ver om te vinden 

en te na om te zien 

de glans die er was en zich altijd verborg, 

die alles besloeg maar geen thuis had op aarde. 

 

Ik zocht en ik dwaalde 

door boeken en streken 

die spraken van boven en onder en achter de 

dingen 

die wezen naar plekken waar ik het zou vinden 

ik keek in de grotten, de kerken, het water, 

ik keek in de ogen die huilden van wanhoop 

en in duistere nachten vol woede en angst 

zag ik niets dan de stof van de eindige verten. 

 

Ik dwaalde en dacht 

aan constructies van stro, die wij bouwden op 

zand 

om mysteries te vangen en dieptes te peilen 

om boven en onder en achter de dingen 

de glans te ontwaren die leven en licht gaf 

ik las de verhalen van aloude wijsheid 

en speurde in letters naar sleutels en tekens 

en wat er ook gloorde en wat er ook doorbrak 

het bleef vrucht van materie en maaksels van 

mensen. 

 

Maar zoekend en dwalend en denkend ontdek je 

dat het pad naar de glans zelf ook ervan afweet. 

Dat de reis die je aanving in tastende blindheid 

onverwachts zicht biedt in horten en stoten 

op de gloeiende glittering van het grind in je 

zolen 

en zie je dat alles waar je doorheen trok: 

de wijn en de woorden, het brood en de bomen, 

mensen die schreeuwen en zingen en slapen, 

vuur, wind en water, de dood en het leven, 

stuk voor stuk deel zijn van het pad van 

mysterie, 

dat muisstil en mistig het licht dan pas doorlaat, 

als de weg wordt gelopen in volhardend verlan-

gen, 

het kwellende kruis een zucht op de schouders. 

 

Zo wordt dan het zicht gaandeweg ziende 

zo onthult zich de glans diep verborgen op aarde 

geheimen bewarend voor hen die op weg gaan 

langs onzichtbare paden 

boven en onder en achter de dingen. 

 
Elisabeth van Gageldonk-van Dijl



Reportage 

"ALS HET MIJN TIJD IS, DAN IS HET GOED."

Dat woord ‘levensgrens’ herkenden deze bewoners niet, maar 
zij konden ons wel vertellen hoe ze in/tegenover het levens-
einde staan. Het waren wonderlijke gesprekken. Meer bewo-
ners verbonden hun levenseinde aan hun jeugd en de gene-
raties voor hen. Hoe ze van vader en moeder het geloof 
hadden meegekregen. En hoe hen dat tot steun was geweest. 
Velen van hen gaan nooit slapen zonder gebeden te hebben. 
Eén mevrouw zei zelfs: ‘Elke dag bid ik de geloofsbelijdenis.’ 
 
Zonder uitzondering vertelden de bewoners dat ze nog blij 
zijn met het leven. Dat laatste laat zien dat, hoewel het 
gespreksthema de levensgrens was, het thema steeds weer 
verschoof naar het leven zelf. Eén mevrouw vertelde dat zij 
eenzaam was geweest maar nu weer in een gemeenschap 
van mensen woont en dat ze daar blij mee is. 
 
Een andere mevrouw – afkomstig uit Servië, de oorlog daar 
meegemaakt, de onderdrukking door het communisme t.a.v. 
het Servisch orthodoxe geloof – vertelde in dezelfde trant 

hoe gelukkig ze is in Heerwegen. Iedere medewerker kent zij 
bij naam. Ook zij benoemde het belang van de gemeenschap 
en van zelf ook bij naam gekend te zijn. 
 
Zonder uitzondering vertelden de vijf gesprekspartners heel 
rustig te zijn over hun levenseinde en dat wanneer hun tijd is 
gekomen het goed is. Maar, liever nu nog niet, voegden zij 
hieraan toe.  
 
Als geestelijk verzorgers zijn wij verhoudingsgewijs meer bezig 
met het ondersteunen van het leven dan met stervensbege-
leiding. Natuurlijk doen we dat laatste ook veelvuldig en 
natuurlijk zijn er veel bewoners die lijden, net als hun naasten, 
voor wie dat lijden moeilijk is om aan te zien. Vandaag doe ik 
echter een appèl op mensen om niet te vergeten dat er ook 
volop geleefd wordt in verpleeg- en verzorgingshuizen. 
 
Dat brengt me op het volgende: wanneer we kijken naar de 
verschillende fases van een mensenleven, dan hoort genera-
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Donderdag 15 oktober kreeg ik Daniel Claas, redacteur van het Zeister kerkblad ‘Opgang’ (PKN) op bezoek om 
samen met hem vijf katholieke en protestantse bewoners te bezoeken op de afdeling psychogeriatrie van het Zeis-
ter verpleeghuis Heerewegen. De inzet van die gesprekken was: ‘Waar denkt u aan bij de levensgrens?’ 



tiviteit bij die laatste levensfase: dat is een moeilijk woord 
voor de betekenis van de laatste levensfase van een mens 
voor de volgende generatie. Dan gaat het erom dat het leven 
– met alle gevoelens van verdriet en vreugde, geloof en twijfel, 
overgave en weerstand, reuk en smaak, ziekte en gedragen 
ouderdom – op zo'n manier geleefd wordt dat de generaties 
erna daarin het geheim van veerkracht, van leven (en geloof) 
als geschenk meekrijgen.   
 
Bij de bezochte bewoners ontvingen Daniel Claes en ik tijdens 
ons bezoek dat geschenk, en we spraken er uitvoerig over 
na. Ook over het veelvuldige gezegde ‘als het mijn tijd is dat 
ik moet gaan, dan is het goed’. We verbonden het aan de 
200-jarige boom op het Zusterplein in Zeist (waaraan, samen 
met het Broederplein, de gebouwen van de Evangelische 
Broedergemeente liggen). Want in sommige gevallen zijn deze 
mensen de laatste van de lijn der geslachten: dan komen er 
ook een paar honderd jaar in gedachten voorbij. 
 
En de boom op het Zusterplein? Generaties lang heeft die het 
verdriet en de vreugde van mensen gadegeslagen. Nu was het 
voor de boom zijn tijd. Weemoed vervult ons, generaties kinde-
ren die er in gespeeld hebben, generaties volwassenen die 
eronder geschuild hebben, generaties lang is die boom gefo-
tografeerd, generaties lang heeft die er enkel gestaan tot meer-
dere glorie Gods. Dat is het geschenk van die boom aan ons.  

