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We gaan de Goede Week in. En wat een drama voltrekt zich in de oorlog 
in Oekraïne, zoveel doden, velen zonder grafsteen, zoveel gewonden, 
zoveel vluchtelingen. Je voelt je ontzet, machteloos ook. 
 
Op internet een foto van een in puin geschoten stadje, onderschrift van een 
meisje: ‘Dit was mijn thuis, hier ben ik geboren, hier ben ik naar school gegaan, 
hier ben ik voor het eerst verliefd geworden.’ Wat voor haar thuis was, is in de 
logica van oorlog en macht een strategisch doel. Alles in ons geloof verzet zich 
tegen die manier van denken. Jezus zag af van macht en geweld.  
Wat wordt van ons gevraagd? In de parochie, in mijn eigen familie, hoor ik dat 
mensen vluchtelingen in huis nemen. Mensen zoeken naar een manier om zich in 
te zetten. De Martinuskerk in Doorn opent wekelijks haar deuren voor gebed, 
gesprek en bezinning, de vredesvlag is uitgestoken. In Zeist is er een wekelijks 
oecumenisch vredesgebed. Laten we de kracht van het gebed niet onderschatten. 
In deze Mantel lezen we ook over de tijd dat ons eigen land bezet was. Over 
karmeliet Titus Brandsma, die op 15 mei heilig verklaard wordt, hij stierf in Dachau. 
Over kardinaal De Jong, die door Yad Vashem geëerd wordt als ‘rechtvaardige 
onder de volkeren’. Zij hebben zich verzet tegen de Jodenvervolging, tegen de 
Nazi’s. Mensen die zich ook hebben afgevraagd: waar sta ik? Waar staan wij als 
katholieken, als geestelijk leiders? Wat wordt van ons gevraagd? Wat voor kerk 
willen we zijn? Wat is van waarde?  
Het wordt Pasen. Laat u, net als ik, bemoedigen door de mooie paaswensen die 
ons team van weekendvoorgangers wil meegeven in deze onzekere tijd. 
Nelleke Spiljard, pastoraal werker



Op Witte Donderdag horen we het 
verhaal van de laatste maaltijd die Jezus 
met zijn leerlingen houdt. Een maaltijd 
die wordt overschaduwd door het 
verraad van Judas. En op Goede Vrijdag 
horen we het verhaal van de arrestatie 
en de kruisiging van Jezus. Alles waar 
zijn volgelingen in geloofden was voorbij. 
Die Jezus, op wie zij al hun vertrouwen 
hadden gesteld, was gestorven. In het 
verhaal van Jezus dat zich ontrolt in de 
Goede Week, spelen dus allerlei 
emoties dwars door elkaar heen. Van 
vreugde tot diep verdriet. Totdat we met 
Pasen lezen dat niet alles voorbij is. 
Jezus is opgestaan. Het is het grote 
geheim van ons geloof. Leek het verhaal 
van Jezus te eindigen in een grote 
deceptie, het eindigt op een heel 
andere wijze. De dood is overwonnen. 
 
Bij de voorbereiding van volwassenen op 
hun doop en opname in onze kerk sta ik 
altijd uitgebreid stil bij deze verhalen van 
de Goede Week en Pasen. Ik zeg dan 
ook altijd dat het goed zou zijn alle vierin-
gen in de periode van de Goede Week 
en Pasen mee te maken. Als je dat doet, 
word je opgenomen in de grote stroom 
van de verhalen. In de stroom van de 
emoties die die verhalen opwekken. Voor 
mij staan de verhalen van de Goede 

Week en Pasen ook voor het leven van 
ons mensen. Ook wij kennen in ons leven 
perioden van vreugde en blijdschap. 
Maar in het leven van iedere mens zijn 
ook perioden van zorgen en verdriet, van 
het loslaten van wie jou dierbaar zijn. 
De verhalen in de Goede Week leiden 

uiteindelijk tot de vreugde van Pasen, 
de opstanding van onze Heer Jezus 
Christus. Na alle verdriet is er de blijd-
schap van Pasen: Hij leeft! Als het 
tegenzit in ons leven mogen wij er als 
gelovige mensen ook op vertrouwen dat 
het goedkomt. Dat er na moeilijke tijden 
ook voor ons nieuw leven kan ontstaan. 
Daarom is het feest van Pasen het feest 
van hoop, van nieuw leven. Elk jaar lees 
en herlees ik in deze tijd van het jaar 
een gedicht van Ida Gerhardt. Een 
gedicht vol hoop dat ook wij kunnen 
opstaan tot een nieuw leven. 
Rini Bouwman, diaken
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We leven in de tijd van de Goede Week en daaropvolgend Pasen, een tijd 
van grote emoties. Op Palmzondag horen we aan het begin van de viering 
dat Jezus als een koning wordt binnengehaald in Jeruzalem. Een menigte 
mensen roept blij en opgetogen: ‘Gezegend de Koning die komt in de naam 
van de Heer!’ Maar in dezelfde viering horen we het lijdensverhaal. Jezus, 
toegezongen als koning, wordt gearresteerd en ter dood gebracht. De blijd-
schap verandert in droefheid.

Ook wij kunnen opstaan 
tot een nieuw leven

Pasen 
Een diep verdriet dat ons is aangedaan 
kan soms, na bittere tranen, onverwacht 

gelenigd zijn. Ik kwam langs Zalk gegaan, 
op Paasmorgen, zéér vroeg nog op den dag. 
Waar onderdijks een stukje moestuin lag 

met boerse rijtjes primula’s verfraaid, 
zag ik, zondags getooid, een kindje staan. 

Het wees en wees en keek mij stralend aan. 
De maartse regen had het ’s nachts gedaan: 

daar stond zijn doopnaam, in ster-kers gezaaid. 
(‘Pasen’, van Ida Gerhardt)



Terzijde

Als alles nacht is geworden 
alleen nog dood en einde 

 
laat mij dan 

 
je horizon 
je belofte 

zijn 
 

zegt God 
 

je zal opstaan
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(Uit: Zusters van de Barmhartigheid Jezus, ‘Een regenboog van solidariteit’) 



Er zijn meer meevoelende activiteiten. 
Zoals bij de Doornse St. Martinuskerk. 
Opgezet door parochianen Gina Peters 
en Annemarie Damen. Zij zijn daar, nu 
deze oorlog woedt, elke donderdag van 
14.00 tot 16.00 uur present om 
mensen te ontvangen die hun hart willen 
luchten over de oorlogsellende, behoefte 
hebben in stilte te overdenken, ideeën 
hebben voor hulp, kaarsen opsteken, 
intenties schrijven. 
 
Net voordat corona begon namen de 
twee al het initiatief ‘de kerkdeuren te 
openen’ op donderdag. Al snel was daar 
corona, het initiatief bevroor, al bestond 
juist tóen behoefte aan verbinding. 
 
Na de recente versoepelingen waren de 
twee er weer met hun ontmoetingsplek. 
Vervolgens begon de oorlog in Oekraïne, 
nu haken ze met hun ‘open kerk’ aan bij 
de behoefte aan warmte, gevoelens 
uiten, samenzijn. ‘Zo brengen we de kerk 
dichter bij de mensen. De een is stil, de 
ander praat, we draaien passende 
muziek.’ Er zijn koffie/thee, een kleur-
/tekentafel voor kinderen, informatie. 
Samengevat: gastvrijheid. 
 
De twee zouden het mooi vinden 
wanneer bezoekers met ideeën komen. 
Gina noemt maar iets: een eigen ‘St. 
Maartenloket’ waar parochianen prakti-
sche hulp kunnen aanbieden. Gina: ‘En 
via via kwam ik aan het huisadres van 
Poetin in Moskou. Met het Leger des 

Heils willen we optrekken voor een 
handtekeningenactie tegen de oorlog; 
het resultaat sturen we later op, mensen 
kunnen híer dan tekenen.’ 
 
Tijdens de eerste vredesopenstelling, 10 
maart, was er een handvol bezoekers. 
‘We zitten in de opbouwfase, en het 
gaat meer om verbinding dan om grote 
aantallen.’ Toos Renes uit Doorn was 
er, samen met echtgenoot Bertus; tach-
tigers. Bertus: ‘Het is mij sympathiek 
dat hier aandacht is voor Oekraïne; daar 
moet snel vrede komen.’
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Deuren Martinuskerk open voor 
Oekraïne

In het werkgebied van parochie Sint Maarten sluiten de kerken aan bij initia-
tieven van meer maatschappelijke organisaties voor concrete hulp aan 
Oekraïne: onderdak, onderwijs, zorg. En inzamelingen: dekens, slaapzak-
ken, (baby)voeding. 

Vredesgebed, open 
kerken en geld geven 

De oorlog in Oekraïne laat niemand 
koud. Vanuit onze parochie Sint Maar-
ten zoeken we naar wegen onze 
betrokkenheid te tonen bij mensen 
die lijden onder het geweld. We doen 
dit op verschillende manieren: 
* Op sommige plaatsen is een 

vredesgebed, al dan niet oecume-
nisch, zoals bij de Broederge-
meente in Zeist, op maandag-
avond. 

* Er zijn verschillende plaatsen waar 
de kerk of kapel overdag makkelijk 
toegankelijk is om binnen te lopen, 
een kaars op te steken, even te 
bidden, zoals in de Doornse Marti-
nuskerk. Het is goed als locaties 
dit bekendmaken in hun omgeving. 

* U kunt bijdragen door een gift aan 
katholieke organisaties als de 
Bisschoppelijke Vastenactie om de 
bevolking van Oekraïne te steunen. 
Geven kan direct via de website 
van Vastenactie: www.vastenac-
tie.nl of op rekeningnummer NL21 
INGB 0000 0058 50 t.n.v. Vasten-
actie, Den Haag, o.v.v. collecte 
Oekraïne. 

