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Interview  
Eigen Passion Sint Maarten 
vooral een blij gebeuren

Bekend lied van Ramses Shaffy, dat we gaan zingen in The Passion. Een lied uit 
onze tijd, een paaslied: het gaat over ‘tot leven komen’. Mooi vind ik de zin: ‘Zo 
zijn we niet geboren’, oproep opnieuw te gaan leven, op te staan. Onlangs las ik 
een boek over een meisje met anorexia, niemand kon haar meer bereiken, ze 
voelde geen honger meer, had het alleen nog ijskoud. Een huisarts brak er even 
doorheen, hij noemde haar naam, keek haar aan en zei: ‘Laura, je hoeft niet eerst 
dood te gaan om opnieuw geboren te worden.’ Dat zinnetje noteerde ze, dat was 
het begin van de lange weg om te gaan leven. Goede Week en Pasen 2023. We 
zien het overal om ons heen, het lijden, de doortocht, het nieuwe begin. In onze 
kerken vertellen en vieren we het verhaal dat we elkaar al 2000 jaar vertellen: 
over het lijden en sterven van onze Heer Jezus Christus, over het lege graf. En wat 
daarop volgt. We vertellen het op oude manieren, op nieuwe manieren. Lees het 
interview met zangers van het Martinuskoor en lees over The Passion. We zoeken 
naar hoop en proberen die handen en voeten te geven: als vanouds met de geza-
menlijke Vastenactie, maar ook met de nieuwe kledingbank in de Martinuskerk. 
We blijven samen op weg, met onze hele wereldkerk, lees het hoopvolle bericht 
over de synode. En voor collega Fred Kok:   goede reis, Gods zegen op je weg.   
Nelleke Spiljard, pastoraal werker 
 

Voor die gene met de slapeloze nacht 
voor die gene die 't geluk niet kan beamen 
voor die gene die niets doet alleen maar wacht 
moet nu weten we zijn allemaal samen 
Voor die gene met zijn mateloze trots 
in zijn risicoloze hoge toren 
op zijn risicoloze hoge rots 
moet nu weten zo zijn we niet geboren 
Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder 



De Goede Week zit vol tegenstrijdigheid. 
In de liturgie vieren we het instellen van 
de eucharistie en leven we mee met 
het lijden van Christus, beleven de krui-
siging opnieuw, het sterven van de 
Verlosser, als opmaat naar Pasen, naar 
zijn verrijzenis. En voor onszelf zien we 
dat ook al een beetje kleur krijgen in de 
natuur. Het gras wordt weer groen, de 
eerste bloemen bloeien. Blaadjes aan 
de bomen. Alles lijkt weer tot nieuw 
leven te komen. En dan ineens is het 
Pasen: weer zo’n sprong in de tijd. 
 
Met Beloken Pasen – eerste zondag na 
Pasen, of: de Achtste Paasdag – begint 
voor mij een bijzondere tijd. Ik ga een 
wandeling maken. En niet zomaar even 
een wandeling: ik loop naar Rome. Toch 
wel een sprong in het duister. Wat zal ik 
onderweg allemaal meemaken? Maar 
evengoed met een vast vertrouwen, 
gevoed door psalm 23: Al gaat mijn weg 

door een donker dal, ik vrees geen 

gevaar, want u bent bij mij, uw stok en 

uw staf, zij geven mij moed. Vier maan-
den trek ik ervoor uit, en als ik terug 
ben: weer zo’n sprong in de tijd, dan is 
het hoog zomer. Hemelvaart en Pink-

steren in den vreemde; het eerstvol-
gende feest in Nederland is MariaTen-
hemelopneming. 
 
Maar even een stap terug: eerst stap 
voor stap naar Rome, een oude 
pelgrimsroute langs, wel goed uitkijken 
waar ik mijn voeten neerzet. En net als 
de middeleeuwse pelgrim niet weten 
waar je de volgende nacht zult slapen, 
wat je zult eten, wie je zult ontmoeten. 
Een beetje afzien van comfort: veelal 
slapen in een 1-persoons mini-tentje. 
In de rugzak moet alles mee wat ik 
nodig heb. Elke ons weegt, dus goed 
nadenken wat ik écht nodig heb. 
 
Verder alle tijd om op de paden de voor-
bije jaren nog eens na te gaan. Eigenlijk 
een enorme luxe. De meeste mensen 
hebben maar een paar weken om op 
adem te komen, vakantie te houden. 
En intussen gaat alles ‘gewoon verder’. 
Half augustus zal wel als een flinke 
sprong in de tijd voelen. Wat heb ik 
gemist? Of kabbelt alles gewoon door, 
de tijd als een vriendelijk beekje, als 
vredig water. 
Fred Kok, pastoraal werker 
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Pastorale column

Op Palmzondag wordt  Jezus nog toegejuicht en ingehaald als een vorst, 
bejubeld zelfs: ‘Hosanna, Zoon van David’, en: ‘Gezegend Hij die komt in de 
naam van de Heer’. Maar, even later: ‘Weg met Hem’, ‘Aan het kruis met 
Hem’. Al met al: de Goede Week, alleen die naam al.

Vastentijd, Palmzondag, Pasen: 
sprongen in de tijd

Een psalm van David                
 

De Heer is mijn herder, 
het ontbreekt mij aan niets. 
Hij laat mij rusten in groene 

weiden 
en voert mij naar vredig water, 

 
hij geeft mij nieuwe kracht 

en leidt mij langs veilige paden 
tot eer van zijn naam. 

 
Al gaat mijn weg 

door een donker dal, 
ik vrees geen gevaar, 
want u bent bij mij, 
uw stok en uw staf, 
zij geven mij moed. 

 
U nodigt mij aan tafel 

voor het oog van de vijand, 
u zalft mijn hoofd met olie, 

mijn beker vloeit over. 
 

Geluk en genade volgen mij 
alle dagen van mijn leven, 

ik keer terug in het huis van de 
Heer 

tot in lengte van dagen. 
 

(Gebed voor de Veertigdagentijd,  

door Ignatius van Loyola) 
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Pasen, mensen gaan weer leven

Pasen, 
mensen gaan weer leven 

toekomst wordt weer mogelijk 
dromen mogen weer waarheid worden 

onsterfelijk licht van hoop. 
 

Pasen, 
de hopeloze krijgt weer hoop 

de rechteloze krijgt weer recht 
de kansloze krijgt weer kans 
onsterfelijk licht van hoop. 

 
Pasen, 

God laten voelen en zien 
dat zijn levensdroom verder gaat 
dat Hij zijn woord gestand doet 

onsterfelijk licht van hoop. 
 

Pasen, 
is meer dan ooit 

de dag dat mag schijnen het 
onsterfelijk licht van de hoop. 

(Antoon Vandeputte) 
Met deze wens wil ik u en uw dierbaren, mede namens pastoraal team en parochiebestuur, 
een Zalig Pasen toewensen. Hartelijke groet, pastoor Harrold Zemann. 



6 Parochieblad van de R.K. Parochie Sint Maarten

Nieuws 
& achtergrond

Klaas Faber ‘maakt werk van zijn geloof’
Op verzoek van de redactie van ‘de 
Mantel’ stel ik me graag aan u voor. 
Klaas Faber: al enige tijd mag ik af 
en toe voorgaan in een aantal 
geloofsgemeenschappen van paro-
chie St. Maarten (Doorn, Leersum, 
Maarn en Woudenberg). Een voor-
recht, wat mij betreft: het zijn inspi-
rerende vieringen, mede dankzij de 
inbreng van zoveel betrokken vrijwil-
ligers.

Iets over mijn geschiedenis en hoe het 
zo ver kwam. 71 jaar geleden in Tiel 
geboren, woonachtig in Ochten en ruim 
60 jaar betrokken bij de geloofsgemeen-
schap  St. Dominicus Tiel, die sinds 
enkele jaren deel uitmaakt van de Suit-
bertusparochie West-Betuwe. Ik ben o.a 
actief op het terrein van Vorming en 
Toerusting, begeleid zieken in de laatste 
levensfase en ga voor in de weekendli-
turgie en uitvaarten. 
 
Mijn grote liefde Toine, moeder van onze 
dochters Froukje en Femke, overleed in 
2004. Van 2000 tot 2008 studeerde ik 
in deeltijd theologie in Amsterdam en 
Utrecht. Francine van Rees, actief in 
parochie St. Maarten, was één van mijn 
medestudenten. Wat ik niet voor moge-
lijk hield gebeurde: 15 jaar geleden werd 
ik zowaar op haar verliefd en sindsdien 
is zij mijn ‘tegenover.’ 
 

Via Francine kwam ik in contact met 
pastoor Harrold Zemann. Hij vroeg mij 
of ik af en toe in uw parochie zou willen 
voorgaan. Daar heb ik van harte ja op 
gezegd en zoals ik in het begin al zei: 
wat mij betreft een voorrecht. Over mijn 
drijfveren vertel ik u later graag meer. 
Klaas Faber 

Jubileumviering én afscheid pastor Henk Bloem
U bent allen van harte uitgenodigd op zondag  
7 mei in de St. Josephkerk in Zeist, waar we het 
55-jarig priesterjubileum van pastor Henk Bloem 
gaan vieren; tegelijkertijd neemt hij dan afscheid: 
zijn taak als voorganger in de weekendvieringen, 
in de uitvaartvieringen en bij ziekenzalvingen in 
onze parochie is dan voltooid. 
 
De viering begint om 11.00 uur, en in de geest 
van Henk gaat die viering verder met koffie, soep 
en broodjes; daar kunt u hem ook feliciteren en 
bedanken. Tot besluit heffen we het glas op een 
emeritus-pastoor die ons zoveel jaren heeft willen 
meegeven hoe geloven ons een andere, ruimere 
kijk geeft op ons leven, op onze wereld. 

Klaas Faber, nieuw als 
lekenvoorganger

Kinderen en ouders 
samen op weg naar 
Eerste Communie 
Waar de voorbereiding op de 
Eerste Heilige Communie jaren-
lang voornamelijk een traject voor 
kinderen was, is die sinds twee 
jaar iets van de communicanten én 
hun ouders samen. 
 
Werkgroepsleden gaan met de kinde-
ren aan de slag terwijl de pastor met 
de ouders de diepte ingaat. Tijdens 
die bijeenkomsten lezen we elke keer 
uit het boek ‘Het katholieke geloof 
ontdekken’, een prachtig boek, uitge-
geven door de Uitgeverij Betsaïda van 
het bisdom ’s-Hertogenbosch. Eén van 
de ouders zei hierover: ‘Ik vind het fijn 

om te weten wat mijn kind doet en 

zelf de gelegenheid te hebben vragen 

te stellen over de Bijbel en het geloof.’ 

