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Het open veld, beschreven in het kerstverhaal, kennen wij die plek uit eigen erva-
ring? Daar, waar je niet beschut bent, buiten de muren, waar van alles kan 
gebeuren en op je af kan komen. 
 
Tegelijk is het de plek met een open ruimte om je heen en een  duizelingwekkende 
ruimte boven je hoofd. Plaats van onzekerheid, welke kant gaat het op? Plaats 
van gevaar, van eenzaamheid misschien, van niet-weten, plaats van mogelijkheden. 
Daar, juist daar wordt hoop geboren, wordt iets volkomen nieuws aangekondigd 
aan herders, die waken in het donker. En ze gaan op zoek naar het teken, een 
pasgeboren kind in doeken gewikkeld, liggend in een kribbe.  
 
Herders, die waken in het open veld, herders die behoeden, die goede plekken 
zoeken voor de schapen, die ontvankelijk in het leven staan, die op weg gaan door 
het donker, op zoek naar hoopvolle tekens. Zijn er onder ons zulke herders? 
 
In de parochie behoeden we dit oude verhaal: in  vieringen, bij de kerstwandel-
tochten, de kerststallenroute, kerstsamenzang, de kinderactiviteiten. En het licht 
dat het laat schijnen op ons eigen leven, op onze wereld van vandaag. Dat 
proberen we handen en voeten te geven, door elkaar te behoeden, door behoed-
zaam om te gaan met de schepping. 
 
Lees het interview met de nieuwe mensen van de PCI, het berichtje over de  
Oekraïense tieners in Madurodam, de Sint Franciscuslunch, en nog zoveel meer. 
Het verhaal nodigt uit: stap erin, ga ook op zoek, kom mee, er is voor iedereen 
plaats hier. Laat je hart raken en kom meezingen in de Top 2000-viering, doe mee 
met de kerstpakkettenactie, de viering voor ouderen, of kom winterwandelen in 
het open veld op onze Utrechtse Heuvelrug. In deze tijd van onzekerheid én van 
nieuwe mogelijkheden wensen we U een waakzame Advent, een hoopvolle Kerst 
en een gezegend Nieuwjaar. Namens pastoraal team en parochiebestuur, 
Nelleke Spiljard, pastoraal werker 



Ja, de God die Emmanuel wil(de) zijn, 
een God-dichtbij i.p.v. een God-ver-weg, 
komt door Zijn geboorte in die stal te 
Bethlehem op zo’n bijzondere wijze ons 
leven binnen dat het goed is daarbij stil 
te staan en ons af te vragen wát we 
nou eigenlijk elk jaar opnieuw vieren in 
de weken van Advent en Kerstmis. 
 
Want als Johannes in zijn evangelie 
schrijft dat het Woord is vlees (Gr.: 
“σαρξ”) geworden, zoals we in onze 
rooms-katholieke Willibrordvertaling 
letterlijk vanuit de Griekse grondtekst 
vertaald hebben, dan zeggen we eigenlijk 
méér dan wanneer we bijvoorbeeld spre-
ken met de Nieuwe Bijbelvertaling  ’21, 
waar vertaald is: het Woord is mens (Gr.: 
“ανδρος”) geworden. Dat is wel zo, 
maar dat staat er niet. Daarnaast is in 
theologische zin mens-worden toch écht 
iets heel anders dan vlees-worden. 
 
Het citaat van Bonaventura staat als 
een huis, maar Jezus’ geboorte als 
mens is meer dan het lijkt. Want de 
kosmisch grote God stapt met Zijn 
geboorte niet alleen ons mens-zijn 
binnen, Hij stapt de hele geschapen 

realiteit binnen. Zoals Bonaventura het 
schrijft, deelt Jezus in Zijn mens-zijn, 
het bestaan met stenen, het leven met 
planten, gevoel en sensatie met dieren 
en intellect en denkvermogen met de 
engelen. Zo is Hij de Heiland, de redder 
en Messias; maar niet enkel voor en 
van ons mensen, maar van de hele 
schepping. Want de héle schepping 
gaat gebukt onder de gebrokenheid die 
Jezus komt herstellen en helen. 
 
Als mens spreekt Jezus óns als mensen 
het eerste aan. Maar dóór ons spreekt 
en keert Hij zich tot de hele schepping. 

Zoals paus Franciscus het schrijft in zijn 
enycliek Laudato Si’: “Het Nieuwe Testa-
ment spreekt niet alleen van de aardse 
Jezus en zijn zeer concrete en liefdevolle 
relatie met de wereld. Hij wordt ook 
getoond als verrezen en verheerlijkt, 
aanwezig in heel de schepping door zijn 
universele heerschappij: ‘Want in Hem 
heeft heel de volheid willen wonen om 
door Hem alles met zich te verzoenen 
en vrede te stichten door het bloed aan 
het kruis vergoten’.” 
 
Onze opgang naar Kerstmis wordt in 
deze woorden van paus Franciscus 
gekoppeld aan Pasen. Ik wens ons allen 
toe dat de realisatie van beide gestalte 
mag krijgen in ons leven van alle dag. 
Van harte wens ik u een gezegende 
Advent en een zalig Kerstmis toe. 
Pastor Johan Rutgers 

4 Parochieblad van de R.K. Parochie Sint Maarten

Pastorale column

Het naast deze column weergegeven citaat is een eigen vertaling uit het 
Engels, uit het boek The Universal Christ van de Amerikaanse Franciscaner 
pater Richard Rohr (boektip!). De tekst van Rohr uit een preek van de heilige 
Bonaventura vind ik zeer treffend. Want de menswording van de kosmisch 
grote God is nogal wat.

Héle schepping gaat gebukt onder 
de gebrokenheid die Jezus komt herstellen 

Citaat  
Als mens heeft Christus iets gemeen met alle schepsels. 

Met de stenen deelt Hij het bestaan, 

met de planten deelt Hij het leven, 

met de dieren deelt Hij gevoel 

en met de engelen deelt Hij intellect. 
(H. Bonaventura, OFM) 
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Een ster voor de donkere nacht. 
Zachtzinnig licht 

om het goede te zien 
in de wereld. 

 
Ik wens je woorden 

die niet breken 
maar verbinden. 

 
Ik wens je 

tussen het doodgewone 
nu en dan een godsgeschenk.

Kerstwens

november 2022 - februari 2023

(Tekst: Mia De Meyer) 
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Sint Maarten stelt  
vertrouwenspersoon aan

In januari weer Actie Kerkbalans

‘Wij durven u te vragen financieel bij te 
dragen aan uw parochie, ook al is dat 
in een tijd waarin velen maar moeilijk 
de eindjes aan elkaar kunnen knopen 
en de oorlog rond Oekraïne haar gevol-
gen laat zien, ook dicht bij huis. 
 
Wist u trouwens dat in onze parochies 

op meer plekken gevluchte Oekraïners 
worden ondersteund? Als geloofsge-
meenschap willen wij niet alleen zorgen 
voor de eigen leden maar ons diaconale 
gezicht ook verder krachtig uitdragen: 
zorg hebben voor mensen die huis en 
haard hebben moeten loslaten, én voor 
anderen die het moeilijk hebben. 

Ondanks dat het beeld bestaat dat de 
kerk flink aan het krimpen is, zie ik prach-
tige dingen gebeuren, zoals die aandacht 
voor Oekraïners. Maar ook het ontwik-
kelen van gezinsmiddagen voor ouders 
en kinderen, activiteiten rond geloof en 
kerk. En dat moet allemaal bekostigd 
worden. En we hebben prachtige kerk-
gebouwen te onderhouden, de salarissen 
voor pastores moet worden betaald.   
 
Met de Blijde Boodschap hebben we 
goud in handen, met de vele kerkgan-
gers en vrijwillig(st)ers hebben we een 
schat aan inzet en inspiratie aan boord. 
Ik zie geen parochie voor me die aan 
het inslapen is, voor en achter de scher-
men bloeit er heel veel. 
 
Ik hoop dat u ook dit jaar wilt bijdragen. 
Alvast hartelijk dank. Ook richt ik me tot 
u allen met deze oproep: In Gods Naam, 
laten we elkaar blijven vasthouden. 
Daarom zeg ik van harte: graag tot ziens 
en bedankt. 
Pastoor Harrold Zemann 

Beste parochianen, graag stel ik me aan jullie voor. Ik 
heet Ingrid Middelkoop en ben jullie vertrouwensper-
soon. Die is er voor wie te maken krijgt met ongewenst 
gedrag. Wat dat is? Je kunt denken aan pesten, discri-
minatie, (seksuele) intimidatie, agressie, grensover-
schrijdend gedrag.

25 jaar geleden begon ik mijn loopbaan in de gezondheids-
zorg, als sociaalpedagogisch hulpverlener. In de loop der jaren 
heb ik me verder ontwikkeld en brede werkervaring opgebouwd 
in zowel de profit- als de non-profitsector. De laatste jaren 
vooral als organisatieadviseur, (bedrijfs)coach/mediator en 
vertrouwenspersoon. Binnen organisaties heb ik altijd maar 
één pet op. 
 
Wat doet een vertrouwenspersoon? 
Ik luister naar het verhaal en samen onderzoeken we hoe de 
melder met de situatie wil omgaan. De gesprekken – telefo-
nisch, online of face to face, eventueel op neutraal terrein –  
zijn vertrouwelijk en anoniem. Dat wil zeggen dat de melder 
bepaalt wanneer en hoe het gedrag, al dan niet met onder-
steuning van mij, bespreekbaar wordt gemaakt. 

Iemand mag altijd contact met mij opnemen zodra hij/zij te 
maken krijgt met ongewenste omgangsvormen. Ook kan het 
zijn dat een collega iets overkomt en jij niet goed weet hoe je 
kan helpen; ook dan ben ik te bellen, net als bij integriteits-
kwesties of vermoedens van een misstand. 
 
Contact 
Ik ben rechtstreeks te bellen op 06 14808633, van maandag 
t/m vrijdag. Soms ben ik niet direct bereikbaar; spreek dan 
naam en telefoonnummer in en ik bel z.s.m. terug.  
What’s appen mag ook, en e-mailen: 
 ingrid.middelkoop@bmwvoorelkaar.nl. 
Ingrid Middelkoop 

Vertrouwenspersoon  
Ingrid Middelkoop:  
‘U kunt mij altijd bellen.’

In januari begint de jaarlijkse Actie Kerkbalans. Thema dit jaar: ‘Geef 
vandaag voor de kerk van morgen’. Tijdens de actie krijgen alle parochianen 
een brief met het verzoek ook in 2023 een financiële bijdrage aan hun eigen 
geloofsgemeenschap te geven. We kunnen dat verzoek niet beter onder-
steunen dan met deze bijdrage van onze pastoor:

Logo Kerkbalans 2023.
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Vanaf het moment dat we iets of iemand ‘ontvangen’ weten 
we dat we ook weer moeten loslaten. In de meeste gevallen 
krijg je ook iets terug, in het geval van deze moeder een 
dochter die werkt aan haar toekomst, in de weekenden waar-
schijnlijk tassen vol wasgoed. 
 
