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Hemelvaart/Pinksteren: Feest van de Geest ‘Vuur en Vlam’
12 ½ jaar Sint Maarten: Wat stroef ging, wat goed werd, wat nog beter kan
Synode: ‘Allereerst kerk als zingevingsinstituut belangrijk’

Advertenties

Van de redactie

Woorden die telkens opnieuw
gevonden moeten worden
Ruimte waar het licht kan komen: een stukje tekst uit de mis die Henny Vrienten
componeerde, ooit gezongen door het Themakoor in Zeist. Een ruimte waar het
met Pinksteren over gaat. In het verhaal uit Handelingen horen we over het huis
waar ze bij elkaar zijn, en dan: wind, vuur, elkaar verstaan over grenzen heen. En
Johannes vertelt over de uit angst gebarricadeerde plek waar de leerlingen bij
elkaar zijn, waar Jezus door dichte deuren toch in hun midden komt en zijn
eerste woord aan degenen die hem in de steek hebben gelaten, of verloochend,
die in slaap waren gevallen toen hij hen vroeg te waken is dan: shalom, vrede.
Het gevoel van de leerlingen vergeven te zijn, dat vergeving mogelijk is. Ruimte
waar het licht kan komen. Vrede. Vergeving. Woorden die hard nodig zijn. Die
telkens opnieuw gevonden moeten worden. In onszelf, tussen ons, in onze wereld.
Waaraan wij als parochie proberen bij te dragen. In onze Martinuskerk, die Open
Kerk wordt voor vluchtelingen. Hopelijk zorgen tolken en Google translate voor
een eigentijds talenwonder, maar we zullen elkaar toch wel verstaan. Op ons
parochiefeest, 12 ½ jaar Sint Maarten, waar we elkaar ontmoeten rondom het
gedeelde vuur dat ons allen verwarmt en aanvuurt. In het geloofsgesprek, dat
we, aangevuurd door de synode van paus Franciscus, willen voortzetten. In alle
inzet voor Vastenactie, een bewoonbare wereld ook voor inheemse volkeren.
Voor mooie Mariavieringen, voor het Feest van de Geest. En wist u dat in de
Josephkerk in Zeist een Vredesklok luidt?
Nelleke Spiljard, pastoraal werker
Foto voorpagina: kunstwerk ' Vuur en vlam', Maryse Imbault, parochiaan
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‘We gaan het delen’
’De wonderbaarlijke broodvermenigvuldiging.’

Bijna vier is onze kleinzoon en hij weet al veel van de Diplodocus en de
Tyrannosaurus Rex. Over Jezus heeft hij grote vragen. Zoals: bestaat Hij
wel? Hij heeft ergens opgepikt van niet. Waar woont Jezus? Op de zolder
waar hij met de lege kerststal speelt? En waar is Jezus nu? Moeilijke
vragen. Hij denkt exact, ‘Hij woont in ons hart’ volstaat niet. Want waar kun
je Hem zien?

in Galilea. Cruciaal in het verhaal: Jezus
dankt zijn Vader in de hemel. Geen
vroom gebedje voor het eten, Jezus plugt
in op die grote Kracht van zijn hemelse
vader met de naam ‘Ik Zal Er Zijn’ en
ziet voor zich wat nodig is, wat kán.

Niet alleen mijn kleinzoon stelt zich deze
vragen. Jezus gaat naar de hemel én
Hij zal met ons zijn, alle dagen. Hij gaat
weg én Hij blijft. Hij is bij ons tot aan
het eind der dagen, als de Heilige
Geest, die troost en kracht van God
geeft, ademend in de woorden van de
Heilige Schrift, in de schepping, in de
sacramenten, in de levende woorden
en daden van mensen. Maar dat
mensen door een oorlog toch weer zo
moeten lijden… ‘Onze lieve Heer, hoe
zit dat toch?’ bidt een oudere parochiaan aan wie ik de Communie breng.

Met Pinksteren is die Geestkracht aan
de leerlingen gegeven en volgens de
Bijbel wordt ze geschonken aan ieder
die erom bidt. Het is een kracht die
vertrouwen geeft, ieders bijdrage vermenigvuldigt. Een kracht die heelt,
verzacht, reinigt; troost bij verdriet, rust
geeft in stormachtige tijden, de weg
wijst als we verdwalen. Een kracht die
ons verwarmt en aanvuurt, zonder te
verbranden. Een aanstekelijke kracht
die in beweging zet. Die ik zie, binnen
en buiten onze gemeenschappen, bijv.
bij zoveel waardevolle initiatieven rond
de vluchtelingen uit Oekraïne.
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Op het geboortekaartje van ons nieuwe
buurjongetje staat een mooi tekstje van
Toon Hermans (zie onderaan). Over wat
ze hun kind toewensen. Zo herkenbaar.
Is dat niet juist wat onze wereld nodig
heeft?
In het Bijbelverhaal van de wonderbare
broodvermenigvuldiging (Johannesevangelie) komt een kind broden en visjes
brengen. Hij geeft wat hij heeft, in het
vertrouwen dat dat helpt. Je hoort de
bezorgde leerlingen denken: tja, ook dat
nog. Maar Jezus dankt zijn Vader in de
Hemel voor dit gebaar en zegt in de lijn
van het kind: ‘We gaan het delen. Om
precies te zijn: jullie gaan het uitdelen.’
De afwachtende leerlingen moeten aan
het werk. En de mindset verandert: ‘We
komen tekort’ wordt ‘Er is meer dan
genoeg’. Het hart van mensen gaat
open, er ontstaat verbinding, nieuw
vertrouwen, overvloed, daar op dat veld
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Nelleke Spiljard, pastoraal werker

Niet je hele lange leven
met je voetjes op de grond
beetje dromen
beetje zweven
lijkt me ook niet ongezond.
(Toon Hermans)

Fotograaf: Pixabay

‘En nu mag jij’ wordt het nieuwe thema
bij website Geloven Thuis voor jonge
gezinnen. Hemelvaart, we weten het,
markeert het einde van de verschijningen van Jezus na Pasen. Het is nu aan
de leerlingen, aan ons, om het handen
en voeten te geven. Maar onlangs, bij
een schoolviering, werd me weer duidelijk: wat dragen jonge schoudertjes al
zware lasten. Van groep 6, negen en
tien jaar, kreeg ik gebedjes over
Oekraïne, over plastic in de oceanen,
elektrisch rijden, én de opmerking 'Er
moeten meer bomen worden geplant;

dat is beter voor alle dieren in het bos
en voor onze zuurstof.' Kinderen zijn
bezorgd. En in achterstandswijken in
een stad hebben kinderen vaak nog
heel andere zorgen.

FOTO: freeImages

Pastorale column

Ruimte waar het licht kan komen,
wind kan waaien, adem stromen.
Ruimte die doet leven.
Stilte waar je God kunt horen,
open hart en open oren.
Stilte om te zijn.
Licht waarin wij samen staan.
Geest van God, raak Gij ons aan,
dat wij open gaan.

(Bron: ‘Ruimte waar het licht kan komen’, tekst: tekstgroep
Oecumenische Studentengemeente Utrecht,
muziek: Henny Vrienten, overleden op maandag 25 april 2022)
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VAN DE PASTOOR

Kom Heilige Geest…
zet ons opnieuw op het
spoor van de vrede
Als kind was ik in de Goede Week altijd m.n. geraakt door
de kruisweg, vooral het moment waarop Jezus sterft:
Daarop boog Hij het hoofd en gaf de geest. Hij is niet
meer onder ons, hij is gestorven. Dan werd het doodstil
in de kerk.
De laatste jaren ben ik dat zinnetje 'Hij gaf de Geest' anders
gaan lezen: op dat moment van sterven aan het kruis gaf hij
ons de Heilige Geest. Die zal ons opnieuw leren wat het
betekent christen te zijn, volgeling. Juist ook in een tijd waarin
geloof en kerk geen vanzelfsprekende onderwerpen meer zijn
in onze samenleving.
Dood en verderf lijken onze wereld op dit moment te beheersen, de verschrikkelijke beelden uit Oekraïne laten ons niet
los. Het nieuws en de actualiteitenprogramma’s lijken over
niets anders te gaan. Juist ook in deze nare situatie geeft
Jezus ‘de Geest’. Niet de dood mag het laatste woord hebben,
maar het leven. De Heilige Geest zal ons ook nu helpen
opnieuw christen te zijn, mens te zijn. Juist op dit moment
klinken die woorden van paus Franciscus: ‘We zijn op aarde
met heel veel verschillen in opvatting, geloof en cultuur. Maar
met onze verschillen zijn we allemaal in de eerste plaats
mens, met een verantwoordelijkheid voor elkaar en de schepping.’ En zo zie ik die Heilige Geest ook veel goeds doen:
mensen die hulp bieden, gastvrijheid, gebed.

De afgelopen twee jaren werden we in de greep gehouden
door een onzichtbaar virus. De adem van de ander kon je
ziek maken. De Heilige Geest is ook een onzichtbare kracht
maar wil ons juist beter maken, opgewekt en positief. Tegen
die kracht hoeven we niet te worden ingeënt, júist niet. Gods
kracht en liefde zijn sterker dan alle negativiteit, onrust en
onzekerheid; God wil ons bemoedigen, ons Zijn Heilige Geest
doen inademen. Ik hoop en bid dat allen die lijden onder die
vreselijke oorlog dat mogen voelen in hun hart. Dat die Heilige
Geest ons en onze wereld opnieuw in Vuur en Vlam mag
zetten en de harten van hen die oorlog maken mogen worden
omgebogen tot liefde en dialoog. Kom Heilige Geest, vervul
de harten van uw mensen en ontsteek in ons het vuur van
uw liefde. Een Zalig Pinksteren.
Pastoor Harrold Zemann

Pastoraal werker Antoinette
Bottenberg vertrekt

Antoinette Bottenberg. FOTO Simone de Vette
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Pastoraal werker Antoinette Bottenberg gaat ons per 1 juni
verlaten. Zij heeft twaalf jaar in de Sint Lucasparochie, en
later ook in Sint Maarten, op een fijne manier met het pastoraal team en vele andere mensen samengewerkt. Met veel
plezier heeft zij al die tijd midden in de gemeenschap gestaan.
Antoinette heeft gekozen voor een nieuwe uitdaging, ze gaat
werken als rk geestelijk verzorger bij Carinova Deventer en
Salland. Dat betekent dat zij in die regio als pastor werkzaam
zal zijn binnen de gezondheidszorg voor m.n. ouderen en hun
naasten. Antoinette heeft aangegeven onze parochies en vele
mensen erg te gaan missen, andersom zal dat ook zo zijn.
Maar ondanks het verlies voor ons wensen we haar veel
plezier, inspiratie en kracht toe op haar nieuwe weg. Haar
afscheid is zaterdag 28 mei om 19.00 uur in de Sint Jozefkerk
van Leusden. Daar bent u allen van harte bij uitgenodigd.

