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Van de redactie 

Inhoud

Teder en jong, als werd het voorjaar 
Maar lichter nog, want zonder vruchtbegin 
Met dunne mist tussen de gele blaren 
Zet stil het herfstgetijde in.  
 
Zo begint het gedicht Oktober, van M. Vasalis.  
Oktober, tijd van verstilling, van weer naar binnen keren, van vroeg donker en de 
lichtjes aan. Van een vriendin kreeg ik een fleece dekentje voor op de bank. Heerlijk. 
Maar dwars door onze parochie heen zijn er nog pelgrims op weg, door weer en 
wind (pag. 17). Een vluchtelingengezin werd uitgezwaaid en bereidt zich voor op 
een lange tijd in een AZC (pag. 18/19). De Voedselbank vindt onderdak in één van 
onze kerken. Van buurtcirkels in Zeist en een gezamenlijke lunch na de gebedsvie-
ringen in Maarn tot Wereldmissiedag: u leest erover in deze Mantel. Want het gaat 
ons als gelovigen toch niet alleen om een gezellige en warme tijd voor onszelf, het 
gaat ook om samen zoeken naar hoop en licht voor ons leven en voor onze wereld 
van vandaag. Waar zoeken we? Waar vinden we hier iets van? Mensen laten zien 
hoe Maria voor hen een baken is (pag. 8/9). Mensen verdiepen zich samen in waar 
het in ons geloof eigenlijk om gaat (pag. 17, Alphacursus). In dit nummer ook 
aandacht voor afscheid, gemis en verdriet, want begin november vieren we Aller-
zielen. In dit verband een interview over een nieuw parochiebreed aanbod rond 
verlies, rouw en troost van pastoraal werker Antoinette Bottenberg en Sonja Rippen 
(parochiaan Lucasparochie): SamenZin (pag. 10/11). 
En dat dekentje? Als parochianen van Sint Maarten kennen we een verhaal….. 
 
Nelleke Spiljard, pastoraal werker

Het gaat om samen zoeken 
naar hoop en licht…
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Sinds mijn vierde studiejaar aan de 
priesteropleiding, 2013, ga ik voor in 
uitvaarten. De meeste daarvan waren 
van parochianen, sommige van familie-
leden of kennissen, en één ervan was 
een veel te jong kind. Zij was pas 8 
maanden oud en slechts drie weken 
eerder had ik haar op de IC van een 
academisch ziekenhuis gedoopt. De 
oudste persoon die ik begroef, was een 
parochiaan die net de 100 was gepas-
seerd en er vrede mee had dat haar tijd 
een keer gekomen was.  
 
Eén van mijn beide oma’s, de moeder 
van mijn vader, zei altijd: ‘’t Leven, da’s 
komen en gaan.’ En gelijk heeft ze 
gekregen, en haar gelijk geldt voor ieder 
van ons, hoe oud of hoe jong we dan 
ook zijn. 
 
Die nuchtere – Achterhoekse – 
uitspraak van mijn oma en de bemoedi-
gende woorden van Sint Augustinus hier-
boven bieden mij persoonlijk innerlijke 
vrede en gelovige hoop. Want beide 
uitspraken sterken mij tegenwoordig in 

mijn dienstwerk als priester wanneer ik 
bij mensen over de vloer kom, wanneer 
een dierbare van hen is overleden. Ener-
zijds mag ik een luisterend oor zijn en 
iemand om tegenaan te praten; ander-
zijds mag ik een getuige zijn van een 
alles overstijgende hoop. Dat de beang-
stigende dood niet het einde is, omdat 
God alles en iedereen op Zijn liefdevolle 
schouders draagt. 
 
Met Allerzielen staan we stil bij onze 
dierbaren die we vanuit dit leven hebben 
moeten loslaten maar die we daarmee 

niet vergeten noch aan hun lot overlaten. 
Want reeds ín dit leven behoorden zij 
aan God toe, en daarom mogen we hen 
vanuit dit leven ook aan Gods tijdloze 
omarming toevertrouwen. 
 
Laten we daarom met hen blijven leven, 
zoals we deden als waren zij nog hier 
bij ons. Omdat we erop mogen vertrou-
wen dat hun leven verdergaat en geen 
daadwerkelijk einde heeft, omdat God 
in wie zij verder leven zelf ook geen 
einde kent. 
Pastor Johan Rutgers
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Pastorale column

In één van zijn vele brieven schreef 
Sint Augustinus ter vertroosting aan 
Sapida (brief 263), die haar dierbare 
broer – diaken te Carthago – Timo-
theüs intens miste: ‘God immers kan 
herstellen wat verloren was, wat 
dood was opnieuw levend maken en 
wat bedorven was gezond maken. 
Wat gescheiden is kan Hij opnieuw 
bijeen brengen, wat versleten is en 
het einde van zijn bestaan bereikt 
heeft kan Hij in stand houden zonder 
einde. God heeft beloofd dit te zullen 
doen, Hij die ons vertrouwen en 
geloof gaf door alles wat Hij beloofde 
ook te volbrengen. Ga te rade bij je 
geloof en je zult zien dat je hoop niet 
teleurgesteld zal worden, ofschoon je 
liefde nu lijdt onder de scheiding.’

Hoop die ons 
geboden wordt

Beeld van Sint Augustinus.
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De gestorvene
Zeven maal om de aarde te gaan, 

als het zou moeten op handen en voeten; 
zeven maal, om die éne te groeten 

die daar lachend te wachten zou staan. 
Zeven maal om de aarde te gaan. 

 
Zeven maal over de zeeën te gaan, 

schraal in de kleren, wat zou het mij deren, 
kon uit de dood ik die éne doen keren. 
Zeven maal over de zeeën te gaan – 

zeven maal, om met zijn tweeën te staan.

IDA GERHARDT

5oktober - november 2021
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Nieuws 
& achtergrond

Bij met name de jeugd was deze litanie weinig populair. Meer 
populair is de zgn. Allerheiligenmarkt die in verschillende 
plaatsen nog steeds wordt georganiseerd. Dit alles had te 
maken met een christelijke feestdag die in veel o.m. Europese 
landen zelfs nog als nationale feestdag wordt gevierd. Niet in 
Nederland, daar is Allerheiligen geen nationale vrije dag. Voor 
de kerk is het een verplichte feestdag, een hoogfeest, te vieren 
op de zondag na 1 november.  
Op dit feest gedenkt de kerk alle heiligen en martelaren. In 
837 riep paus Gregorius VI  1 november uit als de katholieke 
gedenkdag. De ‘Allerheiligenvloed’ in 1170, waarbij grote delen 
van Holland en Utrecht overstroomden en/of werden wegge-
slagen en Waddenzee en Zuiderzee (naderhand IJsselmeer) 
ontstonden, staat hier los van. 
Weten we nog wel wat ‘heilig’ betekent, of hoe we een ‘heilige’ 
moeten zien? Daar bestaan meer betekenissen van. De essentie 
is dat de mens die in alle aspecten van het leven op God betrok-
ken en aan God toegewijd is, heilig is of kan zijn; daarnaast is 
datgene heilig (een voorwerp, ruimte, volk, etc.) waaraan deze 
eigenschappen al dan niet officieel zijn toegekend. Het zijn dus 
maar weinigen die bij leven al echt ‘heilig’ zijn te noemen. De 
kerk erkent veelal mensen na hun dood pas als heilig, door de 
zgn. zalig- of heiligverklaring na zorgvuldig onderzoek door een 
aparte commissie naar levenswandel en een of meer wonderen 
die op hun voorspraak zouden hebben plaatsgevonden. Dit 
heeft niet de pretentie een wetenschappelijke vaststelling te 
zijn maar betreft in de visie van de kerk wel een geloofsfeit. 
De kerk gaat ervan uit dat heiligen gezamenlijk of afzonderlijk 
een speciale toegang tot God hebben en dat zij de zorgen en 
problemen van gewone gelovigen aan God kunnen/zullen voor-
leggen met een smeekgebed een oplossing te bewerkstelligen. 
Bij het feest van Allerheiligen vieren wij dus dit geheim. 
Theo Wagenaar, parochiaan Leersum

Wie kan het zich uit zijn/haar jeugd niet herinneren: die 
litanie met een ellenlange reeks voor velen vaak minder 
bekende of onbekende heiligennamen die elk jaar 
omstreeks 1 november werd opgesomd. Er leek geen 
einde te komen aan ‘Sanctus…’, en dan de naam van 
een heilige, met daaraan toegevoegd ‘ora pro nobis’, 
vervolgens een lange lijst gebeden.

Eerste Paasdag is pa - Ton Baars (88)  -
overleden. We zaten in coronatijd, dus er 
waren maatregelen waaraan wij ons 
moesten houden. Pa woonde pas acht 
dagen in een Driebergs woon-/zorgcen-
trum, waar hij per dag maar één keer één 
persoon op bezoek mocht hebben. Wij 
hebben hem direct laten overbrengen 
naar zijn appartement in Kraaijbeek, waar 

hij twaalf jaar met veel plezier woonde en 
wij alle mogelijkheden hadden bij hem te 
zijn. Daar is hij opgebaard, we regelden 
met de uitvaartonderneming dat wij de 
verzorging deden. Wij zaten vaak bij hem, 
haalden herinneringen op. Op de dag van 
de uitvaart hebben wij hem in de kist 
gelegd, zijn dierbaarste spullen erbij. We 
liepen naar de kerk. We zaten rond de kist, 

voor het altaar, heel intiem. Voorgangster 
Kippersluis, met wie wij de uitvaartdienst 
besproken hadden, deed het prachtig. En 
na afloop hebben wij pa lopend begeleid 
naar zijn laatste rustplaats, op begraaf-
plaats St. Petrus’banden. Dit afscheid 
hadden wij ondanks corona nooit mooier 
kunnen hebben.  
Dochters Angelique Baars en Annemieke Diks

Allerheiligen: in alles op God betrokken

•Jozef is de echtgenoot van Maria en de vader van Jezus 
op aarde. Het Centrum voor Parochiespiritualiteit (CPS): ‘We 
kunnen veel leren van zijn moed en trouw en hoe hij in zijn 
leven heeft geprobeerd God boven alles te gehoorzamen.’ 
In zijn brief Patris Corde (met het hart van een vader) beveelt 
paus Franciscus Jozef aan als ‘een voorspreker, steun en 
gids in moeilijke tijden’. 