Maar wat is het moeilijk, loslaten. Van je partner door demen-
tie, overlijden. Niet meer kunnen werken vanwege je gezond-
heid. Een scheiding, de kinderen niet meer dagelijks zien. 
Mijn kerk of parochie: niet meer wat het was, ik voel me 
soms verweesd. Loslaten: dat wil ik eigenlijk niet. 
 
We leven in de periode van Advent naar Kerstmis. Midden in 
onze worstelingen laat God weten dat Hij toekomst wil met 
ons mensen. Het leven is voor God zo de moeite waard dat 
Hij in ons midden opnieuw geboren wil worden. Ondanks dat 
er oorlog is en zoveel zinloos geweld, we niet altijd zorgzaam 
met de schepping omgaan. 

God zal geboren worden als een mensenkind, klein en kwets-
baar. Niet als een groot standbeeld of in een paleis. Een 
geschenk voor ons mensen waarvan we weten dat we nooit 
hoeven los te laten. Een vader zei tijdens een doopvoorbe-
reiding: ‘Ik laat mijn kind dopen opdat ze mag weten dat ze 
nooit alleen is.’ Dat vond ik mooi, treffend. Bij alles wat we 
meemaken, bij ontvangen én loslaten: we mogen weten nooit 
alleen te zijn. Dat wens ik u en uw dierbaren van harte toe. 
Pastoor Harrold Zemann 

‘Vervelend dat mijn dochter op kamers gaat’, hoorde ik 
een moeder zeggen. Waarschijnlijk gunt ze haar het 
studentenleven wel, maar zal ze de zorg en de gezellig-
heid thuis gaan missen.

VAN DE PASTOOR 
Loslaten…..

Vandaag de dag: miljoenen vluchtelingen, van 
wie velen geen dak boven hun hoofd krij-
gen. Duizenden thuis- en daklozen, die 
door welke oorzaak ook moeten zwerven. 
 
Oorlogen, woningtekorten, mensen 
vermalen door ambtelijke molens, onop-
gemerkt omdat we te veel met ons eigen 
leefwereldje bezig zijn. In wat voor wereld 
leven we? Maar wel zingen 'Vrede op aarde, 
aan de mensen van goede wil' en 'Ere zij God in 
den hoge'.  
 
Dat God onder ons wilde zijn, en niet op grote afstand in 
den hoge, heeft meer betekenis en invloed op ons mens-
zijn. Emmanuel - God met ons! En als God met ons is, wie 
zal dan tegen zijn? Dat hangt af van hoe we ons gedragen: 
een beetje goddelijk, een beetje medemenselijk? 

Zoiets bestaat niet uit het afkopen van sociale emoties om 
ons recht op een onbezorgd leven te bewaren. Allereerst 
wordt ons gevraagd ons te bezinnen op wie we willen zijn, 
wat we kunnen betekenen voor elkaar (en zo voor onszelf). 

Bewustzijn is de basis voor liefdevol handelen. 
En dan mogen we met de engelen meezin-
gen: Vrede op aarde. Vrede in je hart, je 
handen, je handelen. 
Ooit had ik een collega die zijn kerstpak-
ket weigerde met: ‘Ik heb liever dat de 
directeur eens langskomt en aandacht 

heeft voor wat we doen.’ Kerstvrede zit 
soms in een klein gebaar. En als dát je zelfs 

teveel is, kun je altijd nog alle naasten in je 
hart sluiten met een gebed, een kaars opsteken. 

 
Bij een uitvaart wordt vaak gezongen: ‘Niemand leeft 

voor zichzelf, niemand sterft voor zichzelf.’ Dat van harte 
kunnen beamen, zou mooi zijn. Niet alleen bij een uitvaart, 

maar altijd. En vooral als we stilstaan bij de betekenis van 
Kerstmis. 
Bart van Soest, parochiaan Leersum 

Kerstvrede zit soms in een klein gebaar

november 2022 - februari 2023

Jozef en Maria waren geen vluchtelingen maar moesten 
reizen vanwege een volkstelling, en toen ze aankwamen 
was er geen plaats voor hen en belandden ze in een stal.
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Tijdens de Inloopkerk vroeg ik aan 
onze Oekraïense gasten hoe zij 
Kerstmis vieren, wat zijn de gebrui-
ken, de rituelen? 
 
Via de translate-app op de telefoon wordt 
mij verteld dat Oekraïne Kerst viert op 6 
en 7 januari en dat het vooral een feest 
is van ‘samen vieren’. Op Kerstavond wordt er langs de deuren gegaan van de 
familieleden. Men zingt elkaar de vreugdevolle geboorte van Christus toe. Daarna 
wordt er gezamenlijk gegeten. Traditiegetrouw komen er maar liefst 12 gerechten 
op tafel die geen vlees, melk en eieren mogen bevatten. Van generatie op generatie 
is Kutya een belangrijk en onmisbaar, zoet gerecht tijdens de kerstdagen. Het 
wordt bereid op basis van gerst of andere granen waarvan honing, abrikozen en 
rozijnen toegevoegde smaakmakers zijn. 
 
Op kerstavond is de kerk open, sommigen brengen daar zelfs de hele nacht door. 
De komende kerst zal zo anders zijn, zonder familieleden die hen zo dierbaar zijn. 
Desondanks hoop blijven houden, omhoog kijken, en bidden. 
Met dank aan Oksana Golovasenko voor haar uitleg. 
Gina Peters, Team Verbinding 
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Toen de familieleden met Kerstmis in 
Oekraïne nog bij elkaar langs de deur 
gingen; foto van de telefoon van Oksana 
Golovasenko.

Utrechts Byzantijns 
Koor zingt Oekraïense 
kerstliederen 

Een kerstconcert op 8 januari: is 
dat niet twee weken te laat? Niet, 
dus. In het westen zijn wij gewend 
het Kerstfeest te vieren op 24 en 
25 december. Daarmee volgen wij 
de Gregoriaanse kalender. De 
meeste Oekraïners vieren Kerst 
volgens de Juliaanse kalender, op 
7 en 8 januari. 
 
In samenwerking met de Raad van 
Kerken Doorn bieden Oekraïners een 
uitvoering aan van Oekraïense kerst-
liederen, te vertolken door het 
Utrechts Byzantijns Koor. Het optre-
den vindt plaats in de serie Muziek in 
het Kerkelijk Jaar, onder auspiciën 
van de Raad van Kerken Doorn. Op 
16 juni gaf dit koor een benefietcon-
cert voor de Oekraïense vluchtelingen 
die in Doorn verblijven. Dat was een 
overweldigend succes. Voor wie daar 
niet bij kon zijn, is dit een nieuwe 
kans. 
 
Het Utrechts Byzantijns Koor werd 
ruim 70 jaar geleden opgericht door 
Myroslav Antonowycz (1917-2006), 
een Oekraïense operazanger en 
componist. Hij studeerde muziekwe-
tenschappen aan de Universiteit 
Utrecht, waar hij ook promoveerde. 
Het Utrechts Byzantijns Koor kent 
alleen mannelijke zangers. Het reper-
toire bestaat uit Oekraïense liturgi-
sche en profane liederen. Sinds 2017 
staat het koor o.l.v. de Oekraïense 
dirigente Iryna Yestakhiivna Gorvanko. 
Datum: zondag 8 januari 2023. Plaats: 
Maartenskerk, Kerkplein 1, Doorn. Tijd: 
16.00-17.00 uur. Entree: gratis, collecte 
bij de uitgang. 
 

Oekraïne viert  
Kerstmis  
begin januari

Digitale adventsretraite Jezuïeten
‘Het woord is mens geworden’ is de 
titel van de digitale adventsretraite 
2022. Die begint de eerste advents-
zondag, 27 november, en eindigt met 
Kerstmis. Het is de 17e digitale 
retraite van de Jezuïeten. Er zullen 
zo’n 20.000 mensen meedoen. De 
teksten zijn geschreven door de regio-
nale overste van de Jezuïeten in de 
Lage Landen, Marc Desmet sj. 
 
Belangstellenden kunnen zich inschrij-
ven via www.adventsretraite.org. Zij 
krijgen dagelijks gratis een gebedsmail 

toegestuurd met Bijbelteksten, meditatieve vragen, citaten en technische gebed-
stips. Het geheel vormt een innerlijke reis om de adventsperiode en de menswording 
van God intenser te beleven. Op zaterdagochtenden tijdens de adventstijd kunnen 
deelnemers meedoen aan een geleide meditatie, via ZOOM. 
 
Ervaringen van deelnemers aan de vorige editie: 
‘Dit geeft structuur aan mijn bidden, ordent mijn innerlijk leven.’ 

‘Een zinvolle begeleiding om gestructureerd gebed in te plannen én vol te houden.’ 

‘Ik deed de retraite samen met mijn man. Leverde mooie gesprekken op.’ 

‘Ik kom niet tot werkelijk mediteren, maar zo'n dagelijkse speldenprik doet me 

goed: een klein moment van aandacht en bezinning.’ 

Poster die de digitale adventskalender 
promoot.



Wie dat medeparochianen wil gunnen, 
kan zich tot zaterdag 10 december 
aanmelden via Annemarie Damen, 06-
12891915, famdamen82@hotmail.com 
of Gina Peters, 06-23045492, 
petersgcm@gmail.com, om zo een 
mooie kerststallenroute door het gebied 
van onze parochie te maken. Die zal dan 
zijn te lopen of rijden op zaterdag 17 
december van 14.00-17.00 uur. 
 
Geloofsgemeenschap Maarn wil sowieso 
al meedoen. Het plan daar is vóór 17 
december bij de ramen van De Ark, 
Amersfoortseweg 50, op planken met 

verlichting kerststallen te plaatsen die van 
buitenaf zichtbaar zijn. Binnenin de Ark 
en de kerk wordt kerstversiering aange-
bracht, die tot na Driekoningen blijft zitten. 
De organisatoren hopen dat mensen 
willen bijdragen aan de expositie, door 
kerstgroepen beschikbaar te stellen. 
 
Een voorbeeld van wat voor moois er te 
bewonderen kan zijn, werd al ingestuurd 
door de fam. Schutijser uit Driebergen. 
Hun uitleg: ‘Bijgaande kerststal staat 
altijd prominent in onze huiskamer. Hij 
komt uit het ouderlijk huis, is in de jaren 
1940 aangeschaft en roept daarmee bij 

ons pure nostalgie op. Het mooiste dat 
wij ons herinneren van vroeger is, dat 
we na de nachtmis met elkaar beschuit 
met muisjes aten en het kindje Jezus 
een kusje mochten geven voordat we 
het in de kribbe legden.’ 
 
En: ‘Kerstmis is voor ons het feest van 
het Licht. Jezus, voor ons geboren op 
aarde, maar ook telkens opnieuw in ons 
hart. Wij hebben altijd kerststallen verza-
meld, meer dan 50 zetten we in onze 
kamer. Iedereen is van harte welkom 
die te komen bekijken op 17 december 
tijdens de Kerststallenroute.’ 
Hennie en Leon Schutijser, parochianen Drieber-
gen 
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Kerststallen in december horen bij huiskamers van katholieken. Vaak zijn 
zulke opstellingen ook persoonlijk: er zit een verhaal aan vast. Mede 
daarom zijn ze de moeite waard ze eens bij een ander te bewonderen.