Nieuws
& achtergrond

Met Hemelvaart en Pinksteren zijn in verschillende kerken in het gebied van
onze parochie kunstwerken tentoongesteld rond het thema ‘Vuur en vlam’.
Dat is in het kader van ‘Het Feest van de Geest’, een jaarlijks terugkerende
spirituele expositie en ‘een ontmoeting tussen beeldende kunst, Pinksteren
en de architectuur van kerkgebouwen’, aldus de organisatoren.
In de Sint Petrus'
vier kerken: Corrie
bandenkerk te DrieVijverberg in de
bergen-Rijsenburg
Maartenskerk,
is bijvoorbeeld het
Henriette Horlings en
werk De Waaier van
Kees Zoeteman in de
beeldend kunstenaar Li
rk Sint Martinuskerk,
Hulst te bewonderen. In
parochiaan
Maryse
haar werk komt haar
Imbault in de Ludenkapel
passie voor alles wat
en Hannelieke van de Beek
beweegt tot uitdrukking, De
in de Bartiméuskapel.
Waaier is daarvan een spre- De Waaier van
Overige deelnemende kunstekend voorbeeld: het kunst- kunstenaar Li Hulst. naars: Marleen Berg (Ontmoewerk verbeeldt het uitwaaien van het tingskapel Maarn), Ria van Kooten
christelijk geloof. De kerk én De Waaier (Grote Kerk Driebergen), Sabine Bekezijn telkens tussen 13.00 en 17.00 uur laar (Johanneskerk Leersum), Leonoor
te bezichtigen op donderdag 26 mei Vos (Voorhof Woudenberg), Stephanie
(Hemelvaart), zaterdag 28 en zondag Maul (Dorpskerk Maarsbergen), Carla
29 mei, op zaterdag 4 juni én op de Spijk (Andrieskerk Leersum), Roel Berg
twee Pinksterdagen zondag 5 en maan- (Parklaankerk Driebergen) en Silene van
dag 6 juni.
Waveren (Michaelkerk Leersum).
In Doorn exposeren vijf kunstenaars, in Meer info: www.feestvandegeest.nl/heu.

Pinksteractie voor de missie
Tijdens de Pinksteractie van de Week Nederlandse Missionaris
(28 mei t/m 5 juni worden de Nederlandse missionarissen en
missionair werkers in de schijnwerpers gezet. ‘Dat verdienen ze.
Deze bevlogen mannen en vrouwen zetten zich, geïnspireerd
door hun geloof, dagelijks in voor hun kwetsbare medemens. Zelf vragen ze weinig,
een steuntje in de rug kunnen ze goed gebruiken’, aldus WNM. Steun van gelovigen
is daarbij onmisbaar. Missionaris Dick Zwarthoed werkt als priester in de Democratische Republiek Congo en begeleidt straatjongeren. Missionair werker Frans van
Kranen zet zich in voor de rechten van kinderen in Brazilië. Deze twee zijn het
gezicht van de Pinksteractie 2022. WNM bestaat al meer dan 50 jaar. De organisatie
biedt financiële steun. Denk aan verzekeringen, bijzondere ziektekosten, AOW-premie
en vakantiegeld om te genieten van een verlof in Nederland zonder familie of
vrienden te belasten. Daarnaast heeft WNM een laagdrempelig fonds waarop missionarissen een beroep kunnen doen voor noodgevallen, bijvoorbeeld als hun computer
is gestolen en geld voor vervanging ontbreekt.

Lectio Divina
Lectio Divina is een manier van lezen waarbij men zich openstelt voor de
beweging van de Geest in een Bijbeltekst, want verdieping en geloofsontmoeting
zijn voedend in het leven van alledag. Geïnteresseerd? Er zijn nog bijeenkomsten
op 23 mei, 13 juni en 4 juli (maandagen), in Ons Centrum, Dorpsstraat 15,
Doorn (links naast de kerk). Tijd: 11.00-12.00 uur. Info/aanmelden: Annemarie
Damen, 06-12891915 of famdamen82@hotmail.com en Gina Peters,
06-23045492, petersgcm@gmail.com.
Fotograaf: Pixabay

Weer dauwtrappen
op Hemelvaart
Na een periode van twee jaar met
corona herneemt het leven zijn
gewone ritme. Zo zijn de activiteiten
in de geloofsgemeenschappen weer
begonnen. Eén daarvan is het dauwtrappen op Hemelvaart. Gastkerk dit
jaar is de St. Petrus’ banden geloofsgemeenschap in Driebergen. Op
Hemelvaartsdag opent de kerk haar
deuren om 9.45 uur voor wandelaars
en fietsers van alle andere locaties.
De koffie met koek zal dan voor hen
klaarstaan; eventuele lunchpakketten
zelf meenemen. Aansluitend is om
10.30 uur een viering in de kerk;
pastoor Harrold Zemann gaat voor.
Verdere informatie: bij de contactpersonen van de betreffende
geloofsgemeenschap –
Doorn: Ans Damen,
ans@martinus-doorn-langbroek.nl;
Driebergen: Henk Lops,
hlops93@gmail.com;
Leersum: Loes Grimmelijkhuizen,
loesgrimmelijkhuizen@outlook.com;
Maarn: Elly Rietveld,
ellyrietveld@zonnet.nl;
Woudenberg: Erwin Spies,
espies@xs4all.nl;
Zeist: Jacqueline Bouma,
j.huige@ziggo.nl.

Pixabay

Feest van de Geest staat in ‘Vuur en Vlam’

Online bezinning
Pinksteren is hét feest van ons geloof:
we vieren de komst van de heilige
Geest, die ons alles in herinnering
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 Pinksteren.
Erna gelegenheid uit te wisselen over
wat de meditatie heeft opgeroepen.
Data: de dinsdagen 17, 24 en 31
mei, 9.30 tot 10.00 uur. Aanmelden voor een of meer keer bij
fred.kok@stlucas.nu; u ontvangt
dan een ZOOM-linkje.
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Dolle Maria’s nieuwe
podcast over knopen in
het leven

Mariaviering met ‘Songs from the Heart’
Als afsluiting van de Mariamaand zullen
Annemarie Wesseling, klassiek geschoold
zangeres, en Caspar Becks hun grote
liefde voor muziek tijdens een viering met
zang tot uiting brengen. Caspar komt van
het conservatorium en is professioneel
muzikant, hij speelt piano en saxofoon. U
zult prachtige songs horen die rechtstreeks uit hun hart komen, laat u raken
en meenemen op de klanken o.a. van
Ave Maria. Pastoor Zemann gaat voor in
deze viering.
Plaats: St. Petrus’ bandenkerk, Kerkplein 5,
Driebergen. Tijd: 15.00 uur.

Fotograaf: Pixabay

Op de eerste dag van Meimaand
Mariamaand (dat was 2 mei)
hebben twee katholieke vrouwen,
Celine Timmerman (36) en Laetitia
van der Lans (56), de nieuwe
podcastserie Dolle Maria’s gelanceerd.
In deze serie praten de uit de religieuze
communicatie/journalistiek
afkomstige twee elke aflevering met
een gast over een knoop rond leven
en dood, liefde en relaties, vrouw en
kerk, seksualiteit en opvoeding. Met
de podcast richten de programmamakers zich op jonge en oude zoekers
én trouwe of lauwe gelovigen, op
ieder(e gelovige) die behoefte heeft
aan een openhartig gesprek over
knopen in het leven.
Elke eerste maandag van de maand
12.00 uur – als de landelijke sirenes
loeien – staat er een nieuwe aflevering
klaar. De maaksters zijn betrokken
katholieken maar raken hierdoor ook
regelmatig in de knoop. Vandaar de
internet-radiouitzendingen.
De podcast is te beluisteren via
Spotify, Google Podcasts, Stitcher,
Podcast Addict en iTunes. Voor feedback, tips en knoopsuggesties is de
podcast Dolle Maria’s te vinden op
www.dollemarias.nl en op Facebook,
Twitter en Instagram onder Dolle
Maria’s.
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Het Mariabeeld van de Driebergse
St. Petrus’bandenkerk. Kerkfotografie

Wandelen in het voetspoor van Maria
Vorig jaar oktober zijn
Mariawandelingen van
start gegaan in de prachtige heidetuin van het
Seminariepark in Driebergen. Een oase van rust,
goede
gesprekken:
mooie dingen om samen
te mogen delen. Het
voetspoor van Maria
verbond ons met elkaar.
Amersfoort, Austerlitz,
Zeist, Driebergen: overal
kwamen de wandelaars
vandaan.
Pastoor
Zemann vertelt veel over
De Lourdesgrot in Driebergen. FOTO Korien Bast
zijn pastoraal leven, ervaringen die rijkdom en
geloofsverdieping gaven. We eindigen zoals altijd bij de Mariagrot, waarna wij
gezamenlijk bij het Wapen van Driebergen nog een kop koffie drinken.
Data: zaterdag 21en 28 mei. Tijd: 11.00 uur. Start: voor de St. Petrus’ bandenkerk, Kerkplein 5, Driebergen. Aanmelden: marianvanderlaan1951@gmail.com of 06-54902728.

