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Van de redactie 

Inhoud

Ik zal de halmen niet meer zien  
noch binden ooit de volle schoven. 
Maar doe mij in de oogst geloven 
waarvoor ik dien. 
 
Fragment uit een gedicht van Roland Holst, ontvangen van een parochiaan als 
wens rond Pasen. Nu zijn we op weg naar Hemelvaart en Pinksteren, een mooie 
tijd, volop lente. Niet alleen de apostelen waren niet meer binnen te houden, ook 
wij willen naar buiten. Lees de tekst van Jeanette van Osselen (pag. 5). En lees 
over de brief uit Italië van Danielle Raue, zuster Maria Stella Caeli, die haar vleugels 
wijd heeft uitgeslagen, vanuit het veilige nest in Maarn. 
Pinksteren is van oudsher een oogstfeest, zie de pastorale column (pag. 4). Zaaien 
en oogsten, daarmee zijn we ook in ons geloof bezig. Bijzonder in deze coronatijd 
is de  ‘oogst’ van de Vastenactie (pag. 17); lees ook vooral de artikelen van Wouden-
berg en Leersum hierover (pag. 21). Zaaien en oogsten, terecht wordt de schijnwer-
per nu eens gericht op één van onze tuinwerkgroepen, die van Leersum (pag. 17). 
Maar ook op een ander vlak wordt uitgerukt met groot materieel: het onderzoek 
naar de vernieuwing en versterking van onze parochie is in volle gang. Alle geloofs-
gemeenschappen zijn in een klankbordgroep actief betrokken, we zijn blij met hun 
enthousiasme. Er zijn parochianen geïnterviewd en meer dan zeshonderd mensen 
vulden de enquête al in. Momenteel worden alle gegevens verwerkt, in het volgende 
nummer komen we met de opbrengst: inhoudelijk nieuws over de uitkomst en hoe 
nu verder. Tot slot een Pinksterwens: moge de Geest waaien in ons leven en in 
onze parochie, zelfs al is het – om met parochiaan Bart van Soest te spreken (pag. 
8) – niet met windkracht 8.  
 
Nelleke Spiljard, pastoraal werker
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De eerste eeuw leek in veel opzichten 
op onze tijd: ook toen waren veel 
mensen op zoek naar de zin van het 
leven. Onze kerken lopen leeg, maar de 
vraag naar zingeving is eerder groter dan 
kleiner geworden. Ons missionair 
bewustzijn groeit: we moeten naar de 
mensen toe, om hen te helpen in hun 
zoektocht naar de zin van het leven. 
Maar hoe doe je dat in coronatijd? Litur-
gie in bijna lege kerken, aan huis gebon-
den door de avondklok en een beperkt 
aantal mensen dat je per dag mag zien. 
Hoe bereik je de mensen? 
 
De Kerk krijgt telkens nieuwe mogelijk-
heden ingegeven door de Geest om het 
evangelie verder te brengen. Een nieuwe 
tijd vraagt om aanpassingen en we 
maken dankbaar gebruik van de techni-
sche mogelijkheden. Zoals het internet. 
On-line-kerkdiensten, avondgebed, medi-
tatieve bijeenkomsten. Tussen Pasen en 
Pinksteren mediteren we over de gaven 
van de Geest: wijsheid, verstand, raad, 
sterkte, kennis, vroomheid en liefde voor 
God en wat die voor ons kunnen beteke-
nen. Tussen Hemelvaart en Pinksteren 
bidden we de Pinksternoveen, om de 

hulp van die heilige Geest af te smeken. 
Juist in deze tijd hebben we die hulp hard 
nodig. Nieuwe wegen zoeken, nieuwe 
manieren van kerk-zijn, op een andere 
manier omzien naar elkaar, betrokken 
zijn op elkaar. De gaven van de Geest 
zijn onontbeerlijk om de goede keuzes,  
 

de juiste afwegingen, te maken en wijze 
besluiten te nemen.  
 
De jonge Kerk stond voor de uitdaging 
het evangelie te verkondigen. Onze tijd 
vraagt van ons dat wij de oogst van ons 
geloof, onze traditie en de waarden en 
normen van het evangelie, uitzaaien, in 
onze snel veranderende wereld. Om met 
de Geest, in en door ons, het evangelie 
te blijven verspreiden en zo mensen 
naar een zinvol leven te leiden.  
Zaaien en oogsten… Pinksteren.  
Fred Kok, pastoraal werker
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Pastorale column

Pinksteren is van oorsprong een Joods oogstdankfeest, waarbij de eerste 
oogst aangeboden werd in de tempel. Het Pinksterfeest in de Handelingen 
van de Apostelen is ook een oogstfeest: de leerlingen beginnen met oogsten 
van wat Jezus heeft uitgezaaid: het evangelie. Maar net als in de landbouw: 
met oogsten alleen kom je er niet. Er moet steeds opnieuw geplant en gezaaid 
worden, voor de volgende oogst.

Zaaien en oogsten,  
mensen naar een zinvol leven leiden

Pinksternoveen 
Kom, heilige Geest, 
vervul de harten van uw gelovigen 
en ontsteek in hen het vuur van uw liefde. 
Zend uw Geest uit 
en alles zal herschapen worden 
en Gij zult het aanzien van de aarde vernieuwen.  
Laat ons bidden: 
God, Gij hebt de harten van de gelovigen 
door de verlichting van de heilige Geest onderwezen;  
geef, dat wij door die heilige Geest 
de ware wijsheid mogen bezitten 
en ons altijd over zijn vertroosting verblijden. 
Door Christus onze Heer. Amen.



Pinksteren
Woorden verspreiden het 
vuur door de ruimte, 
klimmen langs de wanden, 
mensen en ruiten, 
langs deuren naar buiten, 
naar buiten, naar buiten, 
het wordt licht. 

Woorden verwarmen harten 
van mensen, woorden verstaan 
wat niet mogelijk leek, 
stralende mensen 
binnen en buiten 
binnen en buiten, 
overal licht.

Tekst: Jeanette van Osselen,  foto Marijke van der Giessen
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Nieuws 
& achtergrond

Catecheten zetten zich als vrijwilliger met 
geloof en deskundigheid in de parochie 
in voor het geloofsonderricht. Dit doen 
zij onder verantwoordelijkheid van de 
pastoor, in afstemming met hem en de 
andere leden van het pastoraal team. 
Wie de cursus met goed gevolg afrondt, 
kan (steeds voor vier jaar) van de aarts-
bisschop een zending ontvangen als 
medewerker in de parochiecatechese. 
 
Een diaconaal assistent is een goed 
geschoolde vrijwilliger die in de parochie 
actief is op het gebied van caritas en 
diaconie, ook weer in nauw contact met 
de pastoor en de andere leden van het 
pastoraal team. Ook deze kan steeds 
voor vier jaar van de aartsbisschop een 
zending ontvangen. 

Rector Kuipers in een brief aan de pasto-
rale teams in het aartsbisdom: ‘In een 
aantal parochies zijn inmiddels cateche-
ten en diaconaal assistenten werkzaam 
met een zending van de bisschop; hun 
inzet en initiatieven kunnen rekenen op 
waardering van de parochianen en de 
leden van het pastoraal team. Zij hebben 
een duidelijke toegevoegde waarde voor 
het pastorale werk.’ 
 
Kuipers vraagt de pastorale teams 
binnen hun parochie ‘op zoek te gaan 
naar gemotiveerde kandidaten’ om hen 
voor te dragen. Dat kan tot 1 juni, erna 
zijn de kennismakingsgesprekken. 
Interesse? Neem gerust contact op met 
pastoor Harrold Zemann via 
h.zemann@parochie-sintmaarten.nl.

Ariënsinstituut werft kandidaten  
voor nieuw studiejaar

Johan Rutgers staat klaar met 
de fiets om op pad te gaan.

Met m’n gepakte tas op de rug, o.a. gevuld met een Bijbel, 
benodigdheden voor de Ziekenzalving of de H. Communie aan 
huis, kan ik sinds de eerste week van de lente al fluitend op de 
fiets heel Zeist door op weg naar parochianen hier en daar.  
 
Toen ik vanaf half december ervoor koos wekelijks vaker vanuit 
het parochiecentrum in Zeist te werken en meestal op de dagen 
dat ik daar was afspraken maakte voor ziekenzalvingen, biecht-
gesprekken en andere zaken, bleek mijn auto al snel een 
hindernis i.p.v. praktisch. Oplossing: een fiets. Net zoals ik in 
2015 tijdens mijn pastorale stage in Arnhem deed.  
 