Jozefkaart, door CPS uitgegeven bij het Jozefjaar dat 
Paus Franciscus voor 2021 heeft uitgeroepen.

Ondanks corona een mooi afscheid
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Hierover nadenkend vind ik dat het 
mooie aan het pastoraat: stilstaan bij 
belangrijke, vaak emotionele levensmo-
menten van mensen. Stilstaan: daar is 
niet altijd tijd en ruimte voor in de maat-
schappij van vandaag. De eisen en 
verwachtingen liggen hoog, de snelheid 
van alles neemt alleen maar toe. Niet 
iedereen kan daar goed mee omgaan, 
soms knaagt het aan je sociale leven 
en gezondheid. 
Toon Hermans schreef daar ooit over; 
in een periode van zware overspannen-
heid werd hij teruggeworpen op zichzelf 
en de keuzes die hij tot dan toe had 

gemaakt. Met verbazing kijkt hij terug 
op de manier van leven die hem ziek 
maakte: ‘Wat moet ik veel inhalen. 
Kijken, ruiken, luisteren, voelen. Ik ben 
zo lang in de weer geweest in mijn 
leven, heb zo’n haast gehad. Hele lentes 
heb ik overgeslagen, amper gemerkt 
dat hun bloei begon. Toen de bladeren 
langs de weg lagen, was het me niet 
eens opgevallen dat ze ooit gebloeid 
hadden. Ik ben er als een gek aan voor-
bij gerend, in mijn razendsnelle auto, 
op weg naar niets. Zoveel herfsten niet 
opgemerkt, zomers en winters met al 
hun tovenarij overgeslagen.’ 

 
Ik hoop dat we onszelf wat meer de 
kans geven op (zijn) tijd stil te staan. 
Bij de lente, de zomer, de herfst en de 
winter van ons leven. Op 2 november 
staan wij stil bij Allerzielen: onze lieve 
dierbare doden, de mensen die we vaak 
nog elke dag missen en die onlosma-
kelijk met ons leven verbonden zijn. Ik 
wens u allen op deze dag sterkte. Het 
leven mag wat mij betreft die dag wel 
even stilstaan. 
Hartelijke groet, pastoor Harrold Zemann

Inmiddels ben ik gewend geraakt aan het reizen van de ene geloofsgemeen-
schap naar de andere, van Harderwijk tot Zeist en alles wat ertussen ligt. 
Maar dit doe ik met liefde. Want overal waar ik kom, mag ik met mensen 
even stilstaan: voor een viering, een ziekenzalving, een gesprek, een verga-
dering. En overal kom ik even graag. 

Geen bier meer
Drie broers, hád ik. De ene die een zielsverwante vriend was, overleed afgelopen januari; 
75 werd hij. Een paar keer per jaar bezochten wij en onze vrouwen elkaar. Bij ons 
in Doorn. Of bij hen op het Waalse platteland. Hij was een alom aanwezige 
gastheer, ware bourgondiër ook; mijn schoonzus was meer inge-
togen. In de loop der tijd groeide met ons vieren een 
bijzondere, spirituele kruisbestuiving. Diepe 
gesprekken, tussendoor heerlijke 
humor, goed eten en drinken. 
Altijd haalde hij een mooie 
selectie Belgisch speciaalbier 
voor mij in huis, met veel 
aplomb presenteerde hij die. 
Maar dat zo enthousiaste kerk-
koorlid, na pensionering opgeleid 
tot diaken, is niet meer. Nu reizen 
we geregeld naar onze schoonzus 
in België en voeren gesprekken over 
gemis, verdriet, over hoe het toen was, 
over de last van een voorgoed oninge-
vulde plek. Nog altijd diepgaand maar 
minder blij. En, aan bíer inkopen doet mijn 
schoonzus niet. 
Jos van der Meer

Ontheemd
Mijn moeder werd 96 
jaar, twee jaar geleden 
is zij gestorven, thuis 
op haar boerderij in 
Twente. Het was 

een vredig afscheid, 
wij als kinderen hebben haar 

in liefde laten gaan. Maar, met haar 
verdween ook mijn oudste thuis, mijn geboor-

tegrond, de plek waar ik mij 65 jaar lang geborgen en 
veilig wist. Ontheemd voel ik me. Aan de andere kant weet 
ik ook dat dit de natuurlijk orde is in het leven: alles gaat 
voorbij. De boerderij is in de familie gebleven, maar nu 
moet ik een afspraak maken om erheen te kunnen. Het 
wordt nooit meer als vroeger; de ziel, mijn moeder is weg. 
Thea Wenneger

VAN DE PASTOOR 
'Het leven mag die dag wel even stilstaan'
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Oktober Mariamaand
Oktober is (net als mei) Mariamaand. In de katholieke volksdevotie neemt de Mariaverering een dominante plaats 
in. Volgens de officiële kerkelijke leer kan Maria nooit de plaats van Jezus als Verlosser van de zonde vervangen 
en verwijst zij altijd naar Jezus als de werkelijke Middelaar tussen de mens en God. Maria wordt veelal 'toeganke-
lijker' gevonden dan Jezus, zij wordt daardoor meer aangeroepen, als 'voorspreekster'. Ook vinden veel gelovigen 
dat het vragen van gebed aan Maria noodzakelijk is omdat hun eigen gebeden tot Jezus vaak verstrooid en niet 
vurig genoeg zijn. In de wereld zijn veel plaatsen waar uitdrukking wordt gegeven aan deze devotie. Onder anderen 
bij onze parochianen. Acht van hen tonen enthousiast hun Mariahoekjes. 

(Bron: Religion Wikia) 

Graag deel ik met anderen een foto van een zogenaamd 
Mariahoekje. Normaliter staat deze Lourdes-Maria in 
een vitrinekast, maar om mij te helpen herinneren aan uw 
oproep een voor mij belangrijke Mariaplek te schetsen, 
plaatste ik haar op de schoorsteenmantel en, niet helemaal 
toevallig omdat zij van enigszins transparant plastic is, 
tussen de licht getinte, heldere glazen en vaasjes daar. Zo 
viel daar ineens mijn oog op. En, voilà!

Naast mijn bed in de slaap-
kamer staat mijn Maria-
hoekje, zodat ik er elke 
avond even naar kan kijken. 
Maria van Lourdes en de 
heilige Bernadette hebben 
nu eenmaal een speciaal 
plekje in mijn hart.

Soms ben ik met zo veel dingen tegelijk bezig achter mijn 
bureau, dat het chaotisch wordt in mijn hoofd, te gefrag-
menteerd. Even stille aandacht voor het Mariahoekje helpt 
dan weer rustig te worden en te kunnen focussen op wat 
werkelijk belangrijk is.

Marjolein Tiemens 

Hennie Schutijser 

Ria Schoenmaekers  

Mijn Maria-hoekje thuis, een bron 
van inspiratie, rust en verbondenheid.

Parochieblad van de R.K. Parochie Sint Maarten

José Ruijs 
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Harrie van Dijk  
In mijn Mariahoek staat het 
Lourdesbeeld waaraan mijn 
moeder al haar zorgen voor haar 
grote gezin met twaalf kinderen 
door de jaren heen heeft toever-
trouwd. De zoete Lieve Vrouw 
uit Den Bosch kreeg mijn zoon 
Kees bij zijn 1e H. Communie. 
De H. Familie kreeg ik van mijn 
vrouw Maya toen ze uit Egypte 
thuiskwam. Franciscus en Jaco-
bus zijn souvenirs van mijn kinde-
ren uit Assisië en Santiago.

Dit is een foto van het 
Mariabeeldje dat altijd bij 
mijn ouders heeft gestaan. 
Zij baden beiden tot 
Maria en in alle plaatsen 
die we ooit bezochten, 
staken we een kaarsje op 
bij Maria. Dat doen mijn 
zussen en ik ook nog steeds.  

 
En we bezoeken jaarlijks de Mariakapel in de Sint Jan in 
Den Bosch. Na mijn moeders overlijden in 2017 heb ik het 
beeldje gekregen en onder een stolp in mijn boekenkast gezet. En 
elke dag als mijn blik erop valt, heb ik even een momentje met 
Maria, en met mijn ouders.

Het huisje waarin deze Maria van 
Lourdes staat is vele jaren geleden 
voor mijn moeder gemaakt door een 
dierbare vriend van mijn alweer 25 
jaar geleden overleden vader. Het 
huisje van Maria is al twee keer 
met haar meeverhuisd. Het heeft 
voor haar een grote betekenis. Het 
beeld door de prachtige geranium 
heen vind ik prachtig.