Kerststal uit 1940 van de fam. Schutijser uit Driebergen.

Kerststallenroute ‘vertelt’  
persoonlijke verhalen deelnemers

Kerststallen voor de ramen 
van de Ark in Maarn.

Actie Caritas St. Maarten t.b.v. vluchtelingen: 
DONEER JE KERSTPAKKET 

Een nieuw Caritasbestuur treedt aan (zie pagina 10 en 11), en wat is een 
passender begin dan een diaconale kerstactie t.b.v. mensen in ons midden 
die het niet makkelijk hebben? Daarom: krijgt u een kerstpakket dat u kunt 
missen, of een eindejaarsgratificatie die u – misschien gedeeltelijk 
– kunt missen, wilt u die dan doneren? De pakketten worden 
door Caritas verzameld en tegen Kerstmis aangeboden aan 
vluchtelingen via Stichting Noodfonds Vluchtelingenhulp 
Utrechtse Heuvelrug. U kunt uw pakket inleveren 
bij uw eigen kerk. Een financiële bijdrage kan 
overgemaakt worden aan PCI Sint Maarten 
Utrechtse Heuvelrug, o.v.v. kerst voor vluchte-
lingen, banknr. NL47 RABO 0375209468. Op 
deze wijze kunnen we dienstbaar zijn naar de vluch-
telingen op onze Utrechtse Heuvelrug. Van harte 
hopen we dat het samen gaat lukken. 
Harrie van Dijk, voorzitter Caritas, Nelleke Spiljard, pastoraal werker 

Ariënsprijs
De Utrechtse hulpbisschop mgr. Hoog-
enboom heeft zaterdag 22 oktober de 
Ariëns Prijs voor Diaconie (1.500 euro 
en een kunstwerk) uitgereikt aan het 
Mr. Geertshuis uit Deventer. Dit is een 
oecumenische ontmoetingsplek voor 
wie eenzaam is, op straat leeft, 
psychisch en maatschappelijk vastloopt. 
De publieksprijs ging naar een tiener-
groep uit Almelo die maandelijks een 
hulpvraag uit hun parochie inlost. Loes 
Grimmelijkhuizen sprak namens een 
genomineerd project uit parochie Sint 
Maarten: het bieden van onderdak aan 
ongedocumenteerde vluchtelingen in 
haar woonplaats Leersum: ‘Drie projec-
ten uit onze parochie waren genomi-
neerd: de Vastenactie Woudenberg, het 
breien van mutsen en sjaals voor vluch-
telingen door mevrouw Baan uit Zeist, 
en het Leersumse project.’
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Daarbij gaat het hem, filosofeert hij verder, om de ziel: ‘We 
zijn samen kerk. En die staat op vier poten: liturgie, catechese, 
pastoraat én diaconie. Dienstbaar zijn voor je naaste is de 
kern van het geloof, en daar werk ik graag concreet aan mee. 
Van Caritas is belangrijk dat je als kerk beschikbaar bent, dat 
we er zijn voor de ander. Met concrete hulp, zoals een fiets 
regelen voor iemand uit de bijstand die een baan vindt en 
naar zijn werk moet kunnen, een wasmachine kopen voor 
een gezin in de schuldsanering, een treinkaartje betalen voor 
een asielzoeker die op gesprek moet naar Den Haag. Maar, 
de Caritas-hulp gaat veel verder.’ 
 
Hij legt uit. De instelling wijst mensen die in de problemen 
komen óók de weg naar instanties. Zoals het Wegwijscafé, 
dat gericht verder doorverwijst. Of naar subsidiemogelijkheden. 
Naar de Stichting Jarige Job, die ouders die krap zitten onder-
steunt bij het aankleden van een verjaardagspartijtje van hun 
kind. Naar vrijwilligers die helpen bij het invullen van formu-
lieren, die taalonderwijs geven. Naar de Voedselbank, het 
Reparatiecafé, de Weggeefwinkel, het Schuldhulpmaatjepro-
ject. ‘Dit én de concrete hulp zijn onze twee grote taken. En 
die zijn even belangrijk. En meestal hangen ze samen. Zoals 
dat we bij de Weggeefwinkel acht Afghanen aan werk konden 
helpen; enorm gedreven zijn die mensen.’ 

Inno van Maanen wordt de nieuwe penningmeester. Caritas 
heeft een eigen jaarbudget uit collectes, legaten en beleg-
gingen, vertelt hij. Dat gaat op aan snelle reacties op indivi-
duele aanvragen en aan bijvoorbeeld donaties aan organisa-
ties als de Voedselbank of de Stichting Vrienden van 
Vluchtelingen (hulp bij inrichten toegewezen woningen; steun 
bij naar Nederland halen van een op de vlucht ergens achter-
gebleven kind). Vorig jaar kwamen er 14 aanvragen bij PCI 
Sint Maarten binnen. 
 
Het kapitaal van Caritas Sint Maarten wordt, aldus Inno,  
collectief, met andere Caritasinstellingen en parochies, belegd 
om er zo’n hoog mogelijk rendement mee te halen.  Maar 
ons  geld  heeft  ons oormerk en daar hebben wij gezag over. 
Maandelijks wordt vanuit dat collectief ons rendement uitge-
keerd waarmee wij ons werk kunnen doen. 
 
Harrie gaat ervan uit dat het nieuwe bestuur te maken krijgt 
met groei, de komende tijd, van de nood onder mensen 
vanwege alle maatschappelijke onrust van dit moment: diverse 
crises, en daarmee samenhangende onzekerheden: ‘Meer 
mensen zullen ondersteuning nodig hebben. Hen moeten we 
de weg wijzen: naar bijstand aanvragen, betalingsregelingen 
treffen met energieleveranciers, naar  instellingen als de 

Interview

Al is hij, zegt hij over zichzelf, ‘geen brave katholiek’, het 
evangelie vindt hij ‘wel een goed verhaal’. Harrie van 
Dijk, de nieuwe voorzitter van de Parochiële Caritas 
Instelling Sint Maarten, kortweg Caritas, vindt dat de 
wereld beter wordt van wat het evangelie te zeggen 
heeft: ‘De rechtvaardigheid en de bemoediging erin zijn 
wezenlijk voor mij. In die zin ben ik op en top katholiek, 
en deze elementen zijn het, meer dan het bestuurswerk 
dat mij wacht, die mij in het voorzitterschap van Caritas 
aantrekken.’

Nieuw Caritasbestuur 
verwacht toename werk 
door alle crises van nu

De Parochiële Caritas Instelling Sint Maarten heeft 
een nieuw bestuur. Voorzitter, secretaris en penning-
meester stellen zich voor, vertellen over hun drijfve-
ren en over wat Caritas zoal aan hulp biedt. ‘Meer 
mensen zullen de komende tijd ondersteuning nodig 
hebben. Hen moeten we de weg wijzen.’

’BELANGRIJK DAT JE ALS KERK 
BESCHIKBAAR BENT VOOR DE ANDER’



 

11

Interview

Voedselbank, de Weggeefwinkel. En naar de Algemene Spaar-
bank Nederland, die aanbiedt te helpen bij het betalen van 
de energierekening, zuinig afstellen van installaties in huis, 
het benaderen van de huisbaas.’ 
 
Aanvragen komen binnen bij een veldwerker, van wie elke 
geloofsgemeenschap er een zou moeten hebben. ‘Deze beoor-
deelt de aanvragen en doet aanbevelingen aan het bestuur. 
Dat neemt de beslissing’, zegt Harrie. 
 
Deze structuur draait volgens hem perfect: ‘Het nu afgetreden 
bestuur, enkele jonge vrouwen, laat een gespreid bed achter. 
Het systeem van aansturing van aanvragen, administratie 
ervan, de motivering van besluiten loopt op rolletjes.’ 
 
Toch zijn er twee zaken waarin het nieuwe bestuur zijn tanden 
moet zetten: het veldwerkersteam op sterkte brengen én de 
zichtbaarheid van Caritas vergroten: ‘Nu zijn er een postbus- 
en een e-mailadres, die we breder bekend moeten maken; 
mogelijk is ook een huisadres nodig, zodat hulpvragers zich 
gemakkelijk tot ons kunnen richten. En parochianen moeten 
weten dat we bestaan, wat we doen: wij willen belééfd worden 
in de parochie. Hoe we dit alles gaan invullen, moeten we 
nog nader bepalen.’ 
 
Inno pleit wel voor een voorzichtige omgang met zichtbaarheid: 
‘Wat we niet willen is dat er na een afwijzing ineens mensen 
voor de deur staan, of dat je op straat wordt aangesproken’, 
Harrie vult aan: ‘Ook zou ik het niet prettig vinden wanneer ik 
‘s avonds thuis een telefoontje krijg met een hulpvraag.’ 

november 2022 - februari 2023

Harrie van Dijk 
De nieuwe PCI-voorzitter Harrie 
van Dijk (70) is van oorsprong 
Hagenees, woont sinds 1986 
in Zeist. Werkte tot zijn 34ste 
als verpleegkundige, werd toen 
docent verpleegkunde en 
volwasseneneducatie bij een 
ROC. In 2000 begon hij part-
time ook een klusbedrijf, om 
tijd te hebben zijn zieke vrouw 
bij te staan, die later overleed. 

Was in het verleden penningmeester in het parochiebestuur 
van Dijnselburg Zeist, vervolgens in het Caritasbestuur. Sinds 
2010 is hij actief in de Josephclub Zeist (jongeren). 
 

 
Inno van Maanen 
Inno van Maanen (64), nieuw 
als penningmeester in het PCI-
bestuur, werkt als servicemon-
teur koudetechniek. Geboren 
in Zeist, woont 25 jaar in 
Austerlitz. Was 15 jaar lang 
bestuurder van de enkele jaren 
geleden opgeheven OLV van 
Altijddurende Bijstand Austerliz. 
Heeft ‘ja’ gezegd tegen de 
functie vanwege het bestuur-

lijke. De onderlinge betrokkenheid binnen het katholicisme 
vindt hij aangenaam. Kerkt tegenwoordig nog weleens bij de 
PKN in zijn woonplaats. 
 

 
Mieke Sinkeldam 
Mieke Sinkeldam (45) wordt 
secretaris. Met haar man heeft 
zij delicatessenwinkel & cate-
ringbedrijf ‘Lekker’ in Drieber-
gen. Geboren in Utrecht, opge-
groeid in Zeist, vier jaar 
geleden verhuisd naar Drieber-
gen. Kreeg een katholieke 
opvoeding. Vader was ‘bevlo-
gen lid’ van gemengd koor 
Zeist West, zij zat ook in kerk-

koren, het langst in Jongerenkoor Driebergen (JKD). Daar 
ontmoette zij haar man. ‘Aan onze dochters, 9 en 12 jaar, 
geven we het katholieke geloof mee: alle rituelen, kerkbezoek 
e.d. Maar: wat als er straks geen kerk meer is? Ik voelde dat 
het nodig was mijn steentje bij te dragen om te zorgen dat 
alles blijft doorgaan. Mijn echtgenoot is actief binnen de 
kinderdiensten, mij sprak deze bestuursfunctie aan vanwege 
het thema: lokale armoede zou niet moeten kunnen bestaan 
in ons welvarende land.’ Ander vrijwilligerswerk: actief in de 
JKD-jubileumcommissie (januari 2023: 50-jarig jubileum), 
eerdere vrijwilligersfuncties bij dat koor. 