Rozenkransgebed
In de St. Josephkerk, Rozenstraat 20
in Zeist, wordt in de meimaand elke
dinsdag om 19.00 uur een rozenkransgebed gebeden.
Beeld Maria, St. Josepkerk, Zeist.
Kerkfotografie
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Vastenactie
St. Maarten:
13.200 euro
Open Kerk voor vluchtelingen
in Martinuskerk Doorn
In Doorn, gemeente Utrechtse Heuvelrug, worden per 1 mei 100 vluchtelingen uit Oekraïne opgevangen in het voormalig BNMO-woonoord, voorheen een plek voor veteranen en dienstslachtoffers. Daarnaast zijn er
Oekraïners ondergebracht bij particulieren.
De Raad van Kerken in Doorn heeft op initiatief van de Ionagroep gezocht hoe we
als gezamenlijke kerken iets voor de Oekraïense vluchtelingen daar kunnen betekenen. Een stiltecentrum in het woonoord lijkt vooralsnog niet haalbaar, daarom
is nu gekozen voor Open Kerk, drie middagen in de week, in onze Martinuskerk.
Mensen kunnen op vaste momenten vrij binnen lopen voor ontmoeting, stilte en
gebed. Er zal ook iets te drinken klaarstaan, er zijn gastheren en gastvrouwen en
ook een pastor.
Het is een oecumenisch project, vrijwilligers en pastores of voorgangers uit alle
kerken helpen mee. Op maandag, woensdag en vrijdag van 14.00 tot 16.00 uur
zal de kerk open zijn.
Jeanette van Osselen, Nelleke Spiljard

Nog niet alle gegevens over de
opbrengst bij de verschillende
geloofsgemeenschappen van Sint
Maarten zijn binnen, maar de voorlopige eindopbrengst is 13.200 euro.
Het leeuwendeel komt traditiegetrouw
uit Woudenberg. Er waren acties/activiteiten als: viooltjes en appels verkopen, loterijen, bridgedrives, collectes
en inzamelingen. Woudenberg en
Leersum gaven allebei een wekelijkse
nieuwsbrief uit met nieuws over de
activiteiten en het project. Vastenactie steunt met het geld inheemse
volken die ten onrechte van hun land
worden verdreven. Ze worden geholpen bij het vastleggen van hun landrechten of bij het opbouwen van een
bestaan op een nieuwe plek. Deze
volken worden op die manier erkend
in hun recht en kunnen de aarde blijven beheren op een manier die maakt
dat de natuur in balans blijft.

Hulp Oekraïners: aanbod en vraag
Cordaid steunt de initiatieven die overal in Nederland zijn
genomen om Oekraïners die naar hier zijn gevlucht te helpen
en moedigt de kerken, burgers en gemeenten die dat doen
aan met een bijdrage uit het Omzien naar Elkaar Fonds. Meer
hierover staat op de website van hulporganisatie Cordaid.
Vastenactie helpt ook, met noodopvang, water, voedsel, medicijnen, sanitaire producten, en doet graag meer om de stroom
vluchtelingen uit Oekraïne te ondersteunen. Zij doet dat via het Europese Caritasnetwerk. Eind februari is het eerste geld al naar Oekraïne gestuurd om een noodhospitaal te steunen. Maar, aldus directeur Peter van Hoof, er is nog véél meer
nodig: ‘We kunnen niet zonder uw steun. Daarom vragen we: helpt u mee?’Zie:
www.cordaid.nl en www.vastenactie.nl.

Dagelijks minuutgebed voor Oekraïne
Twee joodse organisaties – HaMakor Centrum voor Joodse Spiritualiteit en Open
Jewish Congregation Klal Yisrael – roepen mensen wereldwijd op, dagelijks op een
vast tijdstip gedurende een minuut te bidden voor de vrede, veiligheid en beveiliging
van Oekraïne en de Oekraïners. Dit naar het Engelse voorbeeld uit de Tweede
Wereldoorlog voor de eigen ingezetenen. De kracht van dat gebed bleek toentertijd
overweldigend: de bombardementen stopten al na korte tijd. In Nederland is het
bidmoment elke dag om 16.00 uur, in andere Europese landen veelal een uur
eerder, en in delen van Zuid Amerika bijvoorbeeld om 20.00 uur.

Landbouw is essentieel voor een
goed bestaan, met name ook bij
inheemse volkeren. Vastenactie
strijdt voor het behoud van hun
landrechten. FOTO Vastenactie
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Reportage
Over wat stroef ging, wat goed werd en wat nog beter kan

TERUGBLIK EN VOORUITBLIK:
FUSIEPAROCHIE SINT MAARTEN
BESTAAT 12 ½ JAAR
Tekst uit het decreet waarin – toen nog aartsbisschop –
mgr. Eijk (inmiddels kardinaal) indertijd de oprichting van
fusieparochie Sint Maarten bekend maakte: ‘Ik bepaal
het volgende: M.i.v. 1 januari 2010 voeg ik samen de
parochies H. Martinus te Doorn, St. Petrus’ Banden te
Driebergen-Rijsenburg, St. Andries te Leersum/Amerongen, H. Theresia te Maarn (waartoe ook behoort
Geloofsgemeenschap Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand te Austerlitz), H. Catharina te Woudenberg (waartoe ook behoort het Rectoraat H. Antonius Abt
te Scherpenzeel-Renswoude) en Emmaus te Zeist en
richt in hetzelfde territorium één nieuwe parochie op,
welke hierbij de naam van Sint Maarten krijgt.’ Was
getekend: Mgr Eijk; mede-ondertekenaar: kanselier
Zuijdwijk.

…en velen van ons hebben het allemaal
meegemaakt. Wat is er veel vergaderd
en ook wel gebakkeleid voor de fusie
een feit was. Bovenvermelde parochies
werden er officieel één, met zeven
kerken, één pastoraal team en één
parochiebestuur. De zeven voormalige
kerkbesturen werden elk ‘locatieraad’.
Er kwamen pastoraatgroepen. De naam
parochie Sint Maarten werd gekozen
omdat ooit de allereerste kerk in ons
grondgebied de – nu protestantse –
Maartenskerk in Doorn was, in 1180
gesticht vanuit de Domkerk in Utrecht,
ter vervanging van een houten kerkje
dat daar al in 885 stond. De naam van
onze parochie heeft dus oude papieren.
De aanloop
De fusie had een lange aanloop. Een
toenmalig bestuurder herinnert zich dat
het destijds niet makkelijk was de
uiteenlopende belangen bijeen te brengen, m.n. omdat het de lokale bestuurders aan elke bevoegdheid ontbrak en
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De ondertekenaars van de fusiestukken: bestuurder Peter van
der Arend (l.), de notaris (m.) en pastoor Henk Bloem (r.).

regie van bovenaf werd ontbeerd. De
opdracht was ‘met elkaar in gesprek
gaan’. Dit verliep soms turbulent. Ik
herinner me dat tijdens een bijzonder
heftige discussie, waar ik stilletjes naar
zat te luisteren, pastoor Herman Woorts
me toefluisterde: ‘Gods volk onderweg!’

een datum had gesteld waarop het rond
moest zijn. Henk Bloem was op dat
moment inmiddels benoemd tot pastoor,
als opvolger van Herman Woorts, die een
kleine vier jaar na zijn aantreden alweer
was benoemd tot hulpbisschop bij het
Aartsbisdom Utrecht.

Wij beiden waren tegelijk benoemd, als
eersten voor het gehele gebied, onze
collega’s hadden nog een benoeming
voor Zeist, of de Utrechtse Heuvelrug.
Wat die benoeming voor het geheel
inhield: ik had nog geen idee. Maar een
datum vinden waarop ik zou worden
voorgesteld in een viering was al lastig,
mijn nieuwe collega’s konden het er niet
over eens worden; een start in een
chaotische situatie.

Na de fusie
Van de zeven kerken van toen werd het
kerkje in Austerlitz na enige tijd gesloten.
Net als ons rectoraat Sint Antonius Abt
enkele jaren voor de fusie hebben zij
zelf het besluit genomen; nu was het
immers nog mogelijk het op een goede
manier af te ronden, ‘te voltooien’, zoals
zuster Edith het zo mooi verwoordde.
Anders zou ‘de laatste het licht uit
moeten doen’ en dat vond de locatieraad Austerlitz terecht onwenselijk.
Gelukkig komen we de parochianen van
kapel en rectoraat nog overal tegen in
onze andere kerken; dat is goed gegaan.
In Zeist, waar voor de fusie drie kerken
werden gesloten, is dit minder goed

Uiteindelijk werd de fusie er – na enkele
jaren van interparochieel bestuur – onder
leiding van Vincent van der Burg, ervaren
politicus en betrokken parochiaan, doorheen geloodst, nadat ook het bisdom

Parochieblad van de R.K. Parochie Sint Maarten

Reportage

De notariële oprichtingsakte van fusieparochie Sint Maarten.

verlopen en zijn helaas veel parochianen
hun ‘kerkelijk thuis’ kwijtgeraakt. Dat
heeft velen pijn gedaan.
Het pastoraal team werd ‘een rondreizend circus’, of zoals de locatieraad van
Woudenberg het ooit verwoordde: ‘het
helipastoraat’. We gingen overal voor,
drie keer per weekend. We werden
gesteund door een heel team van
emeriti. We moesten op cursus, ons
specialiseren in catechese, diaconie,
kerkelijk opbouwwerk voor het hele
gebied. Onder bisschop Eijk werd een
Eucharistisch Centrum aangewezen
waar elke zondag de Eucharistie werd
gevierd. Dat legt druk op ons rooster,
als je ook in andere kerken Eucharistie
wilt vieren. En als pastoraal werker ging
ik niet meer voor in Zeist, waar ik juist
in mijn beginjaren veel geweest was,
veel mensen kende. Alleen deed ik nog,

afwisselend met Coen van Loon, de
korte, speelse kindervieringen op
zondagmorgen vroeg. Tot ook die Eucharistievieringen werden.
Is er iets van ‘samen’ gegroeid?
Nog steeds zijn de meeste mensen
vooral betrokken bij hun eigen gemeenschap. ‘Niemand houdt van Sint Maarten’, zei een hardwerkende parochiebestuurder een paar jaar geleden
mismoedig. ‘Iedereen gaat alleen voor
zijn eigen kerk.’ Ik was getroffen.
Niemand houdt van Sint Maarten? Ik
wel. Maar ik ken alle zes gemeenschappen, ken overal mensen, zie wat ze
doen, wat ze betekenen voor elkaar, voor
hun dorp. Maar het is waar: veel parochianen kennen alleen hun eigen
gemeenschap. Elkaar leren kennen zou
zo’n verrijking kunnen zijn, zoveel
enthousiasme kunnen geven.