Geen van de vijf gesprekspartners wilde 123 jaar worden. 
‘Als mijn tijd gekomen is, dan is het goed’, was het algemene 
gevoel. De boom had ook zijn levensgrens bereikt. Nu was 
zijn tijd gekomen. Weemoed vervult ons, maar de betekenis 
voor komende geslachten zal in de herinnering blijven. En 
nieuwe bomen zullen geplant worden. Nieuwe generaties 
groeien op. 
 
Wanneer ik iets van oude mensen leer, is het misschien in 
deze dagen van corona: 'Het is zoals het is.' En wat ze nodig 
hebben, is dat mensen hen betekenis toekennen. Dat ze nog 
steeds iemand zijn. Dat er menselijkheid is in de onderlinge 
relaties. Of het nu een verzorgende is, een geestelijk verzorger, 
of iemand van de schoonmaak die hun het gevoel geeft: U 
bent uniek en waardevol. Het is zo belangrijk deze mensen in 
de gemeenschap te zetten van betekenisvolle relaties.  
 
Zo ziet God naar ons mensen om en zo hebben wij in Zijn 
Naam naar mensen te kijken. En naar bomen. Ook in de 
Bijbel spelen bomen een grote rol van betekenis. Ze klappen 
in hun handen, mensen worden vergeleken met een boom 
geplant aan waterstromen, en ik citeer psalm 92: ‘Zoals de 
cederbomen hoog op de Libanon staan bij de levensbron der 
nederige vromen. Die in Gods huis geplant zijn, zij groeien in 
Gods licht, de palmen opgericht, hun lot zal in Zijn Hand zijn.’ 
Fia Oomen, geestelijk verzorger Groenoord

Reportage
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De vijf Heerewegen-bewoners met wie het gesprek is gevoerd, vlnr. de dames Veenendaal, Outshoven, Van Ingen, Van Grondelle en 
Hovens. FOTO’S Daniel Claes
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Vieringen 

Helaas zijn al onze parochiekerken in verband met de lockdown 
tot in ieder geval 9 februari gesloten. Uitvaarten kunnen wel 
doorgang vinden. De Mariakapellen zijn geopend voor een 
kaarsje en gebed. Op onze website vindt u altijd de meest actu-
ele informatie: www.parochie-sintmaarten.nl/vieringen.  

Online vieringen 
Gelukkig blijkt Gods internetverbinding het uitstekend te doen, 
zoals iemand zei. Een schrale troost, toch hopen we inspiratie 
te bieden met onze online vieringen.  

• De eucharistieviering op zondagmorgen wordt om 11.00 uur
via een livestream vanuit de St. Jozefkerk Achterveld op
YouTube uitgezonden. Ga hiervoor naar www.youtube.com, typ
in de zoekbalk Sint Jozefkerk Achterveld en zoek naar de
gewenste viering.

• De liturgieboekjes van deze vieringen vindt u op onze website.

Ga naar www.parochie-sintmaarten.nl. Scroll iets naar bene-
den en klik op het bericht ‘Vier online met ons mee. Waar 
vind ik de vieringen op YouTube en de liturgieboekjes?’ U 
kunt hier het gewenste liturgieboekje downloaden en via 
deze pagina ook naar het YouTubekanaal van de Jozefkerk 
Achterveld gaan. 

• Wekelijks verzorgt het pastoraal team op woensdag (19.00 
uur) op Facebook een avondgebed of bezinningsmoment. 
Na afloop komt dit ook bij het vieringen-liveblog op de website 
te staan.

• Regelmatig zijn er in onze parochie gezamenlijke, oecume-
nische vieringen, die ook via livestream worden uitgezonden. 
Op de site van de kerk van waaruit de viering wordt uitgezon-
den staat meestal de link naar de livestream vermeld. Veel-
gebruikte mogelijkheden hiervoor zijn: www.youtube.com, 
www.kerkomroep.nl en www.kerkdienstgemist.nl.

Kerken gesloten, behalve voor uitvaarten; Mariakapellen open 

https://www.parochie-sintmaarten.nl/vieringen-liveblog/
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Vertrek pastoraal werker Hao Tran
Pastoraal werker Hao Tran heeft per 1 december 
afscheid genomen van onze parochies. Hao: "Het werk 
als pastoraal werker heb ik erg mooi gevonden, vooral 
om samen met mensen in geloof en leven op te trekken, 
waarbij ik veel heb mogen leren en delen met mensen. 
Ik wil een ieder hiervoor hartelijk danken. Na zes jaar 
ben ik toe aan iets nieuws. Hoewel ik het parochieleven 
zal missen, heb ik zin in een nieuwe uitdaging."

Beide parochiebesturen en het pastoraal team vinden het 
jammer dat Hao Tran is vertrokken. Hij was een fijne collega 
en heeft goed werk geleverd. Vanwege de coronacrisis zal er 
geen afscheid georganiseerd worden. We zullen Hao missen 
en wensen hem veel succes toe in zijn volgende werkzaam-
heden. 

Opvolging 
Hao’s takenpakket lag in het basispastoraat, maar ook rond 
de Eerste Communie en het Vormsel. Daarnaast was hij actief 
in het jongerenpastoraat, met de Taizéreis, ‘the Passion’ op 
Witte Donderdag etc. Verder organiseerde hij activiteiten als 
de jaarlijkse Sint Maartendag, de Cultuurdag met mensen uit 
het AZC, de familiedag in Leusden. Als team proberen we zo 
goed mogelijk deze taken op te vangen, maar gezien het vele 
werk in onze twee grote parochies begrijpt u dat we uitzien 
naar een opvolger. Hiervoor zullen we een verzoek richten 
aan het bisdom. 

Corona-vraagbaak 
Hao Tran heeft samen met bestuurslid Dimitry Melchiors en 
de ‘coronateams’ veel werk verzet om in het afgelopen najaar 
onze kerken weer te kunnen openen met alle coronabepalin-
gen en -beperkingen. Hij was voor ons in coronaopzicht de 
‘centrale vraagbaak’. We zijn blij dat we in die zin voor hem 
een opvolger hebben kunnen vinden. Maico Kramer, bestuurs-
lid van zusterparochie Sint Lucas, is vanuit zijn werk helemaal 
thuis en kundig in veiligheid en coronaregelgeving in en om 
gebouwen. Hij is aangesteld voor beide parochies.  
U kunt hem bereiken via m.kramer132@chello.nl.

