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Van de redactie 

Inhoud

Ooit zag ik op vakantie in Italië een verlaten kerk, nog vol beelden en meubilair 
maar donker, onder het stof, enorme spinnenwebben hingen als sluiers naar bene-
den. Het was een beetje macaber, al kwam een  oude dame elke ochtend liefdevol 
de trappen voor de ingang schoonvegen. En vlakbij waar mijn zusje woont, in één 
van de mooiste dorpjes in Zuid- Frankrijk, staat een prachtig onderhouden en 
schitterend gerestaureerd kerkje, maar het is een klein museum, er zijn geen 
vieringen meer, de Godslamp brandt niet meer. 
 
‘Maak van je kerk geen museum’, hiertoe roept paus Franciscus ons op in de 
wereldwijde synode die nu aan de gang is. Volop aandacht in deze Mantel dus 
voor ‘Gods volk onderweg’. Maar, waarheen? Hoe gaan we met elkaar op zoek 
naar de goede weg? Mgr. Herman Woorts, ooit pastoor van onze parochie, vertelde 
me eens hoe verrast hij was toen hij in Israël zag dat de herder achter de schapen 
loopt en niet voorop. De kerk verandert, zoekt in gezamenlijkheid nieuwe wegen. 
In een interview met een Zeister parochiaan wordt met verve verteld hoe het was. 
En wat nu ook wel gemist wordt. Verder aandacht voor de synode. En voor de 
toekomstplannen waar we in onze parochie al mee bezig waren (pag. 8, ‘Van de 
pastoor’). En natuurlijk gaan we verder op geleide van het kerkelijk jaar: de Veer-
tigdagentijd staat voor de deur, tijd van bezinning en van mooie activiteiten, dit 
jaar voor ‘landrechten van inheemse volkeren’. Er zit gelukkig leven in onze 
parochie. En dat museum? Een bezoek aan het Catharijneconvent lijkt de komende 
tijd zeer de moeite waard (pag. 18). 
Nelleke Spiljard, pastoraal werker 
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Pastorale column

Natuurlijk, heel belangrijk, solidariteit met mensen in nood is 
een ‘heilige’ opdracht. Maar ligt er ook niet een mooi doel in 
soberheid? Waarbij ik meteen zeg dat het mij vaak moeilijk 
valt: er zit maar een paar centimeter tussen de wil om sober-
der te leven en de verleidingen van de koelkast. 
 
Ik zie mensen voor me die dat heel goed lukt, sober leven in de 
vastentijd. Die juist door te vasten en bepaalde gewoontes 
even opzij te zetten veel meer lijken te genieten van het goede 
van de aarde. Het dwingt tot nadenken over je eigen omgang 
met de schepping, je medemens en met jezelf. Heb ik door 
mijn manier van leven respect voor mijn eigen lichaam of martel 
ik het wat af? Het heeft mij destijds geholpen niet meer te 
roken. Maar nogmaals: ik ben zelf nog flink aan het leren. 
 
Waaraan wil ik wel of niet ‘vast’houden is in dit opzicht 
misschien een goede vraag. En ik denk daarbij aan een 
uitspraak van de vroegere bisschop van Rotterdam, mgr. van 
Luyn. Hij vatte het christelijk leven samen met drie woorden 
met een ‘s’. Solidariteit met mensen in nood. Soberheid in 
eigen levensstijl. En, als derde: Spiritualiteit. De vastentijd 
wordt in onze traditie een tijd genoemd van ‘meer toeleg op 
het bidden’. Hoe kan ik opnieuw God vinden in mijn leven? 
Misschien is het daarom goed te eindigen met een gedachte 
voor een vruchtbare vastentijd (zie kolom rechts). Die wens 
ik ons allen van harte toe. 
 
Met hartelijke groet, 
pastoor Harrold Zemann

Vroeger kenden we in de kerk een vrij strenge vasten-
wet. Deze kon zeker concurreren met de Ramadan. Er 
waren strikte regels over eten en drinken. Geen vlees 
en ga zo maar door. Toen kwam er een tijd waarin 
persoonlijk vasten alleen nog ‘moest’ op Aswoensdag 
en Goede Vrijdag. Vasten leek meer te gaan over onze 
portemonnee: de Vastenactie ontstond en het was 
belangrijk iets te geven aan de medemens in nood.

Vasten: waaraan wil 
ik mij ‘vast’houden?

Ik was gehaast 
en U hebt me tijd geschonken. 

Ik was verward 
en U hebt geduld getoond. 

Ik was stil 
en U hebt me ruimte gegeven. 

Ik was verloren in de kou 
en U schiep de lente. 

Ik was vermoeid 
en U bracht me rust. 

Ik was bedroefd 
en U luisterde naar mijn zorgen. 
Ik was gevangen in het donker 

en U zat naast me. 
Ik was arm 

en U bleef me liefhebben. 
Ik was overmand door pijn 

en U hebt me getroost. 
Ik was verloren 

en U hebt me gevonden. 
 

(schrijver onbekend)



Gebed bij synode
Wij staan voor U, heilige Geest, 

terwijl wij bijeenkomen in uw naam 
 

Maak dat wij in U onze eenheid vinden, 
opdat wij samen kunnen gaan naar het eeuwige leven  
en ons niet verwijderen van de weg van de waarheid  

en van wat juist is. 
 

Dat alles vragen wij U, 
die overal en in iedere tijd werkzaam bent, 

in de gemeenschap van de Vader en de Zoon, 
in de eeuwen der eeuwen. 

 
Amen

5februari - maart 2022
FOTO Ina van Herwijnen (www.inavanherwijnen.nl)
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Nieuws 
& achtergrond

Paus Franciscus wil inzicht in  
wat onder katholieken leeft  

Wat wil de paus? 
Twee dingen. Allereerst een ommekeer in de manier waarop 
wij als kerk, als ‘Volk van God onderweg’, met elkaar omgaan. 
De Paus wil een meer ‘synodale kerk’ die, samen in gebed 
en in gesprek, ontdekt wat belangrijk is en welke besluit nodig 
is. Vanouds leerden wij als katholieken: God openbaarde zich 
in Jezus, die stelde Petrus aan die de volgende paus etc. en 
via bisschoppen en priesters komt de openbaring uiteindelijk 
tot ons gewone gelovigen. 
 
Bij het tweede Vaticaans Concilie (jaren zestig vorige eeuw) 
werd al benadrukt: God spreekt mensen aan als vrienden en 
treedt met hen in gemeenschap, God openbaart zich in de 

ontmoeting met ieder van ons. De Paus wil hieraan meer 
ruimte geven: de Heilige Geest werkt in de hele gemeenschap 
van gelovigen, waait dwars door onze kerkelijke gemeen-
schappen heen én volop daarbuiten. 
 
Ten tweede wil de paus dat wij samen ter plaatse de stem van 
de Heilige Geest beluisteren: waartoe zijn wij geroepen? Hoe 
verder met onze katholieke kerk wereldwijd, met onze parochie, 
met onze kleine gemeenschap? Wat geeft ons blijdschap, 
dankbaarheid? Wat doet ons verdriet, wat moet anders? Hoe 
verder met de grote vragen van deze tijd, de coronapandemie, 
de klimaatcrisis, zoveel mensen op de vlucht, de wereld die 
we te leen hebben van onze (klein)kinderen? Is er toekomst? 
Wat zegt ons geloof? Alle bisschoppen is gevraagd mee naar 
Rome te nemen wat in hun bisdom onder de mensen leeft. 
 
Wat gaan we doen? Hoe kan ik meedoen? 
Een synodale kerk worden vraagt tijd, aandacht, oefening. 
Eerst richten we ons op wat we onze bisschop willen meege-
ven. De tijd die we hiervoor gekregen hebben is kort, rond 18 
maart moet alles verzameld zijn. Hoe kunt u meedoen? (Lees 
verder links bovenaan pag. 7) 

Ook parochie St. Maarten werkt hard aan bijdrage aan synode 

Als kind las je wel eens sprookjes over een sultan of 
keizer die, verkleed als bedelaar of arme boer, te weten 
wilde komen wat er leefde onder zijn volk. Paus Fran-
ciscus doet het anders: hij gaf afgelopen oktober de 
aftrap voor een synode die tot 2023 duurt. ‘Synode’ 
komt van het griekse  ’sun’/samen en ’hodos‘/weg en 
slaat hier op een wereldwijde raadpleging: wat leeft er 
onder gelovigen?

Het pastoraal team van de St. Maarten- en St. Lucasparochie ondersteunt Paus Franciscus 
van harte bij de vervulling van zijn wens een meer synodale kerk te creëren.
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Zij heeft een verhaal 

Paus Franciscus nodigt vrouwen 
nadrukkelijk uit deel te nemen aan 
de synode. Ons pastoraal team atten-
deert hen graag op het Netwerk van 
Katholieke Vrouwen (NKV), dat met 
het initiatief ‘Zij heeft een verhaal’ 
verhalen van vrouwen rond de katho-
lieke kerk verzamelt. Tot 31 maart is 
via een  vragenlijst op hun website 
www.unkv.online/vragenli jst-en-
gesprekken individueel antwoord te 
geven op enkele kernvragen: Hoe is 
het vrouw te zijn in de katholieke 
kerk? Waar beleef je vreugde aan? 
Welke verbeteringen zijn nodig? Welk 
advies zou je willen geven aan de 
synode 2023 in Rome? De lijst is ook 
te printen en per post in te sturen. 
Het verslag over de uitkomsten wordt 
overhandigd aan Mgr. De Korte, 
bisschop van Den Bosch, referent 
voor Vrouw en Kerk.

Op de allereerste synode (44-49 A.D.) lezen we in 
‘Handelingen van de Apostelen’, reisde Paulus met 
metgezellen naar Jeruzalem om met de apostelen van 
het eerste uur te beraadslagen: moeten de heidenen 
(wij dus) naar de joodse wet leven om christen te kunnen 
worden? Er was een ‘hevige woordenstrijd’. De beslissing 
werd ingeleid met: De Heilige Geest en wij hebben beslo-

ten… (Hand.15,28). Dat klinkt vroom. Hoe weet je dat 
de H. Geest jouw besluit draagt, dat het niet alleen maar 
in jouw straatje past? Hier gaan stappen aan vooraf:  
 
Vers 22: Daarop besloten de apostelen en de oudsten 

in overleg met heel de gemeente… Hier staat voor het 
eerst het woord “besloten” en “heel de gemeente”.  
 
