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Onze kerken staan open: 
ontmoeting voor en met 
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Zomer! Gaan we op reis of blijven we thuis? En bepaalt dat of het een fijne 
zomer wordt? Ooit hoorde ik een uitspraak van een Twentse boer: wat zou je 
in de wijde wereld rondstappen als je thuis de klompen te klein zijn!  En Willem 
Wilmink dicht in ‘Op Reis’ over hoe onze blik, onze instelling bepalend is: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In dit vakantienummer een pastorale column en een gedicht over pelgrim zijn. 
Tips voor kleine pelgrimstochtjes, op ‘wegen met zegen’ in de Betuwe, of gewoon 
in de tuin van de Johanneskerk in Leersum. Bijzondere stiltewandelingen in 
september. In onze jubilerende parochie zijn we op vele manieren onderweg, met 
allerlei initiatieven. Zo zijn we betrokken bij vluchtelingen uit Oekraïne, van huis 
en haard verdreven door oorlogsgeweld. Lees ook het interview met Pieter Koek-
koek, predikant van De Voorhof in Woudenberg, waar we vanuit de Catharinakerk 
altijd zo fijn mee samenwerken. Hij promoveert binnenkort op een onderzoek 
naar oorlog en kerkgang tijdens de reformatie in de 16e/17e eeuw in Woudenberg 
en omgeving. Hartverscheurend, vertelde hij mij eens, wat je in de archieven 
vindt over hoe de mensen te lijden hadden onder de legers die telkens weer op 
hun grondgebied vochten. Hoe kostbaar, hoe kwetsbaar is vrede. Dat het een 
mooie en dankbare zomer mag worden met waardevolle ontmoetingen. 
Nelleke Spiljard, pastoraal werker 

Zeg zullen wij naar Engeland gaan, 
Waar hele leuke huizen staan 
Met een dak van riet? 
Doe ik liever niet. In Frankrijk heb je heel veel pret, 

Daar gaan de kinderen laat naar bed, 
Daar is het altijd feest. 
Ben ik al geweest. 
 

Wat denk je dan van Nederland, 
Met bos en hei, met zee en strand, 
Met koe en schaap en geit? 
Regent het altijd.



Christenen worden mensen van de weg 
genoemd. Of misschien meer van de 
Weg, zoals Jezus zichzelf noemt: Ik ben 

de weg, de waarheid en het leven ( Joh. 

14.6). Maar ook: ons hele leven is een 
(pelgrims-)weg, van de wieg tot het graf, 
we zijn voortdurend onderweg. Het op 
weg zijn zit zogezegd in onze genen. 
 
Wat gebeurt er nu werkelijk wanneer je 
op bedevaart bent? Dat is natuurlijk voor 
niemand hetzelfde, iedereen beleeft het 
op haar of zijn eigen manier, maar een 
paar dingen vallen toch wel op: 
 
Je bent van huis, niet in je eigen 
vertrouwde omgeving, met een groep, 
mensen die je soms wel, soms niet 
kent, maar met eenzelfde doel: pelgri-
meren. Je hebt iets in je rugzak(je), je 
gaat omdat je iets wilt verwerken. 
Verdriet, of verandering van je leven 
door verlies: van een dierbare, gezond-
heid, werk, zingeving? 
 
Voor verlies aan gezondheid hebben we 
de bedevaarten naar Lourdes en Keve-
laer. Daar ervaren mensen steun, troost, 
soms zelfs genezing, maar heel vaak 
ook aanvaarding: ze zien hoe anderen 
omgaan met hun ziek zijn en kunnen 
dat dan vaak zelf ook een plek geven in 
hun leven. 

Zelf ben ik ook ‘alleen’ op stap geweest. 
Naar Santiago, alweer vijf jaar geleden 
een eerste poging, die al snel op een 
gebroken enkel en een heel ander soort 
pelgrimeren uitdraaide: drie maanden 
met krukken thuis op de bank met een 
been in het gips. Daar werd het me al 
snel duidelijk: het doel is niet Santiago, 
het doel is de weg ernaartoe. Ook 
helder: je hoeft niet te lopen om onder-
weg te zijn: de reflectie op je leven kan 
ook thuis. 
 
Onderweg in Spanje werden toch weer 
andere dingen duidelijk: het gebrek aan 

afleiding (thuis heb je de luxe van je 
eigen bed, badkamer, koelkast, tv, inter-
net, computer) maakt dat je op heel 
andere dingen focust: Waar slaap ik 
straks? Wat kan ik te eten krijgen, en 
waar? De verwondering over het natuur-
schoon, de prachtige kathedralen en 
kerken onderweg. Maar vooral: de tijd 
om over je leven na te denken, te reflec-
teren op wat je tot dan toe gedaan hebt, 
wat er goed ging, wat er fout ging. Een 
mooie gelegenheid om je zolderkamer 
eens flink te ordenen en op te ruimen. 
Pelgrimeren is ook gevaarlijk: de versla-
vende werking van pelgrimeren. 
Wanneer je een keer zo’n reis met jezelf 
hebt gemaakt, dan wil je meer. Mijn 
volgende grote pelgrimstocht gaat 
(D.V.) naar Rome, alleen en te voet, 
volgend voorjaar. 
Fred Kok, pastoraal werker St. Maarten- en St. 
Lucasparochie 
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Pastorale column

We zijn nog maar net terug van een mooie reis door het prachtige Grieken-
land. We? 24 pelgrims van de Sint Maarten- en de Sint Lucasparochie. In 
het kader van het innovatieve (vernieuwende) pastoraat proberen we al een 
aantal jaren naar pelgrimsplaatsen te gaan. Wat bezielt mensen om op 
pelgrimsreis te gaan?

Ons hele leven  
is een pelgrimsweg

Dat je de weg mag gaan die je goed doet, 
dat je opstaat wanneer je valt, 

dat je mens mag worden in Gods ogen 
en die van anderen. 

Weet dat de aarde je draagt, 
dat je gaat in het licht 
en de wind je omgeeft. 

Dat je de vruchten van je leven proeft 
en gaat in vrede. 

(Andries Govaart)
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Pelgrimeren: tijd om over je leven na te denken, 
te reflecteren op wat je tot dan toe gedaan hebt, 
wat er goed ging, wat er fout ging…  FOTO Pixabay
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Pelgrimage
Onderweg - verlangen - leven 

stap voor stap 
de paden treden 

los van tijd en plan 
te gaan 

in het ritme van de voeten, 
van licht en wind en zon en regen, 

melodie 
die  in je zingt 

met wat je elke dag omringt 
zoeken, vinden en ontmoeten, 

achterlaten, verdergaan 
waar je alleen of met een ander 

stilte, ruimte, leven deelt. 
 

Wegen vinden, 
uitgesleten, platgetreden 
door zovelen, 
steeds jezelf verbonden weten, 
met die je in beweging zet, 
die je behoedt en op je let, 
ongemerkt je wonden heelt. 
 
Gaan is antwoord, hoop en leven, 
ja zeggen, uit handen geven 
als het moet opnieuw beginnen, 
liefde vinden, 
goedheid - vrede - delen, 
visioen.

Jeanette van Osselen

Foto: Marijke van der Giessen
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Nieuws 
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We vieren zondag 3 juli het 12,5 jarig jubileum van de Sint 
Maartenparochie, in Zeist. En ondanks de eigenheid van de 
verschillende gemeenschappen hebben we elkaar heel hard 
nodig. Als ik kijk naar de toekomst, dan kijk ik met vertrouwen, 
met liefde en enthousiasme, want ik voel me thuis in onze 
verschillende geloofsgemeenschappen. Maar ik begrijp ook 
de zorg van velen: hoe moet het verder met minder pastores, 
het aantal vrijwilligers wordt kwetsbaarder. En toch…. Met 
Pinksteren heb ik mijn preken afgesloten met een gebed om 
de Heilige Geest: een gebed van de bekende monnik Anselm 
Grun. De titel is heel toepasselijk: Jij bent een zegen. Dat dit 
gebed ons tot bemoediging en Zegen mag zijn: 
 
Barmhartige en goede God, zegen ons, de levende stenen, 

zegen dit Huis. Houd uw beschermende hand over ons uitge-

strekt en laat ons overal uw helende en liefhebbende nabij-

heid ervaren. 

 

Laat uw heilige en genezende Geest binnendringen in de 

afgronden van onze ziel. Heel onze wonden. 

 

Maak levend wat is verstard. Maak in ons vruchtbaar wat is 

verdord. Breng ons in contact met de bron van zegen, die in 

ons welt. En maak ons zoals we zijn, tot zegen voor de 

mensen die wij ontmoeten. 

 

Schenk ons het vertrouwen dat U onze wegen zegenen zult. 

Ga met ons onze weg, als geloofsgemeenschap, als christe-

nen, als mensen onderweg…. opdat die weg zal leiden tot 

steeds grotere levensvreugde, vrijheid en liefde. Amen. 
 
Ik wens ons allen een goede vakantietijd en graag tot ziens. 
Pastoor Harrold Zemann 

VAN DE PASTOOR 
Jij bent een zegen

Met zekere regelmaat hoor ik mensen zeggen: ‘Wat gaat 
de tijd toch snel.’ Soms té snel, zeg ik er meteen bij. Het 
parochieleven is in die zin vaak en hollen en stilstaan, 
maar vooral hollen. En dan ben ik altijd blij dat de zomer-
vakantie in aantocht is, omdat er dan een klein beetje 
rust komt. Bij veel (parochie)activiteiten wordt de stekker 
er even uitgetrokken, mensen genieten van een welver-
diende vakantie.

Woensdagochtend 25 mei heeft het 
Netwerk Katholieke Vrouwen (NKV) het 
rapport van het synodeproject ‘Zij heeft 
een verhaal’ aan Mgr. De Korte en 
professor Myriam Wijlens overhandigd. 
Het is de publieksversie van de weten-
schappelijke resultaten. Wij hechten 
eraan dat de nuance en breedte van 
het geluid goed overkomt in het verdere 
verloop van het synodeproces.  
 
Rapport te downloaden via onze website  
of op te vragen bij de centrale redactie,  
centraleredactie@parochie-sintmaar-
ten.nl. 
 
De projectgroep, 
Maria van Schaijik (voorzitter), Laetitia van der 
Lans, Holkje van der Veer O.P., Marie-Louise van 
Wijk-van de Ven, Carin Hereijgers (secretaris) 

Verslag synodaal proces 
Aartsbisdom Utrecht 
Vlak voor Pinksteren ontving de parochie 
het diocesane verslag van het synodaal 
proces. Het verslag van ons bisdom is 
uitgebreid (11 pagina’s) en geeft een 
mooi beeld van wat gelovigen hopen en 
verlangen voor de toekomst van de Kerk. 
Het verslag schuwt de kritische opmer-
kingen niet die gelovigen aan het adres 
van de kerk maken. Ook andere bisdom-
men hebben hun verslag inmiddels 
gepubliceerd en daar klinken dezelfde 
geluiden, aldus het Nederlands Dagblad 
van 3 juni: Nederlandse katholieken 

willen meer inspraak in een ‘authen-

tieke, bezielde en luisterende’ kerk’. 