Stille omgang 20-21 maart 2021 
Het bestuur van de Stille Omgang Utrecht e.o. heeft deelname aan de Stille 

Omgang in maart geannuleerd. Corona laat niet toe met velen naar Amsterdam 

te reizen. We hopen op betere tijden zodat we in 2022 deze mooie traditie 

weer kunnen oppakken.  

De Stille Omgang gaat wel door, maar binnen de geldende mogelijkheden. 

Voor meer actuele informatie: www.stille-omgang.nl 

Nieuws
& achtergrond

Mocht u Hao Tran een berichtje willen sturen dan graag per adres: Rozenstraat 20, 3702 VP Zeist.  
Namens het parochiebestuur en pastoraal team, Harrold Zemann
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Advertenties
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De St. Maartenparochie zijn u en ik, met 
een voortreffelijk pastoraal team en 
bevlogen vrijwilligers. We laten ons niet 
uit het veld slaan en doen er zelfs een 
tandje bij. De weg naar boven, om in 
wielertermen te spreken, is een kwestie 
van doorbijten. Geweldig dat we samen 
toch ‘bijeen’ kunnen komen via het 
streamen van kerkdiensten. Het aantal 

volgers groeit gestaag. Een positieve 
ontwikkeling waar “muziek” in zit en 
kansen biedt voor de toekomst. Wij zijn 
ons pastoraal team en onze vrijwilligers 
enorm dankbaar dat zij dit ondanks alle 
belemmeringen mogelijk maken.  
 
Samen met u kunnen wij ervoor zorgen 
dat onze St. Maartengemeenschap ster-

ker uit de strijd komt en wij ons kunnen 
richten op het post-coronatijdperk. Uw 
financiële bijdrage zal daarbij dat extra 
zetje in de rug betekenen samen de weg 
naar boven te bereiken. Wij hopen van 
harte weer op uw ruimhartige Kerkba-
lans-bijdragen te mogen rekenen. 
 
Parochiebestuur Sint Maarten

Onze kerk in of uit balans?

Nieuws 
& achtergrond

Ook als kerk hebben we flinke stappen moeten zetten. 
We hebben zorgvuldige maatregelen moeten nemen 
rond bijvoorbeeld hygiëne. Een beperkt aantal mensen 
mocht de vieringen bijwonen. Alles wat we ‘pastoraal’ 
noemen, mocht niet meer: geen handen geven, geen 
koffiedrinken na de viering, en ga zo maar door. Alles in 
het belang van onze gezondheid. 
 
Digitale vieringen 
Het afgelopen jaar hebben we, mede dankzij corona, 
een nieuwe weg ontdekt: de digitale snelweg. Bijna 
dagelijks hebben we korte gebedsmomenten uitgezon-
den via Facebook, de wekelijkse eucharistieviering 
gestreamd vanuit onze kerken. Dit willen we, los van de 
corona, uitbreiden. We merken dat we veel mensen 
bereiken via internet, ook een aantal dat normaal niet 
naar de kerk kwam. We willen ons aanbod professiona-
liseren en verder uitbreiden met bijvoorbeeld speciale 
vieringen of catechesemomenten voor kinderen. Dit kost, 
naast menskracht, ook geld. 
 
Samenkomen in onze kerken  
De vieringen en contactmomenten via internet kunnen 
zinvol zijn, maar het samenkomen in onze kerken en 

parochiecentra is natuurlijk het meest ideaal. Juist in 
deze tijd, waarin zo veel niet mag, merken we wat we zo 
missen: die belangrijke contactmomenten tijdens vierin-
gen, de ontmoetingen daarbuiten. We gaan ervan uit 
en vertrouwen erop dat we komend jaar weer kunnen 
vieren zoals ons dat zo vertrouwd is.  
 
Komen de mensen wel terug? 
Dit is een vraag die mij veel gesteld wordt. Ik geloof er 
heilig in, moet ik zeggen. Ik geloof in de kerk van morgen. 
Die zal er, mede door de coronapandemie, anders uitzien 
dan voorheen. Maar wel een kerk van mensen die voor 
elkaar willen klaarstaan, die God een gezicht willen geven 
in de wereld van vandaag en die willen vieren, in onze 
mooie Godshuizen. Vieren dat we mogen leven. Leven 
vanuit God, in relatie met Jezus Christus en met elkaar. 
En vooral een blije kerk: want we hebben een Blijde 
Boodschap voor iedere mens van goede wil. En iedereen 
is welkom. 
 
Het gaat niet vanzelf 
Inderdaad, het gaat niet vanzelf. Niet zonder mensen 
die zich inzetten, niet zonder geld. We hopen dat u ook 
dit jaar weer wilt geven aan uw kerk, de kerk van morgen 
waar ik heilig in geloof. Wees welkom. En dank voor uw 
goede gaven.  
 
Van harte wens ik u Gods allerrijkste 
zegen toe en veel goede moed in 
deze bevreemdende coronatijd.  
Namens pastoraal team en  
parochiebestuur, pastoor Harrold Zemann

Het afgelopen jaar 2020 was in veel opzichten een 
uitzonderlijk jaar. Sommigen noemden het een 
‘rampjaar’, anderen een 'verloren jaar’. Toch heeft 
het ‘coronajaar' ook veel goeds opgeleverd: 
mensen zijn gaan nadenken over de stress in hun 
leven, vroegen zich af: misschien moet ik het toch 
wat anders gaan doen.

Het zal u als parochianen niet verbazen dat Kerkbalans dit jaar van enorm 
belang is voor de financiële continuïteit van onze geloofsgemeenschap St. 
Maarten. De lockdown drukt een zware stempel op de lopende begroting, 
we stevenen af op een groot tekort. Geen fysieke kerkdiensten betekenen 
o.m. geen collectes. De inkomsten drogen op, veel kosten en uitgaven 
lopen door. Zo simpel is het.