 
Kunnen we vanuit onze parochies 
méér doen? Heeft u concrete ideeën, 
wilt u zelf meehelpen?  
Laat het ons pastoraal team weten via 
n.spiljard@parochie-sintmaarten.nl.

Kijken in de kerk

De vredesvlag waait momenteel bij de 
St. Martinuskerk in Doorn, waar elke 
donderdagmiddag wordt stilgestaan 
bij de oorlog in Oekraïne.

Ideeën en informatie 
 
Ideeën hulp/acties via gemeente: 
zeist@zeist.nl en  
info@woudenbergvooroekraine.nl. 
 
Informatie:  
www.zeist.nl/nieuws-en-
actualiteiten/blog-oekraine;  
 
https://www.heuvelrug.nl/oekraine;  
 
www.woudenberg.nl/nieuwsoverzicht
/hulp-aan-vluchtelingen-uit-
oekraine;  
 
www.woudenbergvooroekraine.nl

Vrede 
De vrede, de vrede zal zijn de vrede zal een vogel zijn. 

Zij zal zich tot op grote hoogte, tot op grote hoogte, wagen, 
maar zwenken, en bij mensen zijn, maar zwenken,  

en bij mensen zijn.

https://www.heuvelrug.nl/oekraine
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Icoon omslag 
Op het icoon op de omslag van dit 
blad is links de verrezen Christus afge-
beeld. Verder: Johannes de Doper, 
de koningen David en Salomo. 
Rechts Abel (de eerste martelaar), 
Elia en Noach. In de sarcofagen 
Adam en Eva. Midden onder ligt de 
dood (duivel), vastgebonden, over-
wonnen.

Pasen is het belangrijkste feest van de christelijke kerk. Ooit was het een 
heidens feest, van niet-gelovigen: het feest van de lente. Op de 1e zondag 
na de eerste volle maan in de lente is het Pasen. De vernieuwing van het 
leven werd gevierd. 
 
Voor ons draait het niet meer om de lente. De dood en opstanding van Jezus 
Christus staat centraal. En in feite ook de vernieuwing van het leven van het ster-
felijke naar het nieuwe, onsterfelijke. De aanloop er naartoe met de Veertigdagentijd 
is ook wezenlijk. We kunnen met Jezus op weg naar Jeruzalem, de weg van ook 
een beetje sterven en opnieuw beginnen. Na de periode van bezinning en gebed 
kan het nieuwe leven dat Jezus door zijn sterven heeft gebracht misschien ook 
doorbreken in ons eigen leven en onze gemeenschap. Juist als we de versterving 
in ons eigen leven hebben ervaren in die veertigdaagse aanloop is de vernieuwing 
van ons leven ook een beetje een gevoel van wederopstanding. Dat is het paasge-
voel bij uitstek: het gevoel van opstaan uit de sleur, uit de waan van de dag, met 
andere ogen naar je medemens en – nog belangrijker – naar jezelf kijken. 
Ik wens iedereen toe dat gevoel van nieuw leven, als het ontkiemen van een 
lentebloem na een lange winter, met Pasen te beleven. 
Frans Groot, parochiaan Leersum

Goede Week vieren 
met kinderen 
Kijk op website www.geloventhuis.nl 
voor tips over wat je thuis kunt doen, 
vertellen, bidden om aan je kind mee 
te geven waar het in de Goede Week 
en met Pasen om gaat. Zo is er een 
filmpje waarin Meike met haar doch-
ters een paastak versiert, waarbij het 
hele verhaal verteld wordt. Daarna 
een licht thema: ‘vrij als een vogel’, 
juist omdat het een moeilijke tijd is. 
Maar het is ook Paastijd, lente. Jezus 
heeft ons laten zien hoe er een weg 
is door het diepste donker. Denk ook 
aan de Paasicoon van de oosters-
orthodoxe kerk, waar Christus de 
mensheid in de gestalte van Adam 
en Eva uit het dodenrijk haalt.

Zaterdag 9 april PALMPASENSTOK 
versieren. Start is om 16.00 uur 
in het parochiecentrum in Drieber-
gen (Rijsenburgselaan 4). Neem 
je eigen stok mee, de rest wordt 
door ons verzorgd.

Pasen vieren doen we samen
Tweede Paasdag opent de Martinuskerk 
haar deuren voor iedereen uit Doorn en 
omgeving, vooral ook niet-kerkelijke 
alleenstaanden, die behoefte voelt Pasen 
met anderen te vieren. Ontmoeting en 
gastvrijheid staan centraal. Met: een 
gezamenlijke paasbrunch, zingen, het 
Paasverhaal enz. Van harte welkom, van 
11.30-15.00 uur. 
Opgeven vóór 9 april bij  
Ans Damen, 06-12639394,  
Annemarie Damen, 06-12891915,  
of Gina Peters, 06-23045492.  
Geen vervoer? Laat het ons weten.

Deze paastijd weer een Chrismamis
Dit jaar is er in de Goede Week weer de Chrismamis voor het Aartsbisdom Utrecht. 
Ze is een hoogtepunt in het kerkelijk jaar: met vertegenwoordigers van al onze paro-
chies zijn wij bijeen rond Christus, in het bijzonder bidden we met elkaar voor vrede in 
Oekraïne. Op 13 april 19.00 uur in de O.L. Vrouwekerk, Hoofdstraat 18, Apel-
doorn. Tijdens de mis is de zegening van de olie voor zieken en geloofsleerlingen en 
de wijding van het Chrisma voor bij doopsel, vormsel en de priesterwijding. Kardinaal 
Eijk vraagt houdbaar voedsel mee te nemen voor de Voedselbank Apeldoorn, koffie, 
thee en chocolademelk voor de bakfiets van het straatteam voor dak- en thuislozen 
daar, en kleding voor de kledingbank van de Gemeenschap Sant’Egidio Apeldoorn, 
vooral voor jongeren van de hoogste groepen basisschool en eerste klassen middelbare 
school, plús boven- en onderkleding in kleine maten voor vluchtelingen. 
Zie www.santegidio.nl.

Wederopstanding is  
het paasgevoel bij uitstek

Paasbrunch.
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Openbloeien en weer verder gaan
Het Paasverhaal komt voor mij ontroerend dichtbij in het verhaal van Maria Magda-
lena, die naar het graf gaat om de gestorven Jezus op te zoeken. Ze denkt dat ze 
alles verloren heeft, maar dan keert ze zich om en roept Jezus haar bij haar naam. 
Ik kan alleen maar vermoeden dat zijn volkomen liefde voor ons mensen bij haar 
iets kon openen, waardoor zij kon openbloeien en weer verder op weg kon gaan - 
vertellend van zijn levende liefde. 
Ik wens ons allemaal toe dat ook wij mogen openbloeien en van daaruit kunnen 
verder trekken en uitdelen, in het vertrouwen dat wij gekend en bij name genoemd 
worden door de Levende. 
Ytje Rensink, Zeist

Aan de voorgangers in de weekendliturgie vroeg de redactie van 
de Mantel van Sint Maarten een Paaswens of -overweging te 
maken en die in te sturen. Dit leidde tot de fraaie, bezielende 
teksten die staan afgedrukt op deze pagina en de pagina hiernaast.

Leren leven met het niet-weten
Het leren leven met het niet-weten, dat is denk ik een vast onderdeel van het leven. 
Vorig jaar hoorde ik in een viering bij ons in de kerk voor het eerst het gedicht van 
Rilke dat hier zo mooi woorden aan geeft. ‘Men moet de dingen de eigen ongestoorde 
ontwikkeling laten die diep van binnen komt. Die door niets gedwongen of versneld 
kan worden…. Het komt erop aan alles te leven. Als je de vragen leeft, leef je 
misschien langzaam maar zeker op een goede dag het antwoord in’.   
Deze woorden geven mij hoop en houvast. U mogelijk ook. 
Lianne Banda, Driebergen

Een levende, leesbare brief
Woorden tijdens de overweging van Erik de Waard op Aswoensdag: ‘Laten we 
ruimte maken voor God die jou en mij liefheeft. Op die weg is Jezus ons voorgegaan. 
Hij heeft gebeden, geleden, is gestorven en verrezen, zodat wij als hij zouden 
opstaan ten leven.’ 
Moge ons mensenleven een levende en vooral een leesbare brief zijn (een beeld 
van Paulus), een brief die God in ons mensenbestaan schrijft aan de mensen met 
wie wij het leven delen, een brief van één zin: ‘Ik heb jou lief’. Zalig Pasen! 
Elly Rietveld, Maarn

Pasen is een feest van hoop
Tijdens de Paaswake wordt een nieuwe paaskaars aangestoken. Het licht van die 
kaars is een belangrijk symbool: het vertelt ons dat het nooit zo donker kan 
worden, of er zal licht zijn; dat het geweld nooit zo wreed kan zijn of er zal vrede 
zijn. Pasen is een feest van hoop.  
Hoop is het tegenovergestelde van wanhoop. De tijd waarin we ons momenteel 
bevinden kan ons diep in het donker brengen, geen uitzicht meer, geen verwachting, 
geen vrede. Maar God geeft nieuwe hoop, Hij neemt onze wanhoop weg, we 
mogen ons vasthouden aan Zijn belofte. Alles wordt nieuw. 
Gina Peters, Doorn
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Vertrouwen in liefde
Ik wens alle mensen toe dat de liefde 
overwint van de angst, zodat zij innerlijke 
vrede in het hart ervaren en dit door 
middel van goede daden de wereld in 
zenden waardoor geweld, onrecht en 
hebzucht verdwijnen en het Goddelijk 
Licht mag zegevieren. 
Adriënne van de Ven, Leersum