Bijgaand houten beeldje komt uit Afrika. Jaren 
geleden was pastor Overbeek pastor in de St. 
Josephkerk in Zeist. Toen mijn ouders veertig jaar 
getrouwd waren, kregen ze van hem dit beeldje. 
Binnen ons gezin heette ze, in alle eerbied, ‘Snoetje’, 
en het was een vaste vraag aan mijn moeder wanneer 
er weer iets spannends als een examen gedaan moest 
worden: ‘Zet u Snoetje even in brand’, en dan werd 
er een kaarsje aangestoken. Nadat mijn ouders 
verhuisden naar Amersfoort, kregen wij het beeldje. 
Ik vind het zo treffend en mooi dat elk ‘volk’ zijn 
eigen gelijkenis geeft aan de beeltenis van Maria. 
Kortom een geliefd Mariaplekje. En neven en nich-
ten vragen nu aan ons om het kaarsje aan te steken; 
het blijft een mooie familietraditie.

Louise Kemps 

Annelies Pontman  

Ron en Marja  
van der Horst-Timmerman  
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SamenZin is nieuw aanbod binnen de 
parochies, die een pastoraal team delen. 
De basis is een website met informatie 
over zowel hoe om te gaan met verlies als 
over het activiteitenaanbod: lezingen, 
mogelijkheden tot deelname aan lotgeno-
ten-/groepsgesprekken of individuele 
gesprekken, al dan niet tijdens een flinke 
wandeling. ‘Het aanbod is laagdrempelig; 
dan is er altijd een ingang die aanspreekt.’ 
Zo komen er troostende teksten op Face-

book en Instagram. ‘Opkikkers noemen 
we die’, aldus Antoinette. 

‘Nadrukkelijk gaat dit uit van de kerk’, 
zegt zij, ‘het is géén persoonlijke activiteit 
van ons. Ook maken we duidelijk dat dit 
weliswaar vanuit katholieke invalshoek 
gebeurt, maar we zijn er niet op uit ziel-
tjes te winnen. Wij willen bedroefden 
troosten. Uit het onderzoek van Bureau 
Berenschot naar hoe het parochiebeleid 

te stroomlijnen, komt naar voren dat wij 
om levend te blijven moeten aansluiten 
bij actuele maatschappelijke thema’s. 
SamenZin doet dat. Dus verdient het 
ondersteuning vanuit de parochie, opdat 
mensen kunnen voelen: wat de kerk 
doet, hoort bij mij. Ik ben trots op onze 
traditie van troost bieden en praten over 
de dood en er – in navolging van Jezus 
Christus – voor een ander te zíjn.’ 

Sonja Rippen: ‘De insteek is: iemand 
zoekt troost bij verlies; waar vindt hij of 
zij die. Door verlies worden mensen 
geconfronteerd met zichzelf: het overlij-
den van een nabij iemand, een baan die 
stopt, chronische ziekte, een kind met 
een beperking; het kan van alles zijn. 

10 Parochieblad van de R.K. Parochie Sint Maarten

Interview

Vrouw (38), drie kinderen, de jongste geboren kort voor het overlijden van 
haar man: 
‘Ik ben gaan inzien dat ik dankbaar kan zijn voor was er was. Toen de behan-
deling werd stopgezet, heb ik geen moment aan mezelf of de kinderen 
gedacht, ik dacht alleen: fijn voor jou dat dit voorbij is. De liefde tussen ons 
is een veilige bedding om verder te gaan.’ 
‘Ik heb geleerd hoe ik met mijn hoofd mijn gevoel kan sturen, het ging beter 
toen ik rationeel een omslag maakte: voor mij mag het leven hier niet stop-
pen. Dagelijks ben ik naar buiten gegaan en toen, heel cliché, zag ik hoe 
mooi de zon opkwam; als de natuur na de winter weer in bloei kan staan, 
waarom zou ik dan niet kunnen opstaan?’ 
‘Een gevleugelde uitspraak onder weduwen en weduwnaars is, hoor ik in de 
lotgenotengroep: Fake it till you make it, doe alsof tot het echt zo gaat. 
Dingen doen die je ooit fijn vond, en dan hopen dat het gevoel er achteraan 
komt. Dat lukt. De kinderen hadden het er heel moeilijk mee door corona 
niet bij hun vader te mogen. Dat heeft ons rouwproces een tijdlang bemoei-
lijkt. Nu wil ik daar geen energie meer in stoppen.’ 
‘Soms heb ik heimwee naar zo’n voortkabbelend weekend, naar een leven 
dat zo gewoon leek dat het pijn doet. Het wordt er niet per se leuker op, wel 
went het dat er altijd iemand ontbreekt. Mijn man gaat nooit meer uit mijn 
hoofd en hart. Eerst was dat beangstigend, inmiddels vind ik het een mooi 
idee: ons leven samen is weg, de liefde is er nog.’ 
‘Rouw kent een groot misverstand: vanaf de overlijdensdatum koers je níet 
in een rechte lijn op een nieuw leven af. Zonder een luisterend oor, als je de 
weg niet weet qua hulp zoeken, als je geen woorden vindt voor je verdriet, 
dan verzuip je ècht.’  
(Gebaseerd op Volkskrantartikel dd. 7-8-’21)

Troost bieden, er zijn voor wie het door verlies moeilijk heeft, barmhartigheid 
tonen: dát hebben drijvende krachten Antoinette Bottenberg (49) en Sonja 
Rippen (55) achter ‘SamenZin’ voor ogen met dit project bij parochie Sint 
Maarten/Lucas. Antoinette is pastor, doet het werk beroepsmatig maar 
zeker ook vanuit haar hart: ‘Ik voel dit als mijn roeping.’ Sonja is vrijwilliger, 
met een even sterke motivatie.

SamenZin ís er voor iedereen bij verlies en rouw

’WIJ WILLEN BEDROEFDEN TROOSTEN’

‘Zonder luisterend oor verzuip je ècht’

Vrijwilliger Sonja Rippen en pastor 
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Interview

Mensen zoeken inzichten en vinden dan 
hopelijk iets dat hen raakt. SamenZin is 
één van de mogelijkheden, met een 
divers aanbod; het gaat immers om een 
diverse groep: sterke personen en 
mensen die mentaal minder stevig zijn, 
zelfstandige en meer hulpbehoevende 
personen, kerkelijk of niet-kerkelijk.’ 
 
Antoinette: ‘Mensen kúnnen zo weer 
contact krijgen met de kerk, bijvoorbeeld 
door aansprekende bijbelteksten of 
katholieke rituelen: kaarsen aansteken, 
liedteksten, een eigendom van een over-
ledene een rol laten spelen bij een 
uitvaart. Maar een uitgangspunt is het 
niet.’ Belangrijk is mensen doen besef-
fen dat het dealen met hun verlies niet 
alleen hoeft. Sonja: ‘Vooral luisteren is 
belangrijk, niet oplossingen aandragen 
of relativeren; wat wij doen is inzicht 
verschaffen, veerkracht voeden, samen 
zoeken naar zingeving. Wij zien dat er 
bij verlies behoefte bestaat aan steun 

vinden bij elkaar.’ Antoinette: ‘Op onze 
website staat troostinformatie. Mensen 
kunnen daar lezen dat wat zij bij rouw 
ervaren niet raar is, dat iedereen zoiets 
heeft. En dat mannen en vrouwen, kinde-
ren en jongeren, anders rouwen.’ 
 
Sonja: ‘Wij maken ook troostplekken in 
de natuur. De eerste is gerealiseerd bij 
Klettersteeg 17 in Achterveld. Daar kun 
je beschut onder een notenboom, rustig 
en verstild, zitten mijmeren, bijvoorbeeld 
aan de hand van een van de teksten die 
daar voor bezoekers klaarliggen. Ook 
kunnen ze binnenkort een schijfje hout 
met een korte overdenking meenemen. 
Laagdrempelige mogelijkheden voor 
mensen die steun zoeken.’ 
 
Antoinette: ‘Tijdens corona ben ik, een 
jaar geleden nu, begonnen met wandel-
coaching. We lopen vijf kwartier. Pratend 
of zwijgend. Mensen gaan dan open: zien 
natuur, zijn buiten, voelen de elementen, 
en mede ook door de cadans van het 
lopen voelen ze hun emoties gemakke-
lijker en gaan de woorden stromen.’ 
 
‘Ik loop als pastor. Steun geven bij verlies 
zie ik als een kerntaak, een prioriteit in 
mijn takenpakket. Vaak trilt oud verlies 
mee met recent verlies; je moeder is 
bijvoorbeeld overleden toen je jong was, 
zoiets kan weer aan de oppervlakte 
verschijnen bij nieuw verlies. Het levert 
bijzondere, intense verhalen op die enorm 
kunnen opluchten bij wie ze vertelt.’ 
 
‘SamenZin heeft alle elementen van 
pastoraat en kerkopbouw in zich. Waar 

ik me erg in thuis voel als pastor, is als 
ik kan bijdragen aan het openen van 
harten, zodat mensen weer genieten van 
wat het leven geeft, als een geschenk 
van God, zoals in bijbelboek Prediker 
staat, en dat zie ik vooral gebeuren bij 
verlies, rouw en zoeken naar zingeving.’ 
Sonja: ‘Wij spreken trouwens nooit over 
rouwverwerking. Dat kán namelijk niet; 
verlies blijft altijd. Wij hebben het over 
het herbergen van verlies, of het inte-
greren ervan in je dagelijkse leven.’ 
Zie: www.samenzin.nl

Sonja Rippen 
Oorspronkelijk afkomstig uit een Achterhoekse katholieke familie. Na de middel-
bare school: Hogere Agrarische School Dronten, jaar buitenland, erna een aanvul-
lend Nyenrodejaar (business university, Breukelen). Werkte bij CebeCo Rotterdam, 
erna in de IT, eerst bij Baan, Barneveld, nu bij de Rabobank. In Barneveld werd 
ze kerkelijk actief: locatieraadlid en parochiebestuurder, erna uitvaartvoorganger 
en lid rouwpastoraat. Antoinette Bottenberg inspireerde haar de basisopleiding 
verlies- en rouwbegeleider te volgen bij Opleidingen Land van Rouw. Vorig jaar 
afgerond, waarna de twee SamenZin opzetten. Daarvoor leidt Sonja inmiddels 
als vrijwilliger workshops voor bezoekvrijwilligers. Buiten de kerk om is ze zelf-
standig verliesbegeleider. 
 