Actie Kerkbalans 2021:  
‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’ 
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Mag overheid maatregelen opleggen 
op gebied gezondheidszorg zoals nu 
gebeurt i.v.m. voorkomen versprei-
ding covid-19? 
Veel mensen in onze samenleving 
verzetten zich tegen de door de overheid 
opgelegde maatregelen, met een 
beroep op hun individuele vrijheid. Puur 
gedacht vanuit het individu, waarin men 
zichzelf centraal stelt en geneigd is 
anderen als toeschouwer te zien, geldt 
een overheid die dwingende maatrege-
len oplegt als een bedreiging. Het alge-
meen welzijn wordt daarbij gemakkelijk 
uit het oog verloren. 

Als we over het algemeen welzijn spre-
ken binnen de christelijke sociale leer, 
gaat het niet over een algemeen belang 
van de staat waaraan de individuele 
leden van de samenleving eventueel 
opgeofferd kunnen of moeten worden. 

Het algemeen welzijn heeft uiteindelijk 
tot doel: het persoonlijk welzijn van alle 
leden van de samenleving. Vanuit haar 
specifieke verantwoordelijkheid mag en 
zelfs moet de overheid met het oog op 
dat algemeen welzijn dwingende maat-
regelen opleggen als dat nodig is om 
ieders gezondheid te beschermen. 

Waaraan moet vaccin voldoen om 
acceptabel te zijn? 
Het coronavirus is alleen een halt toe te 
roepen door vaccinatie. Zo’n vaccin moet 
uiteraard werkzaam zijn en een infectie 
en de verspreiding daadwerkelijk voorko-
men. Daarnaast mag het niet tot nauwe-
lijks bijwerkingen hebben, omdat het in 
principe bij een heel groot aantal gezonde 
personen wordt toegepast. Bij mensen 
die sowieso al meer risico lopen door het 
coronavirus ernstig ziek te worden, zou 
men wellicht meer risico’s mogen nemen. 

Maar vaccinatie heeft tot doel een groot 
deel van de bevolking immuun te maken 
tegen infectie. Daarom mag het vaccin 
geen ernstige bijwerkingen hebben. 

Mag de overheid mensen dwingen 
zich te laten vaccineren? 
De overheid kan in principe niet met 
een beroep op het algemeen welzijn 
mensen daartoe dwingen. De reden is 
dat vaccinatie een ingreep is in de inte-
griteit van het lichaam. Hiervoor is 
toestemming noodzakelijk. Wat de over-
heid wel mag en moet doen is zoveel 
mogelijk over het vaccin en het belang 
van vaccinatie voorlichten, met als doel 
zoveel mogelijk mensen te stimuleren 
zich – gratis – te laten inenten. 

De Wereldgezondheidsorganisatie vraagt 
een vaccinatiegraad van ruim 95%. Bij 
sommige infectieziekten lijkt 90% ook 
voldoende. Hiermee wordt al een 
groepsimmuniteit bereikt die een goede 
algehele bescherming tegen besmetting 
geeft, óók voor degenen die zich niet 
hebben laten inenten. Mocht iemand 
die niet is ingeënt dan een coronabe-
smetting oplopen, kan dat in elk geval 
niet leiden tot een epidemie. Om deze 
reden is het tevens onnodig mensen te 
dwingen zich te laten inenten. 

Raadt u katholieken aan zich te 
laten vaccineren? 
Ja, in het belang van het algemeen 
welzijn, waarbij de menselijke persoon 
centraal staat, raad ik vaccinatie aan. 
Mensen zijn dan niet alleen zelf 
beschermd tegen het virus, maar ook 
hun naasten worden beschermd. In die 
zin is vaccineren ook een daad van 
naastenliefde. (Het hele artikel kunt u 
lezen op www.aartsbisdom.nl).  

Nu er vaccins zijn tegen covid-19, zijn vragen rond wel of niet laten vacci-
neren actueel. Die worden ook gesteld aan de Bisschoppenconferentie. 
Kardinaal Eijk, referent voor medische ethiek namens de conferentie, 
beantwoordt een aantal van de meest gestelde vragen. Belangrijke vraag 
is of de referent katholieken aanraadt zich te laten vaccineren. Het 
antwoord is ‘ja’.

Nieuws &
achtergrond
Nieuws 
& achtergrond

Kardinaal Eijk beveelt 
covid-vaccinatie aan

Een vaccinatie. Afbeelding van Angelo Esslinger

https://www.aartsbisdom.nl/wel-of-niet-vaccineren-tegen-covid-19-wat-zegt-de-katholieke-leer/
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Nieuws
& achtergrond

Kijken in de kerk

De gezamenlijke Zeister kerken, verenigd in Kerk en Samenleving, runnen vier 
inloophuizen voor diaconaal wijkgericht werk. Een portret van dit bijzondere werk, 
verteld door coördinator Ina Duit. Zij doet een oproep: vrijwilligers, meld u.

Inloophuizen: diaconaal wijkwerk 
van kerken, gericht op mènsen

Vrijwilligers staan haar bij. Een deel komt uit de 
doelgroep. Hier snijdt het mes aan twee kanten: 
mensen werken én krijgen een gevoel van eigen-
waarde, van nodig zijn. De inloophuizen zijn 
wijkgericht, bieden wat wijken nodig hebben. 
Je kunt er binnenlopen voor een kop koffie en 
een praatje, maar het werk gaat verder. Zo 
kunnen bezoekers deelnemen aan taal- of 
computerlessen. En er wordt beoordeeld of 
iemand in aanmerking komt voor de Voedselbank of 
hulp via Leerkansen, een organisatie die leermiddelen 
regelt. Geld aanvragen om kinderen te laten deelnemen aan 
schoolactiviteiten kan ook. Momenteel zijn laptops nodig, voor 
digitaal thuisonderwijs. Via die kanalen wordt ook eerder duidelijk 
waar méér hulp nodig is. Een schuldhulpmaatje inschakelen bij 
financiële problemen bijvoorbeeld: kan stress doen afnemen. 

Ook bij psychologische problemen kijken de inloophuizen om 
naar mensen. Doordat ze in de wijk zitten en eerste 
aanspreekpunt zijn, valt eerder op wat nodig is. Ook zijn 
andere instanties in te schakelen: het Leger des Heils, of de 
Tussenvoorziening, een organisatie die opvang regelt als 
iemand (tijdelijk) onderdak nodig heeft. Ook is er contact 
met het wijkteam, het minimanetwerk en de sociale dienst; 
in moeilijke situaties is het nu eenmaal belangrijk eerst stress 
te verminderen door onderdak, eten, kleding. Daarna is verder 
te bouwen aan toekomstperspectief, bijvoorbeeld met taal-
lessen. Dat vergroot weer de kans op werk. 

