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Do 26-sep 13.30 Lezing KBO, Sterrenkunde  De Sleutel, Soest
Do 26-sep 14.00 Gespreksgroep “Dit is mijn Lichaam” (W. Sarot)  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 (iedere woensdag deze maand)  Stiltecentrum Soest
Wo 2-okt 9.30 Rozenkrant bidden (iedere woensdag deze maand)  St. Carolus B., Soesterberg
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
Ma 14-okt 20.00 Gespreksgroep 50-ers olv W. Sarot  De Sleutel, Soest
Ma 14-okt 20.00 Lezing “Succesverhalen” door Leo Fijen   De Sleutel, Soest
Di 15-okt 19.00 Christelijke meditatie olv ds. v.d. Berg  Stiltecentrum, Soest
Do 24-okt 14.00 Gespreksgroep “Dit is mijn Lichaam” (W. Sarot)  De Sleutel, Soest 
Zo 27-okt 11.00 Voedselbankactie in de viering   St. Carolus B., Soesterberg 
Za 2-nov 19.00 Allerzielenviering   H. Familiekerk, Soest
Zo 3-nov 10.30 Voedselbankactie in de viering   St. Carolus B., Soesterberg 
Zo 3-nov 17.00 Allerzielenviering  St. Carolus B., Soesterberg
Zo 3-nov 16.30 Wake bij detentiecentrum   Richelleweg, Soesterberg
Ma 4-nov 20.00 Gespreksgroep 50-ers olv W. Sarot  De Sleutel, Soest
Wo 6-nov 19.00 Rozenkrans bidden (1e woensdag vd maand)  Stiltecentrum, Soest

 Agenda

 Berichten vanuit Soest en Soesterberg 

1 OKTOBER IN DE SLEUTEL: 
KAART EN SPELLENMIDDAG
Op elke 1e dinsdag is onze maandelijkse kaart- en spellenmiddag op 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

17 OKTOBER: KBO LEZING IN DE SLEUTEL
Na een prachtige zomer is het inmiddels herfst 
en hebben we een toepasselijk onderwerp 
uitgekozen.

“POMPOENEN”

Sinds meer dan 35 jaar worden er pompoenen ge-
kweekt bij de familie Sanders in Sprang Capelle.

De presentatie met als titel 
“Een lust voor het oog, streling voor de tong”, 
is op DONDERDAG 17 OKTOBER A.S.

U wordt meegenomen op een sprookjesachtige reis 
door de wereld van pompoenen en exoten.
Niet alleen de teelt, maar ook het gebruik in de keu-
ken komt voorbij.

Natuurlijk laten ze u kennismaken met hun heerlijke 
pompoenenjam en brengen ze allerlei 
receptenboeken en teeltinformatie mee.

U bent die middag van harte welkom in parochiecen-
trum De Sleutel, Steenhoffstraat 41, Soest.
De aanvang van de middag is om 14.00 uur, de zaal 
is open om 13.30 uur.
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SORRY, LIEVE MENSEN, SIMSON HEEFT DE PILAREN 
VAN JULLIE KERK OMVER GEDUWD.
Tijdens de kleuterkerk op 8 september waren de Filistijnen zo dom om 
hun gevangene Simson tussen de pilaren van de kerk neer te zetten. 
Simson zette alle kracht die hij in zich had en duwde de pilaren pardoes 
omver. Het dak van de kerk is ingestort… 
De volgende keer hebben we Daniël in de kerk. 
Dat is op 24 november. Wie weet wat hij gaat doen?

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 onder-
delen van een eucharistieviering en gaat hij in op hun betekenis voor vandaag. 
Samuel Goyvaerts verzamelde zijn lessen en voorzag ze van achtergrond infor-
matie en commentaar. In acht maandelijkse bijeenkomsten willen we aan de 
hand van het boekje van Samuel Goyvaerts in de leer gaan bij de paus. Ongetwij-

feld 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. 

DATA VOOR UITVAARTCURSUS ZIJN BEKEND! 