Al snel bleek, na even rondvragen door Raquel Greeven-Diaz 
van het centraal secretariaat in Zeist, dat onze parochiaan 
en vrijwilliger Harrie, van Klusbedrijf Harrie van Dijk, een fiets 
kon regelen.  
 
Met veel dankbaarheid en blijdschap fiets ik nu met plezier 
door Zeist en zie uit naar de vele ontmoetingen die ik onder-
weg mag hebben.  
 
Pastor Johan Rutgers, pr.

Het Ariënsinstituut, het opleidingsinstituut van het Aartsbisdom Utrecht voor 
priesters, diakens, catecheten en diaconaal assistenten, wil komende 
september beginnen met een nieuw studiejaar, o.a. voor vrijwilligers die 
catecheet of diaconaal assistent willen worden. Daarnaast is er de opleiding 
tot priester of diaken.

Belastingaangifte 
2020 
Vanaf dit jaar staan de afzonderlijke 
locaties niet meer vermeld in het 
ANBI-register van de belastingdienst. 
Heeft u in 2020 een schenking 
gedaan aan een van de locaties van 
de parochie, hetzij als eenmalige gift, 
hetzij als periodieke schenking? 
Wanneer u die wilt aftrekken van de 
belasting, kunt u daarvoor vanaf dit 
jaar de volgende gegevens invoeren: 
 
() RK Parochie Sint Maarten Zeist 
() RSIN 806594779 
 
Uw gift komt nog steeds ten goede 
aan de locatie waaraan u het bedrag 
hebt overgemaakt.

Pastoraat op de fiets
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VAN DE PASTOOR 
De Heilige Geest bidt met 

ons mee… 

Ik moest in dat opzicht opeens terug-
denken aan vroeger, toen ik nog een 
kleuter was. We hadden op de kleuter-
school een zuster, zuster Joseph Marie. 
Ik had wel eens heimwee naar huis, ik 
wilde eigenlijk niet naar school, maar zij 
wist mij rustig te maken. Voordat de les 
begon mocht ik haar vaak 
helpen met kleine klus-
jes en dat stelde mij 
op mijn gemak.  
En ze begon met 
een gebed aan 
het begin van 
de les, en de 
wijze waarop 
ze dat deed 
maakte 
flinke indruk. 
Het was 
besmettelijk, 
althans voor 
mij. 
 
Deze zuster liet mij 
voelen dat bidden niet 
alleen betekent naar boven staren. 
Natuurlijk is dat belangrijk, maar het is 
zinloos wanneer ik niet de nood, de liefde 
of de vraag van anderen zie. Deze zuster 

maakte mij als kind in alle opzichten 
rustig en soms vergat ik mijn heimwee. 
Ze was voor mij een beetje de “Heilige 
Geest”, want ze wist mij echt te raken.  
 

Zuster Joseph Marie stierf vlak voor 
mijn priesterwijding. Ik kreeg van haar 

nog een kaars die jaren in 
mijn kamer stond. Tot 

ik ging verhuizen 
naar Maarn: de 

kaars sneu-
velde en viel 

in duizend 
stukjes van 

de trap. 
Maar haar 

gebed is er 
nog, ik weet 
zeker dat ze 

een engel op 
mijn schouder 

is. Ik heb de 
Heilige Geest al 

vroeg in mijn leven 
leren kennen… Dank u 

wel, lieve zuster. 
 
Met hartelijke groet, 
pastoor Harrold Zemann

Meer dan anders hoor ik in deze coronatijd mensen vragen: pastor, wilt u voor 
me bidden? Of ik krijg een intentie via de mail, en soms een heel verhaal. 
Een vraag die iemand mij kortgeleden stelde was: Haalt u zelf ook kracht uit 
het gebed? Tuurlijk, zei ik, alsof het allemaal vanzelfsprekend is. Maar dat is 
het niet. Net zoals een relatie met een mens soms hard werken is, is dat ook 
met het gebedsleven: bouwen aan je relatie met God. En ook die relatie kan 
soms onder spanning staan, daar hoef je je niet voor te schamen.

Pinksterwens 
 

Eeuwige God, 
uw Geest zweefde  
over de wateren, 

bracht verband in de chaos 
en schiep alle leven  

op aarde. 
Uw Geest kwam over 

Jezus’ leerlingen, 
bracht eenheid in  

verdeeldheid 
en maakte hen enthousiast. 

Eeuwige God, 
kom nu met uw Geest ook 

over ons, 
maak recht wat krom is, 
maak zacht wie verhard 

zijn 
en houdt het vuur in ons 

brandend. 
Dat wij aanstekelijk mogen 

zijn 
en anderen inspireren. 

Laat ons niet los, houd ons 
vast ten einde, ten goede. 

Amen. 
(Bron onbekend) 

 
Met dit gebed willen wij u van harte 
een zinvolle Hemelvaartsdag en een 
Zalig Pinksteren toewensen. Dat 
diezelfde Geest ons allen mag blijven 
bemoedigen in een voor velen lastige 
tijd. Het ga u allen bijzonder goed. 
 
Mede namens het pastoraal team en de paro-
chiebesturen van Sint Lucas en Sint Maarten, 
pastoor Harrold Zemann



Met Pinksteren kwam Hij zijn belofte na, de Geest werd vaardig over hen, zij 
raakten in vuur en vlam. Niet dat ze Jezus nou meteen vergeten waren, inte-
gendeel: ze beseften maar al te goed dat Hij in afwezigheid en gemis tóch 
aanwezig was, aanwezig bleef door Zijn Geest. 
 
Hoe gaan wij om met het gevoel van in de steek gelaten te worden? Wat als het 
leven ons zwaar valt? Geven we er de brui aan? Geven we de hele wereld de 
schuld, of tenminste diegene door wie we ons zo voelen? We zijn verdrietig, 
boos, opstandig. Zo zijn mensen nou eenmaal, je kunt er niet van op aan. Wie 
kan je tegenwoordig nog vertrouwen? Je komt zo in het putje, een zwart gat; en 
zie daar maar eens uit te komen, zeker als je chagrijnig bent en niemand dan 
staat te popelen je te helpen.  
 
We mogen ons gelukkig prijzen dat we een geloof hebben. Ook al is dat zo klein 
als een mosterdzaadje, ook in ons waait die Geest. De Geest draagt zorg voor 
ons, linksom of rechtsom. Vaak op een manier die we zelf niet zouden kunnen 
bedenken. Soms komt het van binnenuit, soms via anderen. Maar de dieper 
liggende beweegreden is altijd die Geest. We ontdooien; moedeloosheid, neer-
slachtigheid en dat soort stemmingen smelten, soms als sneeuw voor de zon.  
 
In deze lange coronatijd, met ingrijpende maatregelen, word je wel eens opstandig 
of zie je het niet meer zitten. Maar gelukkig hebben we dat sprankje hoop vanuit 
ons geloof: de Geest waait altijd; niet altijd met windkracht 8, maar soms met 
windkracht 1 als een lichte bries. En ook dat klaart de lucht. Wél zo aangenaam. 
 
Bart van Soest, parochiaan Leersum

Nieuws 
& achtergrond

Ze keken hun ogen uit. Hij zei: “Ik zal jullie mijn Geest zenden”, en toen 
verdween Hij. En daar stonden ze dan, moederziel alleen, althans: zonder 
Hem. De moed zonk hen in de schoenen en stilletjes verdwenen ze van 
het toneel. Misschien hoopten ze dat Hij tóch nog terugkwam, want ze 
konden niet zonder Hem.