Vers 25: Daarop hebben wij (= apostelen en oudsten) 

eenstemmig besloten… Nogmaals “besloten”, nu 
“eenstemmig”, met aandacht dus voor ieders persoon-
lijke mening. 
 
Vers 28: De Heilige Geest en wij hebben besloten u 

geen enkele last op te leggen dan het hoogst noodzake-

lijke… “Wij” zijn de apostelen en oudsten van het begin. 
Nu klinkt voor de derde maal “besloten”. Nieuw is “de 
Heilige Geest en wij”. Als alle voorgaande stappen geno-
men zijn kunnen ze dat zeggen, dan is het geen groot- 
of heiligspraak. Iedere betrokkene is gekend in dit besluit. 
Dan mogen ze hopen en geloven dat hier Gods zegen op 
rust. 
 
Pinksteren 
Er verschenen hun (= de apostelen) vurige tongen die 

zich verspreidden en op ieder van hen neerzetten. Zij 

raakten allen vol van Heilige Geest en begonnen… 

(Hand.2.3)  Vurige tongen, opgesplitst, zetten zich op 
ieder neer… niemand ontvangt HET VUUR ieder krijgt 
DEEL aan het vuur. Zoals in het bijbelboek Numeri, waarin 
God een deel van de Geest die op Mozes rust, legt op 
70 mensen die hem terzijde gaan staan. Alleen samen 
hebben ze de Geest. In het Pinksterverhaal wordt eerst 
om de Geest gebeden. Dat het om TONGEN gaat, wijst 
vooruit op de verkondiging in alle verschillende talen, 
die nu ook zullen klinken in deze synode. 
Henk Bloem, pastor

’De Heilige Geest en wij hebben besloten’, maar hoe?

 
(Vervolg van pag. 6) 
 
1. Er komt een eenvoudige handleiding voor een geloofsgesprek plus verslagje 

van enkele regels in kleinere groepen. Alle werkgroepen, van bloemengroep tot 
koor tot Raad van Kerken, kunnen hier zelf mee aan de slag of een gespreksleider 
inschakelen (zie 2). U kunt ook een gelegenheidsgroepje vormen met uw kinde-
ren, buren en vrienden, niet per se katholiek. 

2. Dinsdagavond 22 februari om 20.00 uur is er een  bijeenkomst voor pastoraal 
team, parochiebestuur, pastoraatgroepen, locatieraden, weekendvoorgangers 
enz. in de St. Martinuskerk in Doorn. Ook hier geloofsgesprek in groepjes en 
een kort verslag. Daarnaast korte instructie over het werken met de gespreks-
handleiding, zodat er voor de hele parochie gespreksleiders beschikbaar zijn. 
Wilt u ook gespreksleider zijn en iets organiseren op uw locatie? Welkom. 

3. Schrijf een brief met uw overwegingen. Ook de brieven en suggesties die we 
ontvingen i.v.m. het onderzoek van bureau Berenschot lezen we nogmaals op 
aanbevelingen voor de synode. 

4. Er komt een korte vragenlijst, op de website en achterin de kerk. 
5. Voor vrouwen is er een extra kanaal: de vragenlijst van het Netwerk Katholieke 

Vrouwen (zie kader). 
6. Mail uw verslagje aan: synode@parochie-sintmaarten.nl of stuur het per post 

naar Secretariaat Sint Maarten, Rozenstraat 20, 3702 VP Zeist o.v.v. synode. 
Nelleke Spiljard, pastoraal werker 

https://www.parochie-sintmaarten.nl/als-paus-franciscus-bij-u-op-de-koffie-komt/


Mijn beeld van een priester en pastor is 
in de loop van de jaren veranderd: 
meegegroeid, zou je kunnen zeggen. 
Niet altijd van harte, want het herder 
zijn heeft soms plaatsgemaakt voor 
manager. En toch probeer ik dat wel vast 
te houden: in de eerste plaats ben ik 
herder en wil ik mensen warm maken 
voor het evangelie, mensen begeleiden 
in uiteenlopende levensomstandigheden 
en samen vieren. 
 
De best grote veranderingen in het paro-
chieleven, de kerkverlatingen, maken 
mensen – begrijpelijk – soms pessimis-
tisch. Wat blijft er over van onze kerk, 
parochie, onze geloofsgemeenschap…? 
 

In mijn auto mijmer ik verder, lettend op 
het verkeer, en denk: Ik voel me zelf zo 
optimistisch. Natuurlijk zijn er dipjes, 
maar ik geloof erin. En hoe komt dat? 
Ook door heel goede en bezielde mensen 
met wie ik samenwerk, mensen in het 
pastorale veld die er eveneens in gelo-
ven. Ik ben ontzettend blij katholiek te 
zijn, christen, priester. Juist ook omdat 
we ons niet neerleggen bij achteruitgang. 
We hebben een aantal mensen bereid 
gevonden met ons te werken aan de 
toekomst. Natuurlijk, het ‘gewone’ pasto-
raat moet doorgaan. Maar we willen ons 
nog meer zichtbaar maken en contacten 
zoeken, verbindingen leggen. Daarom 
gaan verschillende ‘teams’ aan het werk: 
 

* Een team groene parochie, dat met 
onze paus ziet dat we deel uitmaken 
van de schepping en verbonden zijn 
en zorgdragen voor alles wat leeft en 
ademhaalt; 

* Een team innovatie, dat z.s.m. een 
ja of een nee geeft aan nieuwe ideeën 
die in de parochie ontstaan en dat bij 
een ja meehelpt deze initiatieven op 
korte termijn van de grond te krijgen; 

* Een team jongeren: het is een grote 
uitdaging ons te verdiepen in wat 
jongeren bezighoudt, en of wij wat 
voor hen kunnen betekenen; 

* Een team verbinding: opnieuw 
contact zoeken met groepen mensen 
binnen en buiten de kerk. 

 
Vier nieuwe teams die parochiebreed 
aan het werk gaan en nog moeten/zullen 
groeien. 
 
Toen ik thuis de garage inreed, conclu-
deerde ik voor mezelf dat ik blij ben hier 
in onze parochies te mogen werken; 
samen met mijn collega’s hoop ik 
mensen warm te mogen blijven maken 
mee te doen. Daar geloof ik in. 
Hartelijke groet, pastoor Harrold Zemann
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Catharina Woudenberg centraal in interviewreeks
Kees Posthumus, freelance-kerkjour-
nalist, interviewde parochiaan Ton 
van Leur en Bisschop De Korte voor 
een serie artikelen over duurzaam-
heid in verschillende kerken. Ton van 
Leur is actief lid van de Heilige 
Catharina in Woudenberg, een van 
de twee groene kerken van parochie 
Sint Maarten; de andere is Sint 
Petrus’ banden in Driebergen. Binnen 
de parochie is Ton een enthousiast 
pleitbezorger voor duurzaamheid. 

Hierbij een fragment uit het interview 
met hem: 
 
‘Alleen een bordje Groene Kerk aan de 
muur is niet voldoende. Zorg dat de zaak 
in beweging blijft maar loop niet voor de 
troepen uit. Dan haken mensen af en 
vinden je een drammer. Gestage, posi-
tieve en enthousiaste aandacht werkt het 
best. Kleine stapjes. Wij zoeken de publi-
citeit, organiseren jaarlijks een of meer 
activiteiten rond de Groene Catharina, 

waaronder een themaviering rond duur-
zaamheid. De zorg voor de schepping is 
een opdracht voor ons allen. Daarom is 
er in elke viering aandacht voor duur-
zaamheid. Wij hopen dat parochianen 
zich bewust worden van hun eigen 
levensstijl en dat duurzaamheid een 
plaats krijgt in het hart van de mensen.’ 
 
Voor het hele interview:  
zie www.parochie-sintmaarten.nl 
(Zoekterm: In de Groene Catharina)

VAN DE PASTOOR 
Mensen warm maken voor 

het evangelie 
Vanuit één van onze geloofsgemeenschappen rijd ik terug naar huis. Overal 
kom ik graag en voel ik me thuis. Twee grote parochies, bijna een klein 
bisdom, wie had dat ooit gedacht.

Samenwerken, in teams aan de slag 
met het oog op een nieuwe toekomst.
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Kerkbalans: 
onmisbaar om 
samen kerk te 
kunnen blijven
Kerkbalans is de grootste fond-
senwervende actie van het land: 
door het hele land vragen plaatse-
lijke parochies en protestantse 
gemeenten hun leden een finan-
ciële bijdrage over te maken. 
Doet u dit jaar (ook weer) mee?

We willen als parochie een plek zijn 
en blijven waar we rust en verdieping 
vinden en God ontmoeten. Waar we 
naar elkaar omzien en voor elkaar 
zorgen. Waar we klaarstaan voor 
mensen in de samenleving die onze 
steun nodig hebben. Uw bijdrage is 
onmisbaar om dit samen kerk-zijn ook 
in 2022 weer vorm en inhoud te 
geven. 
 
Naast doneren, kunt u de actie ook 
ondersteunen door er aandacht voor 
te vragen in uw eigen omgeving. 
Alvast veel dank voor uw bijdrage! 
Door vandaag te geven, kan de kerk 
blijven doen waar ze al eeuwenlang 
voor staat. 
 
Zie onze website voor de brief van 
pastoor Harrold Zemann over Actie 
Kerkbalans.

Hoeveel contant geld heb je nog bij je? 
Heb je iets voor een collecte, in de kerk 
of aan de deur thuis? Velen betalen 
bijna alles digitaal. Daarom hebben we 
als parochie gekeken naar mogelijkhe-
den voor digitaal collecteren. 
 