Zoals U hebt kunnen lezen in de vorige parochie-
bladen zijn wij voornemens om in oktober opnieuw 
een uitvaartcursus te geven. Regelmatig kost het 
veel inspanningen om een voorganger te vinden 
voor een uitvaart van een parochiaan. Dit geldt voor 
de meeste locaties. Uiteindelijk lukt het ons meestal 
wel, maar het geheel is kwetsbaar. Daarom willen 
we tijdig mensen toerusten om deze moeilijke, maar 
dankbare taak op zich te nemen. Inmiddels kunnen 
we de data van de bijeenkomsten voor de uitvaart-

cursus bekend maken. 
Op de volgende woens-
dagavonden komen we 
bij elkaar in De Sleutel, 
Steenhoffstraat 41 in 
Soest, onder leiding van 
één van de pastores van 
ons team. De avonden 
beginnen om 20.00 uur. 

16 Oktober
Kennismaken met elkaar en met de rol van 
uitvaartvoorganger 
13 november
Over leven, dood en voortleven
11 December
Het pastoraal gesprek in het huis van de overledene 
8 Januari 
De uitvaartliturgie
5 Februari
Bijbelverhalen in de uitvaartliturgie 
4 maart 
Aan de slag met bijbelverhalen 
1 april
Praktische zaken bij het pastoraal gesprek 
22 april
Training in het voorgaan 

Hebt U interesse om mee te doen, bent U handig 
met de computer en hebt U overdag tijd om voor te 
gaan en de viering met de familie voor te bereiden, 
dan bent U van harte welkom. 
Voor vragen of opmerkingen kan U terecht bij 
Sarot@marthamaria.nl 
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Rejoice niet zomaar een koor!
De officiële naam is “Interkerkelijk 
koor Rejoice”, gevestigd in 
Woudenberg. 

Op 1 september 1991 werd 
het koor opgericht als zangclub 
“Interkerkelijk Koor Rejoice”, 
met leden uit Woudenberg en 
omgeving. Precies tien jaar later 
passeerde de akte bij de notaris 
en werd de zangclub een officiële 
vereniging met statuten en een 
huishoudelijk reglement.
Het gezamenlijk in goede harmonie 
produceren van welluidende en 

harmonieuze vocale klanken, 
ook wel koormuziek genoemd, is 
het doel van de vereniging. De 
intentie is om met deze muziek 
kerkdiensten te ondersteunen en 
op te luisteren. Echter ... het is 
niet de reguliere kerkmuziek, die 
het repertoire van het koor vormt. 
Rejoice voelde zich meer 
aangetrokken tot de 
jongerenkoormuziek, ook al 
waren de meeste koorleden die 
leeftijd al enige tijd gepasseerd. 
In de loop van de jaren is het 
repertoire wat meer eigentijds 
geworden en staan er ook een 

aantal stukken uit de top 2000 op 
de repertoirelijst.

Op 27 oktober komt het koor zingen 
in de Carolus Borromeuskerk 
tijdens de eucharistieviering 
aanvang 11.00 uur.

27 OKTOBER EN 3 NOVEMBER VOEDSELBANK INZAMEL ACTIE IN SOESTERBERG

Prachtige berichten over de groei van de economie, 
maar helaas ook het aantal voedselpakketten, wat 
door de voedselbank wordt uitgegeven. 
De voedselbank is een wekelijkse uitgifte-punt voor 
voedselpakketten voor mensen die het om wat voor 
reden niet breed hebben en het altijd met ‘minder’ 
moeten doen. 
De pakketten bevatten producten om maaltijden 
te bereiden: rijst, macaroni, sauzen, maar ook 
koffie, wasmiddelen en producten voor persoonlijke 
hygiëne. 
Het cliënten aantal neemt ook nog elk jaar toe. 
Dus is het weer tijd om door ons in actie te komen! 
U kunt weer helpen om de dozen die worden 
uitgedeeld te vullen. 
In de zondagen 27 oktober en 3 november staan 
er weer de bekende zwarte kratten achter in de 
kerk waarin u de meegebrachte boodschappen kunt 
deponeren. Vooraf aan deze zondagen komt er een 
folder achter in de kerk te liggen, waarop u kunt 
lezen wat er zoal nodig is. 

Tevens houden de voedselbanken een DE koffie 
actie. Drinkt u DE koffie, maar spaart u niet de 
punten, dan kunt u deze uitknippen en bij de 
supermarkt inleveren. Douwe Egberts wisselt deze 
punten in voor koffie en doneert afhankelijk van 
het aantal ingezamelde punten ook nog extra koffie 
voor de cliënten van de voedselbank. 

Wij bevelen deze acties weer van harte bij u aan!!

De voedselbank en de werkgroep van Soesterberg 
zijn zeer dankbaar voor uw bijdrage.

