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Zo 1-sep 16.30 Wake bij detentiecentrum  Richelleweg, Soesterberg
Di 3-sep 13.30 Kaarten en spellen middag  De Sleutel, Soest
Wo 4-sep 10.00 Gebedsgroep Mariënburg  De Sleutel, Soest
Wo 4-sep 19.00 Rozenkrans bidden (1e woensdag vd maand)  Stiltecentrum Soest
Ma 9-sep 20.00 Gespreksgroep 50-ers olv W. Sarot  De Sleutel, Soest
Do 12-sep 10.00 KBO Viering t.g.v. opening seizoen  H. Familiekerk, Soest
Ma 16-sep 20.00 Gespreksgroep 40-ers olv W. Sarot  De Sleutel, Soest
Di 17-sep 19.00 Christelijke meditatie olv ds. vd Berg  Stiltecentrum, Soest
Ma 23-sep 20.00 Gespreksgroep 50-ers olv W. Sarot  De Sleutel, Soest
Do 26-sep 13.30 Lezing KBO, Sterrenkunde  De Sleutel, Soest
Di 1-okt 13.30 Kaarten en spellen middag  De Sleutel, Soest
Wo 2-okt 10.00 Gebedsgroep Mariënburg  De Sleutel, Soest
Wo 2-okt 19.00 Rozenkrans bidden (1e woensdag vd maand)  Stiltecentrum Soest
Zo 6-okt 12.00 Na de viering een lunch (volgens opgave)  Parochiehuis, Soesterberg
Zo 6-okt 16.30 Wake bij detentiecentrum  Richelleweg, Soesterberg
Ma 7-okt 20.00 Gespreksgroep 40-ers olv W. Sarot  De Sleutel, Soest

 Agenda

 Berichten vanuit Soest en Soesterberg 

KERKENNACHT 2019 IN SOEST

Op vrijdag 21 juni was het Kerkennacht 2019 in Soest. 
Een initiatief van de plaatselijke Raad van Kerken met 
als doel ons als kerken op een laagdrempelige manier 
te presenteren aan de Soester samenleving. Het the-
ma was dit jaar: ‘Is dit óók kerk?’ De avond startte 
om 18.00 uur in de Wilhelminakerk. In het achterste 
gedeelte van de kerkzaal was een labyrint uitgezet 
dat in een meditatieve houding afgelegd kon worden. 
De bezoekers liepen individueel, in hun eigen tempo 
en met een bewuste houding hun tocht met als inten-
tie om bij hun eigen hart te eindigen. Vandaar dan 
weer terug naar buiten. De liederen die als achter-
grond afgespeeld werden kwamen uit de Taizé ge-
meenschap.

Het vervolg was in de Petrus- en Pauluskerk waar we 
deelnamen aan een vespers onder leiding van me-
vrouw Stolwijk met Gert Muts op het orgel. Een ves-
pers is een avondgebed dat een vaste indeling kent 
wanneer het gevierd wordt. Na de openingsverzen 
‘God, kom mij te hulp. Heer, haast U mij te helpen.’, 

zongen we een hymne en lazen we uit Psalm 15 woor-
den van David en uit Kolossenzen 1:9b-11 woorden 
van Paulus. Dit avondgebed werd afgesloten met een 
lofzang uit het evangelie, smeekbeden en een zegen, 
waarna we nog kort luisterden naar orgelspel.
In Schuilplaats, de thuisbasis van de Gereformeerde 
Kerk Vrijgemaakt, werden we uitgenodigd om met 
een zingen van liederen uit verschillende tradities ons 
met hart en stem te richten op God. Zonder onder-
breking zongen we onder enthousiaste zangleiding 
van twee gemeenteleden verschillende liederen. Van 
‘Tienduizend reden tot dankbaarheid’ uit de Opwek-
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kingsbundel, tot een solozang van een lied van Bach 
en het zegenlied van Sela. Met een goedgevulde zaal 
was het heerlijk zingen en de afwisseling van liederen 
werd afgesloten met koffie en cake voordat we verder 
gingen.
Om 21.00 uur verzamelden we ons zich bij de Fatih-
moskee aan de Verbindingsweg waar Ali Albostan ons 
een korte inleiding gaf over de geschiedenis van de 
moskee en de functie die deze heeft voor haar 400 
leden uit Soest. Het een actieve geloofsgemeenschap 
met naast de dagelijkse samenkomsten op de vaste 
gebedstijden ook activiteiten voor jongeren en bij-
eenkomsten met een sociale functie rond feestdagen 
of andere bijzondere momenten. Aansluitend luister-
den we in de moskee naar een Koranrecitatie door de 
imam die Soera 36 in het Arabisch voordroeg. We 
namen afscheid met de belofte dat de vertaling later 
op de avond zou volgen.

In de Open Hof was het predikant Gerrit Olsman die 
een workshop over popmuziek en geloven leidde. Met 
verstand van zaken vertelde hij over de huidige pop-
muziekcultuur en de grote afstand die er bestaat tus-
sen de jongeren die zich daarin thuis voelen en de 
psalmen en gezangen die we in de kerk zingen. Gerrit 
waarschuwde ons om ons schrap te zetten voordat hij 
meerdere nummers liet horen van popliederen die in 
volume en tekst om wat incasseringsvermogen vroe-
gen. Zo hoorden we onder andere nummers van Tool, 
Typhoon en Katy Perry. Liederen waarin de schrijvers 
hun hart laten spreken met teksten die dezelfde the-
ma’s noemen als waar wij mee geconfronteerd wor-
den in de kerk of bij het Bijbellezen.
Om 23.00 uur waren we te gast bij het Apostolisch 
Genootschap en namen we deel aan een korte work-
shop Zelfbewust samenleven, waarin we meegeno-
men werden op een ontdekkingsreis naar wie we zijn, 
met wie we verbonden zijn of zouden willen zijn en 
welke nieuwe keuzes we daarin zouden kunnen ma-
ken. In kleine groepjes bespraken we een aantal vra-
gen die we via een formulier voorgelegd kregen en 
leerden we elkaar in de korte tijd die we hadden een 