De Geest werd vaardig over 
hen, zij raakten in vuur en vlam

De Geest waait altijd

'Elkaar verstaan 
in zóveel talen' 
Rond Hemelvaart en Pinksteren staat 
er een nieuw thema op www.geloven -
thuis.nl. Met Pinksteren horen we hoe 
iedereen de boodschap van de aposte-
len verstaat, ieder in zijn eigen taal. De 
Geest van God verbindt ons, waardoor 
we elkaar gaan verstaan. Verstaan we 
ook talen als gebarentaal, de taal van 
dromen, de taal van dieren, van 
demente mensen? Spreken misschien 
zelfs de dingen? In dit Jozefjaar ook 
aandacht voor Jozef, die in de bijbel niet 
spreekt, alleen luistert. Maar hij heeft 
ons veel te zeggen. Een filmpje, een 
nieuw versje, prentenboeken, bijbelver-
halen, knutseltips en gebedjes. 
Nelleke Spiljard, pastoraal werker
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Zondag voor de 
Oosterse Kerken 
 
Zondag 2 mei is de ‘Zondag voor 
de Oosterse Kerken’.  
Motto: ‘Religieus leven in Oost en 
West, Antonius als bezieler’. Anto-
nius (251-356) werd geboren als 
kind van rijke ouders. Al op jonge 
leeftijd – na de dood van zijn 
ouders – trok hij zich terug in de 
woestijn. Later voegden anderen 
zich bij hem. Zo lag hij aan de 
oorsprong van het gemeenschap-
pelijke monastieke leven. Anto-
nius werd bekend als de vader van 
het religieuze leven.
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Maria, koningin van de vrede, bid voor ons. 
Voor landen en volkeren in oorlog, 

waar mensen elkaar naar het leven staan, 
waar geweld en dood overheersen, 

Maria, koningin van de vrede, bid voor ons. 
 

Voor vluchtelingen en migranten en ontheemden, 
voor mensen zoekend naar een thuis,  

zoekend naar toekomst, 
Maria, koningin van de vrede, bid voor ons. 

Voor families, verdeeld door ruzie  
en misverstanden, 

voor ieder die in eigen huis niet veilig is, 
Maria, koningin van de vrede, bid voor ons. 

 
Voor onszelf, onrustig en onzeker, 

vol verdriet en eenzaamheid, 
zoekend naar trouw en geborgenheid, 

Maria, koningin van de vrede, bid voor ons. 
 

Hierbij afgebeeld: de zes Mariabeelden van de geloofsgemeenschappen van Sint Maarten 

Foto: Kerkfotografie

’Wees gegroet, Maria….’



Zo sluit Danielle Raue – inmiddels Zr. 
Maria Stella Caeli – haar brief aan fami-
lie, vrienden en parochie Sint Maarten 
af. De woorden volgen op haar uitleg 
over, zoals zij schrijft, “wat ik nou met 
mijn leven aan het doen ben.” 
 
De brief: ‘Leven in armoede, gehoor-
zaamheid en kuisheid is natuurlijk niet 

altijd even gemakkelijk. En toch ben ik 
zielsgelukkig. Hier vind ik wat het aller-
belangrijkste is in het leven: Jezus, van 
Hem houden. Al het andere doet er niet 
toe. In vergelijking met ons leven hierna, 
dat eeuwig duurt, duurt ons aardse leven 
niet eens één seconde. Dan is het wel 
handig ervoor te zorgen dat je in de 
hemel komt.’ 
 
‘Hoe je dat doet? Van Jezus houden en 
je overgeven aan Zijn wil. Zoals een 
vader van zijn kind houdt en alleen het 
beste wil voor hem, ook al moet hij hem 
soms corrigeren, zo wil ook God alleen 
maar het beste voor ons, al betekent 
zoiets dat we soms door moeilijke 
momenten heengaan. Maar Hij laat ons 

nooit in de steek, geeft ons de kracht 
die we nodig hebben en wil alleen maar 
dat we gelukkig worden.’ 
 
‘Het ware geluk vinden we in het doen 
van Gods wil. En voor mij heeft Hij déze 
invulling van mijn leven bestemd. Die 
helpt mij steeds dichter bij Hem te 
komen. Ik ben zo dankbaar voor mijn 
roeping!’ 
 
Danielle schrijft dat ze een kleine ander-
half jaar geleden (12 januari 2020) is inge-
treden. Eerst woonde zij zes maanden bij 
de Blauwe Zusters in Den Haag. Wat later 
trad ook een vriendin in. En eind juli 
vertrokken ze naar hun noviciaat in Segni, 
Italië. ‘Met andere novicen en postulanten 
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Brief uit een  
Italiaans klooster

Danielle Raue, oud-parochiaan uit 
Maarn, is ingetreden bij de kloos-
terorde van De Blauwe Zusters in 
Italië. Een kleine honderd felicita-
tiebrieven ontving zij van vrienden, 
familieleden en parochianen. In 
een brief aan allen bedankt zij hen 
en schrijft over haar nieuwe leven. 
Ook belooft ze de brieven stuk voor 
stuk in een rustig tempo te beant-
woorden. Danielle, inmiddels Zr. 
Maria Stella Caeli geheten, heeft 
goed gevonden dat De Mantel 
delen uit haar brief weergeeft.

‘Ik ben helemaal verliefd op Jezus, 
en hier wordt dat alleen maar erger. 
Hij is mijn allerbeste Vriend. En ik 
hoop van harte dat jullie Hem alle-
maal (beter) mogen leren kennen. 
Als je Hem met heel je hart zoekt, 
zal je Hem vinden.’

Danielle Raue  
uit Maarn is nu 
Blauwe Zuster 
Maria Stella Caeli

’Hier vind ik wat het allerbelangrijkste 
is in het leven: Jezus, van Hem houden’

Zr. Virgo Lucis, tante van Danielle en ook Blauwe Zuster, 
Stella Caeli en moeder Esther. FOTO Zuster Consolatio Nostra



zijn we een paar weken op vakantie geweest in Castelpetroso: 
bergen beklimmen, zwemmen in het meer, kerken en heilig-
dommen bezoeken, muziek maken, chillen bij het kampvuur en 
sterren kijken, sport en spel. En één avond hebben we matrassen 
en dekens naar buiten gesleept en met een beamer op de muur 
van het huis een film bekeken over Maria van Lourdes. Vet 
gezellig allemaal.’ 
 
Devotie was er evengoed, schrijft zij. Dagelijks H. Mis en 
Aanbidding, rozenkrans bidden en andere gebeden zeggen: 
‘Wat wil je nog meer? We hebben zelfs een keer met een 
pater een berg beklommen en op de top de H. Mis gehad, 
met een zelf gebouwd altaar van stenen die we daar vonden. 
Beste vakantie ever.’ 
 
Het afleggen van de eerste geloften volgde in Bagnoregio, waar 
de groep na het noviciaatsjaar gaat wonen om verder te stude-
ren. ‘Met de geloften wijden we ons voor een bepaalde periode 
toe aan Jezus en kiezen we ervoor, door te beloven dat te doen 
in armoede, kuisheid en gehoorzaamheid, nog sterker te leven 
zoals ook Hij op aarde deed, tot aan de dood aan het kruis. 
Daar snap je toch niks van: dat wij zoveel nare dingen doen, 
maar dat God desondanks zoveel van ons houdt dat hij zelfs 
een verschrikkelijke dood voor ons sterft, om ons te redden. Zo 
heeft Jezus ons dus laten zien wat ware liefde is.’ 
 
In plaats van trouw te beloven aan een aardse man, doen de 
novicen dat aan Jezus: ‘We geven ons helemaal aan Hem. 
Daarom worden we vanaf onze eerste geloften bruid van 
Christus genoemd. En we hebben nog een vierde gelofte: dat 
we ons aan Maria toewijden, die ook ónze moeder is en ons 
dichter bij Jezus brengt.’ 
 
Haar vriendin besloot in te treden bij de contemplatieve 
zusters, in het slotklooster van Tuscania. Danielle heeft dat 
moeilijk gevonden, schrijft ze: ‘Maar we zijn hier voor Jezus. 
Om Hem te dienen, van Hem te houden en Zijn wil te doen. 
Hij is voor ons gestorven aan het kruis; dan kunnen wij Hem 
toch op z’n minst dit kleine offertje geven.’ 
 
Eind november kregen de novicen hun nieuwe namen. Voor 
Danielle: Maria Stella Caeli, Maria Ster van de Hemel. Ze is er 
blij mee: ‘God vraagt mij hiermee een lichtje te zijn in de 
wereld, om te stralen, mensen met mijn getuigenisgebed dich-
ter bij Hem te brengen en over Zijn liefde te vertellen.’ 
 
Kort erna volgde de inkleding: haar haar is superkort geknipt, 
familie en vrienden zijn achtergelaten, ze heeft geen persoon-
lijke bezittingen meer, is voortaan gehoorzaam aan een 
dagrooster en ging een habijt met sluier dragen: ‘Dat is best 
een radicaal teken, met een mooie, sterke, diepe betekenis: 
we hebben één kledingstuk dat we altijd dragen en verwijst 
naar onze geloften. Want, nou ja: als ik dit draag is wel duidelijk 
dat ik geen man zoek en gehoorzaam ben; normaal gesproken 
zou ik wel iets anders aantrekken.’ 
 
