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Feest: Eindelijk weer een Familiedag 
Jozefjaar:  ‘Mijn leven lijkt verweven met de H. Familie’  
Reportage: Leersum vangt vluchtelinggezin op

Valwind 

treft ook Sint Maarten 
Ook onze St. Andrieskerk in Leer-

sum ontkwam niet aan de gevolgen 
van de valwind die daar vrijdag 18 juni in 

korte tijd zo’n enorme schade aanrichtte. De 
bewoonster van het appartement boven de kerk 

moest een nacht elders verblijven, door de 
ontwortelde boom die naar haar kamer overhelde. 

Ook andere bomen waren te onveilig en werden 
weggehaald. Daarom ging de zondagviering niet 
door. De vergadering van de locatieraad/pasto-

raatgroep daags erna werd verstoord door 
geluiden van kettingzagen en groot mate-

rieel. De kerktuin heeft een heel 
ander aanzien gekregen.
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Van de redactie 

Inhoud

“Een Vluchtelingenkind”, titel van een boek over Jezus, van een joods en een chris-
telijk auteur samen  (Lapide en Gollwitzer). En vanwege het door de paus afgekon-
digde Jozefjaar is de litanie van Sint Jozef, die met Maria en Jezus moest uitwijken 
naar Egypte, uitgebreid met zeven aanroepingen, waaronder ‘patroon van de vluch-
telingen’. Dit naast bv. ‘patroon van de armen’, ‘steun in moeilijkheden’. In onze 
parochie, in Leersum-Amerongen, worden momenteel twee jonge  kinderen met 
hun ouders, die hun land moesten verlaten, opgevangen. Lees de reportage over 
de familie van pastoor Zemann en parochiaan Theo Wagenaar. Onlangs merkte ik 
bij een oecumenische viering, waar gecollecteerd werd voor Stichting Bootvluchteling, 
dat dit collectedoel omstreden was, vanwege de ‘aanzuigende werking’. De predikant 
die de collecte aankondigde zei: “Wat je er ook van vindt, ik kan als christen niet 
geloven dat we mensen die zo in nood zijn, niet moeten proberen te helpen.” In 
onze leesgroep in Maarn rond het tijdschrift Speling lazen we hoe het in de bijbel 
vaak gaat om telkens één persoon: “Aan armen zal het nooit ontbreken in je land. 
Daarom draag ik je op je hand wijd te openen voor je broeder die wordt onderdrukt 
en die arm is in je land.” Broeder is hier enkelvoud. In de bijbel loopt het universele 
via het individuele. Ieder mens is er één, ieder mens heeft van God het leven gekre-
gen, net als ikzelf.  In concrete woorden en daden, in ontmoetingen van mens tot 
mens, vinden we onszelf en elkaar. Als ieder van ons in parochie Sint Maarten nou 
eens zichzelf oprecht de vraag stelt die ook klinkt in de Vredesweek: wat doe jij in 
vredesnaam? 
 
Nelleke Spiljard, pastoraal werker
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Grootouders vertellen hoe ze kleinkin-
deren heel lang niet hebben gezien, 
omdat één van hen een ernstige ziekte 
heeft. Nu kan dat weer wel, maar het 
devies is: wel knuffelen, geen kusjes 
geven. Even dreigde in de Spelinggroep 
een discussie op te laaien, want ieder 
staat er verschillend in. Maar gelukkig 
is in de groep geen sprake van de 
verharding die je in de samenleving om 
je heen ziet, waar we elkaar wegzetten 
als ‘wappies’ of naïeve sukkels. 
 
Het moment waarop ik ooit sterk de inge-
ving kreeg pastor te worden, was toen ik 
als schoolcatecheet aanwezig was bij 
een viering van een pastoraal werker die 
afscheid nam. Er was een ‘Volkorenvie-
ring’, met een kinderkoor, een koor van 
ouderen, en nog van alles er tussenin. 
Het samenzijn, de verbinding tussen de 
generaties: mijn hart ging open; mooi, 
levendig, inspirerend was het. 
 
Inmiddels ontmoet je in de parochie 
vooral veel ouderen. Zij hebben veel te 
geven. Bij een uitvaart laatst zong een 
groepje van drie cantors zo mooi dat ik 
de dag erna wakker werd met hun ‘Ubi 

Caritas’. Het raakt me ook als iemand van 
90-plus me vertelt hoe zij haar dagelijks 
rondje in het park maakt en staat te genie-
ten van spelende kinderen. Die komen 
soms naar haar toe om te vragen of alles 
goed met haar gaat, of ze niet even op 
een bankje wil gaan zitten. Nee, zegt ze 
dan, want dan is het weer zo moeilijk over-
eind te komen. Zij heeft overwogen 
misschien naar een verzorgingshuis te 
gaan, maar: daar zie je geen kinderen. 
 
Soms luister je ook stil naar mensen met 
het levenslange verdriet van geen kinde-
ren, geen kleinkinderen, en hoe ze wel 
degelijk geprobeerd hebben het leven 
op allerlei manieren op een vruchtbare 
manier te leven. En veel ouders en groot-
ouders in de parochie vertellen me hoe 
ze hebben geprobeerd hun kinderen het 
geloof mee te geven, wat hen zelf zoveel 
heeft gebracht, en hoe dat niet gelukt 
is; maar het zijn wel heel goede kinderen, 
die met de bouwstenen van hun jeugd 
iets anders hebben opgebouwd.  
 
Paus Franciscus heeft een ‘Werelddag 
van grootouders en ouderen’ ingesteld, 
jaarlijks op de vierde zondag van juli. 

Daarnaast kondigde hij een jaar van het 
gezin en een Jozefjaar af. Door corona 
is de aftrap verlaat, maar we gaan er 
ook in de parochie aandacht aan beste-
den. Dat de generaties elkaar na de coro-
natijd weer kunnen ontmoeten, dat is 
één van de fijne dingen van deze zomer. 
Dat dit ook in onze parochie het geval 
zal zijn, daar hopen we op, daar bidden 
we voor en daar gaan we alles aan doen.  
Nelleke Spiljard, pastoraal werker
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Pastorale column

Onze leesgroep Speling (Tijdschrift voor Bezinning) kwam onlangs voor het 
eerst weer bijeen. We hadden elkaar zo lang niet gezien. Dierbare gezichten 
rond de tuintafel, sommigen op hoge leeftijd. Ja, corona heeft ze wel wat 
gedaan. Maar wij mogen niet klagen, we wonen zo mooi, hier op de Utrechtse 
Heuvelrug, je kunt er gemakkelijk naar buiten. Het was stil, zeker; maar voor 
jongeren is het pas echt zwaar geweest.

Fijn dat generaties elkaar na 
corona weer kunnen ontmoeten

Vroeger 
Vroeger 

toen alles heel anders was 
kreeg je van je moeder 

een loden jas. 
Vroeger 

was de winter koud 
en je moeder was getrouwd. 
Elke ochtend naar de kerk. 

Wie vroeger geboren is, 
is nu sterk, 

zei mijn oma. 
Ze woont in het Zuiden 

waar je de klokken nog kunt 
horen luiden. 

 
Ienne Biemans (uit: Ik was de zee)



Ontmoeting verandert
“Als Nederlanders geen vluchtelingen ontmoeten 

dan blijven we cijfers in plaats van mensen met een verhaal.  
Dan blijven ook de vooroordelen over vluchtelingen.  

Die doen pijn.  
Ontmoeting verandert zulke ideeën,  

maakt het leven beter voor ons en voor hen.”

Deze tekst is van Azza, vluchteling uit Syrië.

De vlucht naar Egypte
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Nieuws 
& achtergrond

Wij denken een fantastische middag te 
hebben samengesteld. We beginnen om 
14.00 uur met een eucharistieviering, 
met pastoor Harrold Zemann als voor-
ganger, met erna koffie en thee met wat 
lekkers. 
 
Boswachter Peter Reinders (tevens vice-
voorzitter van onze parochie) start om 
15.30 een natuurwandeling, voor de 
ouders en iedereen die wil meewande-
len, met af en toe een bijzondere stop. 
Tegelijk start voor de kinderen het Kisi-
club kinderprogramma. Verder is er een 

imker aanwezig die alles gaat vertellen 
over haar bijenvolk. Voor de kleintjes 
staat er een springkussen. Om circa 
16.30 uur volgt een optreden van onze 
Josephclub-band. 
 
Het belooft een gezellige middag te 
worden, met een drankje, hapje, livemu-
ziek: dat is genieten, nu dit alles weer 
mag. Pastoor Harrold Zemann en pasto-
raal werker Nelleke Spiljard kijken 
ernaar uit iedereen te ontmoeten: jullie 
komen toch ook?

De Kisiclub gaat dit jaar op kamp, de 
kinderen hebben er veel zin in. Alle kinde-
ren vanaf 6 jaar zijn van harte uitgenodigd 
mee te gaan. We verblijven bij Scouting 
Thorheim in Doorn. Op dit prachtige 
terrein gaan we van alles ondernemen: 
spoorzoeken, kampvuur met gitaarmu-

ziek, muziek, dans, lekker spelen en ravotten, spelletjes, en nog veel meer. Ook 
bereiden we een minimusical voor en komt pastoor Zemann bij ons op bezoek. Je 
kan blijven slapen, maar als je dat nog een beetje te spannend vindt, slaap je 
gewoon thuis en kom je elke ochtend weer naar ons toe. 
Waar: Scouting Thorheim Doorn 
Wanneer: donderdag 26 augustus t/m zondag 29 augustus 2021 
Kosten: € 50,- per kind 
Aanmelden: kisiclubdriebergen@mail.com 
Meer info: Marian van der Laan, 06-54902728

Alle gezinnen met kinderen, communicanten, Kisiclub, Josephclub, Alpha-
team, ouders, broertjes en zusjes, vriendjes en vriendinnetjes, jong en oud, 
van harte welkom op de familiedag, op 26 september in Driebergen.