Onze gemeenschappen zijn kleiner
geworden, kwetsbaarder ook, ze vergrijzen. We maakten veel mee. Met degenen die zijn gebleven hebben we zoals
de psalm het zo mooi zegt ‘de hitte van
de dag gedragen’. Toch is er gaandeweg
ongemerkt wel degelijk meer ‘samen’
gegroeid. Ons gezamenlijk parochieblad,
nieuwsbrief, website, waar we veel positieve reacties op krijgen. Een team van
uitvaartvoorgangers, parochianen die
indien noodzakelijk ook ‘over de grens’
voorgaan. Net als ons team weekendvoorgangers. Een gezamenlijke Parochiële Caritas Instelling. Een gezamenlijke
Vastenactie. Dauwtrappen op Hemelvaart met een gezamenlijke viering. Een
Team Alpha, dat parochiebreed werkt.
Gezamenlijke Eerste Heilige Communie,
gezamenlijk Vormsel. Gezamenlijke
kinderactiviteiten. De Josephclubband
die samen gaat spelen met het JKD. En
ook de vijf jonge consultants van adviesbureau ‘Berenschot’ (dat onze parochie
doorlichtte en met velen van u sprak)
wijzen ons deze weg naar de toekomst:
probeer parochiebrede teams te vormen
rond bepaalde thema’s. Enkele teams
zijn inmiddels begonnen. Er is voorzichtig
nieuw elan te bespeuren. Maar we staan
ook voor grote uitdagingen, in kerk en
wereld. En ook qua organisatie: het
pastoraal team is samengevoegd met
dat van Sint Lucas en bestrijkt nu twee
grote fusieparochies, Sint Lucas is nog
groter dan Sint Maarten. Tegelijk krimpt
het team. En we hebben nog maar
enkele hoogbejaarde emeriti in ons
midden.
We gaan het vieren
Valt er wat te vieren? Natuurlijk, altijd,
we zijn immers katholiek. Mijn droom
voor die dag? Een feestelijke ontmoetingsdag met de nadruk op samen, op
dat wat we met elkaar delen. Op verbondenheid, op steeds meer ‘teamwork’
van alle parochianen, op ontmoeting,
elkaar beter leren kennen. Even een
pleisterplaats voor Gods volk onderweg.
Veel graankorrels zijn nodig voor het ene
brood, veel druiven zijn nodig voor de
wijn. En niemand van ons kan gemist
worden voor het Koninkrijk van God. Of
op het parochiefeest van Sint Maarten.
Nelleke Spiljard, pastoraal werker

mei - juni 2022
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Vervolg

Reportage

(Vervolg van pagina 10/11)

’Parochianen wilden hun kerkgebouw
niet kwijt, een bepaalde pastor houden’
Héél gecompliceerd was de route niet, 12,5 jaar geleden, richting fusie van zes Heuvelrugparochies en één
(voorheen vier) in Zeist, vindt Theo Wagenaar. Geen
grote conflicten, geen hevige ruzies. Wél problemen:
‘Punten van zorg waren vooral of de eigen lokale identiteit werd behouden en waar het geld van de eigen locatie in een groter geheel zou blijven.’

Bestuurslid/adviseur Wagenaar maakte het fusietraject van
dichtbij mee. Als VNG-jurist (Vereniging van Nederlandse
Gemeenten) adviseerde hij bij fusies van gemeenten: ‘Wat
daar in het groot speelde, speelde bij de parochie in het
klein.’
Via het voorstadium van een samenwerkend Interkerkelijk
Parochieel Beraad (IPB) was één grote parochie het doel.
‘We brachten in kaart wat er aan financiën, gebouwen, overige
materiële zaken en personeel was, om na te gaan of de tijd
rijp was voor een fusie. Dat was gelukkig zo.’

Tijdlijn

1

januari

Gelukkig omdat de bezwaren – jaloezie, belangenverstrengelingen, de vrees dat “de anderen gingen profiteren van ons
geld” – er een ander gewicht door kregen. ‘Materiële belangen
bleven echter een punt. Parochianen wilden hun kerkgebouw
niet kwijt, een bepaalde pastor houden, er waren eigen
projecten en begrotingen; we kregen met haantjes te maken
die je moest zien te overtuigen.’
Het resultaat? ‘Qua bemensing had het ruimer gemogen. En
de locaties missen een eigen pastor, zie ik her en der. Maar,
de parochie functioneert redelijk. Financieel draaien we niet
slecht, al kan het beter. De samenwerking zou hechter mogen;
we wonen te ver van elkaar af, je kunt als parochiaan niet
elke keer weer hele afstanden afleggen om een viering te
bezoeken. Alles bij elkaar: de fusie is bestuurlijk geslaagd,
het centrale parochieblad vind ik inhoudelijk en qua vormgeving een enorme verbetering, er is een centrale website en
één digitale nieuwsbrief, maar het grote manco is en blijft
het bereiken van de jeugd: de vergrijzing is verontrustend.’
Verder zou hij de kerk meer in de samenleving willen zien
staan. Gebouwen breder inzetten: meer muziekuitvoeringen,
koren die komen zingen, exposities. ‘Daarmee zou het bisdom
misschien flexibeler moeten omgaan. Je kunt de kerk naar
de mensen toebrengen: er les geven over godsdiensten aan
scholieren, over rites vertellen, Bijbelverhalen uitleggen, ook
aan volwassenen. Avonden over katholieke denkers: nóg ’n
idee. De Voedselbank Leersum doet zijn uitgifte aan cliënten
in de koffiekamer bij de kerk, Doorn deed dat in de kerk zelf:
prima, zeg ik, diaconaal. Niet meteen nee zeggen, maar
uitproberen. En mensen zo uitdagen.’
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1998

1
januari
2002

28

oktober

2007

1

januari

2010

1

november

2015

Oprichting Damiaanparochie Zeist, fusie
St. Joseph- met Christus Verrijzenisparochie (Verrijzeniskerk gesloten in 2006)
Oprichting Emmausparochie Zeist, fusie
Damiaanparochie met H. Familie- (gesloten
in 1975, daarna tot 2006 gekerkt in KCZW)
en Johannes de Doperparochie (Dijnselburgkapel, voor parochie gesloten in 2006)
Sluiting rectoraat H. Sint Antonius Abt
Scherpenzeel/Renswoude

Oprichtingsvergadering parochieverband
Sint Maarten, fusie parochies Utrechtse
Heuvelrug en Emmaus Zeist

Sluiting OLV van Altijddurende Bijstand
Austerlitz

Parochiefeest 12 ½ jaar Sint Maarten
Op 3 juli vieren we samen ons koperen jubileum. Om
11.00 uur is er in de St. Josephkerk in Zeist een gezamenlijke Eucharistieviering, pastoor Zemann en pastoraal
werker Nelleke Spiljard gaan voor. Een gezamenlijk Sint
Maartenkoor zingt. Onze nieuwe weekendvoorgangers krijgen de zegen. Na de viering is er een feestelijke lunch en
ruimte voor ontmoeting. De nieuwe parochiebrede teams
en andere waardevolle initiatieven presenteren zich met
een kraampje of een korte activiteit.

Vieringen
rooster

Vieringenrooster zaterdag 14 mei t/m zondag 3 juli 2022

WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN. HET MEEST ACTUELE ROOSTER VINDT U OP ONZE WEBSITE:
WWW.PAROCHIE-SINTMAARTEN.NL.
ZATERDAG 14 MEI
E : 19:00 Leersum

J. Rutgers

ZONDAG 15 MEI,
5e ZO VAN PASEN
C
C
E
E
E

:
:
:
:
:

09:30
09:30
11:00
11:00
09:30

Doorn
Driebergen
Maarn
Woudenberg
Zeist

werkgroep
werkgroep
J. Rutgers
H. Bloem
J. Rutgers

H. Zemann

ZONDAG 22 MEI,
6e ZO VAN PASEN
C
E
C
C
C
E

:
:
:
:
:
:

09:30
14.00
09:30
11:00
11:00
09:30

Doorn
Driebergen
Leersum
Maarn
Woudenberg
Zeist

C
C
O
O
E
O

:
:
:
:
:
:

09:30
09:30
11:00
10:00
09:00
10:00

Doorn
Driebergen
Maarn
Woudenberg
Zeist
Zeist

werkgroep
H. Zemann ❶
werkgroep
werkgroep
werkgroep
J. Rutgers

C
C
C
C
E

:
:
:
:
:

09:30
09:30
11:00
11:00
09:30

Doorn
Leersum
Maarn
Woudenberg
Zeist

C
C
E
E
C
E

ZATERDAG 28 MEI
C : 19:00 Woudenberg M. v.d. Horst

ZONDAG 29 MEI,
7e ZO VAN PASEN
E
C
C
C
E

:
:
:
:
:

09:30
09:30
09:30
11:00
09:30

Doorn
Driebergen
Leersum
Maarn
Zeist

:
:
:
:
:

09:30
09:30
11:00
11:00
09:30

Driebergen
Leersum
Maarn
Woudenberg
Zeist

E : 19.00 Doorn

H. Zemann
M. v.d. Horst

E
C
G
O
Z

H. Bloem
N. Spiljard
J. Rutgers
N. Spiljard
J. Rutgers

MAANDAG 6 JUNI,
2e PINKSTERDAG
E : 09:30 Zeist

H. Zemann

DONDERDAG 9 JUNI
Z : 10:30 Driebergen

H. Zemann

ZATERDAG 11 JUNI
E : 19:00 Leersum

09:30 Doorn
09:30 Driebergen
14:00 Driebergen
09:30 Leersum
11:00 Maarn
09:30 Zeist

N. Spiljard
werkgroep
H. Zemann ❶
H. Bloem
N. Spiljard
J. Rutgers

ZATERDAG 2 JULI

ZONDAG 5 JUNI,
1e PINKSTERDAG
E
C
E
C
E

:
:
:
:
:
:

H. Bloem
werkgroep
werkgroep
werkgroep Dr.
J. Rutgers

ZATERDAG 4 JUNI
E : 19:00 Doorn
G : 19:00 Zeist

werkgroep
werkgroep
werkgroep
M. v.d. Horst
H. Zemann

• 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.