Antoinette Bottenberg 
Groeide op in een katholiek gezin in IJsselmuiden (biblebelt). Studeerde, na lera-
renopleiding omgangskunde, theologie/parochiepastoraat in Utrecht. Sinds 2000 
pastoraal werker, vanaf 2010 bij Sint Maarten/Sint Lucas. Binnenkort hoopt zij 
af te studeren als verliestherapeut, de vervolgopleiding bij Land van Rouw.

Schijfjes hout, met een korte over-
denking: om mee te nemen.

Troostplek aan de Klettersteeg 17 
in Achterveld.
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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 
E : 17.00 Maarn H. Zemann     q 
G : 11.00 Woudenberg M. v.d. Horst 
E : 09.30 Zeist H. Zemann 
 
ZATERDAG 9 OKTOBER 
E : 19.00 Leersum J. Rutgers 
 
ZONDAG 10 OKTOBER, 28e zo dhj B 
C : 09.30 Doorn M. Sarot 
E : 09.30 Driebergen H. Bloem 
C : 11.00 Maarn M. Sarot 
G : 11.00 Woudenberg werkgroep 
L : 19.00 Woudenberg M. Sarot         e 
E : 09.30 Zeist J. Rutgers       r 
 
ZATERDAG 16 OKTOBER 
E : 19.00 Driebergen H. Zemann 
 
ZONDAG 17 OKTOBER, 29e zo dhj B 
G : 09.30 Doorn M. v.d. Horst 
C : 09.30 Leersum M. Sarot 
C : 11.00 Maarn M. Sarot 
G : 11.00 Woudenberg M. v.d. Horst 
E : 09.30 Zeist J. Rutgers 
 
ZATERDAG 23 OKTOBER 
E : 19.00 Woudenberg J.  Rutgers 
 
ZONDAG 24 OKTOBER, 30e zo dhj B 
G : 09.30 Doorn werkgroep  
C : 09.30 Driebergen werkgroep 
E : 14.00 Driebergen H. Zemann     t 
C : 09.30 Leersum M. Sarot 
C : 11.00 Maarn werkgroep  
E : 09.30 Zeist J. Rutgers 
 
ZATERDAG 30 OKTOBER 
Geen viering in Sint Maarten 

ZONDAG 31 OKTOBER 
E : 09.30 Doorn H. Bloem 
C : 09.30 Driebergen M. Sarot 
G : 09.30 Leersum werkgroep 
S : 10.00 Maarn M. Jochemsen y 
E : 11.00 Woudenberg H. Zemann 
E : 09.30 Zeist H. Zemann 
 
MAANDAG 1 NOVEMBER,  
Allerheiligen 
E : 19.00 Zeist H. Zemann 
 
DINSDAG 2 NOVEMBER,  
Allerzielen  
G : 19.30 Driebergen werkgroep   

rouwpastoraat 
C : 19.00 Maarn N. Spiljard      u  
C : 19.00 Woudenberg M. Sarot 
E : 19.00 Zeist J. Rutgers 
 
ZATERDAG 6 NOVEMBER 
E : 19.00 Doorn J. Rutgers 
G : 19.00 Zeist M. v.d. Horst 
 
ZONDAG 7 NOVEMBER, 32e zo dhj B 
C : 09.30 Driebergen N. Spiljard        
C : 09.30 Leersum M. Sarot 
E : 11.00 Maarn H. Bloem  
G : 11.00 Woudenberg M. v.d. Horst 
E : 09.30 Zeist J. Rutgers       i 
 
ZATERDAG 13 NOVEMBER 
E : 19.00 Leersum H. Zemann 
 
ZONDAG 14 NOVEMBER, 33 zo djh B 
E : 11.00 Zeist Pastoraal   o 

team 
ZATERDAG 20 NOVEMBER 
E : 19.00 Driebergen J.  Rutgers 
 
 
ZONDAG 21 NOVEMBER,  
Christus Koning 
O:10.00 Austerlitz M. Sarot &  s 

ds. M. Boon 
G : 09.30 Doorn E. Rietveld 

E : 09.30 Leersum H. Bloem 
G : 11.00 Maarn E.  Rietveld 
G : 11.00 Woudenberg werkgroep 
E : 09.30 Zeist J. Rutgers 
 
ZATERDAG 27 NOVEMBER 
E : 19.00 Woudenberg H. Zemann 
 
ZONDAG 28 NOVEMBER, 1e Advent 
C : 09.30 Doorn M. Sarot 
G : 09.30 Driebergen werkgroep 
E : 14.00 Driebergen H. Zemann     t 
G : 09.30 Leersum werkgroep 
C : 11.00 Maarn M. Sarot 
O : 19.00 Woudenberg v.n.n.b.           a 
E : 09.30 Zeist H. Zemann

Vieringen  
rooster Vieringenrooster van zaterdag 2 oktober t/m zondag 28 november 2021

E :  Eucharistieviering 
C :  Communieviering 
G :  Gebedsviering 
L :  Leerdienst 
O :  Oecumenische adventsviering 
S :  Schoolprojectviering 
V :  Vespers

q Campo Santoviering 
e Viering in De Voorhof, Nico Berg-

steijnweg 139, Woudenberg 
r Dag van Duurzaamheid 
t Kisiclub 
y Schoolprojectviering in De Twee 

Marken, Trompplein 5, Maarn 
u Viering op het kerkhof, Ted Visser-

weg 66, Maarn 
i Viering EHC en viering Josephjaar 
o Sint Maartendag, onder voorbe-

houd van coronamaatregelen. 
a Viering in De Voorhof, Nico Berg-

steijnweg 139, Woudenberg  
s Viering in De Hoeksteen, Oude Post-

weg 112,  Austerlitz

Vespervieringen Mariamaand 
Op zaterdag 2 oktober starten we de Mariamaand met een Vesperviering om 19.00 uur. Daarna wordt er iedere  
dinsdagavond in oktober om 19.00 uur de rozenkrans gebeden en de geheimen overwogen.  
Alle vieringen worden gehouden vanaf het hoofdaltaar in de St. Josephkerk te Zeist. Welkom! 
 
Meditatieve gebedsviering 
Iedere 1e zaterdag van de maand is er in de St. Josephkerk te Zeist een meditatieve gebedsviering met als voorgan-
ger Marja van der Horst. Jaarthema: ‘Heiligen van alledag’. Iedere viering staat een heilig persoon centraal waarvan 
wij de naamdag herdenken. Op 4 september zijn we gestart met Mozes, de grote leider, maar hij wordt vooral de 
meest zachtmoedige onder de mensen genoemd. Op 6 november staat Leonardus van Noblat centraal. 
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Vieringen 
rooster

Zeist – Dag van ontmoeting  
Helaas dit jaar geen ‘hele’ Dag van Ontmoeting. Het is 
nog niet mogelijk om met ruim 170 mensen in de 
kerkzaal van Zeist-West te zitten. Maar, er is op deze dag 
wél een Eucharistieviering met gelegenheid voor de 
ziekenzalving in verschillende verzorgingstehuizen, het 
Kerkelijk Centrum Zeist-West en de St. Josephkerk. Na de 
viering een kopje koffie/thee met iets lekkers. Zo 
proberen we er toch een mooie ontmoeting met elkaar 
van te maken. Want samenzijn, daar doen we het voor! 
En hopelijk volgend jaar weer een hele Dag van 
Ontmoeting! 
Margriet van Denderen, werkgroep Dag van Ontmoeting

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

Reserveren 
Onze kerken zijn allemaal weer geopend. In Doorn, Driebergen, Leersum en Maarn vindt registratie plaats bij de deur. In 
Woudenberg en Zeist nog een plaatsje reserveren. Dit kan in de week voorafgaand aan de viering.  
• 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 op zondagmorgen (09.30 uur) en de gebedsviering op de 1e zaterdag van de maand (19.00 uur) in 
de St. Josephkerk in Zeist worden via een livestream uitgezonden. U kunt de vieringen, ook op een later tijdstip, via deze 
link meevieren: dashboard.dienstmeekijken.nl/stjosephkerkzeist.
De liturgieboekjes voor deze vieringen zijn te downloaden via onze website: pauwenbroche-sintmaarten.nl.

Doordeweekse vieringen  
- Elke donderdagmorgen is er om 09.30 uur een

eucharistieviering in de St. Josephkerk in Zeist. 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.

Parochianen uit de hele parochie zijn welkom! 
Reserveren is niet noodzakelijk, er vindt nog wel een 
registratie plaats aan de deur. Kijk voor de 
voorgangers van deze vieringen op onze website.
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Advertenties
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De afgelopen drie jaar was de uitgifte in de Catharinazaal van 
het Doornse Cultuurhuis. Maar die wordt verbouwd. En de 
Martinuskerk is prima geschikt dit over te nemen, zegt Henny. 
Immers: vlakbij een bushalte; veel cliënten komen per OV en 
vertrekken met zware tassen. En, er is privacy; voor wie met 
de auto komt ook genoeg parkeerplek. Bovendien: ‘Acht jaar 
geleden zijn vanwege de daling van het aantal kerkgangers 
de achterste bankenrijen verwijderd, waardoor ruimte voor 
koffie schenken ontstond; die ruimte is nu te benutten voor 
onze voedseluitgifte, mét inachtneming van covid-afstandsre-
gels.’ 
 