Verslag:  
opvragen bij Rosella van den Hoeven, 
r.den.hoeven@parochie-sintmaarten.nl 
of downloaden via onze website. 
 

Zij heeft een verhaal: bent u benieuwd welk?

https://www.parochie-sintmaarten.nl/zij-heeft-een-verhaal-definitief-synoderapport-nkv/
https://www.parochie-sintmaarten.nl/diocesane-verslag-synodaal-proces-aartsbisdom-utrecht/
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Team Verbinding en  
Innovatie samen 
Donderdag 22 september begint de 
derde Alpha-cursus, weer in Drie-
bergen. Vraag buurman, vriend, 
collega: in de herberg is plaats voor 
velen. Alpha is een prachtig concept: 
een gezamenlijke maaltijd, erna gast-
sprekers met wezenlijke thema's, 
vervolgens praten over het onderwerp 
van de avond; levert mooie gesprek-
ken op. Zo wordt toegewerkt naar het 
Weekend van de Heilige Geest, waar-
bij eenieder uitgenodigd wordt aange-
raakt te worden door de H. Geest; dit 
weekend mág niet gemist worden. 
Het Alphateam 
 

Team Groen 
Eva, de slang en de appel. De verlei-
delijke vrucht; de mens die losraakt 
van zijn omgeving. Kiezen voor jezelf; 
lekker verdienen en uitgeven, maak 
je niet druk om een ander, onverza-
digbaar consumeren. Team Groen 
begint een rubriek in de Mantel: 
iemand in beeld brengen die een 
aanstekelijk idee heeft ivm verbon-
denheid met de eigen omgeving, de 
schepping; van waaruit doet deze 
parochiaan dit? 
Verder zoeken we tekens van hoop, 
organiseren kleine acties, zoals 
schoonmaakacties van de omgeving, 
waarin we als parochianen twee aan 
twee op pad gaan en ook de fleurige 
boodschappenzakjes uitdelen, tegelijk 
een zichtbare reclame voor de kerk; 
leuk ermee op een jaarmarkt of start-
bijeenkomst te staan. We zoeken 
mensen die ze willen naaien. 
We houden gebedsvieringen met 
aansluitende activiteit; de eerste, een 
oecumenische viering in Leersum, 
staat gepland, in de Johanneskerk, 
met een scheppingswandeling door 
de vernieuwde tuin daar. En we zijn 
bezig met een bijeenkomst rond 
Thomas Merton en zijn boek ‘Zaden 
van Contemplatie’, waarschijnlijk in 
de herfst. Team Groen wil zaden van 
hoop zaaien.

Geef uw favoriete song door, met daaraan gekoppeld een bijzondere herinnering. De 
bedoeling is eind dit jaar met pastoor Zemann en pastoraal werker Nelleke Spiljard 
favoriete songs en dierbare herinneringen tot leven te brengen in een viering rond 
geloof, hoop en liefde. Denk bij herinneringen aan: een schoolfeest, vakantieliefde, 
achter op de brommer, een dagje naar het strand, een dierbare overledene, de 
huwelijksdag. Een band is aanwezig: Klankkast (vh de Josephclubband), met extra 
muzikanten uit andere locaties. 
Opgeven: marianvanderlaan1951@gmail.com 

Team Innovatie

Inloopkerk, sinds september 2021 in de Doornse Sint Martinuskerk, is – speciaal 
voor Oekraïners – twee middagen per week extra open: behalve op vrijdagen ook 
op maan- en woensdag van 14.00 tot 16.00 uur, voor gebed, stilte, een luisterend 
oor, een kaars opsteken. Koffie en thee staan klaar. Verder laat het team basis-
scholieren spelenderwijs kennismaken met christelijke feesten. Met Pasen 
gebeurde dat voor het eerst: op de Nicolaasschool (naast Martinuskerk). En 2e 
Paasdag was in die kerk een Paasbrunch voor alleengaanden; Leersum en Maarn 
waren ook uitgenodigd. De bedoeling is vaker zo’n lunch te organiseren. 
Sinds oktober is eens per drie weken de Lectio Divina in de Martinuskerk (zaal 
Ons Centrum), als vervolg op de Alphacursus, met deelnemers uit Zeist, Drieber-
gen, Austerlitz en Doorn. Lezen met je hart wordt dit wel genoemd: je openstellen 
voor de beweging van de Geest in een Bijbeltekst. Eerstvolgende data: 5 en 26 
september, 11.00-12.00 uur, info/aanmelden: Annemarie Damen, 06-12891915, 
famdamen82@hotmail.com of Gina Peters, 06-23045492, petersgcm@gmail.com.  
En, nóg een idee: de Gedachteniskapel inzetten als stiltecentrum. Uitgangspunt: 
verbinding maken met andere geloofsgemeenschappen uit de omgeving, zoals 
parochies en de PKN. 
Annemarie Damen en Gina Peters 

Team Verbinding

Inloopkerk Doorn, met banner die ook Oekraïners uitnodigt. FOTO Nelleke Spiljard

‘De Goddelijke 100’: wie zijn dat? Het zijn mensen 
die geraakt zijn door Het Woord van God, diens 
liefde en barmhartigheid. Wij zoeken mensen die 
projectmatig – níet voor vast – willen helpen bij acti-
viteiten. Bijvoorbeeld bij de Kisiclub-musical: 60 mensen de hele dag van hun 
natje en droogje voorzien. Of een maaltijd verzorgen bij de Kisiclub, Alpha-
cursus, gastvrouw/-heer zijn bij de Top 2000 viering. Er staan nieuwe activiteiten 
in de planning waarbij mensen nodig zijn voor een ochtend, middag of avond. 
Opgeven: marianvanderlaan1951@gmail.com. Zij voegt je toe aan de app ‘De 
Goddelijke 100’. Daarin komt een oproep zodra voor een activiteit hulp nodig is. 
Tijd en zin: dan meld je je aan. 

Oók Team Innovatie
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De redactie van ‘De Mantel 
van Sint Maarten’ zette enkele 
uitstapjes in Nederland op een 
rij die in de zomermaanden 
voor gelovigen uit onze paro-
chie interessant kunnen zijn: 
exposities, wandelingen, lezin-
gen, rondleidingen. Zie pag. 8/9

Johanneskerk Leersum heeft nieuwe tuin
Nadat een hevige valwind op 18 juni 2021 van de tuin van de Johanneskerk in 
Leersum een ravage had gemaakt, werd een plan gesmeed voor de aanleg van 
een nieuwe tuin. De ‘Johanneshof’ werd 14 mei door scriba Arie van Leeuwen 
feestelijk geopend en is vrij toegankelijk. Een aanrader er eens te wandelen en 
neer te strijken op een van de bankjes. 
Voor de nieuwe tuin werd toestemming verkregen van het moderamen, ook de 
gemeente ging akkoord. De tuincommissie – Sjaak Rodenburg, Ward Logtenberg, 
Harry Swarte, Epko Smit en Annemarie Vercijs – kon aan het werk. En gewerkt is 
er! Qua know-how vullen deze vijf elkaar perfect aan. Het grote werk is gedaan 
door een hoveniersbedrijf. Voor het ontwerp is ‘groen’ gedacht. Het regenwater op 
het kerkdak wordt opgevangen in een wadi (Arabisch voor een vaak droogstaand 
rivierdal) en loopt zo gemakkelijk de bodem in. Rond de wadi wordt minder 
gemaaid, hierdoor krijgen bloemen, planten en insecten meer kans en zijn weer 
een voedselbron voor vogels en vleermuizen. De gierzwaluwen en bosuilen kunnen 
een nestkast vinden en de insecten komen insectenhotels tegen. Dankzij een 
legaat en subsidie kon de tuin gerealiseerd worden. 
Korien Bast, parochiaan Leersum/Maarn 

De Johanneshof. FOTO Korien Bast

Wegen met zegen 
door Betuwe 
Door de Betuwe loopt een nieuwe 
pelgrims-/wandelroute, langs landweg-
getjes, waterlopen, boomgaarden, 
kastelen en vergezichten over rivieren-
land. De route – 150 kilometer, elf 
dagetappes – is voor wie van meer-
daagse wandelingen houdt en biedt 
mogelijkheden tot verdieping. Onderweg 
komen de wandelaars langs meer dan 
veertig kerken en kerkjes. Het wandel-
boekje en de website bieden een schat 
aan informatie over de geschiedenis, 
het landschap, bezienswaardigheden en 
mythes en legendes uit de omgeving. 
Voor wie hiervan een pelgrimage wil 
maken, is een pelgrimsdagboek 
beschikbaar met gedachten, gedichten 
en ideeën om al wandelend niet alleen 
stappen in het landschap te zetten. 
Zie ook: www.wegenmetzegen.nl. 

Twee exposities rond Titus Brandsma 
Twee exposities over Titus Brandsma, de Nederlandse pater karmeliet die afgelopen 
15 mei in Rome door paus Franciscus heilig werd verklaard: één in Deventer, één 
in Bolsward. In de Deventer Broederenkerk zijn tot 10 juli o.m. voorwerpen van en 
over hem te bekijken die in de kapel en de kerk van het Titus Brandsma Huis te 
Deventer-Colmschate worden bewaard. Zoals bijzondere kruiswegstaties, en een 
persoonlijke rozenkrans van de heilige Titus. Openingstijden: wo./do. 13-16 uur, 
vr./za. 11-16 uur. Het monumentale stadhuis van Bolsward (Jongemastraat 2) 
biedt onderdak aan De Tijd Cultuur Historisch Centrum en Huis van Verhalen van 
Zuidwest Fryslân. Vanaf 26 juli is er een presentatie over Titus Brandsma. 

‘Beleef Wonder van Gouda’ 
Gouda viert zijn 750-jarig bestaan o.m. met de expositie ‘Beleef het Wonder van 
Gouda’, in de Sint Janskerk. Die werd in 1572 protestants. Voor de tentoonstelling 
keren daar voor het eerst sinds 450 jaar altaarstukken terug die het stadsbestuur 
ten tijde van de Beeldenstorm liet verwijderen en naar elders bracht om ze voor 
vernietiging te behoeden. 
T/m 1 oktober, Sint-Jan, Achter de Kerk 2, Gouda. Zie www.sintjan.com voor openings-
tijden en online tickets (een tijdslot is verplicht). 
 