Zondagmiddag 5 februari was de 
aftrap en werd begonnen met het 
lezen van het altijd boeiende Schep-
pingsverhaal. Via de boot van Noach 
(19 februari) gaan we nu de komende 
maanden met Jezus verder op tocht 
langs het Laatste Avondmaal en de 
sacramenten van de Kerk, om na de 
feestelijke Eerste Heilige Communie-
viering op 14 mei een laatste samen-
komst te hebben rond een bijzondere 
heilige. 
Pastor Johan Rutgers 
 

Henk Bloem jubileert als priester en neemt afscheid als pastor.



7april – m ei 2023

Nieuws 
& achtergrond

Met dat paasvuur vieren we de verrijze-
nis van Jezus Christus. Er was altijd een 
jubelstemming als die grote berg hout 
begon te branden. Het vuur staat 
symbool voor een nieuw begin en nieuw 
leven, een vruchtbaar leven. 
 
In de loop van de jaren zijn deze gebeur-
tenissen meer voor me gaan betekenen 
dan alleen de buitenkant; de as van 
Aswoensdag is meer dan het askruisje. 
Het gaat om wat ónder die aslaag 
gebeurt. Er wordt gewerkt aan vrucht-
baarheid, net als de as die op de zwarte 
aarde wordt neergelegd, opdat de aarde 
vruchtbaar mag zijn. 

Ik zie zoveel mensen voor me die die 
vruchtbaarheid maar niet kunnen erva-
ren, die twijfelen aan zichzelf, die zich-
zelf als mislukt ervaren: Ik heb er niet 

uitgehaald wat er in zit. Ik had het zo 

graag anders willen doen. Vaker dan 

één keer ben ik opnieuw begonnen. Er 
gaan bij mij heel wat filmpjes van mede-
mensen voorbij. En wat te denken van 
mensen in Oekraïne, die alles wat hen 
dierbaar is zien verdwijnen door een 
barbaarse oorlog. Ik kan nog veel meer 
opnoemen. Al deze mensen verlangen 
naar Pasen, naar een nieuw begin en 
een nieuw leven, en vooral een vrucht-
baar leven. 

Dat het Pasen mag worden… En 
wanneer je het gevoel hebt in de herfst 
of de winter te leven, dan is het goed 
om te zien dat geloof en natuur samen-
werken. Ik heb namelijk geleerd: 
wanneer het herfst of winter is in mijn 
geloof, in mijn kerk of in mijn leven, 
dan worden onder de grond al de voor-
bereidingen getroffen voor de lente en 
de zomer. Dat het Pasen mag worden… 
Met hartelijke groet, 
pastoor Harrold Zemann 

Het hoorde er helemaal bij: de paaswake in onze parochiekerk. Als kind vond 
ik het spannend: een donkere kerk die langzaam wordt verlicht door de 
nieuwe paaskaars en door de kaarsjes van de mensen. Daar bleef het niet 
bij. Een dag later, op eerste paasdag, gingen we kijken naar het paasvuur in 
het dorp. Al maanden werd eraan gewerkt, een hemelhoge berg takken werd 
aangestoken.

VAN DE PASTOOR 
Dat het Pasen mag worden…

Een paasvuur.

Jaarlijkse  
Chrismamis 
De jaarlijkse Chrismamis voor het 
Aartsbisdom Utrecht is woensdag 
5 april in de Onze Lieve Vrouwekerk 
te Apeldoorn (Hoofdstraat 18, 
aanvang: 19.00 uur). Het is een 
viering voor het gehele bisdom. Het 
is een hoogtepunt in het kerkelijk 
jaar, ook omdat uit vele parochies 
en locaties vertegenwoordigers 
aanwezig zijn. Tijdens de Eucharis-
tieviering vindt de zegening plaats 
van de olie voor de zieken alsook 
die voor de geloofsleerlingen. 
Daarna wordt het Chrisma gewijd 
dat voornamelijk gebruikt wordt bij 
het doopsel, het vormsel en de 
priesterwijding. Ook vernieuwen de 
priesters hun wijdingsbeloften. 

Aandacht voor Pasen op website

De website www.Vier.nu gaat over de belangrijkste christelijke hoogfeesten. Aan 
het begin van de Veertigdagentijd is ‘Vier Pasen’ aan deze site toegevoegd. Deze 
site biedt een aantal handige links en downloads die allemaal inspirerend en infor-
matief zijn voor en over het vieren van Pasen. Zo is er o.a. voor kinderen een mooie 
kleurplaat om te downloaden, is er een link naar het Paasevangelie en worden 
kernbegrippen, tradities en vieringen uitgelegd. Neem gerust eens een kijkje.
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Met Pasen het Licht 
van Christus ervaren

Als het Jezus al zoveel moeite kostte, terwijl Hij het doel over-
duidelijk op zijn netvlies had, is het dan voor ons geen onmo-
gelijke taak dat streven navolging te geven? Als een lam ter 
slachtbank geleid, want Hij verzette zich niet, vocht niet terug, 
probeerde er niet onderuit te komen. Wat een prachtmens 
om zo standvastig en sereen je doel voor ogen te houden. 
 
Anno 2023 wordt er van ons eigenlijk niets minder verwacht: 
Jezus navolgen.  Hoe we dat doen is aan ons, met héél veel 
vallen en opstaan. Maar hopelijk ook net zo standvastig, in 
diep geloof en vertrouwen op God. Hoe Jezus dat deed kunnen 
we lezen in de bijbel. Hoe veel christenen in de loop der 
eeuwen dat voorbeeld volgden kunnen we lezen in talloze 
heiligenverhalen. Dat is geschiedenis. Nu is het aan ons om 
geschiedenis te schrijven, met of zonder ophef: gewoon chris-
ten zijn. Dat zal gepaard gaan met talloze wegomleggingen, 
met misvattingen, met afdwalen van de Weg, de Waarheid 
en dus ook van het Leven. Vallen en opstaan. Berouw wordt 

beloond met genade. Stille aandacht wordt beloond met 
inzicht en dus ook met uitzicht. 
 
2023 : een tijd vol rumoer, onvrede, wanhoop, berusting, gela-
tenheid, individualisme, uitsluiting, egoïsme, machtsvertoon. 
Haat en verderf worden gezaaid. In wat voor wereld leven wij? 
 
Als iedereen zo denkt en handelt, dan is er geen hoop meer. 
Maar ieder die desondanks ervoor gaat om dat tij te keren, 
krijgt vroeg of laat loon naar werken. God is Liefdevol, vol 
genade, heeft geduld met ons, helpt ons, door Jezus aan 
ons te geven als voorbeeld. 
 
In de vastentijd bezinnen we ons hierop, proberen we ernaar 
te handelen. En met Pasen mogen we het Licht van Christus 
ervaren, een bemoediging zonder weerga. En dan zo blijven 
handelen, ernaar leven. Deo volente: zo God het wil. 
Bart van Soest, parochiaan Leersum 

’Vrijheidsmaaltijden’ op 5 mei
In heel het land worden op 5 mei ‘Vrij-
heidsmaaltijden’ georganiseerd. Klein, 
groot, met lokale lekkernijen of culinaire 
hoogstandjes. De maaltijden zijn er in 
vormen en maten. De kern ervan is: een 
bijzondere ontmoeting aan de eettafel, 
waarbij de gasten over vrijheid en onvrij-
heid spreken, over ‘Leven met oorlog’ 
(het thema van dit jaar). Het zijn onder-
werpen waar je bij uitstek op Bevrijdings-
dag aandacht aan kunt geven. En ieder-
een kan een Vrijheidsmaaltijd 
organiseren. Chef-kok London Loy zal 
er dit jaar een speciaal het recept voor 
maken. London Loy is daarmee de 

‘smaakmaker’ van de Vrijheidsmaaltij-
den. Hij is bekend van het tv-programma 
Koffietijd, van kookboeken en zijn deel-
name aan Expeditie Robinson. De soep 
wordt in aanloop naar Bevrijdingsdag in 
blik verspreid en kan door iedereen op 
5 mei worden gemaakt en gegeten. 
 
Een befaamd Surinaams gerecht, maïs-
pap, vormt de inspiratie voor zijn Vrij-
heidssoep. ‘Om mijn roots er een beetje 
in te houden’, zegt hij. ‘En, maïssoep is 
gewoon lekker: zoet, romig en je kunt 
hem ook nog pittig maken.’ 
Zie t.z.t. voor het recept: www.4en5mei.nl. 

Vasten betekent: op weg gaan naar Pasen, het feest van 
de verlossing en de overwinning op de dood, opgaan 
naar God. Het kostte Jezus bloed, zweet en tranen: 
letterlijk. Maar Hij volbracht het. Zoals Hij dat zelf ook 
constateerde: ‘Het is volbracht’.
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Caritas Sint Maarten 
zoekt uitbreiding  
team ‘veldwerkers’ 
 
‘De kerk zorgt voor de armen’, 
leerden wij altijd. Tegenwoordig is 
dergelijke ondersteuning binnen 
onze parochie samengebracht in 
de Parochiële Caritas Instelling 
(PCI). Namens geloofsgemeen-
schap Sint Maarten zet die zich in 
voor mensen die niet (meer) 
kunnen rondkomen en niet meer 
deelnemen aan het sociale leven. 
 
Het actieve team Caritas-veldwerkers 
zoekt uitbreiding, in het hele parochie-
gebied: Amerongen, Austerlitz, Doorn, 
Driebergen-Rijsenburg, Langbroek, Leer-
sum, Maarn, Maarsbergen, Renswoude, 
Scherpenzeel, Woudenberg, Zeist. 
Een veldwerker heeft meer taken: 
• Doelgroep-in-nood vinden binnen 

een locatie. 
• Daarvoor ontwikkelen/onderhou-

den van netwerken: van zorgverle-
ners én in de parochie. 

• Het opzetten en coördineren van 
hulpprojecten voor mensen in nood. 

• Begeleiding individuele hulpaan-
vragen. 

• Afleggen van huisbezoeken in de 
eigen woonplaats. 