We zijn uitgekomen bij de Givt-app, een 
uitstekende oplossing voor situaties waar 
het niet gaat om betalen maar om geven. 
Er verandert niets: je kunt nog steeds 
contant geld geven in mandje, collectezak 

of offerblok. Maar er komt iets bij: het kan ook met de smartphone. Je bepaalt 
zelf het bedrag en het doel en het gaat volledig anoniem. Zelf krijg je wel een 
keurig overzicht van giften op de telefoon, op het eigen bankafschrift staat als 
omschrijving: GIVT St. Maarten Parochie, met de naam van de locatie. Op de 
bankrekening van de kerk wordt een totaalbedrag van de collecte overgemaakt; 
niet is te zien van wie de gift komt. 
Geven kan op verschillende manieren: de telefoon bij de collectezak houden, een 
QR-code scannen, of thuis een doel kiezen uit een lijst. Belangrijk is dat om in de 
parochie digitaal te kunnen geven, de Givt-app op je smartphone moet worden 
gedownload en eenmalig geregistreerd. De app is te vinden in de App Store (voor 
iPhone) en in de Play Store (voor Google/Android). De Givt-app biedt veel meer 
mogelijkheden dan alleen geven aan de parochie; neem een kijkje op de website 
en ontdek wat er nog meer mogelijk is: www.givtapp.net. 
Enkele locaties hebben inmiddels al enige ervaring met de Givt-app. Als je nu de 
Givt-app installeert, vind je al onze locaties in de lijst van mogelijke doelen en kun 
je direct beginnen met geven. 
Gerard Hoogervorst, 
penningmeester parochie Sint Maarten, 
penningmeester@parochie-sintmaarten.nl 

Nieuw: de Givt-app  
als digitale collecte

Bestuur zoekt communicatietalenten
Welke parochianen met kijk op en talent voor communicatie, vrijwilligersorganisatie, 
HRM, publiciteit, media, secretariaat bieden zich aan om één van deze mooie 
posten te komen vervullen, inclusief het bijwonen van onze bestuursvergaderingen 
eens per zes weken, dat alles in een communicatief goede samenwerking met 
alle locaties in onze parochie? 
Waarschijnlijk ben jij de persoon naar wie we op zoek zijn. 
Aanmelden bij de voorzitter van parochiebestuur Sint Maarten, pastoor Harrold Zemann, 
h.zemann@parochie-sintmaarten.nl

Op zoek naar talent, voor het parochiebestuur.

https://www.parochie-sintmaarten.nl/actie-kerkbalans-2022/


Hoewel, zegt Miep Nootebos-van Dijk, 
die etenswaren bij het feest bleken wel 
een dingetje. Van tevoren had zij haar 

moeder geholpen bij het smeren van 
broodjes voor de gasten, en in een 
onbewaakt ogenblik had ze haar vingers 

afgelikt. ‘Waarop ik meteen dacht: oh, 
nu ben ik niet nuchter meer en mag ik 
eigenlijk de hostie niet nemen. Daar ben 
ik de hele tijd mee blijven zitten: deed 
ik een doodzonde door het Lichaam van 
Christus te ontvangen?’ En, nóg een 
eetperikeltje op haar communiedag: de 
taart van haar moeder was zo lekker dat 
ze er te veel van at: ‘Daar ben ik flink 
misselijk van geworden.’ 
 
Dat katholieke leven van toen had meer 
memorabele kanten, vertelt zij in haar 
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Ja, de feestelijkheden bij haar Eerste Heilige Communie, een kleine zeventig 
jaar geleden: díe waren prachtig. Sowieso was er een flinke groep commu-
nicanten, zeker 25 bruidjes en eenzelfde aantal jongens. Víjftig kinderen, uit 
één parochie; wel wat anders dan de acht uit meer geloofsgemeenschappen 
die tegenwoordig met wat geluk Eerste Communie doen. Leuk stel ook, toen. 
En een volle kerk bij de viering. Fraaie witte bruidsjurken, de jongens in hun 
goeie goed, familieleden en buren die het feest meevierden, de cadeaus die 
ze kreeg. En, haar moeder maakte een marsepeinen taart, in de vorm van 
een hostie; zij vond marsepein het allerlekkerst van alle zoetwaren.

Parochiaan Miep Nootebos (77) over de kerk vroeger en nu

'HET WAS EEN TIJD VAN  
VERBINDING EN NABIJHEID'

’Wezenlijk is dat je er voor anderen bent;  
dat is belangrijker dan vooraan in de kerk zitten.’ 
Foto: Jos van der Meer

Miep Nootebos (77) uit Zeist was jong ten tijde van de verzui-
ling, maakte de ontkerkelijking van dichtbij mee. Zíj bleef van 
haar katholieke geloof houden. Maar de kerk vindt ze afstan-
delijker geworden, de harmonie is weg. ‘Vooral mis ik de weke-
lijke gebedsvieringen op de zaterdagavonden, met onder 
anderen Marja van der Horst als voorganger. Eens per maand 
is te weinig.’ En: wezenlijk als gelovige vindt zij er voor anderen 
te zíjn. Een interview, over de RK Kerk vroeger en nu.
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Zeister seniorenwoning, gelegen in de wijk 
waar zij al haar hele leven woont; haar 
man Gerard (78) trouwens óók. Pastoor 
Overmaat die haar en buurtgenoten kwam 
roepen wanneer hij snoei- en sprokkelhout 
uit de grote pastorietuin ging verbranden. 
‘Fikkie stoken met de pastoor’, heette dat. 
Het gezin woonde naast de St. 
Josephkerk, Rozenstraat/hoek Hortensia-
laan in Zeist, bij de sigarenwinkel waar de 
kapelaans geregeld rookwaren kochten. 
‘Kopje koffie, kapelaan?’ vroeg haar 
moeder dan, en dan gingen ze mee naar 
achteren, naar het woonhuis, om te klet-
sen bij een bak troost. 
 
Wat Miep ook altijd mooi vond, was op 
zaterdagen met haar vader en broer 
mee de klokkentoren in om de klokken 
op te winden: haar vader draaide de 
slinger van de zwaarste klokken, haar 
broer de middelste, Miep – de kleinste 
van de drie met haar 9, 10 jaar – deed 
het minst zware werk. Doordat haar 
vader de sleutel van de 52 meter hoge 
toren had, kon hij er tijdens de Tweede 
Wereldoorlog in met familieleden en 
buren om zich te verstoppen op de 
gewelven boven de kerk tijdens de 
Duitse razzia’s. 
 
Haar jeugd viel in de tijd van de verzui-
ling: je koos de katholíeke loodgieter 
schoenmaker, woninginrichter, bakker. 

‘Maar mijn ouders deden daar niet aan 
mee. Mijn vader was fietshersteller en 
we waren niet rijk met een gezin van 
zes kinderen, dus er werd gekeken naar 
middenstanders die minder duur waren.’ 
Hoe dan ook was het een tijd van verbin-
ding en nabijheid: ‘Je kende iedereen, 
vooral mede-parochianen.’ Wanneer op 
zondag de klokken werden geluid, vult 
echtgenoot Gerard aan, zag je de 
mensen massaal uit hun huizen komen 
en naar de kerk lopen: ‘We woonden in 
een katholieke buurt.’ Miep: ‘Dat is niet 
meer. De vlam is eruit.’ 
 
Miep vindt dat jammer. ‘De onderlinge 
band is weg. En de werkdruk voor de 
leden van het pastoraal team is zo hoog 
dat ze alleen nog tijd hebben als iemand 
ziek is of bij een sterfgeval. Ik ga nog 
wel naar de kerk, vooral voor mijn inner-
lijke gemoedsrust, maar mis de harmo-
nie met elkaar. En voorál mis ik de 
gebedsvieringen op de zaterdagavonden 
met Marja van der Horst. Die zijn nog 
maar ééns per maand, dat moet weer 
wekelijks worden. Marja is geweldig, wat 
ze zegt is van deze tijd, het gaat over de 
normale dingen van het leven, altijd met 
een christelijke hint erin. Dat raakt ieder-
een die het hoort.’ 
 
‘De toekomst van de kerk? Ik heb er een 
zwaar hoofd in, het christendom verliest 

terrein. Wat voor mij als katholiek over-
blijft, is mijn eigen geloof. Het meest 
wezenlijke daarin vind ik dat je er voor 
anderen bent; dat is belangrijker dan 
vooraan in de kerk zitten. Ik heb dat 
gelukkig aan mijn zoon kunnen overdra-
gen. Ook híj is er voor een ander 
wanneer dat nodig is, en dat is een groot 
goed.’

Miep Nootebos heeft allerlei vrijwilligerswerk gedaan bij de 
parochie. Aanvankelijk deed zij het typewerk voor het paro-
chieblad. Vervolgens was zij 25 jaar lang wijkcontactpersoon: 
mensen bezoeken en bijstaan ingeval van ziekte, overlijden, 
geboorte, huwelijk. Erna verrichtte zij mantelzorg bij haar 
moeder. En samen met haar man Gerard poetste zij jaren-
lang zilveren kerkkandelaars. Ook was zij tien jaar lang lid 
van het Themakoor. Sinds zes jaar is ze coach bij de iPad-
cursussen die de parochie jaarlijks samen met de ouderen-
bond geeft in het parochiecentrum. 
 
Zowel Miep als haar man beleefden een echt katholieke 
jeugd in het Zeist van de jaren veertig/vijftig van de vorige 
eeuw. Als kind woonde zij naast de kerk en ging naar de 
nonnenschool verderop in de straat; na de lagere school 
deed ze de algemene huishoudschool: ‘Daar kreeg ik een 
goeie opleiding, met duidelijke taken die je op een afge-
sproken moment af moest hebben, ik ben er heel zelfstandig 

door geworden.’ 
Gerard, indertijd haar eerste vriendje, die ze al vanaf haar 
kleuterschooltijd kende, werd geboren aan de Schaepman-
laan, een ‘katholieke straat’, met woningen van de RK 
Woningbouwvereniging Zeist, en een paar maanden na hun 
huwelijk in 1966 kreeg het stel daar ook een woning toege-
wezen. Sinds acht jaar wonen ze nu in de straat daarachter, 
de Anne de Vrieslaan. In 1967 kregen de twee hun eerste 
en enige kind. 
 