beetje beter kennen en iets over ons eigen leven en 
onze verlangens te delen. Het was een korte intro-
ductie op een cursus die normaal vier avonden duurt 
uit de serie Ontmoeting en Levenskunst.
Om het thema Kerkennacht eer aan te doen eindig-
den we onze rondgang midden in de nacht in het 
Turks Nederlands Cultureel Centrum aan de Van Goy-
enlaan. Metin Suma vertelde ons over de rol van dit 
centrum en de brugfunctie die het wil vervullen tus-
sen de Turkse en de Nederlandse culturen. Met prak-
tische voorbeelden uit zijn eigen leven liet hij zien hoe 
ingewikkeld, vermakelijk en verwarrend alleen al de 
taal kan zijn bij het integreren als Turk in de Neder-
landse samenleving Aansluitend luisterden we naar 
een Nederlandse vertaling van Soera 36 die we eer-
der in de moskee van de imam gehoord hadden, 
waarna we getrakteerd werden op glas Turkse thee 
en heerlijk brood als snack.
Voldaan met indrukken van alle ontmoetingen van 
deze Kerkennacht namen we afscheid van elkaar met 
het vertrouwen dat deze afwisselende kennismaking 
met verschillende geloofsgemeenschappen en tradi-
ties ons zal helpen om naast en met elkaar samen te 
leven in Soest.

Geschreven door Harpert Tromp, voorzitter Raad van 
Kerken Soest, 24 juni 2019

3



INTERVIEW KATHOLIEK NIEUWSBLAD
JAN ROEST: “ONS WERK VOOR DE KERK GEEFT ENORM VEEL VOLDOENING”

Onder de naam “Open de poort” interviewt Carolien Paasman voor het Katholiek Nieuwsblad personen, die 
letterlijk kerkdeuren voor ons openen. Voor het nummer van juli heeft zij contact gezocht met Jan Roest, één 
van de vrijwilligers binnen onze geloofsgemeenschap. We mochten dit interview ook plaatsen in ons blad RK 
Driepunt.

Naam:  Jan Roest
Leeftijd:  74 jaar
Functie:  koster, lector, voorganger, acoliet en meer
Kerk:  Heilige Familiekerk, Sint Willibrordusstraat 19, Soest
Parochie:  Parochie van de HH Martha en Maria
Bisdom:  Aartsbisdom Utrecht

‘’Een week heeft 168 uur. Als je per week 60 uren 
slaapt, heb je 108 uren die je vrij kunt invullen. Zo’n 
veertig jaar geleden ben ik naast betaalde arbeid 
vrijwilligerswerk gaan doen. Na mijn pensionering 
heb ik dat kunnen uitbreiden. Mijn vrouw en ik zijn 
actief voor de kerk, maar bijvoorbeeld ook voor het 
CNV. Heel veel dingen doen we samen. Enorm veel 
voldoening krijgen wij er voor terug.’’
Jan Roest woont met zijn echtgenote Rita op 
amper vijf minuten lopen van ‘zijn kerk’, de Heilige 
Familiekerk. Hij is er gedoopt, hun drie kinderen zijn 
er gedoopt. Getrouwd is hij er niet. Rita komt uit 
Amersfoort en dus was het kerkelijk huwelijk daar, 
in de Sint Henricuskerk. Maar hun dochter Esther is 
ook vanuit de Heilige Familiekerk begraven.
Jan is het elfde kind in een ‘’degelijk katholiek 
gezin met dertien kinderen.’’ Hij bezocht katholieke 
scholen, speelde bij een katholieke voetbalclub en 
leerde zijn vrouw kennen op de RK Instuif.
Op zijn achttiende maakte hij kennis met de rest van 
de wereld; andersdenkende collega’s op zijn werk 
bij het KNMI en andere delen van de wereld tijdens 
zijn werk op de weerschepen. De boerenzoon uit 
Soesterveen werkte in het begin van zijn 42-jarige 
loopbaan bij het meteorologisch instituut twee 
jaar mee aan een wetenschappelijke expeditie op 
Antarctica. ‘’Omdat ik best op bijzondere plekken 
op onze wereld ben geweest, is mijn aandacht voor 
de heelheid van de schepping extra aangewakkerd.’’ 
Jan vult dat achtste werk van barmhartigheid heel 
praktisch in. ‘’We hebben bewust geen auto en doen 
alles op de fiets. We hebben vier watertonnen voor 
de groentetuin en zonnepanelen op het dak.’’
Invulling geven aan de andere zeven is hem met de 
paplepel ingegoten. Toen hij nog volop werkzaam 
was volgde hij al de tweejarige opleiding aan de 
pastorale school zodat hij nu voorgaat in vele 
vieringen en uitvaarten. ‘’Ik wil volgeling van Jezus 
van Nazareth zijn, doen wat Jezus ook gedaan heeft; 