FOTO Pixabay
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Floriade met Tiny Chuch
Op de Floriade is buiten en in The Tiny Church van alles over spiritualiteit en duur-
zaamheid te zien en te beleven. De tuin en de kunstwerken laten de pracht van de 
natuur en de schepping van God zien en nodigen uit na te denken over de zorg 
voor de aarde. Met: workshops, lezingen en wandelingen. In The Tiny Church is 
plek voor bezinning, er liggen brochures, zijn documentaires. Een route duurzaam-
heid is uitgezet, een route spiritualiteit en een Kunstroute. Er is informatie over 
Groene Kerken, met programma's voor jeugd en jongeren. 
Floriade: tot 9 oktober, dagelijks van 10.00-19.00 uur. Meer info: www.floriade.com en 
www.fruitfulcity.nl. 

De Tiny Church op de Floriade. FOTO Marjolein Tiemens

Over congregaties en kloosters 
Het Heiligenbeeldenmuseum in Vorden (Achterhoek) schenkt tot 30 oktober 
aandacht aan congregaties en kloosterordes. Die waren vanaf midden negentiende 
eeuw tot tweede helft twintigste eeuw ook in die omgeving belangrijk voor onderwijs, 
ouderenzorg en pastoraat. Gaandeweg werd dat werk overgenomen door professi-
onele organisaties. De gebouwen bleven veelal bestaan, kregen andere functies. 
Adres: Van Paduakerk, Ruurloseweg 101, Vorden; t/m 30 oktober, di. t/m zo. 12.00-17.00 uur.

Paus Adrianus in Catharijneconvent 
In 2022 is het 500 jaar geleden dat paus Adrianus VI werd gekozen, de enige 
Nederlandse paus ooit. Ook wordt dit jaar ‘900 jaar Utrecht’ gevierd. Aanleiding 
voor Museum Catharijneconvent om ‘het podium te geven aan een grootse Utrech-
ter die nog te weinig bekendheid geniet’. Adrianus groeide op in Utrecht en maakte 
carrière in dienst van keizer Karel V. Het museum: ‘In die tijd beleefde de Kerk in 
West-Europa een grote crisis. Veel kerkleiders waren corrupt, het Vaticaan was 
bankroet. Een slechtere tijd om paus te worden, is er niet. Waar loopt Adrianus 
tegenaan in het Roomse bolwerk? Ga mee terug naar 1522/1523 en stap in de 
voetsporen van de idealist Adrianus.’ Rond de expositie is een uitgebreid programma 
met stadswandelingen (Gilde Utrecht), bezoeken aan het Utrechtse Paushuize en 
lezingen. 
Tot 13 november, Catharijneconvent, Lange Nieuwstraat 38, Utrecht.  
Zie www.catharijneconvent.nl voor openingstijden/online boeken (soms verplicht). 

Rondleiding St. Josephkerk 
De neogotische St. Josephkerk heeft 
een grote rol gespeeld in de ontwikke-
ling van het katholicisme in Zeist. Er 
zijn twee verschillende Gilde-rondleidin-
gen. Op 9 juli langs de prachtige glas-
in-lood ramen (250 m2) van Willem 
Mengelberg met Bijbelse voorstellingen 
en hedendaagse symboliek. Op 13 
augustus door het veelzijdige interieur 
met topstukken uit het rijke roomse 
leven, ook is de schatkamer met reli-
kwieën geopend. 
Start: bij ingang kerk, Rozenstraat 20, Zeist. 
Tijd: 14.00 uur. Duur rondleiding: 1,5 à 2 
uur. Entree: € 2,50, kinderen t/m 12 jaar € 
1,- (alleen contant). Aanmelden onnodig. 
 

Henk Bloem praat 
Rome tot leven 
Emeritus pastoor Henk Bloem heeft 
ruim zeven jaar in Rome gewoond, op 
loopafstand van het Vaticaan. Toenter-
tijd reed hij voor de aardigheid op zijn 
Vespa naar de Sint Pieter. Lekker een 
beetje lucht als onderbreking van het 
studeren. Nu, 40 jaar later, is er veel 
veranderd, bijgebouwd, er zijn files om 
een kerk in te mogen. Het is een andere 
stad geworden. 
In zijn verhaal vertelt Henk Bloem over 
zijn beleving van Rome. Niet als toeris-
tische attractie, maar in zeven jaar kom 
je natuurlijk wel op vele plaatsen en 
maak je een heleboel mee. Over het 
Sint Pietersplein, de Vaticaanse musea, 
de replica van de Pietá, de koepel en 
nog hoger, om uit te kijken over de stad, 
met het archeologische kerkhof onder 
de basiliek... Je vraagt je soms af 
wanneer er dan nog gestudeerd werd. 
En dan is dit alleen nog het Vaticaan. 
Lezing: donderdag 21 juli 14.00 uur, Maria-
Oord, Hortensialaan 30, Zeist. Entree € 
7,50. Organisatie: Gilde Zeist, Zomerschool. 
Aanmelden: via www.gildezeist.nl. Meer 
info: zomerschool@gildezeist.nl of (alléén 
in juli) 06-83502482. 

Henk Bloem 
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Volgend jaar verwacht Koekkoek – die 
zijn promotieonderzoek doet als buiten-
promovendus (zonder arbeidscontract) 
bij de Universiteit Groningen – zijn maxi-
maal 400 pagina’s tellend proefschrift 
Reformatie in Eemland tegen de achter-
grond van de strijd tijdens de Tachtigja-
rige Oorlog te verdedigen. Hij wil een 
zuiver beeld van deze periode geven. 
Katholieken konden bijvoorbeeld hun 
geloof redelijk vrijuit blijven belijden 
tijdens de opkomst van het protestan-
tisme. En: hoeveel slachtoffers vielen er 
door de inquisitie op last van de 
Spaanse, katholieke vorst Filips II onder 
protestanten in de Nederlanden; en 
hoeveel in bijvoorbeeld Frankrijk? Die 
aantallen verschillen aanzienlijk. 

Feitelijk geeft Koekkoek een compact 
college kerkgeschiedenis tijdens het 
interview over zijn onderzoek. In verschil-
lende archieven (o.m. van Eemland, het 
Rijk en de Staten van Utrecht) vond hij 
terug dat de Reformatie – nadat Luther 
diens 95 stellingen om tot een zuiverder 
geloofsbeleving te komen al in 1517 
openbaar had gemaakt – in het gebied 
rond Woudenberg pas laat op gang 
kwam. ‘Deels komt dat’, zegt hij, ‘door-
dat daar het centrum van de katholieke 
kerk was, met een groot aantal geeste-
lijken; de Staten van Utrecht wilden 
bínnen de kerk reformeren.’ 
 
Utrecht was tot 1528 een zelfstandige 
heerlijkheid onder leiding van de 

bisschop, de Heer van ‘t Sticht. Maar 
deze kon niet op tegen de oprukkende 
Graaf van Holland en droeg de macht 
over aan Karel V, de grootste tegenstan-
der van de Protestantse Reformatie, 
waardoor Utrecht op de grens met het 
gebied van de Hertog van Gelderen kwam 
te liggen, en díe steunde de koning van 
Frankrijk, de grote vijand van Karel V: 
‘Dat heeft rampzalige gevolgen gehad. 
Regelmatig trokken hun legers door 
Woudenberg en omgeving, de soldaten 
sloegen alles plat dat op hun weg kwam.’ 
 
Dit duurde tot 1543, toen kreeg Karel V 
Gelderen toebedeeld en werd het even 
rustig. Waarna de opstand in Holland 
tegen de Spaanse overheersing ertoe 

Interview

Een wand met van boven tot onder theologische boeken. 
Ronde tafel vol paperassen. Op het bureau een beeld-
scherm dat Middeleeuwse teksten toont over de Refor-
matie (1517-1650) en wat die voor Woudenberg en 
omgeving betekende. Foto’s van het gezin, tekeningen 
van een kleinkind. Twee lederen fauteuils, vermoedelijk 
voor rustig leeswerk en ontspannen gesprekken. Alles 
bij elkaar: de werkkamer van ds. Pieter Koekkoek (63), 
PKN-predikant in Woudenberg (De Voorhof), kerkhisto-
ricus en promovendus, met nauwe contacten met katho-
liek Woudenberg (Catharinakerk).

Het verhaal van Woudenberg 
tijdens de Tachtigjarige Oorlog

Ds. Pieter Koekkoek uit Woudenberg: nauwe relatie met 
RK Catherinakerk. FOTO’S Jos van der Meer

In een geschiedkundige tv-serie is Het verhaal van 
Nederland onlangs boeiend verteld, de Wouden-
bergse theoloog/predikant Pieter Koekkoek werkt 
momenteel hard aan het ‘verhaal van Woudenberg en 
omgeving ten tijde van de Reformatie en de Tachtig-
jarige Oorlog’. Via literatuur- en bronnenstudie onder-
zoekt hij wat de afscheiding door protestanten van 
de katholieke kerk in de 16de en 17de eeuw en de 
daarmee gepaard gaande oorlogshandelingen voor 
katholieken in Woudenberg en wijde omtrek beteken-
den. Daarop hoopt hij volgend jaar te promoveren als 
kerkhistoricus.

’KATHOLIEKEN KONDEN HUN GELOOF 
REDELIJK VRIJUIT BLIJVEN BELIJDEN’
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Interview

leidde dat Holland zelfstandig werd en 
Utrecht zich aansloot. Dat betekende dat 
Utrecht opnieuw tussen Spaanse en 
protestants gezinde legers in het westen 
in kwam te liggen: ‘En die hielden over 
en weer opnieuw huis in en rond 
Woudenberg. In 1581 sloot Utrecht zich 
aan bij de Unie van Utrecht en werd de 
openbare uitoefening van het katholieke 
geloof officieel verboden. Toen kwam de 
Reformatie hier op gang.’ Uiteindelijk was 
Woudenberg eind 17de eeuw voor 55 
procent protestants, in de eeuwen erna 
schoof dat percentage op; anno 2022 
voelt (mede dankzij de ontkerkelijking in 
de 20ste eeuw) zo’n negen procent van 
de Woudenbergers zich nog katholiek. 
 
Koekkoeks betoog kent opvallende, ook 
schokkende, details. Zoals over de zoge-
heten ‘Bloedraad’, officieel: de Raad van 
Beroerten. Ingesteld na de Beeldenstorm 
van 1566 door landvoogd Alva, op 
aangeven van Filips II. Wie zich al te 
openlijk protestant toonde in een van de 
opstandige noordelijke gewesten, kreeg 
met vervolging te maken: keiharde onder-
vraging, met voor de meest principiëlen 
uiteindelijk de brandstapel. Of onthoof-
ding, de galg. De Nederlanden, met hun 
meer informele regeringen, telden 5000 
veroordelingen (waarvan 1100 doodvon-
nissen), Frankrijk 500. En in Duitsland, 
met zijn meer serieuze keurvorsten, kreeg 
de inquisitie geen kans. 
 
