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Straks bijeen, als de dreiging voorbij is 
Straks bijeen, het verdriet van de baan. 
Weer bijeen, zonder afstand te houden, 
Opgetogen: de morgen breekt aan. 
 
Zo begint een nieuw lied, in deze coronatijd geschreven in Iona. Zullen we samen kunnen 
komen in de Goede Week en met Pasen? We hopen dat onze kerken de komende 
weken in fasen open kunnen, veel is nu nog onzeker (pag. 18). Wat het allermeest 
gemist wordt, vertelt ons een onderzoek onder kerkgangers, is samen zingen. Zingen is 
dubbel bidden. Daarom vroegen we aan het Driebergse koor Mediant: welk lied zou je 
het allerliefste zingen in deze periode en waarom? Het werd een mooie collage van 
geliefde paasliederen (pag. 12/13). Lees ook het interview met een van de koorleden, 
Francine van Rees (pag. 10/11). 
Onlangs zijn we begonnen aan een project om onze parochie te vernieuwen en te 
versterken naar de toekomst toe. Hierover een brief van ons parochiebestuur (pag. 6). 
Inmiddels zijn vijf jonge mensen bezig onze parochie door te lichten, terzijde gestaan 
door een klankbordgroep van parochianen uit alle geloofsgemeenschappen; die zijn 
hiervoor gevraagd. Maar ieders bijdrage is belangrijk. Wilt u ons helpen door de bij dit 
blad gevoegde enquête in te vullen?  
Ook het jongerenkoor uit Driebergen slaat een nieuwe weg in (pag. 19). En er blijven 
altijd weer positieve berichtjes: de Voorhof in Woudenberg bood aan in hun kerk onze 
vieringen te streamen (omdat dit vanuit de Catharinakerk niet kan). En uit Maarn bericht 
van Danielle Raue, nu novice bij de Blauwe Zusters (pag. 21). Verder een paaswens van 
pastoor Harrold Zemann en een mooie paascolumn van collega Antoinette Bottenberg. 
Pasen, de steen is weggerold. Dat het zo mag zijn in het leven van ieder van ons. Pasen, 
we gaan er iets van maken! Daarom de vrolijke voorpagina uit het mooie “Kijktafelboek” 
van Ellie Keller-Hoonhout, dochter van parochianen uit Zeist. 
 
Nelleke Spiljard, pastoraal werker 

De steen is weggerold
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In het paasverhaal lopen de vrouwen 
naar het graf om het lichaam van Jezus 
te verzorgen. Er zijn tranen. Verdriet is 
de prijs die ze betalen voor hun liefde 
voor Jezus. Verdriet als keerzijde van de 
liefde. De evangelist Johannes zegt dat 
ze gingen ‘in alle vroegte, toen het nog 
donker was’, Lucas houdt het op ‘heel 
vroeg in de morgen’. Maar bij Mattheus 
en Marcus gloort er al vanaf de eerste 
zin hoop. Zij laten de vrouwen naar het 
graf gaan ‘bij het aanbreken van dag’ 
en ‘na zonsopgang’. Christus zal als de 
zon over je opgaan.  
 
De paasverhalen van de evangelisten zitten 
vol beelden. Je zou er zo overheen lezen. 
Niet doen! Ze zeggen zoveel: de opgaande 
zon, de weggerolde steen, mannen in het 
wit gekleed en een aardbeving.  
Vertel me: wanneer zag jij dat de zon 
voor je opging?  
Wat ligt bij jou als een steen op je maag?  
Wie heb jij in je hart begraven, om wie 
huil je?  
Wie is als een engel?  
Bij welk nieuws stond je op je benen te 
trillen?  

Jezus hield van kinderen. Word als kinde-
ren, preekte hij. Kinderogen kijken 
anders. Ze zijn wakker, helder en onbe-
vangen. Zij kunnen in het verdriet wonen 
en even later ook zo weer verder spelen. 
Zij kunnen bang zijn en toch ook vol ijver 
met hun schep een hoop zand op de kist 
van opa gooien. Mij valt op, als ik met 
jonge kinderen praat over Pasen, dat zij 
nog niet alles willen begrijpen maar er 
vooral door gegrepen worden. Zij gaan 
op in het verhaal. Zij stellen nog niet onze 
grotemensenvragen: ‘Is paasmorgen 
waargebeurd?’ Zij voelen: Het is waar. 
Jezus is opgestaan. Hij leeft. Punt. 
 

Doe je met me mee op Paasmorgen, bij 
het krieken van de dag het verrijzenis-
verhaal lezen en de beelden tot je laten 
spreken? Doe je mee, proberen te gelo-
ven zoals een kind dat doet?  
 
Hij staat op. In jou. In mij.  
Wees opgewekt!  
Zalig Pasen!  

Antoinette Bottenberg, pastoraal werker
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Pastorale column

Daar staan ze dan in hun ‘zevenmijlslaarzen’, twee broertjes van een jaar of 
vijf met een schep in de hand. Klaar om opa te begraven. We sjokken in de 
vroege ochtend met de hele familie naar het graf. Verdriet is er bij hun ouders. 
En toch. De lichtheid van deze kinderen bij zoiets verdrietigs als de dood 
brengt een glimlach, vast niet in het minst op het gezicht van opa.

De zonsopgang en Pasen

Opa is dood 
Opa is dood, al een poosje, 
dat vind ik natuurlijk niet fijn. 
Maar nu heb ik wel zijn horloge, 
zijn koptelefoon en zijn trein.

Uit 'Doodgewoon', B. Westera en S. Weve



Pasen gebeurt
Pasen gebeurt… 
in onze liefde voor elkaar 
in een glimlach 
een telefoongesprek 
een eenvoudig ‘hoe gaat het?’ 
 
Pasen gebeurt… 
waar we elkaar proberen te beschermen 
en de voorzorgsmaatregelen naleven, 
waar we tijd maken voor het verhaal van een ander 
of een maaltijd brengen naar de buurvrouw. 

Paasvreugde wordt voelbaar hier en nu 
in de moed van velen 
om niet bang te worden 
om verbinding niet uit de weg te gaan. 
 
In de verte, aan de rand van deze quarantaine 
gloort nieuw leven 
met tijd en aandacht 
voor jouw en mijn binnenkant. 
 
Zalig Pasen!

(Uit: De dienst ‘zinzorg en pastoraal’ van Sint-Kamillus)
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Dat het Licht van Christus nog  
meer voelbaar en tastbaar  

mag zijn dan anders.  
Van harte wens ik u namens het  

pastoraal team en de parochiebesturen 
van Sint Maarten en Sint Lucas een 

zalig Paasfeest toe. 
Pastoor Harrold Zemann 

Paasgroet  
VAN DE PASTOOR 
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Nieuws 
& achtergrond

De tekst van de brief:  
Wij leven in bijzondere tijden. De Covid-19 crisis heeft effect 
op de hele wereld, op Nederland, en ook op onze Sint Maar-
ten parochie en alle daarbij betrokken mensen. Al bijna 
een jaar houdt deze pandemie ons in een krachtige greep. 
Echter, er zijn ook veranderingen gaande die al veel langer 
spelen en die diepere oorzaken hebben. Want enerzijds 
biedt onze parochie spirituele richting en gemeenschapszin 
door de inzet en betrokkenheid van velen. Anderzijds zijn 
er veranderingen merkbaar zoals het teruglopende aantal 
kerkgangers, de afnemende maatschappelijke betrokken-
heid bij kerkelijke activiteiten, de druk op het pastorale 
team en de vrijwilligers, en de afnemende financiële vitali-
teit. Mogelijk heeft Covid-19 hier een versterkend effect, 
maar de basis van deze verschijnselen ligt dieper. 
 
Is dat reden om louter bezorgd te zijn? Zeker niet, er zijn 
immers vele mooie initiatieven en de mensen zijn vandaag 
niet minder spiritueel dan vroeger. Het is wel reden om heel 
goed in kaart te brengen waar de krachten liggen in onze 
parochie, en ook waar er bedreigingen zijn. Om vervolgens 
een doordacht plan van aanpak te maken, een strategie, 
om onze parochie vitaal en daarmee toekomstbestendig te 
houden en, waar het kan, te versterken. Onze parochie 
heeft een visie op de toekomst en een concreet plan nodig, 
waarmee wij gezamenlijk kunnen werken. 
 