Voorzitter Harrie van Dijk (l.) en penning-
meester Inno van Maanen; ‘Wij willen 
belééfd worden in de parochie. Secretaris 
Mieke Sinkeldam ontbreekt op deze foto. 
FOTO Jos van der Meer



Vieringenrooster zaterdag 19 november 2022  
t/m zondag 12 februari 2023 (A-jaar)

ZATERDAG 19 NOVEMBER 
V : 15.00 Leersum H. Zemann 
E : 19.00 Driebergen H. Zemann 
 
ZONDAG 20 NOVEMBER,  
CHRISTUS KONING 
C : 09.30 Doorn G. Peters 
C : 09.30 Leersum K. Faber 
E : 11.00 Maarn H. Bloem 
C : 11.00 Woudenberg werkgroep 
E : 11.00 Zeist J. Rutgers 
 
ZATERDAG 26 NOVEMBER 
E : 19.00 Woudenberg J. Rutgers 
 
ZONDAG 27 NOVEMBER,  
1e ADVENT 
C : 09.30 Doorn E. Rietveld 
C : 09.30 Driebergen werkgroep 
C : 09.30 Leersum M. Sarot 
C : 11.00 Maarn E. Rietveld 
O : 19.00 Woudenberg M. Sarot       ❽        
E : 11.00 Zeist J. Rutgers 
 
DINSDAG 29 NOVEMBER 
v : 19.30 Leersum M. Sarot 
 
ZATERDAG 3 DECEMBER 
E : 19.00 Doorn H. Zemann 
G : 17.00 Zeist M. v.d. Horst 
 
ZONDAG 4 DECEMBER, 2e ADVENT 
E : 09.30 Driebergen H. Bloem 
C : 09.30 Leersum M. Sarot 
C : 11.00 Maarn K. Faber 
C : 11.00 Woudenberg M. v.d. Horst 
E : 11.00 Zeist H. Zemann      
 
DINSDAG 6 DECEMBER 
v : 19.30 Leersum Ds. A. Altena 
 
ZATERDAG 10 DECEMBER 
E : 19.00 Leersum J. Wissink 
 
ZONDAG 11 DECEMBER,  
3e ADVENT      
E : 09.30 Doorn J. Rutgers 
C : 09.30 Driebergen N. Spiljard    ❶ 
C : 11.00 Maarn M. Sarot 
C : 11.00 Woudenberg  N. Spiljard 
E : 11.00 Zeist J. Rutgers 
 
DINSDAG 13 DECEMBER 
v : 19.30 Leersum N. Spiljard 
 
WOENSDAG 14 DECEMBER 
E : 14.00 Leersum   H. Zemann   ❷ 
 
DONDERDAG 15 DECEMBER 
E : 10.30 Driebergen H. Zemann   ❷ 

ZATERDAG 17 DECEMBER 
E : 19.00 Driebergen     H. Zemann 
 
ZONDAG 18 DECEMBER,  
4e ADVENT 
C : 09.30 Doorn M. Sarot 
K : 09.30 Doorn A.k. Damen  ❸ 
C : 09.30 Leersum N. Morpey 
C : 11.00 Maarn N. Morpey 
C : 11.00 Woudenberg M. Sarot 
E : 11.00 Zeist H. Zemann 
 
DINSDAG 20 DECEMBER 
v : 19.30 Leersum Ds. H. Breu- 

nese 
 
ZATERDAG 24 DECEMBER,  
KERSTAVOND 
E : 19.00 Doorn H. Zemann 
C : 22.00 Driebergen N. Spiljard 
E : 21.00 Leersum H. Bloem 
E : 21.00 Woudenberg H. Zemann 
C : 19.00 Zeist M. Sarot 
C : 21.00 Zeist M. Sarot 
E : 23.00 Zeist H. Zemann 
 
ZONDAG 25 DECEMBER,  
1e KERSTDAG 
C : 09.30 Doorn N. Spiljard 
E : 09.30 Driebergen J. Rutgers 
C : 09.30 Leersum M. Sarot 
E : 11.00 Maarn H. Bloem 
C : 11.00 Woudenberg M. Sarot 
E : 11.00 Zeist J. Rutgers 
k : 15.00 Zeist M. v.d. Horst 
 
MAANDAG 26 DECEMBER,  
2e KERSTDAG 
E : 11.00 Zeist H. Zemann 
 
ZATERDAG 31 DECEMBER 
Geen viering 
 
ZONDAG 1 JANUARI 2023,  
MARIA, MOEDER VAN GOD 
C : 10.00 Leersum M. Sarot 
E : 11.00 Maarn H. Zemann 
E : 11.00 Woudenberg M. v.d. Horst 
O : 10.30 Zeist v.n.n.b.         ❺ 
E : 09.15 Zeist H. Zemann 
 
ZATERDAG 7 JANUARI 
E : 19.00 Doorn J. Rutgers 
G : 17.00 Zeist     M. v.d. Horst 
 
ZONDAG 8 JANUARI,  
OPENBARING DES HEREN 
K: 09.30 Doorn A.k. Damen  ❸ 
C : 09.30 Driebergen N. Spiljard      
C : 09.30 Leersum M. Sarot 

C : 11.00 Maarn N. Spiljard 
C : 11.00 Woudenberg K. Faber 
E : 09.15 Zeist J. Rutgers 
 
ZATERDAG 14 JANUARI 
E : 19.00 Leersum J. Wissink 
 
ZONDAG 15 JANUARI, 2e ZO DHJ 
O : 10.30 Doorn N. Spiljard    ❻ 
E : 09.30 Driebergen H. Bloem 
E : 14.00 Driebergen ????? ❹ 
O : 10.00 Leersum dominee ❼ 
C : 11.00 Maarn M. v.d Horst 
O : 10.00 Woudenberg werkgroep    ❽ 
O : 10.00 Zeist v.n.n.b. ❾ 
E : 09.15 Zeist J. Rutgers  
 
ZATERDAG 21 JANUARI 
E : 19.00 Driebergen H. Zemann 
 
ZONDAG 22 JANUARI, 3e ZO DHJ 
O : 10.00 Driebergen werkgroep 10 
C : 09.30 Leersum N. Spiljard 11 
E : 11.00 Woudenberg J. Rutgers 
E : 09.15 Zeist J. Rutgers 
 
ZATERDAG 28 JANUARI 
E : 19.00 Woudenberg H. Zemann 
 
ZONDAG 29 JANUARI, 4e ZO DHJ 
E : 09.30 Doorn H. Bloem 
C : 09.30 Driebergen M. Sarot 
C : 09.30 Leersum werkgroep 
C : 11.00 Maarn E. Rietveld 
E : 09.15 Zeist H. Zemann 
 
ZATERDAG 4 FEBRUARI 
E : 19.00 Doorn J. Rutgers 
G : 17.00 Zeist     M. v.d. Horst 
 
ZONDAG 5 FEBRUARI, 5e ZO DHJ 
C : 09.30 Driebergen N. Spiljard ❶ 
C : 09.30 Leersum M. Sarot 
C : 11.00 Maarn K. Faber 
C : 11.00 Woudenberg M. v.d. Horst 
E : 09.15 Zeist J. Rutgers 
 
ZATERDAG 11 FEBRUARI 
E : 19.00 Leersum H. Zemann 
 
ZONDAG 12 FEBRUARI, 6e ZO DHJ 
C : 09.30 Doorn werkgroep D. 
K : 09.30 Doorn A.k. Damen  ❸ 
E : 09.30 Driebergen H. Bloem 
C : 11.00 Maarn werkgroep D. 
E : 11.00 Woudenberg H. Zemann 
E : 09.15 Zeist H. Zemann      

WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN. HET MEEST ACTUELE ROOSTER VINDT U OP ONZE WEBSITE: 
WWW.PAROCHIE-SINTMAARTEN.NL.
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https://www.parochie-sintmaarten.nl/vieringen
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E  :  Eucharistieviering 
C  :  Communieviering 
G  :  Gebedsviering 
O  :  Oecumenische viering 
K  :  Kleuterkerk 
k   :  kindje wiegen 
V  :  Vormselviering 
v   :  Vesper 
v.n.n.b. voorganger nog niet bekend 

❶ Kinderwoorddienst 

❷ Adventsviering 

❸ Kleuterkerk, Ons Centrum, Dorpsstraat 15, Doorn 

❹ Kisiclub, viering en activiteiten 

❺ KCZW, De Clomp 33-02, Zeist 

❻ Maartenskerk, Kerkplein 1, Doorn 

❼ Johanneskerk, Lomboklaan 9, Leersum 

❽ De Voorhof, Nico Bergsteijnweg 139, Woudenberg 

❾ Noorderlichtkerk, Bergweg 92B, Zeist 

10 Grote Kerk, Hoofdstraat 115, Driebergen 

11 Gezamenlijke viering Doorn, Maarn, Leersum  

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. 

Eucharistievieringen door de week 
• Driebergen: elke woensdagmorgen (E) om 09:30 uur 

in de Petrus- en Pauluszaal, Rijsenburgselaan 4. 
 
• Woudenberg: elke woensdagmorgen (C) om 09:30 

uur in de H. Catharinakerk, W. de Zwijgerlaan 38. 
 
• Zeist: elke donderdagmorgen (E)om 09:30 uur in de 

St: Josephkerk, Rozenstraat 20. 
 
• Maarn: elke vrijdagmorgen (E) om 09:30 uur in de 

St: Theresiakerk, Amersfoortseweg 50. Vanaf 09:00 
uur staat het Heilig Sacrament uitgesteld en is er gele-
genheid voor aanbidding Parochianen uit de hele paro-
chie zijn welkom! Kijk voor de voorgangers van deze 
vieringen op onze website.

Vieringen in tehuizen 

In woonzorgcentrum Heerewegen is er elke derde woens-
dag van de maand om 10:00 uur een communie- of 
eucharistieviering. 
 
Wijzigingen voorbehouden. Het meest actuele rooster 
vindt u op onze website www.parochie-sintmaarten.nl.  

november 2022 - februari 2023

Nieuws 
& achtergrond

Gedurende haar stage als diaconaal assistent doet 
parochiaan Annemarie Damen verslag van haar erva-
ringen bij de Sant'Egidio gemeenschap in Apeldoorn. 
Hierbij de eerste aflevering.