De inquisitie heeft overigens aanzienlijk 
minder dodelijke slachtoffers gemaakt 
dan over het algemeen wordt aangeno-
men. In Utrecht trof enkele tientallen 
protestanten dat lot. Koekkoek: ‘Het in 
bezit hebben van een ketters boek was 
al voldoende voor vervolging. En, een 
Doopsgezinde groep in Bunschoten werd 
betrapt op het bijwonen van een dienst; 
de leiders kregen allemaal de doodstraf.’ 
Andere sancties waren: vastketenen in 
een kerker tot de dood erop volgde, 
verbanning, lijfstraffen. Bij zeer lichte 
vergrijpen: opsluiting in een open gevang. 
Ten tijde van de Reformatie konden 
mensen elke geloof blijven aanhangen, 
dat ook in de openbaarheid uitoefenen 
was iets anders. ‘In Utrecht waren er na 
de Unie van Utrecht vrijwel geen goed 
opgeleide predikanten, dus werd gewerkt 
met priesters die gereformeerd werden. 

Of een charlatan wierp zich op als predi-
kant. In Woudenberg bijvoorbeeld had je 
de wonderlijke figuur Cornelis Jansen. 
Eigenlijk vicaris van de Sint Anna Kapel. 
Die nam na het overlijden van de laatste 
pastoor de rol van pastoor op zich maar 
presenteerde zich in het openbaar als 
predikant. Zakte voor zijn predikanten-
examen, werkte desondanks gewoon 
door. Tot uit Doorn bleven mensen naar 
hem toekomen om zich katholiek te 
laten dopen.’ 
 
‘Diens opvolger, schoolmeester Hendrik 
Janszn. Puijdt, was een nog veel wonder-
lijker figuur. Ineens stond hij op de preek-
stoel, vermoedelijk niet eens officieel 
benoemd. Stond dronken op de kansel. 
Sleurde na een ruzie zijn vrouw aan haar 
haren door de Dorpsstraat. Maakte in de 
kerk ruzie met lokale boeren. Stak in een 
dronken bui de kledingkist van z’n echt-
genote in brand en vertrok naar een 
herberg in Leusden. De huizen waren van 
hout, dus brand kon rampzalig uitpakken; 
buren doofden het vuur. In de kroeg liet 
Puijdt zich verder vollopen, sloeg met zijn 
sabel op de toog toen een volgende 
bestelling niet snel genoeg doorkwam, 
vrienden vingen hem tenslotte op en 
brachten hem tot bedaren. In 1601 is 
hij ontslagen. Erna kwam ds. Bree naar 
Woudenberg, de eerste enigszins opge-

leide predikant, weggestuurd uit Fries-
land: hij was daar te licht bevonden.’ 
 
‘Het duurde tot 1623 voor Woudenberg 
zijn eerste kerkenraad kreeg. Intussen 
trokken nog altijd priesters rond, al werd 
het verbod op de uitoefening van het 
katholieke geloof pas in 1863 opgehe-
ven. Maar die priesters bléven katholieke 
huwelijken sluiten, dopen, voorgaan in 
de Eucharistie, in Woudenberg waar-
schijnlijk in herenboerderij de Ooievaars-
horst, op de grens met Leusden. Ieder-
een wist dat. Dat oogluikend toestaan 
hiervan werd afgekocht bij de schout, 
een rechtsdienaar die de landheer verte-
genwoordigde.’ 
 
De Tachtigjarige Oorlog woedde intussen 
voort. Legers die voor de katholieke of 
de protestantse zaak vochten trokken 
geregeld door het gebied, een spoor van 
ellende trekkend. De langstrekkende 
soldaten plunderden, persten bewoners 
af, verkrachtten vrouwen, moordden. Dat 
duurde tot in de jaren negentig van de 
16de eeuw. Toen herstelde ook het 
katholieke leven zich weer enigszins en 
groeide de situatie halverwege de 17de 
eeuw, toen ook de Tachtigjarige Oorlog 
stopte, toe naar de helft van de bevolking 
die katholiek bleef en de helft die protes-
tants was geworden.’ 

Archiefstuk uit 16de eeuw 
van de Staten van Utrecht.



Vieringenrooster zaterdag 2 juli t/m zondag 2 oktober 2022 (C-jaar)

ZATERDAG 2 JULI 
E : 19:00 Doorn H. Zemann 
 
ZONDAG 3 JULI, 14e ZO DHJ  
E : 11:00 Zeist H. Zemann & ❹ 

N. Spiljard  
 
ZATERDAG 9 JULI 
E : 19:00 Leersum J. Rutgers 
 
ZONDAG 10 JULI, 15e ZO DHJ  
C : 09:30 Doorn N. Morpey 
E : 09:30 Driebergen H. Bloem 
C : 11:00 Maarn N. Morpey 
C : 11:00 Woudenberg werkgroep 
E : 09:15 Zeist J. Rutgers ❶ 
E : 17:00 Zeist H. Zemann ❾  
 
ZATERDAG 16 JULI 
E : 19:00 Driebergen H. Zemann 
 
ZONDAG 17 JULI, 16e ZO DHJ  
C : 09:30 Doorn werkgroep 
C : 09:30 Leersum M. v.d. Horst 
E : 11:00 Maarn H. Zemann 
C : 11:00 Woudenberg M. v.d. Horst 
E : 09:15 Zeist H. Zemann ❶ 
 
ZATERDAG 23 JULI  
E : 19:00 Woudenberg J. Rutgers 
 
ZONDAG 24 JULI, 17e ZO DHJ  
C : 09:30 Doorn N. Spiljard 
C : 09:30 Driebergen werkgroep 
C : 09:30 Leersum K. Faber 
C : 11:00 Maarn N. Spiljard  
E : 09:15 Zeist J. Rutgers ❶ 
 
ZATERDAG 30 JULI 
Geen viering 
 
ZONDAG 31 JULI, 18e ZO DHJ  
C : 09:30 Doorn M. v.d. Horst 
C : 09:30 Driebergen C. van Loon 
E : 09:30 Leersum H. Bloem 
C : 11:00 Maarn M. v.d. Horst 
C : 11:00 Woudenberg C. van Loon 
E : 09:15 Zeist J. Rutgers ❶ 
 
ZATERDAG 6 AUGUSTUS 
E : 19:00 Doorn J. Rutgers 
 
ZONDAG 7 AUGUSTUS, 19e ZO DHJ  
C : 09:30 Driebergen M. v.d. Horst 
C : 09:30 Leersum werkgroep 
C : 11:00 Maarn E. Rietveld 
C : 11:00 Woudenberg M. v.d. Horst 
E : 09:15 Zeist J. Rutgers ❶ 

ZATERDAG 13 AUGUSTUS 
E : 19:00 Leersum J. Wissink 
 
ZONDAG 14 AUGUSTUS,  
20e ZO DHJ  
C : 09:30 Doorn K. Faber 
C : 09:30 Driebergen werkgroep 
C : 11:00 Maarn werkgroep  

Driebergen 
E : 11:00 Woudenberg H. Bloem 
E : 09:15 Zeist J. Rutgers ❶ 
 
ZATERDAG 20 AUGUSTUS 
E : 19:00 Driebergen J. Wissink 
 
ZONDAG 21 AUGUSTUS,  
21e ZO DJH  
C : 09:30 Doorn werkgroep 
C : 09:30 Leersum C. van Loon 
E : 11:00 Maarn J. Wissink  
C : 11:00 Woudenberg C. van Loon 
E : 09:15 Zeist J. Rutgers ❶ 
 
ZATERDAG 27 AUGUSTUS 
E : 19:00 Woudenberg H. Zemann 
 
ZONDAG 28 AUGUSTUS,  
22e ZO DHJ  
E : 09:30 Doorn H. Bloem 
C : 09:30 Driebergen N. Spiljard  
C : 09:30 Leersum werkgroep 
E : 11:00 Maarn H. Zemann 
E : 09:15 Zeist H. Zemann ❶ 
 
ZATERDAG 3 SEPTEMBER 
E : 19:00 Doorn J. Rutgers 
G : 19:00 Zeist M. v.d. Horst 
 
ZONDAG 4 SEPTEMBER,  
23e ZO DHJ  
C : 09:30 Driebergen werkgroep ❻ 
C : 09:30 Leersum M. v.d. Horst 
C : 11:00 Maarn E. Rietveld 
C : 11:00 Woudenberg M. v.d. Horst 
E : 11:00 Zeist J. Rutgers ❶ 
 
ZATERDAG 10 SEPTEMBER 
E : 19:00 Leersum H. Zemann 
 
ZONDAG 11 SEPTEMBER,  
25e ZO DHJ  
O : 09:30 Doorn werkgroep & 

Ds: S Hofstee 
E : 14:00 Driebergen H. Zemann ❼ 
C : 09:30 Leersum werkgroep 
O : 11:00 Maarn K. Faber & ❽ 

ds. M. Jochemsen 
O : 10:00 Woudenberg werkgroep ❸ 

O : 10:00 Zeist N. Spiljard ❷ 
E : 11:00 Zeist H. Zemann 
 
ZATERDAG 17 SEPTEMBER 
E : 19:00 Driebergen H. Zemann 
 
ZONDAG 18 SEPTEMBER,  
24e ZO DHJ  
O : 10:00  Austerlitz M. Sarot & ❺ 

Ds: M. Boon 
C : 09:30 Doorn M. v.d. Horst 
C : 09:30 Driebergen N. Morpey 
C : 11:00 Maarn N. Morpey 
E : 11:00 Woudenberg H. Bloem 
E : 11:00 Zeist H. Zemann ❶ 
 
ZATERDAG 24 SEPTEMBER 
E : 19:00 Woudenberg H. Zemann 
 
ZONDAG 25 SEPTEMBER,  
26e ZO DHJ  
C : 09:30 Doorn M. Sarot 
O : 10:00 Driebergen N. Spiljard  
E : 09:30 Leersum H. Bloem 
C : 11:00 Maarn M. Sarot 
E : 11:00 Zeist H. Zemann ❶ 
 
ZATERDAG 1 OKTOBER 
E : 19:00 Doorn J. Rutgers 
G : 19:00 Zeist M. v.d. Horst 
 
ZONDAG 2 OKTOBER, 27e ZO DHJ  
C : 09:30 Driebergen N. Spiljard ❻ 
C : 09:30 Leersum M. Sarot 
C : 11:00 Maarn N. Spiljard 
C : 11:00 Woudenberg werkgroep 
E : 11:00 Zeist H. Zemann ❶ 

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

❶ Let op: aanvangstijd viering gewijzigd (zie 
kader) 

❷ Kerkelijk Centrum Zeist-West, De 
Clomp 33-02, Zeist. Ook via Kerkom-
roep en livestream: zie pknzeistwest.nl 
(klik op logo Kerkomroep of YouTube). 