Tot haar trouwen werkte Miep op kantoor bij papierverwerker 
Strabo in Den Dolder. Gerard deed de ambachtsschool en 
werd loodgieter, bij het naast zijn ouderlijk huis gevestigde 
bedrijf. Hij werkte zich via aanvullende opleidingen op tot 
bedrijfsleider, naderhand stapte hij over naar het regionale 
gasbedrijf, werd veiligheidsinspecteur voor installaties bij 
grotere organisaties. Ook was hij officier bij de vrijwillige 
brandweer.

Een leven lang vrijwilligerswerk

St. Josephkerk Zeist: rond dit kerkge-
bouw speelde een groot deel van Miep 
Nootebos’ leven zich af. En dat doet het 
nog steeds.  
Foto: Bernadette Lange



Ouder(s)/verzorger(s) van de communicanten zijn van harte uitgeno-
digd voor de eerste ouderavond, op woensdag 9 maart om 20.00 
uur in parochiecentrum Emmaus, Rozenstraat 20, Zeist. De kinderen 
komen voor het eerst bijeen op woensdag 16 maart, van 15.45-
17.00 uur, ook in het Zeister parochiecentrum. De begeleiding is in 
handen van pastor Johan Rutgers en werkgroeplid Reinoud Hilhorst. 
 
Aanmelden kan op drie manieren: via het inschrijfformulier bij de 
uitnodiging; via het aanmeldingsformulier op onze website www.paro-
chie-sintmaarten.nl/ communie; of door een mail (met naam van 
het kind, uw adres en telefoonnummer) te sturen naar het parochie-
secretariaat, Raquel Greeven, secretariaat@parochie-sintmaar-
ten.nl. Wie geen uitnodiging ontving: raadpleeg onze website of 
neem contact op met het centraal secretariaat (zie hierboven).

In het voorjaar is weer de voorbereiding op de Eerste Heilige 
Communie. De kinderen die volgens onze parochie-administra-
tie de leeftijd hebben om hieraan deel te nemen (groep 4 en 
5 van de basisschool) ontvingen hiervoor een uitnodiging. En, 
zondag 26 juni ontvangen de kinderen in een feestelijke 
viering in de St. Josephkerk in Zeist hun Eerste H. Communie.

Voorbereiding op Eerste Heilige Communie

Nieuws 
& achtergrond

Tieners opgelet: vormselvoorbereiding begint
Tieners in onze parochie uit groep 8 of de brugklas zijn oud 
genoeg om zich te gaan voorbereiden op het ontvangen van 
het H. Vormsel en hebben, als zij staan ingeschreven 
in onze parochie-administratie hiervoor een uitno-
diging ontvangen. Op zondag 12 juni ontvangen 
de tieners, samen met hun leeftijdsgenoten 
uit de St. Lucasparochie, in de St. Jozefkerk 
te Achterveld het H. Vormsel van Mgr. T. Hoo-
genboom. 
 
Ouders van de vormelingen zijn van harte uitge-
nodigd voor de eerste ouderavond op vrijdag 11 
maart, van 19.00-20.30 uur in parochiecentrum 
'De Kom', Hamersveldseweg 51, Leusden (rechts naast de 
kerk). De vormelingen komen tot de vormselviering vijf keer in 

Leusden bij elkaar, op vrijdagavonden van 19.00-20.30 uur. 
De data worden op de ouderavond bekendgemaakt. De bege-

leiding is in handen van pastor Johan Rutgers. 
Aanmelding van de tieners uit de Sint Maartenpa-

rochie via: 
- het inschrijfformulier bij de uitnodiging; 
- het aanmeldingsformulier op onze website; 
- een mail (met naam, adres en telefoon-
nummer) naar het parochiesecretariaat, 
Raquel Greeven, secretariaat@parochie-sint-

maarten.nl. 
 

Geen uitnodiging ontvangen en/of meer informatie 
nodig? Zie onze website of neem contact op met het centraal 
secretariaat, Raquel Greeven: 030-6922113 of mailen.

https://www.facebook.com/WELZ-bouw-124972907626916/
http://www.tekelenburgelektrotechniek.nl
https://www.planethappy.nl
https://www.pevanha.nl
https://www.parochie-sintmaarten.nl/communie/
https://www.parochie-sintmaarten.nl/communie/
https://www.parochie-sintmaarten.nl/vormsel/
https://www.parochie-sintmaarten.nl/vormsel/
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Vieringen  
roosterVieringenrooster zaterdag 19 februari t/m zondag 3 april 2022

ZATERDAG 19 FEBRUARI  
E : 19:00 Driebergen J. Rutgers 
 
ZONDAG 20 FEBRUARI,  
7e ZONDAG DHJ C  
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 
 
ZATERDAG 26 FEBRUARI 
E : 19:00 Woudenberg H. Zemann 
 
ZONDAG 27 FEBRUARI,  
8e ZONDAG DHJ C  
C : 09:30 Doorn werkgroep 
C : 09:30 Driebergen werkgroep 
E : 14:00 Driebergen H. Zemann q  
C : 09:30 Leersum werkgroep 
C : 11:00 Maarn werkgroep 
E : 11:00 Zeist H. Zemann 
 
WOENSDAG 2 MAART,  
ASWOENSDAG  
O:19:00 Doorn N. Spiljard 
E : 10:30 Driebergen H. Zemann 
E : 14:00 Leersum H. Zemann 
O : 19:00 Maarn werkgroep 
E : 19:30 Woudenberg H. Bloem 
 
ZATERDAG 5 MAART 
E : 19:00 Zeist J. Rutgers 
E : 19:00 Doorn H. Zemann 

ZONDAG 6 MAART,  
1e ZONDAG 40-DGNT C  
C : 09:30 Driebergen N. Spiljard 
C : 09:30 Leersum N. Morpey 
C : 11:00 Maarn N. Morpey 
C : 11:00 Woudenberg N. Spiljard 
E : 11:00 Zeist H. Zemann 
 
ZATERDAG 12 MAART 
E : 19:00 Leersum H. Zemann 
 
ZONDAG 13 MAART,  
2e ZONDAG 40-DGNT C  
C : 09:30 Doorn werkgroep 
E : 09:30 Driebergen H. Zemann 
E : 11:00 Maarn H. Bloem 
C : 11:00 Woudenberg werkgroep 
E : 11:00 Zeist H. Zemann 
 
ZATERDAG 19 MAART  
E : 19:00 Driebergen J. Rutgers 
 
ZONDAG 20 MAART,  
3e ZONDAG 40-DGNT C  
C : 09:30 Doorn werkgroep 
C : 09:30 Leersum werkgroep 
S : 10:00 Maarn N. Spiljard w 
C : 11:00 Woudenberg M. v.d. Horst 
L : 19:00 Woudenberg H. Zemann 
E : 11:00 Zeist J. Rutgers 
 
ZATERDAG 26 MAART  
E : 19:00 Woudenberg H. Zemann 
 

ZONDAG 27 MAART,  
4e ZONDAG 40-DGNT C  
E : 09:30 Doorn H. Bloem 
C : 09:30 Driebergen werkgroep 
E : 14.00 Driebergen H. Zemann q 
C : 09:30 Leersum C. van Loon 
C : 11:00 Maarn C. van Loon 
E : 11:00 Zeist H. Zemann 
 
ZATERDAG 2 APRIL  
E : 19:00 Doorn J. Rutgers 
G : 19:00 Zeist M. v.d. Horst 
 
ZONDAG 3 APRIL,  
5e ZONDAG 40-DGNT C 
E : 09:30 Driebergen J. Rutgers 
C : 09:30 Leersum werkgroep 
C : 11:00 Maarn werkgroep 
C : 11:00 Woudenberg werkgroep 
E : 11:00 Zeist J. Rutgers 

E  : Eucharistieviering 
C  : Communieviering 
G  : Gebedsviering 
O  : Oecumenische viering 
S  : Schoolprojectviering 

q Kisiclub met aansluitend activiteiten 
w De Twee Marken, Trompplein 5

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.  
 
• Maarn: elke vrijdagmorgen om 09.30 uur in de 

St. Theresiakerk, Amersfoortseweg 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.

Online vieren 
De vieringen in de St. Josephkerk in Zeist worden via een livestream uitgezonden. U kunt de vieringen, ook op een later 
tijdstip, via deze link meevieren: https://dashboard.dienstmeekijken.nl/stjosephkerkzeist. De liturgieboekjes voor de 
vieringen op zondagmorgen zijn te downloaden via onze website: www.parochie-sintmaarten.nl.

Zeist – oecumenische vespers in de 40-dagentijd  
Gestart wordt met de aswoensdag op 2 maart, ds. Tineke Dronkert 
en Wiel Hoekstra gaan voor. Op 13 april is de laatste vesper met 
een moment van inkeer en bemoediging met pastoraal werker 
Nelleke Spiljard en ds. Tineke Dronkert. Cantores uit verschillende 
kerken o.l.v. pianist Gertjaap Kardol. Plaats: Kerkelijk Centrum Zeist-
West, De Clomp 33-02, Zeist. Tijd: 19.15 uur.  
 
Leersum - oecumenische vespers in de 40-dagentijd  
Data: dinsdag 8, 15 en 22 maart en 5 en 12 april 2022. Plaats: 
St. Andrieskerk, Planterslaan 19a, Leersum. Tijd: 19.30-20.00 
uur.  Op 29 maart is er in de Johanneskerk, Lomboklaan 9, om 
20.00 uur een Choral Evensong door Hanna Rijken.   

http://www.parochie-sintmaarten.nl.
https://dashboard.dienstmeekijken.nl/stjosephkerkzeist
https://www.parochie-sintmaarten.nl/online-vieren-en-liturgieboekjes/ 


Advertenties

https://www.vankrimpenstatema.nl
https://www.alcuon.nl
http://kcw75-bouwadvies.nl
https://www.mfvoetverzorging.nl
https://eenpersoonlijkafscheid.nl
https://molenbeek.nl
https://www.hubo.nl/doorn
https://www.garagedejongevandijk.nl
https://www.dekleurenwaaier.nl
https://autobedrijftegrotenhuis.nl
https://www.slagerijhermanvernooij.nl
https://www.dalhuijsen.nl
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Caritas zoekt bezoekvrijwilligers
De aanvragen bij de Parochiële Caritas Instelling, afgekort 
PCI, worden (strikt vertrouwelijk) behandeld door een vrij-
williger in een van de deelparochies. Deze vrijwilligers 
bouwen een netwerk op met maatschappelijke instanties, 
zij bezoeken mensen in financiële nood, bieden een luiste-
rend oor, begeleiden hun aanvraag bij Caritas of een maat-
schappelijke instantie en bieden nazorg. PCI zoekt kandi-
daten voor dit belangrijke werk; het neemt één dagdeel 
per week in beslag. Meer weten? Schrijf of mail op onder-
staande contactgegevens. 
 