Bij Kledingbank is Gods 
Geest aan het werk
‘We begonnen achterin een kerk met kleding uitde-
len’, vertelde Gea Dashorst mij. Gea is getrouwd met 
Ronald Dashorst, werkzaam als diaken in de Emmäus-
parochie, bij de O.L. Vrouwekerk in Apeldoorn, tevens 
voorzitter van de Sant'Egidio gemeenschap Apeldoorn. 
Gea is daar coördinator van de Kledingbank. Ronald 
en Gea raakten in 2008 in Antwerpen geïnspireerd 
door de Sant'Egidio gemeenschap daar, waarna zij er 
in 2015 een in Apeldoorn opzetten. 
 
Sant'Egidio, in 1968 gesticht (door Andrea Riccardi), werd 
in de loop der jaren een gemeenschap die in meer dan 70 
landen wereldwijd mannen en vrouwen van elke leeftijd en 
in elke situatie verwelkomt, met bijzondere aandacht voor 
wie in de misère zit. Zij worden verenigd door het luisteren 
naar het evangelie en de vrijwillige inzet voor armen en 
vrede. In Nederland zit de stichting in o.a. Amsterdam, 
Roosendaal en Utrecht. 
 
Gea Dashorst is mijn aanspreekpunt en beantwoordt altijd 
allervriendelijkst mijn vragen. Ook de Kledingbank-vrijwil-
ligsters zijn behulpzaam en vriendelijk. Elke nieuwe dag bij 
Sant'Egidio voelt voor mij als een feestdag. Het warme 
welkom door iedereen, het liefdewerk voor de Kleding-
bankbezoekers en de tijd en aandacht voor elkaar maken 
diepe indruk op mij. 
 
Bij binnenkomst worden de Kledingbankbezoekers welkom 
geheten, er wordt geluisterd naar hun persoonlijke verhaal 
– dat soms schrijnend is –, vervolgens worden zij inge-
schreven in een kaartsysteem. Op hun kaart worden naam 
en gezinssamenstelling genoteerd; hier komt geen compu-
ter aan te pas. Aan de hand van de persoonlijke gegevens 
mogen ze een maximum aan kledingstukken meenemen. 
Dat kan eens per acht weken. De kleding wordt door de 
vrijwilligsters met aandacht gesorteerd en indien nodig 
gestreken. 
Ik zie hier Gods Geest aan het werk, het brengt goede 
vruchten voort (Galaten 5:22-23). 
Annemarie Damen 

De Kledingbank van Sant'Egidio in Apeldoorn.  
FOTO Annemanie Damen
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Nieuws 
& achtergrond
Nieuws 
& achtergrond

Songs die je hart raken; 
kom naar Top 2000 viering 
 
Is er een lied dat onmiddellijk 
recht naar je hart gaat? Dat je 
ontroert, je haarscherp laat voelen 
waar het in het leven om gaat? 
God is niet alleen te vinden in de 
Bijbel, in de mis. God is overal: in 
het dagelijks leven, je hart, en 
heel vaak in muziek. Zegt een 
psalm niet dat God troont op de 
vleugels van een lied? 
 
Zondag 27 november is in de St. 
Josephkerk te Zeist om 16.00 uur 
onze ‘Top 2000 viering’. Daarin 
verbinden we steeds stukjes uit lied-
teksten met het geloof. Aan de hand 
van ingezonden verhalen van paro-
chianen spelen jonge muzikanten, 
deels afkomstig uit onze ‘Joseph 
Club’, onder de naam Milk&Honey, 
nummers met een speciale betekenis 
of boodschap. De viering wordt voor-
gegaan door Harrold Zemann en 
Nelleke Spiljard. De jongeren brengen 
met een koor én gastartiest Pearl 
Jozefzoon bekende nummers als ‘Alles 
is liefde’, ‘Oh happy day’ en ‘Piano-
man’. 
 
De jongeren zijn al een tijd aan het 
repeteren en we hopen dat velen 
komen luisteren en af en toe meezin-
gen. Is er een (pop/rock)nummer dat 
een speciale betekenis heeft of waar-
van de tekst jou altijd raakt? Mail 
dan de titel, met korte uitleg, naar  
marianvanderlaan1951@gmail.com. 
Wie weet komt het terug tijdens de 
viering. 
 
Via Instagram is mee te kijken met de 
voorbereidingen:  
www.instagram.com/milkandhoneynl 
 

Wandel mee door het kerstverhaal, 
in het Grote Bos
Twee jaar geleden werd een mooi idee geboren: laten wij als kerken samen 
met het dorp onder de open hemel op kerstavond 24 december een tocht 
maken door het Bijbelse kerstverhaal.

Twee keer kon dit, door corona, niet 
doorgaan. Dit jaar hopen de Raad van 
Kerken Driebergen en recreatieterrein 
het Grote Bos op een mooie kerstbele-
ving. De parochie doet van harte mee 
met dit evenement: zelf deel zijn van 
het kerstverhaal. Er is deze keer dus 
geen vroege kerstviering voor kinderen 
in de St. Petrus' bandenkerk. 
 
Voor de kerstwandeling is jong en oud 
uit Driebergen en omgeving uitgenodigd. 
Ze voert langs scènes uit het kerstver-
haal over de geboorte van Jezus: een 
ontmoeting met Jozef en Maria en de 
ezel, schaapherders met hun schapen, 
engelen die hemelsmooi zingen, de 
wijzen uit het oosten, Herodes met zijn 
lakeien. De wandeling eindigt in de 
geboortegrot. Vanaf daar nemen we het 
licht mee naar de Markt van Bethlehem, 
waar het gezellig druk is. Mensen 
ontmoeten elkaar, drinken warme 

chocolademelk, nemen wat lekkers.  
Er kan zelfs geschaatst worden. De 
wandeling wordt in kleine groepjes 
gemaakt. Tussen 18.00 en 19.30 uur 
is te starten. Eindtijd: rond 21.00 uur. 

Om de wandeling in goede banen te 
leiden zoeken wij: 

• groepjes zangers die bij de 
aankomst, onderweg, of op de 
Markt van Bethlehem zingen (mag 
een heel koor zijn); 

• verkeersregelaars; 
• begeleiders die wandelaars ontvan-

gen en de weg wijzen; 
• mensen die een scène uitbeelden; 
• chocomelschenkers. 
Meehelpen/meer informatie? Contact 
tot 26 november via Marjolein Tiemens, 
m.tiemens@planet.nl, 06 20774093.

Hulp gevraagd

Adventsactie voert dit jaar campagne voor een goede start in het 
leven van ieder kind. Eén op de 27 kinderen sterft voor het vijfde 
levensjaar. Adventsactie vraagt aandacht voor hoop: op de komst 
van het Licht, een betere wereld, op dat iedereen kan delen in 
alle overvloed, dat alle mensen een waardig leven kunnen leiden. 
Kinderen die zich in hun eerste levensjaren gezond ontwikkelen, 
hebben meer kans op een goede toekomst, een leven zonder extreme armoede. 
Adventsactie gunt alle kinderen die kans. Daarom steunt de landelijke campagne 
dit jaar vier projecten die hieraan bijdragen. Ze richten zich op de vroege ontwik-
keling van kinderen, het voorkomen van ondervoeding en kindersterfte, toegankelijke 
gezondheidszorg en een veilig en gezond leven. 
Bijdragen zijn zeer welkom. U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer  
NL89 INGB 0653 1000 00 t.n.v. Adventsactie, of door de QR-code te scannen. 

Adventsactie: ‘Ieder kind een goede start’
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Goede medische zorg: van levensbelang voor een 
goede start voor ieder kind. FOTO Adventsactie



Lichtjes naar huis, nieuw 
thema Geloven thuis 
In deze donkere tijd van het jaar 
kunnen lichtjes ons thuis brengen. 
Kaarsen en kerstlicht zorgen voor 
warmte en gezelligheid. Maar het licht 
van ons geloof leidt ons ook naar een 
ander thuis. Zo verlaten de drie wijzen 
huis en haard om achter een ster aan 
te gaan, gaan herders na het zien 
van een hemels licht op zoek naar 
het kind in de kribbe, vertelt evange-
list Mattheus dat we ons eigen licht 
moeten laten schijnen voor anderen, 
en er is een oud lied (psalm) over 
woorden van God die een licht op ons 
pad zijn, én een lied over hoe dat 
vriendelijke licht van God ons de weg 
wijst met één stap tegelijk. Kijk op 
www.geloventhuis.nl voor verhalen, 
prentenboeken en een stapelversje, 
een kijktafel, een kleine viering voor 
thuis, gebedjes, knutseltips en een 
rubriek geloofsverdieping voor ouders. 

Kindje wiegen
1e Kerstdag om 15.00 uur: Kindje 
Wiegen in de St. Josephkerk, 
Rozenstraat 20, Zeist.
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Meedoen met kerstmusical 
‘Hemel op stelten’ 
Kinderen vanaf 6 jaar kunnen zich nog 
opgeven om mee te doen met onze 
Kerstmusical ‘De hemel op stelten’, 
op zondag 18 december. De familie-
musical wordt in één dag, van 9.00 
tot 16.00 uur onder begeleiding van 
professionals, ingestudeerd en direct 
erna opgevoerd, in Parochiecentrum 
St. Petrus’ banden in Driebergen 
(Rijsenburgselaan 4).  
Opgeven kan bij Marian van der Laan, 
marianvanderlaan1951@gmail.com, 
06-54902728. 
Voor het verzorgen van de catering zijn 
vrijwilligers nodig. Zij moeten bereid 
zijn een dagdeel te helpen om koffie, 
lunch en avondmaaltijd te verzorgen. 
Meer info bij Marian van der Laan. 

Over duister  
landgoed naar 
kamelen,  
ezels en schapen

In Maarn is vrijdag 23 december de traditionele Lichtjestocht te lopen. 
Beginnen aan de wandeling van 15 à 20 minuten kan tussen 18.00 en 19.15 
uur, aan de overkant van de Theresiakerk aan de Amersfoortseweg 50. De 
tocht gaat over het landgoed daar.

De hele route is verlicht met waxinelichtjes. Onderweg staan figuranten bij een 
vuurkorf die een vertelling doen. De route begint en eindigt bij de bewaakte voet-
gangersoversteekplaats over de provinciale weg. Na afloop worden de wandelaars 
opgevangen bij de dieren van boerderij de Boterbloem-Amerongen, met o.a. kame-
len, ezels en schapen. Per groep van zo’n 40 personen kunnen wandelaars in de 
kerk vervolgens een kwartiertje luisteren naar een kerstverhaal en kerstliederen, 
erna zijn in parochiecentrum de Ark kerststallen te bewonderen, onder muziek 
gebracht door muziekleerlingen. Tot slot is er iets lekkers in de tenten vóór de Ark: 
oliebollen, chocolademelk, glühwein.

De organisatoren van de Lichtjestocht zoeken vrijwilligers: als verkeersregelaar, 
Jozef en Maria op weg naar Bethlehem (buiten), een vertelster (binnen), 3 of 
4 herders, in het veld of bij de start, zgn. lichtengelen (die waxinelichtjes 
uitzetten en de ochtend erna weer ophalen), mensen die vuurkorven plaatsen 
en het vuur brandend houden, een volwassen engel ter assistentie van de 
hoofdengel.  
Meer informatie en aanmelden: Annique van Baal, jan-annique@planet.nl. 