❸ De Voorhof, Nico Bergsteijnweg 139, 
Woudenberg 

❹ Jubileumviering 12½ jaar Sint Maar-
tenparochie 

❺ De Hoeksteen, Oude Postweg 112, 
Austerlitz 

❻ Kinderwoorddienst 
❼ Kisiclub met aansluitend activiteiten 
❽ Startzondag 
❾ Campo Santoviering 

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

Wijziging aanvangstijd 
viering Zeist 
M.i.v. zondag 10 juli zullen de vieringen 
op zondag in Zeist een kwartiertje 
eerder gaan beginnen, dus om 09:15 
uur. Zo hebben de priesters iets meer 
tijd om naar de volgende viering te 
gaan. In de maanden september t/m 
december is de aanvangstijd 11:00 uur. 

Eucharistievieringen 
door de week 
 
• Driebergen: elke woensdag om 

09:30 uur in de Petrus- en 
Pauluszaal, Rijsenburgselaan 4. 

 
• Zeist: elke donderdag om 09:30 

uur in de St. Josephkerk, Rozen-
straat 20. 

 
• Maarn: elke vrijdag om 09:30 

uur in de St. Theresiakerk, 
Amersfoortseweg 50. Vanaf 
09:00 uur staat het Heilig Sacra-
ment uitgesteld en is er gelegen-
heid voor aanbidding Parochia-
nen 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 communie- of eucharistie-
viering. Op 4 oktober is er in het kader van de Dag van Ontmoeting een gezamenlijke ziekenzalving.

Driebergen – 4 september – kinderwoorddienst (4-15 jaar) 

De kinderwoorddiensten in de St. Petrus’ bandenkerk in Driebergen gaan weer 
van start. Na de opening van de viering in de kerk (09:30 uur) lopen we met de 
lantaarn met de kinderen naar het parochiecentrum. In onze eigen ‘hoek’ openen 
we de schatkist met elementen die bij het thema horen. We luisteren naar een 
kort verhaal en een activiteit waarbij actie en plezier bovenaan staan. Voor de 
jongsten en liefhebbers is er een knutsel. Terug in de kerk verzamelen wij bij het 
Maria Altaar om een Wees Gegroet te bidden. Met de kinderen sluiten we - tijdens 
de koffie - af in het parochiecentrum met limo & lekkers, daar kunnen werkjes 
afgemaakt worden en krijgen de kinderen een aandenken mee naar huis.  
 
Data en thema: 
Zondag 4 september, Heiligen & Maria Geboorte   
Zondag 2 oktober, dierendag: Heiligen & Franciscus van Assisi, neem knuffel/actie-
figuur/beeldje/foto mee  
   
Werkgroep Kinderwoorddiensten,  
Charlotte Schot en Reinout Hilhorst 
werkgroepkinderwoorddienst@parochie-sintmaarten.nl 
 

FO
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Maarn – 18 september – Oecumenische startzondag 
De viering in de St. Theresiakerk begint om 11:00 uur. Voorgangers: ds. Mariëlle 
Jochemsen en Klaas Faber. Na de viering gelegenheid tot ontmoeting onder het 
genot van een hapje en een drankje. 
Elly Rietveld

https://dashboard.dienstmeekijken.nl/stjosephkerkzeist
https://www.parochie-sintmaarten.nl/vieringen/


Advertenties

https://www.vankrimpenstatema.nl
https://www.alcuon.nl
http://kcw75-bouwadvies.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
https://www.mfvoetverzorging.nl
https://www.planethappy.nl
https://www.pevanha.nl


Hier kunnen mensen uit Oekraïne elkaar 
ontmoeten, voor een gesprek maar 
bijvoorbeeld ook voor taallessen. Er is 
een beamer en internet. Voor een stil-
temoment of het opsteken van een 
kaars is er de kerk. 
Toen ik aankwam zaten vrijwilligers (o.a. 

Karin Schoonhoven en Liesbet Stöfsel) 
van de kerngroep ‘Maarn voor Oekraïne’ 
en mensen uit de doelgroep in de tuin 
met koffie, thee en cake. Binnen draaide 
een kinderenfilm voor als er kinderen 
meekwamen, een jongetje speelde met 
emmer en schep in het grind. 

Ik sprak met Katerina, de moeder. In 
Kiev was zij juriste. Zij is nu ongeveer 
zes weken met twee van haar kinderen 
en haar ouders in Maarn. Haar man en 
hun oudste zoon, van achttien, zijn 
achtergebleven in Oekraïne. 
 
Ook sprak ik met Svitlana. Zij verblijft in 
Maarn met haar kinderen van 9 en 14. 
Haar man is in Oekraïne in een, toen ik 
haar sprak, rustig gebied. Beide vrou-
wen zeggen hun emoties zo min moge-
lijk toe te laten. Leven in het moment 
is de manier om de dingen dragelijk te 
houden. Daar werd ik stil van. Wat kun 
je zeggen als mensen zulke dingen 
moeten meemaken? 
Korien Bast 
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Nieuws 
& achtergrond

In Maarn was ik aanwezig in de St. Theresiakerk, die op de dinsdagochtenden 
haar deuren opent voor mensen uit Oekraïne. Toen uit overleg met de gemeente 
bleek dat er behoefte was aan een ontmoetingsplek zonder zaalhuur, bood de 
parochie de koffiekamer bij haar kerk aan, bij mooi weer ook de tuin.

’We laten onze emoties 
zo min mogelijk toe’

Kijken in de kerk

Vluchtelingen uit Oekraïne en Maarnse vrijwilligers bijeen.  FOTO’S Korien Bast

Het zoontje van Oekraïnse Katerina 
spelend in het grind.

De Raad van Kerken Doorn 
organiseerde half mei i.s.m. 
de Iona-groep Utrechtse 
Heuvelrug een informatie- 
en toerustingsbijeenkomst 
voor de vrijwilligers die 
betrokken zijn bij het stilte-
centrum voor Oekraïense 
vluchtelingen in de Sint 
Martinuskerk. De banier met 
in Oekraïnse kleuren een 
verwelkomingstekst werd 
gepresenteerd door Irina, 
vluchtelinge uit Oekraïne; zij 
ontwierp het doek. Inmiddels 
hangt het op zijn plek (zie 
pag. 7). De vrijwillig gast-

vrouwen of -heren zijn afkomstig uit de verschillende bij de raad aangesloten 
kerken. Ieder die het fijn vindt: een kaarsje opsteken, van iconen genieten die in 
het stiltecentrum hangen, koffie of thee drinken, een gesprek voeren: maandag-, 
woensdag- en vrijdagmiddag van 14.00-16.00 uur welkom. 
Namens de werkgroep, Jeanette van Osselen 

Bidden in Zeist voor vrede 

Ook in Zeist delen gelovigen hun 
machteloosheid en ongeloof over de 
rampzaligheden in Oekraïne, o.m. 
met gebedsbijeenkomsten in de kerk 
van de Broedergemeente. Maandag 
18 juli is er om 19.30 uur een 
gebedsbijeenkomst bij de Doopsge-
zinde Gemeente Zeist (Pauw van 
Wieldrechtlaan 29a), waarin de 
aanwezigen samen zingen en bidden 
en stil zijn in verbondenheid met 
degenen die in oorlog verkeren en 
hun land ontvluchten. Pastor Ellen de 
Boom leidt de bijeenkomst.

Overvolle Martinuskerk, 16 juni: benefietconcert 
Utrechts Byzantijns Koor voor Oekraïense vluchtelin-
gen in Doorn. Een indrukwekkende avond, er waren 
ook veel vluchtelingen. Die waren geraakt, beelden 
werden doorgestuurd naar familie in Oekraïne, ook 
zongen zij spontaan een lied. FOTO Jeanette van Osselen

Stiltecentrum voor Oekraïnse vluchtelingen
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Bijbelavond 
Bijbelavond Zeist met pastor Henk 
Bloem: dinsdag 2 augustus, 6 
september en 4 oktober, van 20.00-
22.00 uur in parochiecentrum 
Emmaus, Rozenstraat 20, Zeist. 
Aanmelden: henkbloem42@gmail.com. 
 
 
Op avontuur! 
Op Avontuur! is het zomerthema van 
website Geloven Thuis. Ga met je 
kinderen op avontuur in de zomer, 
m.b.v. een schatkaart, een speur-
tocht, tips voor een kampvuur, een 
avonturenboek. Maak een kijktafel, 
vertel bijbelverhalen en andere verha-
len die de moeite waard zijn, bid met 
je kinderen en lees voor jezelf wat 
Tim Schillings van het Centrum voor 
Parochiespiritualiteit schrijft over gelo-
ven als een groot avontuur. 
Kijk op www.geloventhuis.nl 
 
 

Aartsbisdom in 2023 
voor vijfde keer naar 
Lourdes 
Het Aartsbisdom Utrecht organiseert 
in 2023 voor de vijfde keer een 
bisdombedevaart naar Lourdes. 
Eerdere edities trokken steeds 
minstens 1.000 pelgrims, van jong 
tot oud, uit alle parochies van het 
aartsbisdom. De voorbereidingen voor 
deze lustrumbedevaart lopen. Reis-
mogelijkheden: per bus (27 april-5 
mei), TGV (29 april-6 mei) en vliegtuig 
(29 april-4 mei). Hoofdaalmoezenier 
van de bedevaart is opnieuw vicaris 
Ronald Cornelissen van Deventer.  
De contactpersonen in onze parochie: 
Lia van Dijk, lia.van.dijk9@gmail.com 
en Jacqueline Bouma, j.huige@ziggo.nl. 

* Drie parochianen uit St. Maarten en St. Lucas – Mariam Avedesian en Hermine 
van der Ven uit Driebergen en Daniëlle Visser van St.Lucas (zie foto) – zijn met 
veertig medepelgrims tijdens een bedevaart naar Ierland eind mei op zoek 
gegaan naar de oorsprong van de missionering van ons land door o.a. St. Willi-
brord. Ierland heeft een rijke katholieke traditie en dat is terug te vinden in 
mooie kathedralen, kloosters, het graf van St. Patrick, Brigida’s bron en musea. 
Het was een bijzondere pelgrimstocht, waardevol door de mooie verhalen van 
mensen, de onderlinge sfeer, de aandacht voor elkaar. FOTO Roland Enthoven