Mattheus Passie, een universeel verhaal
‘Door de jaren heen heb ik de Mattheus al heel vaak gezongen en toch…. steeds weer 
verrast het me, raakt het me. Ik denk dat dit komt doordat het verhaal in wezen universeel 
is, waar je als vanzelf ingezogen wordt. Alles komt erin terug en elke keer is er weer 
een andere emotie, ander thema dat voor mij vooraan ligt. Ik zie er altijd naar uit weer 
met de repetities te beginnen, nieuwsgierig naar wat er nu uit zal gaan springen.’  
Ik werd geraakt door deze woorden, omdat ze laten zien hoe je hetzelfde verhaal 
steeds anders beleeft al naar gelang hoe het in je eigen leven gaat. 
Marjolein Tiemens, Driebergen

Laten wij naar elkaar omzien
Golgota – Johannes 19, 25-28: Bij het kruis van Jezus stonden zijn moeder met 
haar zuster Maria, de vrouw van Klopas, en Maria uit Magdalena. Toen Jezus zijn 
moeder zag staan en bij haar de leerling van wie hij veel hield, zei hij tegen zijn 
moeder: ‘Dat is uw zoon’ en daarna tegen de leerling: ‘Dat is je moeder’. Vanaf 
dat moment nam die leerling haar bij zich in huis. 
Ik lees die indringende kruiswoorden als zijn ze ook tot mij, ook tot ons, gericht: 
laten wij liefdevol naar elkaar omzien en ons om elkaar bekommeren. 
Wiel Hoekstra, Zeist

Alles vergeten en opnieuw beginnen
Elk jaar in de Paastijd raakt mij het meest de verloochening van Petrus: ‘Ik ken die 
man niet.’ Drie jaar lang intens met elkaar opgetrokken en als een kat in het nauw 
dat ontkennen. Waarom mij dat raakt? Het is niet alleen menselijk, maar vooral 
raakt mij de reactie van Jezus daarna: geen enkel woord van verwijt, alleen maar: 
‘Vrede.’ In een wereld die nu in brand staat, wens ik iedereen die wijsheid toe: 
‘Vrede’: we vergeten alles en beginnen opnieuw. Zalig Pasen. 
Marja van der Horst, Zeist

Dan ook onze moed om te doen als Hij
In deze donkere en zeer onzekere tijd heb ik voor Paasmorgen een tekst gevonden 
die mij erg aanspreekt om juist in moeilijke tijden hoop te houden: 
 

Want als Hij is opgestaan vannacht 
dan ook onze moed 
om te doen als Hij 

 
Want als Hij is opgestaan 

deze vroege ochtend 
dan ook onze wil Hem te volgen 

 
Want als Hij is opgestaan 

dan ook ons geloof 
dat het donker niet het laatste woord spreekt  

 
Als er iets nieuw is deze dag 

Is het onze liefde 
geboren uit Hem 

en bestemd voor de wereld  
 

(Bron: Intercity Bestemming Pasen, uitgave Raad van Kerken) 
Trees van Leur, Woudenberg 



Verschrikkelijk vindt ze het voor de 
mensen in Oekraïne en voor degenen 
die moeten vluchten. Al eerder breide 
ze mutsen voor vluchtelingen in de kleur 
van hun land.   
 
Zo vertelt haar dochter Clementine Baan 
in de Nieuwsbode van Zeist: ‘Doordat 
het verzorgingshuis van mijn 88-jarige 
moeder in het begin van de pandemie 
gesloten werd en ze geen bezoek meer 

mocht ontvangen, had ze tijd over om 
iets te doen voor haar medemens. Toen 
ze hoorde dat er een vliegtuig met 
Afghanen naar Nederland zou komen, 
is ze gelijk mutsen gaan breien voor ze, 
om ze zo de warmte te geven die ze 
nodig hebben. Letterlijk en figuurlijk. De 
mutsen zijn in de kleuren van de 
Afghaanse vlag, zodat de vluchtelingen 
een stukje van thuis meenemen naar 
hun nieuwe plek.’ 

De huisarts van mevrouw Baan, die vlak-
bij de opvang van deze mensen woont, 
heeft haar verteld over de Afghaanse 
kinderen die ze in de buurt ziet met de 
mutsen op. Dat vindt ze natuurlijk leuk 
om te horen. 

10 Parochieblad van de R.K. Parochie Sint Maarten

Interview

In haar appartement van verzorgingshuis de Amandelhof te Zeist zie je gelijk 
haar breimand, momenteel met wol in de kleuren van de Oekraïense vlag. 
Want Greet Baan is zeer betrokken bij de maatschappij: wat denk ik van de 
oorlog; hoe zijn wij daar zelf bij betrokken? Ook hier merken we immers al 
dat alles zo duur wordt, de prijs van een brood. Dat herinnert ze zich nog 
wel, dat zijn toch tekens.

Nominatie Ariënsprijs voor Greet Baan (88) uit Zeist

Mevrouw Greet Baan: fijn de 
verbinding met de kerk te houden. 

Een berichtje van het bisdom in de 
mailbox: in onze parochienieuws-
brief lazen ze over mevrouw Greet 
Baan (88), parochiaan van Zeist, 
die al zeker zo’n 1100 mutsen 
heeft gebreid voor daklozen en 
vluchtelingen. Rond Sint Maarten 
zamelde ze via het secretariaat in 
Zeist warme truien en sjaals in 
voor Sant’Egidio. Men wil haar 
nomineren voor de Ariënsprijs voor 
diaconie. Tijd voor een interview in 
ons parochieblad.

Resultaat van uren noeste arbeid.

ALSMAAR IN DE WEER VOOR 
DAKLOZEN EN VLUCHTELINGEN
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Interview

Mevrouw Baan is weduwe. In haar 
appartement vallen de prachtige iconen 
van haar overleden man Jan op. Hij was 
een verdienstelijk icoonschilder, bekend 
in de parochie, maar ook daarbuiten gaf 
hij les. Samen 
hebben ze vier 
kinderen, en er 
zijn kleinkinderen 
en zelfs achter-
kleinkinderen; er 
wordt dan ook 
goed voor haar 
gezorgd. Maar zij, 
zij zorgt zelf graag 
voor anderen.   
 
Nog steeds heeft 
ze regelmatig 
contact met de 
Sleep-Inn in 
Utrecht, een 
opvangplek voor mannen en vrouwen 
die dakloos zijn geraakt. Afgelopen week 
is weer een doos bij haar opgehaald, 
met behalve 52 mutsen ook handschoe-
nen, sjaals en wat make-up. 
 
Bijzonder van mevrouw Baan is dat zij 
naar mensen toegaat, contact legt. 
Velen van ons geven wel eens geld voor 
daklozen, maar zij vertelt hoe ze zelf ook 
naar de Sleep-Inn toeging, bv. met Kerst, 
in plaats van naar de kerstmaaltijd in 
het verzorgingshuis. Dan nam ze, 
behalve mutsen en sjaals of dikke truien, 
ook kerstbrood, roomboter en ander 
lekkers mee. Hoe mensen je dan een 
hand komen geven, het fijn vinden dat 
je komt. Daarmee past zij in de werkwijze 
van Sant’Egidio, een katholieke bewe-
ging die zij ook ondersteunde met haar 
werk. Sant’Egidio wil niet alleen hulp 
bieden maar ook vrienden worden met 

mensen die het moeilijk hebben. Niet 
alleen dingen voor mensen doen maar 
ook met mensen zijn, bij elkaar zijn, 
meeleven. Nu is dat laatste door haar 
leeftijd moeilijker geworden. 

 
Na een tijdje komen de 
dozen tevoorschijn. 
Prachtig om te zien, 
dozen met werkelijk 
mooi handwerk, 
mutsen in allerlei kleu-
ren en met verschil-
lende motieven, klaar 
voor het goede doel. De 
wol koopt ze vaak zelf. 
Maar ook één van haar 
zoons voorziet haar van 
wol, vanuit goede 
contacten met diverse 
k r i n g l o o p w i n k e l s . 
Bovendien weten veel 

mensen dat ze dit doet. ‘Die doen nog 
weleens een paar bollen wol om de 
deur.’ 
 
Vroeger breide ze zo’n beetje dag en 
nacht. Nu heeft ze last van artrose en 
moet het van de huisarts een tandje 
minder. Ook kan ze zelf niet meer naar 
de kerk. Ze volgt de eucharistievieringen 
op de televisie. Bovendien komt de kerk 
bij haar in het verzorgingshuis. En ze 
was op de Dag van Ontmoeting, waar 
wij in gesprek raakten. Het is fijn om 
die verbinding met de kerk te kunnen 
houden. En ze kan nog altijd bidden voor 
anderen. Een goede vriendin gaat nog 
wel naar de kerk en zij neemt voor haar 
boekjes, teksten of bijvoorbeeld een 
noveen die ze kan bidden mee. Dat doet 
ze dan, vanuit haar hart, voor de situa-
ties in de wereld, voor iedereen die het 
moeilijk heeft. 

Ik ga de deur uit met drie mutsen: een 
knalgele en een rood-wit-gestreepte 
voor mijn kleinzoontjes en een heel 
mooie, antraciet met gekleurde spikkel-
tjes, voor mezelf; een muts die ik met 
blijdschap en met trots op zo’n bijzon-
dere parochiaan zal dragen. 
Nelleke Spiljard, pastoraal werker 

Het aartsbisdom Utrecht en Stichting het Ariënscomité gaan eens per twee jaar 
op zoek naar diaconale initiatieven die het verdienen in de schijnwerpers te 
staan en een voorbeeld zijn dat mensen en parochies tot diaconale navolging 
inspireert. Ook oecumenische initiatieven, of activiteiten voortkomend uit samen-
werking met niet-kerkelijke organisaties kunnen genomineerd worden. De Ariëns-
prijs voor Diaconie wordt uitgereikt op zaterdag 22 oktober in het Titus Brandsma 
Huis te Deventer (Colmschate).