 
Meer weten? Neemt contact op 
(gegevens: zie onderaan dit artikel). 
Verder: in de Doornse St. Martinus-
kerk is een plan ontwikkeld voor een 
kledingbank, wat de PCI toejuicht en 
financieel ondersteunt (meer hier-
over: pag. 15). 
En: kent u mensen in de regio die het 
financieel moeilijk hebben en binnen 
het Nederlandse sociale zekerheid-
stelsel tussen wal en schip vallen? 
Die zijn direct aan te melden bij PCI 
St. Maarten. Een Caritas-vrijwilliger 
neemt dan contact op en begeleidt 
de aanvraag. Alle aanvragen worden 
strikt vertrouwelijk behandeld. 
Contact: Caritas St. Maarten,  
www.parochie-sintmaarten.nl/caritas, 
caritas@parochie-sintmaarten.nl, 
NL47RABO0375209468 (giften/donaties). 
ANBI-erkend. 
Bestuur Caritas St. Maarten, 
Harrie van Dijk, Inno van Maanen,  
Mieke Sinkeldam

Missiewerk Tessa en Peter Jansen 
bij Vastenactie-school Zambia

’We leerden daar echt 
onszelf te zijn’

Onze parochie ondersteunt deze vastentijd een technische school in 
Zambia. Dit Chikowa Youth Development Center (CYDC) leidt jongeren op in 
technische beroepen. Na hun opleiding kunnen ze in de buurt aan het werk. 
Dat voorkomt dat zij voor een baan wegtrekken naar de grote stad. Ook uit 
Nederland helpen vrijwilligers mee aan deze projecten, zoals een Neder-
lands gezin dat in 2018/2019 dienstbaar was in de Fidesco-missie in 
Chikowa . 
 
Het gaat om Tessa en Peter Jansen met hun twee zoontjes van 1 en 2 jaar. Peter 
was manager van een meubelmakerij naast de school, waar zeven voormalige 
CYDC-studenten werkten. De timmerlieden maken houten meubels die worden 
verkocht voor in huisjes op een safaripark in de buurt. De opbrengsten maken de 
vakopleiding betaalbaar. Tessa werkte als manager in de kleuterschool van het 
centrum. Het gezin woonde op de campus, in een huis van hetzelfde soort als 
waarvoor wij nu met Vastenactie geld inzamelen. 
 
Peter: ‘Wij voelden allebei het verlangen iets te betekenen voor wie het minder 
getroffen heeft dan wij qua opleiding, welstand en een menswaardig bestaan. Via 
Fidesco konden wij meer mensen laten delen in het gemeenschappelijk welzijn 
wereldwijd. Behalve het professionele aspect van onze missie bouwden wij een 
goede band op met Zambianen. We hebben met hen samengewerkt, -geleefd en 
ons katholieke geloof gedeeld, en leerden daar echt onszelf te zijn, ons tegenover 
anderen of God niet anders voor te doen.’ 
 
Tessa: ‘We waren blij op het CYCD-terrein te kunnen wonen. Want de technische 
school staat midden in de bush, in zeer afgelegen gebied, ver weg van moderne 
gemakken.’ 
 
Wij zamelen samen met de St. Lucasparochie geld in om daarvan een woning te 
bouwen voor de leraar van de recent begonnen opleiding voedselproductie, chef-
kok John Banda en zijn gezin. Onze parochie helpt hierbij. 
 
Bijdragen zijn over te maken naar de bankrekening van de eigen locatie (zie achterzijde 
Mantel of onze website) o.v.v. ‘Vastenactie 2023’. Alvast hartelijk dank.

Peter en Tessa Jansen 
met hun twee zoontjes 
ten tijde van hun verblijf 
in Chikowa, Zambia.
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‘We begonnen te repeteren tijdens de 
bouw van de kerk, want in 1952, bij de 
inwijding, moest er een koor staan. 
Uiteraard alles Gregoriaans, nog een 
hele kluif’, aldus Gerard. ‘Alleen heren 
waren nog lid, gehuld in toog en super-
plie. Er waren méér vaders met zonen 
lid van het koor. Ons Centrum was nog 
niet gebouwd, opzij van het orgel ston-
den we. De pastoor was voorzitter van 
het koor en van de nieuwe school, en 
de hoofdonderwijzer kreeg te horen: “U 
moet ook het koor leiden”.’ 
 
Voordat de kerk er stond, kerkte men 
in een zaal achter café ‘Ons Huis’, aan 

de Acacialaan, nu café De Keizer gehe-
ten; het vierde vorig jaar zijn eeuwfeest. 
De broertjes Hofman waren daar al 
misdienaar en liepen elke dag ‘over de 
berg’ naar de RK Theresiaschool in 
Maarn, aldus Ted en Gerard. Als ze 
geluk hadden mochten ze achterop bij 
een paard met wagen. 
 
Het koor floreerde, zong in de mis en 
met enige zangers per toerbeurt ook in 
het lof. In 1965, bij een feestelijk 
afscheid, zei de dirigent: ‘Ik moet wat 
dames hebben.’ Drie dames traden 
aan, onder wie Ted, afkomstig uit een 
zeer muzikale familie. De baby in een 

reiswiegje in Ons Centrum. Vrouwen op 
het priesterkoor, dat was even wennen,  
maar het klonk mooi. 
 
Tot in de jaren ‘70 werd er Gregoriaans 
gezongen, het was vooral een ‘luister-
mis’, tot voorzichtig geopperd werd eens 
een psalm in het Nederlands te zingen. 
De overgang naar het Nederlands, daar 
was wel weerstand tegen bij de oudere 
koorleden. Die heel rijke  traditie… 
moesten ze nu ‘liedjes’ gaan zingen? 
Maar de kerk veranderde. Pater De Jong, 
die was heel erg voor het Nederlands. 
Met zuster Bos was er al een vrouw in 
het pastoraat aanwezig en toen pastor 
Wies Sarot aantrad, sprak pater De 
Jong: ‘Nu komt er zelfs een vrouwelijke 
voorganger, en ze is nog zwanger ook.’ 
 
Het is een mooie tijd geweest, Ted en 
Gerard noemen namen van zoveel dier-
bare mensen. Het koor was een heel 
hechte groep, ze maakten ook leuke 
kooruitstapjes en hadden gezellige Ceci-

Interview 

Het was 1951. Zijn vader was secretaris-penningmeester geworden bij het 
net opgerichte Sint Martinuskoor in Doorn, en ‘dus’ (zo ging dat toen) kreeg 
Gerard Snijders (inmiddels 89) als tiener van hem te horen: ‘En jij gaat daar 
ook zingen!’ En: tot op de dag van vandaag zingt hij mee, en zijn vrouw Ted 
was één van de eerste dames die toetraden. Ook zij is nog steeds actief lid. 
Ze ontvingen hiervoor onlangs een ereteken, samen met twee andere 
oudgedienden, de gebroeders Wim en Gert Hofman, die niet bij het gesprek 
aanwezig konden zijn.

Vier leden Sint Martinuskoor Doorn  
onderscheiden met ereteken

VANAF HET EERSTE BEGIN ZINGEN 
IN EEN 70-JARIG KERKKOOR

Het Sint Martinuskoor in de jaren negentiennegentig. Op de bovenste 
rij onder de spiegel staat Gerard, rij daaronder uiterst links zijn vrouw 
Ted Snijders. FOTO Gezinsarchief Snijders

Muziek en geloof zijn onlosmake-
lijk verbonden. Muziek kan ons 
dichter bij God brengen: ‘Zingen 
is dubbel bidden.’ Psalm 22 
bezingt dat God troont op de 
gezangen van zijn volk (hoewel: 
profeet Amos zegt dat God níks 
van onze liederen moet hebben 
als wij niet zorgen voor gerech-
tigheid). Ook in Sint Maarten 
wordt wat af gezongen. We spra-
ken twee  trouwe leden van het 
eerste uur van het Martinuskoor 
Doorn; én we waren bij een repe-
titie van The Passion, waar 
jongeren in eigentijdse muziek 
zoeken hoe God aanwezig is. 
Zoals dirigent Melissa Zijsling 
zegt: ‘God is niet alleen in de 
bijbel en in de mis, Hij is overal, 
zeker in muziek.’
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lia-avonden. Zij bleven altijd actief, 
jarenlang zochten ze de liederen uit. 
 
Langzaam werd het koor kleiner. En 
vooral corona heeft veel verenigingsle-
ven stuk gemaakt. Het Martinuskoor 
ging samen met koor Onderweg, en 
inmiddels zingen Ted en Gerard ook 
weer mee in het onlangs opgerichte 
koor ‘De Triangel’, van de Sint Andries-
, Sint Theresia- en Sint Martinuskerk 
samen, o.l.v. dirigent Noortje van der 
Welle. Een geweldige dirigent, daar is 
iedereen het over eens. Onlangs 
hadden ze een vrolijke, feestelijke 
viering met pastor Henk Bloem; een 
goede opkomst uit de drie kerken, 
iedereen bleef koffie drinken achter in 
de kerk, het was gezellig. Gerard: ‘Of 
dit de kerk gaat redden?’ Ted valt in: 
‘Het gaat groeien, het komt wel.’ Zij 
blijven, want: ‘We zingen graag!’ 
Nelleke Spiljard 

Interview 

Eigen Passion Sint Maarten  
vooral een blíj gebeuren
De repetities zijn begonnen. In de St. Josephkerk in Zeist oefenen zo’n 20 
jongeren tussen de 15 en 30 jaar onder leiding van Melissa Zijsling (22) 
als koor ‘Milk and Honey’ voor onze eigen The Passion. 
 
The Passion is een viering met moderne muziek waarin het lijden en sterven van 
Jezus centraal staan. Er is repertoire van Acda en de Munnik, Ramses Shaffy, 
BLØF, Claudia de Breij, Jesus Christ Superstar, de Dijk en anderen. En natuurlijk 
‘zwart wit’ van Frank Boeijen. 
 
Aan de telefoon pianist Melle van Huijstee (17), die bezig is met het toelatings-
examen voor het Conservatorium: ‘Een groot deel van de zangers uit de Top 
2000-viering doet mee en er zijn nieuwe leden; met één heb ik nog samen op het 
kinderkoor gezeten, een ander komt – net als Melissa en ik – uit de voormalige 
Josephclub, en iemand  hoorde over ons van haar moeder. De eerste repetitie 
ging bijzonder goed. Eigenlijk had ik nog nooit zo’n goede eerste repetitie gehad. 
En we hebben nu ook een gitarist erbij, Ruud Banus, die veel feeling heeft voor de 
sfeer van de songs.’ 
 
Marian van der Laan, initiatiefnemer van het project: ‘Het was mooi om te zien: 
nieuwe gezichten, afwachtend. Alessia, vriendin van Melissa, heeft stemoefeningen 
gedaan, arrangementen gemaakt, solo’s geoefend, een volle avond, met blije 
mensen. Het voelt als weer op reis gaan met elkaar.’ 
 