Naar de bronnen van het 
vroeg-christelijke geloof

Laten we elkaar deze zomer  
nét iets vaker opzoeken

Vaak is het in de zomer wat makkelijker naar buiten gaan. Langer licht, aangena-
mere temperatuur, alles ziet er nét wat vrolijker uit. Ideaal om mensen te ontmoe-
ten. Bijna wekelijks ervaar ik hoe fijn het is in onze kerk mede-parochianen te 
ontmoeten. Tijdens de viering is het mooi samen het geloof te beleven, je geïnspi-
reerd te weten door de lezingen en de overweging van de voorganger. En na 
afloop de ontmoeting in onze koffiekamer (Andrieshof). Wat is het fijn dát stukje 
“kerk zijn” terug te hebben! Want naast de spirituele levensbehoefte waarin de 
kerk voorziet, is een persoonlijk gesprek met een mede-parochiaan ook waardevol. 
Van veel parochianen weet ik dat ze uitzien naar die ontmoeting. Een geestelijke 
ontmoeting met God en een persoonlijke ontmoeting met elkaar. Natuurlijk: het 
gaat niet alleen om voor ons bekende mede-parochianen. Misschien kent u 
mensen die uitzien naar een ontmoeting terwijl zoiets niet gemakkelijk te realiseren 
is. Dat kunnen mensen uit de kerk zijn maar ook mensen die al lang niets meer 
met de kerk hebben, met allerlei oorzaken. Nodigt u weleens mensen uit voor een 
kop koffie/thee of een wandeling? Wie dat wel eens doet weet hoe verrassend 
zo’n ontmoeting kan zijn. Laten we elkaar deze zomer nét iets vaker opzoeken. 
Door te spreken over wat ons bezighoudt en te luisteren naar de ander kunnen we 
van enorme betekenis zijn voor elkaar, een waardevolle ontmoeting kan geestelijke 
inspiratie bieden, met onze ‘bagage’ kunnen we anderen van dienst zijn. Of, zoals 
ik las in het blad De Missionaire Parochie: ‘Laten we de tijd nemen elkaar te leren 
kennen en voor ogen te houden wat de droom is van Gods kerk’. 
Allen een mooie zomer gewenst, wat u ook gaat doen. 
Edward van Leeuwen, Leersum 

De zomer is begonnen. Wat dat betekent qua weersomstandigheden wachten 
we af. Dat zijn we gewend in Nederland. En we mogen ons gelukkig prijzen 
met een prachtige woonomgeving waarvan we elk jaar vier seizoenen lang 
kunnen genieten. Vandaag geen weer? Morgen weer…
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Nieuws & 
achtergrond
Nieuws 
& achtergrondIn Leersum, Doorn en Maarn is afgelopen maanden gewerkt aan een 

programma ‘Ontmoeten & Verdiepen van ons geloof in 2022/2023’. 
Onze parochie draagt bescheiden bij. Thema: Geloofwaardig. Een 
verhaal is geloofwaardig als het aannemelijk en betrouwbaar is, zo 
nodig onderbouwd met argumenten en bewijzen. Woorden van een 
persoon kunnen geloofwaardig overkomen dankzij betrouwbaarheid, 
authenticiteit of eerlijkheid. Geloofwaardige verhalen zijn dus niet 
los te zien van de mensen die ze vertellen. Maar geloof-waardig kun 
je ook opvatten als ‘het geloof waardig’: is het verhaal of jouw optre-
den in de geest van je geloof of levensovertuiging? De komende peri-
ode diverse activiteiten die hierop aanhaken.

Familievoorstelling 
Zondag 25 september is er een leuke 
theatervoorstelling in Doorn, georga-
niseerd door protestantse gemeenten 
Maartenskerk Doorn en Ontmoetings-
kapel Maarn. Kinderen, ouders, opa's, 
tantes, vriendjes: allemaal welkom. 
Nadere informatie volgt. 
 
 

Scheppingswandeling in 
tijden van versobering 

Gaat u mee wandelen in het ochtend-
licht van 3 september? We beginnen 
met een gedicht of gebed, wandelen 
een tijdje in stilte en besluiten met 
een gebed om God te danken voor 
alles wat leeft. We sluiten af met zelf 
meegebrachte koffie of thee en een 
geloofsgesprek.   
 
Tussen 1 september, Wereldgebeds-
dag voor de schepping, en 4 oktober, 
feestdag van Franciscus van Assisi en 
Werelddierendag, staan kerken 
wereldwijd extra stil bij de Schepping 
en haar bedreigingen. In de Oosters-
orthodoxe kerken begint 1 september 
een periode van vasten/versobering, 
gericht op de openbaring van de Zoon 
van God. In deze scheppingsperiode 
begint ook de herfst (21 september) 
en worden in onze kerk de aartsen-
gelen Michael, Gabriel en Rafael 
herdacht (29 september). In de 
Middeleeuwen was er dan een 
vastenperiode. Op de Vrije Scholen 
leeft de traditie van het Michaels-
feest, waarbij de moed van kinderen 
getest wordt in spannende spellen. 
Het verhaal van Sint Joris en de draak 
wordt verteld. Ook staat op het 
schoolplein een enorme ketel groen-
tesoep met alles wat de schepping 
ons geeft. 
 
Op 3 september. Vertrek: 8.30 uur bij 
speeltuintje aan Oude Rijksstraatweg 
in Palmstad (Doorn). Meer informatie: 
Marjolein Tiemens-Hulscher, 
m.tiemens@planet.nl, 06 20774093. 
Opgeven is onnodig. Het gaat altijd 
door, ook bij regen. 

Stiltewandeling door de seizoenen
Om bij ons stille zelf te komen, is het 
fijn een plek te kennen om je even terug 
te trekken. Weer voeling krijgen met de 
werkelijkheid, je verbinden met de bron 
van waaruit je leeft. Voor de een een 
zolderkamer of samenzijn met een ziels-
verwant, anderen vinden stilte in de 
natuur. Lopend door de bosrijke omge-
ving waar wij wonen, ervaar ik het effect 
van eenheid en nabijheid. Er ontstaat 
dan vanzelf stilte in me die mij verbindt 
met alles rondom en een gevoel van 
eenheid, vrede geeft. Door de seizoenen 
heen ben ik hiermee vertrouwd geraakt 
en steeds weer raken me de schoon-
heid en verbondenheid met de schep-
ping. Graag nodig ik belangstellenden 
uit eens mee te lopen op deze stille 
tochten. Samen met Nelleke Spiljard 

hebben we dit project bedacht, dat aansluit bij het jaarthema Geloofwaardig. 
Data: 28 september, 8 maart en 10 mei 2023. Verzamelen: Sint Martinuskerk, Dorpsstraat 
15, Doorn. Tijd: 13.30 uur-15.30 uur. Duur: ca 1,5 uur. 
Jeanette van Osselen 

Het Leersumse Veld, de 
bosrijke omgeving waar wij 
wonen. FOTO Jos van der Meer

De Utrechtse Heuvelrug werd met de valwind in 2021 en de stormen in 2022 
heftig getroffen. Vooral in Leersum, maar ook in omliggende dorpen en bossen. 
We hebben te maken met de gevolgen van klimaatverandering. Maar hoe zit dat 
precies en hoe kunnen we ons ertegen teweerstellen? Peter Siegmund, meteoro-
loog KNMI, gaat daarop in, ook w.b. gevolgen voor onze streek. En Marjolein 
Tiemens uit Driebergen benoemt de handreikingen die ons geloof en de Bijbel 
kunnen geven om ons hierin staande te houden. Verder praten we over persoonlijke 
en gezamenlijke stappen. 
Donderdag 29 september, 20.00 uur, Johanneskerk Leersum. Entree: € 5,-. Begeleiding: 
Hilje Logtenberg van der Grient, Gonda Laporte, Goof Lindijer. Samenwerking Maar-
tenskerk Doorn en Ontmoetingskerk Maarn. 

Hoe staande te blijven in de storm?

FOTO: Pixabay
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Uit de parochie 
vieringen  

Zondag 29 mei was er in de St. Theresiakerk te Maarn een gebedsviering,  twee 
dames van de St. Petrus’ bandenkerk uit Driebergen gingen voor. Wat was het een 
prachtige viering, wederom opgeluisterd door onze altijd trouwe koorleden en de 
prachtige teksten en overweging van beide dames. Een overweging beginnend 
met een persoonlijk verhaal en daarna ingegaan op o.a. de betekenis en waarde 
rondom ons persoonlijk geloven. Het raakte mij intens! 
Aan het begin van de viering zei een van de dames: het is ons een eer hier in 
Maarn te mogen voorgaan. Laat ik daarop antwoorden met: het is voor mij een 
eer om naar u te hebben mogen luisteren. Dank daarvoor. 
Een parochiaan uit Maarn 

Maarn - Prachtige viering door parochianen

Zeist - 6 oktober - 
Aankondiging Dag 
van Ontmoeting Zeist
De Dag van Ontmoeting is dit jaar op 
donderdag 6 oktober. Heerlijk om weer 
een hele dag te organiseren. ‘s 
Morgens een Eucharistieviering met 
gelegenheid voor de ziekenzalving, 
daarna een lunch en een gezellige 
middag tot ca. 15:30 uur. Wij hopen 
weer op een dag met heel veel 
gasten. Bent u al een keer geweest, 
dan nemen wij contact met u op. 
Maar wilt u ook graag komen of u 
weet iemand, die de Dag van Ontmoe-
ting mee wil maken, iedereen is van 
harte welkom! Zet deze dag dus vast 
in uw agenda. Voor opgeven of meer 
informatie: Margriet van Denderen, 
030-2012513.  
Namens de werkgroep Dag van Ontmoeting, 
Margriet van Denderen 

Maarn - Viering Drievuldigheidszondag
Op 12 juni jl. werd in de St. Theresiakerk 
in oecumenisch verband zondag Trini-
tatis gevierd. Er waren veel (gast)paro-
chianen en gemeenteleden van de PKN 
aanwezig. Diaken Coen van Loon en 
dominee Mariëlle Jochemsen inspireer-
den ons met mooie teksten, passend 
bij het thema ‘jongeren en hun idealen’. 
Ds. Jochemsen had een indringende 
overweging aan de hand van de ency-
cliek 'Laudato sí' van Paus Franciscus. 
Wat voor soort wereld willen wij doorge-
ven aan onze jongeren, aan de kinderen 
die aan het opgroeien zijn? Er werd stil-
gestaan bij jonge mensen die actie 
voeren voor o.a. een beter milieu, 
ontwapening en tegen eenzame opslui-
ting in geestelijke gezondheidscentra. 
Wij hebben allemaal een rol in het 
bewoonbaar en leefbaar houden van onze planeet. Het huis van de schepping 
waar wij als één universele familie zorg voor moeten dragen. 
Dat was de oproep die wij deze morgen hoorden. Doordat we met zoveel mensen 
samen waren voelde het ook als één grote familie. Dat gold ook voor het koor, 
waar ook gemeenteleden meezongen, fijn dat dit allemaal kan! 
Ik heb genoten van de viering, het meezingen maar zeker ook van de gesprekken 
ná de viering onder het genot van een kopje koffie. 'Dit mag vaker wat mij betreft', 
hoorde ik uit verschillende monden. 
En ik onderschrijf deze wens van harte! 
Elly Rietveld  
 

Maarn - Mooie viering 
ter bemoediging met 
ziekenzalving 
Wat was het mooi, de viering ter 
bemoediging met ziekenzalving in 
Maarn. Mensen uit Doorn, Leersum, 
Woudenberg en gastkerk Maarn, 
woonden gezamenlijk een prachtige 
eucharistieviering bij. Er was een gele-
genheidskoor met zangers uit de vier 
geloofsgemeenschappen. Dat heeft 
onder leiding van Noortje van der 
Welle enthousiast gerepeteerd en in 
de mis gezongen. Tijdens de viering 
kregen de mensen die dat wilden de 
ziekenzalving van pastoor Zemann of 
pastor Rutgers, ontroerende momen-
ten. Na afloop van de viering was er 
voor iedereen een witte roos. Onder 
het genot van koffie, met door vrijwil-
ligers zelfgebakken lekkers, werd er 
gezellig nagepraat. Dank aan allen die 
dit alles mogelijk maakten. 
Korien Bast 