omzien naar elkaar.’’
Zijn takenpakket is indrukwekkend. Hij kostert in 
de Heilige Familiekerk en in de Petrus en Pauluskerk 
-’’daar voel ik me evenveel betrokken bij’’- en 
vervult bestuurlijke functies bij de locatieraad en de 
beheerscommissie. ‘’Ik help om de kerk schoon te 
maken en de tuin op orde te houden.’’ Zijn vrouw vult 
hem aan: ‘’Er zijn weken dat er 7 dagen activiteiten 
zijn waarbij hij betrokken is, soms wel twee of drie 
vieringen per weekend. We doen veel dingen samen, 
hiermee bezig zijn voelt goed.’’
Jan wandelt in vijf minuten naar de kerk. Hij kent 
vele buurtbewoners bij naam en groet ze. Zonder 
zijn tempo aan te passen opent hij met zijn sleutel 
een zijdeur en loopt hij de lange gang door. De kerk 
is groot en hoog. ‘’Deze plaats van samenkomen 
geeft me een prettig gevoel, ook al zit ik achterin als 
ik dienst heb als koster.’’
Zonder knielen en buigen loopt hij door naar de 
wandschildering op de achtermuur. ‘’Heilig? Ik doe 
er niet zoveel mee. Geloven is voor mij dichtbij en 
grijpbaar. Het plantje dat opkomt, de hele natuur. 
Onze drie kleinkinderen een Godsgeschenk. Ik 
herken veel in de woorden van Joseph Wissink 
die God als een ervaren ziet. Ik ervaar God via de 
medemens die de goede dingen doet.’’
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ST. MOEDER THERESA KERK IN PANDAKAVALA KRIJGT GESTALTE

Eén van de projecten voor onze kerstcollecte was de wederopbouw van de St. Moeder Theresa kerk in Pandakavala 
in India, het geboorteland van Sien Varikat. Helaas was de kerk verwoest door de cyclonen en modderstromen. 
Mede dankzij hulp van de stichting Serafim, en ook door onze financiële steun, is het herbouwen van de kerk in 
volle gang. Mw. Varikat heeft ons foto’s gestuurd, zodat we op de hoogte blijven van de bouw.

Hij wijst op de schilderingen op de bakstenen 
muur die Abram Stokhof de Jong in het voorlaatste 
oorlogsjaar aanbracht: ‘De lijdende, strijdende en 
zegevierende Kerk’ met ergens links de Dom van 
Utrecht en rechts een Soester daggelderswoning. Hij 
beent terug, langs het altaar en het orgel, die allebei 
afkomstig zijn uit inmiddels gesloten kerken uit de 
buurt, naar de gedachteniskapel. Stokhof de Jong 
maakte ook deze glas-in-loodramen.
Onder de kruisjes van de recent gestorven 
parochianen ligt het dikke boek met de namen van 
de mensen die vanuit deze kerk begraven zijn. In 
een keer slaat Jan het boek open op de bladzijde 
waar de naam van zijn dochter Esther staat. ‘’De 
kerk was toen echt helemaal vol. Ondanks al het 
verdriet was het heel mooi. We kijken dankbaar 

terug, dat geeft heel veel troost.’’ Hij bladert verder 
naar het blad met zijn moeders naam en praat 
verder. ‘’Op 24 maart 1945 ben ik op deze plek 
gedoopt. Het doopvont stond achterin de kerk en 
die deur kon toen nog open. Ongedoopten mochten 
immers de kerk niet in. Dat is gelukkig niet meer 
zo. Het doopvont staat nu vooraan bij het altaar.’’ 
Ondertussen komt een collega-koster de kerk 
binnen met een aanstaand bruidspaar. Vandaag 
gaan ze oefenen, morgen versieren ze de kerk. ‘’De 
dag erna is er ‘s morgens een begrafenis. De familie 
van de overledene vindt het geen probleem als de 
bloementuiltjes dan al aan de banken hangen. Die 
middag is de trouwerij.’’ Hij herschikt de folders op 
de tafel, achterin de kerk. ‘’Het is mooi, om deel uit 
te maken van de gemeenschap.’’
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BEDANKT!!

Een gewone werkdag op maandag 17 juni. Nieuwe Kopieermachine 
geplaatst, bedrijvigheid in de sleutel, en niets in de gaten dat het wel 
heel bedrijvig was. Op een gegeven moment kwam Margriet naar mij 
toe en vroeg of ik naar de kelder wilde komen. Wat een verrassing 
de hele kelder vol met vrijwilligers die mij allen toe zongen. Dit was 
een kippenvel moment, woorden schoten mij tekort, en een traantje 
weggepinkt. Totaal overrompeld deze feestelijke ochtend. John had 
stiekem een mooie taart met het Martha en Maria embleem laten 
maken en die was heerlijk. Meerdere toespraken en overladen met 
bloemen en attenties. Vanuit het parochiebestuur, locatieraad en 
pastoraatgroep en pastoresteam een mooi cadeau. Zeer blij verrast 
door het weekeindje weg, wat aangeboden werd door alle vrijwilligers. 
Wat een fijne ochtend en wat deed het me goed op deze manier 
gewaardeerd te worden door jullie als vrijwilligers. Maar weet, dat 
zonder vrijwilligers de parochie niet zou kunnen bestaan. Dank en 
nogmaals dank voor deze ochtend.

Joke van Kempen

ALTIJD WELKOM IN DE SLEUTEL

Wat is het fijn wanneer er altijd een warm welkom 
in de Sleutel is. Je belt aan en dan staat er iemand 
klaar om je te woord te staan en je een kopje koffie 
of thee aan te bieden. Een praatje komt dan vanzelf, 
een luisterend oor, of een klopje op je schouder; ze 
zijn er voor je. Het is altijd een komen en gaan, 
de Sleutel een ontmoetingscentrum voor de Martha 
en Maria parochie. Op vrijdag 5 juli werden zij, de 
bevoorrader, de hulpen van het secretariaat en ook 
de koffieschenkers van de weekenden, zelf in het 
zonnetje gezet (van de fooien gespaard) met een 
drankje en een hapje. Daarna een heerlijk buffet, 
zoals altijd goed verzorgd door de familie Beekhuis 
uit Spakenburg. Pastor Mauricio Meneses kwam ook 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

  

 

 

  

 

 

6



BEDEVAART KEVELAER 29 EN 30 JULI

Toen ik me opgaf bij Joke van den Breemer, besefte 
ik niet dat ik de enigste man tussen 14 dames van 
de Martha-Maria parochie was.
Een paar jaar geleden bij de installatie van de 
pastoraatgroep zei Jan Houben, dat wij de ogen en 
oren van de parochie dienen te zijn. Ik mag jullie 
zeggen, dat ik daar op deze manier gehoor aan 
heb gegeven. Het was voor mij de eerste keer als 
bedevaartganger in Kevelaer.
Mijn ouders zijn heel vaak geweest en Ida mijn 
vrouw al 2 keer eerder.