De Ariënsprijs

De Gemeenschap van Sant'Egidio is 
een katholieke geloofsgemeenschap 
van leken, opgericht in 1968 door 
Andrea Riccardi, een 18-jarige student 
geschiedenis in Rome. De eerste chris-
telijke gemeenschappen zoals die in de 
Handelingen van de Apostelen beschre-
ven staan en de figuur van Franciscus 
van Assisi stonden hem daarbij voor 
ogen. Inmiddels zijn er 50.000 leden 
en is Sant'Egidio  aanwezig in meer dan 
zeventig landen, op alle continenten. 
De leden komen samen voor gebed en 
knopen vriendschap aan met de 
armsten van de eigen stad. In Neder-
land zijn er gemeenschappen in 
Utrecht, Apeldoorn, Amsterdam en 
Nijmegen. Wereldwijd zetten ze zich in 
voor de dialoog tussen godsdiensten 
en de vreedzame oplossing van conflic-
ten. De beweging is genoemd naar het 
kerkje waar ze begon en dat ook nu 
nog het centrum is, het kerkje van 
Sant’Egidio in de wijk Trastevere in 
Rome. Onze eigen Josephclub voor 
kinderen, tieners en hun ouders heeft 
er tijdens een Romereis een dag vrij-
willigerswerk gedaan.

Gemeenschap 
Sant'Egidio

Eén van de iconen van  
overleden man Jan.



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.

Titus Brandsma werd in 1905 tot priester 
gewijd. In 1923 werd hij hoogleraar wijs-
begeerte en mystiek aan de toen pas 
opgerichte Katholieke Universiteit Nijme-
gen (nu Radboud Universiteit). Later werd 
hij rector van de universiteit. Hij verzette 
zich vanaf de jaren 1930 openlijk tegen 
het opkomend nazisme. 
Bij het uitbreken van de Tweede Wereld-
oorlog was hij o.m. geestelijk adviseur 
van de katholieke journalistenvereniging; 
gedurende enkele jaren was hij hoofdre-
dacteur van het R.K. regioblad De Stad 
Oss. In 1941 dreigde de bezetter katho-
lieke bladen te verplichten advertenties 
af te drukken van de door de bisschop-
pen voor katholieken verboden 
verklaarde NSB. Naar het oordeel van 
de bisschoppen en Brandsma zou daar-
mee een grens bereikt zijn: de bisschop-
pen verboden de advertenties. Brandsma 

aanvaardde de gevaarlijke taak de hoofd-
redacties daarvan op de hoogte te bren-
gen. Al snel werd hij gearresteerd en 
veroordeeld tot dwangarbeid in Dachau.  
De heiligverklaring, afgelopen 4 maart 
door paus Franciscus aangekondigd, is 
een groots moment voor de Nederlandse 
katholieke kerk. Titus Brandsma was een 
inspiratiebron voor velen. Voor de inter-
nationale Karmel Orde is hij een van de 
belangrijkste 20ste-eeuwse leden die is 
heilig verklaard. De officiële heiligverkla-
ring vindt plaats komende 15 mei. 
Kardinaal Eijk: ‘Voor zijn trouw aan Chris-
tus had Brandsma alles over. Hij is voor 
journalisten, universiteitsdocenten, reli-
gieuzen en vele anderen een lichtend 
voorbeeld, wereldwijd.’ 
Meer informatie:  
www.heiligetitusbrandsma.nl;  
www.karmel.nl/titus-brandsma.

Met de erkenning van een wonder heeft paus Franciscus de laatste stap 
gezet voor de heiligverklaring van pater Titus Brandsma (1881-1942). De 
Nederlandse karmeliet werd in 1942 wegens zijn verzet tegen het nazisme 
in het concentratiekamp Dachau vermoord. Het wonder betreft de genezing 
van een dodelijke huidkanker van een collega-pater op voorspraak van 
Brandsma.

Karmeliet Titus Brandsma heilig verklaard

Nieuws 
& achtergrond

Het Holocaust-herinneringscentrum 
Yad Vashem te Jeruzalem heeft kardi-
naal De Jong de eretitel ‘Rechtvaardige 
onder de volkeren’ toegekend. De Jong, 
tijdens de Tweede Wereldoorlog aarts-

bisschop van Utrecht, krijgt de onder-
scheiding postuum vanwege o.m. zijn 
herhaaldelijke publieke verzet tegen de 
Jodenvervolging. Hij heeft persoonlijk 
risico gelopen, o.m. doordat in de kluis 

van het aartsbisschoppelijk paleis de 
versleutelde onderduiknamen van 
Joodse kinderen werden bewaard. De 
uitreiking van de onderscheiding vindt 
later dit jaar plaats door de ambassa-
deur van Israël in Nederland aan een 
familielid van kardinaal De Jong.

Yad Vashem-onderscheiding voor kardinaal De Jong

Pastoor Overmaat 
overleefde Dachau 

Pastoor B.F. Overmaat, van 1936 
tot 1966 pastoor van de St. 
Josephkerk Zeist, heeft in de oorlog 
een aantal dappere daden verricht 
die niet zonder gevolgen bleven. Hij 
overleefde Dachau en speelde ook 
na de oorlog nog een belangrijke rol 
in de parochie; zo zorgde hij voor 
een gezonde financiële huishouding 
bij de Zeister katholieken. Buiten 
katholieke kring stond hij bekend als 
een principieel man die zich aan zijn 
afspraken hield. 
Op onze website: Nieuwsbode-artikel 
over pastoor Overmaat.

Zeist – oecumenische vespers in de 40-dagentijd  
Data: woensdag 4 en 13 april 2022. Vesper op 13 april met een 
moment van inkeer en bemoediging met pastoraal werker Nelleke 
Spiljard en ds. Ellen de Boom. 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 5 (Nelleke Spiljard, pw) en 12 april 2022 (Ds. Hans 
Breunese). Plaats: St. Andrieskerk, Planterslaan 19a, Leersum. 
Tijd: 19.30-20.00 uur.  

Titus  Brandsma.

https://www.parochie-sintmaarten.nl/vieringen/
https://www.planethappy.nl
https://www.pevanha.nl
https://www.parochie-sintmaarten.nl/pastoor-overmaat-oud-pastoor-van-de-st-josephkerk-overleefde-dachau
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Vieringen  
roosterVieringenrooster zaterdag 2 april t/m zondag 15 mei 2022

ZATERDAG 2 APRIL 
E : 19:00 Doorn J. Rutgers 
G : 19:00 Zeist M. v.d. Horst 
 
ZONDAG 3 APRIL,  
5e ZO IN DE 40-DGNTIJD 
E : 09:30 Driebergen J. Rutgers 
C : 09:30 Leersum M. v.d. Horst 
C : 11:00 Maarn werkgroep 
C : 11:00 Woudenberg M. v.d. Horst 
E : 11:00 Zeist J. Rutgers 
 
ZATERDAG 9 APRIL 
E : 19:00 Leersum H. Zemann 
 
ZONDAG 10 APRIL, PALMZONDAG 
C : 09:30 Doorn werkgroep 
C : 09:30 Driebergen N. Spiljard 
C : 11:00 Maarn N. Spiljard 
C : 11:00 Woudenberg M. v.d. Horst 
E : 11:00 Zeist J. Rutgers 
 
DONDERDAG 14 APRIL,  
WITTE DONDERDAG 
E : 19:00 Zeist J. Rutgers 
 
VRIJDAG 15 APRIL,  
GOEDE VRIJDAG 
K : 15:00 Maarn H. Zemann 
O : 19:00 Maarn N. Spiljard q 
K : 15:00 Zeist N. Spiljard &  

M. v.d. Horst 
g : 19:00 Zeist J. Rutgers 
 
ZATERDAG 16 APRIL,  
STILLE ZATERDAG 
E : 21:00 Zeist J. Rutgers 

ZONDAG 17 APRIL, 1e PAASDAG  
C : 09:30 Doorn N. Spiljard 
E : 09:30 Driebergen H. Bloem 
C : 09:30 Leersum N. Morpey 
C : 11:00 Maarn N. Morpey 
C : 11:00 Woudenberg N. Spiljard 
E : 11:00 Zeist H. Zemann 
 
MAANDAG 18 APRIL, 2e PAASDAG 
E : 11:00 Zeist H. Zemann 
 
DONDERDAG 21 APRIL 
E : 11.00 Driebergen H. Zemann w 
 
ZATERDAG 23 APRIL 
E : 19:00 Woudenberg H. Zemann 
 
ZONDAG 24 APRIL,  
2e ZO VAN PASEN 
E : 09:30 Doorn J. Rutgers 
C : 09:30 Driebergen werkgroep 
C : 09:30 Leersum werkgroep 
C : 11:00 Maarn werkgroep 
E : 11:00 Zeist J. Rutgers 
 
ZONDAG 1 MEI, 3e ZO VAN PASEN 
C : 09:30 Doorn M. v.d. Horst 
C : 09:30 Driebergen N. Spiljard 
E : 09:30 Leersum H. Bloem 
C : 11:00 Maarn N. Spiljard 
C : 11:00 Woudenberg M. v.d. Horst 
E : 09:30 Zeist J. Rutgers 
 
VRIJDAG 6 MEI 
Z : 14:30 Maarn H. Zemann 
 
 

ZATERDAG 7 MEI 
E : 19:00 Doorn H. Zemann 
G : 19:00 Zeist M. v.d. Horst 
 
ZONDAG 8 MEI, 4e ZO VAN PASEN 
C : 09:30 Driebergen werkgroep 
C : 09:30 Leersum werkgroep 
C : 11:00 Maarn werkgroep 
C : 11:00 Woudenberg werkgroep 
E : 09:30 Zeist H. Zemann 
 
ZATERDAG 14 MEI 
E : 19:00 Leersum J. Rutgers 
 
ZONDAG 15 MEI,  
5e ZO VAN PASEN 
C : 09:30 Doorn werkgroep 
C : 09:30 Driebergen werkgroep 
E : 11:00 Maarn J. Rutgers 
E : 11:00 Woudenberg H. Bloem 
E : 09:30 Zeist J. Rutgers 

E  : Eucharistieviering 
C  : Communieviering 
G  : Gebedsviering 
g   :  Goede Vrijdag Plechtigheid 
K  :  Kruisweg 
O  : Oecumenische viering 
Z   :  Ziekenzalving

q Viering in de Ontmoetingskapel, 
Kapelweg 45, Maarn 

w Paasviering voor ouderen

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

Viering ter bemoediging met ziekenzalving – vrijdag 6 mei –  
St. Theresiakerk Maarn  
Vrijdagmiddag 6 mei om 14.30 uur zal pastoor Zemann de ziekenzalving geven aan 
onze zieken en ouderen van onze parochie in de Theresiakerk te Maarn. Het is een 
gezamenlijke viering met parochianen uit Leersum, Woudenberg, Maarn en Doorn. 
U kunt zich hiervoor aanmelden bij: 
Doorn-Langbroek: Ans Damen, 0343-412148 (pastorie) of 06-12639394. Ook 
als u vervoer nodig heeft. 
Leersum: Loes Grimmelijkhuizen, loesgrimmelijkhuizen@outlook.com 
Maarn: Elly Rietveld, ellyrietveld@zonnet.nl  
Woudenberg: Dini Heusdens, 033-2862976, dini@heusdens.com

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

Vieringen in tehuizen 
In woonzorgcentrum Heerewegen is er 
elke derde woensdag van de maand om 
10.00 uur een communieviering of een 
eucharistieviering. 