St. Theresiakerk , Maarn

FOTO: Pixabay
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MUZIEK
Fotograaf: Pixabay

DRIEBERGEN - JUBILARISSEN  
SINT GREGORIUS MAGNUS 

 
Op de jaarvergadering van 19 april jl. was het een eer om 
een aantal jubilarissen te mogen huldigen. Koorleden die 
respectievelijk 25 en 40 jaar met heel veel inzet en toewij-
ding wekelijks hebben gerepeteerd, bij ontelbare diensten 
hebben gezongen en dat nog steeds met veel plezier doen. 
Wij zijn dan ook trots, dat we een gouden draagspeld 
hebben mogen uitreiken aan drie sopranen die veertig jaar 
lid zijn: Annie Agasi ,Gerrie van Leeuwen en Fina de Sain. 
De zilveren draagspeld werd uitgereikt aan Jos Bakker, die 
vijfentwintig jaar ons koor en ook de schola versterkt als 
bas. Helaas gaat Annie Agasi ons koor verlaten. Haar 
leeftijd (91!) gaat haar toch parten spelen, ofschoon haar 
stem het nog lang niet laat afweten! 
Diny Bronsgeest 
 

Op 15 mei jl. heeft Peter Houdijk de gouden St. Grego-
riuspenning ontvangen t.g.v. zijn 40-jarig jubileum als 
lid van het Gregoriaans koor Scola Cantorum Maar-
nensis. 

Annie Agasi Jos Bakker Gerrie van 
Leeuwen

Fina de Sain

DRIEBERGEN - KERSTCONCERT JKD 
Na het succes van het eerste concert van 
JKD, staat het volgende concert al op de 
planning, op vrijdagavond 23 december, 
20:00 uur in de Sint Petrus' bandenkerk (Kerkplein 5, Drie-
bergen). Dit concert vindt plaats in samenwerking met Jonge-
renkoor YES uit Houten en staat in het teken van Kerstmis. 
Aan de hand van een (modern) kerstverhaal zal het koor 
klassieke en eigentijdse (pop )liederen ten gehore brengen. 
Ben jij tussen de 14 en 40 jaar oud en lijkt het je leuk om 
hierbij aan de sluiten?  
DM (jkd.driebergen) of mail (jkddriebergen@gmail.com) voor 
meer informatie.  
JKD 
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Foto: Johan van Rossum 

Uit de parochie 
en verder…

Als wijkinloophuizen van de Stichting Kerk en Samenleving 
bevinden wij ons een beetje aan de rand van het kerkelijke 
landschap. Weliswaar opgericht en ruimhartig ondersteund 
door een aantal Zeister kerken, kun je aan onze activiteiten en 
‘toegangsbeleid’ niet direct merken dat wij namens de kerken 
werken. Bij ons is iedereen welkom, ongeacht achtergrond, 
levensbeschouwelijke overtuiging of leefomstandigheden. 
 
Dat betekent dat er een bonte verzameling mensen in de 
inloophuizen binnenkomt: van mensen die elk geloof in ‘iets’ 
of ‘iemand’ afwijzen, tot zoekers naar iets dat past, tot rotsvast 
gelovende christenen of moslims. Met iedereen willen we 
graag in gesprek gaan over wat mensen beweegt, gaande 
houdt, troost en bemoediging geeft. Zelf dragen we (dus) 
niet actief onze geloofsovertuiging uit, maar natuurlijk doen 
we ons werk wel degelijk vanúit onze eigen levensovertuiging. 
En wie daarnaar vraagt, kan dat zéker ook te horen krijgen. 
 
Vooral in wát wij doen en in de manier waaróp zie je dus wat 
ons beweegt. En één inspiratie is het zinnetje dat de titel is: 
Dit is óók mijn lichaam. Het lichaam van Christus: dat zijn niet 
alleen de gelovigen die elke zondag trouw naar de kerk gaan 
en ook in hun dagelijkse leven blijk geven van hun geloofsin-
spiratie. Het lichaam van Christus: dat zijn misschien óók de 
mensen die zelden of nooit een kerk van binnen zien; die geen 
ruimte in het hoofd hebben om zich met de hogere zaken van 
het leven bezig te houden. Domweg omdat ze voortdurend 
bezig zijn met overleven: met het aanvragen van een uitkering, 
met het behouden of krijgen van een dak boven hun hoofd, 
wat meubels in hun woning, het aanvragen en ophalen van 
een pakket bij de Voedselbank, het bedenken wat ze nu weer 
met zo’n hele lege en eenzame dag moeten doen… 
 
Spreekt dit uitdagende en heel praktische werk vanuit je 
geloofsinspiratie je aan? Kom meedoen, bijvoorbeeld als 
gastheer of gastvrouw! Kijk op www.wijkinloophuizen-zeist.nl. 
Namens Marianne Krijgsman-Tegelaar, Rianne Verduin, Ton Verweij en 
Marian van Giezen

Zeist - Nieuws vanuit de wijkinloop-
huizen – Dit is óók mijn lichaam

Foto: Marian van Giezen

http://www.wijkinloophuizen-zeist.nl
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Uit de parochie 
en verder…  

Op zondag 22 mei 2022 vierden wij, 
vanwege corona een half jaar later dan 
gebruikelijk, Catharinadag 2021. Op 
deze dag worden alle vrijwilligers van 
onze gemeenschap in het zonnetje 
gezet. De viering werd verzorgd door 
onze werkgroep lekenvoorgangers, met 
muzikale ondersteuning van Vocals of 
Joy onder leiding van Bram van der 
Mark. Na de viering zette Annemarieke 
Slaghekke, voorzitter locatieraad, een 
aantal mensen in het zonnetje. 
 
Harry van Rossen werd bedankt voor 
zijn 25-jarige inzet als koster en ontving 
een oorkonde met bijbehorende speld 
van de kostersbond. 
 
De werkgroep lekenvoorgangers heeft 
zich, naast Angelique Martina-Spies, 
recentelijk uitgebreid met Trees van 
Leur, Trees Meijer en Angel Rubio. Zij 
hebben een cursus gevolgd en verzorgen nu regelmatig een fijne en inspirerende 
viering. Wij wensen ze veel succes met het voorbereiden en vormgeven van alle 
vieringen waar wij hopelijk nog jarenlang van mogen genieten.  
 
Trees Meijer werd op deze Catharinadag extra in het zonnetje gezet. Trees is lid 
van de werkgroep lekenvoorgangers en ging voor tijdens de woensdagochtendvie-
ringen. Zij gaf vanuit onze kerk catechese op de basisscholen in Woudenberg, 
bereidde kinderen voor op hun 1e communie en verzorgde gezins- en jongerenvie-
ringen in onze kerk. Op latere leeftijd ging zij theologie studeren. Trees dirigeerde 
kinderkoor ‘de notendopjes’ en jongerenkoor ‘Join Together’, nu is ze dirigent van 
‘Rejoice’. Ook speelde zij fluit bij de gestreamde vieringen in coronatijd. Ondanks 
haar hekel aan vergaderen, nam Trees in 2013-2014 deel aan de denktank van 
onze kerk om oplossingen te vinden voor het vlot trekken van de organisatie. Trees 
is de eerste vrouwelijke koster van onze Catharinakerk! Als dank voor haar jaren-
lange inzet voor onze gemeenschap op tal van vlakken ontving zij de Catharina-
penning met oorkonde. We hopen dat we nog jaren van de talenten van Trees en 
onze andere vrijwilligers mogen genieten. 
 
Na afloop was er een lekker traktatie bij de koffie, om vervolgens onder het genot 
van een hapje en drankje met elkaar bij te praten. 
De locatieraad H. Catharinakerk 

Woudenberg - Catharinadag 2021

Doorn - expositie

Op zaterdag 28 mei vond er een goed 
bezochte expositie plaats in de Marti-
nuskerk. Vele werken van wijlen Theo 
Bors waren te bezichtigen en werden 
te koop aangeboden, een groot aantal 
schilderijen werd verkocht. De 
opbrengst, 750 euro, is door de fami-
lie van Theo Bors geschonken aan de 
kerk. Al met al een prachtige dag met 
mooie ontmoetingen! 
Gina Peters 

Zeist  - Jeannette van 
Andel ontvangt 
Koninklijke onder-
scheiding

Dinsdag 26 april jl. ontving Jeannette 
van Andel van de gemeente Zeist een 
Koninklijke onderscheiding. Jeannette 
werd benoemd tot Lid in de Orde van 
Oranje-Nassau, voor haar inzet voor 
het Landelijk Oecumenisch Platform, 
de Raad van Kerken Zeist, de PKN-
gemeente Zeist-West, de Stichting 
Geestelijke Verzorging Palliatief in 
Zeist, De 7e Hemel en het Platform 
voor Levensbeschouwingen en Reli-
gies Zeist en het organiseren van de 
jaarlijkse Vredesweek. 
De redactie 
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Het iPadteam Zeist staat van 10:00-12:00 
uur voor u klaar om, onder het genot van 
koffie/thee, uw vragen te beantwoor¬den 
of digitale problemen op te lossen. Plaats: 
parochiecentrum Emmaus, Rozenstraat 20, 
Zeist.  
Meer informatie: Peter van der Arend, iPad-
coach, 030-6918535, pcm.arend@ziggo.nl.   