Ik moet jullie zeggen dat het me op bepaalde 
momenten wel heeft geraakt.
Met name de grote kruisweg vond ik indrukwekkend.
Natuurlijk kun je er alles over zeggen, maar het is 
maar net wat voor invulling je er zelf aangeeft.
Dank, en ik weet zeker, namens iedereen aan de 
organisatie, dat ik volgend jaar weer ga en als het moet 
als enigste man, maar mannen, ik reken op jullie.

Rijk van Doorn koster P&P en 
lid van de pastoraatgroep

nog gezellig mee eten en sloot af met 
een dankgebed. Een gezellige avond 
waar we goed op terug kunnen kijken. 
Dank voor al diegene die klaar stonden. 
Dankzij jullie is de Sleutel een centrum 
waar men zich thuis voelt. Gitty werd 
met een bloemetje bedankt voor haar 
inzet als gastvrouw. Hans Dorresteijn, 
willen we danken voor zijn taak als 
gastheer, jammer dat hij niet aanwezig 
kon zijn, maar we zullen je op een later 
moment nog persoonlijk bedanken.
Via deze weg wil ik ook nog een oproep 
doen om deze gezellige groep te komen 
versterken.
U kunt zich opgeven bij Joke van 
Kempen, Parochiesecretariaat, 
Steenhoffstraat 41, Soest. Ook voor 
meer informatie kunt u contact met 
haar opnemen,035-6011320.

3 SEPTEMBER IN DE SLEUTEL: 
KAART EN SPELLENMIDDAG

Na de zomerstop beginnen we weer met onze 
maandelijkse kaart- en spellenmiddagen op elke 
1e dinsdag van de maand in ons parochiecentrum 
De Sleutel. Kom eens langs om mee te doen, of 
gewoon voor een praatje. De gastvrouwen zorgen 
voor koffie/thee en een hapje en een drankje.
Aanvang: 13.30 uur
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KBO STARTVIERING SEIZOEN 2019-2020

EUCHARISTIEVIERING 
KBO SOEST-SOESTERBERG-BAARN
in de H. Familiekerk, St. Willibrordusstraat 19, 3768 CP 
Soest ter gelegenheid van de opening van het nieuwe 
seizoen op DONDERDAG 12 SEPTEMBER om 10.00 uur
Celebrant is pastor Wil Veldhuis
Het thema is “GOD VAN LIEFDE”
Na de viering is er nog gelegenheid om na te praten 
met een kopje koffie/thee.

U bent van harte welkom! Mocht u geen vervoer 
hebben neem dan een week van te voren contact op 
met mevrouw C. van Brussel, tel. 035-6018126.

CURSUS PAROCHIËLE UITVAARTVOORGANGER

In ons parochieblad M&M kunt u lezen dat we dit najaar opnieuw starten met een cursus voor 
uitvaartvoorganger. 

Twee jaar geleden moesten de cursisten uit Soest 
helaas afhaken waardoor niemand uit Soest of 
Soesterberg het team van uitvaartvoorgangers in 
onze locaties kon aanvullen. We hopen daarom 
dat zich ook mensen uit Soest en Soesterberg 
aanmelden voor deze cursus, die gegeven zal 
worden door diverse pastores van het team op 
woensdagavonden.

Voor vragen of opmerkingen kan je terecht bij 
Sarot@marthamaria.nl

SPIERBALLEN!!!

Kleuterkerk 8 september 12.00 uur Caroluskerk Soesterberg

Wie is die stoere man met lange vlechten? Hij lijkt supersterk, is 
dat ook zo? Ja, dat is zo, Simson is supersterk. Hij kan wel 100 
man tegelijk aan. Maar dat komt niet omdat hij hard getraind heeft 
in de sportschool. Simson heeft een afspraak met God. Als hij zich 
houdt aan die afspraak blijft hij sterk. Dan kan hij het volk van God 
verdedigen tegen de vijand. Maar als hij doet wat hij zelf leuk vindt…
Het is een spannend verhaal van die Simson. Wat is het geheim 
van zijn kracht? Dat wil je vast wel weten. En jij niet alleen. Ook de 
vijand is heel nieuwsgierig. Wat denk je, zouden ze erachter komen?
We gaan het vertellen in de kleuterkerk. En om jullie al een beetje op 
weg te helpen een huiswerkopdrachtje: Maak een dikke lange vlecht 
van touw of wol of riet.
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OPEN MONUMENTENDAG 2019: 
ERVAREN EN HERDENKEN IN DE PETRUS & PAULUSKERK

In het Open Monumentenweekend van zaterdag 14 en zondag 15 september 2019 opent de 
Petrus & Pauluskerk haar deuren. Dan wordt herdacht dat 50 jaar geleden de nieuwe kerkzaal in 
gebruik werd genomen.  Het programma van dit weekend begint al vorm te krijgen.