Een kaars brandt op 
zoals veel mensen soms zijn opgebrand
Ze kunnen niet meer verder
Schulden maken het leven moeilijk
Is het je eigen schuld?
Of is het je overkomen?
SchuldHulpMaatje en kerken bieden hoop
Hoop om er samen uit te komen
Je hoeft het niet alleen te doen. 

27 OKTOBER: HET KOOR REJOICE ZINGT IN SOESTERBERG 
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WERELDARMOEDEDAG

Donderdag 17 oktober is 
het Wereldarmoededag.

Deze dag staan we stil bij het feit dat ruim 1 miljoen 
Nederlanders dagelijks de gevolgen van het leven 
in armoede ondervinden.
Stichting Armoedefonds steunt organisaties die 
deze mensen helpen. En die organisaties krijgen 
het steeds drukker, zo blijkt uit onderzoek dat we 
deden in de aanloop naar Wereldarmoededag. 
Eén van die organisaties is SchuldHulpMaatje. Zij 
hebben dit initiatief genomen samen met kerken 
in Nederland. Met de campagne “samen hart voor 
mensen” wil men meer aandacht krijgen voor 
mensen met geldzorgen. Voor de mensen zelf, 
maar ook voor de mensen om hen heen. Het taboe 
moet doorbroken worden, hoe moeilijk ook, maar 
pas dan durven mensen hulp te zoeken en kunnen 
we hen helpen. 

SchuldHulpMaatje leidt vrij-
willigers op tot deskundige 
maatjes voor mensen met 
(dreigende) schulden. Zij bie-
den praktische ondersteuning, 
een luisterend oor en motive-
ren om vol te houden. Dankzij 
de maatjes slagen veel meer 
mensen erin om hun schulden af te lossen, maar 
ook schuldenvrij te blijven. De maatjes ontlasten 
de traditionele rol van de diaconie of caritas. Te-
gelijkertijd biedt het de mogelijkheid om dienst-
baar te zijn voor mensen buiten de eigen kerkelijke 
gemeenschap. Er is materiaal uitgegeven, waarin 
tips staan, hoe men signalen van geldzorgen kan 
herkennen, maar ook wat u kunt doen, als u zelf 
schulden heeft. Vraag hulp, je hoeft het niet alleen 
te doen, samen lukt het om eruit te komen. 
Voor meer informatie: 
www.samenhartvoormensen.nl
www.schuldhulpmaatje.nl 

BLADHARKEN OP DE BEGRAAFPLAATS 

2 November is het Allerzielen, en natuurlijk willen we dat onze 
begraafplaats aan de Dalweg er dan weer prima uitziet. En 
daarom gaan we zaterdagochtend 26 oktober blad harken. 
Wij zoeken daar nog ijverige mannen en vrouwen voor. Het 
is nuttig werk en bovendien gezellig! Natuurlijk wordt er 
ook voor koffie en koek gezorgd. Mocht u willen meedoen, 
kom dan op 26 oktober om 9 uur naar de begraafplaats vlak 
bij de HH Petrus en Pauluskerk. 

QUIZLIEFHEBBERS… OPGELET!

Ieder jaar wil het Nederlands Bijbelgenootschap 
onder het motto “De Bijbel dichtbij”, de blijde 
boodschap door middel van een quiz voor iedereen 
dichterbij brengen.
De nieuwe quiz vol doordenkertjes en interessante 
weetjes bestaat uit 5 onderdelen met elk 7 meerkeuze 
vragen voor een avondvullende programma.
Kerkelijk Soest doet ook mee en daarom de uitnodiging 
aan 14 kerken een team van 4 gemeenteleden af te 
vaardigen om te strijden voor de overwinning.
Dit evenement is een mooie combinatie van elkaar 
ontmoeten, elkaar uitdagen en samenzijn. Doe mee 
met deze verrassende quiz voor kenner, niet-kenners 
en alle andere quizliefhebbers. 
De publieke tribune is er niet alleen om uw team 
aan te moedigen, maar om ook zelf mee te spelen 
en samen te genieten van een avond met humor, 
informatie en gezelligheid. Dus iedereen is welkom!

Wanneer:  donderdagavond 7 november
Waar:   Julianakerk – Julianalaan 19 in Soest
Aanvang:   koffie is er vanaf 19.30 uur, de quiz 

begint om 20.00 uur
Kosten:  toegang gratis

De teams namens de kerken in Soest graag 
aanmelden voor 1 november.