Zeist  - 5 augustus en 2 september - iPadcafé
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Uit de parochie 
en verder…

Driebergen - In mei en oktober zijn er stiltewandelingen naar de Maria- of 
Lourdesgrot in Driebergen. Twee parochianen schreven een impressie 
over deze wandeling

Op zaterdag 28 mei 
bezochten mijn vrouw en 
ik, onder leiding van pastoor 
Harrold Zemann, de Maria-
grot in Driebergen. De groep 
bestond uit bekende en 
onbekende mensen. Maar, 
een groep met hetzelfde 
doel en daarbinnen is direct 
iets van verbroedering. We 
liepen door de Heidetuin, 
ooit Rijsenburgs trots, 
inmiddels behoorlijk in 
verval geraakt. Toch blijft er 

altijd nog iets moois te zien. Bij de Julianaboom hield pastoor 
Zemann een boeiend praatje, baden we een deel van de 
rozenkrans en ging de wandeling in stilte verder. Tussendoor, 
op mooie plekken, vervolgde pastoor Zemann met spirituele 
en opbeurende woorden. Bij de Mariagrot was er tijd voor het 
aansteken van een kaarsje en stil gebed. We sloten af bij het 
Wapen van Rijsenburg, waar we, onder het genot van een 
kop koffie, de wandeling herbeleefden. Ik kan deze activiteit, 
als moment van bezinning, een ieder aanraden. 
Berry Wezendonk, parochiaan 
 
 

Vanaf het Kerkplein in Driebergen wandelden we met 
een kleine groep parochianen uit Zeist en Driebergen rich-
ting Heidetuin. Pastoor Zemann maakte de eerste een stop 
bij de boom die lang geleden ter ere van de geboorte van 
Koningin Juliana was geplant. Het thema ‘Licht’ stond centraal 
tijdens deze wandeling. Tijdens de stiltewandeling, gaven de 
vijf korte overwegingen de gelegenheid om tot innerlijke rust 
te komen en volop te genieten van de fraaie natuur. 
De uitbundig bloeiende Rodo-
dendrons, de blauwe lucht 
met wolken die schitterden in 
het water: dat doét wat met 
een mens. Als laatste stop van 
deze wandeling staken we een 
kaarsje aan bij de Lourdesgrot 
en baden we het Weesge-
groet. 
Het kopje koffie na afloop op 
het zonnig nabijgelegen terras 
was een mooie afsluiting en 
tevens een fijne manier om 
andere parochianen een 
beetje beter te leren kennen. 
Leonie & Arie Unlandt 

Foto: Berry Wezendonk

Foto: Arie Unlandt

Driebergen - Jeannette Zwetsloot  
ontvangt erepenning

Op 26 mei jl., Hemelvaartsdag 
ontving Jeannette Zwetsloot, paro-
chiane van de Sint Petrus’ banden-
kerk uit Driebergen-Rijsenburg, als 
dank voor haar vele verdiensten, van 
pastoor Harrold Zemann de erepen-
ning van het bisdom. Jeannette 
bezocht als lid van Parochie Als 
Gemeenschap (PAG) de nieuwe paro-
chianen. Ook bij geboortes en huwe-
lijksjubilea legde zij bezoeken af. 
Jeannette brengt uitvaartboekjes, 
liturgieboekjes van zondagen en de 

Mantel naar de parochianen die deze niet zelf uit de kerk kunnen meenemen. Van 
het Rouwpastoraat is Jeannette lid van het allereerste uur. Een rustige, bescheiden 
kracht, op wie je nooit tevergeefs een beroep doet. Zij heeft de gave om mensen 
op hun gemak te stellen en neemt daar alle tijd voor. In de uitvoering van de 
afscheidsviering is zij zeer precies. Ook de nazorg kun je met een gerust hart aan 
haar overlaten. Indien nodig helpt zij bij het afdrukken en vouwen/nieten van de 
uitvaartboekjes. Sinds 2018 maakt Jeannette koffie/thee klaar voor de inloop op 
de woensdagochtend na de viering. Jarenlang was zij vrijwilliger op Bovenwegen. 
Jeannette staat iedereen met raad en daad bij en doet dat alles heel graag. 
Zij heeft deze onderscheiding dubbel en dwars verdiend! 
Pastoraatgroep Sint Petrus’ banden Driebergen-Rijsenburg 

Foto: Clemens Festen

Driebergen - 
Dauwtrappen op 
Hemelvaartsdag
Op 26 mei 2022 mocht het weer! 
Dauwtrappen in de vorm van wandelen, 
fietsen, koffiedrinken, eucharistie vieren, 
kortom: we konden elkaar weer ontmoe-
ten zonder vervelende beperkingen. Dit 
jaar was Sint Petrus’ banden in Drieber-
gen-Rijsenburg gastheer. Van alle loca-
ties van de Sint Maartenparochie waren 
er parochianen aanwezig. Het weer 
werkte gelukkig mee en dat maakte de 
dag nóg gezelliger. Ook na de eucharis-
tieviering, met pastoor Zemann als voor-
ganger, was er nog volop gelegenheid 
om elkaar te ontmoeten. Aan het eind 
van de viering werd Jeannette Zwetsloot 
in het zonnetje gezet. Volgend jaar is 
Leersum gastheer. Voor alle parochianen 
die twijfelen over deelname aan het 
‘dauwtrappen’ op Hemelvaartsdag: 
probeer het eens, het is erg gezellig! 
Pastoraatgroep Sint Petrus’ banden Driebergen-
Rijsenburg 
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Wel & Wee

Overleden 
31 maart 2022 Margaretha Adriana Maria (Ria) van 

Sante-Gadellaa (66), Leersum 
13 april 2022 Peter Verberne (79), Maarn 
19 april 2022 Annie Hage (99), Zeist 
26 april 2022 Wim Versteeg (83), De Bilt 
28 april 2022 Henricus Maria Cornelis (Hein) van 

Overbeek (89), Driebergen 
02 mei 2022 Cornelia van Cooten (83), Zeist 
02 mei 2022 Lydia van de Heiden-Kamphuis (76), 

Driebergen 
03 mei 2022 Jacobus Wilhelmus (Jack) Kardolus (73), 

Leersum 

 

06 mei 2022 Hendrik Bastiaan (Bas) Bueno de 
Mesquita (73), Doorn 

10 mei 2022 Geertruida Martina (Truus) Appelman – de 
Keijzer (92), Doorn  

18 mei 2022 Anna Maria Swelheim-Garben (73), Zeist  
20 mei 2022 Anton de Jong (84), Zeist 
28 mei 2022 Diny Koning-Abbink (86), Zeist 
 
(Omdat het niet mogelijk is om alle in memoriams van parochianen die 
de redactie ontvangt, te plaatsen, worden deze opgenomen in de 
tweewekelijkse digitale Nieuwsbrief en op onze website weergegeven. In 
de Mantel worden alleen naam, plaats en sterfdatum van de overledene 
vermeld).               

Uit de parochie 
en verder...

Op zondag 12 juni jl. hebben 17 jongeren uit de St. Maar-
ten- & St. Lucasparochie in een feestelijke viering in Achter-
veld van Mgr. Hoogenboom het H. Vormsel ontvangen. Pastor 
Johan Rutgers heeft de jongeren op het ontvangen van dit 
sacrament voorbereid. 
 
Op de foto, in willekeurige volgorde: 
Julia Overboom (Doorn); Fabian Berisa en Lina van Steenderen (Drieber-
gen); Rens Sijbers (Leersum); Naomi Beumer, Santiago Ortega Figueroa, 
Mick Pinkse, Lucius Vermeulen, Michael Crips, Felix Kersch en Maxime 
Kersch (allen uit Leusden); Julia Wolbert (Achterveld); Amber van Eikenhorst 
(Putten); Julia van ’t Klooster en Boas van de Weijer (Nijkerk); Sam Kniknie 
(Ermelo); Benjamin Kramer (Barneveld). 

Proficiat! 

Getrouwd 
Op maandag 2 mei 2022 zijn wij 
getrouwd! Wij hebben het ervaren 
als een fantastische dag en kijken 
uit naar een lang en gelukkig leven 
samen. Woorden kunnen niet 
uitdrukken hoe dankbaar wij zijn 
voor alle betrokkenheid bij ons 
huwelijk en voor alle kaarten, appjes 
en foto’s die wij hebben ontvangen. 
Mede dankzij u werd onze trouwdag 
er eentje om nooit te vergeten!  
 
Vriendelijke groeten, Melchior van Glansbeek 
en Bernadette van Glansbeek – Schutijser 

Van harte gefeliciteerd! 

Recentelijk ging ik maar weer eens kijken bij de wilde tuin 
naast de Mariakapel in Driebergen. Vanaf een afstandje lijkt 
het nog op een kale zandbak, maar toch komt er, ondanks 
de droogte, al het een en ander op. Zo is er al gras op en 
ook (glad) biggenkruid te zien. Dat is niet zo gek, want daar 
staat het grasveld, waarin de ‘wilde tuin’ ligt vol mee. Maar 
ik zag ook nog andere kiemplantjes, waarvan ik nu nog niet 
kan zeggen wat het is. De app obsidentify  gaf aan dat het 
ene plantje klein varkenskers zou kunnen zijn (62% kans) of 
misschien een (ruige of bleke) klaproos (23%). Het andere 
plantje lijkt wel op een omgekeerde parachute en zou volgens 
de app heidespurrie kunnen zijn. Willen we het zeker weten, 
dan moeten we nog even geduld hebben. Als de plantjes wat 
groter zijn, zijn ze makkelijker te herkennen. Er lopen ook 
mieren en ik heb er al een paar keer een dagpauwoog zien 
zitten zonnen. 

Oproep 
Ook Franciscus van Assisi had bij zijn klooster een stukje tuin 
voor planten die zich daar spontaan vestigden. Misschien 
kunnen we ‘onze’ wilde tuin omdopen tot ‘Franciscus tuintje’ 
of zoiets. Zou iemand het leuk vinden op een mooi bordje te 
maken? Van hout bijvoorbeeld? 
Marjolein Tiemens 

Driebergen - Eerste plantjes in de 
wilde tuin en een oproep
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https://waarneming.nl/apps/obsidentify/


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  

 
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: 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 
 

MAARN, MAARSBERGEN: St. Theresiakerk 
Kerk en secretariaat: Amersfoortseweg 50, 3951 LC, Maarn,  
0343-441210 (antwoordapparaat), theresia@parochie-sintmaarten.nl 
PG: Elly Rietveld, 06-24687032, ellyrietveld@zonnet.nl 
LR: Annique van Baal, 06-22965400, jan-annique@planet.nl 
NL 56 RABO  0372 4328 75  t.n.v. St. Theresiakerk 
 
WOUDENBERG, RENSWOUDE, SCHERPENZEEL: H. Catharinakerk 
Kerk en secretariaat: W. de Zwijgerlaan 38, 3931 KS,  
Woudenberg, 033-2862000 (antwoordapparaat),  
catharina@parochie-sintmaarten.nl  
PG & LR: 033-2862000  
catharina@parochie-sintmaarten.nl 
NL51 RABO 0372 4021 19 t.n.v.  H. Catharinakerk 
 
ZEIST: St. Josephkerk 
Kerk en secretariaat: Rozenstraat 20, 3702 VP, Zeist. 
Secretariaat: geopend ma t/m vrij 08.30-12.30 uur,  
Raquel Greeven, 030-6922113,  
emmaus@parochie-sintmaarten.nl  
PG: Jacqueline Bouma, 06-11423355, j.huige@ziggo.nl  
LR: Gerard Ruijs, 06-11355030, info@gerardruijs.eu 
emmaus@parochie-sintmaarten.nl  
NL 74 INGB 0000 2489 48  t.n.v. Emmausgemeenschap Zeist 
 
 
(PG = pastoraatsgroep, LR = Locatieraad) 

PRODUCTIE VOLGEND NUMMER 
Deadline kopij:  

8 september 2022 
Verspreiding:  

1 oktober 2022

http://www.parochie-sintmaarten.nl