Uitgestelde Eerste 
Heilige Communie 
Door de coronapandemie is er veel in 
onze Sint Maarten parochie komen 
stil te liggen, zo ook het traject van 
de Eerste Heilige Communie. Nu er 
steeds meer versoepelingen zijn, 
pakken we ook dit weer op. De kinde-
ren die in 2020 hun Eerste Heilige 
Communie zouden ontvangen en al 
gestart waren met de voorbereidin-
gen, zullen deze, na nog een paar 
mooie bijeenkomsten in oktober, 
ontvangen op zondag 7 november 
2021 in de St. Josephkerk te Zeist. 
Begin 2022 zal er wederom een groep 
kinderen samen met hun ouders het 
Eerste Communie traject beginnen. 
Aanmelden kan natuurlijk al bij het 
secretariaat, maar u wordt hierover 
t.z.t. ook nog geïnformeerd. 
Namens de enthousiaste werkgroep, 
Pastor Johan Rutgers

Eindelijk weer een  
Sint Maarten Familiedag
Spel tijdens de Sint Maarten Familiedag van twee jaar geleden.

Klim omhoog 
zomerthema 
Geloven Thuis 
In de lange vakantieweken heb je 
misschien tijd en ruimte eens wat meer 
stil te staan bij ons geloof, samen met 
je kinderen. Op www.geloventhuis.nl 
een nieuw speels zomerthema: met 
versjes, spelletjes, bijbelverhalen (zoals 
Zacheus) en prentenboeken, een ‘kijk 
omhoog buiten bingospel’, gebedjes 
en geloofsverdieping voor jezelf. Stijg 
boven jezelf uit deze zomer. Een heel 
mooie tijd gewenst. 
 
Nelleke Spiljard, pastoraal werker

Zingende jeugd is slimmer 
De kerkelijke instelling Sint Caecilia van het Aartsbisdom Utrecht organiseert zater-
dag 2 oktober een studie- en ontmoetingsdag voor kinder-, jeugd- en jongerenkoren. 
Thema ‘Zingende jeugd is slimmer’. Wat sport is voor het lichaam, is zingen voor 
het brein. Tijdens de studiedag wordt o.m. gewerkt aan houding, ademhaling, stem-
gymnastiek en articulatie. De dag is in de Sint Antoniuskerk van Ede en duurt van 
10.30 (inloop vanaf 10.00 uur) tot 15.00 uur. Kosten: € 25 per deelnemend koor.

Kamp
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Mijn leven is altijd erg verbonden 
geweest met Maria, de moeder van onze 
Heer. Maar over Jozef ben ik de laatste 
jaren meer gaan nadenken. Dat komt 
mede doordat de beide eucharistische 
centra van onze parochies (St. Lucas en 
St. Maarten) én de kerk in Achterveld, 
Jozef als patroon dragen. 
 
De heilige Jozef is patroon van de gezin-
nen. Hij lijkt altijd een beetje die stille 
werker op de achtergrond te zijn, maar ik 
geloof dat hij van enorme betekenis is 
geweest voor het kind Jezus, dat in dat 
gezin is opgegroeid. Ik zie in dit verband 
zoveel gezinnen voor mij, waar kinderen 
en ouders samenleven. Juist in deze coro-
nacrisis is er veel meer tijd samen door-
gebracht dan voorheen; dat zal op zijn 
tijd spanningen hebben gegeven. 
 
In die gezinnen is het vooral voor de 
kinderen een bevreemdende tijd. Niet 

naar school kunnen, thuis werken, klas-
genootjes en vrienden missen. Een luxe-
probleem natuurlijk als we kijken naar 
kinderen die op de vlucht zijn, nooit naar 
school kunnen, op andere manieren 
verwaarloosd worden. Kinderen die geen 
liefde krijgen: zo van levensbelang. Jezus 
groeide op in wijsheid, staat er geschre-
ven. Op voorspraak van de heilige Jozef 
zou ik willen bidden dat ieder kind kan 
opgroeien in wijsheid, met respect en 
liefde. 
 
De heilige Jozef wordt tevens gezien als 
de patroon van de herders in de Kerk 
(man/vrouw). Jozef zorgde voor Maria, 
en Maria noemen wij het beeld van de 
Kerk. In mijn beleving stralen zowel Jozef 
als Maria dat uit wat ik ook bij mijn eigen 
ouders ervaar: “Je mag altijd thuis 
komen” – hoe belangrijk kan dat zijn 
voor een mens om dat te voelen, in je 
familie maar ook in de familie die de 

Kerk is. En juist in zo’n familie ervaren 
we ook dat het leven broos kan zijn: 
mensen sterven. En Jozef wordt ook de 
patroon van de stervenden genoemd. 
Van hem wordt geschreven dat hij stierf 
in het bijzijn van Jezus en Maria. Juist in 
deze coronatijd hebben vele mensen die 
nabijheid moeten missen. Afscheid 
nemen was niet mogelijk door de coro-
namaatregelen, sommigen zijn in 
eenzaamheid gestorven. De heilige Jozef 
zie ik naast al die mensen staan, als 
een vader. 
 
En om te leven moet er gewerkt worden. 
Sint Jozef Arbeider: de patroon van de 
arbeiders. Zeker in deze onzekere tijden 
waarin mensen moeten toezien dat hun 
levenswerk wordt verwoest: bedrijven 
gaan failliet, veel mensen zitten thuis. 
In mijn pastoraat was ik altijd veel bezig 
met Maria, ze spreekt zoveel mensen 
aan, maar vanaf nu neem ik ook de 
heilige Jozef mee. Ze kunnen goed 
samen. En ze willen onze voorsprekers 
zijn in deze onzekere tijden en in alle 
fases van ons leven, en… zo stil blijkt 
Jozef dus niet te zijn. 
[Bron: bisdomblad ‘Op Tocht’ (nr. 3)] 
Harrold Zemann, pastoor

In het Jozefjaar en het Jaar van het Gezin, uitgeroepen door Paus Francis-
cus, valt het mij op dat mijn leven verweven lijkt met de Heilige Familie. 
Want: mijn vader heet Josephus, mijn moeder heet Maria. Zowel mijn zus 
als ik hebben naast onze roepnaam de doopnamen Josephus Maria gekre-
gen. De basis is gelegd, zullen we maar zeggen.
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Jozefjaar en het Jaar van het Gezin, 
uitgeroepen door Paus Franciscus

’Het valt mij op 
dat mijn leven 
verweven lijkt met 
de Heilige Familie’
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VAN DE PASTOOR 
Waar word ik warm van… 

Enorm veel waardering heb ik voor hoe binnen onze gemeen-
schappen is omgegaan met “onze” coronamaatregelen. Ook 
daar word ik in positieve zin “warm van”. Veel dank en waar-
dering daarvoor. Hoewel bepaalde aspecten op een laag pitje 
stonden, heeft het parochieleven niet stilgelegen. Er waren 
creatieve vormen van nabijheid, veel mensen zijn “warm 
geworden” van de aandacht, ook uit de parochie en van 
medeparochianen. 
 
Verder zie ik nieuwe groei: als voorbeeld noem ik de Kisi-kids 
(afkorting voor: God’s zingende kinderen), een nieuw initiatief 
binnen onze kerk. Op de 4e zondagmiddag van de maand zijn 
gezinnen welkom in Driebergen. We vieren samen de eucha-
ristie, helemaal gericht op jonge kinderen, en daarna komen 
we samen in de tuin, waar de kinderen worden beziggehouden 
met uitgebeelde bijbelverhalen en geloofsliederen. Zonder 

corona (als we hopelijk ook weer binnen mogen samenkomen) 
besluiten we met een maaltijd met alle gezinnen. 
 
Die komen uit de hele parochie naar Driebergen, er ontstaat 
een band tussen kinderen en ouders onderling. Het is een 
voorrecht hier als priester bij betrokken te mogen zijn: ik ga 
altijd blij weer naar huis. Mede ook dankzij Paulus Tilma, 
onze neomist (nieuw gewijde priester), die zich in zijn stage 
voor dit project inzette. Warm word ik ervan dat we hebben 
mogen bijdragen aan zijn ontwikkeling. Hij heeft zich gevormd 
tot een fijne priester en mens. En, ik heb er iets voor terug-
gekregen: hij heeft me leren koken. We wensen hem alle 
goeds en God’s Zegen. 
 
U allen wens ik een fijne vakantietijd. 
Hartelijke groet, pastoor Harrold Zemann

Zo tegen de vakantietijd denk ik na over het afgelopen jaar: mooie momen-
ten, maar ook tegenvallers, dagen waar ik “minder warm van word”. Corona, 
en vooral ook de maatregelen, hebben mensen diep geraakt. Het sociale 
leven moest op afstand. Op mijn moeders verjaardag begin juni zei ik: “Dit is 
al de tweede verjaardag dat ik je geen knuffel kan geven”. En zo kent ieder 
zijn of haar verhalen. 

Tot rust en bezinning komen, 
genieten van de schepping…
In de voorjaarsvakantie ging ik deze keer niet naar het buiten-
land maar naar Zuid-Limburg. Daar is ook veel moois te vinden, 
en zeker ook meer rust. Ondanks dat wij al 15 jaar ‘vakantie’ 
hebben, is ons leven nog behoorlijk gevuld, zijn er veel ‘moet-
dingen’. Daarom gaan we een paar keer per jaar op reis: de 
dagelijkse sleur doorbreken. Nieuwe horizonten ontdekken, 
genieten van Gods mooie en wonderlijke natuur, wat tot bezin-
ning komen en meer tijd nemen om te lezen, eens nadenken 
over wat ik tijdens ons op weg zijn zou willen. Daarover naden-
kende wil ik mezelf, maar zeker ook u, het volgende toewensen 
voor de vakantieperiode: 
 

dat u tot rust zult komen en de tijd kunt nemen voor échte •
ontspanning; 
dat u kunt genieten van Gods mooie schepping, een •
wereld met andere geuren en kleuren mag ervaren; 
kunt onthaasten en van daaruit mag genieten van alle •
mensen die u in deze tijd 'ont-moet';  
dat uw vakantie ook leidt tot bezinning op leven en werken: •
welke zijn voor mij de belangrijkste waarden, uit welke 
bron put ik?; 
dat u nieuwe inspiratie mag opdoen om straks weer de •
schouders te zetten onder wat het leven brengt; 

dat u energie en inspiratie mag opdoen voor ons geza-•
menlijk werken aan wat in onze parochie nodig is in welk 
aspect dan ook; 
dat u de luxe van op reis gaan benut om weer verder te •
trekken op weg door het leven, op weg naar elkaar, op 
weg naar vrede, rechtvaardigheid en goedheid voor alle 
mensen. 