E : 19:00 Woudenberg J. Rutgers

E : 10:30 Driebergen
O : 10:00 Zeist

H. Zemann

ZONDAG 3 JULI
E : 11.00 Zeist

• Driebergen: elke woensdagmorgen
om 09.30 uur in de Petrus- en Pauluszaal, Rijsenburgselaan 4.

H. Zemann

ZATERDAG 25 JUNI
ZONDAG 26 JUNI,
13e ZO DHJ

Eucharistievieringen
door de week

• Zeist: elke donderdagmorgen om
09.30 uur in de St. Josephkerk,
Rozenstraat 20.

ZONDAG 19 JUNI,
H. SACRAMENT

DONDERDAG 26 MEI,
HEMELVAARTSDAG
H. Zemann
M. v.d. Horst ❸

werkgroep
C. van Loon
C. van Loon
N. Spiljard ❺
J. Rutgers
❷

ZATERDAG 18 JUNI
E : 19:00 Driebergen

ZATERDAG 21 MEI
E : 19:00 Driebergen

ZONDAG 12 JUNI,
H. DRIE-EENHEID

H. Zemann& ❹
N. Spiljard

: Eucharistieviering
: Communieviering
: Gebedsviering
: Oecumenische viering
: Ziekenzalving

❶ Kisiclub met aansluitend activiteiten
❷ Kerkendag, Evangelische Broedergemeente, Zusterplein 12, Zeist
❸ Kerkelijk Centrum Zeist-West, De Clomp
33-02, Zeist. Ook via Kerkomroep en
livestream: zie pknzeistwest.nl (klik op
logo Kerkomroep of YouTube).
❹ Jubileumviering 12½ jaar Sint Maartenparochie
❺ De Voorhof, Nico Bergsteijnweg 139,
Woudenberg
❻ Meer info: zie pagina 7.

Viering ter bemoediging met
ziekenzalving
Donderdag 9 juni om 10.30 uur zal
pastoor Zemann de ziekenzalving geven
aan onze zieken en ouderen van onze
parochie in de St. Petrus’ bandenkerk
in Driebergen. Welkom! Graag vooraf
opgeven, als men wil deelnemen aan
de ziekenzalving, bij Charlotte Peulen,
06-14275667 of Fons Marlet, 0343531581 (ook voor vervoer).

Meimaand – Mariamaand
In de St. Josephkerk (Rozenstraat 20, Zeist)
wordt elke dinsdag in mei om 19.00 uur
een rozenkransgebed gebeden.

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

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.

J. Rutgers
mei - juni 2022
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Vierkante meter parochietuin
wordt wild
In de parochietuin van Driebergen is sinds half mei een
stukje ‘wilde tuin’. Daarmee doet de rk geloofsgemeenschap daar mee met een project van dagblad NRC i.s.m.
Tilburg University.
De wilde tuin is nu nog een kaal stukje grond. Van één vierkante meter van het terrein hebben we al het gras en mos
weggehaald. De komende vier seizoenen gaan we kijken wat
er gebeurt als we de natuur de vrije loop laten. Wat komt er
dan op? Is dat anders dan het omringende grasveld? De
natuur de vrije loop laten betekent dus dat we niet zaaien,
niet wieden en geen water geven.
Jonge leden van de Kisiclub, die hielpen de vlaggetjes vast
te maken die het stukje wilde tuin afbakenen, wisten wel wat
er zal gaan gebeuren: ‘Dan komt er onkruid.’ Maar dan kun
je je direct afvragen: wat is onkruid? Bent u ook benieuwd
naar wat er allemaal op die vierkante meter gebeurt, neem
dan zo nu en dan eens een kijkje. De wilde tuin ligt naast de
Mariakapel. Loop er eens langs op weg naar de koffie.

Jonge Kisiclubleden hielpen het stukje
wilde tuin af te bakenen met vlaggetjes.

Eigenlijk is het ook de bedoeling dat we goed gaan bijhouden
– via waarneming.nl – wat we allemaal aantreffen in de verwilderde tuin. Ik moet eerlijk gezegd nog uitzoeken hoe dat
gaat werken. Ik zou het leuk vinden dit samen met iemand
te doen. Iets voor jou? Je kunt me bereiken via
m.tiemens@planet.nl of 06 2077 4093.
Marjolein Tiemens-Hulscher

Spiritualiteit in een Tiny Church op de Floriade

Open Kloosterdag

Half april is de 10-jaarlijkse tuinbouwtentoonstelling de Floriade open gegaan.
Vele landen tonen daar de nieuwste technieken en snufjes op tuinbouwgebied.
Die zijn dit jaar helemaal gericht op duurzaamheid.
Wat velen niet weten is dat de Floriade veel meer is. Er is ook ruime aandacht
voor natuur, natuurbeleving en hoe we omgaan met de natuur. Dit jaar is er een
Tiny Church gebouwd met een tuin eromheen: Fruitfulcity. De tuin en de kunstwerken die erin staan laten de natuur en de schepping van God zien. De tuin
nodigt uit na te denken over de zorg voor de aarde.
In de Tiny Church worden workshops en lezingen rond duurzaamheid en spiritualiteit
gegeven. Ondergetekende zal op 28 april en 10 september vertellen over Franciscus
van Assisi, gevolgd door een meditatieve wandeling door de tuin aan de hand van
het Zonnelied. Kijk voor de agenda op https://fruitfulcity.nl/home/ Misschien een
leuk idee voor een parochie-uitje?
Marjolein Tiemens, parochiaan Driebergen

De Tiny Church, foto uit: Samensterk, april 2022,
uitgave van het bisdom Haarlem-Amsterdam.

Zondag 15 mei is voor de tiende maal
de Open Kloosterdag. Meer dan twintig kloosters zetten hun deuren open
voor belangstellenden. Zusters, paters
en broeders laten die dag zien wie ze
zijn, waar zij voor staan, wat zij zoal
doen. In Utrecht doen o.m. de Augustinessen én de slotzusters van Klooster Cenakel (dienaressen van de H.
Geest van de altijddurende aanbidding) mee. En: op 15 mei wordt in
Rome pater Titus Brandsma heilig
verklaard. Enkele kloosters staan hierbij stil tijdens de Open Kloosterdag.
Een overzicht van deelnemende kloosters staat op www.openkloosterdag.nl.

mei - juni 2022
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Paus Franciscus wil graag horen wat
er leeft in ‘de gewone mens’, want
daar zou heel wel mogelijk de stem
van de heilige Geest in kunnen
doorklinken. Onze parochie heeft
aan deze oproep gehoor gegeven
via gesprekken en het invullen van
vragenlijsten. Hiervan deed het
pastoraal team verslag bij bisschop
W. Eijk. Die bezorgt deze informatie
bij paus Franciscus in Rome. Het
volledige verslag is op te vragen bij
Rosella
van
den
Hoeven,
r.van.den.hoeven@parochie-sintmaarten.nl. Op deze twee pagina’s
citaten uit de reacties, bovendien
een beschouwing over de synode
door parochiaan Theo Wagenaar.

‘Allereerst zal de kerk als
zingevingsinstelling belangrijk zijn’
Meer aandacht schenken aan elkaar, daarbij ook óver de grenzen van onze
geloofsgemeenschappen heen kijken, en meer samenwerking met andere
kerken en binnen/tussen werkgroepen zoeken. Theo Wagenaar, scheidend
lid van de pastoraatgroep Leersum en nog altijd zeer betrokken bij Sint
Maarten, denkt dat het essentieel zal zijn voor een levendige toekomst van
de parochie.

