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Van de redactie 

Inhoud

In dit Advent- en Kerstnummer van de Mantel twee interviews met mensen die op 
hun eigen manier geven wat ze hebben, Raquel Greeven van het parochiesecreta-
riaat in Zeist (pag. 10/11) en predikant Teun Kruijswijk Jansen uit Doorn, die met 
emeritaat gaat (pag. 9). In de pastorale column (pag. 4) staat Marcel Sarot stil bij 
de geest waarin we Advent vieren en hoe wij de liefde niet alleen een gezicht maar 
ook handen en voeten kunnen geven. We nemen een kijkje in de vrolijke keuken 
van pastoor Harrold Zemann (pag. 7). En staan stil bij de vraag of we als parochie 
nog de mantel van Sint Maarten delen, ook al kan de Sint Maartendag dit jaar 
wegens corona tot ons verdriet wéér niet doorgaan, ondanks alle voorbereidingen 
(pag. 16). In de ‘Week van de eenheid voor Gebed van de Christenen’ komen we 
het licht weer tegen in het thema, met de vraag: maakt onze verdeeldheid als chris-
tenen het niet moeilijk zelf een licht in het duister te zijn? (pag. 17) Een terechte 
vraag. Desondanks vele lichtpuntjes uit onze parochie, zoals de lichtjestocht in 
Maarn (pag. 8), de Alphacursus in Driebergen (pag 15), en de Dag van Ontmoeting 
in Zeist (pag 23). We wensen u als redactie een mooie adventstijd en gezegende 
kerstdagen. 
Nelleke Spiljard, pastoraal werker
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Interview  
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Ik stak mijn kop onder de grond 
Maar de haan die bleef maar kraaien 
Alsof hij zei je moet iets doen 
Om een verschil te kunnen maken 
Je kunt verdrinken in cynisme 
Alsof het toch niets uit kan halen 
Maar in de verte schijnt een ster 
Die de richting kan bepalen 
 
 

En Hij geeft licht 
Geeft licht 
Voor een uitweg uit het donker 
Voor wat er vaak niet is 
Dus geef licht 
Geef licht 
Geef alles wat je hebt 
Geef de liefde een gezicht. 
 
(Stef Bos, fragment uit: Geef licht)



De geboorte zelf is de vervulling van de 
verwachting, maar tegelijk ook het begin 
van het werk. Want een pasgeboren 
baby betekent werk, heel veel werk. 
Voeden, overdag en ’s nachts, verscho-
nen, in bad doen, troosten (als het huilt). 
 
De adventstijd lijkt op de verwachting 
van een geboorte. Elke dag mag er een 
luikje open van de adventskalender, elke 
zondag brandt er een extra kaars in onze 
adventskransen. Winkelstraten worden 
feestelijk verlicht, wij zetten de kerst-
boom alvast op en kerststallen verschij-
nen in onze huizen en kerken. Nog 
zonder Kerstkind, als het goed is, want 
het Kerstkind is juist Degene die wij 
verwachten. 
 
Naarmate de uitgerekende datum dich-
terbij komt, neemt de verwachting toe. 
En dan, na de Kerstnachtmis – en voor 
velen tegenwoordig zelfs zonder de 
Kerstnachtmis – is het Kerst: twee 
dagen lang van sfeervol feest in de fami-
liesfeer, lekker eten, mooie muziek. En 

daarna? Dan is het opruimen geblazen. 
Slechts weinigen hebben het geduld om 
de kerststal tot het feest van de Open-
baring van de Heer (Driekoningen) te 
laten staan. En wie, zoals ondergete-
kende, kerstboom en -stal naar oude 
katholieke gewoonte wil laten staan tot 
het feest van de Opdracht van de Heer 
in de tempel (Maria Lichtmis), wordt 
door velen voor gek verklaard.  
 
Vrede en Gerechtigheid 
Daar kan ik mee leven. Maar ik betreur 
dat wij te weinig beseffen dat ook bij de 
geboorte van het Kerstkind het eigen-
lijke werk pas na Kerst begint. Want het 
kerstkind is niet los verkrijgbaar. Het 
komt ons Zijn Rijk van Vrede en Gerech-
tigheid brengen. En hoewel Hij het komt 
brengen, zal het zonder ons niet aanbre-
ken. ‘Stil maar, wacht maar, alles wordt 
nieuw, de hemel en de aarde,’ zo zongen 
wij vroeger op school. Maar zó is het 
niet! Een koning is geen koning zonder 
onderdanen. Zonder die onderdanen is 
er geen koninkrijk. 

Natuurlijk is het God die Gods Koninkrijk 
wil vestigen, maar God wil dat wij daarbij 
Gods handen en voeten zijn. Het echte 
werk begint pas na Kerstmis. En zoals 
jonge ouders zich niet alleen op de 
geboorte voorbereiden, maar ook op de 
kraamtijd, zo is ook de Advent een voor-
bereiding niet alleen op de geboorte van 
het Kerstkind, maar ook op de vestiging 
van Zijn Rijk. Laten wij in die geest de 
Advent ingaan. 
Diaken Marcel Sarot
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Hebt u wel eens uitgezien naar de geboorte van een (klein)kind? Heel lang 
lijkt het nog ver weg en heel lang heb je zelf ook zoiets van: ‘Laat het nog 
maar niet komen. Wij moeten eerst nog kleertjes kopen, de babykamer inrich-
ten’ enzovoort. Maar kort voor de uitgerekende datum komt er een omkeer 
en heb je lang genoeg gewacht. ‘Laat het nu maar komen!’ Elke dag die het 
dan nog duurt, lijkt een eeuwigheid te duren.

Advent óók voorbereiding 
op vestiging van Zijn Rijk

‘Als ik de armen 
brood geef, noemt 

men mij een heilige.  
Maar als ik vraag 
waarom de armen 

niets te eten hebben,  
noemt men mij een 

communist.’ 
 

(Dom Helder Camara)



 Het is vandaag de eerste dag 
Om met iets nieuws te beginnen 

Waar niemand aan begon 
De eerste dag. 

 
(Van Huub Oosterhuis)

5december 2021-februari 2022
Foto: Marijke van der Giessen
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Bij dit feest van de Openbaring van de Heer spreekt Mattheüs (als enige evangelist) 
over ‘wijzen uit het oosten’ die een ster volgden op zoek naar de pasgeboren koning 
der Joden; zij zijn vertaald naar ‘koningen’. Of het er exact drie waren is onzeker, 
het aantal dat wordt aangehouden is gekoppeld aan de drie benoemde geschenken; 
goud, wierook en mirre. Je zou de drie koningen echte pelgrims kunnen noemen 
die de weg van het geloof volgden en Jezus als een van de eersten in levenden lijve 
zagen. 
 
In veel landen wordt de Openbaring van de Heer groots gevierd. In Spanje bijvoor-
beeld is op 5 januari in de meeste plaatsen een driekoningenoptocht die lijkt op de 
intocht van Sinterklaas. En in Italië is ‘Epifana del Signore’ een officiële vrije dag 
met cadeaus voor de kinderen. Er zijn in de loop van de tijd allerlei gebruiken 
ontstaan rond Driekoningen. Bij ons thuis werd een driekoningentaart gebakken 
met een boon erin verborgen. Wie de boon in haar/zijn taartstuk aantrof, mocht 
zich die dag koningin of koning noemen. 
 
Er is weinig bekend over hoe het de drie wijzen na hun terugreis vergaan is. Volgens 
sommige legendes keerden ze terug naar het toenmalige Perzië. Hun relieken 
zouden zich sinds de 12e eeuw in de Dom van Keulen bevinden.   
Niet voor niets is er veel aandacht voor dit Bijbelverhaal. Goed dat we de openbaring 
van onze Heer ook in onze harten laten voortleven. 
Edward van Leeuwen, parochiaan Leersum

Het feest van Driekoningen (Epifanie), donderdag 6 januari 2022 is het 
(weer) zover. Kerst ligt achter ons en veel mensen markeren deze datum om 
de kerstboom de deur uit te doen.

Digitale adventsretraite 2021 
‘De decembermaand is voor velen een 
drukke periode. Een echt feest is iets 
waar je naar uitkijkt: laat je niet over-
vallen door Kerstmis. De digitale 
retraite geeft je de kans je voor te 
bereiden op dit feest. Een kwartier per 
dag is genoeg. Laat je vier weken inspi-
reren door Bijbelse woorden: hoop, 
verwachting, licht, Vredevorst, dage-
raad. God komt bij mensen op bezoek 
als zij zich daarvoor openstellen.’ Aldus 
de intentie van jezuïet Jan Stuyt, die 
de digitale adventsretraite schreef. Die 
begint zondag 28 november en loopt 
tot zaterdag 25 december. Deelnemers 
krijgen dagelijks een gebedsmail met 
Bijbelteksten, meditatieve vragen, cita-
ten en technische gebedstips. 
Inschrijven voor de gratis digitale 
retraite: via www.ignatiaansbidden.org.

God maakt zichzelf 
bekend

Driekoningen

En dit was dus des werelds heer? 
En dit was zijn paleis? 
Zij deden voorzichtig hun kronen neer 
En baden het Kyrie Eleis. 
 