Ik wens dat u en mezelf, iedereen om ons heen, van harte toe. 
Frans Groot, parochiaan Leersum

Limburgs landschap: veel moois, veel rust.

Op vakantie.
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Hulde ook aan onze kerkmusici en dirigenten, die dit zo uitstekend hebben begeleid. 
We hebben deze groepjes en de soms onvermoede solo-talenten ervaren als een 
verrijking en hopen dat ze een blijvende bron van ondersteuning zullen vormen in de 
liturgie. Nu organiseert het bisdom een cantorcursus. Wij zeggen als parochie tegen 
onze zangers: als je interesse hebt, dóen. Uit de bisdomnieuwsbrief: “Van belang is 
dat een cantor niet slechts de zanger is die een mooi repertoire presenteert maar ook 
goed onderlegd is op de functie van liturgische onderdelen en inspeelt op de muzikale 
ondersteuning van het liturgische moment. De kerkelijke instelling Sint Caecilia Aarts-
bisdom wil daarom in de loop van dit jaar een cantorcursus organiseren.” Hierin 
komen o.m. aan de orde: de rol in liturgie, liturgische achtergrond, werken met een 
muziekinstallatie, verbanden tussen tekst en melodie, stemvorming. 
Bij voldoende interesse is de cursus later dit jaar. Kosten: € 125,- (incl. lesmateriaal). 
De parochie neemt die kosten voor haar rekening. 
 
Aanmelding/informatie: bureausecretaris Marcus de Haard, 06-49957318, 
sintcaecilia@aartsbisdom.nl. Wij horen als pastoraal team graag wie er gaat 
meedoen. 
Nelleke Spiljard, pastoraal werker

Wat hebben wij het zingen en onze 
koren gemist. Maar een van de groot-
ste verrassingen van de coronatijd 
waren de kleine groepjes zangers die 
in onze kerken de muziek verzorgden. 
Die groepjes én de solisten… Ze 
werden beter en beter: ze zingen met 
heel hun hart, hun muziek vult steeds 
meer de kerk, er zijn momenten dat 
je er kippenvel van krijgt.

“Indringend, overpeinzend, uitdagend, schuldbewust, uitno-
digend: de blik van Maria Magdalena kent vele verschij-
ningsvormen, waar vele verhalen achter schuilgaan. Ze 
zalft, verleidt, huilt, bidt, verkondigt, bekeert en verricht 
wonderen,” aldus museum Het Catharijneconvent over zijn 
expositie over Maria Magdalena. De bezoeker ontmoet 
haar op schilderijen, in beelden en op foto’s. Al eeuwenlang 
laten kunstenaars zich door haar inspireren: van anonieme 
middeleeuwse meesters tot Marlene Dumas en David 
LaChapelle. De oudste verbeelding die te zien is tijdens de 
expositie komt uit de eigen collectie van Museum Catharij-
neconvent en dateert uit de late elfde eeuw. De expositie 
is t/m 9 januari 2022, een en ander uiteraard onder voor-
behoud van de actueel geldende coronamaatregelen. 
 
Museum Catharijneconvent, Lange Nieuwstraat 38, 
Utrecht. Informatie over openingstijden/reserveringen 
(indien nodig vanwege coronamaatregelen): 
 www.catharijneconvent.nl.

Sommige dingen gaan 
wel gewoon door … 
Gelukkig hoeven we ondanks de 
corona, die hopelijk snel helemaal 
voorbij is, niet te klagen over de bijdra-
gen van onze parochianen via de 
Kerkbalans. Hartelijk dank daarvoor. 
Maar, de collecte-opbrengsten zijn wel 
erg veel minder dan we gewend 
waren. Misschien een digitaal extraa-
tje in plaats van de wekelijkse collecte 
in de kerk? U kunt uw bijdragen over-
maken op rekeningnummer NL52 
ABNA 0630 5073 84 t.n.v. R.K. Paro-
chie Sint Maarten o.v.v. de naam van 
uw locatie. Met de bijdragen kunnen 
we onze pastores en andere mede-
werkers blijven betalen, houden we 
onze gebouwen in goede staat en 
kunnen we, voor diaconie en pasto-
raat, vieringen en activiteiten blijven 
verzorgen. Hopelijk weer snel in volle 
kerken of anders via onze digitale 
kanalen. Alvast hartelijk dank alle-
maal. 
Gerard Hoogervorst, 
penningmeester parochie Sint Maarten

Oproep aan onze zangers en zangeressen: 
Wil je op cantorcursus?
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Het gezin is eerst veertien maanden lief-
devol opgevangen in Helmond, door de 
Stichting Vluchteling als Naaste. Maar 
daar kon het niet langer blijven. Diaken 
Coen van Loon deed toen een beroep 
op de St. Andries geloofsgemeenschap 
in Leersum of, en zo ja: hoe die een 
helpende hand kon bieden. In septem-
ber zijn de achttien maanden om. Dan 
gaan ze naar Ter Apel en kan de asiel-
procedure beginnen.  
 
Het gezin bestaat uit een ouderpaar 
(voorheen beiden met een baan in hun 
land) en hun twee nog jonge kinderen. 
Zij hebben moeilijke tijden achter de rug. 
Enerzijds ging het om bendegeweld 

waardoor zij zich sterk opgejaagd en 
bedreigd  gingen voelen. Criminele 
bendes daar zijn namelijk  in de haarva-
ten van de maatschappij doorgedrongen 
en beschouwen bijv. moord als een 
‘normaal’  middel. De vader van het 
gezin heeft daarbij het aanbod om zich 
aan te sluiten bij een van de bendes 
geweigerd en verwees daarbij naar ‘zijn 
geloof’. Uiteindelijk voelden de ouders 
zich gedwongen het land te verlaten en 
buiten de grenzen hun heil te zoeken. 
Gelukkig hebben zij wel contact kunnen 
houden met de eigen familie. 
Het gezin is alles bij elkaar al een aantal 
jaren op de vlucht en moet met de kleine 
kinderen telkens weer ergens anders een 

veilig onderkomen zien te vinden. Heel 
fijn dat ze bij ons ‘warm’ zijn ontvangen 
en kunnen bijkomen van alle beslomme-
ringen. Na uitvoerig overleg en aftasten 
van mogelijkheden binnen onze geloofs-
gemeenschap hebben wij een oplossing 
kunnen vinden: tijdelijke huisvesting en 
financiële (en andere) ondersteuning. De 
dochter van 10 jaar hebben we als leer-
ling kunnen inschrijven op een basis-
school, het zoontje van 2 verblijft thuis 
onder hoede van zijn moeder. De vader 
biedt een helpende hand aan het bedrijf 
dicht bij hun woning. 
 
Dit gezin bezoekt elk weekend de vierin-
gen in de Andrieskerk en is ondertussen 
al aardig ingeburgerd. Zij voelen zich naar 
eigen zeggen ook opgenomen in de 
gemeenschap en zijn hiermee bijzonder 
gelukkig. Overbodig te zeggen dat zij zich 
nu, na vele jaren van spanning en zorgen, 
op hun gemak voelen. Helaas is sprake 
van een taalprobleem en proberen de 
direct betrokkenen met hun beste Engels 
de communicatie tot stand te brengen. 
Een van onze parochianen helpt het gezin 
de Nederlandse taal te leren spreken. 
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Sinds begin mei wordt er een vluchtelingengezin tijdelijk in onze parochie 
opgevangen. De vier gezinsleden, waarvan de namen bij de redactie bekend  
zijn, behoren tot de zogenaamde 'Dublin claimanten'. Dat betekent dat zij 
eigenlijk in het eerste land van aankomst in Europa asiel moeten aanvra-
gen, maar er zijn vaak allerlei redenen waarom dat niet kan. Dan wordt 
bijvoorbeeld Nederland het tweede land van aankomst. Hier moeten ze dan 
volgens de wet achttien maanden wachten met een nieuwe asielprocedure 
aanvragen. In die periode is er NIETS voor hen geregeld. Veelal zijn het dan 
vrijwilligersorganisaties die hen opvangen en voor eten, leefgeld en een dak 
boven hun hoofd zorgen.

Salvadoraans gezin komt op adem in Leersum 
WELKOM IN ONZE GELOOFSGEMEENSCHAP

Op de vlucht 
FOTO’S Adobestock



In het najaar doemt een probleem op als zij – zoals hen is 
meegedeeld – worden opgeroepen zich te melden in het 
opvangcentrum in Ter Apel. De IND zal dan bezien of de familie 
in aanmerking komt voor een verblijfstatus in Nederland. Het 
bewijsmateriaal om hun aanvraag te onderbouwen wordt 
momenteel nog verder verzameld. Er is ook een advocaat 
ingeschakeld die hun belangen behartigt. 
 
Juist door hun bijzondere situatie vallen deze mensen buiten 
allerlei regelingen, waardoor zij voor huisvesting en leefgeld 
volledig afhankelijk zijn van de hulp en naastenliefde van ande-
ren. Ze willen zeker niet worden gepamperd (o.i.d.), maar willen 
waar mogelijk iets voor andere mensen betekenen. Wij bidden 
dat hen de gevraagde verblijfsstatus zal worden toegekend. 
 
Het zou fijn zijn als u de tijdelijke opvang ook financieel 
wilt ondersteunen. Elk bedrag is welkom. Financiële 
bijdragen kunt u overmaken op NL 32 INGB 0006 46 26 
51 t.n.v. RK Parochie St Maarten Geloofsgemeenschap 
St Andries o.v.v. Diaconie Noodopvang. 
 
Harrold Zemann (pastoor) 
Theo  Wagenaar (parochiaan te Leersum)
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Netwerk Ongedocumenteerden 
biedt vluchtelingen onderdak 
 
Mag ik u nog iets vragen? Vele kerken en gemeenten zijn al 
actief voor vluchtelingen en hun integratie in de Nederlandse 
samenleving. Meestal gaat het dan om statushouders; 
mensen die toegelaten zijn en een huis hebben gekregen. 
Heel belangrijk. Daarnaast is er echter een groep vluchte-
lingen die ‘ongedocumenteerden’ worden genoemd. Tot 
deze groep behoort de familie uit El Salvador die nu door 
uw parochie wordt opgevangen. Ik ben ontzettend blij, trots 
en dankbaar dat deze opvang door jullie parochianen moge-
lijk wordt gemaakt. 
 