Doorn – Meditatie op Goede Vrijdag  
Op Goede Vrijdag is de Martinuskerk in Doorn ’s middags geopend voor een meditatief 
moment. Achterin de kerk staat het houten kruis omringd door 14 brandende kaarsen. 
Er is gelegenheid om in gebed stil te staan bij het lijden van Jezus, te luisteren naar 
muziek of bloemen te brengen. De kerk is geopend van 13.30 tot 17.00 uur.  

https://www.parochie-sintmaarten.nl/vieringen


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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Als de Paus op de koffie komt… 
…dan zou hij in onze parochie goed 
onthaald worden. Koffie, zelfgebakken 
lekkers erbij. We willen hem ook graag 
bemoedigen, een hart onder de riem 
steken. Mensen zijn blij met paus Fran-
ciscus, dat is wel duidelijk. Sommigen 
zouden met hem willen praten over 
levens- en geloofsvragen: hoe houd je 
balans tussen hoofd en hart? Doen de 
schuldbelijdenis en ‘Heer, ik ben niet 
waardig…’ niet meer kwaad dan goed? 
Hoe ziet hij God? Hoe kun je met je inzet 
en uitstraling laten zien dat je gelooft? 
Velen zouden ook heikele kwesties willen 
bespreken: vooral de ‘vrouwendiscrimi-
natie’, maar ook de knellende regels, de 
wereldkerk die verschillende behoeften 
heeft en meer bij de tijd moet zijn.  
 
Waar zijn we blij mee? 
De blijdschap met ons katholiek geloof 
is er. Dat ik weet dat er een onvoorwaar-

delijke goddelijke kracht over mij waakt. 
En: Dat je nooit alleen bent. Het geloof 
geeft steun en troost, inspiratie en 
bemoediging, kracht, moed en liefde. Het 
geeft richting, gerichtheid op het goede. 

Het geeft het besef in vertrouwen en 
zonder angst te kunnen leven, in harmo-
nie met heel de schepping. Ik ervaar 

zoveel meerwaarde aan mijn geloofsle-

ven, ik gun dat iedereen, vooral kinderen 

en jongeren, het maakt je leven zoveel 

meer vervullend, geeft zin. Mensen 
houden van de mooie sacramenten, 
symbolen, rituelen en gebruiken. Zijn blij 
met de vieringen, het samen zingen, de 
verbondenheid, de H. Communie, een 
overweging die gaat over het leven nu 
en waarin niets opgelegd wordt maar die 
wel telkens de gelegenheid biedt als 
mens te groeien. De betrokkenheid van 
kerk en paus bij vluchtelingen. Belangrijk 
en telkens genoemd is het ‘samen’, de 
eigen gemeenschap. Vanuit het evangelie 
optrekken met mensen. De plaatselijke 
oecumene met dorpsgenoten wordt hier 
door enkelen nadrukkelijk bij vermeld. 
Sommigen plaatsen ook kanttekeningen 

bij dat samen: de betrokkenheid is rela-
tief. Ik voelde me als meisje minderwaar-

dig. Op een dag zei ik tegen mijn vader: 

ik ga niet meer naar de kerk, de enige 

vrouw is de huishoudster van de kape-

laan en dat klopt niet.  

 
Verdriet en ruimte voor verbetering 
Verdriet is er ook. Over het misbruik. De 
benadering van homoseksualiteit. Het 
weren van vrouwen uit het ambt van 
diaken en priester. Het vooropstellen van 
hiërarchie. Van de regels; die vaak ook 
niet meer van deze tijd zijn. We verliezen 
hierdoor de jeugd. De plek van ‘leken’. 
De onverzoenlijke opstelling naar 
gescheiden mensen. De minimale 
inspanning t.o.v. de oecumene, en het 
feit dat gedoopte zusters en broeders 
van andere kerken niet mogen deelne-
men aan de Communie.  De afstand 
van priesters tot parochianen. Dat we 
maar sporadisch een eucharistieviering 
kunnen bijwonen. De liederen van 
Oosterhuis die niet mogen, vaak vervan-
gen door liederen die niet ontroeren. De 
leegloop. Volgende keer meer. 

De parochie en de synode: wat leeft er?
Hierbij een stand-van-zaken rond de synode, van wat er leeft in onze paro-
chie. Volgende keer meer synodenieuws. Voor nu een korte impressie op 
grond van een deel van de vragenlijsten, er komt nog steeds e.e.a. binnen. 

Zij heeft een verhaal 
Het project ‘Zij heeft een verhaal’ van het Netwerk Katholieke Vrouwen, dat 
met een vragenlijst verhalen van katholieke vrouwen verzamelt, is opgepikt in 
Rome. Het staat op de synodewebsite van het Vaticaan:  THE NETHERLANDS, 
She has a story! - Sharing synodal resources (synodresources.org)

https://www.synodresources.org/resource_post/241475/?fbclid=IwAR2BVF79SxEhaRMZShTfE3X68f0-dRozuyoXn3fTbAgDHdaIlug-KdzcH4w
https://www.synodresources.org/resource_post/241475/?fbclid=IwAR2BVF79SxEhaRMZShTfE3X68f0-dRozuyoXn3fTbAgDHdaIlug-KdzcH4w
https://www.synodresources.org/resource_post/241475/?fbclid=IwAR2BVF79SxEhaRMZShTfE3X68f0-dRozuyoXn3fTbAgDHdaIlug-KdzcH4w
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• Met Pasen: een gezamenlijke Passion, 
waarin elke locatie een deel voor haar 
rekening neemt; met muziekpartijen, 
koren, samen de kruisweg lopen op 
een mooie plek. 

• Met kerst: het kerstverhaal uitbeel-
den, elke locatie doet een gedeelte, 
samen eindigen we op een plein, met 
een vreugdevuur om de geboorte van 
Christus te vieren en een samenzang 
met al onze koren. 

• Top 2000 viering, door de jongeren 
samengesteld, waarbij de parochia-
nen een lied kunnen insturen waar 
een eigen verhaal bij hoort: wat bete-
kent dit lied voor jou, waarom raakt 
het jou? Pastoor Zemann en pastoraal 
werker Nelleke Spiljard rijgen een rode 
draad door al deze verhalen, verbin-
den dit met een mooi thema. 

• 1 juli bestaat onze parochie Sint 
Maarten 12,5 jaar. Van dit jubileum 
kunnen we, op zondag 3 juli, met alle 
locaties een prachtig feest maken. 

• En….heeft u zelf nog vernieuwende 
ideeën? Dan kan team innovatie u 
verder helpen. 

Innovatieteam Sint Maarten, Marian van der 
Laan (Zeist), Steven Paul Schoonhoven (Zeist), 
Jan de Bruijn (Doorn), Ton Buijs (Driebergen), 
pastoor Harrold Zemann 

Team innovatie: Samen projecten uitwerken
Het innovatieteam moet nog bijeenkomen, maar er zijn al ideeën gelanceerd 
waarvan wij er een paar met u delen. Wij gaan voor samen projecten doen 
met de hele parochie Sint Maarten. Maar ook individuele acties komen aan 
de orde. Een tip van de sluier lichten wij voor u op.

Verbinden, vernieuwen en op zoek naar de hoop. 
Pastoor Harrold Zemann kondigde in het vorige nummer 
al aan: er gaan verschillende parochiebrede teams van 
start. Hieronder leest u over de plannen van team 
verbinding, team innovatie en team groene parochie.

Een van de ideeën van Team innovatie: een eigen Passion 
maken, naar het voorbeeld van de tv-Passion.

Innovatie 2: Keek op de preek van de week
Het duo Kees van Kooten en Wim de 
Bie besprak in het satirische tv-
programma Keek op de Week de actua-
liteiten van de afgelopen week, meestal 
met sketches en typetjes. Veel grappen 
zijn onthouden en gepersifleerd. Nu is 
er een nieuw idee ontstaan, mede door 
de Alphacursus en Lectio Divina. In de 
Alphacursus kwamen wij erachter dat 
veel mensen het fijn vinden vrij over hun 
geloof en hun beleving te praten. Katho-
lieken consumeren wordt er gezegd, 
maar wij hebben de honger geproefd en 
de vreugde van de cursisten, elke week 
was er meer enthousiasme en meeleven 
met elkaar. Het luisteren naar elkaar, 
meeleven met de pijn en de emoties die 
soms naar boven kwamen. 