(Uit: de Driekoningen, Bertus Aafjes)

Kerstthema Geloven Thuis: 
het geboorteverhaal 

Mijn verhaal, jouw verhaal 
Geboren zijn we allemaal 
Het geboorteverhaal van ieder kind is 
speciaal. Vier weken lang in de Advent 
mogen kinderen vragen stellen aan 
hun ouders over hun eigen geboorte-
verhaal. Vragen als: wat dachten jullie 
toen jullie voor het eerst hoorden dat 
ik kwam? Hoe wisten jullie dat ik … 
heette? Wie kwamen er op bezoek? 
Telkens is er ook een toepasselijk 
stukje evangelie. Van al deze vragen 
maken de kinderen een boekje met 
hun eigen geboorteverhaal. Dit is het 
nieuwe Advent- en Kerstthema van 
website www.geloventhuis.nl.  
Met verhalen en prentenboeken, een 
stapelversje, gebedjes, een kijktafel, 
knutseltips zoals een geboortekaartje 
voor Jezus maken, een filmpje over 
hoe jij jezelf bij de kerststal kunt knut-
selen. Met daarnaast de broodnodige 
verdieping voor ouders. Want Jezus 
wordt geboren, maar wat wordt er 
geboren in onszelf? 
Nelleke Spiljard, pastoraal werker
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VAN DE PASTOOR 
Recept voor kerstmis 

Toen ik hieraan dacht, moest ik denken 
aan Paulus Tilma, inmiddels priester 
gewijd. In het jaar dat hij bij mij in huis 
woonde, heeft hij me leren koken. Ik 
ben geen sterrenkok, maar de basis -
gerechten lukken aardig. En in het 
begin hield ik me precies aan het kook-
boek. Maar ik merk dat ik gaandeweg 
creatiever word en meer durf. Er zit 
meer leven in, en wat minder kramp. Is 
dat met leven en geloven ook niet zo? 
Ik heb mensen ontmoet die hebben 
leren koken, leren leven, leren geloven 
met in de ene hand een kookboek, 
maar in de andere hand het leven zelf. 
 
In die zin is een geloofsgemeenschap ook 
een keuken. Jezus is chef-kok, wij de leer-
lingen. In een keuken brandt ook wel 
eens wat aan, er is ook weleens paniek. 
In de keuken worden verschillende 
gerechten bereid: de een is goed in het 
braden van vlees, de ander maakt liever 
het toetje. En er zijn er ook die het liefst 
de keuken schoonhouden. Het is alle-
maal even belangrijk. 
 
In die keuken is het ook goed een 
beetje waardering te hebben voor 
elkaar, want samen maak je dat ene 
diner. En wat heel belangrijk is: het is 
niet de bedoeling dat het eten in de 
keuken blijft, er zitten buiten mensen 
te wachten die maar wat blij zijn met 
dat eten. En tenslotte: die keuken stelt 
niets voor wanneer het belangrijkste 
voedingsmiddel ontbreekt, en dat is de 
liefde: met liefde bereid! 
 
Misschien dat dit alles helpt ons, binnen 
alle drukte van Kerst, ook geestelijk voor 
te bereiden. En dat we zo nu en dan van 
onze eigen keuken naar de keuken van 
onze kerk gaan. Jezus wordt namelijk 
geboren. God wil een gezicht krijgen in 
deze wereld. En daar heeft hij ons en 
onze keuken bij nodig. Ik wens u veel 
kookplezier. Een zalig Kerstfeest.  
Pastoor Harrold Zemann 

Kerstmis is in aantocht, en velen zijn druk bezig met de voorbereidingen. 
Behalve de ‘geestelijke’ voorbereiding is er ook praktisch een hoop te  
regelen. Denk maar aan het kerstdiner.

Met dit gebed van de bisschop van ’s-
Hertogenbosch, Gerard de Korte, in ons 
hart en onze gedachten willen wij als 
pastoraal team en parochiebesturen van 
Sint Maarten en Sint Lucas u een zalig 
kerstfeest toewensen en een gezegend 
2022. Met de bisschop bidden wij dat we 
niet alleen gezellige dagen mogen hebben, 
maar dat dit kerstfeest ons opnieuw de 
ogen mag openen voor de nood van mede-
mensen. Dank voor uw inzet en betrok-
kenheid in het afgelopen jaar. 
 
Hartelijke groet, pastoor Harrold Zemann

Kerstwens  
Goede Vader, 

Wij danken U voor dit kerstfeest. 
Feest van ontmoeting en gezelligheid; 

feest van geborgenheid en warmte. 
Maar voor velen is dit ook een moeilijke tijd 

Mensen die zich eenzaam en ongeborgen voelen,  
in ons eigen land,  

maar zeker ook in gebieden van oorlog en honger. 
Wij danken U voor uw komst onder ons in Christus. 

In Hem toont U Uw solidariteit met daklozen en 
eenzamen, 

Uw verbondenheid met vluchtelingen. 
Geef dat het geboortefeest van Uw Zoon 

ons de ogen mag openen 
voor de nood van medemensen. 

Dat wij, in kracht van Uw Geest,  
willen delen wat wij uit Uw hand hebben ontvangen. 

Door Christus onze Heer.  
Amen.

Pastoor Zemann in zijn superplie en 
toog, gekregen van de parochie b.g.v. 
zijn 25-jarig priesterjubileum.



Lucas vertelt zijn evangelie met alle 
aandacht voor de armen zo, dat de betere 
klasse zich aangesproken voelt. Hij 
gelooft niet dat rijkdom levens verrijkt, 
twijfelt zelfs of rijken wel in de hemel 
kunnen komen. Zegt niet dat het on -
mogelijk is maar heeft er wel een zwaar 
hoofd in. Er is namelijk maar één weg en 
die is: alles weggeven aan de armen. 

 
Hij heeft zijn voorgangers geraadpleegd. Maar zijn verhaal is 
geen verslag, geen notulering van Jezus’ doen en laten. Het is 
een geloofsvertelling waarin hij ons laat zien wie Jezus is, wat 
Hij doet en betekent voor mensen, voor voor- en tegenstanders. 
En soms is hij actueler dan je vooraf zou denken, en dan kan 
zijn visie ons helpen bij onze problematiek met internationale 
gastvrijheid, asielaanvragers, de kloof tussen arm en rijk, 
vreemdelingen in ons midden, met barmhartigheid. 
 
De blinde Bartiméus zit te bedelen langs de weg terwijl het 
leven aan hem voorbijtrekt. Hij roept ‘Zoon van David’, waarin 
messiaanse verwachting, geloof meeklinkt. Maar men snauwt 
hem af. Jezus blijft als enige staan en schenkt hem aandacht. 

‘Heer’, zegt Bartiméus, niet ‘dokter’ ofzo, en Jezus zegt dat zijn 
geloof hem gered heeft. Dan volgt hij Jezus, wordt volgeling. 
 
Dit is geen Specsaver-advies, maar een geloofsverhaal; het is 
de weg die Lucas voor ogen staat bij het schrijven van zijn 
evangelie: dat ik zien mag. 
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Als komend jaar het evangelie wordt gelezen, is dat het 
evangelie van Lucas. Velen zullen dan denken: hebben 
we dat niet eerder gehoord? Maar het Lucasevangelie is 
meer dan een herhaling van zetten. Lucas kijkt en ziet 
zoals alleen hij kan, hij ziet dat rijkdom geen eeuwig-
heidswaarde aan je leven geeft. Het enige recept is: 
afstand doen van alles ten bate van anderen. Maar juist 
dit kan de mensheid niet, volgens Lucas.

En als je nou eens zo kijkt…

Kerstmusical: De hemel op stelten
Er heerst grote opwinding in het hemelse 
engelenkoor, de koorleider oefent met 
alle engelen voor een bijzondere gebeur-
tenis: de engel Gabriël wil met alle enge-
len naar de aarde om daar aan de 
herders de geboorte van Gods Zoon, 
Jezus, te verkondigen. De familiemusical 
die dit verhaal vertelt, wordt in één dag, 
onder begeleiding van professionals, inge-
studeerd. Aan het einde van de middag 
is de uitvoering. Ben je 6 jaar of ouder en 
wil je ook meedoen, meld je dan aan bij 
Marian van der Laan, marianvander-
laan1951@gmail.com, 06-54902728. 
Kerstmusical, zondag 19 december:  
van 9.00-16.00 uur repetitie, 
Parochiecentrum St. Petrus’ banden, 
Rijsenburgselaan 4, Driebergen. En 
om 16.00 uur uitvoering, in de St. 
Petrus’ bandenkerk, Kerkplein 5, 
Driebergen. 

Op 23 december is weer de tradi -
tionele Lichtjestocht in Maarn. Die 
begint om 18.30 uur, in kleine 
groepjes - kinderen onder begelei-
ding van (groot)ouders - vanaf de 
St. Theresiakerk naar landgoed 't 
Stort. Een spannende wandeling 
langs het bospad in het donker door 
het park op het landgoed. En wie 
weet kom je daar de herders, Maria 
en Jozef, de Drie Wijzen wel tegen.  
 
Het programma is in volle voorberei-
ding, maar we beloven een gezellige 
kerstwandeling te kunnen meebeleven, 
met in de kerk als afsluiting een 
programma met verhaal en muziek, 
erna warme chocolademelk, glühwein 
en een overheerlijke oliebol. Nadere 
details volgen in de nieuwsbrief.

Lichtjestocht Maarn

Herders 
Jezus wordt geboren te midden van herders. Een betere 
vooropleiding om ‘de Goede Herder’(Joh 10.11) te zijn, is 
er niet. Het accent valt overigens op ‘Goede’ als kritiek op 
hen die wel herder heten maar het niet zijn. Hij staat in 
een stevige traditie: Mozes was herder (Exodus 3) en David 
moest achter de kudde vandaan geplukt worden om in 
Gods naam koning te worden. In het Johannes evangelie 
vertrouwt de Verrezene zijn schapen - zijn volk - toe aan 
Petrus, die hen met liefde mag wijden. ‘Met liefde’, het 
zijn tenslotte zíjn schapen. Hij had zijn leerlingen al eerder 
op het hart gedrukt: ‘Ik zend jullie als schapen tussen de 
wolven’, met andere woorden: word geen wolf.

Henk Bloem, emeritus pastor

Engelen 
Het Hebreeuws kent het woord ‘engel' niet. Het spreekt 
van 'afgezant‘, of ‘bode’. Maar afgezant: van wie? 
 