De redactie
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Brief uit een  
Italiaans klooster

’Mijn vreugde overstijgt het gemis’ 
 
Tijdens een bezoek aan het Maarnse gezin waarin Zr. Maria 
Stella Caeli opgroeide, vertelt Danielle’s anderhalf jaar 
jongere zus Suzanna (20) dat ze erg close zijn samen. De 
keuze in te treden kwam daarom voor haar niet onverwacht. 
Ze missen elkaar wel erg. Gelukkig belt Stella Caeli om de 
twee weken op. Suzanna vindt het belangrijk dat haar zus 
luistert naar de roeping die ze van God kreeg: ‘Ze is een 
voorbeeld.’ 
 
Broer Michaël (11 jaar) vindt het jammer dat zijn zus weg 
is. Hij had het niet verwacht. Hij kan nu beter omgaan met 
het gemis, vooral ook door de geregelde telefoongesprek-
ken met haar. 
 
Vader Vincent (50) merkte dat Danielle al op haar tiende 
jaar gericht was op Jezus. Zij maakte ook prachtige teke-
ningen van Jezus met een kind in zijn armen. ’Als ouder 
bid je dat je kind Gods weg mag gaan. Nu dat gebeurt, 
overstijgt mijn vreugde het gemis, al ken ik ook dat.’ 

 
Moeder Esther (47) wist het pas toen haar dochter vertelde 
dat ze zich afvroeg of ze een roeping had. De dag dat (toen 
nog) Danielle sterk voelde dat ze die had, bleek naderhand 
roepingenzondag te zijn. Esther heeft het moeilijker met 
het gemis dan haar man, maar het hoort erbij: ‘En het is 
mooi te zien dat je kind gelukkig is in het volgen van haar 
roeping.’ 
Korien Bast

Het gezin Raue, thuis in Maarn. FOTO Korien Bast
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ZATERDAG 1 MEI 
E : 19.00 Doorn H. Zemann
M : 19.00 Zeist M. v.d. Horst

ZONDAG 2 MEI, 5e zondag van 
Pasen 
C : 09.30 Driebergen N. Spiljard
G : 09.30 Leersum M. v.d.  Horst
C : 11.00 Maarn N. Spiljard  
G : 11.00 Woudenberg M. v.d. Horst 
E : 11.00 Zeist H.  Zemann 

ZATERDAG 8 MEI 
E : 19.00 Leersum H. Zemann

ZONDAG 9 MEI, 6e zondag van Pasen 
G : 09.30 Doorn M. v.d. Horst 
C : 09.30 Driebergen M. Sarot
E : 11.00 Maarn H. Bloem
C : 11.00 Woudenberg M. Sarot 
E : 11.00 Zeist H. Zemann

DONDERDAG 13 MEI, Hemel-
vaartsdag 
O : 10.00 Zeist F. Kelder  
E : 11.00 Zeist J. Rutgers 

ZATERDAG 15 MEI 
E : 19.00 Driebergen H. Zemann

ZONDAG 16 MEI, 7e zondag van 
Pasen 
C : 09.30 Doorn C. v. Loon 
C : 09.30 Leersum M. Sarot 
C : 11.00 Maarn M. Sarot 
C : 11.00 Woudenberg C. v. Loon 
E : 11.00 Zeist H. Zemann 

ZATERDAG 22 MEI 
E : 19.00 Woudenberg J. Rutgers 

ZONDAG 23 MEI, 1e Pinksterdag 
C : 09.30 Doorn N. Spiljard  
E : 09.30 Driebergen H. Bloem
E : 09.30 Leersum P. Koper &

M. Sarot
C : 11.00 Maarn N. Spiljard
E : 11.00 Zeist J. Rutgers

MAANDAG 24 MEI, 2e Pinksterdag 
E : 11.00 Zeist H.  Zemann 

ZONDAG 30 MEI, Feest H. Drie-
eenheid 
C : 09.30 Doorn M. Sarot 
G : 09.30 Driebergen werkgroep 
G : 09.30 Leersum werkgroep 
C : 11.00 Maarn M. Sarot 
G : 11.00 Woudenberg werkgroep 
O : 10.00 Zeist N. Spiljard 
E : 11.00 Zeist H. Zemann

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

ZONDAG 6 JUNI, 10e zondag dhj 
C : 09.30 Driebergen C. v. Loon
C : 09.30 Leersum M. Sarot 
C : 11.00 Maarn C. v. Loon
E : 11.00 Woudenberg H. Bloem 
E : 11.00 Zeist J. Rutgers

ZATERDAG 12 JUNI 
E : 19.00 Leersum H. Zemann

ZONDAG 13 JUNI, 11e zondag dhj 
C : 09.30 Doorn M. Sarot 
C : 09.30 Driebergen N. Spiljard
C : 11.00 Maarn M. Sarot 
C : 11.00 Woudenberg N. Spiljard 
E : 11.00 Zeist H. Zemann

ZATERDAG 19 JUNI 
E : 19.00 Driebergen J. Rutgers

ZONDAG 20 JUNI, 12e zondag dhj 
C : 09.30 Doorn M. Sarot 
C : 09.30 Leersum N. Spiljard 
E : 11.00 Maarn H. Bloem 
C : 11.00 Woudenberg N. Spiljard 
E : 11.00 Zeist H. Zemann & 

P. Tilma

ZATERDAG 26 JUNI 
E : 19.00 Woudenberg H. Zemann 

ZONDAG 27 JUNI, 13e zondag dhj 
C : 09.30 Doorn N. Spiljard  
G : 09.30 Driebergen werkgroep 
G : 09.30 Leersum werkgroep 
C : 11.00 Maarn N. Spiljard
E : 11.00 Zeist H. Zemann

Vieringen 
rooster Vieringenrooster van zaterdag 1 mei t/m zondag 27 juni 2021

E: Eucharistieviering 
C: Communieviering 
G: Gebedsviering 

M: Mariavesper 
O: Oecumenische viering 

WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN. BIJ DE PRODUCTIE VAN DEZE MANTEL WAS HET VIERINGENROOSTER  
VOOR JULI NOG NIET ROND. HET MEEST ACTUELE ROOSTER VINDT U OP ONZE WEBSITE:  

WWW.PAROCHIE-SINTMAARTEN.NL.

Doordeweekse vieringen 
Er is nog overleg gaande over de doordeweekse vieringen 
en over de stille aanbidding op zaterdagmiddag. Wilt u 
biechten, neem dan contact op met een van de priesters.

 Viering in Kerkelijk Centrum Zeist-West, de Clomp 33-
02, Zeist. Zie voor meer informatie en de link naar de
online viering: www.pknzeistwest.nl. Scroll iets naar
beneden en klik op het logo van Kerkomroep of
YouTube.

 Kerkendag, viering bij de Evangelische
Broedergemeente, Zusterplein 20, Zeist. Bij mooi weer
is de viering buiten. Zie voor meer informatie
www.ebgzeist.nl. Wilt u de viering online volgen? Ga dan
naar www.kerkdienstgemist.nl en typ in de zoekbalk
Evangelische Broedergemeente Zeist.

dashboard.dienstmeekijken.nl/ stjosephkerkzeist
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Vieringen 
rooster

Reserveren 
Onze kerken zijn allemaal weer geopend. Omdat er nog maar 30 personen bij 
een viering aanwezig mogen zijn, moet u een plaatsje reserveren. Vermeld 
hierbij uw naam, telefoonnummer en het aantal personen. Dat kan in de week 
voorafgaand aan de viering bij: 

Doorn, secretariaat: ans@martinus-doorn-langbroek.nl of 0343-412148. 
Driebergen, Hennie Schutijser: hennie@schutijser.nl of 0343-512223  
(op vrijdag tussen 09.00-12.00 uur) 
Leersum, Ans Middelplaats: w.middelplaats@ziggo.nl of 0343-452768 
Maarn, Annique van Baal: jan-annique@planet.nl of 06-22965400 
Woudenberg: vieringencatharinakerk@gmail.com of 033-2863343  
(woensdag tussen 09.00-12.00 uur) 
Zeist, secretariaat, emmaus@parochie-sintmaarten.nl of 030-6922113  
(ma t/m do tussen 10.00-12.00 uur)