Zo’n toekomstplan kan alleen tot iets leiden als we dat 
samen ontwerpen en uitvoeren. We hebben elkaar nodig. 
Immers, in de locaties zit de kennis van de lokale geloofs-
gemeenschap, en daar zijn de meeste vrijwilligers actief. 
Tegelijkertijd, in het pastorale team is de kennis en betrok-
kenheid aanwezig die onze parochie, en de katholieke kerk 
in het algemeen, anders maakt dan andere geloofsgemeen-

schappen. Het parochiebestuur, tot slot, is voorwaarden-
scheppend en waar mogelijk richtinggevend. Zo hebben we 
allemaal onze rol en toegevoegde waarde. Om tot een goede 
aanpak te komen is het bovendien belangrijk te leren van 
anderen. Andere parochies, andere geloofsgemeenschap-
pen, andere landen. Laten we zeker ook naar buiten kijken. 
 
Het zal direct duidelijk zijn dat het veel inzet vereist tot zo’n 
breed gedragen plan van aanpak te komen. Daarom hebben 
we nagedacht hoe we capaciteit en kwaliteit kunnen toevoe-
gen zodat wij nog dit kalenderjaar met een doorwrocht plan 
kunnen komen. Wij zijn dan ook enorm blij dat een team 
van vijf enthousiaste jonge consultants van organisatiead-
viesbureau Berenschot onze parochie hierin bijstaat. Dat 
gebeurt pro Deo: zij kiezen jaarlijks enkele pro Deo projecten 
en de uitdagingen waar wij als parochiegemeenschap voor 
staan passen perfect binnen de opleiding van deze jonge 
professionals binnen Berenschot. 
 
De komende periode zijn wij met het Berenschotteam aan de 
slag met o.a. literatuuronderzoek, interviews met diverse 
betrokkenen (locatieraden, parochianen, vrijwilligers, parochie-
bestuur, pastoraal team, etc.), het in kaart brengen van eerdere 
initiatieven en het formuleren van mogelijke acties. Er komen 
verschillende thema’s aan bod om zo een volledig beeld van 
onze geloofsgemeenschap en de huidige situatie te krijgen. 
Alle locaties zijn vertegenwoordigd in een klankbordgroep die 
tweewekelijks gedachten uitwisselt met de consultants.   
 
Op grond van de verzamelde gegevens, de analyses en 
conclusies zal het team een rapport opleveren dat als 
vertrekpunt zal dienen om tot een gedragen strategie voor 
onze Sint Maarten parochie te komen. Wij zullen gedu-
rende dit jaar met enige regelmaat de voortgang en bevin-
dingen, parochiebreed, terugkoppelen. Onze goede 
samenwerking met de Sint Lucas parochie maakt dat zij 
op bestuurlijk niveau nauw aangesloten blijven. ‘Van U is 
de toekomst, kome wat komt’ zingen wij weleens in de 
kerk. In dat vertrouwen, vol goede moed onderweg met 
onze parochie 
 
Met hartelijke groet, 
namens het parochiebestuur, 
Harrold Zemann, pastoor, en Peter Reinders, vicevoorzitter

Het bestuur van parochie Sint Maarten stuurde eind 
februari een brief aan de leden van de pastoraats-
groepen en de locatieraden, aan de vrijwilligers en 
alle parochianen. Daarin kondigt het onder andere 
een onderzoek aan door Bureau Berenschot naar de 
kracht van de parochie en de bedreigingen die er zijn 
om te komen tot een gedragen toekomstplan.

Brief parochie-bestuur 
over toekomst van  
onze parochie
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Het thema #Ikbenervoorjou is ook een oproep tegen onze naasten te zeggen: “Je 
bent niet alleen, ik ben er voor jou.” Juist in deze tijd, waarin veel mensen de 
gevolgen van de coronapandemie in hun dagelijks leven ondervinden, is het goed 
als ze ook weten dat ze er niet alleen voor staan. Ze mogen een steun in de rug 
ervaren. Van ons als hun naasten en van Christus, die vanuit de hemel meewerkt. 
 
Freek Bartels en Trijntje Oosterhuis vervullen dit jaar de rollen van Jezus en Maria in 
deze elfde editie van The Passion. De Verteller is Humberto Tan. Acteurs Leo Alke-
made en Tygo Gernandt vertolken de rollen Petrus en Pilatus. Artiest Rob Dekay 
kruipt in de huid van Judas en KRO-NCRV-presentatrice Anita Witzier haalt als 
verslaggever verhalen uit het hele land op en doet verslag van de virtuele processie. 
 
Na tien jaar wordt The Passion dit jaar alleen door KRO-NCRV uitgezonden, zonder de 
EO. De eerste vindt het belangrijk dat dit universele verhaal over de liefde voor de ander 
verteld blijft worden en iedereen aanspreekt – jong, oud, gelovig of niet. De afgelopen 
editie, die in het teken stond van de onzekerheid in coronatijd, benadrukte de behoefte 
van Nederland aan verbinding, hoop en inspiratie dit paasevenement biedt die. 
The Passion, vanuit Roermond, op Witte Donderdag (1 april) vanaf 20.30 uur  
bij KRO-NCRV op NPO1.

#Ikbenervoorjou. Zo luidt het thema van het muziekspektakel The Passion. 
Het wordt dit jaar op Witte Donderdag (1 april) vanuit Roermond uitgezon-
den. Op een eigentijdse manier beeldt het het lijdensverhaal van Christus 
uit. Het thema heeft een diep religieuze betekenis: Christus die voor ons 
mensen heeft geleden en is gestorven. Na zijn verrijzenis zei Hij tegen zijn 
leerlingen: “Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voleinding van de 
wereld.” Het zijn zelfs de laatste woorden van Jezus in het Evangelie volgens 
Matteüs.

The Passion: #Ikbenervoorjou
Een deel van de artiesten van The Passion 2021.

Tips en inspiratie op 
www.vierpasen.nl
Pasen valt deze keer op 4 en 5 april. 
Omdat de kans  groot is dat dan nog 
steeds beperkende maatregelen gelden 
in verband met de coronapandemie, 
roepen de Nederlandse bisschoppen 
op thuis Pasen mee te vieren. Ze doen 
dit op de speciale website  
www.vierpasen.nl. Die biedt links en 
downloads om de Veertigdagentijd én 
Pasen ook thuis optimaal mee te bele-
ven. “Jezus leeft, Hij is waarlijk opge-
staan”: dat is de boodschap van Pasen, 
aldus de website. O.m. staan op de site 
liturgieboekjes die helpen thuis mee te 
vieren op de zondagen in deze periode. 
In de Goede Week (week voor Pasen) 
worden filmpjes gepubliceerd waarin 
de bisschoppen persoonlijk uitleg 
geven bij belangrijke onderdelen van 
de Goede Week en Pasen. Verder is er 
de boodschap van paus Franciscus 
voor de Veertigdagentijd op te vinden.

Een mysterieus gegeven uit het Paasverhaal. Wie heeft 
de steen weggerold? Het wordt niet vermeld. Lang-
zaam ontdekken we de betekenis hiervan: eerst in de 
leegte, dan bij de tuinman, in het breken van het 
brood, in ons eigen leven, ons eigen hart…. Een  thema 
voor de Paastijd uit, met o.a. een filmpje n.a.v. de rage 
om beschilderde stenen met een boodschap achter 
te laten, ergens op straat.  

‘Weggerolde Steen’  
nieuw thema op  

www.geloventhuis.nl 



Overigens, óók kan het zijn dat God in 
zijn oneindige wijsheid met corona de 
mens het besef bijbrengt dat Hij de 
eerste en laatste oorzaak is van de 
schepping en dus het noodzakelijke 
fundament in waarheid, rechtvaardig-
heid en liefde vormt. De mens is immers 
niet de ‘alleenheerser’ die alles op aarde 
bepaalt en het heelal regeert. Met 
andere woorden: de mens moet zijn 
plaats in de rangorde van het gescha-
pene (leren) kennen. Ook de vastentijd 
kan aan dit leerproces  bijdragen. De 
veertigdagenperiode is niet alleen 
gericht op beperking van eten en drin-

ken om met het bespaarde geld armen 
en behoeftigen te steunen, maar ook 
om jezelf te ondersteunen wereldse 
verleidingen te weerstaan zoals Christus 
in de woestijn dat ons heeft voorgedaan, 
om zo te leren met ‘minder’ genoegen 
te nemen, hoe moeilijk dat ook is… 
 
Hoe kijkt u hier, als parochiaan en lezer 
van ons parochieblad De Mantel van 
Sint Maarten, tegenaan: ziet u corona 
als straf van God, als de werking van 
de natuur, of is sprake van bewustma-
king? Of van een vraag die aan ons 
mensen gesteld wordt, een uitdaging 

waar wij een antwoord op moeten 
geven? Stuur uw reactie naar: centra-
leredactie@parochie-sintmaarten.nl 
 
Tenslotte – Ter overweging: velen zullen 
het ‘wezenlijke van een eucharistievie-
ring’ node missen, namelijk fysiek 
aanwezig zijn bij het wonder van de Maal-
tijd van de Heer enerzijds, anderzijds de 
onmogelijkheid voelen concreet de 
weldaad van de communie te ervaren. 
Gelovigen zullen zich afvragen hoe we 
tegen deze helaas noodzakelijke beper-
kende maatregelen kunnen aankijken. 
Theo Wagenaar, parochiaan Leersum

Nieuws 
& achtergrond

Moeten wij corona zien als een wereldwijde ‘zondvloed’ die door God is gewild als straf voor onze materialistische 
levenswijze? Of laat God de natuur zijn gang gaan volgens haar eigen normen en wetmatigheden?