Voor meer informatie en aanmelding:
Sander Vermeulen, email adres: 
sngvermeulen@gmail.com, tel. 035 6023882
Astrid van de Voort, email adres: 
P.deVoort2@kpnplanet.nl, tel. 035 6030050
Ook wordt er op deze avond aandacht besteed aan 
het werk van het Nederlands Bijbelgenootschap. 
Deze quizavond is een initiatief van het Missionair 
Beraad Soest om als kerken gezamenlijk naar buiten 
te treden, denk aan de Herderstocht – Kerstkaarten 
actie – het Sport Event Soest.
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SCHULDHULPMAATJE SOEST ZOEKT COÖRDINATOR!

SchuldHulpMaatje Soest is een professionele 
vrijwilligersorganisatie die mensen met (dreigende) 
schulden helpt. Er werken ca. 18 getrainde ‘Maatjes’ 
onder leiding van één, straks twee coördinatoren. De 
coördinator is verantwoordelijk voor de aanname, 
inzet en begeleiding van de maatjes. Voor de intake 
van hulpvragers wordt de coördinator bijgestaan 
door een ervaren sub-coördinator.
SchuldHulpMaatje Soest is een initiatief van de 
kerken in Soest die deelnemen aan het Diaconaal 
Netwerk Soest; daarom is ook uw gemeente hierbij 
betrokken! Training en coaching van coördinatoren 
en Maatjes wordt verzorgd door de landelijke orga-
nisatie SchuldHulpMaatje.
Wegens aanstaand vertrek van de huidige 
coördinator zijn we dringend op zoek naar twee 
nieuwe coördinatoren die leiding willen geven aan 
de Maatjes en zo de medemens in nood willen 
helpen.

We zoeken een per-
soon die in staat is 
leiding te geven aan 
een groep getrainde 
vrijwilligers, samen 
met een mede-coördinator. De taken zullen worden 
verdeeld in onderling overleg. De verwachte tijds-
besteding is ca. 6 tot 10 uren per week per coördi-
nator. Er is een vrijwilligersvergoeding beschikbaar. 
Omdat we het van belang vinden dat een coördinator 
ook ervaring als maatje heeft willen we graag dat je 
het eerste jaar als maatje werkt in onze organisatie.
Informatie en profielschets zijn beschikbaar bij 
twee bestuursleden van de Stichting Diaconale 
SchuldHulp Soest:
Voorzitter Wim Doorn, 06-18388381,
E: wim@familiedoorn.nl
Secretaris Jan Boersema, 06-21832573
E: secretaris@shmsoest.nl

INFOAVOND EERSTE H. COMMUNIE VOOR SOEST EN SOESTERBERG 

Op donderdag 14 november is er om 20.00 uur een informatie avond 
in De Sleutel over de eerste heilige communie. Ouders van kinderen 
die in groep vier of hoger zitten zijn hier van harte welkom. 
Op deze avond zullen we enerzijds spreken over de betekenis van de 
eucharistie en de voorbereidingen op de eerste communie voor de 
kinderen en de ouders. 
Anderzijds zullen we alvast wat praktische informatie verschaffen aan 
de ouders die al zeker weten dat hun dochter of zoon mee wil doen 
met de voorbereidingen voor dit feest in mei. Van harte welkom! 
Opgave zou fijn zijn: 
communieWS@marthamaria.nl 

WEL VERDIEND!

De seizoensopening in het ontmoetingscentrum 
De Drie Eiken had dit jaar een officieel tintje. 
Voordat de feestelijkheden begonnen, werd de 
zaal, die tot dan toe naamloos was “gedoopt” in 
Van Rossumzaal. De naam werd onthuld door zus 
Ank Post-van Rossum, onder het toeziend oog van 
broer Bert van Rossum. Sociaalwerker Mieke Veken 
vertelde over de reden van dit speciale eerbetoon. 
De vrijwilligersvergadering had besloten, dat deze 
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zaal de naam moest krijgen van het echtpaar Van 
Rossum, beiden al zo lang vrijwilliger, dat men 
zich de tijd zonder Frans en Corrie niet meer kon 
herinneren. 
Bijna een jaar geleden kwam er een abrupt einde 
aan die periode, doordat Frans op ongelukkige 
wijze ten val kwam en als gevolg daarvan overleed. 
Zijn echtgenote Corrie, ook altijd actief voor het 
ontmoetingscentrum, moest door het verlies van 
haar zorgzame echtgenoot elders gaan wonen en 
dat betekende het eind van een tijdperk. Voordat 

het echtpaar Van Rossum actief werd in De Drie 
Eiken, had het ervaring opgedaan door hun werk in 
de militaire tehuizen in binnen- en buitenland. Voor 
hun buitengewone inzet als vrijwilliger, ook in onze 
kerk, waren zij in het verleden al onderscheiden als 
lid in de Orde van Oranje Nassau.