Zo kwamen wij tot het idee om na de 
zondagsmis tijdens de koffie, en als het 
later is een lunch, met elkaar in gesprek 
te gaan over de preek van onze pastoor 
Zemann of pastor Rutgers. We beginnen 
op zondag 18 september in Zeist. 
 
Als je aandachtig het evangelie en de 
preek van de priester aanhoort, herinner 
je je dat in de Bijbel staat: het woord 
van God keert niet terug alvorens het 
vrucht zal hebben voortgebracht (vergelijk 
Jes. 55,10-11; Kor. 9,10). Als je 
aandachtig toehoort, zal iets van al 
hetgeen je hoort in je achterblijven. Je 
moet proberen gedurende de gehele dag 
over deze woorden – die een spoor, een 
indruk in je hebben achtergelaten – na 

te denken. Veelal zijn het wellicht slechts 
twee zinnen, een andere keer is ‘t het 
gehele evangelie, of mogelijk slechts een 
enkel woord: in elk geval dat wat in je 
blijft zal je de verdere dag proeven en je 
zult je over zijn smaak verheugen, moge-
lijk je leven veranderen: het woord van 
God dat jouw bestaan omvormt. 
 
Met elkaar napraten over de preek: laten 
wij dit avontuur aangaan, een levende 
kerk zijn, samenzijn, geloof delen, inspi-
reren, verbinden. Wij gaan ervoor, aan 
de hand van vragen als welk woord of 
zin heeft jou/u geraakt; wat viel op in de 
preek; wat wilde God vandaag zeggen 
met deze bijbeltekst? 
Marian van der Laan 
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Als geloofsgemeenschap zijn we met elkaar verbonden, iets wat we koesteren; 
tegelijkertijd is dat een kwetsbaar gemeengoed in de huidige tijd. Er gebeurt veel 
binnen de kerk, op regionaal en landelijk niveau. Het sluiten van kerken is bijvoor-
beeld aan de orde van de dag. Wij zijn echter vol goede moed en hebben het 
verlangen de kerk nieuw leven in te blazen, te laten bloeien, door heel concreet – 
als eerste stap – de kerkdeuren open te zetten. 
 
Om hierin verder te groeien, hebben we elkaar nodig als geloofsgemeenschappen 
van Sint Maarten. Door onze krachten te bundelen hopen we mooie plannen te 
kunnen realiseren in de nabije toekomst. Onlangs zijn we begonnen met de Inloop-
kerk (zie pag. 6, rubriek ‘Kijken in de kerk’), omdat we hebben ervaren dat er 
behoefte is aan ontmoeting. Elke donderdagmiddag van 14 tot 16 uur is men 
welkom in de Doornse Martinuskerk voor een kop koffie of thee, een luisterend 
oor, om een kaarsje op te steken, voor gebed. 
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Wij zijn Annemarie Damen en Gina Peters en vormen met pastor Johan Rutgers 
het Team Verbinding. Waarom kozen wij voor dit team? Omdat wij vinden dat 
de kerk (in de brede zin van het woord) niet gesloten maar open hoort te zijn. 
In open verbinding naar de maatschappij, kijkend naar waar behoeftes liggen. 
Wij willen een gastvrije houding en toegankelijkheid voor eenieder binnen en 
buiten de kerk.

Team Verbinding:  
kerkdeuren open zetten

Team Groene Parochie: op naar eigen kringloopwinkel
Het Team Groene Parochie heeft de volgende plannen: 
 
• Vanwege het belang van duurzaamheid voor toekomstige 

generaties: speciale activiteiten gericht op tieners en hun 
ouders: dagje strand-bevrijden-van-vuilnis  gecombineerd 
met ontmoeting, picknick, een viering. 

• Speelse ‘evolutiewandeling’ aanbieden aan scholen; 
hoeveel kinderen zijn niet gek op dino’s?  Hiermee in de 
geest van paus Franciscus de verbondenheid met  de 
Schepping en het ontzag voor de Schepper voeden. 

• Kijken naar mogelijkheid kringloopwinkel in onze parochie. 
Er zijn nogal wat kerken die hiermee geld verdienen, soms 
door maar één ochtend per week open te zijn. Hiermee kun 
je groene projectjes en vergroening van onze eigen kerken 
financieren. We hebben al twee groene kerken; dat kan 
beter. Ook zou je er leuke activiteiten aan kunnen koppelen: 
café, lunch op kringloopservies, modeshow/kledingruilbeurs. 
Maar: waar? Wie ziet hier een kans? 

• Vier laagdrempelige gebedsvieringen per jaar, elk seizoen 
één. Met bijzondere muzikale ondersteuning. Waar? 

• Lezingen, bezinningsactiviteiten, workshops, leesgroepjes, 
excursies opnemen in de programma’s voor ontmoeting 
en verdieping. 

• Een parochiebreed mailnetwerk van wie wil meedoen. Met 
een verhaal van de maand ter inspiratie, en waarin mensen 
ook oproepjes kunnen plaatsen. 

Marjolein Tiemens, Nelleke Spiljard 

Wie denkt mee? 
 
Team Groene Parochie zoekt uitbreiding. Wie denkt/doet 
mee? We mikken op zo’n vijf mensen in het kernteam en 
een breed parochieteam van geïnteresseerden en mensen 
die wel eens wat willen doen. Ook zoeken we plaatselijke 
‘reporters’ die ons op de hoogte houden van wat in kerk 
en dorp gebeurt aan hoopvolle duurzame acties.

Kleur van de hoop 

Groen is in de kerk de kleur van de hoop, en van de hoop 
op eeuwig leven. In de winter zegt alles wat groen blijft 
ons: hou vol, het leven is sterker (zie adventskrans, kerst-
boom). In de lente doet groen denken aan alles dat 
opnieuw groeit, weer tot leven komt. Groen zie je in de 
kerk op de ‘gewone’ zondagen, de ‘tijd door het jaar’, 
waarin we toegroeien naar het volgende feest. Hoopvolle 
activiteiten, passend bij het leven van alledag, daar gaat 
Team Groene Parochie voor, dat zich laat inspireren door 
Paus Franciscus met zijn ‘Laudato si’.

Gina Peters en Annemarie Damen 
van Team Verbinding.
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Maar wat ik zie in het dagelijks leven lijkt soms op februari-
storm Eunice. Spanning in de wereld rondom Oekraïne: kinde-
ren die niet kunnen spelen omdat de bommen hun om de 
oren vliegen. Onschuldige burgers worden het slachtoffer, 
vluchtelingen die proberen een veilige plek te vinden, alles 
kapotgeschoten. Een hoop verhalen over geweld die u ziet 
voorbijkomen op televisie. Het komt heel dichtbij, ook in de 
Goede Week: Jezus, de Vrede bij uitstek, wordt na het Laatste 
Avondmaal opgepakt, veroordeeld, gekruisigd.  
 
‘Het is volbracht en Hij gaf de geest…’. Vooral dat laatste. 
Die Geest gaf hij door aan ons. Goede Vrijdag heeft niet het 
laatste woord, maar Pasen. Christus is verrezen, Hij leeft!  
 
Hij laat ons ook dit jaar Pasen vieren, niet alleen opgewekt 
Alleluja zingen, maar geloven – ondanks alles – dat de liefde 
het zal winnen van de haat, dat de mens in staat is tot het 
goede en dat de goede geest van God nooit uit onze ziel is 
weg te rukken. Dat geloven we in grote verbondenheid met 
alle mensen, waar dan ook, die vechten voor vrijheid en geluk. 

 
Laten we in onze machteloosheid blijven bidden om vrede, 
dat de harten van hen die oorlog maken mogen worden omge-
bogen tot liefde en dialoog. En laten we niet vergeten dat we 
ook nog wat anders zien: vele mensen zijn bezig met hulpver-
lening, op allerlei manieren, vaak heel spontaan. Inderdaad: 
ondanks de oorlog begin ik steeds meer te zien en te voelen 
dat de liefde het laatste woord zal hebben. Daar geloof ik 
heilig in. En daarom: vanuit het diepst van mijn hart wens ik 
u en alle mensen in onze wereld een Zalig Pasen! 
Pastoor Harrold Zemann

VAN DE PASTOOR 
Het stormt flink in 

onze wereld
Het stormt flink in onze wereld. Soldaten zijn Oekraïne 
binnengevallen, het is oorlog, dit laat in vele opzichten 
een spoor van vernielingen achter. Velen zijn met mij 
geëmotioneerd. In deze sfeer denk ik na over Pasen: het 
feest van de hoop, de overwinning op alle geweld en de 
doorbraak van de liefde. 

Vooraankondiging 
Op vrijdag 1 juli 2022 bestaat onze parochie 12,5 jaar. 
Genoeg reden om dat op zondag 3 juli met elkaar te 
vieren. Zet deze datum alvast in uw agenda.

Welke parochianen met kijk op en talent 
voor communicatie, vrijwilligersorgani-
satie, HRM (personeelszaken), publici-
teit, media, secretariaat bieden zich aan 
om één van deze mooie posten te 
komen vervullen, inclusief het bijwonen 
van onze bestuursvergadering, eens per 
zes weken, en dat alles in een commu-
nicatief 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

Vacatures bestuur  
Sint Maarten
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Alphacursus  
uitwisselen over het geloof

Voor de derde keer is er in de St. Maarten-parochie een Alphacursus. Gelovigen 
ontmoeten elkaar en wisselen van gedachten over wat belangrijk is in het leven en 
het geloof. De cursus is wekelijks op de donderdagavonden, van 18.00 uur tot 
21.00 uur, in parochiecentrum Sint Petrus’ banden, Rijsenburgselaan 4, Drieber-
gen-Rijsenburg. Elke bijeenkomst begint met een gezamenlijke maaltijd. Erna is er 
een inleiding, gevolgd door de gelegenheid gedachten te delen, in kleine groepen. 
Op het programma staan nog: 
 
7 april: Harrie van Dijk, vrijwilliger weggeefwinkel, over: Hoe kan ik het goede 

doen? 
23/24 april: Weekend van de Heilige Geest. 
28 april: Nelleke Spiljard, pastoraal werker, over: Hoe leidt God ons? 
5 mei: Gijs van den Brink, theoloog, over: Hoe vertellen we het anderen? 
12 mei: Rini Bouwman, diaken, over: Wat is de kerk? Hoe nu verder? 
19 mei: Marian van der Laan, vrijwilliger bij parochie Sint Maarten, over: 

Geneest God ook vandaag nog? 
Informatie/aanmelden (kan per avond): Marian van der Laan, 06-54902728 of Annemarie 
Damen, 06-12891915. Mailen kan ook: alphacursuspetrusbanden@gmail.com. 