Engelen zijn niet-mensen. Zij herinneren ons aan onze 
eigenheid. Zij introduceren een langetermijndenken en 
dagen ons uit verder te denken dan het hier en nu. Zij 
confronteren ons met ons diepste zelf en met wat we 
alleen maar kunnen hopen. Maken ons bewust van de 
wereld van God. 
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Hij werd geboren in Dieren, tegenover de katholieke kerk, 
leerde klokkijken op de torenklok. Kreeg daardoor veel mee 
van de verwevenheid van het katholieke geloof met het dage-
lijks leven. Want wat deden al die kinderen om acht uur ’s 
ochtends in de kerk? ‘Zoals laatst Erik Borgman, katholiek 
hoogleraar theologie, het formuleerde bij een lezing in de 
Maartenskerk: de kerk is er en je moet zien dat je daar je 
plek vindt. De kerk als moeder. Dat is anders dan: je moet de 
kerk zelf uitvinden.’ Zoals het bij hem thuis was: de kerk was 
voor de zondag. En tussendoor las je in de kinderbijbel.  
 
De oecumene had al jong zijn belangstelling. Hij herinnert zich 
hoe, toen hij een jaar of zestien was, Bas de Gaay Fortman, 
gereformeerd politicus, kwam preken in de katholieke kerk aan 
de overkant, maar als voorwaarde had gesteld dat het dan wel 
een eucharistieviering moest zijn. De spanning die er nu is over 
avondmaal en eucharistie, dat ging tóen heel goed eigenlijk.  
 
In zijn eerste wijkgemeente in Amsterdam was het allereerste 
wat hij deed een jonge vrouw uitschrijven die niet langer lid 
wilde zijn. Dat neem je mee. Het maakte dat zijn verwachtingen 
nooit te hoog gespannen waren. De wijkgemeenten holden 
achteruit in die jaren. Inspiratie vond hij toen ook in de 
oecumenische kring van de Dominicuskerk: de preken van Jan 
Nieuwenhuis, de liederen van Huub Oosterhuis, een 
gespreksgroep met pater Van Kilsdonk. Hij volgde ook colleges 
op katholieke universiteiten: in Amsterdam van Yehuda 
Ashkenazy, later in Nijmegen geestelijke begeleiding van Willem 
Berger. De oecumene zit in zijn DNA, hij kan niet anders. 
 
Nieuwe inspiratie vond hij op Iona. Na een teveel aan 
activiteiten was hij uitgeput, gedesoriënteerd: hoe nu verder? 
Op dit kleine Schotse eilandje met zijn christelijke 
oecumenische gemeenschap kreeg hij qua geloof weer grond 
onder de voeten.  Op deze oeroude grond van nog voor het 
ontstaan van de dieren - er zijn op Iona alleen plantenfossielen 
gevonden - viel alles stil, kwam hij weer tot het ervaren van God: 
vijftig tot honderd miljard jaar oud is het hier en ik mag hier toch 
even zijn, als deel van een onuitsprekelijk groot geheel. De 
vroomheid en vrolijkheid, de actie voor vrede en gerechtigheid 
èn de contemplatie, de Keltische spiritualiteit, waarin de 
schepping en de lichamelijkheid volop meedoen: hij kwam 
anders terug. Nog steeds is hij verbonden aan de Iona-
community en leeft volgens de regel van deze wereldwijde 
gemeenschap: waarin je bv. elkaar in groepjes bevraagt op 
waaraan je je tijd en geld besteedt. 

Wil hij nog iets meegeven aan ons katholieken? Wat hem 
vooral raakt in de kleine katholieke gemeenschap in Doorn: 
hun trouw. Dat wil hij graag gezegd hebben. En aan ons alle-
maal legt hij de vraag voor: gaat het om de toekomst van de 
kerk of om de kerk van de toekomst? Het laatste heeft hij 
altijd gezocht, in zijn werk in Doorn. Nieuwe wegen vinden om 
de harten van alle mensen te bereiken.    
Nelleke Spiljard, pastoraal werker

Interview

Gaat het om de toekomst van de 
kerk of om de kerk van de toekomst 
Teun Kruijswijk Jansen, geliefd predikant van de 
Maartenskerk in Doorn, bevlogen collega, ook bij veel 
katholieken in onze parochie bekend en gewaardeerd, 
gaat met emeritaat. Een gesprek met hem over de 
oecumene.

Dag van het Jodendom 
De ‘Dag van het Jodendom’, op 17 januari, is in 2008 door 
de katholieke bisschoppen van Nederland ingesteld. Doel: 
aandacht voor de bijzondere band van de RK Kerk met het 
Jodendom. Onze Kerk komt uit het Jodendom voort en met 
het levende Jodendom delen wij veel waarden en gebeden. 
De maand januari biedt gelegenheid de geestelijke familie-
banden tussen joden en christenen bij onze gelovigen onder 
de aandacht te brengen. Dat is actueel nu antisemitische 
ideeën en daden weer meer en zonder gêne geuit worden. 
Suggesties voor activiteiten: zie www.dagvanhetjodendom.nl 
en/of www.katholiekeraadjodendom.nl. 

Scheidend predikant Teun Kruijswijk Jansen: ‘Wat me raakt in 
de kleine katholieke gemeenschap in Doorn is hun trouw.’



‘Thuis’ deed zij universitair accoun-
tancy, hier kwam zij niet aan de bak. 
En toen de kinderen eenmaal school-
gaand waren, werd het gemis aan werk 
manifest. Een half jaar lang vulde zij 

dat gat met post bestellen, voor PostNL. 
Tot haar dochter op de rk Damiaan-
school hoorde van het Eerste 
Communie project. ‘Dat wil ik ook’, wist 
die meteen. 

Raquel, die al vieringen in de Josephkerk 
bezocht, raakte betrokken bij de voorbe-
reidingen van de communicanten en 
legde zo nadere contacten in het tegen-
over de school gelegen parochiecentrum. 
Haar kinderen werden lid van de Joseph-
club, hun moeder ging daarin mee -
draaien als vrijwilligster. Clubrege laar 
Marian van der Laan, getrouwd met de 
penningmeester in het bestuur van Sint 
Maarten, wees haar vervolgens op de 
vacature bij het parochiesecretariaat, 
vroeg: ‘Iets voor jou?’ 
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Interview

Wie parochie Sint Maarten of 
Emmauslocatie Zeist opbelt, krijgt 
Raquel Greeven aan de lijn. Zij is de 
multi-tasker, de spin in het organi-
satorische web, de zon van het 
secretariaat. Wie schuilt er achter 
die vriendelijke, geduldige tele-
foonstem; waar groeide deze vrouw 
op, waar komt haar – inmiddels 
lichte – accent vandaan? Portret 
van een kanjer met een ontwape-
nende glimlach.

Kan het sprookjesachtiger? De liefde bracht haar in september 2002 voor-
goed naar Nederland, naar Zeist. Trouwde hier met de man die zij had leren 
kennen toen deze in Peru namens de Nederlandse vestiging van het inter-
nationale telecombedrijf waarvoor zíj in haar geboorteland werkte een lang-
lopend project deed. Twee kinderen kregen zij hier: Sebastian, inmiddels 
15, en Catalina, 17. Raquel Greeven-Diaz Castillo (52). Uit Peru: Spaansta-
lig, Zuid-Amerikaans, overwegend katholiek.

Raquel Greeven-Diaz Castillo:  
zon van het secretariaat

WEL HONDERD KEER GESOLLICITEERD, 
EN TOEN WAS DAAR DE PAROCHIE…

Raquel op haar werkplek 
bij het secretariaat.
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Interview

Er volgden gesprekken met pastoor 
Zemann en twee bestuursleden. En het 
klikte. Raquel: ‘In de periode ervoor had 
ik wel honderd keer gesolliciteerd, telkens 
was de reactie: “Je Nederlands is niet 
goed genoeg.” En, mijn Engels is ook niet 
best. Dankzij contacten met moeders op 
het schoolplein, die me hielpen met de 
taal als ik de kinderen bracht of 
ophaalde, was mijn spreekvaardigheid - 
thuis en bij mijn schoonfamilie opgedaan 
- inmiddels verbeterd en ik werd aange-
nomen, eind 2015: ze durfden het áán 
met mij.’ 
 
Het is een drukke baan, voor halve 
dagen. De eerste anderhalf jaar waren 
pittig, zegt ze: ‘Een belangrijke taak is 
de telefoon beantwoorden, vijftien, 
twintig keer per ochtend. Vaak kreeg 
ik te horen: “Wát zeg je, wat bedóel 
je?” Mensen waren soms ongeduldig, 
geïrriteerd zelfs. Maar langzaamaan ging 
het beter. Ik probeer altijd rustig te blijven 
en goed na te denken over wat ik ga 
zeggen. In de begintijd zei ik dan bij 
thuiskomst tegen mijn man: “Mijn Néder-
lands moet beter.” En dan oefenden we 
weer. Met geduld heb ik het gered. En ik 
vind het niet erg iets meermalen te 
moeten herhalen.’ Ze is best trots dit te 
hebben aangedurfd: ‘Het wás een 
sprong in het diepe.’ 

Ze doet het werk inmiddels met veel 
plezier. Ook vindt ze het ‘fijn’ hierdoor 
een plek te hebben verworven in de 
parochie. ‘Mijn moeder zei weleens: “Jij 
zou vaker nee moeten zeggen”, en 
misschien is dat zo, maar ik kán het niet. 
En eigenlijk is het geen probleem voor 
mij, ik vind het gewoon leuk anderen te 
helpen. Ik doe alles met een lach en leg, 
geloof ik, gemakkelijk contact.’ 
 
Nadat ze indertijd in Peru tijdens en na 
afloop van een zakenlunch uitgebreid in 
gesprek was geraakt met die collega uit 
Nederland en de wederzijdse vonk was 
overgeslagen, reisde zij - nadat hij was 
vertrokken - op advies van haar moeder 
voor enkele weken naar Zeist: ‘Mijn 
moeder zei: “Je weet niet hoe hij dáár 
is, hoe zijn familie is.” Nou, hij bleek dus 
ook híer een lief iemand te zijn: een jaar 
later woonde ik in Zeist, op mijn 32ste. 
Dat was een grote stap. In Peru had ik 
mijn werk, mijn familie met drie zussen 
en twee broers, mijn ouders. Mijn hele 
leven lag daar.’ 
 