Online vieren 
De eucharistieviering in de St. 
Josephkerk in Zeist wordt elke 
zondagmorgen om 11.00 uur via een 
livestream uitgezonden. Dit geldt ook 
voor de gebedsviering op de eerste 
zaterdag van de maand (19.00 uur). 
U kunt de vieringen via deze link 
meevieren: 
dashboard.dienstmeekijken.nl/ 
stjosephkerkzeist. Ook op een  later 
tijdstip zijn de vieringen via  
dit kanaal nog te bekijken.  
De liturgieboekjes voor deze 
vieringen zijn te downloaden via onze 
website: www.parochie-
sintmaarten.nl/vieringen.

dashboard.dienstmeekijken.nl/ stjosephkerkzeist
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Op zondag 6 juni draagt hij voor het eerst de H. Mis op in zijn huidige parochie, Doetin-
chem, de week erna in zijn thuisparochie Maarssen, zondag 20 juni gaat hij samen 
met pastoor Harrold Zemann voor: om 9.15 uur in Nijkerk, om 11.00 uur in Zeist. 
Paulus kijkt met genoegen terug op zijn stage in onze parochies, en andersom ook. 
Daarom vinden we het fijn hem als jonge priester te kunnen begroeten. Vanwege 
corona kan een beperkt aantal mensen de kerk in Nijkerk en Zeist bezoeken; wel 
wordt de Zeister viering live uitgezonden. Wij bieden hem graag een passend cadeau 
aan. Zelf is hij aan het sparen voor kerkelijke attributen, zoals kazuifels in verschil-
lende kleuren. Daarom vragen wij, wanneer u iets wilt geven, te storten op rekening-
nummer Sint Maarten: NL52 ABNA 0630 5073 84, t.n.v. R.K. Parochie Sint Maarten, 
o.v.v. ‘gift Paulus Tilma’. Bij voorbaat hartelijk dank. 
Namens pastoraal team, pastoor Harrold Zemann

Diaken Paulus Tilma ontvangt zaterdag 5 juni de priesterwijding uit handen 
van kardinaal Eijk, in de Utrechtse Sint Catharinakathedraal.

Nieuws 
& achtergrond

Paulus Tilma draagt 20 juni samen met 
pastoor Zemann een H. Mis op in Zeist 
en Nijkerk. FOTO Ton Harbers

Priesterwijding 
Paulus Tilma

(Vacature)

Vacature Bestuurder Personeel & 
Organisatie Sint Maarten Parochie
De R.K. Sint Maarten Parochie (SMP) bestrijkt zes kerken 
en geloofsgemeenschappen in de provincie Utrecht. De 
organisatie is opgebouwd uit locatieraden, pastoraatgroe-
pen, secretariaten, pastoraal team en parochiebestuur. De 
SMP-organisatie kenmerkt zich o.a. door het grote aantal 
actieve en bevlogen vrijwilligers en een professioneel pasto-
raal team. Recentelijk heeft het parochiebestuur een eerste 
aanzet gegeven tot de strategische heroriëntatie voor de 
midden- en lange termijn. De organisatie wordt hierin bijge-
staan door een extern adviesbureau. Het parochiebestuur 
komt 6-8 keer per jaar bijeen.    
 
Ter versterking van de SMP zijn wij op zoek naar een bestuur-
der P&O. Die zal een belangrijke bijdrage leveren aan de 
verdere formulering en uitvoering van de strategisch visie SMP 
2025, de vaststelling van het HRM-beleid, de inrichting van 
de organisatie, de opzet van ICT-beheer en vrijwilligersbeleid. 
Op grond van de benodigde kerncompetenties, ervaring en 

kennis zijn wij op zoek naar een bestuurder die: 
- Beschikt over een sterk ontwikkeld empathisch  

vermogen. 
- Affiniteit heeft met opzet en beheer van ICT 
- Bij voorkeur een HRM-achtergrond of vergelijkbaar heeft. 
- Bekend is met organisaties waarin vrijwilligers een grote 

bijdrage leveren. 
- Een teamplayer is en bestuurlijke ervaring heeft. 
- Kan bijdragen aan de strategische heroriëntatie en imple-

mentatie van gemaakte beleidsplannen. 
 
Indien u geïnteresseerd bent onze nieuwe bestuurder P&O 
te worden en ook voor nadere informatie kunt u contact 
opnemen met SPM- secretaris dhr. Hans Burgman  
tel. 06-15261601. Wij gaan graag met u in gesprek.  
 
Pastoor Harrold Zemann, h.zemann@parochie-sintmaarten.nl 
Dhr. Peter Reinders, peter.reinders@valkeneng.nl

Kinder- en tienerkamp 
Het Aartsbisdom Utrecht organiseert in 
2021 weer een kinder- en een tiener-
zomerkamp, allebei op Kampeerboer-
derij De Heidebloem in Haarle. 
 
Kinderkamp 
Titel: ‘Vrienden voor het leven’. Van 31 
juli t/m 5 augustus, voor kinderen van 
7 t/m 12 jaar. Maximaal 30 deelnemers. 
Hoofdleiding: vicaris Hans Pauw en 
Jacqueline Kolfschoten, jacqueline. 
kolfschoten@gmail.com, 06 29015399. 
Aanmelden: tot 30 juni, liefst z.s.m., via 
www.jongaartsbisdom.nl.  
Kosten: € 125 p.p., bij meer kinderen 
uit één gezin: € 70 per extra kind. 
 
Tienerkamp 
Ook van 31 juli t/m 5 augustus, titel 
‘Heroes only’. Met spel, uitstapjes en 
catechese. Voor jongeren van 13 t/m 
16 jaar. Maximaal 30 deelnemers. 
Hoofdleiding: Bas Kolfschoten, Rik 
Ledoux en priester Gauthier de Bekker. 
Kosten: € 145 p.p., bij meer tieners uit 
één gezin: € 95 per extra tiener. Info: 
jacqueline.kolfschoten@gmail.com, 
06 29015399. Aanmelden, tot 30 
juni, via www.jongaartsbisdom.nl.



Het optreden van ziektes is in de natuur 
– naast andere factoren als voedselaan-
bod, vestigingsgelegenheid enz. – een
manier om ervoor te zorgen dat popula-
ties (groepen planten of dieren van één
soort in een gebied) niet te groot worden.
De mens heeft o.a. door de landbouw en
de gezondheidszorg die grenzen van
populatiegrootte aardig weten op te
rekken. Hij is, uitgedrukt in aantallen en
verspreiding over de aarde, het meest
succesvolle zoogdier. Mensen en dieren
komen hierdoor wel steeds dichter op
elkaar te leven. De kans dat een virus
van een dier op mens overstapt wordt
daarmee groter. En dat is nu gebeurd.

Wat we in de veeteelt al een paar keer 
hebben gezien, namelijk het snelle 
verspreiden van besmettelijke ziektes 

binnen en tussen stallen (mond-en-
klauwzeer, gekkekoeienziekte, Q-koorts), 
zien we nu ook binnen de mensheid met 
corona gebeuren.  

In tweede instantie wordt ons door de 
pandemie wel een spiegel voorgehouden 
wat betreft onze houding ten opzichte 
van de natuur en onze manier van leven. 
We raken steeds meer doordrongen van 
het bewustzijn dat wij ook deel zijn van 
de natuur, en kwetsbaar. Dat we ons daar 
met al onze wetenschap en techniek niet 
aan kunnen onttrekken, al proberen we 
dat al een paar eeuwen. We zien steeds 
meer de negatieve kanten van het uit de 
hand gelopen consumentisme en de 
daarmee samenhangende globalisering. 
De wereldwijde verdeling van de vaccins 
laat nog eens duidelijk zien hoezeer de 
rijke landen vooral aan zichzelf denken 
en de arme landen aan hun lot overlaten.  