Komt u helpen?

Enthousiast meedoen 
aan de musical.

november 2022 - februari 2023

Sinterklaas- en kerstexposities  
Catharijneconvent Utrecht
Het huis van Sinterklaas (t/m 5 december) 
Oh kom maar eens kijken……Goed nieuws: Sinterklaas komt ook in 2022 weer 
logeren in het museum (Lange Nieuwstraat 38). Je beleeft hier allemaal avonturen 
en je hoort tijdens een theatraal bezoek in zijn tijdelijke huis ook waar het gebruik 
van de gouden chocolademunten vandaan komt. En aan het eind van je bezoek, 
ontmoet je de Sint! Meer info & reserveren: www.catharijneconvent.nl.  
 
Napolitaanse kerststal (17 december t/m 8 januari) 
Laat je betoveren en kom ook kijken naar de mooiste kerststal van Nederland met 
honderden schitterende figuren afkomstig uit de achttiende eeuw uit de Italiaanse 
stad Napels. Zij staan in een schitterend decor met Utrechtse eye-catchers, zoals 
de Domtoren, de grachten, de Winkel van Sinkel en de Sonnenborgh. De tocht 
duurt 20-30 minuten en start in het pandhof van het museum, Lange Nieuwstraat 
38, Utrecht. Toegang is gratis! Meer info: www.catharijneconvent.nl.  

https://www.catharijneconvent.nl/tentoonstellingen/huis-van-sinterklaas/
https://www.catharijneconvent.nl/tentoonstellingen/zininkerst/
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TEAM VERBINDING   
Plannen voor 2023

Verder wil het team zijn project Inloopkerk uitbreiden met 
een Stiltecentrum en activiteiten voor de Oekraïense gasten 
in het parochie-werkgebied: uitjes, muziekavonden, muzikale 
ondersteuning tijdens vieringen, barbecues. 
Afgelopen jaar begon de Inloopkerk. Die wordt goed bezocht 
door parochianen en Oekraïense gasten in onze geloofsge-
meenschappen. Verder: de Bijbelleesgroep Lectio Divina 
groeit. Andere projecten: 
• Alphacursus: een kleinere groep dan vorig jaar. 
• Paasbrunch van locaties Maarn, Doorn en Leersum. Het 

plan voor een Kerstbrunch is in de maak. 
• Contact met Nicolaasschool (Doorn): verloopt soepel, de 

lessen over de betekenis van christelijke feestdagen zijn 
enthousiast ontvangen. 

• Activiteiten met Oekraïners, zoals het dagje uit met tieners 
naar Madurodam (foto). 

Annemarie Damen en Gina Peters 

Team Verbinding werkt aan het opzetten van een 
kledingbank. De kelder naast de Martinuskerk in Doorn 
wordt daartoe opgeknapt. Doel is mensen tegemoet te 
komen die niet genoeg geld hebben om kleding te 
kopen.

Een aanbeveling van het parochiebestuur was de krachten 
van onze koren te bundelen, over de locaties heen, via bijvoor-
beeld themakoren of koorzang bij speciale vieringen. Een 
eerste initiatief is er nu, het leidt tot enthousiasme bij zangers: 
onder de naam Triangel zijn maandelijkse zangrepetities voor 
Leersum, Doorn en Maarn begonnen. Uit die driehoek komen 
zangliefhebbers naar de repetities met Noortje van der Welle. 
In een groep van ervaren en minder ervaren zangers wordt 
een repertoire ingestudeerd met aanwijzingen hoe je zangstem 
te verbeteren. De ervaringen na twee repetities zijn positief. 
Met een groep van 12-24 personen is het mogelijk weer 
enthousiast te worden over de goede muzikale kwaliteit die je 
samen levert. De eerstvolgende repetitie is dinsdag 13 decem-
ber, om 19.30 uur in de Theresiakerk Maarn. De bedoeling is 
elke 4e zondag van de maand in één van de kerken een 
(eucharistie)viering met Triangel te ondersteunen. 
Jan van Baal 

TEAM KOREN   
Krachten bundelen

Uitstapje naar Madurodam
Met een groep Oekraïense jongeren uit Woonoord Doorn ging 
Team Verbinding eind oktober naar Madurodam. Een zonnige 
dag met blije gezichten. In het openluchtmuseum gaven Anne-
marie Damen en Gina Peters uitleg over onze samenleving en 
steden. De speeltuin was daarna een heerlijke uitlaatklep. Na 
ruim twee uur museum stapte men weer in de bus, naar Park-
huys Rosarium in Doorn, voor een maaltijd. Er was een beperkt 
budget maar Gina toonde zich een waar onderhandelaar: zowel 
entreekaartjes, busreis als de groepsmaaltijd wist zij zeer voor-
delig te krijgen. De berichtjes na afloop van enige moeders 
waren hartverwarmend. Eén van hen had haar dochters lange 
tijd niet zo happy gezien. Daar doen we het voor!

Lectio Divina: lezers stellen zich open voor de beweging 
van de Geest in een Bijbeltekst. Op: 28 november, 19 
december en 9/30 januari, 11.00-12.00 uur. Plaats: 
Ons Centrum, Dorpsstraat 15, Doorn.  
Info/aanmelden: Annemarie Damen, 06-12891915, 
famdamen82@hotmail.com;  
Gina Peters, 06-23045492, petersgcm@gmail.com.

Tijdens de najaarsvergadering werd gesproken over de 
activiteiten en plannen uit onze geloofsgemeenschap-
pen en parochiebrede teams.  
 
Stagiaires Lianne Banda (ouderenpastoraat) en Annemarie 
Damen (diaconie) vertelden over hun stage. De parochianen 
die de catecheseopleiding van het bisdom volgen, Gina Peters 
en Marian van der Laan, vertelden daarover. Onze genomi-
neerden voor de Ariënprijs berichtten over de inspirerende 
prijsuitreikingsdag, waar Loes Grimmelijkhuizen namens het 
vluchtelingenproject Leersum haar verhaal deed. Andere 
onderwerpen: doen we fleecedekens in de kerk (tegen de 
kou) of juist niet (micro-plastics)?; kunnen we iets betekenen 
voor mensen in de kou?; activiteiten met kinderen en volwas-
senen uit Oekraïne; lichtjestocht en kerstwandeling; verdie-
pend geloven. Een verslag komt beschikbaar. Pastoraal team 
en parochiebestuur zijn dankbaar voor de bezieling, toewijding 
en inzet van zovelen. In dat verband, op deze twee pagina’s: 
de stand van zaken rond de parochiebrede teams. 
Nelleke Spiljard , pastoraal werker 

Najaarsvergadering  
Sint Maarten
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Leesgroep Alphacursus
De 4e Alphacursus eindigt donderdag 24 
november met een lezing door diaken 
Rini Bouwman over: ‘Wat is de kerk? 
Hoe nu verder?’ De deelnemers beginnen met een gezamen-
lijke maaltijd, erna de lezing, aansluitend gesprek. Informatie: 
Marian van der Laan, 06- 54902728, Annemarie Damen, 
06- 12891915, of alphacursuspetrusbanden@gmail.com 
Plaats: Parochiecentrum Petrus' banden, Rijsenburgselaan 4, 
Driebergen. Tijd: 18.00 - 21.00 uur. 
 
Uit deze Alphacursus is een leesgroep voortgekomen. Donder-
dag 19 januari is er een bijeenkomst met Leo Fijen over ‘Leven 
midden in de dood’. Tijd: 19.30 uur. Plaats: Rijsenburgselaan 4, 
Driebergen. Opgeven: bij marianvanderlaan1951@gmail.com. 
Boek ‘Dood doet leven’ dan met korting verkrijgbaar. 

Gebedsweek voor de Eenheid van 
Christenen: “Doe goed, zoek recht”
Dit jaar wordt het voortouw genomen door kerken uit Minne-
sota (VS). Zij stellen ons een ongemakkelijke vraag: hoe 
hebben we als kerken zelf meegewerkt aan raciaal onrecht, 
zowel actief als passief (door te zwijgen)? Volgens de Bijbel is 
onze relatie met Christus niet  los te koppelen van onze 
houding tegenover Gods mensen, in het bijzonder de mensen 
zonder aanzien. Wiens stemmen worden niet gehoord in onze 
gemeenschappen? Wie is niet vertegenwoordigd aan tafel? 
Hoe kunnen we werk maken van herstellende gerechtigheid? 
En hoe kunnen we als christenen samen het kwaad en het 
onrecht van onze tijd het hoofd bieden? Welkom in de geza-
menlijke oecumenische vieringen in deze week van gebed, 
van 15 t/m 22 januari 2023.

TEAM GROEN     
Aandacht voor tekens van hoop

Team groen wil het hele jaar rond aandacht vragen voor tekens 
van hoop, dichtbij, in het dagelijks leven, in de parochie, op 
de plaats waar wij wonen. Tekens, die ons moed geven, ons 
doen opstaan, ons iets onderhanden doen nemen. Zoals: 
* De Rubriek ‘het Mosterdzaadje’ (zie deze pagina) beschrijft 

in elk nummer van De Mantel een duurzaam project of idee. 
* Team Duurzaam Geloven Sint Maarten blijft een  groene 

voorbede voor onze kerken verzorgen. Ook daarbuiten wordt 
hij inmiddels gebruikt, o.a. op  de website van de Laudato 
Si’-alliantie Nederland, gebaseerd op het gedachtegoed 
van paus Franciscus. 

* Als kerken willen wij meedoen aan activiteiten als: de vogel-
telling, boomplantdag (16 maart), dag van de aarde (22 
april), plaatselijke schoonmaakacties. 

* Idee van een parochiaan: een kleine kruidentuin/kruiden-
spiraal maken bij onze kerken waar iedereen gratis mag 
komen plukken. 

* De groene Catharinakerk in Woudenberg organiseerde een 
Sint Franciscuslunch. We willen bekijken of dit een idee 
kan zijn voor onze andere kerken. 

* Stiltewandelingen door de seizoenen, scheppingswande-
lingen. 

* Na Pinksteren komt er een festival rond verhalen van hoop. 
Met muziek, workshops, een podium voor hoopvolle initia-
tieven, samen eten. 

We zouden het leuk vinden als meer mensen zich zouden 
aansluiten bij Team Groen. Of misschien wilt u een van de 
activiteiten helpen te realiseren. Laat het ons weten. 
Marjolein Tiemens, Hans Huitema, Nelleke Spiljard 

De Advent komt eraan. Maakt u een Adventskrans? De 
groene takken zeggen: ondanks de duisternis verwach-
ten we nieuw leven. Ze zijn een teken van hoop. De 
cirkel is symbool van eeuwigheid.