‘In het begin had ik het moeilijk. De 
taal was lastig, de cultuur is heel 
anders. Nederlanders zijn minder los 
dan Peruanen, hier leven de 
mensen aan de hand van 
hun agenda,  

dáár ga je gewoon naar iemand toe als 
je behoefte hebt die te zien. De 
omgangsvormen zijn ook anders. Voor-
beeld? Ik zou een bekende van mijn man 
voor het eerst ontmoeten; bij binnen-
komst kuste ik hem meteen. Mijn man 
zei dat men dat hier niet doet, je geeft 
elkaar aanvankelijk alleen een hand. 
Maar, het moeilijkste was, en dat is het 
nog steeds: het missen van familie. Mijn 
moeder, die elf jaar geleden overleed, 
was mijn beste vriendin. En het gezin 
waaruit ik kom is hecht. Door WhatsApp 
en Facetime is contact met thuis inmid-
dels gemakkelijker, ik heb nu dagelijks 
familiecontacten. Maar het blijft hoe dan 
ook minder nabij.’ 
 
Om de twee jaar gaat zij naar Peru. Haar 
drie zussen waren in Zeist, één zus en 
haar man komen weer in december. 
‘Mijn broers en vader zijn hier nog niet 
geweest. Vliegangst, denk ik. Bij een 
directe vlucht is het ruim twaalf uur vlie-
gen, een hele onderneming natuurlijk.’

Peru viert alleen kerstavond 
 
Peruaanse katholieken, vertelt Raquel Greeven, vieren alleen 
kerstavond; 25 december is wel een vrije dag. Op de 24ste 
beginnen overal in het land om 22.00 uur feestelijke 
eucharistie vieringen; alle kerken zitten dan stampvol. In 
december is het zomer in Peru, dus dat zijn bloedhete vierin-
gen. Om middernacht is bij de mensen thuis een kerstmaal-
tijd: kalkoen met broodjes en daarbij warme chocolademelk. 
De maaltijd wordt afgesloten met gebed, waarna de moeder 
des huizes met een beeldje van het kindje Jezus langs de 
familieleden gaat, die het een kus geven, vervolgens wordt 
het in de kribbe in een vaak uitgebreide kerstopstelling 
gelegd. Dan gaan mensen, veelal per taxi, naar familie en 
vrienden om samen wat te drinken. In bergdorpen als waaruit 
Raquel’s moeder vandaan komt, zijn levende kerststallen, 
met kinderen verkleed als engel. Na middernacht loopt het 
dorp uit naar die stal voor muziek, dans en een drankje.

Een Peruaanse mini-kerststal van Raquel Greeven.
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ZATERDAG 27 NOVEMBER 
E : 19.00 Woudenberg H. Zemann 
 
ZONDAG 28 NOVEMBER,  
1e Advent 
C : 09.30 Doorn M. Sarot 
C : 09.30 Driebergen werkgroep 
E : 14.00 Driebergen H. Zemann q 
C : 09.30 Leersum werkgroep 
C : 11.00 Maarn M. Sarot 
O : 19.00 Woudenberg N. Spiljard        
E : 09.30 Zeist H. Zemann 
 
ZATERDAG 4 DECEMBER 
E : 19.00 Doorn J. Rutgers 
G : 19.00 Zeist M. v.d. Horst 
 
ZONDAG  5 DECEMBER, 2e Advent 
C : 09.30 Driebergen C. van Loon 
C : 09.30 Leersum M. Sarot 
C : 11.00 Maarn C. van Loon 
C : 11.00 Woudenberg M. v.d. Horst 
E : 09.30 Zeist J. Rutgers 
 
ZATERDAG 11 DECEMBER 
E : 19.00 Leersum H. Zemann 
 
ZONDAG 12 DECEMBER, 3e advent 
E : 09.30 Doorn H. Bloem 
C : 09.30 Driebergen M. Sarot 
C : 09.30 Maarn M. Sarot 
E : 11.00 Woudenberg H. Zemann 
E : 09.30 Zeist H. Zemann 
 
DINSDAG 14 DECEMBER 
B : 19.00 Driebergen H.  Zemann 
 
DONDERDAG 16 DECEMBER 
E : 14.00 Leersum J. Rutgers 
 
ZATERDAG 18 DECEMBER 
E : 19.00 Driebergen J. Rutgers 
 
ZONDAG 19 DECEMBER,  
4e Advent 
C : 09.30 Doorn M. Sarot 
C : 09.30 Leersum N. Spiljard 
C : 11.00 Maarn M. Sarot 
C : 11.00 Woudenberg N. Spiljard 
E : 09.30 Zeist J. Rutgers 
 
VRIJDAG 24 DECEMBER,  
Kerstavond 
E : 19.00 Doorn H. Zemann 
C : 19.00 Driebergen N. Spiljard 
E : 22.00 Driebergen H. Bloem 
C : 21.00 Leersum M. Sarot 
E : 21.00 Woudenberg H.  Zemann 
C : 19.00 Zeist M. Sarot 
C : 21.00 Zeist N. Spiljard t 
E : 23.00 Zeist H. Zemann 

ZATERDAG 25 DECEMBER,  
1e Kerstdag 
C : 09.30 Doorn N. Spiljard 
C : 09.30 Driebergen M. Sarot 
E : 10.00 Leersum H. Bloem 
E : 11.00 Maarn J. Rutgers 
C : 11.00 Woudenberg M. Sarot 
E : 09.30 Zeist J. Rutgers 
 
ZONDAG 26 DECEMBER,  
2e Kerstdag 
E : 09.30 Zeist H. Zemann 
 
ZATERDAG 1 JANUARI,  
Feest moeder God’s 
E : 10.30 Doorn H.  Zemann 
 
ZONDAG 2 JANUARI,  
Openbaring des Heren 
C : 09.30 Driebergen werkgroep 
C : 09.30 Leersum C. van Loon 
C : 11.00 Maarn C. van Loon 
C : 11.00 Woudenberg M. v.d. Horst 
E : 11.00 Zeist H. Zemann 
 
ZATERDAG 8 JANUARI 
E : 19.00 Leersum J. Rutgers 
 
ZONDAG 9 JANUARI, Jezus‘ doop 
C : 09.30 Doorn werkgroep 
E : 09.30 Driebergen J. Rutgers 
C : 11.00 Maarn werkgroep 
E : 11.00 Woudenberg H. Bloem 
E : 11.00 Zeist J. Rutgers 
 
ZATERDAG 15 JANUARI 
Geen viering 
 
ZONDAG 16 JANUARI, 2e zo dhj C 
O: 10.00 Doorn N. Spiljard e  
C : 09.30 Driebergen werkgroep 
C : 09.30 Leersum N. Morpey 
C : 11.00 Maarn N. Morpey 
O: 10.00 Woudenberg werkgroep w 
O: 10.00 Zeist v.n.n.b. r 
E: 11.00 Zeist J. Rutgers 
 
ZATERDAG 22 JANUARI 
E : 19.00 Woudenberg J. Rutgers 
 
ZONDAG 23 JANUARI, 3e zo dhj C 
C : 09.30 Doorn werkgroep 
O : 09.30 Driebergen N. Spiljard 
E : 14.00 Driebergen H. Zemann q  
C : 09.30 Leersum werkgroep 
E : 11.00 Maarn H. Bloem 
E : 11.00 Zeist J. Rutgers 
 
ZATERDAG 29 JANUARI 
Geen viering 

ZONDAG 30 JANUARI, 4e zo dhj C 
C : 09.30 Doorn N. Spiljard 
E : 09.30 Driebergen H.  Zemann 
C : 09.30 Leersum werkgroep 
C : 11.00 Maarn N. Spiljard 
C : 11.00 Woudenberg werkgroep 
E : 11.00 Zeist H. Zemann 
 
ZATERDAG 5 FEBRUARI 
E : 19.00 Doorn J. Rutgers 
G : 19.00 Zeist M. v.d. Horst 
 
ZONDAG 6 FEBRUARI, 5e zo dhj C 
C : 09.30 Driebergen C. van Loon 
E : 09.30 Leersum H. Bloem 
C : 11.00 Maarn C. van Loon 
C : 11.00 Woudenberg M. v.d. Horst 
E : 11.00 Zeist J. Rutgers 
 
ZATERDAG 12 FEBRUARI 
E : 19.00 Leersum H.  Zemann 
 
ZONDAG 13 FEBRUARI, 6e zo dhj C 
C : 09.30 Doorn werkgroep 
C : 09.30 Driebergen N. Spiljard 
C : 11.00 Maarn N. Spiljard 
C : 11.00 Woudenberg werkgroep 
E : 11.00 Zeist H. Zemann 
 
ZATERDAG 19 FEBRUARI 
E : 19.00 Driebergen J. Rutgers 
 
ZONDAG 20 FEBRUARI 
E : 09.30 Doorn J. Rutgers 
C : 09.30 Leersum N. Spiljard 
E : 11.00 Maarn H. Bloem 
C : 11.00 Woudenberg N. Spiljard 
E : 11.00 Zeist J. Rutgers

Vieringen  
rooster Vieringenrooster van zaterdag 27 november 2021 

t/m zondag 19 februari 2022

B   :  Boeteviering 
E :   Eucharistieviering 
C :   Communieviering 
G :   Gebedsviering 
O :   Oecumenische (advents)viering 
V :   Vespers 
v.n.n.b. : voorganger nog niet bekend

q Kisiclub 
w Viering in De Voorhof, Nico Berg-

steijnweg 139, Woudenberg 
e Viering in de Maartenskerk,  

Kerkplein 1, Doorn 
r Viering in de Oosterkerk,  

Woudenbergseweg 44, Zeist 
t Viering gaat door als de dan 

geldende coronamaatregelen  
het toelaten. Kijk hiervoor op onze 
website.
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Vieringen  
rooster

ZEIST – VESPERS IN DE ADVENT  
Het thema van deze vespers is: 'Uit uw hemel zonder grenzen'.  
1 december: Nelleke Spiljard en Jeannette van Andel. Thema: ‘hemel’.  
8 december: Maaike de Jong en Corry Gerrits. Thema: Thema: ‘sporen van 

licht’. 
15 december: Marja van der Horst en Nannie Boers. Thema: ‘vuur’. 
22 december: Gertjaap Kardol en Ellen de Boom. Thema: ‘woord’.  
 