Corona: verlies en 
uitdaging
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Op de foto de peetoom van mijn man, Jef Neven, met de vier 
klokken uit de Catharina. De bezetter haalde de klokken weg, 
in januari 1943, om ze om te smeden tot munitie. In Utrecht 
zijn in die jaren 53 kerkklokken geroofd, in heel Nederland 
6500. Christelijk Nederland was woedend over deze schand-
daad. Munitie maken van kerkklokken, het gaat lijnrecht in 
tegen de bijbel, die zegt dat we zwaarden moeten omsmeden 
tot ploegscharen. In Groningen, bij de omlaag getakelde klok-
ken van de A-Kerk, had iemand een bord neergezet: “Wie met 
Gods klokken schiet, die wint de oorlog niet!” 
 
Stel je de stilte van de Utrechtse binnenstad voor in die jaren, 
zonder gebeier van klokken, bij  huwelijken, uitvaarten, de 
mis, protestantse diensten. De ouders van mijn schoonmoeder 
hadden een banketbakkerij op de Oude Gracht 308. Onder in 
de werfkelder de bakkerij, boven aan de straat de winkel, daar-
boven het woonhuis. Mijn schoonmoeder kon kleurrijk vertellen 
over hoe de bakkerij bevoorraad werd over het water, het harde 
werken ’s nachts, hoe ze een keer als kind zag dat twee ratten 
een ei pikten, de een lag op zijn rug met het ei in zijn poten, de 
ander trok hem aan zijn staart voort naar de gracht. 
 
Haar vader had als hobby fotograferen, waar niemand blij 
mee was: in die tijd was een foto maken een heel gebeuren, 
je moest lang stilzitten voor je een foto had. Toen de klokken 
van de Catharina werden neergetakeld, moet hij heimelijk 
met schoonzoon Jef door de steegjes naar de kathedraal zijn 

gegaan om de foto te maken. Het was een misdrijf handelin-
gen van de bezetter te fotograferen, ze verstopten de fotoap-
paratuur waarschijnlijk in grote fietstassen. Op de andere 
foto staat hij zelf, banketbakker Toon van Eijl, met drie van 
de vier klokken.  
 
In het album nog meer foto’s uit de oorlog, uitgemergeld maar 
zielsgelukkig met de eerste kleinkinderen, op hongertocht, het 
tweede kindje dat mijn schoonouders vlak na de oorlog verloren 
aan dysenterie. Het leven van gewone mensen, zo verweven 
met dat van de Catharinakerk, waarin natuurlijk de ‘groten’ 
herdacht worden. Over Kardinaal de Jong hangt er een 
uitspraak van de Duitsers: ‘Met die man valt niet te praten.’  
In 1948 kreeg de Catharinakerk nieuwe klokken. 
 
’De Utrechtse Catharinakerk’, door Ton Meijers en Casper Staal 
i.s.m. Stichting Utrechts Religieus Erfgoed, Uitgeverij Matrijs, 192 
blz., 29,95 euro. 
Nelleke Spiljard, pastoraal werker (met dank aan Hedwig Duindam voor 
foto’s en informatie).

Recent verscheen een bijzonder boek over de Cathari-
nakathedraal in Utrecht, gelegen naast het Catharijne-
convent, over haar geschiedenis van kapel voor armen 
en daklozen tot kloosterkerk, tot kathedraal. In dit boek 
een bijzondere foto, uit het fotoalbum van mijn schoon-
moeder. Het is een foto uit de oorlogsjaren.

4 en 5 mei:  
De ‘klokkenroof’  
in de oorlog

Jef Neven, met de vier klokken uit de Catharina.
Banketbakker Toon van Eijl 
met drie van de vier klokken.

Omslag van het boek.



’VANUIT HET “IETSISME” ONTSTOND BIJ 
MIJ EEN BEWEGING VAN ZOEKEN NAAR…’

‘Mijn jeugd was ongecompliceerd, lief-
devol. Na mijn school ben ik in Haarlem 
bij het Elisabeth Gasthuis de (oude) A-
verpleegopleiding gaan doen. Ik wilde al 
jong zuster worden. Waarom? Geen 
idee, ik had geen ervaring met zieken-
huizen.’ 
 
‘Na omzwervingen via Curaçao, Frank-
rijk, Drenthe en Friesland ging ik in 1988 
in Driebergen wonen. Ik heb allerlei func-
ties binnen de gezondheidszorg gehad, 
hier in Driebergen o.a. op Salvia (woon-
vorm mensen met verstandelijke beper-
king), verder bij Valckenbosch Zeist en 
sinds 2011 bij Buurtzorg Leersum.’ 
 
‘Bij Sint Maarten ben ik nu lekenvoor-
ganger, ga voor bij uitvaarten, zit in de 
koffieploeg en ik zing bij Mediant. Alle-
maal activiteiten die momenteel stillig-
gen, behalve de uitvaarten, die trekken 
zich niks van de coronaregels aan.’ 
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Francine van Rees: ‘Ik ben geboren 
in een niet-kerkelijk gezin met vier 
kinderen. Mijn moeder deed belijde-
nis in de Hervormde Kerk, mijn 
vader is gedoopt in de Vrij-Katho-
lieke Kerk. Vanaf hun samenzijn 
lieten zij het geloof achter zich.’

Interview 
Francine van Rees Francine van Rees is actief parochiaan in Driebergen, werk-

zaam bij Buurtzorg (thuiszorg). Een interview met haar over 
drijfveren, katholiek worden, het geloof vormgeven, Pasen 
en Jezus zien als inspirator.

’Nieuwe’ katholiek, bevlogen vrijwilliger, Jezus als inspirator  

What would 
Jesus do?

Francine van Rees: 
‘Jammer dat onder invloed van onze 
welvaartsmaatschappij religie verdween 
of een privéaangelegenheid werd.’



‘Mijn drijfveren? Dat ik niet kerkelijk ben opgevoed, heb ik in 
mijn jeugd niet gemist. Maar toen ik in het ziekenhuis werkte, 
borrelden zingevingsvragen op. Laat ik zeggen: vanuit het 
“ietsisme” ontstond bij mij een beweging van zoeken naar, 
die uiteindelijk leidde tot mijn doop, op mijn 28ste.’ 
 
‘Omdat ik een tegendraadse beweging maakte en uit het niets 
tegen de stroom oproeide naar een betekenisvolle Goddelijk 
ervaring, wilde ik een steentje bijdragen binnen de gemeen-
schap van Sint Petrus’ banden. Ik groeide daarin mee met de 
leeftijd van mijn kinderen. In de jaren ‘90 begonnen met de 
crèche, met pastor Frans Verhaar een doopwerkgroep opgezet 
en gesprekken gaan voeren met ouders die hun kindje wilde 
laten dopen, met Frans ook de Vormselvoorbereiding nieuwe 
inhoud gegeven, navormselgroepen georganiseerd om te trach-
ten de kinderen nog wat “binnenboord” te houden. Zo 
probeerde ik mijn geloof vorm te geven, mijn enthousiasme 
over te brengen. Ik vond het jammer dat onder invloed van 
onze welvaartsmaatschappij religie verdween of een privé-
aangelegenheid werd; de wereld werd onttoverd. Daar wilde 
ik, in mijn bescheiden vorm, iets tegenin brengen.’ 
 