Ina Duit vertelt dat zij waar wenselijk op huisbezoek gaat, 
o.m. als mensen verkeren in een sociaal isolement. Dat gaat
verder dan eenzaamheid: het kunnen mensen zijn die ernstig
teleurgesteld zijn door het leven. Soms is het aanvankelijk
alleen mogelijk via de intercom van een flatgebouw te commu-
niceren. Tot er vertrouwen is opgebouwd. Dan is binnengaan
eventueel mogelijk.

Bij het reageren op hulpvragen kijken de inloophuizen niet 
naar de achtergrond van mensen: (niet) gelovig, christen, 
moslim, het maakt niet uit. Sommigen vinden het een voor-
deel dat Kerk en Samenleving helpt, door de gelovige achter-

grond: ‘Dat praat makkelijker.’ Maar het kan ook een drempel 
zijn. De naam van de organisatie laat zien waar zij voor staat, 
blijft het uitgangspunt. Hoewel ze niet missionair, maar wel 
diaconaal, werkt. 

Vieringen zijn er niet. Al wordt voor de maaltijden gebeden en 
afgesloten met een (kerkelijk) gedicht. Vragen bezoekers 
samen te bidden, dan kan dat. Normaal zijn de in eigen huis 
bereide maaltijden met zo'n twintig gasten; in coronatijd zijn 
ze alleen af te halen. De inloophuizen blijven – na aanmelding 
– wel open voor kwetsbare personen.

Het inloophuis is een soort leefgemeenschap: de deelnemers 
zien om naar elkaar. Als er iets gebeurt met bezoekers of vrij-
willigers (een val, opname in een zieken- of verpleeghuis) 
bezoeken andere deelnemers hen, bezorgen eten, doen bood-
schappen, een klusje. 

Er zijn vier inloophuizen: Vollenhove, Lindenhuis, Zeist-West 
en Zeist-Centrum. Ina Duit doet een oproep aan nieuwe vrij-
willigers zich te melden. Er zijn mensen nodig als gastheer/-
vrouw, bij activiteiten en huishoudelijke taken. Iemand voor 
public relations zou ook fijn zijn, zegt zij. En, op dinsdagoch-
tend is er in Vollenhove dringend behoefte aan iemand die 
naailes geeft; parochiaan Margriet van Denderen is daar 
momenteel de enige vrijwilliger. 

Wie iets ziet in dit zinvolle vrijwilligerswerk: melden bij Ina 
Duit, vollenhove@kerkensamenleving.nl of 06-51202364. 
Korien Bast, redactie

Hoe bereik je mensen in je wijk? Op die vraag heeft Ina 
Duit een duidelijk antwoord. Zij is coördinator bij inloophuis 
Vollenhove, dat twintig jaar bestaat, één van de vier inloop-
huizen van de  Stichting Kerk en Samenleving, op inititatief 
van de gezamenlijke Zeister kerken. Ina doet haar werk 
met veel enthousiaste inzet.

Sfeerbeeld van de lunch bij het 20-jarig bestaan 
van inloophuis Vollenhove. Ook de wijkagente eet 

mee, op anderhalve meter afstand. FOTO Ina Duit



Het thema voor deze veertigdagentijd is 
‘De weg van het zaad’. Elke week is er 
een subthema wat uitgewerkt wordt 
door 2 voorgangers. 
 
- Aswoensdag, 17 februari 

Voorgangers: dominee Tineke Dron-
kert en Wiel Hoekstra. Muzikale 
ondersteuning door Gertjaap Kardol, 
piano en enkele zangers. De viering 
wordt via YouTube uitgezonden.  

- Vespers 
Elke woensdagavond van 24 februari 
t/m 31 maart. In de laatste vesper is 
er een boeteviering, een moment van 
inkeer en bemoediging. De vespers 
worden via Kerkomroep uitgezonden.  

 
Alle vieringen vinden, zonder publiek, 
plaats in het Kerkelijk Centrum Zeist-
West, en beginnen om 19.15 uur.  

Ga voor het online meevieren naar 
www.pknzeistwest.nl, scroll iets naar 
beneden. Klik voor de Aswoensdagvie-
ring op het logo van YouTube en voor de 
vespers op het logo van Kerkomroep.  
Voor de actuele stand van zaken kunt u 
de website www.pknzeistwest.nl raad-
plegen. Meer info: Jeannette van Andel, 
je.andel@wxs.nl, 030 6955221. 
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Uit de parochie 
vieringen en verder…

Maarn - Terrasver-
warming in de kerk
Vlak voor Kerst zijn er 6 terrasverwar-
mingen aan de pilaren aangebracht 
met het doel de kerk warm te houden 
als de hoofdverwarming uitstaat tijdens 
de viering. (Hergebruiken van 
verwarmde lucht is niet toegestaan en 
ventileren moet!). De benodigde beka-
beling, schakelaars en extra aansluiting 
zijn gemaakt tezamen met het vernieu-
wen van de stoppenkast. Voorwaar 
geen eenvoudige klus om de oude 
installatie met verrassende onbekende 
schakelingen te vervangen. Op een 
verwijderde stop stond de tekst: ‘venti-
lator orgel’. Maar het orgel heeft geen 
ventilator meer. Na enig zoeken bleek 
die elektriciteitskabel naar de luidklok 
te gaan. Ook werd de pastoor verrast: 
hij stond onder de douche en kreeg 
ineens koud water. Foutje….. bedankt. 
De elektriciteit van pastorie en kerk zijn 
nu netjes gescheiden en we kunnen 
voor de installatie een goedkeurings-
certificaat aanvragen. 
Jan van Baal, locatieraad Maarn 

Zeist - Vieringen in de  
veertigdagentijd Zeist-West

Corja Bekius

Maarn - Vespers in de veertigdagentijd
In onze Nieuwsbrief en op de website zal informatie over de oecumenische vespers 
in Maarn worden vermeld.