Podcast over  
missionaire parochies 
Op www.missionaireparochie.nl/podcast 
is een zesdelige serie te beluisteren 
waarin religieuzen en lekengelovigen 
vertellen over hun eigen leerproces en 
ervaringen op weg naar missionaire 
parochies. Een missionaire parochie 
maakt werk van de opdracht van Jezus 
om leerlingen te maken. 

Bijbelavond 
Bijbelavond Zeist met met pastor 
Henk Bloem op dinsdag 5 april en 3 
mei van 20.00 tot 22.00 uur in paro-
chiecentrum Emmaus, Rozenstraat 
20, Zeist.  
Aanmelden: henkbloem42@gmail.com 

Wij gaan weer naar Lourdes 
De gezamenlijke parochies St. Lucas 
en St. Maarten gaan weer naar Lour-
des. Wil jij graag in groepsverband 
geheel verzorgd met ons mee? Dat 
kan, op 5 september stappen we 
samen in de bus. Tijdens deze 9-
daagse reis zult u ervaren hoe mooi 
en waardevol het is als pelgrim in het 
Mariaoord in Lourdes te verblijven. 
Ook brengen wij een bezoek aan 
Bernadette Soubirous; zij ligt opge-
baard in de Kapel van het Klooster 
Saint Gildard in Nevers. Heeft u 
belangstelling voor deze pelgrimsreis? 
Geef u dan op voor de informatiebij-
eenkomst op dinsdagmiddag 14 juni 
in Driebergen. Daar wordt de nodige 
informatie gegeven en kunt u vragen 
stellen over de reis. 
Dit jaar staan ook twee dagbedevaar-
ten op het programma: een naar 
Smakt, i.v.m. het Josephjaar, en een 
naar Brielle, i.v.m. de herdenking 
Martelaren van Gorcum 450 jaar. 
Pastor Fred Kok, Mirjam Schouten,  
Willie van Kooij (06-21410286,  
willievankooij@gmail.com). 

De Kisiclub van zondag 27 februari stond in het teken van carnaval. Er was een 

grote opkomst: 45 personen. Iedereen kwam mooi verkleed naar de carnavalsvie-

ring. Het was prachtig weer, zodat de kinderen heerlijk buiten spelletjes konden 

doen. En: het Kisiteam is met drie jongeren – Sam Ben, Eljakim Burger en Jan 

Willem Bastiaansen – uitgebreid. Zij willen bijdragen aan geloofsopvoeding, en 

daar zijn wij heel dankbaar voor. De ouders maakten, samen met parochiaan 

Marjolein Tiemens, een wandeling die in het teken stond van het Zonnelied van 

Franciscus. Zij bezochten de biologische tuin Kraaybekerhof.

Kisiclub eindelijk 
weer bij elkaar

http://www.missionaireparochie.nl/podcast 
http://www.missionaireparochie.nl/podcast 
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Uit de parochie 
verdieping & oproepen 

Doorn - Lees je mee: 
Lectio Divina 
Lectio Divina betekent letterlijk 'godde-
lijke 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 Alpha-
cursus van september jl. is duidelijk 
geworden dat verdieping en geloofs-
ontmoetingen 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: 11 
april, 2 mei, 23 mei, 13 juni, 4 juli 
2022 (allen maandagen) Plaats: Ons 
Centrum, Dorpsstraat 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

Op weg naar Pinksteren  - 
online bezinning
Pinksteren is wel hét feest van ons 
geloof, we vieren de komst van de 
heilige Geest, die ons alles in herin-
nering brengt, wat Jezus ons leert 
(Joh. 14, 26). Aan de hand van de 
geloofsbelijdenis nemen de pastores 
Fred Kok en Antoinette Bottenberg u 
in de Paastijd mee op weg naar Pink-
steren. Van 9.30-10.00 uur geeft één 
van de pastores op 19 april een inlei-
ding op de geloofsbelijdenis, in de 
weken daarna op twee “artikelen" van 
ons geloof. Na de inleiding is ervoor 
wie wil de mogelijkheid om uit te 
wisselen, over wat de meditatie bij u 
oproept. Meteen uitloggen kan ook. 
Aanmelden kan voor alle dinsdagen 
of voor een enkele. 
Data: dinsdagen 19 en 26 april, 3, 
10, 17, 24 en 31 mei.  
Aanmelden: fred.kok@stlucas.nu. U 
ontvangt dan een ZOOM linkje. 
 

Woudenberg - Vrijwilligers gezocht voor de Voedselbank 
Woudenberg
Wekelijks worden in Eben Haëzer voedselpakketten uitgedeeld voor inwoners van 
Woudenberg en Scherpenzeel, die te weinig inkomsten hebben om in hun bestaan 
te voorzien. Het samenstellen en uitdelen van de pakketten gebeurt door vrijwilligers. 
Omdat enkele van hen binnenkort (na vele jaren!) stoppen met dit werk zoeken we 
vrijwilligers die gemiddeld eens per drie weken op vrijdag van 10.30 tot 13.30 uur 
hiermee willen helpen. Het is geen zwaar werk, soms moeten dozen worden 
gesjouwd. Discreet zijn is heel belangrijk in verband met de privacy van de klanten. 
En ook belangrijk: we vergaderen niet en zijn vooral praktisch bezig! 
Belangstelling of vragen? Reageer naar: Rijk Beumer, Coördinator Voedselbank Wouden-
berg en Scherpenzeel, rijk.beumer@gmail.com of 06-40499934. 
 

Driebergen - 23 april - Sam’s Kledingactie voor 
schoolkinderen in Oeganda
Op zaterdag 9 april a.s. tussen 10.00-12.00 
uur kunt u uw herdraagbare kleding en 
schoenen inleveren bij de RK Kerk St. Petrus’ 
banden, Kerkplein 5, Driebergen.  Kapotte 
en vuile kleding, speelgoed en knuffels, 
handdoeken, kussens en dekbedden kunnen 
niet worden ingeleverd.   
Meer informatie over het werk van Sam’s 
Kledingactie, de projecten die zij ondersteu-
nen en over wat er wel en niet mag worden 
ingeleverd? Of wilt u zelf als vrijwilliger voor 
de stichting aan de slag? Kijkt dan op 
www.samskledingactie.nl. 

Zeist/Driebergen - Vrijwilligster gezocht voor Heerewegen
Voor de maandelijkse katholieke Communieviering of Eucharistieviering in woon-
zorgcentrum Heerewegen zijn we nog op zoek naar een vriendelijke vrijwilligster, 
met hart en aandacht voor mensen. Het team dat mensen van de kamers haalt 
en naar het stiltecentrum brengt en andersom, dat koffie schenkt na de viering en 
voor gezelligheid zorgt, is dan weer op sterkte; er zijn al verschillende sterke 
mannen beschikbaar. De viering is telkens op de derde woensdag van de maand, 
’s morgens om 10.00 uur. Wilt u bijdragen aan dit mooie en zo bijzondere werk? 
Neem dan contact op met pastoraal werker Nelleke Spiljard, n.spiljard@parochie-
sintmaarten.nl, 06-37119113. Of met coördinator Joke de Ruiter, ruite657@planet.nl. 
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MUZIEK
MAARN - ZATERDAG 23 APRIL – COOL DOWN WEST 
COAST BAND SPEELT JAZZ 
Datum: zaterdag 23 april. Plaats: Zie www.muziekindethere-
sia.nl. Tijd: 16.00-17.00 uur. Kaarten: Maak tien euro per 
kaartje over op rekening NL64 RABO 0355 1424 81 t.n.v. 
Stichting Muziek in de Theresia o.v.v. datum concert en uw 
naam. Kaarten liggen een half uur voor aanvang klaar bij de 
ingang. U kunt bij de ingang van de kerk ook met pin betalen.  
Meer info: www.muziekindetheresia.nl. 