Plaats: 1, 15, 22 dec.in Kerkelijk Centrum Zeist-West, de Clomp 33-02, Zeist;  
8 dec. Doopsgezinde kerk, Pauw van Wieldrechtlaan 29A, Zeist. 
Aanvang: 19.15 uur.  
Pianist: Gertjaap Kardol; zangers uit de parochie en Zeist-West.  
Wil je mee wil zingen, kom dan om 18.45 uur.  
(geldt voor Kerkelijk Centrum Zeist-West). 
Van harte welkom!

Online vieren 
De Eucharistieviering op zondagmorgen (09.30 uur, vanaf 1 januari 2022 om 11.00 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 de vieringen op zondagmorgen zijn te downloaden via onze website: www.parochie-sintmaarten.nl.

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

Eucharistievieringen door de week 
• Driebergen: elke woensdagmorgen om 09.30 uur in de Petrus- en Pauluszaal, 

Rijsenburgselaan 4.  
• Zeist: elke donderdagmorgen om 09.30 uur in de St. Josephkerk, Rozenstraat 

20. Deze viering wordt niet uitgezonden via de livestream.  
• Maarn: elke vrijdagmorgen om 09.30 uur in de St. Thereriakerk, Amersfoort-

seweg 50.  Vanaf 09.00 uur staat het Heilig Sacrament uitgesteld en is er 
gelegenheid voor aanbidding 

 
Parochianen uit de hele parochie zijn welkom! Kijk voor de voorgangers van deze 
vieringen op onze website. 

Leersum – vespers in de 
adventstijd 
In de periode van advent houden de 
Andrieskerk en Johanneskerk wekelijks 
samen een kort avondgebed/vesper. 
Een half uur zingen, bijbel woorden, 
gebed en stilte. Zo bereiden we ons 
voor op het kerstfeest.  
Data: dinsdagavond 30 november, 7, 
14, en 21 december. 
Tijd: 19.30-20.00 uur. 
Plaats: Johanneskerk, Lomboklaan 9, 
Leersum. 
Begeleiding: Theo Wagenaar en ds. 
Evelyn Noltus.

Woudenberg - Oecumenische 
adventszangdienst 
Zondag 28 november (1e Advent) is er 
om 19.00 uur in de H. Catharinakerk 
een oecumenische adventszangdienst 
waarbij er weer samenzang mogelijk is. 
Een viering als voorbereiding op kerst 
met mooie teksten en samenzang om 
de adventsperiode mee te starten.  
Voorgangers zullen zijn pastoraal 
werkster Nelleke Spiljard en dominee 
Pieter Koekkoek.
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Nieuws 
& achtergrond

De Alphacursus bij parochie Sint Maarten loopt volop. Drie deelne-
mers vertellen hier over hun ervaringen tijdens de eerste bijeen-
komsten. Ook een overzicht van de bijeenkomsten die nog volgen. 
Die zijn afzonderlijk te bezoeken, wel even aanmelden.

Verrassende nieuwe inzichten 
Bij het doornemen van de digitale nieuwsbrief van onze paro-
chie viel mijn oog op de Alphacursus. Na 1,5 jaar van een 
door corona opgelegd kluizenaarsbestaan sprak de kans mij 
erg aan om mensen weer ‘live’ te ontmoeten en samen te 
eten i.p.v. je maaltijd alleen voor de buis weg te kauwen. Daar-
naast ook een mooie gelegenheid me meer te verdiepen in 
geloofszaken. Elke avond heeft een gastspreker. En in de 
gesprekken die volgden, spraken mensen - soms tot voor kort 
volslagen vreemden voor elkaar - vrijuit over hun geloofsbele-
ving. Ook werd naar elkaar geluisterd, waarbij iedereen in 
haar/zijn waarde werd gelaten; daardoor kwam ik tot verras-
sende nieuwe inzichten. Eigenlijk is ‘cursus’ geen adequate 
omschrijving; het is meer een middel samen bezig te zijn met 
‘geloven’, waarbij deelnemers vrijmoedig en op basis van 
gelijkwaardigheid hun geloofsbeleving delen. 
Een dankbare cursist

Zeker sprake van geloofsverdieping 
Sinds 30 september volg ik samen met mijn vrouw Angela de 
wekelijkse Alphacursus in Driebergen. Er zijn in totaal elf 
bijeenkomsten. Bij de eerste bijeenkomst gevraagd naar het 
motief antwoordde ik dat geloofsverdieping mijn opzet was 
om deel te nemen. En dat lijkt tot nu toe zeker het geval. De 
lezingen worden gegeven door betrokken sprekers met grote 
kennis van het onderwerp. Het prima avondeten, liefdevol 
bereid door vrijwilligers, is dan al gebruikt in grote gezelligheid, 
omgeven door grotendeels nieuwe mensen. Ook de organisa-
torische kant is goed ingevuld door vrijwilligers, die elkaar 
afwisselen. Na de lezingen is ruim gelegenheid met de spre-
kers en elkaar van gedachten te wisselen. Wezenlijke geloofs-
vragen komen dan aan de orde. Dat is van groot belang voor 
de geloofsverdieping.  

Bas Bueno-de-Mesquita

Mijn Alpha-ervaring 
Hoe ik de Alpha-cursus heb ervaren, tot nu toe? 
Ik kan ronduit zeggen: heel goed. Vanaf het 
begin is de sfeer openhartig, de sprekers zijn 
bemoedigend en de onderlinge gesprekken zijn 
boeiend. Ik vind het fijn van medegelovigen te horen hoe zij in 
het leven en in het geloven staan. Dat is blik verruimend en 
hartverwarmend. En speciaal aangenaam: de gastvrijheid van 
het Alpha-team, inclusief de gezamenlijke maaltijden. Ik kijk 
met verwachting uit naar de volgende bijeenkomsten. 
Jan Hospes

Rest cursusprogramma 
* Donderdag 25 november: Hoe vertellen we het 

anderen? Gastspreker Mgr. Herman Woorts 
* Donderdag 2 december: Geneest God ook vandaag nog? 

Filmavond 
* Donderdag 9 december: Wat is de kerk? Hoe nu verder? 

Gastspreker diaken Rini Bouwman 
Plaats: Parochiecentrum St. Petrus’ banden, Rijsenburgselaan 4, 
Driebergen. Tijd: 18.00-21.00 uur. Aanmelden (per avond mogelijk): 
Marian van der Laan, marianvanderlaan1951@gmail.com of  
06-54902728.

Familiedag een 
GROOT succes  
Een Eucharistieviering waarbij onze KisiClub de muzikale 
omlijsting leverde, een natuurwandeling o.l.v. van vicevoor-
zitter Peter Reinders, sinds kort ook boswachter, muziek door 
de Josephclub, imker Corine Huystede die vertelde over bijen-
volken en hun belang voor ons. Die activiteiten hebben onze 
Familiedag, afgelopen 26 september in Driebergen, tot een 
groot succes gemaakt. Corrie Werdler en Joke Ooik uit Auster-
litz bereidden een warme maaltijd, goed glas wijn erbij. En 
de talrijk aanwezige kinderen vermaakten zich op de spring-
kussens die voor deze gelegenheid waren opgebouwd. Een 
dag met prachtig weer die extra verbinding – óók tussen jong 
en wat ouder (zie foto) – opleverde.
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Velen in onze parochie kennen inmiddels ook het fantasievolle 
verhaal voor kinderen over hoe het verder ging met de bede-
laar en zijn halve mantel. De volgende dag gaat hij op zoek 
naar Maarten om hem te bedanken. Onderweg komt hij een 
meisje tegen dat bibberend van de kou op de fluit speelt om 
nog wat te verdienen. De bedelaar weet hoe dat voelt en deelt 
de halve mantel 
opnieuw. Dan komt 
hij een vrouw tegen 
met een kindje dat 
huilt van de kou enz. 
 
Het eind van het 
liedje is dat de bede-
laar met een klein 
stukje mantel bij 
Maarten aankomt en 
hem bedankt. ‘Maar 
goede man, waar is 
hij gebleven?’ vraagt 
Maarten. De mensen 
die door de bedelaar 
geholpen zijn, doen 
hun verhaal. De 
tranen springen 
Maarten in de ogen. 
Maar daar weet de 
bedelaar, met zijn 
laatste stukje mantel, 
wel raad mee…. 
Mooi, wat Maarten 
allemaal ontvangt 
van de bedelaar 
bron: www.geloven- 
thuis.nl. 
 
Hoe is het in onze parochie, nog steeds in de naweeën van 
de coronatijd? Veel gemeenschappen hebben zorgen: we 
worden steeds kleiner, we zijn met ‘grijze duiven’ onder elkaar. 
Veel dingen doen ons pijn, onlangs weer de berichten over 
het verschrikkelijke seksuele misbruik in onze kerk in Frankrijk. 
En toch gebeurt er iets. Misschien bescheiden qua getallen, 
maar met de ogen van ons geloof bezien, stelt het wel degelijk 
wat voor. Zoals de opvang van een vluchtelingengezin in Leer-
sum; inderdaad, één gezin. Maar als christenen geloven we 
niet in de druppel op de gloeiende plaat, we geloven: ieder 
mens is er één, ieder mens heeft het leven gekregen, net als 
ik, en is van oneindige waarde in Gods ogen. 

Dan de Dag van Ontmoeting in Zeist voor zieken en ouderen, 
met een enorme toewijding dit jaar georganiseerd verspreid 
over een aantal plekken i.v.m. corona: wat een werk. En mooi 
om te zien hoe de mensen naar huis gingen daarna, dit heeft 
blijdschap en steun gegeven. 
 