Ongedocumenteerden hebben Nederland om bescherming 
gevraagd, maar dat verzoek is afgewezen. Meestal komt dit 
omdat het asielverhaal als ‘ongeloofwaardig’ wordt bestem-
peld. Dit oordeel wordt vaak te snel genomen. Een groot 
aantal mensen komt, soms jaren later, door nieuwe bewijzen 
en door goede begeleiding, alsnog in aanmerking voor asiel. 
 
Wanneer blijkt dat mensen niet kunnen worden uitgezet, 
bijvoorbeeld omdat hun land van herkomst onveilig is, hen 
niet accepteert of omdat ze geen reisdocumenten kunnen 
krijgen, worden ze vaak weer op straat gezet. Ook zijn er 
mensen die zelf uit het AZC vertrekken omdat de dreiging 
van uitzetting boven hun hoofd hangt. Die kan al plaatsvin-
den voordat de procedure definitief is beëindigd. Ongedo-
cumenteerden zijn dus eigenlijk degenen die, aan de rafel-
randen van de procedure, tussen wal en schip belanden. 1 
juni is de corona-opvang voor dak- en thuislozen gesloten. 
Wij vrezen dat dit alleen al in Amsterdam betekent dat zo’n 
150 ongedocumenteerden op straat belanden. Daarom blij-
ven wij op zoek naar mensen die bereid zijn een ongedocu-
menteerde enige tijd onderdak te bieden; een plek waar zij 
of hij op adem kan komen en in die rust weer wat meer 
perspectief op haar of zijn toekomst kan krijgen. 
 
Zouden er in de Sint Maartenparochie niet meer mensen 
te vinden zijn die een herberg voor een ongedocumenteerde 
willen zijn?! Paus Franciscus heeft al eens gezegd dat, 
wanneer elke parochie een vluchteling opneemt, het vluch-
telingvraagstuk opgelost zou zijn… Uw parochie is daar nu 
een voorbeeld in. Denk aan wat de brief aan de Hebreeën, 
hoofdstuk 13 zegt: ‘Houd de gastvrijheid in ere omdat zo 
sommigen zonder het te weten engelen hebben ontvangen’. 
En dat het engelen zijn, dat kunnen de mensen die er nu 
de schouders onder zetten, beamen.  
 
Mocht u interesse hebben, neem dan contact op met Coen 
van Loon, cej.vanloon@kpnmail.nl. Voor meer informatie 
van een parochiaan met ervaring op dit vlak: Annemarie 
Damen, 06-12891915. 
 
Hartelijke groet, 
Coen van Loon, diaken, cej.vanloon@kpnmail.nl

Straatbeeld uit El Salvodor.

Ontmoeting verandert  
Als je gevluchte mensen ontmoet, doet dat iets met je. 
Er groeit betrokkenheid, solidariteit, gastvrijheid. 
Je gaat genuanceerder denken. Je gaat ons land en de 
wereld anders zien. 
Diezelfde ontmoetingen doen ook iets met de mensen 
die hierheen gevlucht zijn, 
met hun gevoel van waardigheid. 
Je gehoord en gezien voelen maakt veerkrachtig.

Elkaar de hand reiken.   

Bron: Nieuwbrief Christus Triumfatorkerk Den Haag



12 Parochieblad van de R.K. Parochie Sint Maarten

ZATERDAG 10 juli: Geen viering 
 
ZONDAG 11 juli, 15e zondag dhj B  
C : 09.30 Doorn M. Sarot 
G : 09.30 Driebergen werkgroep 
E : 15.00 Driebergen v.n.n.b.  
O : 10.00 Leersum N. Spiljard  
C : 11.00 Maarn M. Sarot 
G : 11.00 Woudenberg M. v.d. Horst 
E : 11.00 Zeist J. Rutgers 
 
ZATERDAG 17 JULI 
E : 19.00 Driebergen J. Rutgers 
 
ZONDAG 18 JULI, 16e zondag dhj B 
C : 09.30 Doorn C. van Loon 
E : 09.30 Leersum H. Bloem 
G : 11.00 Maarn E. Rietveld 
C : 11.00 Woudenberg C. van Loon 
E : 11.00 Zeist J. Rutgers 
 
ZATERDAG 24 JULI: Geen viering 
 
ZONDAG 25 JULI, 17e zondag dhj B 
C : 09.30 Doorn N. Spiljard  
G : 09.30 Driebergen werkgroep 
G : 09.30 Leersum werkgroep 
C : 11.00 Maarn N. Spiljard 
G : 11.00 Woudenberg M. v.d. Horst 
E : 11.00 Zeist J. Rutgers 
 
ZATERDAG 31 JULI: Geen viering 
 
ZONDAG 1 AUGUSTUS, 18e zo dhj B 
E : 09.30 Driebergen H. Bloem 
C : 09.30 Leersum C. van Loon 
C : 11.00 Maarn C. van Loon 
G : 11.00 Woudenberg M. v.d. Horst 
E : 11.00 Zeist H. Zemann 
 
ZATERDAG 7 AUGUSTUS 
E : 19.00 Doorn H. Zemann 
G : 19.00 Zeist M.  v.d. Horst 
 
ZONDAG 8 AUGUSTUS, 19e zo dhj B 
G : 09.30 Driebergen werkgroep 
G : 09.30 Leersum werkgroep 
G : 11.00 Maarn E.  Rietveld 
G : 11.00 Woudenberg M. v.d. Horst 
E : 11.00 Zeist H. Zemann 
 
ZATERDAG 14 AUGUSTUS 
E : 19.00 Leersum H. Zemann 
 

ZONDAG 15 AUGUSTUS, 
Maria ten Hemelopneming 
C : 09.30 Driebergen C. van Loon 
C : 11.00 Maarn C. van Loon 
E : 11.00 Woudenberg H. Bloem 
E : 11.00 Zeist J. Rutgers 
 
ZATERDAG 21 AUGUSTUS 
E : 19.00 Driebergen H. Zemann 
 
ZONDAG 22 AUGUSTUS, 21 zo dhj B 
G : 09.30 Doorn werkgroep 
G : 09.30 Leersum werkgroep 
G: 11.00 Maarn       werkgroep 

Doorn 
G : 11.00 Woudenberg M. v.d. Horst 
E : 11.00 Zeist H. Zemann 
 
ZATERDAG 28 AUGUSTUS 
E : 19.00 Woudenberg J. Rutgers 
 
ZONDAG  29 AUGUSTUS, 22e zo dhj B 
E : 09.30 Doorn H. Bloem 
G : 09.30 Driebergen werkgroep 
C : 09.30 Leersum M. Sarot 
C : 11.00 Maarn M. Sarot 
E : 11.00 Zeist J. Rutgers 
 
ZATERDAG 4 SEPTEMBER 
E : 19.00 Doorn H.  Zemann 
G : 19.00 Zeist M. v.d. Horst 
 
ZONDAG 5 SEPTEMBER, 23e zo dhj B 
C : 09.30 Driebergen N. Spiljard  
C : 09.30 Leersum M. Sarot 
C : 11.00 Maarn N. Spiljard 
G : 11.00 Woudenberg M. v.d. Horst 
E : 09.30 Zeist J. Rutgers  
 
ZATERDAG 11 SEPTEMBER 
E : 19.00 Leersum H. Zemann 
 
ZONDAG 12 SEPTEMBER, 24e zo dhj B 
O : 09.30 Doorn M. Sarot & ds.  
E : 09.30 Driebergen H. Bloem  
C : 11.00 Maarn M. Sarot 
G : 11.00 Woudenberg werkgroep  
E : 09.30 Zeist H. Zemann  
 
ZATERDAG 18 SEPTEMBER:  
Geen viering 
 
 
 

ZONDAG 19 SEPTEMBER, 25 zo dhj B 
G : 09.30 Doorn werkgroep 
 
O : 09.30 Driebergen N. Spiljard & ds. 
G : 09.30 Leersum werkgroep  
O : 11.00 Maarn E. Rietveld 
O : 10.00 Woudenberg M. Sarot  
E : 09.30 Zeist H. Zemann 
O : 11.00 Zeist F. Kelder 

 
ZATERDAG 25 SEPTEMBER 
E : 19.00 Woudenberg H. Zemann 
 
ZONDAG 26 SEPTEMBER, 26e zo dhj B 
C : 09.30 Doorn M. Sarot 
G : 09.30 Driebergen werkgroep  
E : 14.00 Driebergen H. Zemann  
E : 09.30 Leersum H. Bloem 
C : 11.00 Maarn M. Sarot 
E : 09.30 Zeist H. Zemann 
 
ZATERDAG 2 OKTOBER 
E : 19.00 Doorn H. Zemann 
G : 19.00 Zeist M. v.d. Horst 
 
ZONDAG 3 OKTOBER, 27e zo dhj B 
C : 09.30 Driebergen C. van Loon  
C : 09.30 Leersum M. Sarot 
C : 11.00 Maarn C. van Loon 
G : 11.00 Woudenberg M. v.d. Horst 
E : 09.30 Zeist H. Zemann

Vieringen  
rooster Vieringenrooster van zaterdag 10 juli t/m zondag 3 oktober 2021

E : Eucharistieviering 
C : Communieviering 
G : Gebedsviering 
O :Oecumenische viering 
v.n.n.b. voorganger nog niet bekend

 Kisiclub, zie ook pag. 22 
 Kinderwoorddienst 
 Michaëlkerk, Rijksstraatweg 78, 

Leersum 
 De Voorhof, Nico Bergsteijnweg 139, 

Woudenberg 
 Oec. viering in St. Josephkerk, 

Rozenstraat 20 óf KCZW, De Clomp 
33-02 Zeist. Houd hiervoor nieuws-
brief en website in de gaten. 

 Familiemiddag, zie ook pag. 6 
 Aanvangstijd sept t/m dec 09.30 uur

WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN. HET MEEST ACTUELE ROOSTER  
VINDT U OP ONZE WEBSITE: WWW.PAROCHIE-SINTMAARTEN.NL.
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Vieringen  
rooster

Doordeweekse vieringen 
De doordeweekse eucharistievieringen in Zeist en Maarn 
zijn weer opgestart, parochianen uit de hele parochie zijn 
welkom! Reserveert u wel een plaatsje? (Zie elders op 
deze pagina ‘Reserveren’).  
- Elke donderdagmorgen is er om 09.30 uur een 

eucharistieviering in de St. Josephkerk in Zeist, 
Rozenstraat 20. Deze viering wordt niet uitgezonden 
via de livestream. 