In de viering, ‘s middags op Palmzondag, vragen de vertellers/voorgangers pastoor 
Harrold Zemann, Marian van der Laan en pastoraal werker Nelleke Spiljard zich 
af: wat laat dit lijdensverhaal, dat we al meer dan 2000 jaar aan elkaar doorgeven, 
ons zien over ons eigen leven, onze wereld van vandaag? Zij laten vooral de 
muziek spreken. Mensen mogen een kaarsje aansteken, palmtakken worden 
uitgedeeld: een Palmzondagviering, maar dan laagdrempelig. 
Op 2 april, 16.00 uur zingen/vieren we The Passion in de Josephkerk Zeist. De week 
ervoor, 26 maart 16.00 uur, gebeurt dat in De Goede Herder in Ermelo (parochie St. 
Lucas). De landelijke Passion is elk jaar op tv op Witte Donderdag, dit jaar 6 april. 
Nelleke Spiljard 

Uit het allereerste, handgeschreven 
jaarverslag van het koor.

Repetitie voor de eigen The Passion van Sint Maarten.
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Vieringenrooster zaterdag 25 maart t/m zondag 7 mei 2023 (A-jaar)

ZATERDAG 25 MAART 
E : 19.00 Woudenberg H. Zemann 
 
ZONDAG 26 MAART, 5e ZO 40-DGT 
E : 09.30 Driebergen H. Bloem 
E : 11.00 Maarn J. Rutgers ❶ 
E : 09.15 Zeist J. Rutgers 
 
DINSDAG 28 MAART 
O:19.30 Leersum ds. H. Breunese 
 
WOENSDAG 29 MAART 
O : 19.30 Driebergen ❾ 
O : 19.15 Zeist F. Kelder & ❼ 

E. de Boom                       
                        

ZATERDAG 1 APRIL 
E : 19.00 Doorn J. Rutgers 
G : 17.00 Zeist M. v.d. Horst 
 

ZONDAG 2 APRIL, PALMZONDAG 
C : 09.30 Driebergen N. Spiljard ❷ 
C : 09.30 Leersum K. Faber 
E : 11.00 Maarn H. Zemann 
C : 11.00 Woudenberg M. v.d. Horst 
E : 09.15 Zeist H. Zemann & 

R. Bouwman 
G : 16.00 Zeist H. Zemann ❸ 

N. Spiljard  
 
MAANDAG 3 APRIL 
O:19.00 Woudenberg M. Kooistra 10  
 
DINSDAG 4 APRIL 
O:19.00 Woudenberg P. Koekkoek 10 
 
WOENSDAG 5 APRIL 
O: 19.00 Woudenberg M. Sarot 10 
O:19.15 Zeist N. Spiljard &❼   

T. Dronkert  

DONDERDAG 6 APRIL,  
WITTE DONDERDAG 
G : 19.00 Driebergen werkgroep 
O : 19.30 Woudenberg  P. Koekkoek 10 
E : 19.30 Zeist H. Zemann & 

R. Bouwman 
 
VRIJDAG 7 APRIL, GOEDE VRIJDAG 
m: 15.00 Doorn 
k : 15.00 Driebergen past.groep    ❾ 
G : 19.00 Driebergen werkgroep     
k : 15.00 Leersum parochianen 
k : 15.00 Maarn H. Zemann 
O : 19.30 Maarn N. Spiljard & ❽ 

E. de Waard 
k : 15.00 Woudenberg parochianen 
O : 19.30 Woudenberg M. v.d. Horst10 

M. Kooistra 
k : 15.00 Zeist N. Spiljard &

M. v.d. Horst 

WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN. HET MEEST ACTUELE ROOSTER VINDT U OP ONZE 
WEBSITE: WWW.PAROCHIE-SINTMAARTEN.NL. OF SCAN DE QR-CODE.  

Vieringen  
rooster

Deze Mantel wordt mede mogelijk gemaakt door:

https://www.parochie-sintmaarten.nl/vieringen
https://www.alcuon.nl
https://molenbeek.nl
https://www.hubo.nl/doorn
https://www.mfvoetverzorging.nl
https://www.planethappy.nl
https://www.pevanha.nl
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❶ Gezamenlijke viering Doorn, Maarn, 
Leersum 

❷ Kinderwoorddienst 
❸ The Passion, zie pag. 11 
❹ Kleuterkerk, ‘Ons Centrum’, 

Dorpsstraat 15 
❺ Kisiclub, viering en activiteiten 
❻ Paasviering voor ouderen 
❼ Kerkelijk Centrum Zeist-West, 

De Clomp 33-02 
❽ Ontmoetingskapel, Kapelweg 45, 

Maarn 
❾ Parochiecentrum St. Petrus’ banden, 

Rijsenburgselaan 4 
10 De Voorhof, Nico Bergsteijnweg 139 
 

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. Catharina-
kerk, W. de Zwijgerlaan 38. 

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

• Maarn: elke vrijdagmorgen (E) om 09.00 uur in de St. Theresiakerk, Amers-
foortseweg 50, Maarn. Vanaf 09.00 uur staat het Heilig Sacrament uitgesteld 
en is er gelegenheid voor aanbidding. Parochianen uit de hele parochie zijn 
welkom! Kijk voor de voorgangers van deze vieringen op onze website. 

Vieringen in tehuizen 
In woonzorgcentrum Heerewegen is er elke derde woensdag van de maand om 
10.00 uur een communie- of eucharistieviering. 
 
Wijzigingen voorbehouden. Het meest actuele rooster vindt u op onze website 
www.parochie-sintmaarten.nl.  

Vieringen  
rooster

g: 19.30 Zeist H. Zemann & 
R. Bouwman  

 
ZATERDAG 8 APRIL,  
STILLE ZATERDAG 
G : 20.00 Driebergen werkgroep 
E : 21.30 Zeist H. Zemann, 

N. Spiljard & 
R. Bouwman 

 
ZONDAG 9 APRIL, 1e PAASDAG 
C : 09.30 Doorn C. van Loon 
K : 09.30 Doorn A.k. Damen  ❹  
C : 09.30 Driebergen N. Spiljard 
C : 09.30 Leersum M. Sarot 
C : 11.00 Maarn C. van Loon 
C : 11.00 Woudenberg N. Spiljard 
E : 09.15 Zeist H. Zemann 
 
MAANDAG 10 APRIL, 2e PAASDAG 
E : 09.15 Zeist H. Zemann 
 
DONDERDAG 13 APRIL 
E : 10.30 Driebergen H. Zemann    ❻ 
 
ZATERDAG 15 APRIL 
E : 19.00 Driebergen J. Rutgers 

ZONDAG 16 APRIL 
C : 09.30 Doorn K. Faber 
E : 14.00 Driebergen H. Zemann    ❺ 
C : 09.30 Leersum M. Sarot 
C : 11.00 Maarn M. Sarot 
E : 11.00 Woudenberg J. Rutgers 
E : 09.15 Zeist J. Rutgers 
 
ZATERDAG 22 APRIL 
E : 19.00 Woudenberg H. Zemann 
 
ZONDAG 23 APRIL 
C : 09.30 Driebergen N. Spiljard  
C : 09.30 Leersum M. Sarot ❶ 
E : 09.15 Zeist H. Zemann 
 
ZATERDAG 29 APRIL 
Geen viering 
 
ZONDAG 30 APRIL 
C : 09.30 Doorn G. Peters 
C : 09.30 Driebergen C. van Loon 
C : 09.30 Leersum K. Bast & 

E. van Leeuwen 
C : 11.00 Maarn E. Rietveld 
C : 11.00 Woudenberg C. van Loon 
E : 09.15 Zeist J. Wissink 

DINSDAG 2 MEI 
R : 19.00 Zeist werkgroep 
 
ZATERDAG 6 MEI 
E : 19.00 Doorn H. Zemann 
G:17.00 Zeist M. v.d. Horst 
 
ZONDAG 7 MEI 
C : 09.30 Driebergen C. van Loon  ❷  
C : 09.30 Leersum M. Sarot 
C : 11.00 Maarn C. van Loon 
C : 11.00 Woudenberg M. v.d. Horst 
E : 11.00 Zeist H. Zemann 

E :  Eucharistieviering 
C :  Communieviering 
G :  Gebedsviering 
g  : Goede Vrijdag plechtigheid 
K  : Kleuterkerk 
k  : kruisweg 
m : Meditatief moment (kerk open, 

geen viering) 
O : Oecumenische viering/ avondgebed/ 

boeteviering/vesper 
R  : Rozenkransgebed 
 

http://www.parochie-sintmaarten.nl
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Nieuws 
& achtergrond

Mariamaand 
Wandelt u mee met pastoor Zemann 
in het voetspoor van Maria, in de 
prachtige Heidetuin van het semina-
riepark Driebergen-Rijsenburg, in 
Mariamaand mei? Pastoor Zemann 
stopt onderweg een paar keer, waarbij 
een thema wordt overwogen rond 
actuele onderwerpen en inspirerende 
teksten. Iedereen is van harte uitge-
nodigd. We eindigen bij de Mariagrot, 
erna gezamenlijk koffie drinken bij het 
Wapen van Driebergen. 
Data: 13 en 27 mei. Tijd: 11.00 uur. 
Start: voor de St. Petrus’ bandenkerk 
Kerkplein 5, Driebergen-Rijsenburg. 
Aanmelden:  
marianvanderlaan1951@gmail.com, 
06-054902728. 
 
 
Bijbelavond 
Bijbelavond Zeist met pastor Henk 
Bloem: dinsdagen 4 april en 2 mei 
van 20.00-22.00 uur, in parochiecen-
trum Emmaus, Rozenstraat 20, Zeist. 
Aanmelden:henkbloem42@gmail.com 
 
 
Lectio Divina 
Bij Lectio Divina stellen lezers zich 
open voor de beweging van de Geest 
in een Bijbeltekst. Data: maandag 3 
en 24 april in Ons Centrum, Dorps-
straat 15, Doorn (links naast kerk).  
Tijd: 11.00-12.00 uur.  
Info/aanmelden:  
Annemarie Damen, 06-12891915, 
famdamen82@hotmail.com,  
of Gina Peters, 06-23045492, 
petersgcm@gmail.com. 

Fo
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Parochiaan Annemarie Damen loopt stage bij de diaconale organisatie 
Sant’Egidio in Apeldoorn. Zij doet daar voor De Mantel verslag van. Deze 
keer: de Bakfietsgroep.

De soep met brood en het luisterend 
oor van het Bakfietsteam
In de vorige Mantel bracht ik verslag 
uit van de Fransiscustafel, deze 
keer mocht ik meefietsen met het 
straatteam van de ‘Egidio Bakfiets-
groep’.