Zaterdag- en zondagmiddag: tentoonstelling, 
orgelmuziek en uitleg (14.00 – 16.30 uur)
Kom in alle rust de vele mooie ‘schatten’ in de Petrus 
& Pauluskerk van nabij bekijken: de gebeeldhouw-
de preekstoel, de monumentale kroonluchters, het 
schitterende Mariaraam in de Willibrordzaal (afkom-
stig uit de gesloopte Mariakerk), nog vele andere 
bijzondere voorwerpen en beeldmateriaal van deze 
kerk. Daarnaast is er alle aandacht voor de kostbare 
schat van ons geloof.  Er komen panelen en inspi-
rerende filmfragmenten met uitleg over rituelen en 
gebruiken, zoals het doopsel. Je kunt, als bezoeker, 
ook iets doen, zoals een kaarsje opsteken en iets op-
schrijven in het intentieboek. Kinderen en jongeren 
zijn van harte welkom; voor hen is een speciale lees-
tafel.  Enthousiaste vrijwilligers uit onze eigen pa-
rochiegemeenschap heten iedereen welkom, geven 
uitleg en gaan bij vragen graag met u in gesprek.  
Er is mooie muziek en er zijn enkele mini-orgel-
concerten. We hopen dat de deelnemers  aan Open 
Monumentendag in Soest (vorig jaar waren dat er 
ongeveer 1500)  de weg naar onze mooie Petrus & 
Pauluskerk weten te vinden.  

Zondagochtend  15 september: Jubileum-
viering in de Petrus & Pauluskerk
Om 10.00 uur bent u van harte welkom voor de 
H. Mis in de Petrus & Pauluskerk.  Het thema 
van de viering is “God is barmhartig”. Dan vieren 
we, met als voorganger pastor W. Veldhuis, het 

50-jarig jubileum van de ingebruikname van de 
nieuwe kerkzaal. Dat was toen een hele revolutie, 
maar achteraf gezien een welkome en geslaagde 
verbetering. Aansluitend is het mogelijk de 
tentoonstelling te bezoeken.  

Nog meer activiteiten in dit weekend
De activiteiten in de Petrus & Pauluskerk tijdens 
het Open Monumentenweekend sluiten aan bij het 
overige programma van dit weekend in Soest. Deze 
keer is het programma grotendeels geconcentreerd 
rond Museum Soest. Een bezoek aan onze Petrus & 
Pauluskerk is daarom goed te combineren met de 
overige activiteiten op deze beide middagen, zoals 
de demonstratie van dansen om de Gildeboom door 
de boerendansgroep, oudhollandse kinderspelen en 
een optreden van het Groot Gaesbeeker Gilde. De 
Petrus & Pauluskerk is tevens opgenomen in de route 
van de historische fietstocht door Soest. Reserveer 
daarom alvast dit weekend in uw agenda en zegt het 
voort, want het zou mooi zijn wanneer velen de weg 
naar onze echte kerkschat weten te vinden.
Voor nadere informatie kunt u terecht bij Jan 
Roest van de Locatieraad Soest-Soesterberg (035 
– 6018355) of bij ondergetekende, die namens de 
R.K. Geloofsgemeenschap in Soest zitting heeft in 
het gemeentelijke platform van Open Monumenten 
Dag Soest en Soesterberg.

Richard van de Loo (035 – 6025951)
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BAARHUISJE ONZE LIEVE VROUWE KERKHOF SOESTERBERG

Al meer dan 10 jaar is de bouwkundige staat van het 
baarhuisje op het kerkhof in Soesterberg een punt 
van zorg. Enige tijd geleden werd geconstateerd dat 
het baarhuisje in zo’n slechte staat was vervallen dat 
het een gevaar voor de vrijwilligers en de bezoekers 
zou kunnen gaan vormen. Het baarhuisje wordt o.a. 
gebruikt voor opslag van materiaal welke wordt 
gebruikt bij het delven van graven en onderhoud 
van het kerkhof en de meest gebruikte toegang 
voor de bezoekers is direct bij het baarhuisje.
Het baarhuisje is aangemerkt als gemeentelijk 
monument en mag niet zomaar hersteld en 
vervangen worden.

Op dit moment wordt het baarhuisje provisorisch 
gestabiliseerd en zal er onderzoek worden gedaan 
naar de mogelijkheden van herstel en de kosten 
daarvan. De resultaten van dit onderzoek zullen 
worden voorgelegd aan het bestuur zodat daar een 
besluit over genomen kan worden.
Om de veiligheid van de vrijwilligers te waarborgen, 
is op het kerkhof een container geplaatst. In deze 
container worden de materialen en gereedschap, 
dat nodig is voor het onderhoud overgebracht naar 
de container.
Als het baarhuisje leeg is wordt het verzegeld, zodat 
er niemand meer in kan.

CAROLUSKERK SOESTERBERG

Op een warme zomerdag zit je gezellig met een 
paar goede vrienden te praten, met uitzicht op een 
prachtige bomenrij, en een weiland met grazende 
koeien, heerlijk onder een grote boom in de 
schaduw. Kletsen over de tijden van vroeger, want 
je merkt we worden allemaal een stukje ouder. Weet 
je nog……….Oh ik heb nog een paar leuke foto’s, en 
hoe vindt je deze bijzondere afbeeldingen?
En dan hoor je: ik was nog misdienaar in de oude 
kerk, en ook nog koster, dan gaan die afbeeldingen 
weer helemaal leven.
Hij ziet zich nog zo lopen naar het buiten altaar 
achter de kerk in processie. Tradities van weleer, 
mooi dat we die nog in ons hart kunnen bewaren.

In het processiebos tussen de kerk en het kerkhof 
zijn nog resten te vinden van het buitenaltaar. 
Binnen niet al te lange tijd zou dat ook verdwenen 
zijn, om plaats te maken voor woningen.

Foto’s beschikbaar gesteld door
V. Jasperse
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VREDESWEEK: 21 T/M 29 SEPTEMBER

In tijden dat de Amerikaanse president Trump praat over het bouwen van een grensmuur en 
Europa de buitengrenzen steeds meer sluit voor vluchtelingen, kiest PAX als thema van de 
Vredesweek 2019: ’Vrede verbindt over grenzen’.