- Elke vrijdagmorgen is er in de St. Theresiakerk in 
Maarn een eucharistieviering om 09.30 uur. Vanaf 
09.00 uur staat het Heilig Sacrament uitgesteld en is 
er gelegenheid voor aanbidding.  

Kijk voor de voorgangers van deze vieringen op onze website.

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.

Reserveren 
Onze kerken zijn allemaal weer geopend. Omdat er maar een beperkt aantal personen bij een viering aanwezig mogen zijn, 
moet u een plaatsje reserveren. Dit geldt ook voor de doordeweekse vieringen. 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)

www.parochie-sintmaarten.nl/
https://www.dashboard.dienstmeekijken.nl/stjosephkerkzeist
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Nieuws 
& achtergrond

Kijken in de kerk

Het is een dag met mooi weer. En een dag waarop ik voor de tweede keer 
een vaccinatie krijg. Dat gebeurt in Driebergen. Als ik, antistoffen tegen 
het coronavirus aanmakend, weer naar buiten kom, is er dus alle reden 
voor dankbaarheid.

Bij Lourdesgrot kom je gemakkelijk met anderen in gesprek

Waar kun je die dankbaarheid beter 
neerleggen dan bij Maria, in de Lourdes-
grot, die in Driebergen. Je hoeft er niet 
voor naar Frankrijk. Op het terrein van 
het voormalig grootseminarie Rijsenburg 
volg je de pijlen “Lourdesgrot”. Na een 
korte wandeling door het bos zie je dan 
in de verte de grot. 
 
Die is zo'n 120 jaar geleden gebouwd 
en voorzien van een Maria-beeld. In 
1968 werd het grootseminarie gesloten, 
het Maria-beeld verdween. Maar op 20 
mei 2016 werd in de op initiatief van 
Driebergenaar Hans Havers herstelde 
grot een nieuw Maria-beeld onthuld, door 
burgemeester Naafs. 
 
Sindsdien kan iedereen er weer komen 
om te bidden, een kaars op te steken of 

even tot rust te komen. En je komt er 
makkelijk met anderen in gesprek. De 
mevrouw die er haar hondje uitlaat, loopt 
er vaak langs. Het voegt toch wat toe 
aan haar wandeling daar Maria te 
ontmoeten, zegt zij. 
 
Ik wijs een andere mevrouw op het bakje 
met de waxinelichtjes, we praten over 
hoe bijzonder deze plek is. 
 
Wist u dat er in Nederland nog zo'n 150 
Lourdesgrotten zijn? Op www.lourdes-
grotten.nl kunt u ze vinden. Voor wie in 
de vakantietijd nog meer bedevaartplek-
ken zoekt: zied www.meertens.knaw.nl/ 
bedevaart/bol/lijstcultusobjecten. Ik 
heb gemerkt dat zo'n bezoek een mooie 
ervaring is. 
Korien Bast, redactie

De Lourdesgrot in Driebergen. 
FOTO Korien Bast

Alpha-cursus begint 30 september 
Voor de tweede keer wordt in onze St. Maar-
tenparochie een Alpha-cursus georganiseerd. Het is een mooie 
manier anderen te ontmoeten en met elkaar van gedachten te 
wisselen over wat jij belangrijk vindt in het leven en het geloof. 
De cursus is laagdrempelig, het aanbod gevarieerd. 
Elke Alpha-bijeenkomst begint met een maaltijd: hét moment 
elkaar op een ontspannen manier te leren kennen. Na de maal-
tijd houdt een spreker een kort inspiratieverhaal over een Alpha-
onderwerp. Daarna is er ruimte in groepjes vragen en gedachten 
te delen. Er zijn tien Alpha-bijeenkomsten en een -weekend. 

Elke bijeenkomst staat een ander onderwerp centraal, zoals: 
Is er meer? •
Wie is Jezus? •
Bidden: waarom, en hoe? •
De Bijbel lezen •
Hoe zit het met de kerk? •

Enkele interessante gastsprekers hebben al toegezegd, onder wie Leo Fijen (KRO-
NCRV & Adveniat), Mgr. Herman Woorts (hulpbisschop Aartsbisdom Utrecht, kunst-
historicus), Koos Smits (directeur Radio Maria) en Marco Bucic (leger-aalmoezenier). 
Datum: 1e bijeenkomst donderdag 30 september. Daarna wekelijks. 
Plaats: Parochiecentrum St. Petrus' banden, Rijsenburgselaan 4, Driebergen. 
Tijd: 18.00-21.00 uur. 
Meer info/aanmelding: Marian van der Laan, 06- 54902728 of Annemarie Damen, 
06- 12891915. Of mailen: alphacursuspetrusbanden@gmail.com. Aanmelden kan 
tot 27 september. 
Team Alpha-cursus

Opbloeien 
“Ik vind het boeiend met mensen 
(kerkelijk, niet-kerkelijk, zoekend of 
overtuigd) in gesprek te gaan over 
“zaken die ons raken”: ons geloof en 
de zoektocht die er soms is. Je bent 
vrij om te vertellen wat je wilt, en er 
ontstaat een verbroedering en 
verzustering door samen te eten, 
praten en bidden. Ik heb mensen zien 
opbloeien, mooi om te zien en mee 
te maken.” 
Pastoor Harrold Zemann 

Kok(s) gezocht 
Houd je van koken, vind je het leuk 
mensen te ontmoeten? Elke Alpha-
cursusavond begint met een geza-
menlijke maaltijd. Team Alpha is op 
zoek naar een of twee personen die 
het leuk vinden voor de deelnemers 
deze eenvoudige doch voedzame 
maaltijd te bereiden. Wil jij je hier-
voor opgeven of misschien eerst nog 
meer informatie? Neem dan contact 
op met Marian van der Laan,  
06-54902728. 
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Wij liggen op de route en onze parochie 
is om medewerking gevraagd, samen 
met de Oosterkerk en opleidingscentrum 
De Wittenberg in Zeist. Dat doen wij van 
harte. Allereerst verzorgen we de basis: 
voeding, onderdak, douchegelegenheid. 
De pelgrims blijven één nacht, de 
volgende morgen om 9.00 uur lopen ze 
door en zwaaien we uit. 
 
Een uitgebreid programma met hen zit 
er niet in, ze moeten bijkomen na een 
dag lopen, hebben ook net in Amersfoort 
een inhoudelijk programma gehad. Wel 
plannen we een aantal korte momenten: 
een ontvangst, waarbij we ook de 
andere kerken in Zeist betrekken, iets 
rond de avondmaaltijd, een pelgrimsze-
gen bij het uitzwaaien, mogelijk op de 
duurzame kinderboerderij van Zeist. En 
een foto-/interviewmoment voor de 
plaatselijk pers. 

Met de pelgrimstocht vragen de kerken 
aandacht voor klimaatverandering en 
onze rol daarin. Schoolklassen en andere 
groepen kunnen zich aansluiten en delen 
van de route meewandelen. Zo geven we 
gewicht aan de bescherming van het 
klimaat, zowel binnen als buiten de kerk. 
Stukje meelopen? In augustus kun je je 
aanmelden op www.groenekerken.nl.

Dertig pelgrims komen 7 oktober door Zeist, op hun oecumenische pelgrims-
tocht, o.a. georganiseerd door Vastenactie Nederland. Ook Groene Kerken 
organiseert mee. De pelgrims lopen van Polen via Duitsland, Nederland en 
Engeland naar de 26e Wereldklimaatconferentie in Glasgow, Schotland.

Helpt u mee duur-
zame boodschappen-
zakjes maken? 
Marjolein Tiemens gaf mij ooit deze 
katoenen zakjes, van verschillende 
grootte, voor bij het boodschappen 
doen i.p.v. wegwerpzakjes. 
 
Regelmatig spreken mensen mij aan: 
‘Wat een goed idee, het ziet er nog leuk 
uit ook.’ Als parochie willen we nu iedere 
pelgrim zo’n zakje meegeven, en daarin 
een bijenwasdoek om rond hun lunch-
pakketje te wikkelen. Tegelijk lijkt het 
ons leuk, zinvol en ietwat profetisch, 
passend bij ons als gelovigen, met de 
hele parochie zoveel mogelijk over te 
schakelen van eenmalige wegwerpzak-
jes voor boodschappen naar deze 
herbruikbare zakjes. Dan maken we 
samen een klein verschil. Het is mooi 
dàt aan de pelgrims mee te geven: jullie 
tocht is hier de aanleiding voor. 

Op de zondag na de pelgrimstocht, de 
Dag van de Duurzaamheid (10 okto-
ber) geven we dan onze kerkgangers 
de zelfgemaakte zakjes mee om duur-
zamer boodschappen te doen. Of om 
ze door te geven. Hebt u restjes stof? 
Kunt u naaien? Ga (samen) aan de 
slag of breng de stof naar uw paro-
chiecentrum. In Zeist is alvast een dag 
gepland om samen achter de naaima-
chine te gaan: woensdag 15 septem-
ber vanaf 10.00 uur in het parochie-
centrum (opgeven bij het secretariaat, 
Raquel Greeven, 030-6922113, 
emmaus@parochie- sintmaarten.nl).  
We hopen dat meer locaties dit willen 
organiseren en we in onze kerken 
zondag 10 oktober stilstaan bij dit 
kleine gebaar, dat toch uitstraling heeft. 

Kerkelijke pelgrimstocht doet parochie aan

De klimaat-pelgrimstocht.

Route door Nederland 
1-10 Borne-Goor;  
2-10 Goor-Colmschate;  
3-10 Colmschate-Apeldoorn;  
4-10 Apeldoorn-Voorthuizen;  
5-10 Voorthuizen-Amersfoort;  
6-10 Actiedag in Amersfoort;  
7-10 Amersfoort-Zeist;  
8-10 Zeist-Maarssen;  
9-10 Maarssen-Amsterdam Zuidoost;  
10-10 Amsterdam Zuidoost-Hoofddorp;  
11-10 Hoofdorp-IJmuiden.