Na aankomst van de vrijwilligers in de 
pastorie worden broodjes gebracht door 
de Rotary en door vrijwilligers bereide 
soep. Broodjes, soep, fruit en dranken 
gaan de bakfiets in. Die is speciaal 
gemaakt voor dit doel en voorzien van 
alle noodzakelijke (warmhoud)kastjes. 
De vrijdagavond begint dan steevast met 
een gebedsdienst in de Onze Lieve Vrou-
wekerk in Apeldoorn. Die wordt geleid 
door diaken Ronald Dashorst en zijn 
vrouw Gea. De gebedsdiensten staan in 
het teken van ‘de vrede’ of ‘de armen’. 
 
Na de dienst begint de route: iemand 
bemant de bakfiets, twee personen fiet-
sen mee. Er zijn vaste punten in de stad 
waar het straatteam gaat staan. De 
eerste stopplaats is bij Omnizorg, een 
huis voor mensen met een verslaving 
en/of psychiatrische problematiek, vaak 
dak- of thuisloos geraakt. Omnizorg 
biedt onderdak, activiteiten, werk en 
zorg. De mensen komen naar het 
binnenplein en zijn blij met de warme 
soep en de broodjes. En een praatje 
met elkaar maken is ook belangrijk. 
 
We vervolgen onze weg langs pleinen 
en steegjes en komen bij het station. 

Hier wordt gekeken of mensen behoefte 
hebben aan iets uit de voorraad. Enige 
‘bekenden’ van het straatteam en wat 
passanten maken graag gebruik van de 
soep op deze koude avond. Een kop 
koffie en een vriendelijk woord maken 
de wereld mooier. 
 
Hoe bijzonder is het leven van de mede-
mens die op straat leeft. Een luisterend 
oor doet altijd goed en soms kom je tot 
hele gesprekken. En, je kijkt even mee 
in hun ‘wereld’. 
Annemarie Damen 

Gebed 
Hoor de roep van de vluchteling 

genees wie ziek zijn 
bevrijd wie gevangen zit in eenzaamheid 

sta bij wie in nood verkeert 
en verlicht ons hart en onze geest 

opdat wij uw gelaat zichtbaar maken 
in het werk van onze handen 

in ieder goed woord dat troost en bemoedigt 
in de vriendschap met hen die in nood zijn 
in de liefdevolle aandacht voor de zwakke 

vandaag en alle dagen die ons gegeven zijn. 
Amen 

Een klant voor het Sant'Egido-
straatteam ontvangt wat te 
drinken van de Bakfietsgroep. 
FOTO Marjo van Sant’Egidio
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Nieuws 
& achtergrond

TEAM VERBINDING
Op 6 april opent een kledingbank bij de Martinuskerk in 
Doorn. Het Keldertje, zoals deze ruimte in het verleden 
heette en gebruikt werd voor gezellige avonden van 
misdienaars, hebben we omgedoopt tot We Share. Die 
naam verwijst naar het delen met je naaste zoals de 
Heilige Martinus deed in de 4e eeuw na Christus. 
 
Vele vrijwilligers hebben hard gewerkt om de kledingbank tot 
stand te brengen. We Share is bedoeld voor mensen met een 
minimaal inkomen. Kleding, schoeisel enz. is gratis mee te 
nemen. Doorgaans zullen de klanten zijn doorverwezen door 
de kerk, de gemeente of een maatschappelijke instelling. We 
werken samen met instanties als de regionale voedselbank.  

Heeft u nog goede, bruikbare 
kleding?  
U kunt elke woensdag tussen 
10.00 en 14.00 uur kleding, 
(nieuw) ondergoed, schoenen en 
linnengoed bij ons inleveren. We 
Share is vanaf 6 april elke donderdagochtend van 10.00 tot 
14.00 uur geopend. Belangstellenden zijn van harte welkom 
bij de opening, donderdag 6 april, 10.00 uur. 
 
Meer informatie: neem gerust contact op met Team Verbinding 
(contactgevens: zie bericht Paasbrunch). 

Op 2e Paasdag staan de deuren van de 
Martinuskerk in Doorn open voor een 
Paasbrunch. Er is koffie, thee, soep, 
salades met brood en natuurlijk 
ontbreekt het hoopvolle Paasverhaal 
niet. 
 
Niet iedereen heeft familie/vrienden 
waar hij of zij de Paasdagen mee door-
brengt. Feestdagen zijn niet altijd dagen 

waar mensen naar uitkijken, het kunnen 
lastige dagen zijn om door te komen. 

Naar een plek kunnen gaan waar gezel-
ligheid en aanspraak is, elkaar ontmoe-
ten, kan dan waardevol zijn. 
 
Welkom op 10 april tussen 11.00 en 
14.00 uur. Opgeven vóór 6 april bij een 
van de onderstaande personen. Geen 
vervoer? Laat het weten. 
 
Team Verbinding: Ans Damen 06-12639394; 
Annemarie Damen 06-12891915; Gina 
Peters 06-23045492 

TEAM GROEN

Een jaar lang lieten mensen één 
vierkante meter van hun tuin verwil-
deren, een initiatief van de NRC en 
Tilburg University. Het ging in de 
eerste plaats om verwondering over 
en verbinding met de natuur, waar-
toe Paus Franciscus ons oproept in 
Laudato Si’. 
 
Het leverde veel reacties op, bijv.: ‘Ik kijk 
anders naar onkruid en hoe de bodem 
werkt.’ Iemand vertelt hoe ze ervan heeft 
genoten. Er kwam wilde peen op, 
duizendblad, paarse dovenetel, erna 
vlasleeuwebek, distels, één morgenster. 
Zij ging elke ochtend kijken. 

Maar er was ook teleurstelling. Opval-
lend was dat er – vooral op het platte-
land – veel planten opkwamen die het 
goed doen als er veel stikstof is: grasjes, 
brandnetels, bramen. In het proeftuintje 
in het grasveld van de St. Petrus’ 
banden gebeurde ook niet veel bijzon-
ders. Het wordt langzaam wat het was; 
gras met veel mos en biggenkruid; wel 
vrolijk geel trouwens in de zomer. Veel 
belangstelling was er ook niet voor. 
 
We weten, door de gelijkenis die Jezus 
vertelt over de zaaier, dat we als gelovi-
gen geroepen zijn om ‘vruchtbare grond’ 
te zijn voor het evangelie. Is dat wel zo 

als het gaat om het belang van ‘de 
vogels in de lucht, de bloemen op het 
veld’, waar Jezus blijkbaar graag naar 
keek? Jongeren vertellen me dat we als 
christenen geen beste naam hebben als 
het gaat om het klimaat, de zorg voor 
de schepping. Toch zijn er in onze paro-
chie hoopvolle initiatieven; zo willen we 
in de zomer een klein Scheppingsfestival 
organiseren. 
Nelleke Spiljard, pastoraal werker 

HET MOSTERDZAADJE  
Over verbinding met de natuur

Opening kledingbank WE SHARE (Wij delen)

Het proeftuintje bij de Sint Petrus’ banden in 
Driebergen-Rijsenburg. FOTO Marjolein Tiemens

Paasbrunch.

Paasbrunch
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Synodaal proces: prioriteit voor 
jongeren en migrantengelovigen
Verrassend en verfrissend. Zo noemen velen het synodale proces dat 
gaande is in de RK Kerk. Verrassend omdat veel specifieke pijnpunten 
wereldwijd blijken te leven onder katholieken. Verfrissend vanwege de 
eerlijkheid waarmee dit alles benoemd wordt in het Werkdocument Conti-
nentale Fase (WCF). Ook de titel van dit document, ‘Vergroot de ruimte van 
uw tent’, toont een voor menigeen onvermoede open houding.

Input voor Nederlandse delegatie 
Om de Nederlandse delegatie voor te bereiden op de Europese synodale ontmoeting 
in Praag (5 tot 12 februari j.l.) verzamelde het Netwerk Katholieke Vrouwen, het 
bisdom van ’s-Hertogenbosch en de Konferentie Nederlandse Religieuzen reacties 
op dit werkdocument. Binnen een kleine drie weken kwamen enkele tientallen 
reacties binnen van diverse individuen en groepen uit de kerk. 
 
Erkenning pijnpunten 
Uit de reacties blijkt dat velen zich eindelijk erkend voelen, juist omdat heikele 
kwesties niet alleen in Nederland blijken te spelen. Dan gaat het met name om de 
positie van vrouwen, de onthouding van de sacramenten aan lhbti’ers en mensen 
die hertrouwd zijn na een scheiding, de kloof tussen clerus en gelovigen en het 
gebrek aan transparantie binnen de kerk. 
 
Jongeren, migranten en leiderschap 
Uit de reacties komt sterk naar voren dat het in het vervolg van het synodaal 
proces vooral moet gaan over de vraag hoe je in onze geseculariseerde samenleving 
geloofwaardig en gastvrij kerk kunt zijn. De aandacht voor jongeren en migranten-
gelovigen heeft prioriteit, zegt men. En er klinkt een roep om (her)bezinning op 
vormen van leiderschap in de kerk. 
 
Betrokkenheid 
Uit de ontvangen reacties spreekt betrokkenheid en het verlangen bij te dragen 
aan het synodale proces. Maar de organisatoren van deze inventarisatie realiseren 
zich dat menig gelovige nog niet of nauwelijks weet heeft van het synodaal proces 
of weerstand voelt. 
 
Nieuwe energie 
Ondanks de voorzichtige start in Nederland blijkt het synodale proces een bron 
van nieuwe energie en vitaliteit voor de kerk. Synodaal met elkaar op weg gaan, 
met alle onderlinge verschillen die er ook mogen zijn, is naar de overtuiging van de 
drie organisaties de beste manier om te werken aan de toekomst van de RK Kerk 
in Nederland. 
Zie voor de volledige samenvatting van de reacties op het werkdocument: www.knr.nl, 
www.bisdomdenbosch.nl en www.unkv.online 

Op bedevaart  
naar Lourdes 

Woensdag 15 februari was er een 
bijeenkomst in het parochiecentrum 
Zeist over de bisdombedevaart naar 
Lourdes. Er waren achttien mensen; 
die hebben zich allemaal opgegeven. 
Van het pastoraal team gaan Nelleke 
Spiljard en Johan Rutgers mee. 
 
Het is vijf jaar geleden dat de Lour-
desreis van het bisdom plaatsvond; 
corona was de oorzaak. Het Huis van 
de Pelgrim regelt samen met het 
bisdom Utrecht de organisatie. Vanuit 
Zeist vertrekt een bus naar Noord 
Frankrijk, waar de pelgrims overstap-
pen op de TGV. 
 