Wat is waardevol aan het
geloof?
* De rituelen en liederen; het ervaren en getuigen van het geloof.
* De grote troost bij een
uitvaart die het geloof biedt.
* De overwegingen, Jezus als
Leraar.
* Het vertrouwen dat ik ervaar
van het pastoraal team in de
werkzaamheden die ik bij de
parochie mag doen.
Als commentaarschrijver voor de Mantel
van Sint Maarten laat hij op uitnodiging
van de redactie zijn licht schijnen over
het synodaal proces dat paus Franciscus
in gang zette. Wereldwijd denken parochies/parochianen na over wat zij van
belang vinden voor de kerk van de
toekomst, ook bij Sint Maarten.
Wagenaar vindt dat goed maar is ook
sceptisch: ‘Meer samenwerken binnen
onze fusieparochie zal nog een probleem
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worden. Parochianen uit, zeg, Maarn,
of Leersum, gáán niet zo gauw naar het
liturgisch centrum in Zeist: de afstand
is te groot, letterlijk en figuurlijk; de
verschillende geloofsgemeenschappen

Waar wordt u qua geloof blij
van?
* Van de rijke traditie; het geeft mijn
leven zin en toekomst, en een
gevoel dat ik nooit alleen ben.
* Het samen zingen, het samenzijn, de muziek.
* Dat we een blij geloof hebben. En
hoe de kerk reageert op de noden
van mensen.
* Even kunnen binnenlopen in
een kerk, een kapel; bidden bij
Maria, een kaars opsteken.
zijn nogal op zichzelf. Mooi ware al
wanneer men elkaar via werkgroepen
beter leerde kennen. We hóren bij elkaar
hè, binnen de eigen kerk én oecumenisch. Enkele keren per jaar met andere
christelijke kerken een gemeenschap-
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pelijke viering hebben; prima. Want het
is de kerk van Christus; Díe heeft niet
allerlei verschillende kerkjes bedacht.’
De oecumene van onderaf uitbouwen:
dat staat Wagenaar bijvoorbeeld voor
ogen. Dat de katholieke pastor een keer
voorgaat bij de protestanten, de dominee
bij de katholieken: ‘Wat mij betreft ‘n
stap naar weer één christelijke kerk. Ik
zal het zelf niet meemaken, wel verwacht
ik dat de ene christelijke kerk meer een
begrip wordt. Of zoals paus Benedictus
XVI zei: “Ik zie lichtpuntjes in de theologie
van de protestantse kerken die tot meer
samenwerking kunnen leiden.” Wat hij
bedoelt? Ik ken een dominee in Leersum
die het kruisteken maakt; meer protestanten doen dat. Ook in de liturgie schuiven ze onze kant op, er zijn protestanten

Nog wensen?
* Meer vreugde tijdens vieringen,
zodat je het geloof kan voelen in je
hart. Gospelliederen, staand zingen,
meditatiemomenten.
* Meer filosofische reflectie in
de kerk.
* Eén bisdom voor heel Nederland
zou wel genoeg zijn.
* Meer activiteiten waarin jong
en oud sámen iets kunnen doen.

Nieuws
Nieuws&

& achtergrond
achtergrond
die ter communie gaan. Heb ik geen
moeite mee; zelf ga ik ook weleens naar
hun avondmaal.’

De paus komt op de koffie:
waar praat u met hem over?
* Ik zeg: Heilige Vader, zou het niet
mooi zijn als U tijdens de Synode
de eerste vrouw tot priester wijdt?
* Ik vraag om het loslaten van
knellende regels.
* Over zijn geloof, zijn godsbeeld,
over zijn werkzaamheden in het
Vaticaan.
* Ik zeg hem hoe blij ik ben met
zijn bezielende eenvoud, zijn
liefde voor ons katholieken.
Levert het synodaal proces uiteindelijk
weinig op, dan gaan we naar een
“verkleinde kerk”, denkt Wagenaar. ‘Prof.
Hellemans zei zoiets in 2019 ook al bij
zijn afscheid als hoogleraar godsdienstsociologie aan Tilburg University. Hij
introduceerde daar de woorden keuzekerk en minderheidskerk, termen die
voor zich spreken. Zie ook de sociale
encyclieken uit tweede helft vorige eeuw.
Die geven een beeld van wat leeft in de
kerk. Mijn conclusie: allereerst zal die

Theo Wagenaar: ’We hóren
bij elkaar, hè, binnen de
eigen kerk én oecumenisch.’
FOTO Jos van der Meer

als zingevingsinstelling belangrijk zijn,
wezenlijk is om hoe-Christus-tegenoverde-mensheid-staat dusdanig te verwoorden dat het aanspreekt. En thema’s als

het huwelijksrecht, waarin je soms rare
uitspraken ziet, of die strenge geboden
over bijvoorbeeld het celibaat, zijn daarbij nogal van vroeger.’

Hoe te functioneren als kerk na einde wereldreligies?
Prof.dr. Hellemans werkte (in zijn afscheidsrede als hoogleraar)
het thema de grote transformatie van religie en de katholieke
kerk in vier stellingen uit. Wat hij zei:

worden nu omgekeerd activiteiten met een religieuze en
quasi-religieuze uitstraling georganiseerd in ‘niet-religieuze’
domeinen als kunst en ontspanning.

1.) We beleven wat ik het einde van het tijdperk van de wereldreligies zal noemen, het einde van meer dan 2000 jaar
geschiedenis waarin christendom, islam, hindoeïsme en
boeddhisme maatschappij en geloof domineerden.
2.) Secularisatie is hier een onderdeel van. Die beschrijft de
terugval van de impact van die grote religies op mens en
samenleving. Secularisatie is dus een belangrijke trend
maar betekent niet het einde van religie als dusdanig.

4.) De grote transformatie van religie treft ook de katholieke
kerk. In het Westen staan de katholieke en de andere
grote en kleinere kerken voor een enorme uitdaging: hoe
te functioneren in een wereld “na het einde van de wereldreligies”, nu de kerken veel kleiner worden en niet meer
centraal staan in de maatschappij, zelfs niet in het volledig
vernieuwde religieuze veld?

3.) Wat komt er in de plaats van “het tijdperk van de wereldreligies”? A. In de plaats van religie die hoofdzakelijk in
de banen van enkele wereldreligies verloopt, komt een
ingekrompen, divers, uiteenrafelend en turbulent religieus
veld. Daarin blijven vele takken van de oude wereldreligies
weliswaar nog actief, maar zijn niet meer dominant en
staan naast andere, kleine en vaak instabiele groepen.
B. Bovendien, waar de grote religies vroeger domeinen
als wetenschap, opvoeding en politiek koloniseerden,

Geloofsgesprekken
Naast de vragenlijsten bieden ook de onderlinge gesprekken die gevoerd zijn i.v.m. de synode veel om op door te
gaan. Het pastoraal team zoekt naar wegen om deze
manier van met elkaar praten het geloofsgesprek, veel
meer centraal stellen in het reilen en zeilen van onze
parochie.

mei - juni 2022
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Nieuws
& achtergrond

’Me too’ in de Bijbel:

de overspelige vrouw; en de man dan?
In de kerk lazen wij afgelopen maand over de overspelige vrouw (Joh. 7:538:11). En altijd weer hoor je dat haar schuld vaststaat, omdat zij op heterdaad betrapt was. Ik heb daar vragen bij. Ik geef toe: in het verhaal wordt
niet betwist dat het seksuele contact inderdaad heeft plaatsgevonden.
Maar toch zijn er aanwijzingen dat de zaak gecompliceerder ligt.
Ik noem twee aanwijzingen.

Bijbelavond
Bijbelavond Zeist met pastor Henk
Bloem op dinsdag 7 juni en 5 juli van
20.00-22.00 uur in parochiecentrum
Emmaus, Rozenstraat 20, Zeist.
Aanmelden: henkbloem42@gmail.com.

Infobijeenkomsten
Lourdesreis
Over de gezamenlijke Lourdesbedevaart van 5 t/m 13 september van
de parochies St. Maarten en St.
Lucas zijn er twee informatiebijeenkomsten: op dinsdag 7 juni, zaaltje
St. Jan (naast de Catharinakerk),
Holkerstraat 1, Nijkerk, aanvang
19.30 uur en dinsdag 14 juni, parochiecentrum Driebergen, Rijsenburgselaan 4, aanvang 13.30 uur. Prijs
van de reis: € 895, toeslag eenpersoonskamer € 240.

1.) Als de vrouw op heterdaad is betrapt, moet er ook een man zijn betrapt.
Volgens de oudtestamentische wet moet ook de man bij overspel worden
gedood (Lev. 20:10). Waarom blijft hij buitenspel? Heeft dat wellicht te maken
met ongelijke machtsverhoudingen? Ook vandaag wordt in Oosterse culturen
wat wij ‘verkrachting’ noemen soms ‘overspel’ genoemd, waarbij de schuld
wordt afgeschoven op het slachtoffer, in onze ogen vaak nog een kind. Het feit
dat in ons verhaal de man zich uit zijn penibele situatie heeft weten te wurmen,
terwijl de vrouw dreigt te worden gestenigd, wijst erop dat hier iets soortgelijks
aan de hand kan zijn geweest.
2.) Jezus’ uitspraak ‘Ook ik veroordeel U niet’ komen wij ook tegen in het Protevangelium Jacobi, een vroeg (tweede-eeuws) buitenbijbels evangelie. In dit evangelie
wordt verteld hoe wanneer Maria ongehuwd zwanger blijkt, Jozef en Maria
beiden de test met het bittere water moeten ondergaan (Num. 5:11–31). Deze
test wijst uit dat zij onschuldig zijn, waarop de priester zegt: ‘Ook ik veroordeel
jullie niet’ (Protevangelium Jacobi 16:3). Als de auteur van het Protevangelium
de ‘overspelige’ vrouw voor schuldig had gehouden, zou hij de woorden die
Jezus over haar spreekt niet hebben toegepast op de maagd Maria!

Meer info: Willie van Kooij, 06-21410286,

Maar, waarom zegt Jezus dan tegen de vrouw: ‘Ga heen en zondig niet meer’? Zou
het niet kunnen zijn dat dit niet terugverwijst naar het ‘overspel’ (dat in mijn lezing
eerder een verkrachting was) maar naar het feit dat Jezus haar uit de klauwen van
de dood heeft bevrijd? Dat geeft haar alle reden om niet meer te zondigen! En
geldt datzelfde niet voor ons?

willievankooij@gmail.com

Marcel Sarot, diaken

Nog één keer Alphacursus met groepsgesprek over het geloof
* Onze Alphacursus loopt ten einde. De laatste bijeenkomst is op 19 mei , 18.00-21.00 uur, in parochiecentrum Sint Petrus’ banden in Driebergen, met
pastoor Harrold Zemann en vrijwilligster Marian van
der Laan over: ‘Geneest God ook vandaag nog?’ Ook
deze bijeenkomst begint met een gezamenlijke maaltijd, daarna de lezing en een groepsgesprek over het
thema. Bij de bijeenkomst van 17 april kreeg spreker
Nelleke Spiljard over ‘Hoe leidt God ons?’ van deelnemer Emmy Konincks een prachtig boekje met eigen
foto’s en tekstjes (zie foto) die in haar opkomen ‘tussen
waken en slapen’. Wat volgde was een avond met
open gesprekken over hoe ieder dit moment ervaart.
Aanmelden: bij Marian van der Laan, 06-54902728,
of Annemarie Damen, 06-12891915,
of mailen: alphacursuspetrusbanden@gmail.com.
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MUZIEK