En het vele, vaak 
onzichtbare be-
zoekwerk. Het 
Voedselbank-uit-
giftepunt in de 
Martinuskerk in 
Doorn, waaraan 
een paar parochi-
anen meewerken. 
Het idee van sa-
men lunchen na 
de zondagse ge-
bedsvieringen in 
Maarn. Een 88-
 jarige parochiaan 
die in haar eentje 
950 mutsen brei-
de voor Sant’Egi-
dio en nu vraagt 
of we willen hel-
pen warme sjaals 
en truien in te za-
melen, want vele 
handen maken 
licht werk. De Jo-
sephclub-band, 
leeftijdsgenoten 
van Sint Maarten, 
voortgekomen uit 
kinderactiviteiten 

in onze parochie, die speelt in verzorgingshuizen, verpleeg-
huizen, een woonzorgcentrum met leeftijdsgenoten met een 
verstandelijke beperking. 
 
Telkens zijn er voorbeelden die nieuwe moed geven dat we 
geen clubjes zijn geworden, niet een soort ‘voor-en-door-vereni-
ging’. Dat we nog steeds met elkaar, hoe bescheiden ook, 
echt kerk kunnen zijn: voor een tijd een plaats van God. 
 
 
 
Nelleke Spiljard, pastoraal werker

In onze parochie Sint Maarten kent jong en oud het verhaal over de Romeinse soldaat tegen wil en dank Maarten, 
die – achttien jaar oud – op een koude dag bij de stadspoort van Amiens zijn warme mantel deelt met een bedelaar. 
’s Nachts verschijnt Christus hem in een droom met de halve mantel om; hij zegt tegen de engelen: ‘Kijk, deze 
mantel heeft Maarten mij gegeven.’ We horen hierin die bekende zin uit het Bijbelverhaal van Mattheus: ‘Wat je 
voor de minsten van de mijnen hebt gedaan, heb je voor mij gedaan.’ 

Sint Maarten: hoe delen wij de Mantel?

Tegeltableau: de Romeinse soldaat Maarten staat op het 
punt zijn mantel met een kleumende bedelaar te delen.
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Paus Franciscus spreekt graag over 'synodaliteit'. Dat is een moeilijk 
woord voor 'samen op weg'. Daarmee bedoelt hij twee dingen: 
 
Ten eerste, we zijn samen kerk. Bij het woord 'kerk' denken we spontaan vaak aan 
bisschoppen en de paus. De hiërarchie, zeggen we ook wel. Kerk in de vorm van 
een pyramide. Maar wat zou de kerk zijn zonder alle gelovigen? Volgens het Tweede 
Vaticaans Concilie is de kerk op de eerste plaats: alle gedoopten die door God 
samengeroepen zijn tot verbondenheid in geloof en in inzet voor de goede zaak. 
 
Ten tweede, we zijn op weg. Net als het joodse volk op weg was van de slavernij 
naar het beloofde land, zo is de kerk op een pelgrimstocht. Op een pelgrimstocht is 
het soms zoeken naar de goede weg: moeten we linksaf, rechtdoor, of gingen we 
verkeerd? In de loop van de geschiedenis heeft de kerk inderdaad haar visie soms 
bijgesteld, bijvoorbeeld over slavernij en oecumene. 
 
Samen op weg dus. Met de Heilige Geest als 'GPS'. Hij leidt de kerk: wat zou de 
kerk zijn zonder de Geest? Dat doet de Geest niet alleen via bisschoppen en de 
paus, maar ook via de 'geloofsgevoeligheid' (sensus fidei fidelium) van iedereen. 
Het verleden en de traditie zijn belangrijke bronnen, maar ook de 'tekens van de 
tijd': de Geest spreekt nog steeds. En dus, zegt paus Franciscus, is het belangrijk 
met elkaar in gesprek te zijn. We kunnen van elkaar leren over wat God ons te 
zeggen heeft. 
 
Dat is een bijzonder soort gesprek: geen discussie, gelobby of argumenteren, maar 
open en ontvankelijk – dus arm van geest – luisteren naar 'wat de Geest tegen de 
kerken zegt' (Apokalyps). De bisschoppen beslissen uiteindelijk, maar paus Fran-
ciscus moedigt hen aan éérst goed te luisteren. Omdat we samen kerk zijn, op 
pelgrimstocht, met de Geest als GPS.

Nieuws & 
achtergrond
Nieuws 
& achtergrond

Misschien hebt u al iets gehoord over de synode in onze wereldkerk. Wat 
houdt die in? Jos Moons sj – jezuïet, promoveerde in Tilburg op de onder-
werpen Heilige Geest, Kerk en Tweede Vaticaans Concilie – aan het woord:

Samen op weg met de Geest als GPS

‘Licht in het duister’ 
Tijdens de ‘Week van gebed voor 
eenheid van christenen’ staan 
miljoenen christenen over de hele 
wereld stil bij de ster van Betlehem. 
Een licht dat schijnt in het duister en 
de weg wijst naar Jezus. De gebeds -
week - met als thema ‘Licht in het 
duister’ - is in 2022 van 16 t/m 23 
januari. Door samen te bidden tonen 
we verantwoordelijkheid voor anderen 
door de problemen van de samen -
leving in de voorbeden een plek te 
geven. Het thema is toepasselijk in 
deze tijd. We leven in een wereld die 
hunkert naar licht in de duisternis. De 
wereldwijde coronapandemie en de 
economische, politieke en sociale 
crises die daaruit voortvloeien, laten 
dat eens te meer zien.

Werkgroep bedevaar-
ten zoekt 'reislustige' 
versterking 
Wie het leuk lijkt voor Sint Maarten 
deelnemers te werven aan volgende 
reizen en dagbedevaarten samen met 
de Sint Lucasparochie, kan contact 
opnemen met Willie van Kooij. St. 
Lucas organiseert al jaren reizen, 
samen met St. Maarten. Vanwege het 
enthousiasme en de belangstelling 
maken wij in 2022 een extra reis, in 
september, naar Lourdes en Nevers; 
een busreis, er zijn nog plaatsen 
beschikbaar. Interesse? Laat het 
weten, dan houden we je op de 
hoogte. De reis naar Griekenland, dit 
jaar uitgesteld vanwege corona, is nu 
in 2022. Maar, die is volgeboekt. 
Fred Kok (pastor), Mirjam Schouten,  
Willie van Kooij (willievankooij@gmail.com,  
06-21410286).
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Nieuws 
& achtergrond

Samen werken aan de toekomst 
van de Sint Maarten Parochie

Beste lezer, 
 
Eerder dit jaar, in juni, deden wij verslag van de voortgang 
van het project samen werken aan de toekomst van onze 
Sint Maarten Parochie (SMP). Graag geven wij hierbij 
opnieuw inzicht in de ontwikkelingen. 
Wij vroegen ons toen af hoe de SMP er zou kunnen uitzien 
over aan aantal jaren. Wij willen dat de SMP verwelkomend, 
relevant en dienend blijft. Zodat iedereen zich kan thuis 
voelen, het de beste plek is om over diverse thema’s van 
gedachten te wisselen, waarbij locaties zowel een essentieel 
deel uitmaken van het geheel, als bijdragen aan dat geheel. 
Donderdag 4 november jl. hadden wij een werkbijeenkomst, 
waarbij de Locaties vertegenwoordigd waren, het pastoraal 
team (PT) en het parochiebestuur (PB). Het was een inspi-
rerende bijeenkomst waarin concrete vervolgstappen zijn 
gezet. Stappen die er kort gezegd op neerkomen dat de 
locaties intensief willen samenwerken op drie relevante 
thema’s. 
Ten eerste willen wij samen vernieuwing en ontwikkeling 
omarmen, zodat initiatiefnemers snel weten waar ze aan 
toe zijn. Hiertoe wordt een Team Innovatie opgericht, 

bemenst met vertegenwoordigers uit de locaties, met een 
lid van het PT voor de onderlinge afstemming.  
Ten tweede willen wij de open en inclusieve sfeer verder 
ontwikkelen zodat iedereen zich welkom kan voelen. Hiertoe 
worden twee teams opgericht: een Team Verbinding, gericht 
op zowel de kerk als op daarbuiten, en een Team Jongeren, 
voor en door jongeren omdat zij de toekomst van de SMP 
zullen zijn. Ook hier zal een lid van het PT een coördinerende 
rol oppakken. 
Ten derde willen wij actieve gemeenschappen organiseren 
dwars door de bestaande organisatie heen. Hiertoe worden 
twee teams opgericht: een Team Groene Parochie (gericht 
op bezieling, vinden van hoopvolle tekens en nemen van 
acties op het gebied van verduurzaming) en een Team 
Vitale Koren (gericht op het bieden aan zowel de koorleden 
als de luisteraars van een nog mooiere ervaring). 
Er is brede bereidwilligheid vanuit de locaties om extra 
elan te creëren door samen te werken. Graag houden wij u 
weer op de hoogte van nieuwe stappen.  
 
Met vriendelijke groet, namens de samenwerkende Locaties, 
het PT en PB, 
Harrold Zemann, Peter Reinders

Aan: Parochianen Sint Maarten Parochie 
Van: Samenwerkende Locaties, Pastoraal Team, Parochiebestuur 
7 november, Maarn

Kijken in de kerk

Met hun tocht vragen ze aandacht voor klimaatgerechtigheid. 
De meeste pelgrims hebben er weinig fiducie in dat er nu echt 
een doorbraak zal komen, hoe urgent de klimaatcrisis ook is. 
Ze vertelden dat de tocht zelf belangrijker is, omdat ze daar-
door veel ontmoetingen hebben en zo meer mensen ervan 
kunnen doordringen dat klimaatverandering iedereen treft. 
En dat ook iedereen kan bijdragen aan een leefbare wereld. 
Gewoon door het te doen, stap voor stap. Net zoals de pelgrims 
op weg zijn gegaan. Gewoon gaan. 
 
Ze vertelden enthousiast over betrokken mensen die ze onderweg 
waren tegengekomen en die hadden verteld over hun projec-
ten. 800 studenten hadden nagedacht over wat ze zelf kunnen 
doen en zeiden er eerlijk bij dat ze dat nooit op die manier 
gedaan zouden hebben als de pelgrims niet langs waren geko-
men. ‘Tegenwoordig moet je iets geks doen om ergens 
aandacht voor te vragen’, zegt een pelgrim in een uitzending 
die Slotstad Radio maakte. Blijkbaar is een pelgrimstocht van 
een paar duizend kilometer gek genoeg. 
 