In Doorn komen wekelijks veertig cliënten (uit Driebergen, 
Doorn, Maarn, Maarsbergen), in drie categorieën: schuldhulp-
verlening, gescheiden, begeleid wonen. In Leersum/Ameron-
gen/Overberg komen er, ook bij de RK Kerk, twintig. ‘In tegen-
stelling tot de landelijke tendens daalt bij ons het 
cliëntenaantal; drie jaar geleden hadden we er samen nog 

negentig. Dat komt doordat de toelatingscriteria zijn 
verscherpt, ook kennen velen de weg naar hulpverlening niet; 
en ook schaamte zal een rol spelen.’ 
 
Bij Doorn draaien achttien vrijwilligers diensten, in Leersum 
vijftien. De uit te geven spullen komen van AH Doorn, Jumbo 
Amerongen en Plus Maarn. Henny: ‘En, speciaal noem ik 
bakkerij Kees van der Woerd uit Doorn, die wekelijks 160 
broden doneert.’ Aan het verdeelcentrum van de landelijke 
Voedselbankorganisatie leveren m.n. Unilever en Ahold, én er 
zijn private schenkingen: ‘Daarmee kopen we bijvoorbeeld 
luiers en maandverband. Die zijn duur en er ís behoefte aan.’ 
 
Henny doet dit vrijwilligerswerk – inmiddels alweer zo’n zeven 
jaar – uit de overtuiging te moeten klaarstaan voor mede-
mensen: ‘Een innerlijke drijfveer is, mede ingegeven door mijn 
geloof, mensen die het moeilijk hebben met respectvolle liefde 
te ondersteunen.’

15oktober - november 2021

Nieuws 
& achtergrond

Kijken in de kerk

En zo draagt de Martinuskerk bij aan een maatschappelijk verantwoord doel, diaconaal bovendien. Vrijwilligerscoör-
dinator Henny Verbruggen (70) bij het Doornse uitgiftepunt van Voedselbank Utrechtse Heuvelrug vindt het vanuit 
zijn bekendheid met de kerk goed dat de cliënten sinds begin september hun spullen juist dáár afhalen: ‘Dankbaar 
ben ik dat het parochiebestuur het belang van de Voedselbank erkent door de kerk beschikbaar te stellen.’ Harry 
is ook vrijwillig lector en parochieel uitvaartvoorganger bij locatie Doorn van parochie Sint Maarten.

Martinuskerk Doorn nieuw 
uitgiftepunt Voedselbank

Voedselbankvrijwilligers Doorn – 
tweede van rechts coördinator 
Henny Verbruggen – voor aanvang 
van hun wekelijkse, drie uur 
durende dienst van in hoog tempo 
spullen klaarleggen en uitdelen.

Missio voert dit jaar tijdens Wereldmissiemaand campagne 
voor de kerk in Guinee. Op 24 oktober is het Missiezondag. De 
geschiedenis van de kerk van Guinee is jong. De meeste chris-
tenen wonen in het zuiden van het land. De eerste bisschop 
investeerde vanaf het begin veel in de opleiding van catechisten. 
Dat bleek van grote betekenis. In 1967 moesten alle buitenlan-
ders Guinee verlaten, er waren toen nog maar weinig eigen 
priesters, maar dankzij goed opgeleide leken werd het geloof 
levend gehouden onder de dictatuur van Touré. De afgelopen 
decennia is de situatie voor de kerk verbeterd.  

Ze richt zich o.m. op 
onderwijs, heeft een 
caritas opgebouwd en 
is actief in de gezond-
heidszorg. 
Geef aan Missio tijdens de 
collecte op Missiezondag of stort een 
bijdrage op NL65 INGB 0000 0015 66, t.n.v.  
Missio Wereldmissiemaand, te Den Haag.  
Meer informatie: www.missio.nl

Wereldmissiemaand voor Guinee
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Het PT werkt voor zowel parochie Sint Maarten als Sint Lucas. Tijdens overleg 
tussen hun besturen merkten we dat onze problemen vergelijkbaar zijn. Dat maakt 
het voor de hand liggend ook te bezien in hoeverre de aanpak ervan gelijkluidend 
kan zijn: waar kunnen we van elkaar leren; hoe kunnen we elkaar versterken? 
 
Op 20 september jl. spraken PT en beide besturen daarover, 5 oktober krijgt dit 
een vervolg. Daarna is er per parochie contact met vertegenwoordigers van de 
locaties (locatieraden, pastoraatgroepen, individuele parochianen) om langs de in 
juni geschetste contouren concrete projecten te formuleren. Daar hoort o.m. een 
doeltreffende projectorganisatie bij, om er zorg voor te dragen dat we, met elkaar, 
ook echt resultaat boeken. Nadere berichten hierover volgen zo spoedig mogelijk. 
Aarzel niet bij vragen/suggesties contact op te nemen met PT of PB. 
Pastoraal team, parochiebestuur

In juni informeerden pastoraal team (PT) en parochiebestuur (PB) u in een 
uitgebreide brief over de gedachtevorming rond de toekomst van de paro-
chie. Nu, met de start van de nazomer, doen we dat kort opnieuw.

Jaarrekening 2020 parochie 
Financieel gezien was 2020 uitzonder-
lijk. Sommigen noemden het een 
‘rampjaar’, anderen een ‘verloren jaar’. 
De lockdown drukte een zwaar stempel 
op onze begroting, geen fysieke kerk-
diensten betekenden nagenoeg geen 
collecte-inkomsten. 
Desondanks klagen wij niet over uw 
bijdragen als parochiaan. De inkom-
sten uit de Kerkbalans zijn op hetzelfde 
niveau gebleven als jaargang 2019, 
waarvoor hartelijk dank. Het zal u niet 
verbazen dat de collecte-opbrengsten 
wel veel minder waren. Deels konden 
we dat opvangen door besparingen op 
de uitgaven: 2020 hebben wij afgeslo-
ten met een tekort van € 11.443. U 
begrijpt dat een digitaal extraatje dus 
meer dan welkom is; eventuele bijdra-
gen kunt u overmaken naar rekening-
nummer NL52 ABNA 0630 5073 84 
t.n.v. RK Parochie Sint Maarten o.v.v. 
de naam van uw locatie. 
Tot slot, geweldig dat wij weer bijeen 
mogen komen in onze kerken en vierin-
gen thuis kunnen volgen via streaming. 
Hopelijk heeft het coronajaar ook iets 
positiefs opgeleverd en zijn we anders 
gaan nadenken over de stress in ons 
leven en de vraag ‘moet ik sommige 
dingen anders gaan doen?’ 
Parochiebestuur Sint Maarten 
Gerard Hoogervorst, penningmeester 
penningmeester@parochie-sintmaarten.nl

Sint Maarten formuleert concrete projecten

Kisiclub begint weer

* Nu onze Kisi-kinderen voor het eerst op kamp zijn geweest (foto), op het kampeer-
terrein van scouting Thorheim in Doorn, beginnen de maandelijkse samenkomsten 
weer, de eerstvolgende keer zondag 24 oktober, vervolgens op 28 november. 
Aanvang: 14.00 uur, met een Eucharistieviering, voorganger pastoor Harrold 
Zemann. Daarna activiteiten. Opgeven bij Marian van der Laan: 06-54902728, 
marianvanderlaan1951@gmail.com.

Eerste Heilige Communie
Door de coronapandemie kwam veel bij parochie Sint Maarten stil te liggen. Zo ook 
het traject van de Eerste Heilige Communie. Nu er steeds meer versoepelingen zijn, 
pakken we dit ook weer op. Na een kennismaking van de werkgroep en een voorbe-
reidende samenkomst zullen de kinderen die in 2020 hun Eerste Communie zouden 
ontvangen deze, na nog een paar bijeenkomsten in oktober, zondag 7 november 
om 09.30 uur in de Sint Josephkerk te Zeist ontvangen. Begin 2022 begint wederom 
een groep kinderen, samen met ouders, het communietraject. Aanmelden kan al bij 
het secretariaat. Binnenkort wordt u hierover nader geïnformeerd. 
Namens werkgroep, pastor Johan Rutgers

Sint Maartendag:  
14 november 
Vorig jaar ging hij niet door, dit jaar 
hopen we onze parochiedag, traditie-
getrouw rond feestdag Sint Maarten, 
weer te mogen vieren. Voor de zeker-
heid twee plannen: ofwel gezamenlijk 
in de Josephkerk óf, als corona dwars-
zit, verspreid over onze zes parochie-
kerken. 
Sint Maarten is de heilige die zijn 
mantel deelt. Met wie delen wij als 
parochie? Er zijn veel mooie initiatieven 
in onze parochie: die staan centraal. 
Ook ontvangen parochianen die een 
opleiding doen om voor te gaan in 
vieringen de zegen over hun bijzondere 
vrijwilligerswerk. Een dag van ontmoe-
ting, samen vieren en delen. 
Nelleke Spiljard, pastoraal werker

FOTO Marian van der Laan
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Vastenactie en GroeneKerken organiseren samen met 
plaatselijke kerken het Nederlandse deel van ‘Gewoon 
gaan!’ Daarmee vragen zij aandacht voor klimaatver-
andering en onze rol daarin. Ook Nederland merkt 
steeds meer de gevolgen van klimaatverandering, in 
ontwikkelingslanden is dat nog sterker. De armsten 
lijden als eersten onder de gevolgen. 
De pelgrimstocht in Nederland begint 30 september 
in Enschede en eindigt 11 oktober in IJmuiden. 
Meedoen kan op verschillende manieren: 
* Ondertekenen internationale klimaatpetitie, waarin 

regeringsleiders worden opgeroepen tot een recht-
vaardig klimaatbeleid. De pelgrims zullen de petitie 
namens alle ondertekenaars aanbieden aan de 
voorzitter van de VN-Klimaattop. 