Fotograaf: Pixabay

ZEIST - THEMAKOOR ZOEKT NIEUWE LEDEN
Het Themakoor van de Sint Josephkerk in Zeist zoekt nieuwe leden in alle stemgroepen. Wij zingen tien keer per jaar, meestal op zondag, tijdens de liturgische
vieringen. Elke donderdagavond van 20.00 tot 22.00 uur wordt er gerepeteerd
onder de enthousiaste leiding van Jasper Witteveen met Huub Jansen aan de
piano. Als je denkt “dat is wat voor mij”, dan ben je van harte welkom om eens
vrijblijvend te komen luisteren.
Je kunt je aanmelden bij: Theo Elbertse, voorzitter, theo.elbertse@icloud.com.
WOUDENBERG - LAATSTE OPTREDEN CATHARINAKOOR
Op Eerste Paasdag, zondag 17 april 2022, heeft het Catharinakoor voor de laatste
keer gezongen tijdens een viering in onze kerk. Het Catharinakoor bestaat dit jaar
50 jaar en voor iedereen die betrokken is bij onze kerk betekent het dat je bijna
kunt zeggen: het Catharinakoor was er ‘altijd’! Drie koorleden hebben álles van
het koor meegemaakt en waren er vanaf het eerste uur bij: Lia Zwetsloot, Lies
Zumbrink en Cor Aerns. Vijftig jaar Catharinakoor, dat betekent oneindig veel…
koorrepetities, mappen waar koormuziek in- en weer uitgehaald moest worden,
vergaderingen en voorbereiding voor vieringen die gezongen gingen worden en
veel gezongen missen en vieringen.
Behalve zingen ondernam het koor ook allerlei andere dingen met elkaar, zoals
gezellige uitstapjes, lekkere etentjes, opvoeren van sketches, verzorgen van kerstpresentjes, vieren van jubilea en zingen in andere kerken. Altijd met als resultaat:
een bewonderend publiek! Velen herinneren zich de kooroptredens tijdens de
nachtmis met Kerstmis. De deur naast het koffieluik ging open en daaruit kwam
het koor in een lange rij opgelopen. De heren strak ik het pak, de dames in een
prachtige witte blouse met een lange zwarte rok. In de loop van de tijd heeft het
koor verschillende dirigenten en organisten gehad. De laatste jaren begeleidde
Daniëlle de Regt het koor vol enthousiasme op het orgel. Een dirigent was op een
gegeven moment moeilijk te vinden. Joop Strooper nam als koorlid deze taak vol
energie en met vuur op zich, waardoor het Catharinakoor nog jaren heeft kunnen
voortbestaan. Het aantal koorleden nam langzaamaan af. Soms lukte het zingen
niet meer, andere dierbare koorleden kwamen te overlijden. Uiteindelijk kwam het
punt waarop besloten is toe te werken naar het laatste optreden, tijdens de viering
op Eerste Paasdag. De kerk zat vol en van verschillende koorleden waren familieleden aanwezig om deze bijzondere gebeurtenis mee te maken. Ook een aantal
oud-koorleden zat in de kerk. Het koor heeft prachtig gezongen en daarmee een
waardig slotakkoord gegeven aan hun 50-jarig bestaan.

DRIEBERGEN - CONCERT
‘CHRISTMAS’
Zaterdag 7 mei jl. heeft JKD het allereerste popconcert gehad in samenwerking met de band ‘Cait en Co’ (voortgekomen uit onze Josephclub-band). Dit
was een groot succes.
Voor hun volgende concert, in december
2022, zijn de voorbereidingen al gestart
en zullen zij liederen zingen rondom
het thema ‘Christmas’. Mocht u, of kent
u iemand die het leuk vindt om te
zingen dan bent u van harte uitgenodigd
om mee te zingen met dit concert. Er
wordt gerepeteerd op vrijdagavond van
19.30 tot 21.00 uur, met daarna de
mogelijkheid voor een drankje. Aanmelden kan via Jkddriebergen@gmail.com.
Iedereen tussen de 14 en 40 jaar is
welkom. Meer informatie over dit
concert volgt later.
Informatie over JKD is te vinden op de
volgende socials:
Instagram: JKD.Driebergen &
Facebook: JKD

Lieve mensen van het Catharinakoor, geweldig bedankt voor jullie jarenlange muzikale bijdrage aan onze Catharinagemeenschap. We gaan jullie missen!
Erwin Spies

Wilt u JKD steunen? Scan dan de QRcode of maak een bedrag over op rekeningnummer NL82 INGB 0005 9315 49.
Een klein bedrag helpt JKD al heel veel.
Alvast bedankt en hopelijk zien wij u op
ons volgende concert!
Vriendelijke groeten, JKD

mei - juni 2022
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Uit de parochie
oproepen

Zeist - Gezocht: lapjes, stoﬀen en
naai-, brei- en handwerkspullen

Zeist - Bericht vanuit
de wijkinloophuizen

Dinsdag 17 mei organiseert het wijkinloophuis
Vollenhove een 'lapjesmarkt'. Voor deze markt
zoeken we nog lapjes,
stoffen en naai-, brei- en
handwerkspullen welke
we voor een klein prijsje willen gaan verkopen. Kunt u ons
aan deze spullen helpen? Heel graag! Welkom op dinsdag
(9.00-17.00), woensdag (12.00-21.00) en donderdag
(9.00-17.00) in wijkinloophuis Vollenhove (Laan van
Vollenhove 1095, Zeist). Wist u dat er in het wijkinloophuis
wekelijks naailes wordt gegeven? Er wordt van alles genaaid
en gemaakt en het is al ruim 20 jaar een goed bezochte
activiteit.

Huiselijkheid is wat de wijkinloophuizen willen bieden, warmte en
aandacht zijn sleutelbegrippen. Een
veilige plek waar je mag zijn wie je
bent en waar ruimte is voor de talenten die je hebt meegekregen. In de
wijkinloophuizen verwachten we, op
termijn, een ontmoetingsplaats te
zijn voor mensen uit Oekraïne. Of
een plek waar zij wat beschutting
vinden of mee kunnen doen.
Eén van de vaste bezoekers van
‘Samen Soepen’ schonk een door
haar zelf gemaakt kunstwerk aan
het inloophuis. Haar creativiteit werd
Meisje parel (gemaakt door
zichtbaar en zij maakte iets waar Lucienne. Foto: Hans Krijgsman)
anderen van kunnen genieten. En
zo hangt er in de huiskamer van Zeist-West haar eigen ‘Meisje
met de parel’, een mooi mozaïek.
Met de bezoekvrijwilligers besteedden we aandacht aan het
thema: de ander tevoorschijn luisteren. Door aandachtig te
luisteren, wordt zichtbaar wie de ander is. Als je dat doet
vanuit het idee dat ‘andere mensen waardevol zijn en schatten
met zich meedragen’ dan kun je verrast worden! (naar het
boek ‘Anderen tevoorschijn luisteren’ van Bert Bakker).
We maken weer plannen om een vrijwilligersdag te organiseren. Eens per jaar zetten we onze ca. 150 vrijwilligers in het
zonnetje! Samen met onze vrijwilligers bieden we velen een
toevlucht. Er even uit kunnen zijn, meedoen, samen eten of
bezoek ontvangen: het is van betekenis. Maak nader kennis
met ons werk en loop eens bij ons binnen. Van harte welkom!

Rianne Verduin, Coördinator wijkinloophuis Vollenhove
Stichting Kerk & Samenleving

Driebergen - bestuursleden
Wereldwinkel gezocht
Van alle wereldwinkels in de Utrechtse Heuvelrug is alleen
Driebergen nog open. In mei vieren ze zelfs hun 30-jarig
bestaan! Helaas blijkt het heel lastig om bestuursleden te
vinden. Vandaar dat ze op dit moment een voorzitter, secretaris én penningmeester zoeken. Wil je meer informatie,
neem dan contact op met Sonja Bloemers, 06-53286649,
s.f.bloemers@hetnet.nl.

Zeist - Iemand van onze parochie
op de koﬃe?
Onze parochie heeft een aantal vrijwilligers die
werkzaam zijn als wijkcontactpersoon. Zij
bezoeken u met verjaardagen en zorgen voor
een kerstattentie. Verder helpen ze u
graag d.m.v. een telefoongesprek of
bezoek bij bijzondere gebeurtenissen.
Echter, het aantal wijkcontactpersonen
is teruggelopen waardoor we niet voor
iedere wijk een bezetting hebben. Mocht u behoefte
hebben aan een gesprekje of een bezoekje van iemand
van de parochie of pastoraal team dan kunt u altijd contact
opnemen met het secretariaat: Raquel Greeven-Diaz, 0306922113. Wij gaan dan kijken wie er contact met u op
kan nemen.
Pastoraatsgroep Emmaus
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Marian van Giezen, Marianne Krijgsman, Rianne Verduin en Ton Verweij

Zeist - 25 juni en 9 juli Rondleidingen St. Josephkerk
De neogotische St. Josephkerk kent een lange geschiedenis. Ze heeft een grote rol gespeeld in de ontwikkeling van
het katholicisme in Zeist. Er zijn twee verschillende Gilderondleidingen. Op 25 juni (en 13 augustus) vertellen de
Gildegidsen u over het veelzijdige interieur van onze kerk
met topstukken uit het rijke roomse leven en ziet u de
schatkamer met relikwieën. Op 9 juli leiden we u langs de
prachtige, kunstzinnige glas-in-lood ramen van Willem
Mengelberg met Bijbelse voorstellingen, maar ook veel
hedendaagse symboliek.
Start: bij ingang kerk, Rozenstraat 20. Tijd: 14.00 uur. Duur
rondleiding: 1,5 à 2 uur.
Entree: € 2,50, kinderen t/m 12
jaar € 1,- (alleen contant).
Aanmelden is niet nodig.

Uit de parochie
en verder...