Het thema nodigt uit om de grenzen op te zoeken 
en te onderzoeken. Want aan de andere kant van de 
grens wacht vaak een wereld aan ontmoetingen en 
mogelijkheden. Veel mensen leven steeds meer in 
de eigen bubbel, en spreken steeds minder mensen 
uit andere bubbels. Polarisatie ligt dan op de loer.
En dat terwijl vreedzaam samenleven met mensen 
uit andere bubbels en verschillende culturen goed 
mogelijk is. Elke dag zetten vele duizenden mensen 
in heel Nederland zich in voor een inclusieve 
samenleving. De groeiende groep wandelaars die 
meedoen met de WALK OF PEACE brengen hiermee 
zelf hun verlangen naar vrede in de praktijk. Onze 
samenleving heeft behoefte aan deze mensen, die 
bereid zijn om uit hun comfortzone te stappen. Die 
laten zien dat er een alternatief is, een antwoord op 
polarisatie.
Als je op een constructieve manier conflicten oplost, 
krijg je nieuwe manieren van samenleven. De beste 
manier om dat te doen? Ontmoetingen… met elkaar 
praten dus. Nee, dat is niet soft, dat is hard werken. 
Soms komen er namelijk pijnpunten op tafel. En ja, 
soms zijn er momenten dat je een lijn moet trekken, 
een grens. Bijvoorbeeld om duidelijk te maken dat 
het fout is om geld te verdienen aan controversiële 
wapens die menselijk leed veroorzaken. Of dat het 
noodzakelijk is om op te komen voor slachtoffers 
van armoede en onrecht.

Tijdens de vieringen in de HH. Petrus en Pauluskerk, 
H. Familiekerk en de Vredekerk in Soesterberg wordt 
er in het weekend van 21-22 september een extra 
collecte gehouden voor vredesorganisatie PAX. (zie 
voor meer informatie: www.paxvoorvrede.nl)

DIT IS MIJN LICHAAM 

Als geen ander beheerst paus 
Franciscus de kunst van het juiste 
evenwicht. Met zijn ene been staat 
hij stevig in de traditie, met zijn 
andere in de huidige cultuur. In 
zijn lessen over de eucharistie 
is dat niet anders. Stap voor 
stap bekijkt hij alle onderdelen 
van een eucharistieviering en 
gaat hij in op hun betekenis 
voor vandaag. Samuel Goyvaerts 
verzamelde zijn lessen en voorzag 
ze van achtergrond informatie en 
commentaar. 

In acht maandelijkse bijeenkomsten 
willen we aan de hand van het 

boekje van Samuel Goyvaerts  
in de leer gaan bij de paus. 
Ongetwijfeld zal dat ons vieren 
van de eucharistie verdiepen. 

Meedoen? Meld je aan bij 
sarot@marthamaria.nl 

Donderdagmiddag van 
14.00 -15.30 uur op de volgende 

data: 26 sept., 24 okt., 28 nov.,
23 jan., 26 febr., 30 apr., 28 mei 

en 26 juni.   
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24 SEPTEMBER KVG START NA ZOMER-STOP

Ook het Katholieke Vrouwen Gilde gaat weer van 
start na de zomer, en wel op dinsdag 24 september 
beginnen we de avond met een gebedsviering, 
samengesteld door bestuursleden.
Aansluitend is voor deze avond uitgenodigd Marijke 
Roest. Door een motorongeval verloor Marijke 
Roest (52) uit Soest haar linkeronderbeen. Ondanks 
haar beperking is zij volop blijven sporten. In 2004 
deed ze met het Nederlands zitvolleybalteam mee 
aan de Paralympics in Athene, de Olympische 
Spelen voor mensen met een beperking. Nu 
sport ze op amateurniveau. Sinds 2018 is Marijke 
Roest beweegmakelaar Aangepast Sporten. Zij is 
de verbindende schakel tussen vraag en aanbod 
van sportactiviteiten. Zij begeleidt en stimuleert 
mensen met een lichamelijke, geestelijke of visuele 
beperking die meer en beter willen bewegen. Vanuit 

haar eigen ervaring weet zij waarom sporten met 
een beperking zo belangrijk is. Aanvang: 20.00 uur 
in ’t Gildehuis, Steenhoffstraat 46, Soest

KBO LEZING IN DE SLEUTEL

U bent allen van harte welkom in De Sleutel, Steenhoffstraat 41 te Soest op donderdag 26 september 2019, 
vanaf 13.30 uur. Een zeer interessante lezing door Prof. Henny Lamers zal worden gehouden voor al onze 
KBO-leden en andere geïnteresseerden in: sterrenkunde, de oorsprong van ons heelal en het ontstaan van 
onze planeet.

Reserveer deze datum in uw agenda want dit zal een boeiende niet te missen gelegenheid zijn om de lezing 
bij te wonen en vragen aan hem te stellen.

*  Henny J.G.L.M. Lamers (Huissen, 1941) studeerde natuurkunde en sterrenkunde in Nijmegen, Utrecht en Princeton 
(USA). Hij is emeritus hoogleraar “Astrofysica en Ruimte Onderzoek” aan het Sterrenkundig Instituut van de 
Universiteit Utrecht en de Universiteit van Amsterdam.
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IN HET PAROCHIEHUIS CAROLUSKERK SOESTERBERG

Het ligt in de bedoeling om een gezamenlijke lunch te organiseren.
En wel op de zondagen dat de viering om 11.00 uur begint.
De eerste lunch zou dan zijn op 6 oktober.
Achter in de kerk komt dan een intekenlijst te liggen waarop u 
kunt aangeven als u hieraan mee wilt doen.
De kosten voor deze lunch zijn € 3.00.