Maar we hebben ook ontdekt dat we in 
de eerste plaats relationele mensen zijn. 
Dat we vooral de contacten met elkaar 
missen. Dat we meer hunkeren naar een 
knuffel of een omhelzing dan naar mate-
riële luxe. We zijn de natuur meer gaan 
waarderen. Ze is ons toevluchtsoord 
geworden. Wat zouden we zonder haar 
moeten? In die zin zou ik corona ook 
willen zien als een eye-opener en als 
stimulans om een ommekeer te maken. 
Om de ecologische bekering die paus 
Franciscus in Laudato si’ bepleit werkelijk 
handen en voeten te geven. Door weten-
schap, onderwijs, politiek, economie, 
ecologie, en kunst- en cultuur beter op 
elkaar af te stemmen, gericht op het alge-
meen welzijn (inclusief natuur) en niet 
op eigen belang of louter financiële winst. 
Een manier van samenleven waarin de 
mens en de natuur dienstbaar zijn aan 
elkaar. 

Als God en corona iets met elkaar te 
maken hebben, dan zie ik dat in het 
proces van herstel. Dat Zijn genade ons 
tot steun zal zijn en Zijn liefde en barm-
hartigheid richtinggevend voor de weg 
die we moeten gaan. 

Marjolein Tiemens-Hulscher,  
parochiaan Driebergen
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In de Paasmantel werd gevraagd hoe wij tegen corona aankijken. Voor mij 
is het toeslaan van het voor de mens zo schadelijke virus in eerste instantie 
een natuurlijk proces. Dat zoiets zou gebeuren, was biologisch gezien te 
verwachten. Wanneer en hoe was nog een vraag.

Nieuws &
achtergrond
Nieuws 
& achtergrond

Corona zegt ons dat een  
grens is overschreden

We hebben ontdekt dat we in de eerste 
plaats relationele mensen zijn. Dat we 
vooral de contacten met elkaar missen. 
FOTO Marjolein Tiemens
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Nieuws
& achtergrond

Kijken in de kerk

Als “Kijken in de kerk” “Kijken in de tuin van de kerk” wordt, verwacht je 
foto's van spittende, schoffelende en snoeiende vrijwilligers.

’Eigenlijk doe je dit ook voor God’

De tuingroep van de St. Andriesgeloofsgemeenschap bestaat uit voortrekker Jan van 
Wees plus Louis de Geus, Gerard van Leeuwen en Frans Grimmelijkhuizen, mensen 
met een nuchtere kijk op hun vrijwilligerswerk. Op de vraag hoe vaak ze bij elkaar 
komen, is het antwoord: ‘Eens per maand. Of vaker, als de tuin er niet goed uitziet.’ 

Hoe ben je er bij gekomen? 
‘Nou gewoon, het was nodig’, antwoordt Jan. ‘In de geloofsgemeenschap kent ons ons 
en weten we wel wie waarvoor te benaderen.’ 

Wat levert het jullie op? 
De vier mannen vullen elkaar aan, ook in hun reacties: ‘De tuin moet er goed uitzien, 
het geeft voldoening als we op zondag komen aanlopen en alles er keurig bijligt.’ 
‘We doen het natuurlijk ook voor de gemeenschap.’ 
‘Daarbij komt dat het de tuin van de kerk is. Eigenlijk doe je dit ook voor God, dat voegt 
toch wat toe.’ 

‘Het is natuurlijk niet alleen werken, we drinken samen koffie, en op warme dagen een 
biertje, en praten dan bij. Dat verhoogt de gezelligheid.’ 
‘Soms is het werk niet zo inspannend, maar deze keer was het een hele klus.’ 
‘Er moest een boom uit en een flink aantal struiken die de afscheiding met de stoep 
vormden. 
Ze hadden grote wortelkluiten.’ 
Gelukkig heeft parochiaan Frans Avezaat, die een boerderij runt, daar een machine 
voor. Hij kwam die middag de wortelstronken uit de grond trekken. Dat was spectacu-
lairder dan wieden en snoeien. 

De tuingroep doet graag een oproep: wie nog makkelijke planten over heeft voor de 
tuin en die wil doneren, wordt verzocht te bellen met Jan van Wees: 0343-460268. 

Korien Bast, redactie

De tuingroep druk in de weer met 
wortelstronken verwijderen.  
FOTO Korien Bast.

Vastenactie 
Sint Maarten levert 
10.000 euro op   
In 2020 moest de Vastenactie halver-
wege de vastentijd worden afgebroken 
maar was in bijna alle locaties nog enige 
opbrengst. Dit jaar lag alles al stil nog 
voor de vastentijd begon.De meeste 
locaties hadden ook pas met Pasen 
weer de eerste viering, dus kon er niet 
of nauwelijks gecollecteerd worden. In 
een enkele locatie was met Pasen nog 
een collecte, maar dat was het. 
Dat was jammer en frustrerend voor 
de lokale werkgroepen. Enkele loca-
ties vonden digitaal creatieve oplos-
singen, Woudenberg en Leersum 
hebben toch weer hun gebruikelijke 
bedrag binnengehaald (elders in dit 
blad meer hierover); voor de gehele 
parochie kunnen we hier mogelijk iets 
van oppikken voor de komende jaren. 
Uiteindelijk gaat het om wat we met 
ons allen kunnen doen voor anderen 
die ons nodig hebben. 
We hebben dit jaar meegedaan aan 
de landelijke actie. Volgend jaar 
hopen we weer een eigen doelproject 
te doen. Als we dan weer alle activi-
teiten kunnen ontplooien en met de 
ervaring van dit jaar nog iets kunnen 
toevoegen, hopen we op weer een 
‘ouderwetse’ opbrengst. De totale 
opbrengst van dit jaar komt neer op 
ongeveer € 10.000.   
Frans Groot, Vastenactie Sint Maarten

Expositie Maria 
Magdalena uitgesteld 
Na jarenlange voorbereiding zou in 
februari de tentoonstelling ‘Maria 
Magdalena’ openen in Museum 
Catharijneconvent in Utrecht. 
Vanwege corona is de opening 
verzet naar 25 juni. De expositie 
over deze, aldus de organisatoren, 
‘mysterieuze vrouw’ blijft te zien 
t/m 9 januari 2022.  
Meer informatie:  
www.catharijneconvent.nl

https://www.catharijneconvent.nl/
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Uit de parochie 
vieringen

Zeist - donderdag 7 oktober - 
Dag van Ontmoeting
Lieve mensen, hoop doet leven! Wij zijn 
gestart met de voorbereidingen van de 
eucharistie en de gezellige middag op 
de Dag van Ontmoeting in Zeist. Dit is 
natuurlijk onder voorbehoud, want wat 
is zeker in deze tijd? 
In oktober zijn we waarschijnlijk wel 
gevaccineerd, maar……….mogen we dan 
weer met zoveel mensen in een zaal? 
Als de 1.5 meter nog van kracht is, dan 
passen we er niet in. Krijgen we op deze 
dag weer zoveel vrijwilligers? Mag er 
alweer een koor zingen? En zo kunnen 
we nog wel doorgaan. Noteert u de 
datum alvast in uw agenda? In septem-
ber nemen wij contact met u op. Laten 
we hopen en bidden dat deze dag dit 
jaar voor de 43ste keer door mag gaan. 
Wij houden u op de hoogte! 
Margriet van Denderen, werkgroep Dag van 
Ontmoeting

Zeist - Eerste uitzendingen 
vanuit de St. Josephkerk 
In de Goede Week begonnen de eerste 
uitzendingen vanuit de St. Josephkerk 
in Zeist. Vanaf nu zullen de vieringen 
op zondagmorgen (11.00 uur) en op 
de eerste zaterdag van de maand 
(19.00 uur) worden uitgezonden via 
ons eigen kanaal: dashbord.dienst-
meekijken.nl/stjosephkerkzeist.  
We hopen dat u met ons mee zult 
vieren. En lukt dat niet? Het is natuur-
lijk ook mogelijk op een ander tijdstip 
de uitzending alsnog te bekijken.  

Foto: Kerkfotografie

Foto: Pixabay

Zeist - Mariavesper
Meimaand – Mariamaand. Marja van der Horst verzorgt aan het begin van de 
meimaand op zaterdag 1 mei om 19.00 uur een Mariavesper vanuit de St. 
Josephkerk in Zeist. De vesper zal worden uitgezonden via ons eigen 
kanaal: dashbord.dienstmeekijken.nl/stjosephkerkzeist.