In de vorige Mantel stond een oproep om 
iets meer over de Andreas-klok te weten 
te komen. Andreas heeft in Maarn op de 
Theresiaschool gezeten. Eindelijk weten 
we wie de onbekende schenker van de 
klok is. Herman Heijmeriks vertelde mij, 
dat hij Andreas van school kende. Hij wist 
wie zijn vader was: Eduard H.M. Hoogewegen, 
geboren in 1905 en overleden in 1979. In de 
oorlogsjaren ‘40-’45 woonde hij op de ‘Boerderij’ 
aan de Maarnse Grindweg 39. Hij was mededi-
recteur van een Rotterdamse distilleerderij, 
bekend als ‘Hulstkamp’ (voluit Hulstkamp en 
Zoon & Molijn), in 1823 ontstaan uit de 
firma Hulstkamp & Hoogeweegen. De 
‘Boerderij’ ligt verborgen achter een rijtje 
huizen die in de volksmond wel de ‘Knorren-
buurt’ wordt genoemd. Afgelegen en moeilijk vindbare boer-
derijen waren ideaal voor verzetsactiviteiten in de oorlog.  
 
In een artikel over 75 jaar bevrijding vond ik de volgende 
informatie: 
 

Op de ‘Boerderij’ woonde Vara (Valaria 
Basillevitsch) Hoogewegen met haar jonge 
zoontje; deze gravin was onder de naam 
‘Vera’ actief in het verzet en getrouwd met 
de Engelandvaarder: majoor Hoogewegen, 
de eerste commandant van de brigade 

Rotterdam van de RVV (Raad van Verzet). 
Begin 1944 kwam in haar huis, waar ook opvang-
kinderen en onderduikers zaten, een radiozend-
post. De ‘Boerderij’ werd het stafkwartier van de 
Radiodienst van de RVV. 

 
Eduard Hoogewegen is de schenker van de 

luidklok en heeft veel in het buitenland 
gewerkt. Naar verluid is zijn zoon Andreas 
in Engeland gaan wonen. Ik heb geen 

contactadres van Andreas kunnen vinden en 
de vrijheid genomen bovenstaande informatie openbaar 

te maken, omdat zijn vader al meer dan 40 jaar overleden is. 
Ik ben benieuwd, wie hier meer over weet. Voor de geschied-
schrijving is deze informatie natuurlijk heel bijzonder.  
Jan van Baal, locatieraad Maarn

Maarn - Wie is nu de anonieme schenker 
van de luidklok in de Theresiakerk?



Net als vorig jaar zal de opbrengst van 
de Vastenactie ten goede komen aan 
het project ‘Bouwen aan je toekomst’. 
Meer informatie over dit project kunt u 
lezen op pagina 7. 
En hoewel de coronacrisis het er niet 
gemakkelijker op maakt om diverse acti-
viteiten te organiseren om geld in te 
zamelen, hebben een aantal locaties al 
verschillende ideeën. 
 
In Leersum is de eerste, jaarlijks terug-
kerende actie, de verkoop van kerst-
kaarten, al achter de rug. De verkoop 
was dit jaar geheel online en deson-
danks werden er meer kaarten verkocht. 
Met een recordopbrengst van 320 euro 
is de eerste bijdrage vanuit Leersum 
voor de Vastenactie al binnen. 
Afhankelijk van de verdere ontwikkelin-
gen wat betreft corona en de versoepe-
lingen staan de volgende acties ook nog 
op het programma: 
- Verkoop van zelfgebakken cakes, 

taarten, koeken en zelfgemaakte 
kaarten op Palmzondag. 

- Een bridgedrive in de voorlaatste 
week van de vastentijd of in de week 
na Pasen, waarbij nog wordt onder-
zocht of de drive eventueel ook online 
kan plaatsvinden. 

- Verder zijn we voornemens om 
collecte-opbrengsten voor de Vasten-
actie te bestemmen als we weer 
mogen kerken. 

Natuurlijk is het ook altijd mogelijk uw 
giften voor de Vastenactie 2021 over te 
maken op de rekening van onze locatie 
te weten: NL32 INGB 0006 4626 51 
t.n.v. RK Parochie St. Maarten geloofs-
gemeenschap St. Andries onder vermel-
ding van Vastenactie 2021. 
Frans Groot, parochiaan Leersum 
 
In Woudenberg wordt er voor de Vasten-
actie altijd een breed aanbod aan activi-
teiten georganiseerd. Vorig jaar konden 
de bestelde appels en violen nog net bij 
iedereen worden afgeleverd, voordat 
corona roet in het eten gooide. Iedereen 
die al een lootje had gekocht voor de 
verloting op Palmzondag, werd opgeroe-
pen deze vooral te bewaren voor de 
verloting van dit jaar (heeft u ze nog?). 
U toonde zich massaal solidair met de 
mensen die het veel slechter hebben 

getroffen dan wij, met als resultaat dat 
de Vastenactie van 2020 in Wouden-
berg-Scherpenzeel-Renswoude, mede 
dankzij een royale gift van de Wereld-
winkel, het indrukwekkende bedrag van 
€ 7410,-- heeft opgebracht!  
 
Onze traditie van volop bedrijvigheid in 
de vastentijd wordt dit jaar opnieuw 
onderbroken. Ondanks alles wat er ‘niet’ 
kan, willen we als vastenactiewerkgroep 
toch proberen om de vastentijd samen 
te beleven in verbondenheid met elkaar. 
Wij zijn van plan om in de komende 
vastentijd elke week iets van ons te laten 
horen. We vertellen iets over het project, 
delen iets met jullie of willen jullie iets 
‘geven’, wat aansluit bij het Vastenac-
tieproject. Dit moet uiteraard op afstand, 
maar weet dat we in gedachten bij 
elkaar zijn! Hou jullie mailbox in de 
vastentijd, dus vanaf 17 februari, goed 
in de gaten. 
 
Hopelijk bent u, ondanks het feit dat we 
elkaar weinig tot niet kunnen ontmoeten 
en ondanks het feit dat we u weinig 
gezelligheid en activiteit kunnen bieden, 
bereid en in de gelegenheid om te blij-
ven delen met hen die het veel minder 
hebben dan wij.  
In de komende Mantel zal een vasten-
zakje zitten, hopelijk kan dat dit jaar wel 
bij u thuis worden opgehaald. Geld over-
maken kan ook op de rekening van onze 
locatie: NL51 RABO 0372 4021 19  
t.n.v. RK Parochie H. Catharina, o.v.v. 
Vastenactie 2021. Hartelijk dank voor 
uw steun! 
 