GEVONDEN VOORWERPEN
Al enige tijd geleden is in de HH Petrus en Pauluskerk, Kerkplein, 
Soest, een trouwring gevonden met ingegraveerd de naam Jeni en 
de datum 25-11-50.
Tot nu toe hebben wij geen bericht ontvangen, dat iemand deze 
kwijt is. Mocht u dit lezen, en weten van wie deze is, neem dan 
contact op met het parochiesecretariaat.

 Lief en leed

Gedoopt:
Soest
Woensdag 10 juli is gedoopt in de HH Petrus en Pauluskerk Liam Kok, die op bezoek was bij 
zijn opa en oma, die op de Steenhoffstraat wonen. Hij zelf woont met zijn ouders in Singapore.

Soesterberg
Zaterdag 13 juli is gedoopt in de St. Carolus Borromeuskerk Mariapaz Grajales Mosquera.
Zij was op bezoek bij haar opa en oma. Zij zelf woont met haar ouders in Colombia.
Zondag 14 juli is gedoopt in de St. Carolus Borromeuskerk Jelaisa Venema. Zij woont  
met haar ouders op de Jongbloedlaan.

Gehuwd
Soest
Vrijdag 5 juli zijn getrouwd in de H. Familiekerk 
Erik Nieuwenhuijzen en Felicia van Gent. Het echtpaar woont op de Spinet.

Overleden:
Soest
Timo de Bruin (88 jr)  *26 oktober 1930  †20 juni 2019
Toon Groenestein (89 jr)  *3 februari 1930  †24 juni 2019
Cor Schijf (87 jr)  *13 maart 1932  †24 juni 2019
Riet Kok-Hilhorst (91 jr)  *28 juni 1928  †30 juni 2019
Daatje Vugts-Cuppen (95 jr)  *2 september 1923  †22 juli 2019
Soesterberg
Frits van der Vorst (65 jr)  *2 mei 1954  † 4 juli 2019
Toon Butzelaar (69 jr)  *7 maart 1950  †30 juli 201
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HH Petrus en Pauluskerk
Zondag 1 september
Daatje Vugts-Cuppen; overleden ouders Johan van 
Esveld en Catrien van Esveld-Wolken; Gerda de 
Bruin-Zwarthoed

Zaterdag 7 september
Daatje Vugts-Cuppen; Fam. Kanne-Koot en ers fam. 
Koot-Elsendoorn; Cees Hilhorst; overleden ouders 
Spijker-Wigtman

Zondag 15 september

Zaterdag 21 september

Zondag 29 september
Hans de Beer; Mijnheer Vaissier; Jos Verhoeven; 
overleden ouders Dirk en Riet Wolfsen-van den 
Heuvel; Gerda de Bruin-Zwarthoed

Zondag 6 oktober
Overleden ouders Johan van Esveld en Catrien 
van Esveld-Wolken; Fam. Kanne-Koot en ouders 
fam. Koot-Elsendoorn; Jos Verhoeven; Cees 
Hilhorst; overleden ouders Spijker-Wigtman; Bruno 
Lenarduzzi

H Familiekerk
Zaterdag 31 augustus
Daatje Vugts-Cuppen; Tine Heinhuis-Hartevelt; Elly 
Seezink;

Zondag 8 september
Daatje Vugts-Cuppen; Bart Smeeing en Annie 
Smeeing-Dijkman; Elly Seezink;
Co en Bep Verlaan-de Bruin; Gijsbert van Korlaar; 
Kees Kuijer; Hans van ’t Klooster; Piet en Marie 
van Nieuwburg-Langendorff; Tine Heinhuis-van 
Hartevelt.

Weekend 14/15 september (geen vieringen)

Zondag 22 september
Elly Seezink; Tine Heinhuis-van Hartevelt

Weekend 28/29 september (geen vieringen)

Zaterdag 5 oktober
Bart Smeeing en Annie Smeeing-Dijkman; Co en 
Bep Verlaan-de Bruin; Elly Seezink;
Gijsbert van Korlaar; Bruno Lenarduzzi; Tine 
Heinhuis-van Hartevelt

St. Carolus Borromeuskerk
Zondag 1 september
Toon Butzelaar; Maria Theodora Parlevliet; overleden 
ouders Weerdesteijn-Merts en dochter Corry; Joh 
Brouwer en Petronella Brouwer-Weerdesteijn; Mies 
en Arnold Bluekens

Zondag 8 september
Toon Butzelaar; Maria Theodora Parlevliet; overleden 
ouders Weerdesteijn-Merts en dochter Corry; Joh 
Brouwer en Petronella Brouwer-Weerdesteijn

Zaterdag 14 september
Toon Butzelaar; Maria Theodora Parlevliet; overleden 
ouders Weerdesteijn-Merts en dochter Corry; Joh 
Brouwer en Petronella Brouwer-Weerdesteijn; 
Gerard Stalenhoef

Zondag 22 september
Oec. viering in de Vredekerk
Maria Theodora Parlevliet; overleden ouders 
Weerdesteijn-Merts en dochter Corry; Joh Brouwer 
en Petronella Brouwer-Weerdesteijn

Zaterdag 28 september
Overleden ouders Weerdesteijn-Merts en dochter 
Corry; Joh Brouwer en Petronella Brouwer-
Weerdesteijn; Maria Theodora Parlevliet; Hendrikus 
Parlevliet en Maria
Parlevliet-Ruijgrok; Pastoor Ludovicius Rademaker; 
Marie Bouwens

Zondag 6 oktober
Jeane en André Janssen; Maria Theodora Parlevliet; 
overleden ouders Weerdesteijn-Merts en dochter 
Corry; Joh Brouwer en Petronella Brouwer-
Weerdesteijn; Fam. Adema-Gijtenbeek

 Misintenties 
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 Vieringen in Soest en Soesterberg

Extra vieringen door de week en op zaterdag

H. Familiekerk Antoniuskapel woensdag 9.00 uur    
Petrus en Pauluskerk vrijdag 9.00 uur Stiltecentrum

1e woensdag van de maand om 19.00 uur 
Rozenkrans bidden in het Stiltecentrum

Molenschot 14.00 uur 1e donderdag v/d maand 
Daelhoven  15.15 uur 1e donderdag v/d maand 

I.v.m. de verbouwing zijn er vanaf 22 juni geen vieringen meer in Mariënburg.