Natuurwandelingen 
‘Duurzaam geloven’ in Sint Maarten organiseert eind deze zomer twee natuur-
wandelingen: de Scheppingswandeling, op 11 september: vertrek 8.30 uur, bij 
ingang Heidestein aan de Arnhemsebovenweg (tussen Driebergen en Zeist, vanuit 
Driebergen 300 meter na de spoorwegovergang); fijn als u fietsend of lopend 
komt. En de Laudato si’ wandeling, 10 oktober (Dag van de Duurzaamheid): 
vertrek na eucharistieviering en koffie, om ca. 11.00 uur bij de St. Josephkerk, 
Zeist. Informatie: Marjolein Tiemens-Hulscher, m.tiemens@planet.nl,  
06 20774093. Opgeven is onnodig; het gaat altijd door, ook bij regen.Nelleke Spiljard, pastoraal werker
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De Vredesweek 2021 is van 18 t/m 26 september. Pax koos als thema: ‘Inclusief 
samenleven’. De organisatoren willen mensen inspireren op weg te gaan naar een 
samenleving zonder uitsluiting waarin die met elkaar een gemeenschap vormen, waar 
het leven van de één niet meer waard is dan dat van de ander. Het bijbelverhaal van 
Marcus, waarin de leerlingen met elkaar steggelen wie de belangrijkste is en Jezus’ 
reactie hierop, is een inspiratiebron hiervoor. In onze parochie is op verschillende 
plaatsen begonnen met de voorbereiding, vaak met andere kerken samen. Zo komt in 
Driebergen de Ambassade van de Vrede op stoom (zie bijgaand artikel). 
Nelleke Spiljard, pastoraal werker

’Inclusief samenleven’

Kerken Kijken 
in Utrecht 
Deze zomer is de 39ste editie van 
Kerken Kijken in Utrecht. Tot en met 
11 september zijn (onder voorbehoud 
van coronamaatregelen) op gezette 
tijden de deuren van elf binnenstads-
kerken voor het publiek geopend. Vrij-
willige gastheren en -vrouwen staan 
klaar mensen desgewenst te informe-
ren over de architectuur, bouwge-
schiedenis en kunstschatten van de 
desbetreffende kerken. De toegang is 
traditiegetrouw gratis, een (kleine) 
donatie wordt op prijs gesteld. Alle 
kerken zijn rolstoeltoegankelijk. Onder 
de deelnemende kerken is ook de St. 
Catharinakathedraal. Omdat veel van 
de kerken nog in gebruik zijn voor de 
eredienst, kan het zijn dat een kerk 
wegens huwelijks- of rouwdiensten of 
andere bijeenkomsten gesloten is. 
Meer informatie en openingstijden:  
zie www.kerkenkijken.nl.

De familie wordt al jaren aan alle kanten bedreigd. De kolo-
nisten willen de boerderij en het bijbehorende land in bezit 
nemen, goedschiks of kwaadschiks. Met Pinksteren zijn ruim 
duizend vruchtbomen in de brand gestoken, nadat zo’n vier 
jaar geleden 1500 vruchtbomen met een bulldozer waren 
omgeploegd. Deze waren met internationale hulp juist weer 
opnieuw geplant. 
Ondanks dit alles gaan Daoud en zijn broer Daher door, hun 
innerlijke geestkracht is enorm. Helaas kunnen er op dit 
moment, vanwege corona, geen vrijwilligers verblijven om te 
helpen. Meta Floor, ambassadrice van dit project, organiseert 
mede hierom de Vriendenmiddagen. 
Op zaterdag 25 september bent u vanaf 14.00 uur 
welkom in het parochiecentrum van de Petrus’ banden 
kerk te Driebergen, Rijsenburgselaan 4. 
Er zijn bijdragen van Daoud Nassar en Carolien Roelants 
(Midden-Oosten expert en journalist). Daarnaast wordt een 
korte film vertoond over de invloed van corona in Bethlehem, 
er zijn ontmoetingen in kleine groepjes, bezoekers kunnen 
creatief actief zijn en er is een solidariteitsactie. Belangstel-
lenden kunnen zich opgeven via tentofnations@gmail.com 
o.v.v. naam, mailadres en telefoonnummer en de locatie van 

de te bezoeken Vriendenmiddag. Verdere informatie via: 
egelie.smulders@hetnet.nl. Het is een mooi project tijdens 
de Vredesweek, met als thema: ‘op weg naar een inclusieve 
samenleving’. Doet u mee? 
Namens voorbereidingscomité ‘Ambassade van Vrede’, 
Marijke Egelie-Smulders

Op 21 plekken in Nederland worden zaterdag 25 september Vriendenmiddagen georganiseerd rond de ‘Tent of 
Nations’, een educatieve boerderij met het vredesproject van de Palestijns-christelijke familie Nassar, in Bethle-
hem. Hun levensmotto,’Wij weigeren vijanden te zijn’, staat in verschillende talen geschreven op een grote steen 
aan de ingang van deze bijzondere woonplek.

Vriendenmiddag Tent of Nations in Driebergen

Het levensmotto van de familie Nassar in Bethlehem, ’Wij 
weigeren vijanden te zijn’, staat in verschillende talen geschre-
ven op een grote steen aan de ingang van haar woonplek.
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Samen werken aan toekomst 
Sint Maarten Parochie
Beste parochiaan, beste lezer, 
 
De Sint Maarten Parochie (SMP) omvat zes kerken, locaties 
die dankzij de inzet van betrokken parochianen en het pasto-
raal team (PT) de levendige kern vormen van de katholieke 
gemeenschap in de gemeenten Zeist, Woudenberg en 
Utrechtse Heuvelrug. Het parochiebestuur (PB) is faciliterend 
en waar gewenst en mogelijk richtinggevend. 
 
Er wordt veel georganiseerd door de locaties en het PT om de 
katholieke gemeenschap levendig en relevant te houden. Het 
gaat dan niet alleen over de liturgie, maar bijvoorbeeld ook 
over de diaconie, de catechese, het pastoraat, de contacten 
met scholen, samen zingen of een kop koffie drinken. Hierdoor 
voelen veel mensen zich thuis bij de kerkgemeenschap van 
Sint Maarten zoals wij die nu kennen.  
 

 
Tegelijkertijd zien we dat de katholieke gemeenschap vergrijst, 
dat het aantal beschikbare vrijwilligers terugloopt en de 
aanwas van jongeren gering is. Een trend die veel breder 
speelt dan alleen in onze parochie. Ook landelijk, en zelfs 
Europees, zien we een vergelijkbaar proces. 
 

 
Het zou niet verstandig zijn deze ontwikkelingen te negeren. 
Sterker nog, de situatie vraagt om een zorgvuldige analyse en 
vervolgens om de formulering van een antwoord van de SMP 
op de huidige situatie. Een antwoord dat de SMP toekomst-
bestendig kan maken. Het parochiebestuur is daarom als volgt 
te werk gegaan. Ons uitgangspunt is dat analyses en plannen 
zouden moeten passen in een beeld van de functie van de 
katholieke gemeenschap in onze regio op de langere termijn, 
de missie van de SMP; en een beeld bij hoe de SMP er dan 
zou kunnen uitzien, de visie. Hiertoe zijn werkhypothesen 
opgesteld. Wij hebben Bureau Berenschot ingeschakeld om 
in korte tijd veel informatie boven water te halen.  
 

 

 
Berenschot heeft vijf jonge adviseurs pro Deo ter beschikking 
gesteld. Wij zijn daar enorm blij mee. Zij hebben literatuuron-
derzoek gedaan, betrokkenen uit de SMP geïnterviewd en een 
enquête opgesteld en uitgezet. Een dwarsdoorsnede uit de 
parochie, een zogenaamde klankbordgroep, heeft meegedacht 
en gereflecteerd op de ideeënvorming.       
 
Dit heeft geleid tot aanzetten voor de: 

Missie van de SMP: de katholieke gemeenschap in de •
gemeenten Zeist, Woudenberg en Utrechtse Heuvelrug 
dienen, waarbij het samen beleven van geloven in en 
dienen van God centraal staan. 
Visie van de SMP: de SMP is toekomstbestendig want •
voor iedereen verwelkomend, relevant en opbouwend. 
Strategie: verwelkom vernieuwing en ontwikkeling, creëer •
een open en inclusieve sfeer, organiseer en ondersteun 
thematische gemeenschappen dwars door de bestaande 
organisatie heen. 

 
 

 

 •
Missie: een SMP die ondersteunend is aan het 
samen geloven in en dienen van God 
De missie van een organisatie is het antwoord op de vraag: 
waartoe zijn wij op aarde? Vroeger, bij de catechese, was het 
antwoord even bondig als duidelijk: om God te dienen en daar-
door hier en hiernamaals gelukkig te zijn. Voor de SMP ligt 
het antwoord wellicht wat ingewikkelder, maar biedt dit 
antwoord wellicht ook een vertrekpunt. De missie van de SMP 
zou kunnen zijn:  
 
De katholieke gemeenschap in de gemeenten Zeist, Wouden-
berg en Utrechtse Heuvelrug dienen, waarbij het samen bele-
ven van geloven in, en dienen van, God centraal staat. 
 

‘We zien dat de katholieke  
gemeenschap vergrijst’

Uitgangspunt: ‘De parochie is voor iedereen 
verwelkomend, relevant en opbouwend’

‘De huidige situatie vraagt om een antwoord 
dat de Sint Maarten Parochie toekomst-

bestendig kan maken’

‘Verwelkom vernieuwing en ontwikkeling, creëer een open en inclusieve sfeer’
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Een belangrijk accent wordt hier gelegd op het woord samen. 
Samen zorgt ervoor dat mensen kunnen deel uitmaken van 
de katholieke gemeenschap, zich daar thuis, opgenomen en 
geborgen kunnen voelen. Een gemeenschap waar ruimte is 
voor overtuiging en tegelijkertijd voor twijfel, voor zoeken, voor 
samen vinden. 
 