 
Hartelijke groeten van de werkgroep 

Vastenactie, Angelique Martina-Spies en  

Annemarieke Slaghekke 
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De kerstvieringen in al onze kerken gingen niet door, en 
ook andere mooie kerstactiviteiten werden geschrapt. 
Toch gebeurden er dingen om blij van te worden. Een 
impressie:

De parochianen van Doorn hebben een kerstwens geschreven 
voor alle parochianen die, vanwege de coronamaatregelen, 
niet in de kerk aanwezig kunnen zijn. Er zijn in totaal 360 
wensen op strookjes geschreven, deze werden samen mét 
een waxinelichtje rondgebracht naar de parochianen. 

Kerstwensen: 
- Een vreugdevol Kerstfeest en alle goeds voor het Nieuwe 

Jaar 
- Dat het licht van Kerstmis vreugde brengt en vrede, ook in 

het Nieuwe Jaar.

Leersum - Mooi alternatief 
‘Ons Eetcafé’ met Kerstmis 
Het traditionele kerstdiner van ‘Ons 
Eetcafé’ ging helaas niet door. Als alter-
natief kon men zich echter aanmelden 
voor een kerstdiner bij parochianen 
thuis, met als gastheer/gastvrouw de 
vrijwilligers van ‘Ons Eetcafé’. 
Zo ontvingen wij, Ans en Frans Groot, 
op 3e kerstdag een echtpaar thuis. Na 
een aperitiefje werd hen een heerlijk 4-
gangen diner voorgeschoteld. Het was 
best een bijzonder gebeuren. Met z’n 
vieren in plaats van met z’n veertigen 
het kerstdiner van ‘Ons Eetcafé’ gebrui-
ken. Maar het was bijzonder gezellig en 
er was volop tijd voor goede gesprekken 
met elkaar. Na een kopje koffie toe 
vertrokken onze gasten pas tegen 
negen uur. Ze hadden een heerlijke 
avond gehad en gingen zeer voldaan 
weer naar huis zo gaven ze aan. Ook 
wat ons betreft een heel geslaagde 
avond in deze alternatieve vorm. 
Ans en Frans Groot, parochianen Leersum

Leersum - Engelenproject
Het jaarlijkse ‘Engelenproject’, 
tijdens de advent van de drie 
Leersumse kerken, was ook dit 
jaar weer zeer geslaagd. 45 deel-
nemers hadden zich hiervoor 
aangemeld, ‘engelen’ uit de drie 
kerken bezorgden hen tijdens de 
advent, anoniem, wekelijks een 
klein presentje. Dit werd aan de 
deur gehangen of ervoor gelegd. 

Nog even aanbellen en ‘weg’ was de engel. De ‘engelen’ deden dit anoniem om 
extra aandacht te geven aan deze mensen, die dat volgens hen nodig hadden/verdien-
den. De deelnemers reageerden enthousiast: “Wat mooi toch, wat goed dat jullie dit 
doen” en “Ik ben zelfs meermalen verrast, wat geweldig”. Ook deed een van hen een 
oproep: “Mochten jullie toevallig die engel voorbij zien vliegen, bedank die dan harte-
lijk.” Wij kijken terug op een zeer geslaagde adventsactie. 
Truus Visser, Lieneke Overweel en Marga van Leeuwen, coördinatoren

Driebergen - Kerst 2020
Veel activiteiten konden er niet 
doorgaan, maar de kerstengelen-
actie liet zich door corona niet 
tegenhouden. 35 parochianen, 
zorgvuldig uitgezocht, werden door 
een paar anonieme ‘engelen’ vlak 
voor kerst verrast met een kerstat-
tentie. Daarnaast ontvingen de 
katholieke bewoners van woon-
zorgcentrum Beukenstein namens 
de parochie een fraaie handge-
maakte kaart. 
En nog een aantal parochianen 
ontvingen en mooi lichtje (zie 
foto), geschonken door de KBO.

Foto: R. van den Hoeven
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Maarn - Hoe is de Theresiakerk de kersttijd doorgekomen?
De Theresiakerk was volop in kerstsfeer. Naast 
het altaar stond een grote versierde kerstboom 
en ook de grote kerststal was opgezet. Vanuit 
het Stiltecentrum konden mensen toch nog 
een beetje kerstgevoel in de kerk krijgen. Aan 
de buitenmuur van de kerk hing natuurlijk weer 
de kersster, een mooi bloemstuk onder het 
beeld van Theresia en de ‘Fairybell’ (kerstboom 
van lichtjes) hing aan de vlaggenmast van de 
pastoor. Door de ramen van de Ark waren 
diverse verlichte kerststallen, kerstbomen en 
kerststerren te zien. Zeker in het donker was 
het een fraai plaatje, waar we veel complimen-
ten voor hebben gekregen. Jammer dat er, voor 
zover we weten, geen foto’s van zijn gemaakt. 
Annique van Baal, locatieraad Maarn

Gelukkig waren er in deze coronatijd in Driebergen 
toch nog vier engeltjes om het Kindje Jezus bij Jozef 
en Maria in het kribje te leggen. 
Staand: Felien van Steenderen 
Zittend: Fayén de Vries en Lina van Steenderen met 
Stijn de Vries. 

Kerstkaart die naar alle parochia-
nen is gestuurd. Foto Jan van Baal

Woudenberg - Jonge Kerstengelen

Het was lastig om elkaar het afgelopen jaar te 
ontmoeten. Parochianen die tot de kwetsbare groep 
behoren of minder mobiel zijn geworden, kwamen 
niet meer naar de kerk. Net als de jongeren, die het 
beperkte aantal plaatsen vrijhield voor een ander. 
Daarom werd er in de kerstperiode voor de jeugd 
een avond georganiseerd om samen kaarten of 
aardigheidjes te maken voor hen die niet naar de 
kerk konden komen. Toen kwam de tweede lockdown 
en was samenkomen niet toegestaan. Maar overal is 
een mouw aan te passen; knutselpakketten werden, 
inclusief een aantal adressen, thuis bij jongeren afge-
geven, en zo kon iedereen creatief aan de slag. Via 
de app werden ideeën en foto’s uitgewisseld en zelfs 
broers, zussen en vriendinnen haakten aan. Zo was 
er toch nog een gezellige knutselactiviteit.  Van de 
geadresseerden zijn ook erg leuke reacties ontvangen. 
Een mooie kaart met een dank je wel tot de opmer-
king dat de attentie goed deed. We willen dan ook 
alle Kerstengelen en hen die meegeholpen bedanken 
voor hun inzet en aandacht voor onze ouderen. 
Werkgroep jeugdlectoren Woudenberg

Zeist -  Vredeslicht van 
Bethlehem 
De kerken en de wijkinloophuizen van 
‘Kerk en Samenleving’ bezorgden het 
Vredeslicht van Bethlehem samen 
met deze kaart bij zorginstellingen, 
ziekenhuis, scholen en allerlei maat-
schappelijke organisaties in Zeist. Het 
Vredeslicht wordt elk jaar in de tijd 
voor Kerstmis aangestoken in de 
Geboortekerk in Bethlehem, dit jaar 
door een Palestijns meisje. Kinderen 
en jongeren verspreiden dit licht over 
de wereld, met als boodschap “Vrede 
voor alle mensen”.  
 