Woudenberg - Bedankt ‘De Voorhof’ Woudenberg!
Een bijzondere gebeurtenis in de afgelopen Vastentijd was het aanbod van De 
Voorhof om gebruik te maken van de ruimte en apparatuur in hun kerk, om op die 
manier als Catharinakerk een gebedsdienst te kunnen houden waar u thuis live 
aan kon deelnemen via een livestream op uw TV, computer of tablet, of die u op 
een later moment kon terugkijken.  
Zes zaterdagavonden lang kon u op die manier toch een ‘eigen’ kerkdienst volgen. 
Hierin zijn Marcel Sarot, Nelleke Spiljard en Marja van der Horst voorgegaan. Er is 
muziek gemaakt door ‘onze’ pianisten Cees Boots en Bram van der Mark, met 
onze eigen cantores Fred Slaghekke en Angelique Martina-Spies. 
De jeugdlectoren waren Jill Eweg, Jasmijn Spies en Anniek Slaghekke. Dank jullie 
wel, meiden. Samen met onze eigen lectoren Thea Vermaas, Joke Strooper en 
Annemarieke Slaghekke was het net als een viering in de Catharinakerk.  
De techniek werd verzorgd door Erwin en Timon Spies, opgeleid door en met hulp 
van Martin Standaart, Ronald Mayen en koster Ab van den Pol van De Voorhof.  
Het waren mooie, inspirerende vieringen, die een bijzondere toevoeging gaven 
tijdens de Vastenperiode. Hartelijk dank aan iedereen die hieraan heeft bijgedragen. 
En vooral, heel hartelijk dank aan De Voorhof voor de geweldige gastvrijheid! 
Werkgroep Vastenactie en locatieraad H. Catharinakerk

Foto: Erwin Spies

dashbord.dienstmeekijken.nl/stjosephkerkzeist


19

Uit de parochie 
verdieping & oproepen

mei - juni 2021

MUZIEK

Fotograaf: Pixabay

Als kleine kinderen begonnen ze bij de 
Josephclub, nu hebben ze samen een 
band. Boris (18) en Merlijn (16) van 
Schoonhoven en Melle Huystede (16) 
gaan, natuurlijk coronaproof, in het 
Hermeshuis en het Valckenboschhuis 
optreden. De bandleden willen zich graag 
voor de Josephclub inzetten, zeker dit jaar, 
het jaar van de Heilige Joseph. En de bewo-
ners van de verzorgingshuizen vinden deze 
jonge mensen die inspireren superleuk.   
Mocht er vanuit andere organisaties interesse zijn, de 
Josephclub-band komt graag naar u toe.  
Voor meer informatie: Marian van der Laan 06-54902728. 

ZEIST - JOSEPHCLUB-BAND TREEDT OP 

‘Geestkracht’, online bezinning 
op weg naar Pinksteren

Het is niet makkelijk om je een voorstelling te maken van de 
heilige Geest. Maar laten we beginnen met te zeggen dat we 
over de liefde spreken. God is liefde. De heilige Geest is een 
onzichtbare scheppende kracht die je inspireert, helpt en 
troost en je stuwt naar het goede. Van de Geest hebben we 
gaven gekregen, om in navolging van Christus dienstbaar te 
zijn aan de mensen. Op weg naar Pinksteren staan we stil bij 
die gaven van de Geest. Steeds een half uurtje, om de dag 
mee te beginnen. Vanwege de coronamaatregelen doen we 
dat via Zoom. De meditaties worden begeleid door pastor 
Fred Kok en pastor Antoinette Bottenberg. 
Data: Op dinsdagen 13 en 20 april en 4, 11 en 18 mei. 
Tijd: 9.30-10.00 uur 
Het is mogelijk de hele reeks te volgen of aan te sluiten 
wanneer het uitkomt. 
Aanmelden via fred.kok@stlucas.nu. 

Het is al even geleden, het benefietconcert van het Emmaus-
koor in november 2019. Van een deel van de opbrengst zijn 
twee boeken gekocht met daarin psalmen geschreven door 
componist en organist Frans Bullens. Het Emmauskoor zingt 
zijn psalmen regelmatig. Zo zongen zij bijvoorbeeld op de 
Ontmoetingsdag de mooie versie van psalm 23: ‘De Heer is 
mijn herder, niets kom ik tekort’.  
Voor mij is het extra aardig om composities te zingen van 
Frans Bullens, omdat hij destijds organist was in mijn geboor-
tedorp Veghel. Voor het Jongerenkoor daar, waar ik lid van 
was en waarbij ik ook fluit speelde, componeerde hij o.a. 
mooie fluitbegeleidingen bij de liederen. 
We hopen van harte dat we over enige tijd weer heerlijk met 
het hele koor kunnen zingen, en dan komen deze boeken 
zeker van pas. Maar ook nu al, met onze kleine zanggroepjes 
van 3 koorleden, maken we er gebruik van. Complimenten 
voor deze koorleden die in kleine bezetting toch de vieringen 
van mooie muziek voorzien. En hartelijk dank aan u allemaal 
die door uw bijdrage bij het benefietconcert deze aankoop 
mogelijk hebt gemaakt. 
Louise Janssen, dirigente Emmauskoor

ZEIST - EMMAUSKOOR BLIJ MET PSALMENBOEKEN VAN 
FRANS BULLENS  

Zeist - Cameraregisseurs gezocht
Het camerateam Sint Maarten 
zoekt enthousiaste, (jonge) vrij-
willigers die bij toerbeurt de 
camera’s willen bedienen, zodat 
de vieringen vanuit de St. 
Josephkerk in Zeist ook online, 
en met een goede kwaliteit van 
beeld en geluid, uitgezonden 
kunnen worden. Natuurlijk krijgt 
u een uitgebreide instructie.
Voor meer informatie: Ron van der Horst, 06-10880367 of 
mail naar emmaus@parochie-sintmaarten.nl.

emmaus@parochie-sintmaarten.nl


Advertenties



21mei - juni 2021

Uit de parochie 
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Ondanks het feit dat we elkaar niet live 
konden ontmoeten hebben we met elkaar 
contact gehouden via een Vastenactie-
nieuwsbrief die we u elke week stuurden. 
Op deze manier konden wij u toch infor-
meren over het project, kon u puzzelen 
voor een prijs, kreeg u een idee voor het 
avondeten of kon u een korte gedachte 
van Marja lezen: iedereen haalde er iets 

anders uit. En u kon online ‘shoppen’ wat 
veel is gedaan. Zie de foto’s van het rond-
brengen van de ‘handelswaar’.  
Maar iedereen leek vooral te voelen dat 
we ‘samen’ waren. Gezamenlijk voerden 
we toch onze Vastenactie, zij het anders 
dan anders. En dat hebben we met z’n 
allen samen weer heel succesvol gedaan! 
En er is nog een zeer gulle gift van de 

Wereldwinkel Woudenberg ontvangen 
waardoor het totaalbedrag nu € 7400,- 
bedraagt! 
Héél héél hartelijk bedankt voor iedereen 
die een bijdrage heeft geleverd aan de 
Vastenactie, ook namens Patrick, Zewe-
lanji, Eshita, Tonmoy en Dennis waarover 
u kon lezen in de Vastenactienieuwsbrie-
ven. Dankzij Vastenactie konden zij 
werken aan een betere toekomst. Vanuit 
hun uitzichtloze situatie kregen zij hoop 
en vertrouwen. Dankzij uw bijdragen 
zullen nog veel meer jongeren en jong-
volwassenen kansen gaan krijgen die zij 
anders niet gekregen zouden hebben. 
Dank voor uw enorme solidariteit! 
Werkgroep Vastenactie H. Catharinakerk

Leersum - Vastenactie: kleine geloofsgemeenschap, groot resultaat

Ondanks de coronabeperkingen is onze kleine Sint Andries geloofsgemeenschap 
erin geslaagd om in de Vastenperiode een groot bedrag bijeen te brengen voor het 
Vastenactieproject 2021. 
Maar liefst 2.000 euro hebben we ingezameld voor het beroepsonderwijs en onder-
nemerschap in ontwikkelingslanden. Dat gebeurde dankzij een wekelijkse Vasten-
actie-nieuwsbrief. Een initiatief van enkele vrijwilligers van de geloofsgemeenschap 
Woudenberg, waar we dankbaar gebruik van hebben gemaakt en onze eigen draai 
aan hebben gegeven. Daarmee bereikten we veel parochianen en lukte het ons ze 
te verleiden om mee te doen aan de Vastenactie-inzameling. Het zorgde tegelijkertijd 
voor de nodige bedrijvigheid en verbinding in een periode waarin we het fysieke 
contact met elkaar veelal moeten missen. 
Er was een loterij, waarbij de paaskaarsen van 2017 en 2018 werden gewonnen 
door resp. mevrouw Blans en Joke van Loon. Er werd gepuzzeld, waarbij Marga van 
Leeuwen, Cecilia Schouten en Truus Avezaat er met de prijs vandoor zijn gegaan. 
Ook werden er appels en violen verkocht, en de diaconie bakte taarten en cakes en 
verkocht zelfgemaakte kaarten. Dit alles online of telefonisch en met een uitstekend 
resultaat! 
Op 1e Paasdag, na afloop van een mooie viering, hebben we het succes van deze 
Vastenactie-inzameling met elkaar gedeeld. Met dank aan iedereen die daaraan 
heeft bijgedragen!  
Carien Rockx, parochiaan Leersum