‘Toch bracht dat mij meer vragen dan antwoorden. Eind jaren 
negentig ben ik daarom begonnen met de opleiding Levens-
beschouwing, Kunst en Cultuur, een paar jaar later stapte ik 
over naar de katholieke theologieopleiding Amsterdam. Na 
een negatieve ziekenhuiservaring tijdens het overlijden van 
mijn jongste zusje was mijn ultieme wens Geestelijk Verzorger 
in het ziekenhuis te worden. Vervolgens kreeg ik de mogelijk-
heid de “Vieringen met Kinderen” in de parochie gestalte te 
geven, rond 2010 ben ik daarmee gestopt en heb mij aange-
meld bij het Rouwpastoraat, iets later ook als lekenvoorganger. 
Mijn geloof blijft een zoektocht, ik heb niet alle antwoorden 
op mijn vragen, maar God speelt een belangrijke rol in mijn 
leven en ik zie Jezus als een leidraad voor mijn leven met 
anderen. Helaas heb ik door mijn fulltime werk de opleiding 
Theologie niet kunnen afmaken, mijn wens geestelijk verzorger 
te worden niet kunnen verwezenlijken.’ 
 
Buurtzorg 
Over haar werk als wijkverpleegkundige bij het Buurtzorgteam 
Leersum: ‘Ik heb geen spijt gehad van mijn overstap van – 
om de lelijke term “manager” te vermijden – afdelingshoofd 
naar weer uitvoerende zorg. Komt door de uitgangspunten 
van Buurtzorg, een landelijke thuiszorgorganisatie die met 
kleine teams zorg thuis levert. Bij Buurtzorg zijn managers uit 
de organisatiestructuur verdwenen: er is vertrouwen in de 
kundigheid van de professionals. Het gaat hierbij om verpleging 
en persoonlijke verzorging. Wij kijken samen met de cliënt 
(zorgvrager) en diens omgeving wat aan zorg nodig is, zoeken 
samen naar oplossingen, het zogeheten buurten. Met teams 

van maximaal twaalf verpleegkundigen/verzorgenden probe-
ren wij de zorgcontinuïteit te waarborgen. De cliënten zien 
daardoor veel dezelfde gezichten.’ 
 
‘Onze teams zijn zelf verantwoordelijk voor planning, uitvoering 
van zorg, teamzaken; ook een planner ontbreekt. Doordat wij 
dit zelf doen, ontstaan directe contacten met de cliënten en 
andere professionals, waardoor de zorg beter aansluit bij speci-
fieke behoeften. Dit is wat Buurtzorg onderscheidt van andere 
thuiszorgorganisaties: door kortere lijntjes persoonlijke zorg 
leveren, zaken niet in protocollen persen.’

maart - april 2021 11

Interview 
Francine van Rees

Hoe zou de parochie er volgens het Buurtzorg-model uitzien? 
‘Haha, grappige vraag. Ik zeg: wij gaan dan uit van een 
platte organisatie. Allereerst worden de bisdommen opge-
heven, elk dorp heeft zijn eigen kerk. Die sluit meer aan bij 
de gemeenschap. Er zijn geen top-downbesluiten, er is 
vertrouwen in de professionaliteit van de werkers in het 
veld. Geen eucharistische centra, de priester komt bij toer-
beurt naar de verschillende kerken toe, de overige zonda-
gen zijn er woord- en communievieringen en gebedsvierin-
gen. Ook diaconie en catechese werken zo. Mensen maken 
de kerk, vertrouwen in hen komt de gemeenschap ten 
goede, lijkt mij.’ 
 
Wat voor katholiek ben jij? 
‘God is voor mij in de eerste plaats een geestelijke werke-
lijkheid van liefde, trouw en barmhartigheid die alleen door 
ons is te belichamen. Dus dat streef ik na. Ik voel mij thuis 
binnen de liturgie, weet me erdoor getroost of gehoord. Al 
lijkt de strakke en strenge leer weleens meedogenloos.’ 
 
Pasen gaat over dood en nieuw begin. Jij hebt in jouw werk 
ongetwijfeld met (dood)zieke mensen te maken, zal soms 
“verrijzenis” zien. 
‘Er zijn mensen die boven hun – al dan niet dodelijke – 
ziekte uitstijgen en er voor anderen kunnen zijn. Mensen 
met bijvoorbeeld ALS die tegenslag op tegenslag te verwer-
ken krijgen, maar – gelovig of niet – met veel wijsheid een 
voorbeeld voor anderen zijn. Tijdens de begeleiding van 
terminaal zieke mensen zijn er bijzondere momenten, niet 
alleen bij patiënten zelf, ook bij naasten. Ik heb al een 
paar keer mogen meemaken dat ik iemand thuis heb 
verzorgd om vervolgens ook voor te gaan bij diens uitvaart. 
Dat maakt diepe indruk. Gesprekken gaan dan heel diep, 
komen uit bij existentiële waarden.’ 
 
Wat denk jij: was Jezus een manager? 
‘Geen manager, wel een groot inspirator: de bron, het start-
punt van waaruit ik handel. Hij geeft ons het vertrouwen 
dat we het kunnen. Wij vertegenwoordigen hem inmiddels 
hier op aarde in ons doen en laten. Als ik het even niet 
meer weet – de wereld is soms best ingewikkeld – denk ik 
weleens: "What would Jesus do"
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Nieuws 
& achtergrond

Uit: Lied aan het licht 
Licht dat ons aanstoot in de morgen,  
licht overdek mij, vuur mij aan. 
Vaderlijk licht, steevaste schouder,  
draag mij, ik ben jouw kijkend kind. 
 
Het licht, dat wij nu in gezamenlijkheid 
niet kunnen vieren en zo nodig hebben. 
Het vuur, om ons te verwarmen en 
warmte te kunnen doorgeven. 
Bonita Simon

Uit lied: Kom bevrijden 
Plant Uw geest in onze harten 
Zend Uw kracht in onze handen 
Dat wij leren lief te krijgen 
Onze naaste, vriend en vreemde. 
Dat wij medicijnen vinden 
Tegen het ondraaglijk lijden 
Dat de groten dezer aarde 
Zich bekeren tot de armen 
Dat wij nieuwe wetten maken 
Om de honger uit te bannen 
Dat wij gouden plannen smeden 
Tot beëindiging van lijden 
Scheur de wolken kom bevrijden. 
 
Ik werd vooral geraakt door de woor-
den over kracht in onze handen en 
over medicijnen, omdat we dat 
momenteel zo hard nodig hebben om 
dit virus te lijf te gaan. En ‘kom bevrij-
den, verlos ons van het virus!  
Jeannet Bezemer

Kijken door de ogen van een kind is iets dat je opnieuw kan leren. 
Juist in deze tijd. 'Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen of ergens al 
de wereld daagt, waar mensen waardig leven mogen'. Dat is geen 
blik achterom naar ‘het oude normaal’. Het is de aloude kinder-
droom van een nieuwe, betere wereld. Een ‘nieuwe schepping, 
voorgoed gevrijwaard van de dood’, zoals een eucharistisch gebed 
het verwoordt. Met welk licht in de ogen kijk jij naar de wereld? 
Maarten Das

Lied uit Taizé: Bleibet hier 
Bleibet hier und wachet mit mir 
Wachet und betet 
Wachet und betet….. 
 
In de Paasnacht van waken en bidden worden we terugge-
worpen op onze diepste oorsprong, op wie we ten diepste 
zijn. In deze nacht proeven we iets van het diepe Geheim 
dat er een God is, onze Schepper, die ons bestaan gewild 
heeft en ons leven draagt. Wij hebben een vermoeden van 
dat Geheim. Er werd een mens gezonden, Jezus. Hij liet ons 
iets van het Geheim zien, liet het oplichten. Maar begrepen 
wij dit licht? Wij begrepen er niets van, wij zagen het niet. 
Francine van Rees

Pasen, met Hem verrijst alle leven in de 
natuur! 
Tijd om de schepping toe te zingen: 
 
Uit lied: Look at the world 
Look at the world everything all around us, 
look at the world and marvel every day. 
Look at the world: so many joys and 
wonders, 
so many miracles along our way. 
 
Praise to thee, o Lord for all creation, 
give us thankful hearts that we may see. 
All the gifts we share, and every  
blessing, all things come of thee.  
Roeli van Dijk
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Nieuws 
& achtergrond

Uit: Lied van de mens 
Die dag boetseerde Hij niet uit het licht van de hemel 
boetseerde Hij uit het stof van de aarde mij, stof van de aarde 
blies adem van leven in mijn neusgaten 
werd ik een levende ziel, een mensje. 
 