Ina Duit (wijkinloophuizen), Nelleke 
Spiljard (parochie Sint Maarten) en 
Aster Barkmeijer- Dirksen (Noorder-
lichtkerk) namen het initiatief dit 
bijzondere licht naar Zeist te halen: 
“Licht in donkere dagen spreekt 
mensen aan, licht schijnt over grenzen 
heen. De beperkingen van de coro-
namaatregelen treffen ons allemaal. 
Maar we kunnen niet alleen een virus 
doorgeven aan elkaar, we kunnen ook 
licht, hoop en het verlangen naar 
vrede en een nieuw begin doorgeven 
aan elkaar.” Twee kinderen, Nyne en 
Lieske, hebben het licht aan burge-
meester Koos Janssen van Zeist 
aangeboden, vandaar is het verder 
verspreid. Het lichtje brandde in de 
kersttijd ook in de Mariakapel van de 
St. Josephkerk en werd betrokken bij 
de online kerstviering voor de Dami-
aanschool en voor ‘Kindje Wiegen’ 
door Marja van der Horst. 



Advertenties
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Wel & Wee

Overleden 

28 oktober 2020 Gerard van Klaveren (88), Zeist 

30 oktober 2020 Gerardus van Ooijen (78), Zeist 

09 november 2020 Truus Wijnacker (88), Zeist   

15 november 2020 Maria Elisabeth Johanna (Marieke) Gies (66), Driebergen 

15 november 2020 Bram van Kooten (84), Zeist 

18 november 2020 Maria Hendriks-Vos (83), Zeist  

20 november 2020 Emma van Wees (96), Zeist 

22 november 2020 Coen den Boer (81), Zeist 

27 november 2020 Ton Verhoeven (76), Leersum 

27 november 2020 Harry van der Horst (88), Driebergen 

27 november 2020 Anna-Maria Hoek-Dahlia (85), Zeist 

28 november 2020 Suzanne Vogelaar (94), Zeist 

04 december 2020 Gerrigje van der Velde (73), Zeist 

05 december 2020 Johannes Brinkhaus (93), Zeist 

14 december 2020 Karin Christine Ingeborg Trouwborst (42), Driebergen 

25 december 2020 Wiep Bolta (87), Zeist 

26 december 2020 Wim Middelplaats (96), Leersum 

29 december 2020 Jacoba Diender (94), Zeist 

30 december 2020 Uke Mucaj (82), Zeist 

03 januari 2021 Rob Duetz (84), Zeist 

05 januari 2021 Hendrika (Rie) van Buuren-van Rooijen (94), Driebergen 

06 januari 2021 Harrie Bleekemolen (103), Zeist  

06 januari 2021 Elisabeth van Gageldonk-van Dijl (68), Zeist  

16 januari 2021 Tinnie Hofman-Renne (79), Doorn 
Foto: Pixabay
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Gedoopt in Zeist 

05 december  
Tobias Koen, zoon van  
Frederik en Carina Koen 
 
19 december  
Izeahyan Sint Jago, dochter van  
Darjanella en Lisette Sint Jago-Laker

Een parel binnen onze parochie
Open, spontaan, energiek, betrokken, zomaar een aantal kenmerken van Gérard 
Kok, wie hij was en hoe wij hem zullen blijven herinneren. Een vriend, medeparochi-
aan, een man met een groot hart voor de wereld om hem heen. Gérard, geliefd bij 
menigeen. In het verleden zat Gérard op zondag samen met Norbert, zijn grote 
liefde, ergens halverwege in de kerkbank. Na het overlijden van Norbert bleef Gérard 
trouw komen, maar gaf er de voorkeur aan om achter in de bank plaats te nemen 
te midden van een aantal vrouwelijke medeparochianen. Gérard was een man met 
een blij geloof. Zijn inzet binnen de Martinuskerk maar ook daarbuiten was groot.  
Gérard gaf je altijd het gevoel dat je welkom was of je nu naast hem in de kerkbank 
zat of aan tafel in zijn smaakvol ingerichte huis. Gérard deelde graag complimenten 
uit en enthousiasmeerde anderen over hetgeen hij had gezien of beleefd.  
Dikwijls zijn enkele van ons uitgenodigd in zijn zomerhuis in Zandvoort, waarbij een 
strandwandeling en het eten van de lekkerste scholletjes aan de boulevard op het 
programma stond. Gezellig met Gérard naar een klassiek concert in Muziekcentrum 
Tivoli te Utrecht waar hij al jaren twee riante zitplaatsen in zijn bezit had, genaamd 
Norbert en Gérard! Gérard hield van het leven, genoot ervan en deed niets liever 
dan dit te delen met anderen. 
Ik citeer een uitspraak van een parochiaan: "Wat gaan we Gérard missen, hij was 
een parel binnen onze parochie."  
Eke Broesder, Ellis Coombe, Juliëtte Pijpers, Jeanette van Osselen, Annemarie en Herman Damen, 
Willem Derickx en Gina Peters



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

van links naar rechts 

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

Harrold Zemann, pastoor, 030-6922113, h.zemann@parochie-sintmaarten.nl  

Johan Rutgers, priester, 030-6922113, johan.rutgers@stlucas.nu  

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

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

Rini Bouwman, diaken, 033-4941261, rini.bouwman@stlucas.nu  

Antoinette Bottenberg, pastoraal werker, 033-4941261, antoinette.bottenberg@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: Peter Reinders 
Secretaris: Hans Burgman 
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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