Caritas beheert een hulpfonds voor de parochie St. Maar-
ten. Samen met een team vrijwilligers bouwt het aan een 
netwerk om mensen in financiële nood in de regio op te 
sporen. De instelling begeleidt hen in het voorzien in eerste 
levens-behoeften zodat ook zij weer een menswaardig 

bestaan kunnen leiden. Daarom 
steunt Caritas St. Maarten o.m. 
de Voedselbank Utrechtse Heuvel-
rug. Eind 2011 is die begonnen 
in de dorpen daar. Wij hebben een 
financiële bijdrage geleverd voor 
bijvoorbeeld een vervoermiddel, 
en afgelopen jaar voor het 
geschikt maken van een fysieke 
ruimte voor hun werkzaamheden. De komende jaren blijven 
wij de Voedselbank steunen, telkens met een concreet 
project.  
  
Contactgegevens: Caritas St. Maarten, Postbus 97, 3970 AB 
Driebergen-Rijsenburg, www.parochie-sintmaarten.nl/caritas,  
e-mail: caritas@parochie-sintmaarten.nl.  

Onze negen 
communicanten
Op zondag 30 januari jl. was het dan 
eindelijk zo ver en werd het engelen-
geduld van onze communicanten, 
door corona werd hun viering steeds 
uitgesteld, beloond. Op een stra-
lende dag ontvingen zij in een fees-
telijke viering in de St. Josephkerk 
in Zeist van pastor Johan Rutgers 
hun Eerste H. Communie. 
 
De communicanten (van links naar 
rechts), samen met pastor Johan 
Rutgers en misdienaar Mandy Dijkhuis: 
 

Lea Verdonk (Zeist) 

Xanvier Kaczmarek (Woudenberg) 

pastor Johan Rutgers 

Isa Schoonhoven (Driebergen) 

Berend van de Berg (Doorn) 

Anne Fleur Hilhorst (Driebergen) 

Boet Venmans (Maarn) 

Clara Kivit  Perez (Zeist)) 

parochiane (Zeist)) 

misdienaar Mandy Dijkhuis 

Isabel Ehrnreich (Zeist)

Kijken in de kerk

Foto: Etienne Oldeman 



De uitnodiging deel te nemen aan de retraite met Ignatiaans bidden.
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Vasten is een begrip uit vele religies. 
Het heeft te maken met focussen op 
hogere levenswaarden. Dat je dat doet 
d.m.v. acties is ondersteunend. Maar 
die insteek kun je ook omdraaien: door 
acties ruimte maken voor het verschui-
ven van je aandacht. Wie primair inzet 
op acties en dan afwacht of die ruimte 
voor aandacht ingevuld wordt, is leuk 
bezig maar schiet zijn/haar doel voorbij.  
 
Vasten wordt niet beperkt tot uiterlijk 
vertoon, is geen wedstrijd van ‘kijk eens 
hoe lang ik het volhoud’ of ‘zie mij eens 
goed bezig zijn’. Vasten doe je alléén, het 
gaat om: wat stel ik voor als mens, welke 
zijn mijn waarden? Niet alleen fysiek maar 
als hele mens, ook mentaal, emotioneel 
en spiritueel: hoe ben ik in balans op 
deze vier gebieden? Daarbij stilstaan, je 
doel stellen, je plan trekken, en dan gáán. 

Als ik afgelopen tijd spiritueel wat verwaar-
loosd heb, kan ik daar actie op onderne-
men zonder dat iemand er iets van merkt. 
Meer stilte, meer mediteren, meer 
bidden. Als ik afgelopen tijd emotioneel 
in een cakewalk zat, met hoge pieken en 
ravijndiepe dalen, vraag ik me af hoe ik 
evenwichtiger word, me niet laat opjagen: 
vermijden van piekbelasting-situaties, veel 
tot tien (en méér) tellen. Als ik afgelopen 
tijd mentaal steken liet vallen, waardoor 
ik verkeerde inschattingen maakte, 
foutieve conclusies trok, te snel 
oordeelde, kan ik zeggen ‘zo ben ik nou 
eenmaal’ maar ik kan ook meer te rade 
gaan bij mezelf, bij anderen, eerst naden-
ken voor ik iets zeg of doe. En fysiek? De 
media sporen voldoende aan tot gezond 
eten, meer bewegen e.d. Wel eens een 
sapkuur gedaan, of een paar dagen 
niet/weinig gegeten? 

Woestijnvaders in de oudheid konden 
jaar in jaar uit vasten. Tegenwoordig 
worden er allerhande clinics voor aange-
boden. Maar vasten kan op elk moment, 
in elke periode. Hoewel, als het zo 
uitkomt: laten we de komende tijd goed 
besteden. 
Bart van Soest, parochiaan Leersum

Vasten: focus op hogere levenswaarden
De laatste jaren doen ouderenorganisaties een soort vastenactie, met 
‘veertig dagen geen druppel’. Vooral voor ouderen die veel alcohol drinken 
is dat goed voor de portemonnee, én voor lijf en leden. Stoppen of minderen 
met roken, met drinken, snoepen, tv-kijken; meer bewegen, meer… Gaat 
het eigenlijk dáár wel om bij het vasten in de vastentijd?

Tekst over vasten uit de Catechismus 
van de jaren vijftig van de vorige eeuw.

Digitale kalender én retraite in Veertigdagentijd 

De veertigdagenkalender, die sinds 2010 
verschijnt, wordt door steeds meer mensen 
gewaardeerd. Dit jaar sluit ze aan bij het thema 
van de vespers in Zeist-West, resp. de psalmen 
142, 4, 13, 146, 107, 126 en 22. Aanmelden 
voor de kalender kan via https://laposta.nl/f/ 
ssrixtrs9hip of een mailtje naar veertigdagen-
zeist@gmail.com. Wie de kalender eerder 
ontving, hoeft zich niet opnieuw aan te melden. 
 
Dan de digitale veertigdagenretraite van de Jezuï-
eten. Die begint voor de 16e keer op Aswoens-
dag, 2 maart, en eindigt op Paaszondag. Er doen 
jaarlijks zo’n 20.000 mensen aan mee. De 
teksten zijn geschreven voor ‘de zoekende mens’. 
Deelnemen kan gratis, via inschrijving op 
www.40dagenretraite.org. Deelnemers ontvangen 
dagelijks een gebedsmail met bijbelteksten en 
meditatieve vragen, het zgn. Ignatiaans bidden.

Voor de Veertigdagentijd komt de Zeister Raad van Kerken weer met zijn jaarlijkse veertigdagenkalender.  
Parochianen en pastoraal team werken hieraan mee. De Jezuïten publiceren een digitale retraite.

https://laposta.nl/f/ssrixtrs9hip
https://laposta.nl/f/ssrixtrs9hip
https://laposta.nl/f/ssrixtrs9hip
http://www.40dagenretraite.org
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In de derde wereld delven mensen van inheemse volken vaak het onderspit tegen-
over overheden en grote bedrijven die hun kostbare grond opeisen, met desastreuze 
gevolgen voor hun welzijn en het milieu. Maar liefst 370 miljoen mensen horen tot 
een inheems volk en ze bewonen meer dan 20% van het aardoppervlak. Hun 
rechten worden vaak met voeten getreden, reden voor de Verenigde Naties in 
2007 een Verklaring over de Rechten van Inheemse Volken op te stellen. Die 
werd met een overgrote meerderheid van stemmen aangenomen. De volgende 
stap had moeten zijn dat nationale overheden de uitgangspunten in de Verklaring 
opnemen in hun nationale beleid, maar helaas blijkt de praktijk weerbarstig en 
worden dagelijks mensenrechten grof geschonden. 
 
Vastenactie wil zich voor deze inheemsen inzetten en vraagt daarvoor onze hulp. 
Want mensen hebben recht op hun eigen land. Vastenactie 2022 heeft dan ook 
als centraal thema: Het belang van landrechten voor 
lokale mensen. Een eerlijke verdeling van welvaart en 
beschikbare bronnen: ook daar willen we als Vasten-
actie aan werken. En daar kunt u aan meewerken. 
Natuurlijk door te doneren aan een van onze projecten 
maar ook op andere manieren, door soberder te leven 
bijvoorbeeld. Niet alleen bespaart u daarmee geld, 
maar u legt ook minder beslag op kostbare hulpbron-
nen als water, elektriciteit en gas. Daarmee werkt u 
thuis mee aan een rechtvaardige verdeling van 
welvaart over alle mensen. 
Frans Groot, werkgroep Vastenactie Sint Maarten

Nieuws & 
achtergrond
Nieuws 
& achtergrond

Vastenactie streeft naar een wereld waarin mensen zelf kunnen werken aan 
hun waardigheid door voor zichzelf en hun gezin te kunnen zorgen voor 
welvaart en een rechtvaardige verdeling ervan binnen gemeenschappen. Soms 
is dan een klein duwtje in de rug nodig. Dat wil Vastenactie graag geven, onge-
acht hun geloofsovertuiging, etnische achtergrond, sekse of afkomst.

Wandel voor een ander 
Vorig jaar deed ik met veel plezier 
mee aan de virtuele wandeltocht 
door Afrika. Dit jaar organiseert 
Vastenactie een wandeltocht door 
Latijns-Amerika, om geld in te 
zamelen voor mensen in Guate-
mala en Brazilië die bedreigd 
worden in hun landrechten.  
 