Visie: een toekomstbestendige SMP want verwelko-
mend, relevant en dienend 
Hoe zou de SMP er dan kunnen uitzien over aan aantal jaren? 
Welk beeld komt er bij ons op als we denken aan de SMP? 
Alleen maar vergrijzing, teruglopend kerkbezoek, en wie doet 
het licht straks uit? Nee, zeker niet. De visie zou juist positief 
en enthousiasmerend kunnen zijn:  
 

De SMP is verwelkomend, relevant en dienend. 
Verwelkomend omdat iedereen zich kan thuis voelen,  
zich kan laten horen of wordt aangesproken op een 

passende wijze. 
Relevant omdat het de beste plek is om over religie,  

spirituele zoektocht en maatschappelijke thema’s met 
elkaar van gedachten te wisselen. 

Dienend, waarbij locaties zowel een essentieel deel  
uitmaken van het geheel, als bijdragen aan dat geheel. 

 

 
Het PB wil met deze formulering een aanzet geven tot een 
missie en een visie. Wij zullen onze missie en visie natuurlijk 
samen moeten doorleven. Daarvoor is verdere concretisering 
nodig.  
 
Strategie: ruimte voor vernieuwing, inclusieve sfeer, 
actieve gemeenschappen 
En zijn we er dan met een missie en een visie? Nee, dan 
begint het eigenlijk pas. Want als we weten waar we over een 
paar jaar willen staan, wat moet daar dan voor gebeuren? 
Wat is het actieplan? Wat is, met andere woorden, de strategie 
om de visie te verwezenlijken? Wij zien op dit moment de 
volgende hoofdelementen voor de SMP-strategie:  
1) Omarm vernieuwing en ontwikkeling, daartoe: 

a. Moedig lokale initiatieven aan en faciliteer die ook, en  
b. Zorg dat initiatiefnemers snel weten waar ze aan toe zijn 

zodat niet het gevoel beklijft dat ieder initiatief wel ergens 
wordt tegengehouden.  

 

2) Creëer een open en inclusieve sfeer en vermijd een te 
sterke “ons kent ons” sfeer: 
a. Versterk de banden met onder meer studenten, scholen, 

verenigingen en geïnteresseerde individuen,  
b. Versterk de banden met de wereldorganisatie die de 

Katholieke Kerk is, te beginnen bij het bisdom, ga uit van 
gezamenlijkheid en niet van mogelijke tegenstellingen, 

3) Organiseer en ondersteun actieve gemeenschappen dwars 
door de bestaande organisatie (Locaties, PT, PT en e.d.) 
heen rond bijvoorbeeld:  
a. Geloofsbeleving in en voor iedere levensfase, ervaren 

als een ononderbroken continuüm: kinderen, jongeren, 
gezinnen en ouderen, 

b. Maatschappelijke thema’s en activiteiten zoals bijvoor-
beeld duurzaamheid, klimaatverandering, opvoeding, 
armoede en dergelijke. 

 

 
Na de zomer gaan we samen verder met de verdere 
concretisering 
Om tot concrete verdere ontwikkeling van de SMP te komen 
zal het plan van aanpak, de strategie, verder vorm dienen te 
krijgen. Na de zomer zullen het PT en het PB samen initiatief 
nemen om met zoveel mogelijk betrokkenen dit globale plan 
om te zetten in concrete acties. In dat proces van interactie 
zal ongetwijfeld blijken dat de huidige formulering in dit docu-
ment van zowel missie, visie als strategie verder kan worden 
aangescherpt. Is dat een probleem? Integendeel, op deze 
manier komen we stapsgewijs op een punt waar we samen, 
met groot draagvlak, verder kunnen. De ambitie is om in het 
najaar concrete projecten op te starten. 
 

 
Wanneer uw interesse is gewekt en u ook de onderliggende 
analyses en verslaggeving nader wilt bestuderen dan kan dat 
vanzelfsprekend. Door een e-mailbericht te sturen naar het 
secretariaat van de SMP, secretariaat@parochie-sintmaarten.nl, 
kunt u het volledige rapport inclusief de bijlagen opvragen. 
 
Met vriendelijke groet,  
Namens het pastoraal team en parochiebestuur, 
Pastoor Harrold Zemann en Peter Reinders (vicevoorzitter)

‘Organiseer en ondersteun thematische gemeenschappen dwars door de bestaande 
organisatie heen’ 

‘Een belangrijk accent wordt gelegd op het 
woord samen’

‘Iedereen kan zich thuis voelen,  kan zich laten horen, of wordt op passende 
wijze aangesproken’

‘Versterk de banden met o.m. studenten, 

scholen, verenigingen en geïnteresseerde  
individuen’



Advertenties
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Dit jaar willen we graag weer een Startzondag organiseren. We streven ernaar dit op 
de eerste zondag van september te doen. Uiteraard hangt alles af van de situatie 
rond corona op dat moment. Houd daarom de nieuwsbrief in de gaten, daar wordt de 
uiteindelijke datum aangekondigd.  
 
 
 
 
De nationale Vredesweek, 
van 18-26 september, 
heeft als thema: ‘Wat doe 
jij in vredesnaam?’ In deze 
week zijn er in verschil-
lende kerken in onze paro-
chie oecumenische vredes-
vieringen. 
 
 
 
 

Doorn – zondag 12 september om 09.30 uur in de St. Martinuskerk. Diaken •
Marcel Sarot gaat voor samen met ds. Teun Kruiswijk Jansen. 
Driebergen - zondag 19 september om 09.30 uur in de Sint Petrus’ bandenkerk. •
Pastoraal werker Nelleke Spiljard en ds. Aline Barnhoorn zullen mee voorgaan. 
Woudenberg – zondag 19 september om 10.00 uur in De Voorhof (Nico Berg-•
steijnweg 139, Woudeberg). Diaken Marcel Sarot gaat voor, samen met ds. Pieter 
Koekkoek. 
Zeist – zondag 19 september om 11.00 uur in de St. Josephkerk (onder voorbe-•
houd van coronamaatregelen, houd hiervoor onze website in de gaten). Vier 
kerken doen hieraan mee:  
Parochie Sint Maarten (Fred Kelder), PKN Wijkgemeente Zeist-West (ds. Tineke 
Dronkert), de Doopsgezinde Kerk (ds. Maaike de Jong) en de Evangelische Broe-
dergemeente (ds. Stefan Bernhard).  

 
Zeist - Vredesduif 
Aan het einde van de Vredesweek, op zondagmiddag 26 september, zal er een 
vredesontmoeting zijn, georganiseerd door het Platform voor Levensbeschouwingen 
en Religies in Zeist. Dan wordt ook de vredesduif uitgereikt. Plaats en tijd  zijn nog 
niet bekend.  
Meer informatie: Jeannette van Andel,  je.andel@wxs.nl,  030-6955221.

Driebergen - Startzondag

 
Doorn - Lezing:  
Waar blijft de kerk? 
Prof. dr. Erik Borgman beschrijft in zijn 
boek ‘Waar blijft de kerk?’ de 
impasse, reddingspogingen en de 
gevoelens van rouw en onverschillig-
heid in een tijd van afbraak.  
We moeten ons nu niet afvragen 
welke taak de kerk 'nog' te vervullen 
heeft. De vraag is wat het wil zeggen 
hier en nu 'teken en instrument' te 
zijn van de liefde van God. Het gaat 
uiteindelijk niet om de liefde die wij 
God toedragen, maar die God ons 
toedraagt. De liefde maakt het ons 
onmogelijk op te houden kerk te zijn. 
Borgman is schrijver van het ‘beste 
Theologische Boek van het jaar 
2019/2020’ en columnist van het 
‘theologisch’ elftal van Trouw’. Borg-
man komt uit de RK-traditie en is een 
spreker die zijn toehoorders graag 
prikkelt! 
Deze eerste thema-avond in de reeks 
‘Met nieuwe ogen’ wordt gezamenlijk 
georganiseerd door de Maartenskerk-
gemeente in Doorn en de Johannes-
kerk en de Geloofsgemeenschap St. 
Andries in Leersum. 
 
Datum: dinsdag 28 september 2021 
Tijd: 20.00-22.00 uur 
Plaats: Koningshof, Kerkplein 1, 
Doorn en livestream 
Begeleiding: Ds. Teun Kruijswijk 
Jansen 
Opgeven (vanaf augustus) via de 
website: https://www.protestantse-
gemeentedoorn.nl/o-v-programma.  
Kosten: €6,-

In de vorige Mantel zeiden wij: "Hoop doet léven". En 
dat zeggen wij nu nog steeds!  
We blijven plannen maken en organiseren, eind juli 
komt de werkgroep weer bij elkaar. 
Laten we hopen dat minister De Jonge gelijk krijgt en 
dat de 1.5 meter er inderdaad afgaat. Dan kan deze 
mooie dag waarschijnlijk wel doorgaan.  
Want zoals velen van u weten, zijn we ongeveer met 
200 mensen in de kerkzaal in Zeist -West. 
Ook in deze zaal moeten we wel toestemming krijgen.  
Dus 7 oktober Dag van Ontmoeting? Wij weten het 
nog niet, maar "Hoop doet léven!" 
U hoort van ons. 
Hartelijke groeten, namens de werkgroep, 
Margriet van Denderen, 030-2012513

Zeist - 7 oktober – Dag van Ontmoeting

Oecumenische vieringen in het kader van de Vredesweek

https://www.protestantsegemeentedoorn.nl/o-v-programma
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Hebt u gezien hoe 
mooi elke zondag 
onze kerk eruitziet 
met de boeketten 
die onze bloemen-
groep maakt? Erg 
mooi, vindt u niet? 
Vanaf het moment 
dat wij weer zijn 
begonnen met de 
vieringen, zijn zij ook weer begonnen met hun doel: 
onze kerk te versieren! Een speciaal boeket voor 
Pasen, voor Hemelvaart, voor Pinksteren en zo gaan 
ze het hele jaar door.  Elk boeket met de kleuren die 
passen bij het betreffende feest. Wie zijn ze, de 
mensen in de bloemengroep? Het is een groep van 
acht dames, die altijd bezig zijn. Ze vergaderen, ze 
maken een rooster, ze komen samen om nieuwe bloe-
men te schikken, ze komen water geven en ze maken 
onze kerk mooi. Voor dat alles willen wij jullie, dames 
van de BLOEMENGROEP, namens de locatieraad en 
pastoraatsgroep in Zeist, heel hartelijk bedanken voor 
jullie inzet!