Ik vond het mooi één dag deel te mogen zijn van deze tocht 
en de doorgaande pelgrims zo te kunnen ondersteunen. Want 
zo ervaren ze dat. Ze voelen zich gedragen door iedereen die 
meeloopt en door al die mensen die zorgen voor de overnach-
tingen en de maaltijden. Daar zijn ze erg dankbaar voor. 
Marjolein Tiemens, parochiaan Driebergen

Van 7 op 8 oktober overnachtten de deelnemers aan de 
internationale klimaatmars in Zeist, de vrijdag liep ik 
een etappe mee, naar Maarssen. Samen lopen, samen 
praten, steeds weer met iemand anders. Ik sprak met 
mensen uit Zweden, Italië, Duitsland, Polen en Zwitser-
land. Ik vroeg ze naar hun verwachtingen voor de 
klimaattop in Glasgow.

Een dagje meelopen met de 
internationale klimaatpelgrims

De internationale klimaatmars deed ook Zeist aan.  
FOTO Nelleke Spiljard
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Nieuws 
& achtergrond

We vinden het allemaal belangrijk er goed uit te zien, denk ik. Daar is van alles aan te 
doen. We proberen ‘in balans’ te blijven met sporten, beweging, verstandig eten. En 
dat geldt ook voor ons als kerk en parochie. ‘We willen er goed blijven uitzien.’ Niet 
alleen aan de buitenkant, de stenen, maar vooral aan de binnenkant, de ‘levende 
stenen’. Daarom willen we blijven vieren en samenkomen. Binnen en buiten het kerk-
gebouw elkaar blijven ontmoeten in vreugde en verdriet. Juist in die coronapandemie 
hebben veel mensen dat laatste enorm gemist. 
 
Al eeuwenlang zijn mensen bezig het evangelie handen en voeten te geven, zorg te 
hebben voor mensen in welke situatie ook. Natuurlijk, er zijn pijnlijke en moeilijke 
hoofdstukken waar we niet blij mee zijn. Maar we proberen voortdurend de ‘balans’ 
weer te vinden. Niet alleen de buitenkant moet ‘er goed uitzien’ - onze kerkgebouwen, 
pastores moeten worden onderhouden, activiteiten willen we ondersteunen - tegelij-
kertijd geldt dat ook voor onze binnenkant, ons hart. 
 
Gevoed door de liefde van God, bemoedigd en gezonden door het evangelie proberen 
wij een oase in de samenleving te zijn. Daarvoor is óók geld nodig. Als pastoor van 
onze mooie geloofsgemeenschappen binnen de Sint Maarten en Sint Lucasparochie 
hoop ik van harte dat u ook dit jaar weer wilt bijdragen. Om onze kerk en parochie ‘in 
balans’ te houden. We willen een plek zijn waar mensen van zeggen: het is goed daar 
te zijn, daar voel ik me welkom. Dank u wel voor uw betrokkenheid en uw bijdrage. 
 
Hartelijke groet, pastoor Harrold Zemann

‘Wat zie je er goed uit!’ Regelmatig hoor ik het mensen tegen me zeggen. 
Ze bedoelen waarschijnlijk niet alleen dat ik in hun ogen een goede kleur 
heb; in de loop van de jaren ben ik wat aangekomen. De slanke pastor van 
toen bestaat niet meer. Het is soms een hele kunst ‘balans’ te houden 
tussen de verleidingen van de koelkast en vasten.

’Laten we elkaar  
vasthouden’ 
Kerkbalans 2022 is van groot 
belang voor de financiële conti-
nuïteit van onze geloofsgemeen-
schap Sint Maarten. De lockdown 
drukte een zwaar stempel op de 
lopende begroting, we stevenen 
af op een stevig tekort. We zitten 
nu in opnieuw in een roerige peri-
ode: weer opbouwen maar ook 
nieuwe onzekerheden en maatre-
gelen. Laten we elkaar bovenal 
vasthouden. Daar is uw hulp bij 
nodig, dat lukt niet zonder al die 
mensen die zich inzetten, en ook 
niet zonder geld. We vertrouwen 
erop dat u straks weer ruimhartig 
zult geven aan uw kerk, de kerk 
van morgen. Wees welkom en 
alvast hartelijk dank voor uw 
goede gaven. 
 
Gerard Hoogervorst, penningmeester@paro-
chie-sintmaarten.nl 

Sabbatical Marcel Sarot 
Van de Universiteit van Tilburg heb ik, vanwege een lange 
bestuursperiode, een sabbatical van zes maanden gekre-
gen. Inclusief de vakantieperiode betekent dit dat ik van 
januari t/m augustus 2022 ‘weg’ zal zijn. In deze periode 
kan ik ‘bijtanken’ en onderzoek doen. Voor St. Maarten 
betekent het dat ik dan niet voorga op de zondagen en 
slechts zeer beperkt beschikbaar ben. Ook zal ik minder  

 
 
reageren op e-mail en appjes. Op dit moment weet ik nog 
niet wanneer ik wel en niet in Nederland zal zijn; corona 
maakt het onmogelijk lang van tevoren te plannen. Als ik 
er ben, blijf ik langer lopende pastorale contacten gewoon 
voortzetten en ben ik voor noodgevallen beschikbaar.  
 
Marcel Sarot, diaken

Kerkbalans: help mee onze 
parochie ‘in balans’ te houden



DRIEBERGEN - 11 DECEMBER - KERSTCONCERT BARO-
KENSEMBLE LA FRAGOLE 
Het barokensemble La Fragola biedt een gratis kerstconcert 
aan in de kerk van Sint Petrus’ banden (Kerkplein 5, Drie-
bergen). Op het programma staan o.a. delen uit het 
Weihnachtsoratorium van Johan Sebastiaan Bach en het 
'Concerto per la notte di Natale' van Corelli. Meer informatie 
over ensemble en aanvangstijd vindt u de komende weken 
in de nieuwsbrieven.  
 
ZEIST - 22 DECEMBER - VOLKSKERSTZANG,  
ZINGT U MEE? 
Het Leger des Heils nodigt u uit om samen de kerst in te 
luiden met het zingen van kerstliederen. Het muziekkorps 
van het Leger des Heils Zeist zorgt voor de begeleiding. Er 
zijn liederenbladen beschikbaar en voor degenen die moeite 
hebben met staan, is er zitgelegenheid. Neem, zo mogelijk, 
een kerstlantaarn mee om een mooie kerstsfeer te creëren. 
Tijd: 19.00-20.00 uur. Plaats: marktplein tegenover Wees-
huislaan 30 (het gebouw van het Leger des Heils).We zien 
graag naar u uit! Geloofsgemeenschap Leger des Heils Zeist 
 

DRIEBERGEN – 12 FEBRUARI 2022 
– EERSTE POPCONCERT JKD   
JKD is een projectkoor in Driebergen, 
waar iedereen van 14 tot 40 jaar van 
harte welkom is om te zingen. Het JKD 
repeteert wekelijks op vrijdagavond 
en zal in februari 2022 haar eerste 
concert geven. Naast het zingen is 
gezelligheid een belangrijk onderdeel, 
er worden veel verschillende activitei-

ten georganiseerd gedurende het project. Dirigente Lieke 
Geraats - van Oostenbrugge  probeert het koor ieder project 
weer naar een hoger niveau te tillen. Wil jij graag meezingen 
of met ons in contact komen, mail dan naar: jkddrieber-
gen@gmail.com. Je kan ons ook vinden op Facebook (JKD) 
en op Instragram (jkd.driebergen). 
 
LEERSUM - 19 FEBRUARI - LIEDMIDDAG 
Tijdens deze liedmiddag komen we - samen met de cantorij 
van de Johanneskerk en leden van het koor van de geloofs-
gemeenschap St. Andries - al zingend 'op adem'. Onder 
leiding van cantor Jandirk Pronk oefenen we bekende en 
nieuwe liederen uit het Liedboek en andere bundels. Afslui-
tend een korte vesper waarin de ingestudeerde liederen 
met teksten en gebeden bij elkaar komen. Zingt u mee? 
Alleen de vespers bijwonen kan natuurlijk ook.  
Tijd: 14.00–16.00 uur oefenen liederen; 16.15-16.45 uur 
vespers. Plaats: Johanneskerk, Lomboklaan 9. Aanmelden 
Epko Smit, esmitgjkramer@ziggo.nl.
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Doorn - Sint Martinuskerk elke 
donderdagmiddag open voor inloop, 
bezinning of gesprek
Initiatiefneemsters Gina Peters en Annemarie Damen, die 
namens de parochie aanwezig zullen zijn, zeggen hierover: 
"Gedurende de covid-periode waren alle kerken noodgedwon-
gen gesloten. De deur dicht is vanzelfsprekend niet de rol die 
een kerk in de lokale gemeenschap wil vervullen: mensen 
zijn juist welkom. Soms hebben ze de behoefte om even stil 
te zijn, soms om hun verhaal te delen. Daarom doen we elke 
donderdagmiddag (14.00-16.00 uur) de deuren van de kerk 
(Dorpsstraat 15) open. Iedereen is welkom om even binnen 
te lopen, te gaan zitten en de sfeer van het gebouw te beleven, 
of om juist even te praten." 
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Driebergen - Wie wil meehelpen met 
de Kinderwoorddiensten?
De werkgroep gezinsvieringen, die de kinderwoorddiensten 
op de 1e zondag van de maand en gezinsvieringen rondom 
de feestdagen verzorgt, zoekt versterking. De hoeveelheid 
werk is beperkt en je hoeft niet elke keer beschikbaar te zijn. 
Help je mee? Voor vragen, meer informatie of aanmelden 
stuur je een mailtje naar werkgroepkinderwoorddienst@paro-
chie-sintmaarten.nl. Hopelijk tot gauw!  
Namens de Werkgroep Gezinsvieringen parochie Sint Maarten, 
Reinoud Hilhorst (06-15560006)

Onze locatie probeert zo 
goed mogelijk voor onze 
oudere, soms eenzame, 
(mede-) parochianen te 
zorgen. Dit gebeurt o.a. 
door het sturen van een 
handgemaakte verjaar-
dagskaart (zie ook pag. 21). 