Dagelijks worden mensen uit hun 
huizen gezet omdat er een palmolie-
plantage moet komen of een water-
krachtcentrale. Vastenactie zamelt 
geld in voor juridische bijstand, maar 
ook voor zaaigoed en materialen 
zodat mensen een nieuw bestaan 
kunnen opbouwen. 
 
Wij kunnen allemaal meelopen, 
gewoon in onze eigen omgeving. Op 
een speciale actiewebsite zijn de kilo-
meters in te vullen. De kilometers van 
alle deelnemers samen worden opge-
teld. Zo leggen we met elkaar een 
virtuele reis af van 30.00 km. Via de 
e-mail ontvang je regelmatig informa-
tie over de landen ‘waar we doorheen 
lopen’.  
 
U wordt gevraagd bij inschrijving mini-
maal € 25 over te maken aan Vasten-
actie, NL21 INGB 000 000 5850 o.v.v. 
Wandel voor een ander – deelname. 
Daarnaast kunt u zich nog laten spon-
soren door familie, vrienden en kennis-
sen. Dit geld kunt u overmaken naar 
hetzelfde rekeningnummer o.v.v. 
Wandel voor een ander – sponsor. 
 
Het is natuurlijk leuk van deze veer-
tigdagen-wandelingen iets speciaals 
te maken, bijvoorbeeld door 
- wekelijks te wandelen met een vast 

wandelmaatje 
- elke week iemand anders uit te 

nodigen voor een wandeling 
- alleen te wandelen met speciale 

aandacht voor een zintuig 
- foto’s, ervaringen en routes te 

delen op de website en/of de 
nieuwsbrief van de parochie. 

 
Meer informatie/aanmelden: 
www.vastenactie.nl/wandel-voor-een-ander 
Marjolein Tiemens-Hulscher,  
parochiaan Driebergen 

Vaak nemen grote bedrijven of overheden land af 
van inheemse volken, met desastreuze gevolgen.

QR-code voor directe  
donatie aan Vastenactie.

Vastenactie: iedereen, overal 
ter wereld, een goed bestaan

Geloven thuis – Op ooghoogte
Op ooghoogte: zo luidt het thema van 
website www.geloventhuis.nl voor de 
Veertigdagentijd, mede ingegeven door de 
synode. Met een veertigdagenkijkdoos, 
bijbelverhalen, gebedjes, een versje, pren-
tenboeken, kijktafels, knutsel- en speltips 
en een inspirerend verhaal voor ouders. 
God is altijd met ons op ooghoogte, wat 
ons ook overkomt, wie we ook zijn.

http://www.vastenactie.nl/wandel-voor-een-ander
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Nieuws 
& achtergrond

Alphacursus  
met gezamenlijke maaltijd  
in Driebergen

Interessante sprekers belichten telkens het onderwerp van de avond. Na de geza-
menlijke maaltijd, hét moment elkaar ontspannen te leren kennen, gaan de cursis-
ten aan de hand van het thema en met de input van de spreker samen op pad om 
het christelijke geloof beter te leren kennen. 
 
Het programma en de gastsprekers: 
3 maart – Wie is Jezus? Met priester Mauricio Meneses; 
10 maart – Waarom stierf Jezus? Priester Patrick Kuipers, rector Ariënsinstituut; 
17 maart – Hoe kun je geloven? Priester Karel Donders; 
24 maart – De Bijbel lezen, waarom/hoe? Hilde Sluiter van tijdschrift 'Bouwen    

   aan de nieuwe aarde'; 
31 maart – Bidden: waarom/hoe? Leo Fijen; 
7 april – Hoe kan ik het goede doen? Harrie van Dijk, vrijwilliger Weggeefwinkel;  
23/24 april – Weekend van de Heilige Geest. Priester Koos Smits, over: Wie is en wat  

   doet de Heilige Geest? Hoe kan ik vervuld worden van de Heilige Geest? 
28 april – Hoe leidt God ons? Pastor Nelleke Spiljard; 
5 mei – Hoe vertellen we het anderen? Gijs van de Brink, theoloog; 
12 mei – Wat is de kerk? Hoe nu verder? Diaken Rini Bouwman; 
19 mei – Geneest God ook vandaag nog? Marian van der Laan. 
 
Plaats: Parochiecentrum St. Petrus' banden, Rijsenburgselaan 4, Driebergen. Tijd: 
18.00-21.00 uur. Meer informatie/aanmelden (t/m 28 februari): Marian van der 
Laan, 06-54902728, of Annemarie Damen, 06-12891915, of mailen: alphacur-
suspetrusbanden@gmail.com.

Elke keer een gezamenlijke maaltijd, erna een spreker over een geloofson-
derwerp, tenslotte praten over het thema van de avond. Zo ziet het 
programma op de tien avonden eruit van de Alphacursus die donderdag 3 
maart in Driebergen begint. Ook is er een themaweekeinde.

Alphateam 

Het Alphateam bestaat uit: Annemarie Damen, Gina Peters, Mangalam Wesseling, 
Harry van Dijk, Corry Werdler, Joke van Ooik, Hennie Schutijser, Marian van der Laan.

Parochiebedevaart 
naar Lourdes 

De zusterparochies St. Lucas en St. 
Maarten organiseren een geheel 
verzorgde groepsbedevaart naar Lour-
des. Vertrek, per bus: op 5 septem-
ber. Tijdens de 9-daagse reis kunnen 
de deelnemers ervaren hoe waardevol 
het is als pelgrim in het Mariaoord te 
Lourdes te verblijven. Ook is een 
bezoek gepland aan Bernadette 
Soubirous, die ligt opgebaard in de 
Kapel van het Klooster SaintGildard 
in Nevers. Belangstellenden kunnen 
zich alvast opgeven en worden op de 
hoogte gehouden voor/over een infor-
matiebijeenkomst; datum en plaats 
worden nader bekendgemaakt. 
(PS – Griekenlandreis in mei is volge-
boekt.) 
 
Contact: Willie van Kooij: 06-21410286 
(bellen/Whatsapp), willievankooij@gmail.com. 
Pastor Fred Kok, Mirjam Schouten, Willie van Kooij

‘Van God los?’
In museum Het Catharijneconvent te 
Utrecht loopt t/m 5 juni de tentoonstel-
ling De onstuimige jaren zestig – Van 
God los? Volgens het museum vormen 
die jaren één van de meest revolutio-
naire én religieuze periodes uit de 
Nederlandse geschiedenis. Het einde 
van de verzuiling en de opkomst van 
invloedrijke tv-dominees, religieuze best-
sellers, beatmissen, zenboeddhisme, 
opzwepende evangelische bijeenkom-
sten, experimentele kerkbouw, Provo 
met christelijke taal en een reformato-
rische zuil gingen hand in hand.  
Catharijneconvent, Lange Nieuwstraat 38, 
Utrecht.  
Tijden/tickets: www.catharijneconvent.nl.

Jaren zestig vorige eeuw, een kerkver-
huizing: beelden worden een kerk in- of 
uitgedragen. FOTO Dolf Toussaint, Collectie 
Catharijneconvent

Nieuwe datum WJD@Home 
Er is een nieuwe datum voor 
WJD@Home, op Ameland. Het jonge-
renweekend zou eerst zijn van 14-16 
januari maar werd uitgesteld vanwege 
corona. Nieuwe planning: van vrijdag 
29 april t/m zondag 1 mei. Eerdere 
aanmeldingen blijven staan, nieuwe 
kunnen tot vrijdag 15 april, via 
www.jongkatholiek.nl. Vragen? Mail 
naar jongerenpastoraat@aartsbis-
dom.nl. 
 
Stille Omgang 
Het bestuur van de Stille Omgang 
heeft – net als vorig jaar – besloten 
de stille tocht door het centrum van 
Amsterdam vanwege corona te 
schrappen. Normaal gesproken zou 
die zijn op 19 en 20 maart. Het 
bestuur oppert dat mensen individu-
eel naar Amsterdam kunnen gaan om 
de omgang te lopen. 
 
Bijbelavond Zeist 
In maart beginnen de bijbelavonden 
in Zeist met Henk Bloem weer: elke 
eerste dinsdag van de maand van 
20.00 tot 22.00 uur in parochiecen-
trum Emmaus, Rozenstraat 20, Zeist. 
Aanmelden: via henkbloem42@gmail.com 

https://www.catharijneconvent.nl/tijden-en-tickets/
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MUZIEK
LEERSUM - ANDRIESKOOR 50+ 
Met een plechtige Eucharistieviering vierde het Andrieskerkkoor op 21 november 
2021 zijn 50+1-jarig bestaan. In 2020 was corona de stoorzender, ook nú waren 
de mogelijkheden beperkt, maar er mocht weer gezongen worden. En dat dééd 
het clubje ouwe getrouwen, waarvan Annie van Wees al lid is vanaf het begin. Zij 
werd even apart genoemd in 
het openingswoord van Henk 
Bloem. Daniëlla de Regt 
(orgel) en Peter Hamilton 
(dwarsfluit) droegen muzikaal 
bij aan deze viering. Edward 
van Leeuwen, voorzitter loca-
tieraad, feliciteerde het koor 
en stelde een traktatie in het 
vooruitzicht als we weer geza-
menlijk koffie mogen drinken.  
Ans Middelplaats fotograaf:  Peter Hamilton

DRIEBERGEN - 50-JARIG JUBILEUM JONGERENKOOR DRIEBERGEN (JKD) 
Op 21 januari 2023 hoopt het JKD haar gouden jubileum te vieren: 
een unieke prestatie voor een (kerkelijk) jongerenkoor. Hoewel het 
JKD een tijdje geleden een nieuwe richting heeft gekozen, is het 
niet minder bijzonder om bij dit moment stil te staan. Ter ere van 

het jubileum, worden er op zaterdag 21 januari 2023 diverse activiteiten georgani-
seerd, o.a. een jubileummis. Houd de datum vrij en zegt het voort; de jubileum-
commissie kijkt er al heel erg naar uit. Hopelijk tot dan! 
Mirjam van der Putten-Horák, Rob van der Sluis, Mieke Sinkeldam, Ramon Servaas,  
Michiel Brantjes (jubileumcommissie) 