* Meelopen met een klimaatetappe. Op zondag 10 
oktober sluiten we de pelgrimstocht af met een 
grote klimaatmars. 

Over petitie en haar gelovige onderbouwing: zie 
www.groenekerken.nl/klimaatpetitie; over de 
k l i m a a t p e l g r i m s t o c h t : 
www.groenekerken.nl/klimaatpelgrimstocht.

Internationale tocht 
pelgrims

Elfdelige Alphacursus in Driebergen 
De Alphacursus in Driebergen is begonnen. Interessante sprekers belichten in 
een elfdelige serie telkens het onderwerp van de avond. Na een gezamenlijke 
maaltijd, hét moment elkaar op een ontspannen manier te leren kennen, verken-
nen de deelnemers aan de hand van het thema en met input van de spreker het 
christelijke geloof. 
 
Programma 
Oktober: 7 – Waarom stierf Jezus? Gastspreker priester Koos Smits; 14 – 
Hoe kun je geloven? Met Marko Bucic, theologiestudent; 21 – De Bijbel lezen, 
waarom/hoe? Hilde Sluiter, van tijdschrift 'Bouwen aan de nieuwe aarde'; 28 – 
Bidden, waarom/hoe? Leo Fijen; 30/31 – Weekeind van de Heilige Geest, met 
priester Koos Smits. 
November: 11 – Hoe kan ik het goede doen? Harrie van Dijk, vrijwilliger 
Voedselbank en Wereldwinkel; 18 – Hoe leidt God ons? Broeder Thomas Quar-
tier (zie ook kader); 25 – Hoe vertellen we het anderen? Mgr. Herman Woorts. 
December: 2 – Geneest God ook vandaag nog? Filmavond; 9 – Wat is de kerk; 
hoe nu verder? Diaken Rini Bouwman. 
Plaats/tijd: Parochiecentrum Petrus' banden, Rijsenburgselaan 4, Driebergen, 
18.00-21.00 uur.  
Informatie/aanmelden: Marian van der Laan, 06- 54902728; Anne Marie 
Damen, 06- 12891915; mailen alphacursuspetrusbanden@gmail.com. 

Van 30 september t/m 11 oktober lopen inter-
nationale pelgrims door Nederland om aandacht 
te vragen voor het klimaat. De pelgrimstocht 
startte in augustus in Polen en eindigt in novem-
ber in Glasgow, bij de 26e Wereldklimaatconfe-
rentie. Daar bieden de pelgrims een petitie aan, 
met de oproep daadkrachtig te handelen zodat 
klimaatdoelen gehaald worden.

Donderdag 7 oktober zijn de pelgrims in Zeist. Ze worden welkom geheten 
door de wethouder van duurzaamheid. ’s Ochtends krijgen ze – na een 
bezinningsmoment door Nelleke Spiljard en Marjolein Tiemens – een 
lunchpakket mee in duurzame zakjes en bijenwasdoeken; in Leersum, 
Doorn, Driebergen en Zeist worden deze 
gemaakt. Na een bezoekje aan de kinder-
boerderij van Zeist, waar de pelgrims aan de 
kinderen vertellen waarom ze op reis zijn, 
vervolgen ze hun weg. Op zondag schenken 
onze kerken aandacht aan de Week van de 
Duurzaamheid.  
In Zeist kunt u na Eucharistieviering en koffie 
meewandelen met parochiaan/bioloog Marjo-
lein Tiemens op een bezinnende wandeling 
rond het Zonnelied van St. Franciscus. Aanmel-
den hoeft niet; het gaat altijd door, ook als het 
regent. Neem wel een boterham mee.

• Zeven dames naaiden afgelopen week in Zeist in dik twee uur 
tijd meer dan vijftig duurzame lunchzakjes.

Productie bijenwasdoeken.

Gezongen spiritualiteit 
met Thomas Quartier 
Wie de tijd wil heiligen, behoeft liederen. 
Van oudsher bestaat daar de traditie van 
het getijdengebed voor, o.m. in kloosters. 
Thomas Quartier (benedictijner monnik, 
theologiehoogleraar, auteur) zingt in deze 
muzikale bezinning zijn eigen liederen in de 
traditie van de psalmen en Bob Dylan, geeft 
daar beschouwingen bij. Dit jaar versche-
nen die als boek en cd, getiteld 'Bedezang'. 
Andere composities verschenen als 'Reso-
nanties én Bob Dylan', op de cd 'Deur op 
een kier'. Een unieke gelegenheid gezongen 
spiritualiteit te beleven.  
Info: www.adveniat.nl/product/bedezang. 
Zangavond: do. 18 november, 19.30 uur, 
St. Petrus' bandenkerk, Driebergen.  
Opgeven: bij Marian van der Laan,  
marianvanderlaan1951@gmail.com. 
Kosten: vrijwillige bijdrage.

Klimaatmars doet Zeist aan
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Leersum neemt afscheid van Salvadoriaans gezin
Vier maanden, ze vlogen om. Maar wat is er in die tijd 
veel gebeurd! Allereerst de komst van het vluchtelingen-
gezin uit El Salvador, op zaterdag 8 mei. Frans Groot, vrij-
williger in de Andries-geloofsgemeenschap, haalde hen 
op van de plek waar ze de eerste veertien 
maanden hadden doorgebracht. 
 
De week daarvoor had een groep 
mensen keihard gewerkt om de plek 
waar ze zouden verblijven op tijd 
in gereedheid te hebben. Toen 
bleek al hoe groot de saamho-
righeid was. Er werd contact 
gezocht met de Voedselbank, 
voor de dochter van negen (we 
noemen haar Dolores) werd een 
school gevonden, met de 
mevrouw uit Helmond bij wie ze de 
achterliggende maanden waren opge-
vangen, werd met allerlei vragen gete-
lefoneerd, uit de Snuffelschuur kwam 
meubilair, mails werden verstuurd met de 
vraag om financiële ondersteuning, etc., etc. En 
toen kwam dus de auto van Frans voorrijden, met een trailer 
erachter. Daar was dan ‘het gezin uit El Salvador’. 
 
Al snel was het ijs gebroken en de weken vlogen om. De vader 
(we noemen hem Jose) kon helpen op een boerderij, de dochter 
ging naar school en maakte er vriendinnetjes, de moeder (we 
noemen haar Maria) bekommerde zich om de jongste, Pablo 
(noemen we hem). In de kerk van Leersum werden ze vertrouwde 
gasten. Regelmatig werd aandacht aan hun situatie gegeven; 
plotseling kwam via hen de grote vluchtelingenproblematiek en 
het niet zo humane asielbeleid van Nederland binnen, in de 
kerk. Het gezin kwam hier op adem, wat mooi was om te zien. 
Ze voelden zich veilig, noemden het een vakantieplek, wetend 
hoe lang en onzeker hun asielprocedure nog zou worden. 
 
De vier maanden vlogen om. Net toen het zo ver was, kwamen 
de interviews en verslagen binnen uit Denemarken (daar waren 

ze voor ze naar Nederland kwamen) en El Salvador. 
Deze zijn nodig, het IND vraagt erom in verband met 

de asielaanvraag. Puzzelstukjes vielen in elkaar: op de 
school van Dolores werd een moeder gevonden die 

beëdigd vertaalster Spaans-Nederlands is. Die wilde wel 
helpen. Het contact met de advocaat die hun werd 

toegewezen, werd gelegd en de vertaalster was 
bereid mee te gaan naar dat gesprek. Dat 

zorgde voor veel verheldering over hun 
situatie. 
Hun vertrek werd vastgesteld op 6 
september. De maandag ervoor 
werden we allemaal uitgenodigd voor 
een afscheid. Inmiddels waren we 
een vriendengroep geworden. Het 
was een emotioneel samenzijn. 
Vader Jose las een tekst voor uit de 

Bijbel en vertelde hoezeer het geloof 
hun kracht gaf vol te houden. Moeder 

Maria vertelde dat de liefde en de behulp-
zaamheid die ze in de vier maanden hadden 

gevoeld kracht gaven. Dochter Dolores deelde 
het bedankje uit (zie foto). Het is gemaakt van het 

hout van een boom die met de grote storm in Leersum was 
omgewaaid. Een ieder van ons had een korte tekst opgeschre-
ven om als bemoediging mee te geven. 
 
Ze waren 5 september voor het laatst in de kerk. Daar werd 
voor hen gebeden en werden zij bedankt voor wat zíj óns hebben 
gegeven. Bij de koffie nam vader Jose het woord: hij bedankte 
de Andriesgemeenschap voor de wijze waarop zij waren opge-
vangen. Hij vertelde hoezeer zij zich hier thuis hadden gevoeld, 
hoe blij hij was met alle hulp in praktische en financiële zin. 
Opnieuw was het stil en viel er hier en daar een traan… 
 
Op 6 september werden zij naar Ter Apel gebracht. Cecilia, 
die hen gedurende de hele periode Nederlandse les gaf, is 
met hen in contact. Van Ter Apel gingen zij naar Budel, een 
tussenopvang om daarna ergens in een AZC in Nederland de 
lange asielprocedure af te wachten. Het eerste interview is 
geweest. Nu is het wachten op het volgende, met de advocaat 
erbij. Allemaal hopen en bidden wij dat zij een verblijfsvergun-
ning krijgen en, als ze statushouders worden, een beetje in 
de buurt van Leersum terechtkomen. 
Coen van Loon diaken

Leersum, centraal in het gebied van parochie Sint Maar-
ten.

Het bedankje op Leersums hout 
dat Dolores uitdeelde.