HET MOSTERDZAADJE     
Recyclen klein afval
Op onze jubileumdag in juli 
sprak ik met Jantje Paasman, 
oprichter van de Weggeefwinkel 
in Zeist. Een bevlogen man, die 
mij enthousiast vertelde over 
dit groene project. Zij recyclen 
en hergebruiken zoveel moge-
lijk artikelen en proberen hiermee een beter milieu te creëren 
en mensen aan te sporen minder goederen te consumeren. 
Je kunt er (bijna) alles brengen wat je zelf niet meer gebruikt 
en wat een ander misschien nog wel kan gebruiken. Deze 
spullen worden weggegeven of voor een klein bedrag verkocht. 
Ook recyclen zij veel klein ‘afval’ zoals kaarsstompen (daarvan 
maakt Philadelphia nieuwe kaarsen), plastic doppen (de 
opbrengst is voor de opleiding van blindengeleidehonden) en 
kroonkurken. Mooi toch? De idee is in elke kerk/parochie-
centrum een inzamelbox te plaatsen. Voor het leeghalen en 
het vervoer naar Zeist wordt gezorgd. 
Rosella van den Hoeven 

Recyclen is duurzaam. FOTO Pixabay



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
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Uit de parochie 
vieringen, verdieping 

 & oproepen

In de periode van Advent houden we wekelijks samen met de Johanneskerkgemeente 
een kort avondgebed/vesper. Een half uur zingen, bijbelwoorden, gebed en stilte. Zo 
bereiden we ons voor op het Kerstfeest. 
Data: dinsdag 29 november (Marcel Sarot), 6 december (ds. Arend Altena), 13 decem-
ber (Nelleke Spiljard) en 20 december (ds. Hans Breunese). Tijd: 19.30-20.00 uur. 
Plaats: Andrieskerk, Planterslaan 19a, Leersum. 

Kleuterkerk is een viering van een half uurtje voor alle kinderen t/m 6 jaar. Tijdens 
kleuterkerk lezen we een mooi verhaal. We bidden met elkaar, delen wat lekkers en 
natuurlijk is er ook weer tijd om iets leuks te knutselen. Aan het eind gaan we met 
elkaar een kaarsje aansteken bij Maria om te bidden voor wat je bezighoudt, waar je 
dankbaar voor bent of waar je je zorgen over maakt.  
Data: 18 december 2022, 8 januari & 12 februari 2023. Tijd: 09.30-10.30. Plaats: 
Ons Centrum, (links naast de kerk), Dorpsstraat 15, Doorn. Iedereen is welkom! Meer 
info: Anne-karien Damen, annekarien.damen@gmail.com.  

Kleuterkerk

november 2022 - februari 2023

De adventsviering op weg naar kerst voor zieken en ouderen in de St. Petrus’ banden-
kerk begint om  10.30 uur. Voorganger is pastoor Harrold Zemann. Na afloop kunt u 
elkaar ontmoeten bij een kop koffie of thee. Voor vervoer kunt u bellen met Fons 
Marlet, telefoon 0343-531581 of 06-15275342. Aanmelden is niet nodig.

Driebergen - donderdag 15 december -  
Adventsviering op weg naar kerst 

Leersum -  
dinsdag 22 november 
- Muzikale lezing
Een muzikale lezing in de aanloop naar 
de Advent. “Als het kind niet in jou 
geboren wordt, heus, je was verloren” 
(Valentinus). Kan dat dan? Wat bete-
kent dat in je leven?  Denk aan een 
zin uit een song van Bob Dylan: “I was 
so much older then, I’m younger than 
that now“. Hoe kun je iets ervaren van 
waar Valentinus op doelt, waar Nico-
demus naar vraagt bij Jezus: “… maar 
ik ben toch al geboren?” “U bent een 
leraar van Israel en weet dat niet?” 
Hoe kun je in de Advent stapjes zetten 
op deze weg? 
Vincent Duindam, psycholoog en 
auteur, neemt ons mee. Zanger-gitarist 
Jan Duindam gaat met ons zingen uit 
zijn “Singing for Inner Peace”, negentig 
prachtige teksten uit verschillende 
geloofstradities, door hem op muziek 
gezet.  
  
Tijd: 20.00 uur. Locatie: Johanneskerk, 
Lomboklaan 9, Leersum. Entree: € 5,-
Begeleiding: Hilje Logtenberg van der 
Grient. 

Samenwerkende organisaties starten inzamelingscampagne 
‘Winteractie Zeist’
Voedselbank Zeist, Stichting Leerkans 
Zeist en de Inloophuizen van Kerk & 
Samenleving slaan de handen ineen 
en houden van november 2022 tot 
maart 2023 de inzamelingscampagne 
‘Winteractie Zeist’. Dit om huishoudens 
die het financieel zwaar hebben door 
de stijging van voedsel- en energieprij-
zen extra te steunen. De Zeister 
samenleving wordt opgeroepen om 
een bijdrage te leveren.  
De Voedselbank hoopt met het gedo-
neerde geld haar voorraden aan te 
vullen en op peil te houden. De Inloop-
huizen willen het aantal verstrekte 
maaltijden graag uitbreiden. 
Daarnaast leggen de samenwerkende 
organisaties tijdens de actiemaanden 
formulieren klaar waarmee hun klanten 
een aanvraag kunnen doen voor een 
bijdrage in onverwacht hoge kosten. 

Deze aanvragen zullen door de organi-
saties worden beoordeeld. 
Wil je doneren? Maak dan, onder vermel-
ding van ‘Winteractie’ geld over naar:  
• Voedselbank:  

NL54 RABO 0132541726  
t.n.v. Voedselbank Zeist  

• Inloophuizen:  
NL73 INGB 0664 4517 13 t.n.v. 
Stichting Kerk en Samenleving 
Zeist  

 
Wil je meehelpen met het bereiden van 
de extra maaltijden bij de inloophuizen 
of wil je eerst meer informatie?  
Neem dan contact op met Marian van 
Giezen, 06-51977912,  
lindenhuis@kerkensamenleving.nl.  

Leersum - Vespers in de Adventstijd

en verder…

Pastoor  
Gerard Claassensplein
Het plein naast de H. Nicolaaskerk in 
Odijk heet sinds kort het Pastoor Gerard 
Claassensplein. In aanwezigheid van o.a. 
Co Thijssen-Claassens, de 101-jarige 
zus van de oud-pastoor, en andere fami-
lieleden, werden het bordje en het plein 
door pastoor Fred Hogenelst gezegend. 
Pastoor Claassens was oud-pastoor van 
de H. Nicolaaskerk en ook in onze paro-
chie een geliefd voorganger. 
Meer info in ’t Groentje en op de website 
van de H. Nicolaaskerk.

https://www.bunniksnieuws.nl/lokaal/achtergrond/825011/plein-naast-de-nicolaaskerk-in-odijk-wordt-vernoemd-naar-pastoo
https://nicolaaskerkodijk.nl/2022/09/03/pastoor-gerard-claassensplein
https://nicolaaskerkodijk.nl/2022/09/03/pastoor-gerard-claassensplein
https://nicolaaskerkodijk.nl/2022/09/03/pastoor-gerard-claassensplein
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MUZIEK

Fotograaf: Pixabay

MAARN - ZATERDAG 19 NOVEMBER 
2022 - MUZIEK IN DE THERESIA 
Optreden van Het Mondriaan Kwartet. 
Dit gerenommeerde strijkkwartet 
speelt  werken van Maurice Ravel en 
Dimitri Sjostakovitsj. 
Tijd:  16.00 - 17.00 uur.  
Plaats: Theresiakerk , Amersfoortseweg 
50, Maarn.  
Entree:  € 10,- incl. drankje na afloop 
van het concert.  
Meer info:  www.muziekindetheresia.nl. 

GOSPEL, NIEUWE TENTOONSTEL-
LING IN CATHARIJNECONVENT 
Dompel je onder in de geschiedenis én 
actuele betekenis van een van de 
invloedrijkste muziekstromingen sinds 
haar ontstaan in het slavernijverleden. 
Een reis langs het onderbelichte verhaal 
van een muziekgenre en lifestyle. Met 
artiesten zoals Mahalia Jackson en 
Aretha Franklin, maar ook met Martin 
Luther King, Elvis Presley en Kanye 
West. Gospel leeft! En niemand leeft 
gospel zoals de geweldige zangeres én 
co-curator Shirma Rouse. 
Naast de tentoonstelling presenteert het 
museum spetterende live-optredens in 
samenwerking met TivoliVredenburg en 
Gospelfestival Amsterdam. Er komen 
dus swingende tijden aan! 
Het pastoraal team wil een gezamenlijk 
bezoek aan de tentoonstelling organi-
seren. Datum volgt in Nieuwsbrief en 
op website. 
Data tentoonstelling: vrijdag 30 
september 2022 t/m zondag 9 april 
2023. Plaats: Museum Catharijnecon-
vent, Lange Nieuwstraat 38, Utrecht. 
Openingstijden: www.catharijnecon-
vent.nl/tijden-en-tickets/ 
Meer informatie:  
www.catharijneconvent.nl

MAARN - WOENSDAG 14 DECEMBER 2022 - KERSTSAMENZANG 
Voor de 40-ste keer is er met Harmonie Manderen, solisten en kinderkoor een 
Kerstsamenzang. Twee jaar lang is de Kerstsamenzang niet doorgegaan vanwege 
corona. Drie jaar geleden waren er ca. 1000 zeer enthousiast bezoekers. Dit jaar 
wordt de 40ste Kerstsamenzang iets bijzonders. Met een voorprogramma van 
jonge muzikanten en een gezellig programma na afloop bij een drankje. 
Tijd: 19.30 uur, inloop 19.00 uur. Plaats: de Twee Marken, Trompplein 5, Maarn.  

MAARN - ZATERDAG 17 DECEMBER 2022 – KERSTCONCERT CAPPELLA 
FONTANA 
Acht professionele stemmen met muzikale begeleiding brengen u helemaal in de 
kerstsfeer. Met o.a. organiste en zangeres Daphne Kroonenberg. 
Tijd: 16.00 uur. Plaats: St. Theresiakerk, Amersfoortseweg 50, Maarn. Meer info: 
www.muziekindetheresia.nl. 
  

DRIEBERGEN - VRIJDAG 23 DECEMBER - JKD KERST-
CONCERT 
Het JKD geeft samen met het Jongerenkoor YES uit 
Houten een kerstconcert. Het concert, met als naam 'A 
Christmas Carol', zal om 20.00 uur beginnen in de St. 
Petrus’ bandenkerk, Kerkplein 5, Driebergen.  We hopen 
jullie allen heel graag dan te mogen zien. 