Op vrijdag 24 maart is er een 
volgende ochtend in Zeist (10.00-
12.00 uur) om alles door te spreken 
met de reizigers. 
Lia van Dijk, Jacqueline Bouma 

Beeld van Lourdes. FOTO Pixabay

Bedevaart Portugal 
volgeboekt 
De bedevaartreis naar Portugal (10 
t/m 22 september) is volgeboekt. 
Op een wachtlijst staan – mochten 
er nog reizigers afhaken – nu al 
meer dan tien personen. 
Werkgroep bedevaarten 
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Terugblik Kleuterkerk 12 februari
Wat was het weer gezellig! Babette heeft voor ons de grote kaars aangestoken en 
we praatten over de bloemen die we tevoorschijn zien komen. We zien ook steeds 
meer vogels. God zorgt voor mensen zoals voor de vogels, dus we mogen ons 
soms best minder zorgen maken. 
 
Aftellend van 3 naar 0 hebben we de knutselkist opengemaakt. Er kwamen bloem-
bollen tevoorschijn. Dat was even wennen: die bolletjes met grond leken helemaal 
nog niet op bloemen. We hebben de potjes versierd waar de bolletjes in moesten. 
Daarna heeft ieder kind een potje met een bloembol mee naar huis genomen. 
Het is mooi om te zien hoe ieder kind er weer wat bijzonders van maakt. 
 
Bij het Maria-altaar hebben de kinderen kaarsjes aangesto-
ken en een WeesGegroet gebeden, dankbaar dat we op 
deze manier weer een nieuwe week ingingen. 
 
Programma Kleuterkerk: 9 april Pasen, 14 mei 
Moederdag. Tijd: 9.30-10.30 Plaats: Ons 
Centrum, Dorpsstraat 15, Doorn (links naast 
kerk). Kleuterkerk is een viering van een half 
uurtje voor kinderen t/m 6 jaar. Tijdens Kleuterkerk 
lezen we een mooi verhaal, bidden met elkaar, delen 
wat lekkers en natuurlijk is er tijd iets leuks te knut-
selen. Iedereen is welkom. 
Sinds kort is er een Kleuterkerk-app waarin we je op  
de hoogte houden van alle informatie over Kleuterkerk.  
Mail je gegevens naar annekarien.damen@gmail.com  
en ze voegt je toe. 
Anne-karien Damen 

Ieder kind maakte iets 
moois van zijn/haar potje 
voor de bloembol.  
FOTO Anne-karien Damen

Met z’n allen palmpaasstokken maken 
Op zaterdag 1 april gaan we palmpaasstokken maken, van 15.00 tot uiterlijk 
16.30 uur, samen met de Maartenskerk-gemeente, in de Koningshof, Kerk-
plein 1, Doorn. 
 
Neem je palmpaasstok mee. Wij zorgen voor de materialen waarmee je je stok 
kunt versieren. Meld je aan via: annekarien.damen@gmail.com. Het belooft een 
gezellige middag te worden. De dag erna kun je met je palmpaasstok – tijdens de 
dienst in de Maartenskerk óf de kinderwoorddienst in de St. Petrus’ bandenkerk in 
Driebergen-Rijsenburg – terecht om het vieren van Palmpasen compleet te maken. 
Om 9.15 uur die dag kunnen de kinderen die naar Briebergen-Rijsenburg gaan 
het broodhaantje ophalen: in het parochiecentrum, Rijsenburgselaan 4 aldaar. De 
viering begint dan om 9.30 uur, op het kerkhof. 
Anne-karien Damen 

Kardinaal Eijk over de 
zeven sacramenten 

Op 16 april is de eerstvolgende bijeen-
komst van de Kisiclub. Erna komt kardi-
naal Eijk bij Kisi vertellen over onze 
zeven sacramenten, waarover nog veel 
onbekendheid is. Het zijn zichtbare 
tekens met onzichtbare genade. Op de 
mooiste momenten in ons leven staat 
God klaar ons Zijn genade te geven. 
Kardinaal Eijk vertelt graag aan iedereen 
over het unieke van de sacramenten, 
over hoe waardevol die voor ons alle-
maal zijn. 
 
Data Kisiclub: zondagen 16 en 23 april. 
Plaats: parochiecentrum St. Petrus’ 
banden, Rijsenburgselaan 4, Drieber-
gen-Rijsenburg. Tijd: 14.00 uur; kardi-
naal Eijk gaat eerst voor in een eucha-
ristieviering, erna lezing. Iedereen van 
harte welkom. Na afloop gelegenheid 
voor napraten. Eindtijd: 19.00 uur. Meer 
info: marianvanderlaan1951@gmail.com,  
06-54902728. 
 
 
Kinder- en tienerkamp 
bisdom 
Na de succesvolle editie van 2022 
organiseert het Aartsbisdom Utrecht 
ook in 2023 weer een kinder- én een 
tienerkamp. Beide zomerkampen zijn 
opnieuw op Kampeerboerderij De 
Heidebloem in Haarle, beide van 12 
t/m 17 augustus. Kinderkamp 7 t/m 
12 jaar, 125 euro per kind. Tiener-
kamp 13 t/m 16 jaar, 145 euro per 
persoon, Voor beide kampen geldt: 
special tarief bij meer deelnemers uit 
één gezin.  
Aanmelden: via  
www.jongaartsbisdom.nl vóór 30 juni. 
Meer informatie over beide kampen: 
zomerkampen.aartsbisdom@gmail.com 
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Leersum – 28 maart - Vesper in de 40-dagentijd 
De geloofsgemeenschap St. Andries en de Johanneskerkgemeente houden samen 
een kort avondgebed/ vesper. Een half uur zingen, bijbelwoorden, gebed en stilte. 
Zo bereiden we ons voor op het Paasfeest. Locatie: St. Andrieskerk, Planterslaan 
19A. Tijd: 19.30-20.00 uur. Voorganger: ds. Hans Breunese. 
 
 

Zeist – 29 maart & 5 april – oecumenisch avond-
gebed op weg naar Pasen 
Thema: ‘Onderweg’, met subthema’s en met behulp van poëzie (gedichten en 
liedteksten). 
29 maart: Thema ‘Uitzicht en doel’, Fred Kelder en Ellen de Boom gaan voor. 
5 april: Avondgebed met moment van inkeer en bemoediging/boeteviering. Thema: 
‘De aankomst’, Nelleke Spiljard en Tineke Dronkert gaan voor. 
Tijd: 19.15 uur. Plaats: Kerkelijk Centrum Zeist-West, de Clomp 33-02, Zeist.  
Iedereen die zich deze vieringen op weg naar Pasen wil laten inspireren is van 
harte welkom. 
 
 

Driebergen – woensdag 29 maart - Sobere maal-
tijd en vesper  
Op weg naar Pasen organiseert de Raad van Kerken Driebergen in de vastenperiode 
iedere week een sobere maaltijd gevolgd door een vesper. Tijd: maaltijd 18.30-
19.25, vesper 19.30-20.00 uur. Locatie: parochiecentrum St. Petrus’ banden, Rijsen-
burgselaan 4. Opgeven: t/m 28 maart bij: Teun van der Ven, teun@tvanderven.nl,  
06 205 33 906. Er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd.  

Driebergen – 7 april - 
Kruisweg 
Op Goede Vrijdag zal de pastoraat-
groep van Sint Petrus’ banden het 
verhaal van de Kruisweg verzorgen. 
Wij komen om 15.00 uur samen in 
de Petrus- en Pauluszaal van het 
parochiecentrum (schuin achter de 
kerk, Rijsenburgselaan 4) om met 
elkaar het lijdensverhaal van Jezus 
Christus te gedenken. Er zal samen 
gelezen en gebeden worden, omlijst 
met passende muziek en dia’s. Wij 
verzoeken u vriendelijk om ruim op 
tijd aanwezig te zijn. Het parochiecen-
trum is vanaf 14.30 uur open. U bent 
van harte welkom. 
De pastoraatgroep St. Petrus’ 

banden  

 

Leersum & Woudenberg 
– 7 april – Kruisweg 
Op Goede Vrijdag zal er in zowel de 
St. Andrieskerk als in de H. Cathari-
nakerk om 15.00 uur een Kruisweg 
gehouden worden door enkele paro-
chianen. U bent hierbij allen van harte 
uitgenodigd. Als u wilt kunt u bloemen 
meenemen voor bij het kruis.

Foto: Pixabay

Woudenberg – oecumenische leerdiensten 
De oecumenische leerdiensten lieten na de corona lock-down een terugloop en 
verminderd animo zien. Met een enquête en diverse gesprekken is geïnventari-
seerd of deze leerdiensten, zowel binnen de H. Catharinakerk als binnen De 
Voorhof, in een behoefte voorzien. Deze behoeften bleken verschillend van aard. 
Alles afwegend is besloten om op een andere manier verder te gaan. De oecu-
menische leerdiensten zullen niet meer structureel worden gepland. Per periode 
wordt bekeken of er iets bijzonders is waar we met een ‘themadienst’ bij kunnen 
aanhaken. Hoe we dit vorm gaan geven zal in de praktijk nog moeten blijken, 
maar we hopen toch met enige regelmaat een mooie dienst te kunnen bieden. 
Rob Koelewijn, taakgroep Verdieping & Ontmoeting 

Meimaand Mariamaand 
In de St. Josephkerk in Zeist (Rozenstraat 20) is er elke dinsdag in mei om 
19.00 uur een Rozenkransgebed.  Woudenberg – 3 t/m 7 

april – vieringen in de 
Goede Week 
In de Goede Week houden we, samen 
met De Voorhof, weer een aantal oecu-
menische vieringen waarin voorgangers 
van beide kerken zullen voorgaan. U 
kunt de vieringen bijwonen in de Voorhof 
of meekijken met de livestream kerk-
tv-live-uitzending.  
In het vieringenrooster op pagina 12/13 
van deze Mantel vindt u data, tijden en 
voorgangers.
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ACHTERVELD – VRIJDAG 31 MAART - MATTHEUS PASSIE  
Een van de grootste muziekwerken van de klassieke 
muziek: de Mattheus Passie, vertolkt in een gedurfde 
en verfrissende bewerking. Een unieke uitvoering 
waarin klassieke muziek en Latijns-Amerikaanse 
muziek elkaar ontmoeten. Theatermaker Jan Rot († 
22-04-2022) maakte de Nederlandse hertaling 
waarin op indrukwekkende wijze het verhaal van de 
evangelist wordt verteld. Met zangeres Sharon Kips 
(winnares van het RTL 4-programma X-factor en een 
veel gevraagd artiest in met name de Nederlandse 
gospelscene), bariton Job Hubatka (soleerde in 
diverse opera’s van o.a. Rossini en in oratoria bij o.a. 
De Nederlandse Opera) en Musica Extrema (zij 
hebben op alle grote en kleine concertpodia van 

Nederland gestaan). En met Noraly Beyer (oud nieuwslezeres) als verteller. 
Datum: vrijdag 31 maart 2023. Locatie: St. Jozefkerk, Hessenweg 325, Achterveld. 
Tijd: 20.00 uur, de kerk is open vanaf 19.30 uur. Kaarten: € 23,50, te bestellen 
via www.theaterdetuin.nl. 
  