Natuurlijk zijn er veel meer mensen – gezinnen, 
jongeren, vrouwen en mannen – die voor een 
bepaalde periode een plek zoeken zoals dit gezin. 
Voelt u voor zo’n verrijkende ervaring die de wereld 
bij u in huis brengt? Laat het mij weten. Het Netwerk 
Opvang Ongedocumenteerden (NOO) is altijd op zoek 
naar nieuwe logeeradressen.  
Contact: cej.vanloon@kpnmail.nl 
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In zijn boodschap gaat paus Franciscus in op de geschiedenis van het wij, zoals dat 
door God bedoeld is: ‘De heilsgeschiedenis ziet een wij aan het begin en een wij aan 
het einde, en in het middelpunt het mysterie van de gestorven en verrezen Christus, 
opdat zij allen één mogen zijn (Joh. 17, 21).’ Maar in tijden van grote crisis, zoals 
momenteel de pandemie, kan het door God gewilde wij gebroken en versplinterd 
raken, gewond en mismaakt. Paus Franciscus: ‘Gesloten en agressieve vormen van 
nationalisme en radicaal individualisme doen het wij afbrokkelen en verdelen het, 
zowel in de wereld als binnen de kerk. En de hoogste prijs betalen zij die gemakkelijk 
de anderen kunnen worden: vreemdelingen, migranten, gemarginaliseerden; zij die 
leven aan de rand van het bestaan.’ 
De paus vraagt katholieken om een kerk die steeds meer katholiek is, zoals de heilige 
Paulus de gemeente van Efeze voorhield: ‘Eén lichaam en één Geest, zoals gij ook 
geroepen zijt tot een en dezelfde hoop waarvoor Gods roeping borg staat. Eén Heer, 
één geloof, één doop. Eén God en Vader van allen, die is boven allen en met allen en 
in allen’. (Ef. 4, 4-5.)

In zijn boodschap voor de 107de Werelddag van de Migrant en de Vluchte-
ling kiest paus Franciscus voor het thema ‘Naar een steeds groter wij’. De 
paus: ‘Het is Gods wil dat wij niet langer denken in termen van wij en zij, 
maar alleen van wij’. De RK Kerk vierde deze Werelddag op zondag 26 
september.

Geloven Thuis:  
'Wat is wijsheid?' 
‘Wat is wijsheid?’ Hoe vaak denken 
we dat niet bij een ingewikkelde 
keuze. In de Bijbel staat dat God, de 
bron van alle wijsheid, ons wijsheid 
kan schenken als wij ernaar vragen. 
Wijsheid is iets anders dan kennis. 
Wijsheid heeft te maken met het 
besef dat je deel uitmaakt van grotere 
verbanden, met weten wat je níet weet 
en toch verder komen. Klinkt dat 
moeilijk? Bedenk dat je allang wijze 
beslissingen neemt, heel de dag door. 
Wijsheid is overal te herkennen voor 
wie zoekt en er de tijd voor neemt. 
Wijs je kinderen op wijsheid, in jezelf, 
in de wereld om je heen. 
Meer info: www.geloventhuis.nl 
 

 
 
 
 
Bijbelavond 
De eerstvolgende Bijbelavond Zeist is 
dinsdag 5 oktober, in parochiecen-
trum Emmaus. Tijd: 20.00-22.00 uur. 
Daarna is de bijeenkomst op woens-
dag 3 november, zelfde tijd en plaats. 
Aanmelden: Henkbloem@casema.nl  
 
 
Parochiebedevaart 
Op 17 oktober gaan de St. Maarten- 
en St. Lucasparochie op bedevaart 
naar Renkum. De processie begint om 
14.00 uur, in de kerk van Renkum, 
aansluitend eucharistieviering, voor-
ganger pastoor Zemann. Bij 
voldoende belangstelling rijdt er een 
bus naar Renkum.  
Opgave: secretariaat@stlucas.nu

Boodschap paus voor Werelddag 
Migrant en Vluchteling

Paus Franciscus

Van 22 tot 27 november organiseert Kerk in Actie 
haar landelijke huis-aan-huiscollecte voor vluch-
telingenkinderen in Griekenland. Om deze 
collecte tot een succes te maken, zoeken we 
collectanten. In Griekse vluchtelingenkampen 
verblijven duizenden kinderen. Ze zijn hier, soms 
helemaal alleen, aangekomen uit het Midden-
Oosten en Afrika, op zoek naar een veilige plek. 
Kerk in Actie helpt met voedsel, kleding en onder-
wijs en probeert deze kinderen op een betere 
plek te krijgen. Helpen? Meld u dan aan als collec-
tant bij collectecoördinator Zeist, Jeannette van 
Andel, 030-6955221 of je.andel@wxs.nl. Kerk in 
Actie is het diaconale programma van de PKN.

Collectanten gezocht
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In de Mariamaanden oktober en mei gaan we wandelen in het bos bij het seminarie 
in Driebergen, waar ook de Lourdesgrot staat. Pastoor Zemann wandelt met ons 
mee. We willen bidden, overwegen en laten gebeuren wat er op dat moment 
ontstaat. Thema’s uit de dagelijkse praktijk, waar lopen wij tegenaan? Gebed kan 
ons helpen onze geest te ordenen, en het werpt een vernieuwende frisse blik op 
ons leven. Ook willen we de geheimen van de rozenkrans in onze huidige tijd plaat-
sen, overwegen en raakvlakken zoeken. We wandelen in het voetspoor van Maria, 
zij zal ons inspireren en leiden.  
Data: zaterdag 9, 16 en 23 oktober 2021; Tijd: 11.00 uur 
Plaats: gestart wordt voor de St. Petrus’ bandenkerk, Kerkplein 5, Driebergen 
Aanmelden: marianvanderlaan1951@gmail.com, 06-54902728

Driebergen - Wandelen in het voetspoor van Maria

Driebergen - Sam’s Kleding -
actie voor schoolkinderen 
in Oeganda 
Op zaterdag 9 oktober a.s. tussen 
10.00-12.00 uur kunt u uw herdraag-
bare kleding en schoenen inleveren 
bij de RK Kerk St. Petrus’ banden, 
Kerkplein 5. Kapotte en vuile kleding, 
speelgoed en knuffels, handdoe-
ken, kussens en dekbedden kunnen 
niet worden ingeleverd. Meer info: 
www.samskledingactie.nl.

Online bezinning - Op weg naar Allerzielen 2021 
‘Toen de vrouw van Lot 
achterom keek en de 
verwoesting van haar 
stad zag, veranderde zij 
in een zoutpilaar.’ Het 
is één van de prachtige 
verhalen uit de Bijbel 
die gaan over verlies en 
rouw. Op weg naar 
Allerzielen willen we jou 
in vier online bijeen-
komsten van een half 
uurtje inspireren en 
meenemen langs boei-
ende verhalen, uit de 
Bijbel, van heiligen, 
mystici en moderne 
vrouwen en mannen. 
Ben jij geraakt door 

verlies in jouw leven, verlies van baan, je land, verlies door een scheiding, verlies 
door ziekte, dood of anders? Log dan één of meerdere keren in en laat je bemoedigen. 
Je hoeft niet gelovig te zijn om deel te nemen. 
5 oktober:       Klaagliederen en Prediker - Alles heeft z'n tijd 
12 oktober:     Lot en zijn vrouw, van gestolde liefde naar stromende liefde 
19 oktober:     Openbaringen - Zie Ik maak alles nieuw - Troost van God 
26 oktober:     Muziek, rouw en troost 
 
Inleiders: pastoraal werkers Fred Kok en Antoinette Bottenberg 
Aanmelden: fred.kok@stlucas.nu. Je ontvangt een ZOOM-linkje. Tijd: 09.30-10.00, 
daarna nog gelegenheid tot napraten met elkaar. Voor een persoonlijk gesprek kan 
een afspraak worden gemaakt.

Zeist - Inloophuizen  
richten ‘Buurtcirkels’ op 
De coördinatoren van de inloophuizen 
in Zeist willen ‘Buurtcirkels’ gaan 
opzetten, dat zijn ‘cirkels’ die worden 
gevormd door mensen uit één wijk. 
Deze groep buurtbewoners spreekt 
met elkaar af voor sociale activiteiten, 
biedt persoonlijke steun of helpt elkaar 
bij praktische zaken. Wijkbewoners 
ondersteunen elkaar vanuit hun eigen 
talenten. Dit draagt bij aan zelfred-
zaamheid, voorkomt eenzaamheid en 
vergroot het sociale netwerk. Er is 
bijvoorbeeld een Buurtcirkel die met 
elkaar kookt en eet in het inloophuis. 
Voor evenwichtigheid binnen de groep 
is het goed dat ook anderen zich 
aansluiten. Bijvoorbeeld u als kerk-
ganger… Misschien in de rol van deel-
nemer of als contactpersoon voor een 
Buurtcirkel. 
Meer informatie of aanmelding: 
info@kerkensamenleving.nl.