WOUDENBERG - ‘STORY OF ABRAHAM’ 
Vanuit De Voorhof is een groep enthousiaste leden begonnen 
om een muzikaal verhaal te maken rondom de figuur Abraham. 
Het verhaal wordt uitgevoerd in de muzikale vorm van ‘The 
Passion’ en ‘Scrooge Live’. Voor de ‘Story of Abraham’ hebben 
we zelf muziek bewerkt en (lied)teksten geschreven. We spelen 
muziek vanuit de jaren 70 tot heden, onder andere Frank Boeien, 
Supertramp, Maan en Tabitha, waarbij we jong en oud willen 
boeien en interesseren. We zijn nog op zoek naar vrijwilligers 
voor allerlei taken, zoals: zangers, instrumentalisten, een dirigent, 
mensen voor decor en de techniek, gastvrouwen/heren en 
mensen voor allerlei hand- en spandiensten. Voor zang en muziek 
kijken we door middel van audities wat het beste past. Van 
zangers en muzikanten verwachten wij dat ieder thuis oefent, de 
repetities richten zich op het samenspel. De planning: 
• Aanmelden: tot 15 april 2022. 
• Info-avond voor iedereen: woensdag 20 april 2022 vanaf 

19.30 uur. 
• Repetities: woensdagavond tussen ca 19.00 – 21.30 uur 

en op een aantal zaterdagen (in overleg).  
• Mei: verstrekken van muziek en bijbehorende MP3 files. 
• Woensdag 15 juni eerste kennismakingsavond.  
• Augustus/september 2022 bekend maken repetitieschema 

en start repetities. 
• Uitvoering eerste kwartaal 2023. 
Aanmelden: stuur een mail naar Storyof@pkndevoorhof.nl. 
Namens het kernteam, Marten-Jan Kooistra, Mirjan Schep, Ansel en Martin 
Standaart 
 

Leersum - Gregoriuspenning voor 
Gerrit Jacobs 

Gerrit Jacobs kreeg op 
12 februari jl. de 
G r e go r i u s penn i n g 
opgespeld door koor-
voorzitter Rita Poker. 
Zijn veertigjarig jubi-
leum als koorzanger 
werd door de corona- 

maatregelen een 42-jarig jubileum! Gerrit is ook penning-
meester van het Andrieskoor en fungeerde in corona-tijd 
regelmatig als cantor. Pastoor Zemann overhandigde de 
bijbehorende oorkonde. Edward van Leeuwen bood bloe-
men aan en sprak Gerard toe namens de Locatieraad.  
Korien Bast

Leersum - Afscheid van Locatieraad 
en Pastoraatsgroep
Gerard van Leeuwen 
(LR) en Theo Wagenaar 
(PG) hebben recent de 
pijp aan (Sint) Maarten 
gegeven. Vele jaren 
spendeerden ze heel 
veel tijd en energie aan 
onze Andries. Traditie-
getrouw zwaaiden we hen uit met een heerlijke lunch. Het 
werd een warme happening, en dat gold niet alleen voor 
de pannenkoeken! 
Ans Middelplaats 

DRIEBERGEN - 7 MEI – JONGERENKOOR DRIEBERGEN 
(JKD) GEEFT EERSTE POPCONCERT 
Uitgesteld door corona, maar nu gaat het gebeuren: 7 mei 
a.s. zal het JKD-projectkoor haar eerste popconcert ten gehore 
brengen. Het projectkoor (14-40 jaar) repeteert elke vrijdag-
avond onder leiding van dirigente Lieke Geraats - van Oosten-
brugge om er een onvergetelijke eerste editie van te maken. 
Toegang is gratis, na afloop kan er een vrije gift worden 
gedaan. Na het concert gelegenheid tot ontmoeting in de 
Petrus- en Pauluszaal (naast de kerk). 
Datum: zaterdag 7 mei 2022. Tijd: 20.00 uur. Plaats: St. 
Petrus’ bandenkerk, Kerkplein 5, Driebergen.  
Volg het JKD op Facebook (JKD) en Instagram (jkd.drieber-
gen). Mail bij vragen of interesse om mee te zingen naar: 
jkddriebergen@gmail.com. Op 21 januari 2023 hoopt het 
JKD haar gouden jubileum te vieren, noteer deze datum 
alvast in uw agenda. 

Zeist - informatie  
geloofsgemeenschap Emmaus
Wilt u op de hoogte worden gehouden van 
alle informatie van de geloofsgemeenschap 
Emmaus (St. Josephkerk), geef dan uw e-
mailadres door aan emmaus@parochie-
sintmaarten.nl of scan de QR-code.

Jan en Annique van Baal zijn op zondag 13 maart in 
het zonnetje gezet en ontvingen de Theresiapenning 
voor hun niet aflatende zorg voor het reilen en zeilen 
in de St. Theresia geloofsgemeenschap.

http://www.muziekindetheresia.nl


AdvertentiesAdvertenties

Wij werken met plezier  
aan De Mantel.  

 

Binnenkort ook voor u? 
 
 
 
 
 
 

info@desportuitgever.nl

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.cafedetram.nl
https://www.geijtenbeekenboers.nl
https://kapsalonaline.nl
https://www.facebook.com/Van-Brenen-Textiel-1181476321980828/
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Overleden 
11 november 2021 George Gijsbertus Joseph de Vries 

(72), Maarn 
18 november 2021 Hendrik Gijsbert Karl Rietveld (83), 

Maarn 
14 december 2021 Hermanus Antonius de Heus (86), 

Maarn  
01 februari 2022 Willy Graal-Post (87), Zeist 
04 februari 2022 Dhr. W.G. van der Burg (59), Leersum 
05 februari 2022 Geertruida Maria (Truus) Vink-

Heijnsbroek (99), Driebergen 
17 februari 2022 Petronella Bulder (83), Amersfoort 
17 februari 2022 Petronella Wouters-Tros (91), Zeist 
21 februari 2022 Ank Storimans-de Vette (93), Zeist 
21 februari 2022 Maria Antoinetta (Mia-Riet) 

Neervoort-Schoneveld (83), 
Driebergen 

26 februari 2022 Ria van Hal-van der Kleij (95), Zeist  
26 februari 2022 Ymkje Jeltje Elizabeth (Ymkje) de 

Wolff (75), Driebergen  
26 februari 2022 Dhr. E.M. Wolff (88), Leersum 
01 maart 2022 Ans Uleman-Rozema (91), Zeist 
01 maart 2022 Jan Willem Koch (90), Driebergen  
06 maart 2022 Marijke (Maria Anna Cornelia) 

Wortman-Coebergh (88), Driebergen 

аpril - mei 2022

Zeist - Het einde van het coronateam
Het coronateam van de Emmaus geloofsgemeenschap, 
bestaande uit Ron van der Horst, Raquel Greeven en Hanneke 
van Gameren ging in de zomer van 2020 enthousiast aan 
de slag om kerk en parochiecentrum weer open te krijgen, 
rekening houdend met alle coronamaatregelen die van 
toepassing waren. Als eerste had de regering een mening, 
daarna gingen de bisschoppen zich erover beraden, dan 
kwam het pastoraal team met advies en dan mocht het 
coronateam het uitvoeren. Gelukkig was er een aantal dames 
wat ons hierbij wilde helpen. 
Zitplaatsen op 1.5 meter, deuren op tijd open voor ventilatie, 
aftekenen presentielijst, boekjes uitreiken, communiegang 
begeleiden, ambo’s steeds reinigen. Maar ook allerlei vragen 
beantwoorden over o.a. mondkapje en zitplaats. En op de 
rood/witte linten die we gebruikten kwam de reactie: het lijkt 
wel een bouwkeet. Het viel allemaal niet mee, gelukkig waren 
de meeste mensen wel bereid om zich aan te passen.  
Als team hadden we wekelijks overleg. Het was intensief. 
Maar nu, 20 maanden verder, is alles hopelijk voorgoed voor-
bij. Met veel inzet, enthousiasme en plezier hebben we dit 
gedaan. Namens het coronateam: dank voor uw maanden-
lange medewerking en waardering. 
Hanneke van Gameren 

Wel & Wee

Driebergen - Oude grafsteen
Pasgeleden is er achter het 
Paulushuis, grenzend aan 
de parochietuin, een oude 
beschadigde grafsteen 
gevonden uit 1836. Zeer 
waarschijnlijk ooit geruimd 
van het kerkhof aan de 
Drieklinken of zelfs nog van 
achter de kerk. De steen is 
neergelegd onder de over-
kapping van de Petrus- & 
Pauluszaal. Daar kan ieder-
een gaan kijken. We horen 
natuurlijk graag of iemand 
iets weet over de persoon 
of de steen. 
Annemarie Aarts, 
annereim@ziggo.nl

Driebergen - Huwelijksviering van  
Bernadette Schutijser en Melchior van Glansbeek

Op maandag 2 mei 2022 zal pastoor Harrold Zemann in de 
St. Petrus’ bandenkerk te Driebergen-Rijsenburg om 14.00 
uur, het huwelijk inzegenen van Bernadette Schutijser met 
Melchior van Glansbeek. Tijdens deze feestelijke eucharis-
tieviering, die opgeluisterd zal worden door leden van de 
zangkoren Mediant en SGM, geven zij het jawoord aan elkaar.  
Bernadette Schutijser is geboren in Driebergen-Rijsenburg, 
ook gedoopt en gevormd in onze parochiekerk, was misdie-
naar, acoliet en nu coördinator van de kosters. Melchior 
van Glansbeek, geboren in Groningen, gedoopt en gevormd 
in Haren (Groningen), heeft zijn hart gegeven aan Berna-
dette. Samen wonen ze sinds drie jaar op de Schippers-
dreef 97 in Driebergen-Rijsenburg. 
Het komt niet vaak voor dat er een huwelijksinzegening in 
onze kerk is. Daarom zijn alle parochianen van harte 
welkom om deze huwelijksviering bij te wonen.  



CARITAS PAROCHIE SINT MAARTEN 
caritas@parochie-sintmaarten.nl  
 
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 dringende pastorale zorg, een ziekenzalving of uitvaart  
kunt u 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: vacature 
Penningmeester: Gerard Hoogervorst 
Personeel/vrijwillgers: vacature 
Onroerend goed: Dimitry Melchiors 
Communicatie: vacature 

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

SERVICEPAGINA

DOORN, LANGBROEK: St. Martinuskerk 
Kerk en secretariaat: Dorpsstraat 15, 3941 JK, Doorn. 
Secretariaat: geopend ma t/m vrij 10.00-12.00 uur, Ans Damen,  
0343-412148, martinus@parochie-sintmaarten.nl 
PG: Fred Odijk, 0343-420391 fodijk@caiway.nl 
LR: Bas Bueno-de-Mesquita 06-12181383  
martinus@parochie-sintmaarten.nl 
NL 12 iNGB 0000 5810 28 t.n.v. St. Martinus Doorn  
 
DRIEBERGEN-RIJSENBURG: St. Petrus’ bandenkerk 
Kerk: Kerkplein 5, 3972 EK, Driebergen-R. 
Secretariaat: RIjsenburgselaan 4, 3972 EJ, Driebergen-R.  
Geopend vrij 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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Verspreiding:  
14 mei 2022
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