 
DOORN – ZONDAG 2 APRIL - GREGORIAANSE GEZANGEN VOOR DE 
GOEDE WEEK 
Op Palmzondag, 2 april 2023, zingt het befaamde Gregoriaans Koor Utrecht (GKU) 
een selectie van bekende en minder bekende gregoriaanse gezangen voor de 
Goede Week. Tussendoor lichten zij die gezangen toe. Bij een aantal gezangen 
zullen zij de aanwezigen uitnodigen om met het koor mee te zingen. Uitgevoerd 
worden onder andere de intochtshymne Gloria Laus voor Palmzondag, het bekende 
gezang Ubi caritas voor Witte Donderdag, het responsorium Tenebrae factae sunt 
voor Goede Vrijdag, één van de Lamentaties van Jeremias voor Paaszaterdag, het 
grote Exsultet voor de Paaswake en de sequentia Victimae Paschali Laudes voor 
Paasmorgen. 
 
De uitvoering door het GKU vindt plaats in het kader van de reeks Muziek in het 
kerkelijke jaar, een initiatief van Doornse musici en muziekminnaars, onder auspi-
ciën van de Raad van Kerken Doorn.  
Datum: zondag 2 april 2023. Plaats: Maartenskerk, Kerkplein 1, Doorn. Tijd: 
16.00 – 17.00 uur. Entree: gratis (vrijwillige bijdrage bij de uitgang). 
 
 
ZEIST – ZONDAG 2 APRIL - THE PASSION 
The Passion is een viering met moderne muziek waarin het lijden en sterven van 
Jezus centraal staat. ‘Milk and Honey’ zingen repertoire van Acda en de Munnik, 
Ramses Shaffy, BLØF, Claudia de Breij, Jesus Christ Superstar, de Dijk en anderen. 
En natuurlijk ‘zwart wit’ van Frank Boeijen. Pastoor Harrold Zemann, pastoraal 
werker Nelleke Spiljard en Marian van der Laan verbinden de songs met hun 
teksten.  Meer info: zie pagina 11 van deze Mantel. 

Foto: Pixabay

De Passie

Foto: Pixabay

MUZIEK
DOORN – ZONDAG 16 APRIL – 
LITURGISCH CONCERT MET 
SAMENZANG O.L.V. ANTOINE 
OOMEN 
'Hij is van ver en dichtbij' 

Het Koor voor Nieuwe Nederlandse Reli-
gieuze Muziek zingt o.l.v. componist en 
dirigent Antoine Oomen 19 psalmen, 
vrij vertaald door Huub Oosterhuis en 
op muziek gezet door Antoine Oomen. 
Roland Aalbers begeleidt op de piano. 
Tijd: 16.00 uur. Locatie: Maartenskerk, 
Kerkplein 1, Doorn. Entree: € 10,-. 
 
 
DRIEBERGEN – JONGERENKOOR 
DRIEBERGEN (JKD) 
Wij kijken terug op een geslaagd jubile-
umfeest. Wat een opkomst. Heel dank-
baar dat we deze dag samen met vele 
oud JKD-leden hebben mogen beleven. 
Op 24 juni 2023 staat ons ook weer 
iets moois te wachten, namelijk ons 50-
jarig jubileumconcert met als thema 
‘This is JKD’ (20.00 uur in de Sint Petrus' 
bandenkerk te Driebergen-Rijsenburg). 
Wij nodigen u alvast graag hiervoor uit. 
Lijkt het je leuk om dit project mee te 
zingen en ben je tussen de 15 en 40 
jaar oud, stuur dan een mailtje naar  
jkddriebergen@gmail.com. Samen gaan 
we er een mooi 2023 van maken! 
JKD 
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Driebergen - 50 jaar Jongerenkoor Driebergen: 
1973-2023
Op 20 januari 2023 bestond het JKD 
vijftig jaar. Daarmee schaart het 
koor zich onder de selecte groep van 
jongerenkoren die hun Gouden Jubi-
leum hebben gehaald. Reden voor 
econoom, historicus en oud-koorlid 
Gerard Marlet om er een boek over 
te schrijven. Het boek is voor 20 
euro te verkrijgen via de boekhandel 
(ISBN 97890 79812 318) en tevens 
bij enkele Driebergse winkeliers.  
 
‘JKD – 50 jaar Jongerenkoor Driebergen 
– 1973-2023’ is niet alleen een naslag-
werk geworden voor oud-leden van het 
JKD en geïnteresseerden in de geschie-
denis van de kerk en parochie van Rijsen-
burg maar ook voor algemeen geïnteres-
seerden in de cultuurgeschiedenis van 
de jaren zeventig, tachtig, negentig en 
de vroege 21-ste eeuw, waarin jongeren 
zich – ook binnen de kerk – aanvankelijk 
bevrijd voelden, maar die kerk uiteindelijk 
massaal de rug toekeerden. 
 
Van beatmis naar projectkoor 
Na de euforie van het 2de Vaticaans 
Concilie en in de roerige jaren zeventig 
kan ook ‘Rijsenburg’ niet achterblijven: 
op 23 januari 1973 richt een groepje 
langjarige jongeren een jongerenkoor 
op. Voortaan is in de kerk van St. Petrus’ 
banden beatmuziek te horen, onder 
begeleiding van een heus combo, met 
drummer. Het Jongerenkoor Driebergen 
– kortweg JKD – zet grote muzikale stap-

pen; uiteindelijk mag het zelfs optreden 
in de wekelijkse radiomissen van de 
KRO. Na die onstuimige opkomst volgt 
een periode van stagnatie. De oprichters 
verlaten langzamerhand het koor, het 
ledenaantal loopt terug, en er moet 
muzikaal een nieuwe weg worden inge-
slagen. Na veel wisselingen wordt die 
muzikale impasse met de komst van 
een fanatieke jonge dirigent uiteindelijk 
doorbroken. Langzaam maar zeker wordt 
het repertoire vernieuwd en uitdagender 
gemaakt. Er volgen nieuwe muzikale 
hoogtepunten met ereplaatsen op het 
jaarlijkse Korenfestival in Rijsbergen en 
de uitvoering van de door koorleden zelf 
geschreven, gecomponeerde en gere-
gisseerde musical De Banden, die ter 
gelegenheid van het Zilveren Jubileum 
twee keer voor een uitverkochte zaal 
wordt opgevoerd. Na het vertrek van diri-
gent en veel leden uit de tijd van De 
Banden ontstaat er weer een nieuwe 
uitdaging voor het JKD. Toch blijft het 
ledental redelijk op peil en weet een 
jonge generatie JKD-leden het JKD-DNA 
te bewaren. De sociale activiteiten berei-
ken een hoogtepunt, de Notedop – de 
koorkroeg – wordt verbouwd en van het 
zogenoemde Oranjeterras in de tuin van 
het parochiecentrum wordt een steeds 
groter jaarlijks festijn gemaakt. Er wordt 
in die tijd zelfs een eigen carnavalsver-
eniging opgericht – de Notekrakers – 
met een eigen hofhouding en deelname 
aan de Driebergse carnavalsoptocht. 

 
Maar uiteindelijk hebben de ontkerkelij-
king en negatieve berichtgeving over de 
misstanden in de katholieke kerk ook 
hun invloed op het JKD. Het wordt 
steeds moeilijker om nieuwe jonge leden 
te vinden die iedere vrijdag willen repe-
teren en iedere maand willen zingen in 
de kerk. De tijdgeest vraagt om een flexi-
beler opzet van het koor; het JKD wordt 
omgevormd tot een projectkoor en de 
banden met de parochie worden losser. 
In de aanloop naar het Gouden Jubileum 
blijkt echter ook dat de banden binnen 
de inmiddels omvangrijke JKD-familie 
nog steeds heel hecht zijn; met 
vereende krachten wordt gewerkt aan 
het Gouden Jubileum en de nieuwe 
formule die het koor klaar maakt voor 
de toekomst. 
Gerard Marlet 

Over de auteur… 
Gerard (dr. G.A.) Marlet is op 12 juli 1970 geboren en later ook getogen in 
Driebergen-Rijsenburg. Als telg van een bekende katholieke slagersfamilie loopt 
hij de gebaande paden langs de kleuterschool bij de Zusters Ursulinen via de 
katholieke basisschool naar de van oorsprong Jezuïetenschool De Breul. Aanvan-
kelijk wil hij slager worden maar uiteindelijk studeert hij geschiedenis aan de 
Katholieke Universiteit Nijmegen en promoveert hij in de (stedelijke) economie. 
Naast zijn werk als onderzoeker en directeur van onderzoeksbureau Atlas voor 
gemeenten schreef hij boeken over uiteenlopende onderwerpen waaronder een 
biografie van wielrenner Michael Boogerd en atlete Dafne Schippers (beide 
verschenen bij de Arbeiderspers) en in 2010 met neef George Marlet de geschie-
denis van de kerk en parochie van St. Petrus’ banden te Rijsenburg. Hij was zelf 
twaalf jaar actief lid van het JKD waarin hij onder andere bedenker en medeauteur 
was van musical De Banden. 
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Woudenberg – woensdag 29 maart - solidariteits-
maaltijd 
De solidariteitsmaaltijd in de 40-dagentijd 
is een moment van samenzijn, delen en 
bezinnen. We staan stil bij onze overvloed 
door de maaltijd die we gebruiken een 
‘sober’ karakter te geven en ook te 
denken aan onze medemens ver weg. Er 
wordt een korte presentatie gegeven over 
een project voor onze medemens. U bent 
van harte uitgenodigd om aan te schui-
ven. Deelname is gratis. We hopen op mooie gesprekken, verdieping en een gulle 
gave voor het project bij de collecte na de maaltijd. De ontmoeting en het samenzijn 
zijn een goede voorbereiding op de Goede Week.  
Tijd: 17.30 uur. Plaats: De Voorhof, Nico Bergsteijnweg 139. Opgave: Angelique 
Martina-Spies: a.martina@xs4all.nl. 