Deze tekst herinnert mij eraan dat heel de schepping een fysieke en spirituele 
verbondenheid is, door het stof van de aarde en de adem van God. Ik word 
geraakt door ‘boetseerde Hij’. Daaruit spreekt aandacht en liefde. Ieder mens is 
een ‘kunstwerk’, uniek en gewild, gezien en gekend door God. ‘Die mij hebt gezien 
eer ik werd geboren’, een troostrijke gedachte. 
Marjolein Tiemens-Hulscher

Uit lied: Wees hier aanwezig 
Wees hier aanwezig, woord ons gegeven. 
Dat ik U horen mag met hart en ziel. 
Wek uw kracht en kom ons bevrijden. 
Woord ons gegeven, God in ons midden, 
toekomst van vrede, wees hier aanwezig. 
Uw wil geschiede, uw koninkrijk kome. 
Zie ons, gedoog ons, laat ons niet vallen. 
 
De eerste regels van dit openingslied zingen wij als koor zeer krachtig: een smeekbede 
met power. Het voelt altijd of wij God ‘naar binnen zingen’. Graag zou ik iedereen dit 
gevoel gunnen, want er zijn genoeg mensen, die wel een steuntje in de rug kunnen 
gebruiken, ook in ‘normale’ tijden. 
Voor mij vertegenwoordigt dit lied de overgave aan dingen die ons overkomen, met 
de zekerheid dat God nooit ver weg is. 
Hannie van Kippersluis

Uit lied: Dit ene weten wij 
Dit ene weten wij 
en aan dit één houden wij ons vast 
in de duistere uren. 
Er is een Woord dat eeuwiglijk zal duren 
en wie ’t verstaat, 
die is niet meer alleen. 
 
Kort en krachtig, hoopgevend en bemoedigend lied! Het geeft ons houvast in 
deze onzekere tijd. Wat mij raakt is de zin over het Woord dat eeuwiglijk zal 
duren, een verwijzing naar het woord van God, waarin we steun kunnen vinden 
in moeilijke momenten. Door ons geloof en vertrouwen hierin  zijn wij niet meer 
alleen. 
Mariam Avedesian

In deze Goede Week bid ik voor het terug-
dringen van alle beperkingen en ziekte,  
dat de maatschappij weer volledig open 
kan, dat we weer in staat zijn anderen 
fysiek aandacht te geven 
Want ja, dan, dan zal ik pas weer echt 
leven! 
Agnes Snel

Foto’s: Hedwig Duindam
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Advertenties



15maart - april 2021

Ik herinner me dat ik geëmotioneerd 
werd toen ik daadwerkelijk in de kerk zat 
om foto's te maken en zodoende in staat 
was een viering ‘in het echt’ mee te 
maken: de eerste coronagolf was daar, 
we mochten niet meer naar de kerk, 
allerlei activiteiten los van de vieringen 
gingen niet door. Inmiddels zijn we 
opnieuw genoodzaakt tot digitale vierin-
gen en vergaderingen. 
 
Valt er dan niets meer te vermelden, 
niets meer te kijken in de kerk? 

O jawel! 
In Woudenberg, waar in de Catharinakerk 
geen diensten gestreamd kunnen 
worden, kwam spontaan het aanbod van 
de PKN enkele keren op zaterdagavond 
een katholieke viering te streamen vanuit 
hun gebouw De Voorhof. Een mooi 
gebaar. Helaas was een bezoek onmoge-
lijk: De Voorhof laat alleen mensen toe 
die voor de viering noodzakelijk zijn. Maar, 
Angelique Martina-Spies maakte foto's en 
vertelde: ‘Het was raar een viering bij te 
wonen waar geen parochianen bij waren. 

Ook de cantor en de pianist zaten niet in 
de zaal, maar in een andere ruimte. 
Tijdens de viering wisselde de positie van 
de camera daarom steeds van de voor-
ganger naar de cantor.’ 
 
Marcel Sarot ging voor, met Annemarieke 
Slaghekke als lectrice en haar dochter 
als jeugd-lectrice. Ook op 27 februari, en 
de hele maand maart heeft De Voorhof 
zijn ruimte beschikbaar gesteld.  
 
Nog meer om blij van te worden? 
Zeker! 
 
Lianne Banda, parochiaan in Driebergen 
en Rotarylid daar, vertelde over een mooie 
soepactie waaraan meer mensen uit de 
parochie meededen; Lianne was de link 
met de Rotary. Gezamenlijk hebben zij 
ouderen verrast met een portie snert. En, 
met deze actie werden drie vliegen in één 
klap geslagen. 
 
Allereerst: er was aandacht voor jonge 
mantelzorgers. Eén op de vijf kinderen is 
mantelzorger van een ouder of een fami-
lielid met een ernstige ziekte of handicap. 
Hierover is een boek geschreven, ‘Papa 
Draak wordt niet meer beter’; met de 
opbrengst van de soepactie gaat Rotary 
Driebergen-Rijsenburg dit boek uitreiken 
aan de netwerken van jonge mantelzor-
gers in het kader van aandacht voor hun 
problematiek. 
 
Ten tweede werd de snert gekookt door 
‘Koek en Ei’, een restaurant – opgezet 
m.m.v. de diaconie Driebergen – waar 
mensen met een handicap een zinvolle 
dagbesteding vinden, in de keuken en in 
het restaurant. Zij kookten 450 liter snert, 
een mooie bijdrage om de dagbesteding 
te kunnen laten doorgaan in een tijd 
waarin de horeca gesloten moet blijven. 
 
Ten derde: rond Valentijnsdag is een flink 
aantal emmertjes erwtensoep gedoneerd, 
o.a. aan bewoners van zorgorganisatie De 
Brug, leden van De Zonnebloem en zorg-
professionals van plaatselijke verpleeg- 
en verzorgingstehuizen. 
 
Korien Bast, redactie

Een poosje geleden begonnen wij met de rubriek ‘Kijken in de kerk’. Plannen 
genoeg, er gebeurt nogal wat in onze parochie waarover een artikel te 
schrijven valt. Maar helaas, het eerste kijkje in onze kerk betrof meteen 
een digitale dienst in de St Jozef in Leusden, vanwaar toen de vieringen 
werden uitgezonden.

Nieuws 
& achtergrond

Driebergse soepactie in coronatijd

Logo van restaurant Koek en Ei.

Viering streamen vanuit  
De Voorhof in Woudenberg.

Via het beeldscherm 
kijken in kerk Woudenberg

Eén van de vele erwtensoepmaaltijden.

Kijken in de kerk
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Heeft de heilige Jozef nog betekenis voor 
de gelovigen van vandaag? De paus 
brengt diens leven in verband met de zorg 
voor armen, migranten en arbeiders en 
voor iedereen die door oorlog, haat, 
vervolging of armoede gedwongen is zijn 
vaderland te verlaten. Ook de Covid-19-
pandemie heeft meegespeeld in het 
besluit van de paus: “Die heeft duidelijk 
gemaakt welke betekenis gewone 
mensen hebben, al degenen die dagelijks 
veel geduld tonen en hoop bieden, waar-
door ze een gevoel van medeverantwoor-
delijkheid zaaien”. Hiermee lijken ze op 
Jozef, aldus de paus: “Deze onopvallende 
man, die dagelijks, discreet en in het 
verborgene, aanwezig is. 
 
Jozef, timmerman, is schutspatroon van 
de werkende mens, van gezinnen en fami-
lies, van de stervenden en van heel de 
gemeenschap van de Kerk. We weten 
door de coronacrisis hoe bestaanszeker-

heden in sommige sectoren op de tocht 
kwamen te staan, ervaren dat gezinnen 
en families soms onder druk en stress 
moeten leven Jozef is ook patroon van de 
stervenden want – volgens de traditie – 
mocht hij sterven met Jezus en Maria aan 
zijn sterfbed. Ook dat is in het licht van 
de pandemie actueel. Met zijn voorspraak 
begeleidt Jozef ook allen die werkzaam 
zijn in de zorg en zich met hart en ziel 
inzetten voor ernstig zieken en sterven-
den. En als schutspatroon van heel de 
gemeenschap van de kerk zorgt hij met 
een vaderlijke liefde voor ieder van ons. 
 
In het evangelie ontmoeten wij Jozef als 
iemand die luistert. Geen enkel woord is 
van hem overgeleverd. Het evangelie van 
Matteüs noemt Jozef “een rechtvaardige”.  
Volgens een oude joodse legende worden 
in elke generatie zesendertig rechtvaar-
digen geboren  (lees het boek: de Laatste 
der Rechtvaardigen, van André Schwarz-

Bart).  Op hen rust de wereld, zij dragen 
het lijden van de wereld. Vaak weten ze 
dat zelf niet eens. Maar als er ook maar 
één zou ontbreken zou het lijden van de 
mensheid ‘zelfs de ziel van de kinderen 
vergiftigen en zou alle ellende de mens-
heid verstikken’. De zesendertig recht-
vaardigen zijn het veelvoudige hart van 
de wereld. Door hen valt de wereld niet 
uit Gods schepping. Alle reden voor een 
Jozefjaar. 
 