De vrijwilligers die de adressen op de enveloppen schrijven, 
kunnen wel wat hulp gebruiken. Wie heeft een leesbaar hand-
schrift en wil komen helpen? Meldt u zich dan bij Raquel 
Greeven, 030-6922113 of emmaus@parochie-sintmaarten.nl. 
Met zo’n klein gebaar maakt u iemand heel blij.

Zeist - Gezocht: parochianen die 
verjaardagskaarten willen schrijven

Uit de parochie 
verdieping & oproepen 



Na afloop van de viering de overwe-
ging nog eens nalezen: pastor Verhaar 
maakte dat vele jaren mogelijk door 
de tekst van zijn overweging beschik-
baar te stellen. Aanvankelijk 
verscheen het in de vorm van een 
gedrukt A-4 tje dat parochianen 

konden meenemen bij het verlaten van de kerk. Later was elke 'Terugblik' na afloop 
van de viering te vinden op de website. Zoals u waarschijnlijk weet heeft pastor 
Verhaar -gezien zijn leeftijd- besloten niet meer voor te gaan. Gelukkig zijn veel van 
de teksten van zijn overwegingen in digitale vorm bewaard gebleven, zodat we er 
nu een digitaal archief van konden maken. U vindt een groot aantal lezingen via de 
optie 'Vieringen' op de startpagina van de website (www.parochie-sintmaarten.nl).
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Uit de parochie 
en verder...

De seniorenverenigingen KBO-PCOB en ASZ bieden in samenwerking met en met 
subsidie van o.a. de Gemeente Zeist en locatieraad St. Josephkerk deze gratis 
iPadcursus aan. U leert omgaan met een iPad (basiskennis) en met het gebruik 
van het Internet. Hiervoor krijgt u een maand een iPad te leen. U dient thuis te 
beschikken over een wifi-modem met aansluiting bij een internetprovider. 
Cursusdata: Dinsdag 1-8-15-22 februari 2022 en woensdag 2-9-16-23 februari 
2022. Er zijn ook twee extra lessen met een eigen iPad op dinsdag 8 en 15 maart. 
Tijd: 10.00-12.00 uur of 14.00-16.00 uur. Plaats: Parochiecentrum Emmaus, Rozen-
straat 20, Zeist. Meer informatie en aanmelden: Piet Giel, Korte Bergweg 55, 
3712 AE Huis ter Heide, 030-6911224, ipadcursusasz@gmail.com. Kosten cursus: 
gratis. Optie: aanschaf handboek: € 12,50.

Doorn - Josephina 
Duivenvoorde neemt 
na 20 jaar afscheid van 
het St.Martinuskoor
Als alt was Josephina altijd aanwezig bij 
repetities en de zondagse vieringen. In 
de repetitiepauzes zorgde ze voor thee 
of koffie. Dikwijls was zij lid van de feest-
commissie en hielp ze mee met de orga-
nisatie van onze jaarlijkse uitstapjes en 
de Martinusfeesten. Niet alleen het koor 
zal haar missen, ook de Centrumgroep 
heeft veel aan haar te danken.  Dankzij 
haar zag alles er perfect uit. Vloer gestof-
zuigd, wc’s schoon en de kopjes op rij in 
de kast. Ze was met recht de moeder 
van ‘Ons Centrum’. Wij wensen haar nog 
veel gelukkige jaren in Huize Beatrix. 
Gerard Snijders

Theo Nederstigt is winnaar van de 
Vredesduif 2021 en ontvangt deze van 
Linda Otterman, winnaar in 2020. Theo 
Nederstigt is mede-oprichter van de 
Stichting Vluchtelingenkinderen en houdt 
zich bezig met asielzoekers die nog geen 
status hebben. Hij is ook betrokken bij 
de één-eurowinkel in Driebergen.  
Jeannette van Andel, Raad van Kerken Zeist

Zeist - Onze Kaartengroep
De coronatijd had 
ook de ‘Kaarten-
groep’ stilgezet. 
Maar gelukkig zijn 
onze 6 dames 
weer begonnen. Zij 
komen samen elke 
2 weken en onder 
het genot van een kopje koffie gaan zijn 
aan het werk. Het resultaat zijn mooie 
handgemaakt kaarten die onze parochi-
anen in de brievenbus krijgen t.g.v. 
verjaardag, kerst en andere gelegen-
heid. Namens locatieraad en pastoraats-
groep, heel hartelijk bedanken voor jullie 
inzet dames van de KAARTENGROEP!

Driebergen - Terugblik op de overwegingen van 
pastor Frans Verhaar

Joke de Ruijter (Zeist) ontvangt van pastoraal werker Nelleke Spiljard de Willibrord-
penning als dank voor haar jarenlange grote inzet in onze parochie. Van koffie schen-
ken tot notuleren voor het kerkbestuur, van seniorenpastoraat tot coördinatie 
parochieblad, van koor tot koster, en bovenal in haar werk als wijkcontactpersoon 
voor de tehuizen: mensen zien staan.

Zeist - februari 2022 - iPadcursus voor senioren

Driebergen - 12 december - Sint 
Petrus’ banden in kerstsfeer
Het Kerkplein wordt op 12 december het decor van 
een feestelijke kerstmarkt. Diverse ondernemers 
uit Driebergen bieden artikelen in kerstsfeer aan. 
We hopen dat het mogelijk is de traditie weer op te 
pakken en kerststukjes te verkopen. Deze stukjes, 
die gemaakt worden door zeer kundige vrijwilligers 
van Sint Petrus’ banden, gaan altijd grif van de 
hand. De opbrengst is bestemd voor onze locatie.  
Of dit alles kan doorgaan, hangt met name af van de corona-maatregelen op dat 
moment. Dat geldt ook voor het geplande kerstconcert dat de leden van onze koren 
die dag willen verzorgen. Via de tweewekelijkse nieuwsbrief van Sint Maarten houden 
we u op de hoogte. 

Foto: Pixabay
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Wel & Wee

Overleden 
12 september 2021      Josepha Johanna Ida (José) van Mont-

fort-Coremans (82), Driebergen  
18 september 2021       Jose Arranz (88), Zeist 
18 september 2021       Akki Bouchez-de Bever (89), Zeist 
20 september 2021       Evert van Beek (94), Zeist 
22 september 2021       Angèle Kelder-van Erven (69), Zeist 
26 september 2021       Joke Denekamp-Fredriks (95), Zeist 
07 oktober 2021           Hendrina Johanna (Henny) van der 

Sluis-Bruijstens (94), Driebergen  
15 oktober 2021           Riet Groote Schaarsberg (88), Zeist 
20 oktober 2021           Faustino Sanchez (77), Zeist 
21 oktober 2021          Johanna Maria (Riet) Faase-Dix (91), 

Woudenberg

Fo
to
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ix
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ay

december 2021-februari 2022

Gedoopt 
Madee Knoop, dochter van Justin en Marendina Knoop,  
is op 09 oktober 2021 gedoopt in de St. Josephkerk

Zeist - Dag van Ontmoeting 2021

Geen hele Dag van Ontmoeting dit jaar, maar een Eucharis-
tieviering met gelegenheid voor de ziekenzalving. De grote 
groep van ongeveer 140 personen, die we de afgelopen jaren 
hadden, was in kleine groepen verdeeld. De vieringen waren 
in verpleeghuizen,  Kerkelijk Centrum Zeist-West en de 
Josephkerk. Een Eucharistie, waar vele mensen van geno-
ten. Na de viering een kopje koffie /thee met een cakeje.  
Deze ‘Ontmoeting’ was voor velen belangrijk, kort, maar mooi 
en gezellig!  
Margriet van Denderen

Ken je mij? 
Een belangrijke vraag. Want we 
kennen wellicht anderen. Via aller-
lei verbanden. Maar kennen we 
hen ook echt? Dat is nog maar de 
vraag. En daarom een terechte 
vraag: Ken je mij? 
We leven in een hectische tijd. We worden opgejaagd en laten 
ons ook vaak opjagen. Het gevolg is dat veel contacten vluchtig 
en oppervlakkig zijn. Waardoor we wat aan de buitenkant blij-
ven hangen. Iemand echt kennen betekent dat je weet hoe 
hij of zij van binnen is. Wat hem of haar beweegt, inspireert 
en bezighoudt. Wat waardevol is en wat meegedragen wordt 
aan allerlei ervaringen. Iemand zo te (leren) kennen vraagt 
rust, geduld en de kunst om echt te luisteren naar de ander. 
Om in de huid en de gedachten van de ander te komen. En 
inderdaad; daar moet je de tijd voor nemen. En willen nemen. 
In de inloophuizen in Zeist, waar mensen elkaar ontmoeten 
bij allerlei gelegenheden zoals de inloop, bij het Samen 
Soepen, maaltijden en crea-middagen, is dit een belangrijk 
principe van ons werk. Er zijn voor de ander en echt luisteren 
naar de ander. Met aandacht en zonder (voor-) oordelen. Dit 
gaat met vallen en opstaan. Maar het is absoluut de moeite 
waard! Zowel voor de ander als voor jezelf. U bent als bezoeker 
en vrijwilliger van harte welkom in een van de inloophuizen 
van Kerk en Samenleving. 
Marian van Giezen, Marianne Krijgsman, Rianne Verduin en Ton Verweij 
info@kerkensamenleving.nl, https://wijkinloophuizen-zeist.nl/

Zeist - Bericht uit de wijkinloophuizen

Getrouwd 
Op 2 oktober heeft in de Petrus’ bandenkerk in Driebergen 
het huwelijk plaatsgevonden van het bruidspaar Simon en 
Bernadette Vlodrop. 
 
Suzanna Raue uit Maarn en Wouter de Brie uit Maarssen 
hebben op vrijdag 15 oktober in de Gerardus Marjellakerk hun 
huwelijk laten inzegenen door pastoor Harrold Zemann. 



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) 
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