Kerk datum Tijd Viering Voorganger Zang

HFam 31 aug. 19.00 uur Euch J. Skiba samenzang (H. de Ruig)

HFam 1 sept.  Gesloten

PenP 1 sept. 9.30 uur Euch R. Vonhögen Canto Nuovo

CBS 1 sept. 11.00 uur Euch R. Vonhögen Caroluskoor

PenP 7 sept. 19.00 uur Euch M. Meneses samenzang (G. Muts) 

PenP 8 sept.  Gesloten

HFam 8 sept. 10.00 uur Euch F. Zwarts Inspiratie

CBS 8 sept. 10.30 uur WenC W. Sarot Open cantorij

CBS 8 sept. 12.00 uur Kleuterkerk 

CBS 14 sept. 19.00 uur WenC PGV/J. Roest Open cantorij 

CBS 15 sept.  Gesloten

PenP 15 sept. 10.00 uur Euch W. Veldhuis Canto Nuovo

HFam 15 sept. Gesloten

PenP 21 sept. 19.00 uur Euch J. Skiba samenzang (H. de Ruig) 

PenP 22 sept.  Gesloten

HFam 22 sept. 10.00 uur Euch W. Veldhuis Canto Nuovo

Vredekerk 22 sept. 10.00 uur Gebedsv. R. Zandstra Projectkoor

CBS 28 sept. 19.00 uur Euch R. Vonhögen Open Cantorij 

CBS 29 sept.  Gesloten

PenP 29 sept. 10.00 uur Euch R. Vonhögen Inspiratie

HFam 29 sept. Gesloten

HFam 5 okt. 19.00 uur Euch J. Skiba Canto Nuovo 

HFam 6 okt.  Gesloten

PenP 6 okt. 9.30 uur Euch M. Meneses Joyful 

CBS 6 okt. 11.00 uur Euch M. Meneses Caroluskoor
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Secretariaat, Steenhoffstraat 41 | 3764 BJ Soest
tel. 035 6011320 | secretariaat@marthamaria.nl
www.marthamaria.nl | www.rksoest-soesterberg.nl

Openingstijden: 
Secretariaat: maandag t/m vrijdag
 van 9.00 – 13.00 uur
De Sleutel: maandag t/m vrijdag
 van 9.00 – 16.00 uur

In de zomermaanden is ons parochiecentrum 
geopend van 9.00-12.00 uur

Het secretariaat is gevestigd in parochiecentrum 
De Sleutel 
(bij de HH Petrus en Pauluskerk, ingang aan de 
Steenhoffstraat). 
In het parochiecentrum kunt u ook terecht voor 
een kopje koffie of een praatje. 
Reserveringen en verhuur van zalen via het 
secretariaat. 

Kerken:
HH. Petrus en Pauluskerk
Kerkplein 2
3764 AW Soest
Vieringen za. of zo. (volgens rooster)
035-6012688

H. Familiekerk
St. Willibrordusstraat 19
3768 CP Soest
Vieringen za. of zo.(volgens rooster)
035-6019943

St. Carolus Borromeuskerk
Rademakerstraat 159
3769 LB Soesterberg
Vieringen za. of zo. (volgens rooster)
0346-351521

Naast de weekend vieringen zijn er: 
-  Op woensdag een viering om 9.00 uur (in 

de winter 9.30 uur) in de Antoniuskapel, 
behorende bij de H. Familiekerk

-  Op vrijdag een viering om 9.00 uur in Het 
Stiltecentrum behorende bij de HH Petrus en 
Pauluskerk. Eerste woensdag van de maand 
is hier om 19.00 uur rozenkrans bidden. In de 
maanden mei en oktober alle woensdagen.

Bankrekeningen 
Rekeningnummer algemeen Soest
IBAN NL 90 RABO 0379913194 
t.n.v. Martha Maria, Willibrord

Rekeningnummer Kerkbijdrage Soest
IBAN NL 61 RABO 0315996536
t.n.v. Martha Maria, Willibrord

Rekeningnummers algemeen en kerkbijdrage 
Soesterberg
IBAN NL05 RABO 0375201785 of 
IBAN NL05 INGB 0000553800
 t.n.v. Martha Maria, Carolus

Bereikbaarheidstelefoon voor zieken
zalvingen en uitvaarten 0356035518

Pastoraatgroep SoestSoesterberg
Aanspreekpunt en coördinatie van pastoraat, 
liturgie, diaconie en catechese 
-   Ineke Spijker, voorzitter Soest 

035 6022210 
intovini@ziggo.nl 

-   Marian Marijnen, voorzitter Soesterberg 
0346 353803 
mamarijnen@planet.nl 

Locatieraad Soest-Soesterberg
Aanspreekpunt betr. organisatie, financiën, 
beheer en onderhoud gebouwen
-   Jan Roest, voorzitter 

035 6018355 
jan.rita.roest@ziggo.nl

-  Anton den Ouden, secretaris 
0346 353565 
administratiecb@marthamaria.nl

Aanlevering kopij
Berichten voor RK Drie Punt kunnen gestuurd 
worden naar het e-mailadres  
redactieWS@marthamaria.nl 
of 
redactieCB@marthamaria.nl
uiterlijk op 13 september. 
Het volgende nummer verschijnt 
op 25 september. 

Aanmelding RK Driepunt 
Voor toezending kunt u contact opnemen 
met ons secretariaat 035 6011320 
of secretariaat@marthamaria.nl

 Algemeen
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