Recent is uit het Vastenactie-archief van 
onze Catharinakerk een dikke grijze 
ordner opgedoken met daarin alle docu-
mentatie van de Vastenactie in 1979. 
Daaruit blijkt dat Woudenberg een lange 
traditie heeft op het gebied van het 
actief Vastenactie voeren.  

Doel van de Vastenactie van 
1979 was het bouwen van 
een waterput voor de mensen 
in Deori in India. De werk-
groep bestond uit José van 
Zuijlen, Joop de Kinkelder, Jan 
Kessels, Bas van der Lans en 
Hannie Meijers.  
 

De slogan van die actie luidde: ‘Druppels 
vullen zeeën’. Anders gezegd: ook een 
kleine gemeenschap kan ongekende 
krachten oproepen en zeker als het gaat 
om mensen in nood. De Vastenactie 
van 1979 werd zo’n krachtenexplosie. 
Er werd in totaal (let op guldens!) fl. 
10.023,73 ingezameld. Een gigantisch 
bedrag!  
 
De kinderen werden actief bij deze actie 
betrokken. Zij maakten van klei een 
waterkruik (tijdens de godsdienstlessen 
op school) en vormden een ‘club van 
waterlanders’. Ze deden klusjes en 
verzamelden het geld dat ze hiermee 
verdienden in hun kruik. Op palmzondag 
werden deze kruiken geleegd.  
 
In de Samenspraak van bijna 45 jaar 
geleden stond het volgende artikeltje, 
met daarin niet alleen een ongekend 
bedrag maar ook een ongekend aantal 
kinderen: 95! Daar kunnen we nu 
alleen nog maar van dromen. Die goede 
oude tijd… 

Hoe maak ik een kruik?

Artikeltje uit de Samenspraak

Woudenberg – Vastenactie uit de oude doos

Foto: Pixabay

Woudenberg – 2 april – 
Verloting en broodjes 
kroket 
Op Palmzondag houden we na de viering 
onze verloting. In de weken hiervoor kunt 
u lootjes kopen:  
1 lootje voor € 0,50 - 6 lootjes voor € 
2,50 - 13 lootjes voor € 5,00. Vooraf-
gaand aan de verloting kunnen we 
genieten van de broodjes kroket die te 
koop zijn bij Marja en Ron van der Horst. 
Neem uw kleingeld mee en laat ze niet 
zitten met de broodjes! De gehele 
opbrengst is bestemd voor de Vasten-
actie. 

Leersum – 2 april – 
Verloting Paaskaarsen 
en verkoop taarten en 
kaarten  
Op Palmzondag, 2 april, worden na de 
viering de paaskaarsen van 2021 én 
2022 verloot. In de weken hiervoor kunt 
u lootjes kopen: 1 lootje voor € 1,00 - 
6 lootjes voor € 5,00 - 13 lootjes voor 
€ 10,00. Diezelfde dag zullen de dames 
van de diaconie weer zelfgebakken 
cakes, koeken en taarten verkopen 
alsmede eigengemaakte kaarten. 

Zeist - iPadcafé en 
iPad ondersteuning 
Het ASZ iPadcafé is op vrijdag 7 april 
& 5 mei 2023 geopend van 10:00 
– 12:00 uur. Het ASZ iPad-team 
Zeist staat dan voor u klaar om, 
onder het genot van een kopje koffie 
of thee, uw vragen te beantwoorden 
of u digitale problemen op te lossen. 
Plaats: parochiecentrum Emmaus, 
Rozenstraat 20, Zeist.  
Meer informatie iPadcafé en iPad-
ondersteuning: Peter van der Arend, 
iPadcoach, 030-6918535 of 
pcm.arend@ziggo.nl.  
 

Foto: R. v.d. Hoeven



Deze Mantel wordt mede mogelijk gemaakt door:

https://amandi-uitvaartzorg.nl
https://wijnhandel-slijterij.nl
https://www.ribhousetexas.nl
https://www.blokhuisuitvaartzorg.nl
https://gastouderbureauheuvelrug.nl
https://www.jumbo.com
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/
https://www.slagerijhermanvernooij.nl
https://www.dalhuijsen.nl
https://autobedrijftegrotenhuis.nl


Leersum - Expositie 
Hetty Wouda 
In de Andrieshof is een expositie inge-
richt met schilderijen van Hetty Wouda, 
professioneel kunstenaar en parochiaan 
van de St. Theresiakerk in Maarn.  Voor 
en na de vieringen is de expositie te 
bekijken en de schilderijen zullen blijven 
hangen tot aan de zomer. 

 
 

Zeist - Maaltijden voor 
ouderen 
In januari 2023 zijn we in Zeist begon-
nen met het organiseren van maaltijden 
voor ouderen die het leuk vinden om 
gezellig met elkaar te eten en te praten. 
Elke 4e woensdag van de maand zijn er 
vrijwilligers die een eenvoudige maaltijd 
koken en het geheel verzorgen. De 
aanvang is 17.30 uur en het vindt plaats 
in het parochiecentrum aan de Rozen-
straat. Een vrijwillige bijdrage wordt op 
prijs gesteld. Voorlopig gaan we uit van 
15 bezoekers per keer en aanmelden 
bij het secretariaat (Raquel Greeven, 
emmaus@parochie-sintmaarten.nl of 
030-6922113) is noodzakelijk. 
De eerste maaltijd was een succes en 
we hopen door mond tot mond reclame 
een grotere groep te bereiken  die gezel-
lig mee komen eten. 
Hanneke van Gameren 

23april – m ei 2023

Overleden 
20-01-2023 Nanny (N.) Pouw – Hoogstra (90), Zeist 
21-01-2023 Ria (M.P.) Perquin – Vahlkamp (91), Huis ter Heide 
28-01-2023 Riet (M.T.) Bijman – Beemster (94), Zeist 
30-01-2023 Wilhelmina (W.M.)Wijs – Adam (94), Zeist 
05-02-2023 Tiny (C.H.) Blom – Oerlemans (91), Zeist 
12-01-2023 Lettie Werkman (89), Driebergen 
15-02-2023 Dorith (D.S.F.) van Hove (97), Leersum 
16-02-2023 Lidy (A.P.) van der Hoff - van Rijn (92), Zeist 
23-02-2023 Ceciel (C.A.M.J.) Huetink-Egging (97), Driebergen 
23-02-2023 Ria (M.A.G.)8 Teijink-Heerooms (88), Zeist 
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Wel & Wee

Uit de parochie 
en verder…

Leersum – Dauwtrappen op Hemelvaartsdag 
Op donderdag 18 mei is het Hemelvaartsdag en dat wordt gevierd in Leersum. 
Diaken Coen van Loon zal om 10.30 uur voorgaan. Jaarlijks was op deze ochtend 
‘Dauwtrappen op Hemelvaart’, maar de belangstelling hiervoor is erg teruggelopen. 
Als u besluit deze dag toch fietsend of wandelend naar Leersum te gaan, bent u 
van harte welkom om, voorafgaand aan de viering,  koffie te komen drinken. Laat 
dit dan even weten aan Loes Grimmelijkhuizen, loesgrimmelijkhuizen@outlook.com 
of 06-40915003/0343-454294. Voor meer informatie kunt u ook terecht bij: 
Erwin Spies (Woudenberg, espies@xs4all.nl), Ans Damen (Doorn, Ans@martinus-
doorn-langbroek.nl), Henk Lops (Driebergen, hlops39@gmail.com), Elly Rietveld 
(Maarn, rietveldelly52@gmail.com)  en Jacqueline Bouma (Zeist, j.huige@ziggo.nl).  
Het was elk jaar een leuk evenement en ik hoop dat er toch mensen zullen zijn die 
gaan dauwtrappen naar Leersum. 
Loes Grimmelijkhuizen   

Maarn – woensdag 12 april 2023 - Zin in film: Nomadland 
Fern, een moderne nomade, is een vrouw in rouw. Ze heeft niet alleen haar 
man verloren maar ook haar werk en haar huis. Ze reist rond in een omgebouwd 
bestelbusje door betoverende berglandschappen, metershoge cactussen, elke 
avond een andere zonsondergang, en melancholische muziek van de Italiaanse 
pianist Ludovico Einaudi. 
Tijd: 20.00 uur, inloop met koffie/thee vanaf 19.30 uur.  
Plaats: Ontmoetingskapel, Kapelweg 45, Maarn.  
Kosten: € 5,- (vrijwillige bijdrage). Begeleiding en meer  
info: Jan Spilker, jan.spilker@planet.nl, 06-22975996. 
 
 
Doorn – vrijdag 14 april 2023 – Zin in film: Belfast 
‘Belfast’ is een aangrijpend verhaal over liefde, vreugde en verlies in het leven 
van een jongen die opgroeit met de muziek en de sociale onrust aan het eind 
van de jaren zestig. Het verhaal is semi-autobiografisch. 
Tijd: inloop 19.15 uur, start film 19.30 uur. Aansluitend iets drinken en een 
gesprek. Locatie: Koningshof, Kerkplein 1, Doorn. Begeleiding: Arie van Dijk. 
Entree: € 6,- (inclusief consumpties). 

Foto: Pixabay

Na de storm. Foto: K. Bast 



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: Gerard Hoogervorst 
Penningmeester: Olaf Kesler 
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, rietveldelly52@gmail.com 
LR: Annique van Baal, 06-22965400, jan-annique@planet.nl 
NL 56 RABO  0372 4328 75  t.n.v. St. Theresiakerk 
 
WOUDENBERG, RENSWOUDE, SCHERPENZEEL: H. Catharinakerk 
Kerk en secretariaat: W. de Zwijgerlaan 38, 3931 KS,  
Woudenberg, 033-2862000 (antwoordapparaat),  
catharina@parochie-sintmaarten.nl  
PG & LR: 033-2862000  
catharina@parochie-sintmaarten.nl 
NL51 RABO 0372 4021 19 t.n.v.  H. Catharinakerk 
 
ZEIST: St. Josephkerk 
Kerk en secretariaat: Rozenstraat 20, 3702 VP, Zeist. 
Secretariaat: geopend ma t/m vrij 08.30-12.30 uur,  
Raquel Greeven, 030-6922113,  
emmaus@parochie-sintmaarten.nl  
PG: Jacqueline Bouma, 06-11423355, j.huige@ziggo.nl  
LR: Gerard Ruijs, 06-11355030, info@gerardruijs.eu 
emmaus@parochie-sintmaarten.nl  
NL 74 INGB 0000 2489 48  t.n.v. Emmausgemeenschap Zeist 
 
 
(PG = pastoraatsgroep, LR = Locatieraad) 
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Verspreiding:  
6 mei 2023