MAARN - MUZIEK IN DE THERESIAKERK  
Programma voor de komende maanden: 
19 februari 2022 Academie KCO (zie foto)  
19 maart 2022 Klein Byzantijns Koor (zij oefent op maandagavond in onze 

kerk en bereidt zich voor op diverse koorconcerten  
23 april 2022 Cool Dawn West Coast Jazz band 
14 mei 2022 Jubileumconcert 
 

Plaats: afwisselend in de There-
siakerk en Ontmoetingskapel, 
zie www.muziekindetheresia.nl. 
Tijd: 16.00 uur. Kaarten: bij de 
ingang van de kerk (pinbetaling 
mogelijk) of maak € 10,00 per 
toegangsbewijs over op NL64 
RABO 0355142481 t.n.v. 
Stichting Muziek in de Theresia 
o.v.v. uw naam en datum 
concert. Kaartjes liggen voor 
aanvang klaar bij de ingang van 

de kerk. Voor toegang zijn, volgens coronawet, een coronatoegangsbewijs (QR-
code) en legitimatie vereist. Meer info: www.muziekindetheresia.nl. 

fotograaf: Milagro Elstak

Uit de parochie 
oproepen

Maarn - Gelegenheidskoor bij 
gezamenlijke ziekenzalving, 
wie zingt er mee? 
De gezamenlijke ziekenzalving van 
Maarn, Doorn, Leersum en Wouden-
berg zal op vrijdag 6 mei plaatsvinden 
om 14.30 uur in de Theresiakerk.  
Wat zou het mooi zijn wanneer we voor 
deze gezamenlijke viering een ‘samen-
gesteld koor’ kunnen opstarten, met 
koorzangers uit Doorn, Leersum, 
Woudenberg en Maarn? En wie weet 
wat deze samenwerking voor de naaste 
toekomst zou kunnen opleveren. Zing je 
mee? Stuur dan een berichtje naar Jan 
van Baal, janpvbaal@planet.nl. 
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ayMaarn - Vrijwilligers 

gezocht 
In 2022 ontstaan drie vacatures:  
• maken van Mantel-verdeellijsten 

op basis van mutaties in het leden-
bestand; 

• zorgdragen voor informatie in de 
Mantel en de Nieuwsbrief; 

• bijhouden van de pastorie- en 
kerktuin.  

Meer informatie, neem contact op met 
Jan van Baal, janpvbaal@planet.nl. 

Maarn - collecte via 
collectebonnen of Givt-app
Steeds minder mensen hebben 
contant geld bij zich. Gelukkig zijn er 
ook andere mogelijkheden, dan alleen 
met contant geld, om bij te dragen 
aan de collecte. U kunt bonkaarten 
kopen t.w.v. dertig euro (met bonne-
tjes van een en twee euro). De 
bonnen zijn te gebruiken bij de 
collecte, bij het aansteken van een 
kaarsje en bij de koffie. Bonkaarten 
zijn, mits ondertekend door de 
penningmeester, bruikbaar als bewijs 
van giften aan een goed doel. En 
wanneer u een contract bij de 
penningmeester van Sint Maarten 
afsluit voor een periode van vijf jaar, 
betaalt de belastingdienst mee aan 
de volledige aftrek, zonder drempel-
waarde. Informeer gerust bij mij naar 
de mogelijkheden. 
Ook kunt u uw bijdrage in de collecte 
doen middels de Givt-app. Meer hier-
over leest u op pagina 9. 
Jan van Baal, penningmeester 
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Uit de parochie 
verdieping

Doorn - Lees je mee: Lectio Divina
Lectio Divina betekent letterlijk 
'goddelijke lezing', te vertalen met 
‘geestelijke lezing’ of ‘lezen met 
het hart’. Het is een manier van 
lezen waarbij men zich openstelt 
voor de beweging van de Geest 
in de bijbeltekst. Bij de Alphacur-
sus van september jl. is duidelijk 
geworden dat verdieping en 

geloofsontmoetingen voedend zijn ons leven van alle dag. 
Lectio Divina geeft hier inhoud aan. Bent u geïnteresseerd? 
Dan bent u voor een of meerdere keren van harte welkom. 
Data: 28 februari, 21 maart, 11 april, 2 mei, 23 mei, 13 juni, 
4 juli 2022 (allen maandagen) Plaats: Ons Centrum, Dorps-
straat 15, Doorn (links naast de kerk) Tijd: 11.00-12.00 uur. 
Meer info en aanmelden: Annemarie Damen, 06-12891915, 
famdamen82@hotmail.com of Gina Peters, 06-23045492, 
petersgcm@gmail.com. 

Foto: Pixabay

Foto: Pixabay

Doorn - Even op adem komen in de 
Sint Martinuskerk
Elke donderdagmiddag van 14.00 -16.00 uur zijn de deuren 
van de kerk open voor bezinning of een gesprek. Onze ervaring 
willen wij graag delen met de lezer. Een van onze kinderen is 
ziek en zit nu in het genezingsproces om de ziekte te over-
winnen. Via een update houden wij een aantal mensen in 
onze kennissenkring op de hoogte over het verloop van de 
genezing. Mede hierdoor zijn wij donderdagmiddag in de 
maand december jl. in de kerk geweest. Wij hebben gebeden 
samen met de toen aanwezige personen. Je voelt je thuis en 
op je gemak mede door de warme aandacht van Annemarie 
Damen en Gina Peters. Binnen en buiten branden kaarsen, 
er is muziek (klassiek), koffie/thee en een kerstgroep. En een 
kleine warmtebron om de ergste kou te bedwingen. Dit alles 
maakt dat je je welkom voelt. Op het moment dat de Nico-
laasschool uitgaat, lopen ouders met kinderen naar binnen 
om een kaarsje aan te steken of voor een gesprek. Wij kunnen 
eenieder naar behoefte een bezoek aanraden. Dank aan 
Annemarie en Gina die deze inloop mogelijk maken. 
Annie en Toon van der Linden 

Woudenberg - Succesvolle actie van 
jeugdlectoren voor de Voedselbank
De viering van onze Catharinadag was anders dan anders, 
maar toch bijzonder. De werkgroep zorgde voor de invulling 
van de viering en werden ondersteund door de jeugdlectoren. 
Thema: ‘Wie doet er mee?’ Wie doet er mee om een gemeen-
schap te zijn, om een verbinding te maken tussen jou en de 
ander, om Christen te zijn en om onderdeel te zijn van Gods 
Koninkrijk? De jeugdlectoren riepen iedereen op om het Chris-
ten-zijn in praktijk te brengen en hielden een collecte voor de 
voedselbank (opbrengst 340 euro) en schreven wensen van 
de parochianen op een fraai kaartje voor bij het voedselpakket. 
Samen met de ruimte gift van de Jumbo Woudenberg, zijn er 
voor twintig bezoekers (grote en kleine huishoudens) mooie 
voedselpakketten samengesteld, met veel verse producten. 
Namens de Voedselbank heel hartelijk dank voor uw bijdragen. 
En een pluim voor de jeugdlectoren voor deze mooie actie. 
Erwin Spies 

Jeugdlectoren Anniek en Jill. 
Foto: Erwin Spies

Zeist - Nieuwe ideeën en plannen van 
de wijkinloophuizen; helpt u mee om 
deze kleur te geven?
De vier wijkinloophuizen in Zeist, 
Vollenhove, Het Lindenhuis, Zeist-
West en Zeist-Centrum bruisen van 
de nieuwe activiteiten en ideeën: 
• Een Buurtcirkel, waarbij een 

aantal buurtbewoners samen 
een groep vormen en verschillende activiteiten onder-
neemt, mét elkaar en er is vóór elkaar. 

• Samen koken en eten. 
• Tentoonstellen van de zelfgemaakte spullen die door de 

crea-, haak- en breigroep zijn gemaakt.  
• Starten van een zingevingscafé in Zeist-Centrum, in samen-

werking met Stichting Geestelijke Verzorging Palliatief in 
Zeist.  

• Een moestuin maken en hier een buurtproject van maken.   
• Extra activiteiten, zoals een knutselmiddag, een spelavond 

en een gebedskring voor vrijwilligers. 
• Een moeder-ochtend, speciaal voor moeders die hun 

kinderen naar één van de drie omringende scholen bren-
gen. Dit vanuit de behoefte aan contact met mensen die 
in dezelfde omstandigheden verkeren. 

• Themabijeenkomsten voor ouderen. 
• Wandelactiviteiten, met aansluitend het Samen Soepen 

of gezamenlijk koffie/theedrinken in de inloop.  
Wil je meehelpen om deze activiteiten kleur te geven? Sluit 
als vrijwilliger aan bij één van onze activiteiten! We hebben je 
nodig en we bieden werkzaamheden waar je voldoening voor 
terug krijgt. Neem contact op via info@kerkensamenleving.nl. 
Marian van Giezen, Marianne Krijgsman, Rianne Verduin en Ton Verweij 

Foto’s: Pixabay



Op 19 december kwam er abrupt een 
einde aan de voorbereidingen op het 
kerstfeest die al in gang waren gezet. 
Als alternatief zijn in De Ark voor de 
ramen diverse kerstgroepen ge-plaatst, 
aangelicht zodat deze vanaf de weg 
zichtbaar waren. Hier zijn veel positieve 
reacties op gekomen. Tóch nog een 
beetje kerst bij de St. Theresiakerk. 
 