  

DRIEBERGEN - 11 DECEMBER 2022 - KERSTCONCERT SCHERZANDO 
Scherzando verrast u graag met een gevarieerd kerst-
concert. O.l.v. dirigent Reinhard Findenegg zingt het 
koor een breed scala aan liederen: klassieke nummers 
van Bach (Magnificat Psalite Deo) en tijdgenoot Prae-
torius (In Dulce Jubilo), Engelse Christmas Carols en 
opzwepende gospels: stil zitten is daarbij bijna onmo-
gelijk. De titelsong van dit concert, “Mary, did you 
know”, is in 1984 door Michael English geschreven 
en al honderden keren gecoverd. Hedendaagse compo-
nisten als Lauridsen (O Magnum Mysterium), Górecki 
(Totus tuus) en Gjeilo (Ubi caritas) hebben nieuwe 
kerstmuziek geschreven op vaak oude teksten. U zult 
verbaasd zijn hoe mooi oud en nieuw samengaan. Bij 
een aantal liederen wordt Scherzando begeleid door vier trombonisten van Harmonie 
Aurora. Deze blazers roepen ogenblikkelijk een warme kerstsfeer op, vol verwon-
dering over wat er gaat komen! 
Plaats: St. Petrus’ bandenkerk, Kerkplein 1, Driebergen. Tijd: 15.30 uur, kerk open 
om 15.00 uur. 
Kaarten kosten € 12,50 en zijn online te bestellen via www.scherzandokoor.nl 
en ook te koop bij boekhandel Baas, Traaij 4C in Driebergen en bij de leden van 
Scherzando. 
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Uit de parochie 
en verder…

Vindt u het leuk om kerststukjes te maken? Kom dan op 9 december naar de 
Petrus- en Pauluszaal van het parochiecentrum (Rijsenburgselaan 4). De tijd zal 
nog bekend worden gemaakt in de Nieuwsbrief en de mededelingen in het zondagse 
vieringenboekje.  

Driebergen - zondag 11 december - Kerstmarkt

De Vrienden van het Kerkplein organiseren van 12.00-17.00 uur op het Kerk-
plein in Driebergen weer een gezellige kerstmarkt. Op deze markt worden dan 
ook de kerststukjes verkocht die op vrijdag 9 december gemaakt zijn.

Doorn - 8 februari 2023 
- Winterwandeling

Gaat u mee winterwandelen op de 
Utrechtse Heuvelrug? De herfstwan-
deling was zo mooi, want Jeanette van 
Osselen wandelt hier bijna elke dag 
en weet de prachtigste plekjes. In stilte 
wandelen, in de herfst… knisperende 
bladeren, de wind die aan komt zetten 
door de bomen…. Je hoofd waait leeg. 
Jeanette gaf ons ook na afloop, thee-
drinkend bij haar thuis, een herfst-
boekje, met tekstjes, foto’s en een 
witte pagina, voor onze eigen over-
peinzingen bij dit seizoen. En wat gaat 
de winter ons brengen?  In de serie 
’Stiltewandeling door de seizoenen’ 
verzamelen we ons opnieuw op 8 
februari om 13.30 uur voor de Marti-
nuskerk in Doorn. Na afloop weer 
samen theedrinken. Welkom. 
Nelleke Spiljard, pastoraal werker 

november 2022 - februari 2023
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Driebergen - vrijdag 9 december -  
Kerststukjes maken

Driebergen - 21 januari 2023 - 50-jarig jubileum 
Jongerenkoor Driebergen (JKD)
Een kerkelijk jongerenkoor wat 50 jaar bestaat; dat is niet niks! 
Om dat te vieren, worden er op zaterdag 21 januari 2023 
gedurende de dag en avond meerdere activiteiten en feeste-
lijkheden georganiseerd voor de (oud-)leden die het JKD rijk is. 
Het JKD wil ook graag samen met u dit jubileum vieren op 
deze dag tijdens een speciale mis om 19:00 uur. Pastoor 
Harrold Zemann gaat voor en het JKD zal voor die gelegenheid 
bestaan uit zowel huidige als oud-leden. Houd het vrij en zegt 
het voort; wij kijken er als jubileumcommissie in ieder geval al 
heel erg naar uit en hopelijk tot dan! 
Met vriendelijke groeten, 
de jubileumcommissie, Mirjam van der Putten-Horák, Rob van der Sluis, 
Mieke Sinkeldam, Ramon Servaas, Michiel Brantjes 

Leersum - Andrieskerk koud?
Net als bij de meesten van ons rijzen ook bij onze 
Andrieskerk de energiekosten de pan uit. Dat bete-
kent dat in de komende koudeperiode de verwar-
ming op een héél laag pitje zal worden gezet. Maar 
u hoeft geen kou te lijden want er ligt een grote 
stapel fleece dekentjes voor u klaar bij de ingang. 
U kunt ze bij vertrek daar ook weer achterlaten.FO
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Zeist -  
Vrijwilligersmiddag

In een gezellig versierd parochiecentrum 
kwamen op zaterdag 17 september jl. 
70 van de 138 vrijwilligers van de 
geloofsgemeenschap Emmaus en 
bestuursleden van Sint Maarten bij 
elkaar. De voorzitters van de locatieraad, 
pastoraatsgroep en pastoor Zemann 
spraken hun dank uit naar alle vrijwilli-
gers, waarvan diverse van hen meerdere 
functies vervullen. Als waardering voor 
hun inzet werden de vrijwilligers getrak-
teerd op een BBQ met lekkere hapjes 
en drankjes en kregen zij een lichtje mee 
naar huis (als elke vrijwilliger een ster 
kreeg, werd het nooit meer donker).Het 
was een gezellige middag, dank aan 
iedereen die dit mogelijk heeft gemaakt. 
Wilt u ook vrijwilliger worden, neem dan 
contact op met de pastoraatsgroep, 
emmaus@parochie-sintmaarten.nl.  
Hanneke van Gameren 



AdvertentiesAdvertenties

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

Overleden 
11-09-2022 Henk H.P.G. 

Kouwenhoven (88), 
Zeist 

14-09-2022 P.T.H.A. Fluitman – 
Kuijpers (77), Zeist 

18-09-2022     Nicolaas Johannes 
(Nico) van Kooten 
(83), Doorn 

19-09-2022 Marian Staal (90), 
Driebergen 

24-09-2022 B.C.A. Kerckhoff (86), 
Zeist 

27-09-2022 A.T. van ’t Klooster 
(89), Zeist 

27-09-2022 Wilhelmina Elisabeth 
Henrica (Willy) van 
Gool – de Jager (84) 

04-10-2022 J.G.F. Anten (89), 
Zeist 

08-10-2022 Alphonsus Hendrikus 
Wilhelmus (Fons) 
Keurntjes (84), Doorn  

11-10-2022 M.G. Zegers – Kersten 
(92), Zeist 

22-10-2022 J. Beckman Lapré 
(86), Zeist              

Gevormd 
Frits Sloos en Olaf Kesler hebben 
op zaterdag 19 november in de St. 
Andrieskerk in Leersum van pastoor 
Harrold Zemann het H. Vormsel 
ontvangen. 

Dit jaar was de Dag van Ontmoeting opgesplitst in drie vieringen: een viering in 
Bovenwegen, in Heerenwegen en in Kerkelijk Centrum Zeist-West. Het waren allemaal 
feestelijke Eucharistievieringen met ziekenzalving en met mooie muziek. Na de 
viering was er koffie met iets lekkers erbij. In Zeist-West genoot men ook van een 
lunch met heerlijke groentesoep en kon men prachtige dingen kopen die gemaakt 
waren door de handwerkgroep. Het Zeister Mannenkoor trad op en in de pauze was 
er de bekende advocaat met slagroom en bitterballen. Het was een prachtige dag 
met vele emoties. Dank aan alle vrijwilligers die dit mogelijk hebben gemaakt. 
Jacqueline Bouma 

november 2022 - februari 2023
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Zeist - Dag van Ontmoeting

Maarn - Theresiamedaille voor 
Elly Rietveld en Wim Huinck

Zeister Mannenkoor  
Foto: J. Huige 

Wim Huinck heeft zijn taak in de pastoraatgroep overge-
dragen aan Margriet Steinmetz. Hij is 45 jaar actief geweest 
in de parochie vooral op het sociale vlak. Fondsen werven 
voor goede doelen, veel werk op de achtergrond. Met zijn 
rustige en innemende persoonlijkheid kan hij mensen 
verbinden en klankbord zijn voor pastores en bestuurders.  
 
Elly Rietveld heeft met haar recent overleden echtgenoot 
veel betekend in de Josephkerk in Zeist. Niet voor niets 
heeft zij na haar pastorale scholing vele vieringen verzorgd. 
Na hun verhuizing naar Maarsbergen heeft zij haar werk 
als voorganger voortgezet, niet alleen in Maarn, maar ook 
in Doorn, in ziekenhuizen en bij uitvaarten. Als lid van de 
pastoraatgroep is zij actief in de oecumenische samen-
werking, zit in de jeugdraad en is onze spreekbuis in pasto-
rale vergaderingen. 

Elke druppel telt: met dit schilderij openden we de Francis-
cusviering van zondag 2 oktober. Ton van Leur schilderde 
speciaal voor deze viering een wereldbol omsloten door een 
grote druppel water. We hebben allemaal ondertussen ervaring 
met de droge, warme zomer, waarin water steeds kostbaarder 
wordt als gevolg van klimaatverandering. Een verandering die 
voor een groot deel is veroorzaakt door de onverantwoorde 
manier waarop wij met de grondstoffen van de wereld 
omgaan. In de Sint Franciscusviering viering op zondag 2 
oktober stonden we hierbij stil, hoorden we hoe een aantal 
van onze jongeren over de toekomst dacht en dachten we 

na over hoe we verantwoordelijkheid konden nemen in plaats van te verstarren door 
angst en onvermogen. Met dit materiaal praatten we verder tijdens de lunch. Ton 
liet een korte film zien over “Laudato Si” en met een biologisch belegd broodje in de 
hand bekeek elke tafel de druppels met tips om duurzamer te leven. 
Angelique Martina- Spies 

Woudenberg - Sint Franciscusviering en lunch

Bedankje 

Op 28 juli jl. overleed Gertjaap 
Kardol, 55 jaar, die ook in onze paro-
chie bekend en geliefd was, als 
pianist, dirigent, voorganger bij oecu-
menische vieringen. Ook organi-
seerde hij in onze parochie bv. avon-
den over Bach. We ontvingen een 
bedankje voor zoveel lieve reacties 
van parochianen op zijn overlijden. 
 

Lieve mensen,  

Veel dank voor alle lieve, kaarten en 

mailtjes tijdens de ziekte en het over-

lijden van mijn lieve levensgezel Gert-

jaap Kardol. Het warme meeleven 

zijn ons een grote troost en bemoe-

diging geweest. Heel hartelijk dank 

ook namens de familie van Gertjaap. 

Hartelijke groeten, Ellen de Boom. 



CARITAS PAROCHIE SINT MAARTEN 
Postadres: Rozenstraat 20, 3702 VP Zeist 
caritas@parochie-sintmaarten.nl 
www.parochie-sintmaarten.nl/caritas 
NL47 RABO 0375 2094 68 t.n.v. Caritas parochie 
Sint Maarten (ANBI erkend) 
 
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 NIEUWSBRIEF 
De Mantel verschijnt 6x per jaar, de pastorale 
Nieuwsbrief elke 2 weken. Neem een gratis 
abonnement.  
Ga naar www.parochie-sintmaarten.nl/nieuwsbrief 
en meld je aan. 
 

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) 
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