Woudenberg - Vastenactie 2021

Lekker in het zonnetje sorteren Pleintje vol violen, appels, bitterballen en 
potjes jam

Klaar om te gaan leveren! 
Foto: fam. Spies



Uit de parochie 
en verder…

Marja van der Horst, parochiaan Zeist, 
maakte in de veertigdagentijd diverse kijk-
tafels, zichtbaar vanuit de Mariakapel van 
de St. Josephkerk. Deze kijktafel ging over 
de Goede Week. Vooraan de levensboom, 
waar iedere dag een kaarsje werd gebrand, 
zo gingen we op weg naar Pasen. Palm-
zondag, getekend in een boek van Rien 
Poortvliet, hosanna met de palmtakken. 
Witte Donderdag: een schaal met gebro-
ken brood om te delen en een beker met 
druiventros, symbool voor de wijn die werd 

gedeeld. Goede Vrijdag: een kaal houten 
kruisje met daarbij een afbeelding van een 
roodborstje. De legende vertelt ons over 
een vogeltje dat zijn pijn verlichtte door 
een doorn uit de doornenkroon te halen. 
De enige die dat deed, iets wegnemen van 

de pijn. Een kleine doorn kan al veel bete-
kenen. De haan die kraaide nadat Jezus 
verloochend was door een vriend. De rots: 
de steen wordt voor het graf gerold, wat 
blijft is de stilte, stilte waar iets in groeit bij 
vrouwen, leerlingen. Bij ons?

Rondom Pasen gebeurden er in onze 
parochie veel dingen om blij van te 

worden. Een impressie.

Doorn - Paaswens

Een paar mensen van de werkgroep 
diaconie hebben de ouderen thuis 
en in de verzorgingshuizen deze
Paaswens met Palmtakje bezorgd. 
In de kerk staan nog twee manden 
klaar om, als de kerk weer opengaat, 
uit te delen aan ieder die dit nog niet 
heeft ontvangen.  
 
Paaswens 
Dit Palmtakje een gezegend teken, 
een takje van groen, 

takje van hoop voor een nieuwe wereld.  
Teken van Pasen omdat Hij leeft! Wij wensen u Zalig Pasen! 
Diaconie Martinuskerk Doorn-Langbroek

Driebergen - Paaswens

Alle parochianen uit Driebergen kregen 
in de Goede Week deze Paaswens.

Zeist - Team Alphacursus en Josephclub 
verrassen mensen Wijkinloophuis
Team Alpha en Josephclub 
besloten om de mensen van 
het Wijkinloophuis die wel een 
extra steuntje kunnen gebrui-
ken, een hart onder de riem te 
steken en hen te verrassen met 
een leuk paaspakketje. Er zijn 
50 pakketjes gemaakt, welke 
door de medewerkers van het Wijkinloophuis werden verdeeld 
onder de mensen. En dat leverde vele blije gezichten op.  
Team Alpha & Josephclub

Zeist - Paassurprise bezoekers  
Wijkinloophuizen
De St. Josephgemeenschap van de Emmauslocatie is mede 
partner in de Stichting Kerk en Samenleving met haar vier 
Wijkinloophuizen (Zeist Centrum, Zeist West, Het Lindenhuis 
en Vollenhove). Door de coronamaatregelen hebben de bezoe-
kers nauwelijks de gelegenheid gehad om hun inloophuis te 

bezoeken, voor gezelligheid of hulp. 
Daarom hebben wij alle ca. 250 
bezoekers verrast met een kleine 
paasattentie, ingepakt door vrijwil-
ligers en bestaande uit een paas-
brood en paaseitjes en vergezeld 
van een Zalig Pasen wens. De coör-
dinatoren van de Wijkinloophuizen, 
die alles zullen verdelen, hadden er 
een wagen vol aan.
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Wel & Wee

Overleden 
03 maart 2021 Anthonia Lagendijk (74), Zeist 

06 maart 2021 Adriana Schouten-Sontrop (88), Zeist 
11 maart 2021 Gemma de Sain-de Frankrijker (73), Zeist

        

11 maart 2021 Hank Poll (50), Driebergen 

11 maart 2021 Miek Poll-Migchels (81), Driebergen 
25 maart 2021 Philomena de Rooij (87), Zeist 
01 april 2021 Robertus Theodorus (Rob) Teeuwen (81), 

Driebergen 

02 april 2021 Ad Vingerhoeds (83), Rotterdam 
04 april 2021 Neeltje Groen-Kuif (92), Zeist  
04 april 2021 Antonius Gerardus Maria Baars (88), 

Driebergen Foto: Pixabay
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In memoriam pastor Hans Eppink

Te Bilthoven is op 18 maart in de Heer overleden Johannes 
Henricus Marie Eppink, priester van het Aartsbisdom Utrecht. 
Pastor Eppink ging ook geregeld voor in onze parochie, met 
name in Leersum. 
Hans was op zijn eigen manier zeer aanwezig. Niet alleen 
door zijn stemgeluid waarvoor hij zich regelmatig excuseerde: 
“Als je opgroeit naast een houtzagerij, dan heb je een sterk 
volume nodig om je verstaanbaar te maken!” Hij muntte uit 
in gastvrijheid. Zijn pastorie stond open voor velen. Hij was 
een warme persoonlijkheid, vriendelijk en uitnodigend.  
Even uitnodigend ging hij voor in de liturgie, waarin hij gelovige 
diepgang aan humor wist te koppelen. In een interview dat 
hij gaf in 2018 vatte hij samen waar het hem om ging: “We 
blijven trouw aan het Woord van de Heer; dienstbaar zijn naar 
allen toe.” Ook door de liturgische gezangen, door hem uit 
volle borst voor de microfoon meegezongen, beleed hij zijn 
geloof. Hoe veelzeggend en inspirerend was in dat opzicht 
zijn laatste moment hier op aarde: vrienden rondom zijn sterf-
bed die samen zongen: “De steppe zal bloeien. De dode zal 
leven! De dode zal horen ‘nu leven’.”  
 
Moge de Heer zijn dienaar opnemen in zijn heerlijkheid.  
Bron: www.aartsbisdom.nl. 

Foto: Charles Verwimp

Driebergenaren uit verschillende kerken lezen het paasevan-
gelie, ook parochianen van Sint Petrus' banden lezen mee. 
De video kunt u zien op onze website.  
www.parochie-sintmaarten.nl/het-is-pasen-in-driebergen/

Driebergen - Het is Pasen in Driebergen

Foto: Pixabay

Op initiatief van de Raad van Kerken Driebergen zijn twee 
filmpjes gemaakt met hierop dansen op liederen over hoop. 
De dansers komen uit verschillende kerken in Driebergen. 
U kunt deze filmpjes bekijken op onze website: 
www.parochie-sintmaarten.nl/dansen-op-liederen-over-hoop/

Driebergen - Dansen op liederen over hoop

Pastoor Harrold Zemann en dominee Teun Kruiswijk Jansen 
openden op 8 maart jl. in Doorn een Muur van Verbondenheid. 

Idee en ontwerp zijn over-
genomen van Cothen en 
Wijk bij Duurstede, waar 
op voorstel van burge-
meester Iris Meerts eerder 
een klaagmuur werd 
geplaatst als plek van 
bezinning. Iedereen kan er 
een briefje in plaatsen met 
een gebed of andere 
hartenkreet. De briefjes 
worden verbrand en zullen 
in rook opgaan naar God. 

Doorn - Muur van Verbondenheid

Foto: Pixabay

Foto: Gina Peters
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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) 

 

PRODUCTIE VOLGEND NUMMER 
Deadline kopij:  

17 juni 2021 
Verspreiding:  
10 juli 2021