Op 16 januari mochten we weer samen 
vieren en de kerststal en de boom ston-
den tijdens de viering nog in de kerk. 
Niels Morpey ging voor en we voelden 
ons een beetje het volk uit de lezing 

van Jesaja. Een volk dat in duisternis 
ging en het licht weer mocht aanschou-
wen. In zijn overweging betoogde hij dat 
katholieken Bourgondiërs mogen zijn, 
mits zij voldoende diepgang bezitten… 
 
We konden elkaar weer zien en spreken 
na die stille periode tijdens en na Kerst-
mis en het was fijn dat we samen de 
overgang konden maken naar het 
nieuwe jaar met het Kerstkind nog even 
in ons midden als baken van hoop en 
geloof op betere tijden. 
Elly Rietveld 

Leersum 
• Woensdag 6 april: de vertrouwde 

bridgedrive. 
• Zaterdag 9 april: voorafgaand aan de 

avondviering een soep- en 
broodmaaltijd in de 
Andrieshof. Na de 
viering verkoop van 
zelfgemaakte taar-
ten, cakes en 
kaarten. En 
natuurlijk ook 
viooltjes. 

Meer informatie volgt 
in een van de volgende 
Nieuwsbrieven.  
 
Woudenberg/ 
Scherpenzeel/ 
Renswoude 
De afgelopen twee jaar was de Vasten-
actie dankzij de inzet van iedereen heel 
succesvol. Maar de manier waarop we 
actie konden voeren was - door alle 
coronamaatregelen – ‘anders dan 
anders’. Dit jaar ziet het er naar uit dat 
het weer mogelijk is om onze Vastenac-
tie te houden zoals we dat gewend 
waren. Onze activiteiten: 

• Vanaf zondag 6 maart zal het ‘winkeltje’ 
weer open zijn waar violen, appels, 
kaarten en bitterballen (van Marja en 
Ron van der Horst!) worden verkocht.  

• Zondag 10 april, Palmzondag: 
de verloting. In de weken 

daarvoor kunt u op 
zondag lootjes kopen. 
Heeft u uw lootjes 
uit 2020 nog? Die 
doen ook mee met 
de verloting dit 
jaar!  
• Of er dit jaar een 

bridgedrive zal zijn is 
nog niet bekend, 

maar mocht dat zo zijn 
dan hoort u van ons.  

• De wekelijkse puzzel, 
het succesnummer van de Vasten-
actie van vorig jaar, houden we erin.   

• De digitale Vastenactienieuwsbrief 
verschijnt tijdens de vastentijd weke-
lijks in uw mailbox. 

• Het vastenzakje vindt u in de volgende 
Mantel van Sint Maarten. In de 
Goede Week wordt dit bij u thuis 
opgehaald. Mocht u voor die tijd al 
geld willen overmaken voor de 

Vastenactie dan kan dat op rekening-
nummer NL 51 RABO 0372 4021 
19 t.n.v. H. Catharinakerk o.v.v. 
Vastenactie 2022. 

Annemarieke Slaghekke- van Wijk en Angelique 
Martina-Spies  
 
Zeist 
Op 6, 13 en 20 maart worden na de 
viering diverse spullen verkocht waarvan 
de opbrengst naar de Vastenactie zal 
gaan.  
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Uit de parochie 
en verder...

Goed geregelde 
landrechten kunnen 
inkomen verhogen.

Vastenactie-acties bij de verschillende 
geloofsgemeenschappen
Ook onze geloofsgemeenschappen zamelen geld in voor de Vastenactie. 
Meer over het doel van de actie kunt u lezen op pagina 17.

Maarn - Toch nog een beetje kerstmis in januari  

Foto’s: Pixabay



AdvertentiesAdvertenties

https://amandi-uitvaartzorg.nl
https://wijnhandel-slijterij.nl
https://www.ribhousetexas.nl
https://www.blokhuisuitvaartzorg.nl
https://gastouderbureauheuvelrug.nl
https://www.jumbo.com
http://yangsgarden-maarn.nl
http://amerongenhoveniers.nl
https://aannemingsbedrijfjacobs.nl
https://www.slagerijvandijk.nl
https://www.cafedetram.nl
https://www.geijtenbeekenboers.nl
https://kapsalonaline.nl
https://www.facebook.com/Van-Brenen-Textiel-1181476321980828/
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Overleden 

07 november 2021      Albertus Johannes Everardus (Bert) 
de Witte (78), Driebergen  

20 november 2021      Antonius Franciscus Wilhelmus (Ton) 
Morselt (82), Driebergen  

29 november 2021      Johannes Gerardus Maria (Hans) 
van der Ven (92), Driebergen  

29 november 2021      Johannes Baptist Adrianus Marie 
(Jan) Beenackers (90), Doorn 

30 november 2021      Wilhelmus Petrus Maria (Wim) 
Mettes (85), Driebergen  

02 december 2021       Wiet Ooms (89), Zeist 

13 december 2021      Ton Meerman (95), Driebergen  

14 december 2021       Maria Peek-Smit (83), Zeist 

19 december 2021       Maria Spruijt-Heeger (99), Zeist 

20 december 2021       Wilhelmina Nibbelke-Hogema (87), 
Zeist 

23 december 2021       Cor van Eikeren (70), Zeist 

27 december 2021       Margaretha Buijs-Donath (90), Zeist 

27 december 2021       Adriana Johanna Bors – van Dorres-
teijn (94), Doorn 

28 december 2021       Johannes Kühne (92), Zeist 

8 januari 2022            Cornelis Johannes Maria (Cees) 
Damen (74), Doorn 

13 januari 2022          Theodora Hommes-Ivens (92), Zeist 

15 januari 2022          Catharina Breyer-Lensen (90), Zeist 

20 januari 2022          Otto Johan Huberts Verbeek (85), 
Driebergen 
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Maarn - Nieuwe ontwikkelingen 
begraafplaats Maarn
Het bestuur van de r.-k. begraafplaats St. Theresia beraadt 
zich over een mooie bestendige toekomst van de begraaf-
plaats. Onze begraafplaats is niet alleen voor het begraven 
van overledenen maar ook voor asbestemmingen. De 
begraafplaats heeft urnenkelders waar de as van een overle-
dene kan worden bijgezet. Sinds kort kunnen op deze urnen-
kelders ook (kleine) urnmonumenten worden geplaatst. Dit 
is besloten om de urnenvelden een mooier en liefdevoller 
aanzien te geven. Ook wil het bestuur de mogelijkheid bieden 
om in de toekomst de as van een dierbare op de begraaf-
plaats te laten verstrooien. Hiervoor is een vergunning van 
de gemeente Utrechtse Heuvelrug vereist. Het bestuur heeft 
deze aangevraagd; of deze wordt toegekend, is op dit moment 
nog niet bekend. We houden u op de hoogte. 
Het bestuur

Wel & Wee

Zeist - Onderhoud oude r.-k.  
begraafplaats Utrechtseweg  
(nabij Triodos Bank)
Op dit moment vinden er enkele (onderhouds)werkzaamhe-
den plaats op deze begraafplaats. Het overgebleven bijenvolk 
krijgt een nieuwe bestemming. De groenvoorziening wordt, 
in overleg met de gemeente, aangepakt. De dekenkist krijgt 
als rijksmonument nog een uitgebreide onderhoudsbeurt 
(met tijdelijke verwijdering). Alle werkzaamheden worden 
uitgevoerd door gespecialiseerde professionele firma’s in 
opdracht van Triodos Bank. De Triodos Bank heeft het pand 
verkocht en is met de nieuwe eigenaar overeengekomen dat 
de begraafplaats onaangeroerd blijft.

Leersum - Ons Eetcafé is weer open
Elke derde woensdag van de maand wordt een lekkere 
warme maaltijd verzorgd door vrijwilligers van drie Leersumse 
kerken m.m.v. slagerij Van Dijk. De maaltijd begint om 18.00 
uur en is bedoeld voor inwoners uit Leersum en Amerongen 
die graag ‘ns samen met anderen eten i.p.v. alleen. Dus 
schuif een keer aan! Voor maar € 5,- per persoon wordt 
een lekkere driegangenmaaltijd geserveerd met drankje, 
koffie/thee. 

De eerstvolgende gezamenlijke maaltijd is woensdag 16 
maart a.s. in de Johanneskerk, Lomboklaan 9. 
 
Reserveren kan van 7 t/m 11 maart via telefoonnummer: 06 
46 35 15 28 of e-mailadres: eetcafeleersum@gmail.com. 
Als u slecht ter been bent, kan voor vervoer gezorgd worden. 
Ons Eetcafé volgt de regels van de rijksoverheid en vraagt 
van haar gasten en vrijwilligers een coronatoegangsbewijs. 



CARITAS PAROCHIE SINT MAARTEN 
caritas@parochie-sintmaarten.nl  
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REDACTIE DE MANTEL VAN SINT MAARTEN 
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De bron van alle informatie is  
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Nelleke Spiljard, pastoraal werker, 06-37119113, n.spiljard@parochie-sintmaarten.nl  

Harrold Zemann, pastoor, 030-6922113, h.zemann@parochie-sintmaarten.nl  

Johan Rutgers, priester, 030-6922113, johan.rutgers@stlucas.nu  

Marcel Sarot, diaken, 013-4663839, m.sarot@parochie-sintmaarten.nl  

Fred Kok, pastoraal werker, 033-4941261, fred.kok@stlucas.nu  

Rini Bouwman, diaken, 033-4941261, rini.bouwman@stlucas.nu  

Antoinette Bottenberg, pastoraal werker, 033-4941261, antoinette.bottenberg@stlucas.nu    

 
Secretariaat pastoraal team:  

Rosella van den  Hoeven, r.van.den.hoeven@parochie-sintmaarten.nl 
 

 Voor een ziekenzalving of uitvaart kunt het nummer van de noodtelefoon bellen:  
06-22265661 

BESTUUR R.K.  
PAROCHIE SINT MAARTEN 
Secretariaat: Rozenstraat 20, Zeist  

info@parochie-sintmaarten.nl 
Voorzitter: pastoor Harrold Zemann 
Vicevoorzitter: Peter Reinders 
Secretaris: Hans Burgman 
Penningmeester: Gerard Hoogervorst 
Personeel/vrijwillgers: vacature 
Onroerend goed: Dimitry Melchiors 
Communicatie: Hans Burgman 

Pastoraal team voor de R.K. parochies  
Sint Maarten & Sint Lucas
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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 10.00-13.00 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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Deadline kopij:  
10 maart 2022 
Verspreiding:  
2 april 2022

http://www.parochie-sintmaarten.nl