Op 19 maart, 1 mei en op het feest van 
de Heilige Familie (de zondag na Kerst-
mis) viert de Kerk zijn gedachtenis. Daar-
naast is vanouds de gehele maand maart 
aan Sint Jozef toegewijd.

Nieuwe poster van het kerkelijk jaar 
Ontwerper Marjet de Jong: "Ik hoop dat 
de poster rust en ritme laat zien: het 
vertrouwde van wat steeds terugkeert. En 
het besef dat je met Jezus door het leven 
gaat. Alles draait om Zijn liefde. Vandaar 
centraal een Jezus, die ieder omarmt. " 
Te bestellen via de webwinkel van het 
Centrum voor Parochiespiritualiteit  
www.parochiespiritualiteit.org  

Paus Franciscus heeft 2021 uitgeroepen tot Jozefjaar om het leven van 
de heilige Jozef in het licht zetten. Denk aan zijn rol als beschermer van 
Maria en haar kind; na het bezoek van de Wijzen uit het Oosten brengt 
hij hen van Bethlehem naar Egypte om aan de tirannie van koning 
Herodes te ontkomen. Vanuit Egypte brengt hij hen naar Nazareth. Daar 
is hij naar aardse maatstaven de vader en beschermer van Jezus, de 
voedstervader zoals de traditie het noemt.

Nieuws & 
achtergrond
Nieuws 
& achtergrond

Paus Franciscus kondigt Jozefjaar af: 
‘Met het hart van een vader’

Jozef met Jezus. FOTO Fred Kok

Het Jozefjaar past goed bij het 'Jaar 
voor het gezin' (begint op 19 maart). 
In dit jaar wil paus Franciscus gezin-
nen sterken, met vruchten van zijn 
apostolische brief over de pastorale 
zorg aan gezinnen "Amoris Laetitia" 
(de vreugde van de liefde), uit 2016. 
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Nieuws 
& achtergrond

Bij duurzaamheid gaat het  
om het eren van de schepping

In de psalmen – maar in meer Bijbelteksten, en ook in het zonne-
lied van Franciscus van Assisi – zingt heel de schepping Gods 
lof, of wordt daartoe opgeroepen. ‘Zijn pracht straalt over aarde 
en hemel’ staat boven psalm 148 in de Willibrordvertaling van 
1995. De psalm roept heel de kosmos op – van de hemel en 
haar bewoners tot de aarde met haar wateren en alles wat er 
leeft, inclusief de mens – God te loven. 
 
Lente: heel de natuur lijkt te juichen en te jubelen om God te 
eren. Ik zie het in de bloeiende krokussen, het zingen van de 
vogels, het fladderen van de vlinders, het zoemen van de insecten. 
In het sprongetje dat mijn hart maakt bij het zien van een ijsvo-
geltje op een onverwacht moment. Maar tegelijk bekruipt me 
bezorgdheid: de ene week schaatsen, de week erna in de zon 
zitten. Is dit niet een gevolg van de klimaatontregeling waarmee 
de aarde te maken heeft? Hoe zal het gaan met vlinders, 
hommels en andere dieren die te vroeg uit hun winterslaap 
ontwaken: vinden zij genoeg voedsel; en wat als het toch weer 
kouder wordt?  

De kerk kan uitleggen dat het er niet om gaat de aarde te redden, 
terwijl het eigenlijk al te laat is – het is vijf over twaalf, wordt 
weleens gesteld – maar dat het gaat om het eren van de schep-
ping, vandaag, onder de omstandigheden waarin wij ons met 
ons gemeenschappelijk huis bevinden. Laten wij ons telkens 
opnieuw realiseren dat de hele schepping, alle schepselen samen 
en afzonderlijk, een teken zijn van Gods goedheid. Dat we leven 
van Gods genade en dat de mens door de genadigheid van de 
aarde wordt uitgenodigd een zorgzame partner te zijn; geen plun-
deraar, maar ook geen strijder om haar te redden. Dat ligt niet 
binnen het bereik van de mens. Het is God die redding brengt. 
Waaraan wíj kunnen werken, is het herstellen van de beschadigde 
en gebroken relaties tussen God, mens en aarde. Dat we in onze 
keuzes rekening houden met het effect dat die hebben op het 
leven van andere mensen en de niet-menselijke natuur. Dat we 
het eren van de schepping daarin leidend laten zijn. Dan zal het 
loflied van de schepping blijven klinken. 
Marjolein Tiemens-Hulscher, parochiaan Driebergen, werkgroep Duurzaam 
Geloven Sint Maarten

Kan de schepping blijven zingen, of streven wij af op een dode lente, zoals in het boek 'Silent Spring' van Rachel 
Carlson? Het is goed hierover bezorgd te zijn, niet om erover te blijven tobben. Maar, hoe kunnen we dan de tobbe-
righeid die rond klimaatverandering en het verlies van biodiversiteit en van duurzaamheid hangt doorbreken? Ik zou 
willen stellen dat daar een positieve en spirituele insteek voor nodig is. En daar ligt ook een rol voor de kerk.

Lente, dus: krokussen.  
FOTO Marjolein Tiemens
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Uit de parochie 
vieringen

Onze kerken gaan stapje 
voor stapje weer open

Bij deze opening zijn er drie, soms met 
elkaar strijdige, zaken waarmee we reke-
ning dienen te houden. Ten eerste 
hebben we gezamenlijk een grote verant-
woordelijkheid voor de gezondheid van 
onze mede-parochianen, die niet zelden 
vertegenwoordigers zijn van de kwets-
bare groepen. Dit vraagt zonder meer 
om terughoudendheid, zeker nu de 
nieuwe coronavarianten besmettelijker 
lijken te zijn. Ten tweede biedt de kerk 
een centrum van geestelijk leven, een 
plaats van overdenking en troost. Dit 
vraagt om opening van de kerken zodra 
het kan. Ten derde kunnen we niet doof 
of blind zijn voor het maatschappelijk 
sentiment, waarbij de uitzonderingspo-
sitie van de kerken zeker niet als vanzelf-
sprekend wordt beschouwd.  
 
Gefaseerd openen van kerken 
Het bovenstaande overziend maakt dat 
we proberen te komen tot een gefaseerd 
proces van opening waarbij we steeds 
opnieuw zullen overwegen wat er kan, te 
toetsen aan de hierboven genoemde drie 
criteria: is het veilig, kunnen we ruimte 
bieden, past het in onze maatschappe-
lijke positie en verantwoordelijkheid? 
 

Online vieringen 
Gelukkig blijkt Gods internetverbinding het 
uitstekend te doen, en ook online hopen 
we inspiratie te bieden met onze vieringen.  
• De  eucharistieviering op zondagmor-

gen wordt om 11.00 uur via een live-
stream vanuit de St. Jozefkerk Achter-
veld op YouTube uitgezonden. Ga 
hiervoor naar www.youtube.com, typ in 
de zoekbalk Sint Jozefkerk Achterveld 
en zoek naar de gewenste viering. 
Waarschijnlijk worden de vieringen in 
de St. Josephkerk Zeist vanaf Palmzon-
dag ook gestreamd. Meer informatie 
leest u t.z.t. in de Nieuwsbrief en op 
onze website. 

• De liturgieboekjes van deze vieringen 
vindt u op onze website. Ga naar 
www.parochie-sintmaarten.nl. Scroll 
iets naar beneden en klik op het bericht 
‘Vier online met ons mee. Waar vind ik 

de vieringen op YouTube en de liturgie-
boekjes?’ U kunt hier het gewenste litur-
gieboekje 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 bezin-
ningsmoment. Na afloop komt dit ook 
bij het vieringen-liveblog op de website 
te staan.  

• Regelmatig zijn er in onze parochie 
gezamenlijke, oecumenische vieringen, 
die ook via livestream worden uitge-
zonden. Op de site van de kerk van 
waaruit de viering wordt uitgezonden 
staat meestal de link naar de live-
stream vermeld. Veelgebruikte moge-
lijkheden hiervoor zijn: 
www.youtube.com, www.kerkomroep.nl 
en www.kerkdienstgemist.nl. 

In het weekend van 13/14 maart heeft de St. Jozephkerk in Zeist haar deuren 
weer geopend, de bedoeling is dat de overige kerken in de komende weken 
zullen volgen. Bij het heropenen houden we de maatregelen strikt in acht en 
ook nu zult u zich voor het bijwonen van een viering van tevoren moeten 
aanmelden. Vergeet niet om uw mondkapje mee te nemen. Helaas is koffie-
drinken nog niet toegestaan. 