Als we voortaan in De Drie Eiken komen, zien we 
dus, de voor ons welbekende naam Van Rossum, 
staan op de deur van de ontmoetingszaal. Zo blijven 
zij voor altijd bestaan in Soesterberg.

DIT IS HET HART

‘Dit is het hart, over het proeven van 
de kerk.’ Dat is de titel van het boekje 
dat theoloog Erik Borgman schreef 
voor kerken die zich voorbereiden op 
de kerkproeverij van eind september. 
Dan openen alle kerken in Nederland 
hun deuren om mensen die niet meer 
zo vertrouwd zijn met de liturgie de 
kans te geven kennis te maken met 
het mysterie van Gods aanwezigheid. 
Erik Borgman hield begin april 
voor 200 mensen in Hilversum een 
inleiding met het oog op de Kerkproeverij van dit 
jaar. Die inleiding heeft hij verwerkt tot een klein 
boekje van 60 pagina’s. Dat boekje is een uitgave 
van Adveniat en alleen daar de bestellen.
Kerken die woorden willen geven aan de uitnodiging 
om de deuren in september te openen, vinden veel 
voorbeelden en inspiratie in deze nieuwe uitgave 
van Erik Borgman. In die zin is dit boekje uitstekend 
geschikt om uit te delen aan mensen die voor het 
eerst sinds tijden weer in de kerk komen maar ook 
om het geheugen op te frissen van alle vrijwilligers 
die de kerk ter plekke dragen. Erik Borgman verstaat 
de kunst om oude woorden in een nieuwe context 
aan te bieden en geeft zo adem aan vrijwilligers 
en nieuwe bezieling aan mensen die weer willen 
kennismaken met de kerk. Hij doet dat met zinnen 
die zo typerend zijn voor Borgman. 

Lees deze zin: ‘De kerk is een onschatbaar en 
onberispelijk mysterie omdat het gebouw verwijst 
naar Gods aanwezigheid. God is een onschatbaar 
en onberispelijk mysterie. En deze God belooft om 
in liefde nabij te blijven. Wie mensen uitnodigt mee 
naar de kerk te gaan, nodigt ze uit het mysterie te 

ervaren van Gods betrokkenheid. Die 
maakt het leven de moeite waard’.
Erik Borgman schrijft van die zinnen 
die je als vrijwilliger en bestuurder 
weer zin geven om je in te zetten voor 
de kerk. En hij doet dat in een taal die 
randkerkelijken en buitenstaanders 
doet verlangen om ook weer even 
te delen in een gemeenschap en een 
God die groter zijn dan wijzelf. ‘De 
kerk is er dus niet om een menselijke 
behoefte te bevredigen. Natuurlijk 
kan de kerk ook een plaats zijn 
waar je gelijkgezinden ontmoet. De 

schoonheid van het interieur of de muziek die er 
klinkt, kan balsem zijn voor de ziel. Maar uiteindelijk 
is de kerk de plaats waar wij eraan herinnerd worden 
wat ons diepste verlangen is en waar dit verlangen 
wordt vervuld: we worden gekend in wie we zijn 
en daarin bemind’, zo geeft Erik Borgman woorden 
aan een verlangen van ons allemaal. Wie wil er niet 
beminnen en bemind worden? Daar gaat het om in 
de kerk.
We leven in een tijd waarin steeds minder mensen 
naar de kerk gaan. Erik Borgman klaagt nergens. 
Nee, hij verleidt. En hij laat voelen dat de kerk een 
huis is waar God naar ons toekomt en waar wij thuis 
zijn bij God. ‘De kerk verwijst naar God en Gods 
grenzeloze liefde’, zo probeert hij de unieke waarde 
van een kerk in deze tijd duidelijk te maken. Dat 
lukt hem goed, in nog geen 60 pagina’s. Een klein 
boekje met veel adem en zuurstof voor vrijwilligers 
en bestuurders, maar nog meer voor mensen die 
weer eens een kijkje nemen in de kerk.
Dit is het hart, over het proeven van de kerk, 60 
pagina’s, alleen verkrijgbaar bij Adveniat. Bestellen 
kan via www.adveniat.nl De boekjes kosten € 2,- per 
stuk bij een bestelling van 50 exemplaren of meer.
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ALLERZIELEN; TIJD OM ONZE DIERBARE OVERLEDENEN TE HERDENKEN