Zeist - Beoordelaar  
Voedselbank gezocht 
(vrijwilliger) 
Stichting Kerk en Samenleving biedt 
op 4 plekken in Zeist een gastvrij 
onderkomen aan de wijkbewoners. 
Zij kunnen er tijdens inloopuren 
terecht voor een kop koffie, een goed 
gesprek of een spelletje. Er worden 
verschillende activiteiten aangeboden 
zoals naai- en taallessen. Ook worden 
er beoordelingen voor de Voedsel-
bank gedaan. Daarbij wordt gekeken 
of mensen in aanmerking komen voor 
ondersteuning. Hiervoor zoekt men 
nog enkele vrijwilligers. Meer infor-
matie en aanmelding: Marianne 
Krijgsman, coördinator wijkinloophuis 
Zeist-West, 06-53103578,  
zeistwest@kerkensamenleving.nl

Uit de parochie 
oproepen en verdieping
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Foto: www.artstation.com
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MAARN - 6 OKTOBER - PIANO-
RECITAL DOOR SAM SANDIFORT 
Plaats: Ontmoetingskapel,  
Kapelweg 45, Maarn 
 
Tijd: 16.00-17.00 uur 
 
Toegang: € 8,00 p.p., incl. drankje  
na afloop 
 
 
LEERSUM – 7 NOVEMBER - KOOR-
CONCERT: ‘VIJFTIG JAAR OOSTER-
HUIS/OOMEN, EEN BLOEMLEZING’  
Het ‘Koor voor nieuwe Nederlandse 
religieuze muziek’ zingt een bloemle-
zing uit het repertoire van 50 jaar 
Oosterhuis/Oomen. Dit betreft de 
persoonlijke keuze die componist 
Antoine Oomen maakte uit de 350 
liturgische liederen die hij samen met 
theoloog en dichter Huub Oosterhuis 
heeft geschreven. 
Het projectkoor is opgericht in 1992 
en bestaat uit ruim 30 zangers/zange-
ressen. Antoine Oomen is de dirigent, 
Roland Aalbers de vaste pianist. Bij 8 
van de 13 liederen is sprake van 
gemeentezang (indien de corona-
maatregelen dit toestaan). 
 
Plaats: Johanneskerk, Lomboklaan 9, 
Leersum 
 
Tijd: 14.00 uur 
 
Begeleiding: Ds. Evelyn Noltus 
 
Entree: € 10,00 
 
Aanmelden  
(i.v.m. toegestane groepsgrootte): 
hiljelogtenberg@hotmail.com.  
U krijgt bericht als u op de  
reservelijst komt te staan.
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Uit de parochie 
en verder…
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Maarn - Gezellige lunch na de gebedsvieringen
Op 18 juli was er in Maarn een gebedsviering. Ervaring liet zien dat er bij de paro-
chianen weinig belangstelling bestond voor de gebedsviering omdat er geen commu-
nie wordt uitgereikt. Om toch een maaltijd te kunnen delen namen locatieraad en 
pastoraatsgroep het initiatief om, na de gebedsviering, een verzorgde lunch aan te 
bieden. Veel mensen hadden zich voor deze viering aangemeld. Tijdens de viering 
wordt op het moment dat er communie zou worden uitgereikt het 'Lied om te delen' 
uit IONA gezongen. Deze lunch kreeg een spontaan vervolg. Op 8 augustus bestond 
de lunch uit quiches, op 22 augustus uit heerlijke kippensoep en gevuld Turks 
brood, dit alles bereid door verschillende parochianen.  
Uiteraard was er ook steeds iets lekkers toe. 
Elkaar ontmoeten, samen eten en een leuk gesprek geeft een gevoel van verbon-
denheid, dát is hoe we ook geloofsgemeenschap kunnen en willen zijn. Er werd 
alweer gevraagd wanneer de volgende gebedsviering gepland staat.... 
Elly Rietveld, pastoraatsgroep Maarn

Leersum - Plantjesbieb
Misschien denkt u nu: “Een wátte…?” Dat 
zou niet zo gek zijn want er zijn nog niet zo 
heel veel plantenbibliotheken. Ze zijn te 
vergelijken met de mini-bibliotheekjes voor 
boeken die we wél steeds meer zien. Alleen 
is het in dit geval om plantjes en stekjes te 
ruilen. Planten hebben nogal eens de neiging 
om uit hun kluiten te groeien waardoor ze 
zijn op te splitsen. Iedere plant heeft eigen 

vernuftige trucjes om zich voort te planten. Door zaad aan te maken, via de bollen 
en knollen, of door gewoon ergens een stengel neer te leggen en daar vrolijk verder 
te wortelen. Hoe leuk is het dan om daarvan uit te delen? 
Daarvoor hangt sinds enkele weken een speciaal kastje – uit de timmermanshanden 
van Jan van Wees – aan de zijmuur van de kerk, naast de ingang. Daar kunt u 
stekjes achterlaten of een nieuw plantje meenemen voor in de kamer, op het 
balkon of in de tuin. 
Ans Middelplaats

Leersum - Ons Eetcafé
Ons Eetcafé is weer opgestart. Als u het gezellig vindt om een keer (alleen) uit eten 
te gaan en mensen te ontmoeten, dan bent u bij Ons Eetcafé aan het juiste adres. Er 
is altijd iemand om een praatje mee te maken. Het 3-gangenmenu is prima van 
kwaliteit, kost slechts vijf euro, inclusief twee drankjes.  
Data: woensdag 20 oktober (aanmelden 11 t/m 16 oktober) 
           woensdag 17 november (aanmelden 8 t/m 12 november) 
Plaats: Michaëlhuis, Kerkplein 1, Leersum 
Tijd: 18.00 – ca. 20.00 uur 
Aanmelden: 06-46351528 of eetcafeleersum@gmail.com 
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Wel & Wee

Overleden 
23 juni 2021             Woutera van Angelen-Voordouw 

(101), Zeist 
26 juni 2021             Cootje van der Holst (91), Zeist 
03 juli 2021              Maria Johanna (Ria) de Bonth (82), 

Driebergen 
10 juli 2021              Berendina Adams-Weisbeek (84), 

Zeist 
21 juli 1922              Theodora Coronel-Warffemius (99), 

Utrecht 
28 juli 2021              Dora Klever-Scheepers (79), Zeist 
30 juli 2021              Harry Morres (78), Zeist 
04 augustus 2021   Lambertus Hendicus (Bert) Vos (90), 

Driebergen 
05 augustus 2021   Albertus (Ab) Blankestijn (87), Drie-

bergen 
07 augustus 2021   Leo Burgemeester (82), Zeist 
08 augustus 2021   Frans Brandt (87), Zeist 
09 augustus 2021   Riki Speulman-Veldhuis (79), Zeist 
14 augustus 2021   Johannes Hendrikus (John) 

Winnubst (74), Amerongen 
17 augustus 2021   Arnoldus Frederikus (Arnold) Hert-

senberg (70), Driebergen 
19 augustus 2021   Wies Lenssen-Verbeek (88), Zeist 
24 augustus 2021   Peter van Blokland (81), Zeist 
25 augustus 2021   Dianne Mathijssen (61), Zeist 
28 augustus 2021   Louis Verheij (89), Utrecht

Fo
to

: P
ix

ab
ay

oktober - november 2021

Huwelijk 
Op 14 augustus zijn Lionel Regimbeau en Angela Gonzaléz, 
parochianen van de geloofsgemeenschap H. Catharina, 
getrouwd in de Eglesia San José in het stadje Neuva Ocote-
peque. Dit ligt in de westhoek van Honduras tegen de grens 
met Guatamala (westen) en El Salvador (zuiden) aan. Angela 
komt oorspronkelijk uit Honduras en Lionel uit Frankrijk. 
 
Op 20 augustus heeft in de Petrus’ bandenkerk in Driebergen 
het huwelijk plaatsgevonden van het bruidspaar Tamara Kipp 
en Nick de Bel.

Zeist - Iemand van onze parochie op 
de koffie?

Driebergen - Samenwerking locatie-
raad en pastoraatsgroep

Onze parochie heeft een aantal vrijwilligers die werkzaam zijn 
als wijkcontactpersoon. Zij bezoeken u met verjaardagen en 
zorgen voor een kerstattentie. Verder helpen ze u graag d.m.v. 
een telefoongesprek of bezoek bij bijzondere gebeurtenissen.  
Door het teruggelopen aantal wijkcontactpersonen, heeft niet 
elke wijk een contactpersoon.  
Mocht u behoefte hebben aan een gesprekje of een bezoekje 
van iemand van de parochie of pastoraal team, dan kunt u 
altijd contact opnemen met het secretariaat: Raquel Gree-
ven-Diaz, 030-6922113. Wij gaan dan kijken wie er contact 
met u op kan nemen. 
Pastoraatsgroep Emmaus

De pastoraatgroep en de locatieraad hebben een eigen taken-
pakket: de locatieraad houdt zich vooral bezig met de finan-
ciën, administratie en het gebouwbeheer van kerk en paro-
chiecentrum, de pastoraatgroep richt zich met name op 
gemeenschapsopbouw en het vrijwilligersbestand en wordt 
betrokken bij (bijzondere) vieringen. Natuurlijk werken beide 
groepen samen. Er zijn gezamenlijke vergaderingen en beide 
groepen houden elkaar op de hoogte. De samenwerking gaat 
vanaf nu een stap verder, de krachten worden gebundeld tot 
één groep, waarin ieder zijn/haar eigen taken heeft. We hopen 
elkaar zo te versterken, maar óók op versterking van de groep. 
De voorzitter van de pastoraatgroep heeft haar werk na vele 
jaren neergelegd, de penningmeester en gebouwbeheerder 
willen hun taken graag overdragen aan iemand anders. 
Het ziet er naar uit dat de corona-periode op zijn einde loopt, 
we willen graag de onderlinge banden tussen onze parochianen 
weer aanhalen, er zijn genoeg ideeën voor vernieuwing; nu 
nog mensen die hier actief een bijdrage aan willen leveren! 
De Locatieraad/Pastoraatgroep: Arie Unlandt, Gemma van 
Steenderen, Hannie van Kippersluis, Henk Lops, Marinus   
Weijters, Michiel Brantjes, Ton Buijs.

Foto: Pixabay

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

van links naar rechts 

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/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:  
28 oktober 2021 
Verspreiding:  

20 november 2021
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