Op onze website vindt u altijd de meest actuele informatie: 
www.parochie-sintmaarten.nl/vieringen. Heeft u hulp nodig bij 
het zoeken naar de vieringen op internet? Neem dan contact op 
met Peter van der Arend, 030-6918535 (tussen 11.00 en 17.00 
uur), pcm.arend@ziggo.nl. 

Op www.geloventhuis.nl staan 
diverse minivieringen die je 
met je met de kinderen thuis 
kunt houden. Zo kun je 
samen stilstaan bij alles wat 
er gebeurt en hoop vinden in 
de woorden van God. Ook 
vind je hier nog veel meer 
mooie en leuke tips voor 
geloofsopvoeding thuis. De Mariakapellen blijven geopend voor 

een kaarsje en gebed. FOTO: kerkfotografie

Kleine vieringen voor thuis
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MUZIEKFotograaf: Pixabay

“Als het getij verloopt, verzet men de 
bakens!” Dat symboliseert het punt 
waarop het Jongerenkoor Driebergen 
zich momenteel bevindt. Voor kerkelijke 
jongerenkoren is de huidige tijd, los van 

COVID-19, geen gemakkelijke tijd. Er zijn tal van redenen 
waarom jongeren zich niet meer aan een kerkelijk jongeren-
koor, dus ook het Jongerenkoor Driebergen, willen binden. 
Het ledenaantal is teruggelopen, een nieuwe vorm is noodza-
kelijk om het JKD in stand te houden en nieuwe leden aan te 
kunnen trekken. We gaan daarom verder als projectkoor en 
ons richten op een bredere ondersteuning van de geloofsge-
meenschap in plaats van uitsluitend via het ondersteunen 
van vieringen. Binnen Sint Petrus’ banden wordt er hard 
gewerkt aan het opzetten van een ‘plek van inspiratie’, waar-
bij  naast reguliere missen ook ruimte gegeven wordt aan 
andere vormen van religie, bezinning en geestelijke verrijking, 
waaraan het JKD actief zal gaan meewerken. Welke andere 
mogelijkheden er, zowel binnen als buiten de geloofsgemeen-
schap gaan ontstaan, zal de toekomst verder moeten uitwijzen, 
maar we blijven zeker verbonden met onze wortels.  

We blijven onze ruimte in het parochiecentrum en de repeti-
tieruimte binnen de kerk gebruiken en proberen de bekende 
kernwaarden van het koor, zoals de feestjes, koorweekenden 
en andere gezellige activiteiten die het koor organiseert, te 
behouden.   
 
Na de zomer starten we ons eerste project op, waarvoor de 
leeftijd zal worden verhoogd naar 40 jaar. Lijkt het u of 
misschien iemand die u kent leuk om mee te komen zingen 
en een impuls aan het koor te geven? Geef u dan op en stuur 
een mailtje naar: jkddriebergen@gmail.com. U krijgt dan infor-
matie over het koor en hoe u zich kunt inschrijven. Een duwtje 
in de rug op enige andere manier wordt natuurlijk ook gewaar-
deerd! Volg ons op Facebook onder JKD en op Instagram 
onder jkd.driebergen.  
 
Voor in de tussentijd: blijf gezond en hopelijk zien we u snel 
weer! 
 
Met vriendelijke groet namens het bestuur van het JKD, 
Elsemieke Brantjes, voorzitter JKD 

DRIEBERGEN - NIEUWE VORM JKD EN KOM MEEZINGEN!

Er is iets vreemds aan de hand met de Nederlandse schilder Jaap Schreurs (1913-1983). Gedurende heel zijn leven heeft hij 
als een bezetene geschilderd zonder zich druk te maken over artistieke modes of de verkoop van zijn werk. Toen hij onverwachts 
overleed, liet hij zijn nabestaanden zo’n 1000 
kunstwerken na. Deels zijn dat werken die je 
niet boven je eettafel zou willen hangen: heel 
indringend beelden zij menselijk lijden, in 
enkele gevallen ook het lijden van Christus, uit. 
Opvallend is daarbij dat in het werk van 
Schreurs lichaam en geest zó met elkaar 
zijn verbonden, dat het psychische leven van 
mensen in hun lichamen tot uitdrukking wordt 
gebracht. ‘Psychologisch realisme’ noemde hij 
dat eens. 
 
Het werk van Schreurs is niet bekend bij het 
grote publiek, maar als je er eenmaal kennis 
mee hebt gemaakt, laat het je niet meer los. 
Zo is het mij in ieder geval vergaan. Daarom wil 
ik u in de Goede Week als voorbereiding op 
Pasen graag meenemen in een meditatieve 
rondgang door het werk van Jaap Schreurs.  
 
Datum en tijd: maandag 31 maart, 20.00 uur. 
Plaats: digitaal, via Zoom.  
Aanmelding: bij m.sarot@parochie- 
sintmaarten.nl  

Op weg naar Pasen  
met schilder Jaap Scheurs
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Doorn - De muur van verbondenheid
Wat doet corona met ons? Waar kunnen we naar toe met onze gevoelens en 
zorgen? Op het plein van de Martinuskerk staat sinds kort een 'klaagmuur' of liever 
gezegd een ‘muur van verbondenheid’. De muur symboliseert de verbondenheid 
die we met God en met elkaar ervaren in deze coronatijd. U kunt uw hart luchten 
door een gebed of andere hartenkreet op een briefje te schrijven en daarna in de 
muur te stoppen. De briefjes worden niet gelezen maar verbrand en zullen in rook 
opgaan naar God. De eerste keer zal dit plaatsvinden tijdens Pasen. 
Op verschillende plaatsen zijn er inmiddels bezinningsplekken ingericht met een 
'klaagmuur' te weten: Wijk bij Duurstede in de Stiltetuin van de De Kloosterhof en 
in Cothen aan de Dorpsstraat ter hoogte van de Brink. Wellicht een mooie gelegen-
heid om deze route van verbondenheid eens te gaan fietsen of te wandelen. 
Gina Peters, parochiaan Doorn

Maarn - Wanneer beginnen 
de vieringen weer?
Op 21 maart gaat onze kerk weer open 
(meer informatie: zie pagina 18) en 
gaan we met dezelfde coronamaatre-
gelen weer verder. De meest actuele 
informatie over de vieringen leest u op 
de website en in de 2-wekelijkse 
Nieuwsbrief. Heeft u nog geen (gratis) 
abonnement op deze Nieuwsbrief, 
meldt u zich dan aan op:  
www.parochie-sintmaarten.nl/nieuwsbrief. 
Jan van Baal

Maarn - Lunch na de 
zondagviering

We hebben elkaar al zo lang niet meer 
kunnen ontmoeten en willen natuurlijk 
graag bijpraten. Om iets meer tijd aan 
elkaar te kunnen besteden, hebben we 
een aantal vrijwilligers bereid gevonden 
om een lunch voor te bereiden. Zodra 
de kerken open mogen én gezamenlijk 
lunchen is toegestaan, dan volgt meer 
informatie, o.a. bij wie u zich kunt 
aanmelden.  
Jan van Baal

Maarn - Margriet Steinmetz-Schenk wordt nieuw bestuurslid
Wim Huinck heeft te kennen gegeven dat 
hij terugtreedt als lid van de pastoraat-
groep. Zodra het mogelijk is zullen we hier 
aandacht aan besteden. Margriet heeft 
veel ervaring opgedaan in de toenmalige 
parochieraad. Zij stelt zichzelf voor.  
 
“Mijn naam is Margriet Steinmetz, ik ben 
65 jaar jong, getrouwd met Hans Schenk, 
moeder van drie dochters en oma van 
twee kleindochters en twee (binnenkort 
drie) kleinzonen in de leeftijd van twee en 
drie jaar. Ik woon sinds 1987 in Maarn en 
ben sinds die tijd actief in de parochie: 
voorheen in de parochievergadering, de 
liturgiegroep en in de woord- en commu-
nievieringengroep. Ook deed (doe) ik regel-
matig mee met de voorbereiding van de Startzondag. Toen mijn kinderen klein 
waren deed ik ook mee met de kinderwoorddiensten en leidde het kinderkoortje 
bij speciale vieringen. Tegenwoordig ben ik nog werkzaam als lector en zing ik bij 
Mediant (St. Petrus’ bandenkerk, Driebergen) en het Theresiakoor. Om enige verjon-
ging door te voeren ben ik gevraagd om lid te worden van de Pastoraatsgroep. Ik 
hoop mijn bijdrage hierin te kunnen leveren en spreek de wens uit, dat we binnenkort 
weer met elkaar aanwezig mogen zijn in ons prachtige kerkje om samen ons geloof 
te beleven en elkaar weer te kunnen bemoedigen en te ontmoeten.” 
 