Woudenberg - 22 mei –
Catharinadag
Woudenberg - Vastenactie
In de afgelopen weken hebben we met elkaar onze
Vastenactie gevoerd voor het indrukwekkende project:
“Je land is je leven!” Al onze acties bij elkaar hebben
het imposante bedrag opgeleverd van € 8400,-- Met
dit bedrag kan Vastenactie steun bieden aan inheemse
volken die ten onrechte van hun land verdreven worden.
Ze worden geholpen bij het vastleggen van hun landrechten of bij het opbouwen van een bestaan op een
nieuwe plek. Deze volken worden op die manier erkend
in hun recht en zij kunnen de aarde blijven beheren op
een manier die zorgt dat de natuur in balans blijft.
De Vastenactie is een enorm succes geworden dankzij al uw aankopen en giften.
Dank voor alle vrijwilligers die de verschillende acties mogelijk hebben gemaakt:
• de leveranciers van de appels en de violen
• de makers van kaarten, jam en bitterballen
• de inbrenger van de puzzels van 1000 stukjes in het winkeltje
• de verkopers van lootjes en de ophalers van de prijsjes voor de verloting
• de rondbrengers van de Mantel van Sint Maarten en de ophalers van de Vastenzakjes
• de maker van de puzzel en de puzzelaars
• de bakkers van cake en andere lekkere koeken
• de makers en verkopers van broodjes kroket
• de kok van en de deelnemers aan de solidariteitsmaaltijd
• de bedenkers en uitvoerders van acties in kleine kring, zoals het doen van naaiklusjes of het verzorgen van een etentje ten bate van de Vastenactie
Dankzij jullie allemaal hebben we dit jaar weer samen kunnen optrekken en een
geweldig resultaat bereikt. Graag tot volgend jaar!
Annemarieke Slaghekke-van Wijk, Marja van der Horst en Angelique Martina-Spies

Leersum - bridgedrive Vastenactie

De door alle coronamaatregelen
uitgestelde
Catharinadag
van
november 2021 gaan
we alsnog vieren op
zondag 22 mei. Een
van de vele vrijwilligers
zal dan in het zonnetje
worden gezet met de
Catharinapenning. Bent u
benieuwd wie dit zal zijn? Kom dan
zondag 22 mei naar de feestelijke
viering. Onze eigen werkgroep lekenvoorgangers zal voorgaan, muzikaal
ondersteunt door Bram van der Mark
en Vocals of Joy. Na de viering is er
koffie met een traktatie en een drankje
met een hapje.
Erwin Spies

Doorn - zaterdag
28 mei – Expositie in
St. Martinuskerk
Deze expositie omvat een aantal schilderijen en tekeningen van dhr. Bors.
Dhr. Bors en zijn vrouw waren trouwe
parochianen van de St. Martinuskerk.
De schilderijen en tekeningen worden
te koop aangeboden, de opbrengst
wordt geschonken aan de kerk.
Tijd: 11.00-16.00 uur.
Gina Peters

Vanwege corona kon vorig jaar de inmiddels
vermaarde Andriesdrive ten bate van het Vastenactieproject niet doorgaan. Maar op 6 april waren er
weer 44 enthousiaste bridgers die met elkaar de
strijd om de befaamde vogelhuisjes-van-Jan-vanWees aangingen. Die gingen dit jaar naar Janny &
Wim van den Bosch en Dré Budde & Ries Kraan. De
opbrengst was € 660.

Woudenberg - Verloting voor de Vastenactie op Palmzondag
Na twee jaar was er eindelijk weer een verloting op
Palmzondag. En het was ook meteen weer ouderwets gezellig: er waren flink wat lootjes gekocht
en ook de lootjes die twee jaar geleden waren
gekocht – net voor de coronaperiode – deden
mee. Voor en tijdens de verloting bleef het een
komen en gaan van mensen in de Bistro Marja
en Ron van der Horst waar de broodjes kroket
gretig aftrek vonden.

Een heel hartelijk “dank jullie wel” aan al die winkeliers uit Woudenberg en Scherpenzeel die prijsjes
beschikbaar hebben gesteld en aan de parochianen die deze hebben opgehaald. Alle prijzen
hebben een goede bestemming gevonden en dit
is natuurlijk een goede stimulans om volgend
jaar weer veel lootjes voor het goede doel te
kopen!
Erwin Spies
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21

Advertenties

Uit de parochie

Wel & Wee

en verder...

Overleden

Zeist - De kerkklokken van St. Josephkerk
Naar aanleiding van het artikel over het luiden
van de vredesklokken reageerde Pierre Rhoen
(voormalig gemeentearchivaris en bestuurslid
Zeister Historisch Genootschap Stichting De
Zilver Kamer Zeist), met dit bericht:
“In de Emmaus Kroniek lees ik over het luiden
van de kerkklokken. Is het u bekend dat een
van de kerkklokken de Vredesklok is? Tijdens de oorlog werden de drie kerkklokken
door de Duitse bezetter geroofd. Na de bevrijding, op zondag 25 juli 1948, werden
vier nieuwe klokken, gegoten door de N.V. Nederlandse Klokkengfeterij EijsboutsLips te Asten, door deken dr. B.F. Hegge van Bunnik, geassisteerd door pastoor
Overmaat, plechtig gewijd. De eerste luidklok, de Vredesklok (‘Rex pacificus
vocor’ – ‘Ik die Vredesvorst word genoemd’), werd geschonken door de dankbare
parochianen en pastoor Overmaat. De tweede luidklok is toegewijd aan St. Joseph
en is geschonken ter herinnering aan pastoor Reinders. De derde luidklok, toegewijd
aan Julius en Jacobus, is geschonken door het echtpaar H. Dunselman-Huesman.
De vierde luidklok, de Angelusklok, werd door de familie Ruijs-van der Made
geschonken en draagt de naam ‘Engel des Heren’.
Phierre Rhoen

14 maart 2022

Adrianus Fontaine (85)
Zeist
17 maart 2022

Adrianus Linnebank (93)
Amersfoort
19 maart 2022

Imre Csillag (89)
Zeist
26 maart 2022

Dirkje Schipper-van de Kamp (94)
Zeist
27 maart 2022

Johanna de Ruijter-van Ballegoij (90)
Zeist
02 april 2022

Rie van de Pavert (95)
Zeist
04 april 2022

Manfred Wagner (82)
Zeist

Driebergen - Bijzondere vondst

Enkele weken geleden vroegen we via
de nieuwsbrief of iemand meer informatie kon geven over een grafsteen die
onlangs gevonden is achter het Paulushuis. Vanuit Vries (Drenthe) ontvingen
we onderstaande informatie van de
familie van Glansbeek. We vinden het
erg leuk om te merken dat de nieuwsberichten zo goed gelezen worden en
zo'n groot bereik hebben! En daarnaast
is het natuurlijk leuk dat op deze manier
een stukje geschiedenis tot leven komt.
"Via de heer en mevrouw SchutijserTeeuwen ontvingen wij het april-mei
nummer van het parochieblad De
Mantel.

Het betreft mevrouw Anna Margaretha
van der Putt, geb. Amsterdam, gedoopt
Amsterdam RK Kerk ’t Vrededuifje 1102-1782, overleden Utrecht 07-121836, rentenierster te Rijsenburg, dochter van Hendrik van der Putt en
Margaretha van de Linden, weduwe van
Fredrik Alberdingk.
Zij trouwde te Amsterdam 18-11-1824
met Fredericus Alberdingk, weduwnaar
van Catharina Elisabeth Been, geboren
Amsterdam, gedoopt Amsterdam RK
Kerk De Toren 23-12-1756, (get. Jacobus Klaesen en Henderina Boncke),
overleden Amsterdam 11-05-1830, van
beroep kuiper, zoon van Henricus Alberdingk en Gertrudis Klaessen. Uit zijn
eerste huwelijk had Fredericus Alberdingk 6 kinderen. Zijn kleinkind was de
bekende Amsterdamse katholieke
emancipator Joseph Alberdingk Thijm
(1820-1889).
Na de dood van haar man in 1830 is zij
gaan wonen in Rijsenburg en aldaar
begraven. Van haar is een gedicht met
geborduurde bloemen uit 1829 bewaard
gebleven aan haar kleindochter (archief
J.A. Alberdingk Thijm nr. 4458)".

08 april 2022

Ben Bongers (97)
Zeist
16 april 2022

Ans Loeffen – Cox (97)
Leersum

Zeist - iPadcafé
Het iPadteam Zeist staat op vrijdag 3
juni en 1 juli van 10.00-12.00 uur
voor u klaar om, onder het genot van
koffie/thee, uw vragen te beantwoorden of digitale problemen op te
lossen. Plaats: parochiecentrum
Emmaus, Rozenstraat 20, Zeist.
Meer informatie: Peter van der Arend,
iPadcoach, 030-6918535,
pcm.arend@ziggo.nl.

R.C.M. van Glansbeek

mei - juni 2022
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SERVICEPAGINA
BESTUUR R.K.
PAROCHIE SINT MAARTEN
Secretariaat:
Voorzitter:
Vicevoorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:
Personeel/vrijwillgers:
Onroerend goed:
Communicatie:

Rozenstraat 20, Zeist
info@parochie-sintmaarten.nl
pastoor Harrold Zemann
Peter Reinders
vacature
Gerard Hoogervorst
vacature
Dimitry Melchiors
vacature

CARITAS PAROCHIE SINT MAARTEN
caritas@parochie-sintmaarten.nl

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

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

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

De redactie houdt zich het recht voor ingezonden
artikelen te weigeren, te redigeren of in te korten,
zo mogelijk na overleg met de schrijvers.

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

De bron van alle informatie is
www.parochie-sintmaarten.nl
PRODUCTIE VOLGEND NUMMER

 Voor dringende pastorale zorg, een ziekenzalving of uitvaart
kunt u het nummer van de noodtelefoon bellen:
06-22265661

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: secretariaat, 0343-412148
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

Deadline kopij:

9 juni 2022
Verspreiding:

2 juli 2022

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)