De band van de Josephclub heeft de afgelopen maanden 
opgetreden voor de ouderen in het Huize Valckenbosch (Zeist), 
voor de jongeren met een verstandelijke beperking van het 
Hermeshuis (Bosch en Duin) en Woonzorgcentrum Vreden-
oord (Zeist). Oud en jong hebben genoten, meegezongen en 
gedanst, een daverend succes. De bandleden zijn begaan 
met deze bewoners en het geeft hen voldoening om op deze 
manier hun steentje bij te dragen. De jongeren willen graag 
voor andere verzorgingstehuizen optreden en hebben ook 
plannen om ondernemers en restauranthouders een steuntje 
in de rug te geven met hun (gratis) optreden. Aanmelden kan 
via Marian van der Laan, marianvanderlaan1951@gmail.com.  
Team Josephclub 

DRIEBERGEN  
- PROJECTKOOR JKD  
Het heeft even op zich laten 
wachten, maar in oktober 
gaat projectkoor JKD dan 
hopelijk écht van start met 
repeteren. We trappen af met 
een pubquiz op vrijdag 17 
september. Houd onze soci-
ale media in de gaten voor 
verdere informatie. Iedereen 
is welkom, heel graag tot dan!

ZEIST - OPTREDEN BAND JOSEPHCLUB 

Wat een feest! Eindelijk mocht de Kisiclub weer bij elkaar komen. 
Inmiddels hebben we al twee gezellige middagen met liedjes, spelletjes 
en toneel achter de rug. De ouders liepen ondertussen samen met 
Marjolein Tiemens een scheppingswandeling.  De Kisiclub komt op 
zondag 11 juli om 15.00 uur weer bij elkaar. We beginnen met een 
eucharistieviering in de kerk in Driebergen. In augustus gaat de Kisiclub 
op kamp. Ga je ook mee? Meer hierover lees je op pagina 6. En op 
zondag 26 september zijn alle families vanaf 14.00 uur welkom bij de 
familiemiddag! (zie pag. 6). Vanwege corona is het belangrijk dat u 
zich opgeeft. Dat kan bij: Marian van der Laan, marianvander-
laan1951@gmail.com of bij Esther Raue, esther@intervince.nl.    
Team Kisiclub

Zeist - Onze Bloemengroep

Driebergen - Kisiclub

marianvanderlaan1951@gmail.com
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Wel & Wee

Overleden 
14 april 2021 Gijsbertus Dorresteijn (71), Zeist 
18 april 2021 Leo Joseph Bouchez (89), Zeist 
30 april 2021 Hendrika Josepha (Henny) de Bouter 

(89), Driebergen 
04 mei 2021 Maria Vossen (86), Zeist 
06 mei 2021 Elvira Muller-Malinka (71), Zeist 
08 mei 2021 Gerardus Lutterman (89), Zeist  
10 mei 2021 Franciscus van Maanen (99), Zeist 
17 mei 2021 Johannes Laurentius Martinus Voets 

(86), Woudenberg 
24 mei 2021 Norma Janssen-Churchill (75), Zeist 
27 mei 2021 Lia van Donselaar (80), Elst 
05 juni 2021 Maria Verdonk-Philippi (84), Leusden 
08 juni 2021 Gerard Eskes (89), Zeist 
09 juni 2021 Maria van der Hoorn-van Oostrum (87), 

Zeist 
09 juni 2021 Frederieke Prinsen (52), Amersfoort 
11 juni 2021 Maria Henrica Gerarda (Mia) Thielen- 

Tijssens (92), Driebergen  
14 juni 2021 Tiny Neefjes (93), Woudenberg 
19 juni 2021 Mia van Galen-van der Kemp (81), Zeist Fo
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juli-september 2021

In memoriam Frederieke Prinsen
Ons bereikte het bericht dat onze oud-pasto-
raal werkster Frederieke Prinsen op 9 juni jl. 
is overleden. Ze is 52 jaar geworden. 
Frederieke werkte bij ons van september 
2008 tot juli 2012, en is daarna voor defen-
sie gaan werken als aalmoezenier.  Ze was 

al lange tijd ongeneeslijk ziek. Door haar wilskracht en 
moedig dragen heeft ze velen in haar omgeving weten te 
inspireren. We vragen uw gebed voor haar, voor haar man 
Remco en haar zonen Lars en Swen, die haar al zo jong 
moeten missen. 
Moge zij rusten in vrede.

Leersum - Afscheid pater Koper
In de eucharistieviering in Leersum ging op Eerste Pinksterdag 
pater Peter Koper voor, samen met diaken Marcel Sarot. Peter 
was, tot op zeer hoge leeftijd, vele jaren voorganger in de Sint 
Andries. Behalve theologie heeft hij ook filosofie gestudeerd 
en dat was meestal goed te merken in zijn preken. Die waren 
weliswaar niet gemakkelijk maar heel spiritueel en ze zetten 
ons altijd weer aan het denken. En dat was precies wat Peter 
wilde: zijn gehoor inspireren tot – vooral! – kritisch blijven. 
Edward van Leeuwen, voorzitter van de locatieraad, dankte 
hem voor de voorbije jaren en markeerde deze pinksterviering 
– rekening houdend met Peters hoge leeftijd - als een mooi 
afscheidsmoment. 
Edward las namens pastoor Harrold Zemann een dankbrief 
voor. Een stoffelijk blijk van onze waardering en dankbaarheid 
was een dik boek over kardinaal Willebrands. In zijn dank-
woord sprak Peter zijn respect uit voor de door de LR/PG 
betoonde zorg. Maar aangezien hij “van plan is om honderd 
te worden” waarschuwde hij ook “dat we nog niet van hem af 
zijn”. Waarvan acte! 
 
Ans Middelplaats, parochiaan

Gedoopt 
Op 2 mei is in Driebergen gedoopt: Ashlyn Nicola, dochter van 
Joy en Anexsala Nicola (foto: Arjan van Steenderen). 
Op 19 juni zijn in Zeist gedoopt: Sam Eric Beppo en Taeke Diego 
Oliver von Geldern, zoons van Diego en Marieke von Geldern.

Foto: Pixabay

Zeist - Koninklijke onderscheiding  
Harrie van Dijk
Verleden jaar is Harrie van Dijk in Zeist uitgeroepen tot de Vrij-
williger van het Jaar. Dit jaar is hij Koninklijk onderscheiden tot 
Lid in de Orde van Oranje Nassau wegens zijn vele, vele verdien-
sten. Niet alleen voor onze kerk en de Josephclub, maar ook 
voor de Wereldwinkel en de Voedselbank. Wij feliciteren Harrie 
van harte met deze welverdiende onderscheiding.

Foto: Hanneke van Gameren



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: Hans Burgman 

Pastoraal team voor de R.K. parochies  
Sint Maarten & Sint Lucas

SERVICEPAGINA

DOORN, LANGBROEK: St. Martinuskerk 
Kerk en secretariaat: Dorpsstraat 15, 3941 JK, Doorn. 
Secretariaat: geopend ma t/m vrij 10.00-12.00 uur, Ans Damen,  
0343-412148, martinus@parochie-sintmaarten.nl 
PG: Fred Odijk, 0343-420391 fodijk@caiway.nl 
LR: Bas Bueno-de-Mesquita 06-12181383  
martinus@parochie-sintmaarten.nl 
NL 12 iNGB 0000 5810 28 t.n.v. St. Martinus Doorn  
 
DRIEBERGEN-RIJSENBURG: St. Petrus’ bandenkerk 
Kerk: Kerkplein 5, 3972 EK, Driebergen-R. 
Secretariaat: RIjsenburgselaan 4, 3972 EJ, Driebergen-R.  
Geopend vrij 09.00-12.00 uur, 0343-514708,  
voor urgente zaken 06-10433511  
petrusbanden@parochie-sintmaarten.nl  
PG: Dineke Lintel, 0343-539333  dineke.lintel@gmail.com  
LR: Ton Buijs, 06-51533641 tonbuijs@xs4all.nl  
NL 20 RABO 0375 2287 72 t.n.v.  kerkbestuur St. Petrus’ banden 
 
LEERSUM, AMERONGEN, OVERBERG: St. Andrieskerk 
Kerk: Planterslaan 19a, 3956 VV, Leersum. 
Secretariaat: Engelberg 15a, 3956 VL, Leersum, 0343-451331,  
andries@parochie-sintmaarten.nl 
PG: Loes Grimmelijkhuizen 0343-454294  
loesgrimmelijkhuizen@outlook.com 
LR: Ans Middelplaats, 0343 - 452768 w.middelplaats@ziggo.nl 
NL 32 INGB 0006 4626 51  t.n.v.  RK Parochie Sint Maarten  
geloofsgemeenschap St. Andries 

MAARN, MAARSBERGEN: St. Theresiakerk 
Kerk en secretariaat: Amersfoortseweg 50, 3951 LC, Maarn,  
0343-441210 (antwoordapparaat), theresia@parochie-sintmaarten.nl 
PG: Elly Rietveld, 06-24687032, ellyrietveld@zonnet.nl 
LR: Annique van Baal, 06-22965400, jan-annique@planet.nl 
NL 56 RABO  0372 4328 75  t.n.v. St. Theresiakerk 
 
WOUDENBERG, RENSWOUDE, SCHERPENZEEL: H. Catharinakerk 
Kerk en secretariaat: W. de Zwijgerlaan 38, 3931 KS,  
Woudenberg, 033-2862000 (antwoordapparaat),  
catharina@parochie-sintmaarten.nl  
PG & LR: 033-2862000  
catharina@parochie-sintmaarten.nl 
NL51 RABO 0372 4021 19 t.n.v.  H. Catharinakerk 
 
ZEIST: St. Josephkerk 
Kerk en secretariaat: Rozenstraat 20, 3702 VP, Zeist. 
Secretariaat: geopend ma t/m vrij 08.30-12.30 uur,  
Raquel Greeven, 030-6922113,  
emmaus@parochie-sintmaarten.nl  
PG: Jacqueline Bouma, 06-11423355, j.huige@ziggo.nl  
LR: Gerard Ruijs, 06-11355030, info@gerardruijs.eu 
emmaus@parochie-sintmaarten.nl  
NL 74 INGB 0000 2489 48  t.n.v. Emmausgemeenschap Zeist 
 
 
(PG = pastoraatsgroep, LR = Locatieraad) 
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