Pastoraatgroep en Locatieraad van de Theresiakerk samen als één lokaal 
bestuur voor de Theresiakerk 
De Pastoraatgroep en Locatieraad hebben na lange tijd weer vergaderd. Zij zullen 
vanaf nu gezamenlijk verder gaan. Inmiddels hebben zij, online, kennisgemaakt 
met de nieuwe leden van het parochiebestuur. In dit gesprek werd aangekondigd 
dat er een onderzoek komt naar de vitaliteit van de St. Maartenparochie. Meer 
informatie hierover leest u op pagina 6. 
Jan van Baal

Driebergen - Rectificatie
Een oplettende parochiaan heeft erop 
gewezen dat er op blz. 20 van de laatste 
Mantel een fout is geslopen. Er staat 
naast de foto van het lichtje met engel 
de volgende zin: 'En nog een aantal 
parochianen ontvingen een mooi lichtje 
(zie foto), geschonken door de KBO'.  
Deze lichtjes zijn niet alleen geschonken 
door de KBO, maar ook door de IKO.
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Maarn - Novice Maria Stella Caeli
Danielle Raue, oud parochiane en misdie-
naar van de Theresiakerk en ook betrok-
ken bij Kisikids van onze parochie, is op 
12 januari 2020 ingetreden bij de Blauwe 
Zusters. Inmiddels woont zij in het novici-
aat Segni in Italië en bereidt zij zich, 
samen met andere novicen uit verschil-
lende landen, voor op het afleggen van 
de eerste geloften later in dit jaar. 
 
In november kreeg Danielle tijdens een 
H. Mis haar nieuwe naam: Maria Stella 
Caeli (Maria, ster van de hemel). Danielle 
is blij met haar naam, omdat Maria – 
als stralende ster- haar kan leiden naar 
haar eindbestemming. Ook voelt zij zich 
door God geroepen om een stralend 
lichtje te zijn in de wereld en mensen 
door haar getuigenis dichter bij Jezus te 
brengen en over Zijn liefde te vertellen.  
 

Danielle ontving in december haar 
nieuwe habijt, het kledingstuk als teken 
van de gelofte van armoede en kuisheid. 
De kleur blauw is die van Maria. Haar 
moeder Esther was daarbij aanwezig.  
 
Als iemand haar een kaartje of brief wil 
sturen kan dat naar het onderstaande 
adres: 
Zr. Stella Caeli 
Nuestra Señora de Loreto 
Vialle dello sport 8 
Segni 00037 Roma 
Italië 
 
Bovenstaande tekst is een uittreksel uit de 
persoonlijke brief van 16 kantjes van Danielle. 
Wilt u haar hele brief lezen, dan kunt u deze 
downloaden via onze website: https://www.paro-
chie-sintmaarten.nl/novice-maria-stella-caeli/ 

Maarn - Voorgenomen bezuiniging een bedreiging voor schoolprojectviering en kerstsamenzang

In opdracht van de gemeente is een onderzoeksrapport opgesteld naar de behoefte 
aan sportaccommodaties, met als doel om €100.000,= te kunnen bezuinigen. Het 
rapport concludeert dat in Maarn/Maarsbergen geen volwaardige sporthal nodig is 
en kan worden volstaan met een opblaashal. Diverse verenigingen, waaronder de 
Theresiakerk en de PKN Maarn/Maarsbergen, hebben bezwaar aangetekend, daar 
de opdracht te beperkt is en er voorbij is gegaan aan de andere activiteiten en 
verhuur, zoals o.a. de schoolprojectviering en kerstsamenzang, maar ook de Maarnse 
Proms, de Heuvelrugloop, de kinderkledingbeurs en andere grote bijeenkomsten.  
De sporthal is de enige ruimte in Maarn/Maarsbergen die hiervoor geschikt is. 
Jan van Baal

Zeist - Vastentafel

In de Josephkerk in Zeist wordt altijd 
een mooie opstelling gemaakt bij de 
huidige periode in het kerkelijk jaar. Op 
de foto de kijktafel van de Veertigdagen-
tijd. Vanuit de Mariakapel, die open is, 
heeft u een goed zicht op deze seizoens-
tafel waarop ook onderstaand gedichtje 
is geplaatst. 
 
Ook al heb je het lastig, ligt 
alles overhoop: 
God begrijpt ons lijden, 
Hij brengt nieuwe tijden, 
Veertig dagen fonkeling is 
veertig dagen hoop! 
 
Kijk eens in de as of daar een 
vonkje brandt… 
Groen begin van leven in het 
donkere zand… 
Zoek naar wat er warmte 
geeft in jouw bestaan! 
Zie het kooltje gloeien en 
wakker het aan! 

Bron gedichtje: www.geloventhuis.nl

Foto: Esther Raue

Foto: Marja v.d. Horst
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Wel & Wee

Overleden 

08 januari 2021        Theresia van de Lest-Noldus (87), Zeist 

16 januari 2021        Geertruida Schroots-Smulders (90), Zeist 

20 januari 2021        Joke van Schaik-van den Bosch (78), Zeist   

23 januari 2021        Ans Tigchelovend-Wennekes (99), Zeist 

26 januari 2021        Bernardus Wilhelmus Joseph (Ben) Otters (80), Leersum 

26 januari 2021        Robert Theodor (Rob) Steinbuch (89), Driebergen 

01 februari 2021      Riek de Goede-Miltenburg (96), Zeist  

03 februari 2021      Ria van der Veer-Sabel (94), Zeist 

03 februari 2021      Gerarda Johanna Mariam (Gerda) Callaars (94), Driebergen 

06 februari 2021      Dhr. Jozef van Ooijen (88), Driebergen 

07 februari 2021      Hetty Rutten – Spitshuis (88), Maarn 

10 februari 2021      Fie Ram – de Wit (89), Driebergen 

10 februari 2021      Frater Ton Oostveen (77), Zeist 

12 februari 2021      Cornelis (Kees) van der Pol (85), Driebergen 

13 februari 2021      Sabine Gesine Anna (Sabine) van Hövell tot Westerflier-Siemens (61), Driebergen 

21 februari 2021      Antoon de Groot (72), Zeist Foto: Pixabay

maart - april 2021

Bericht van overlijden frater Ton Oostveen
In het vorige nummer van de Mantel stond nog zijn mooie wens ‘voor ieder mensenkind’, 
vlak daarna bereikte ons het bericht dat frater Ton Oostveen op 10 februari jl. vrij plot-
seling is overleden. Voor velen in Zeist een bekend figuur, als voorganger in vieringen, 
als zanger en dichter, als Zenmeester ‘met een link naar de christelijke traditie’ in het 
fraterhuis Sint Jozef.  En zo’n vriendelijk mens. Op de kaart een laatste door hem zelf-
geschreven tekst: 
 
De weg van de pelgrim  
De innerlijke pelgrim zal onderweg wisselende ervaringen hebben. Soms lijken alle 
stappen die je zet focus en helderheid te hebben en dan opeens voert het pad langs 
een onbekende weg, die zich lijkt af te wenden van jouw hart. Net als in het labyrint is 
er voor de innerlijke pelgrim maar één weg te gaan. Elke kilometer die je schrijft, 
iedere excursie die je onderneemt, elke levensvraag waarop je reflecteert en ieder 
moment waarop jij je laat verwonderen zijn stappen die je als innerlijke pelgrim zet op 
de weg naar jouw hart. Het gaat er niet om of het ‘mooie’ stappen zijn, of anderen je 
hierom kunnen bewonderen, of anderen het zinvol vinden. Waar het om gaat is dat je 
als pelgrim jezelf in beweging zet en zonder haast deze beweging voortzet tot je in het 
hart bent aangekomen. 
Ton Oostveen 
 
Het in memoriam van zijn overste vindt u op de website,  
www.parochie-sintmaarten.nl/in-memoriam/ 

Omdat het niet mogelijk is om alle in memoriams van parochianen, die wij 
ontvangen, te plaatsen is onlangs met onze geloofsgemeenschappen afge-
sproken dat ze op de website geplaatst worden. Ook worden ze opgenomen 
in de tweewekelijkse digitale Nieuwsbrief. De Mantel geeft de naam en de 
sterfdatum van al onze overledenen weer.



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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