2 November is het Allerzielen, vanouds een dag om 
te denken aan onze overledenen. 
Zowel in Soest als in Soesterberg gaan we in een 
viering onze dierbaren herdenken.
De namen van hen, die sinds Allerzielen vorig jaar 
zijn overleden, worden genoemd. 
Bij elke naam steken we een lichtje aan. Zo willen 
we samen troost zoeken in ons geloof. 

In de H. Familiekerk, Soest, zal de Allerzielenviering 
plaatsvinden op zaterdag 2 november om 19.00 uur.
In de St. Carolus Borromeus kerk, Soesterberg, 
zullen we op zondag 3 november om 17.00 uur een 
herdenkingsviering houden. 

In Soest zal er na de viering gelegenheid zijn om 
na te praten onder het genot van een kopje koffie/
thee. Tevens kunt u evt. het kruisje van uw dierbare 
mee naar huis nemen. 

In Soesterberg zal na de herdenking de tocht naar 
het verlichte parochiekerkhof plaatsvinden. Graven 
en urnen in de urnenmuur zullen worden gezegend. 
Na afloop kunt u ook daar nog napraten in het 
parochiehuis.

Namen om nooit te vergeten

Wij herinneren ons de namen
van hen met wie wij onze tijd deelden, 
tijdgenoten,
soms maar kort,
mensen die wij graag zagen,
mensen die ons graag zagen.

Wij herinneren ons de namen
van hen die niet meer
in onze tijd te zien zijn,
niet meer te spreken zijn,
mensen die altijd nog in ons hart zijn
en met ons spreken
in onze dromen en in stille uren.

Wij herinneren ons de namen
van hen die verten lijken te zijn,
die uit de tijd lijken te zijn.
Wij herinneren ons de namen
die alleen nog in de stilte worden genoemd.

Wij herinneren ons de namen
van hen die een licht waren
op onze levensweg
licht en liefde hebben gebracht.
Zij zijn nu in de andere tijd
een eeuwige tijd vol licht en liefde.

God, geef hen de eeuwige ruist;
dat Uw licht hen verlichte.

 Lief en leed

Overleden:
Soest
Harry van der Wee (101 jr) *23 maart 1918  †26 augustus 2019

Soesterberg
Wilhelmina Hendriks-Kabalt (77 jr) *30 april 1942  †18 augustus 2019
Roelie Foulon-de Haas (82 jr) *21 december 1936  †25 augustus 2019
Chiel Geven (65 jr) *24 februari 1954  †24 augustus 2019
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OKTOBER - MISSIEMAAND

Missio is de werknaam voor de Stichting Pauselijke Missiewerken Nederland en is onderdeel van de 
internationale Pauselijke Missiewerken van de Rooms-katholieke Kerk. Missio ressorteert onder 
de Pauselijke Congregatie voor de Evangelisatie van de Volkeren. De Pauselijke Missiewerken 
zijn actief in ongeveer 130 landen.

Missio heeft twee taken: het bevorderen van een 
missionair bewustzijn onder de katholieke gelovigen 
in Nederland en het financieel ondersteunen van 
parochies en bisdommen in de derde wereld.

Onderstaand een bericht van pater Huub Welters, 
die werkzaam is in Kameroen. Ondanks de vele 
problemen, die daar zijn, blijft hij zich inzetten voor 
beter onderwijs. Hij is zeer blij met giften, die hij 
mag ontvangen. 
 
De problemen in Kameroen zijn onopgelost 
gebleven; de regering en de oppositie staan nog 
steeds vijandig en radicaal tegenover elkaar. Het 
is nu al drie jaar dat de kinderen niet naar school 
mogen van de oppositie. Als dat wel gebeurd 
wordt de school in brand gestoken of de ouders 
van de kinderen, [of de kinderen zelf] komen in 
moeilijkheden. 

In Bamenda is één Katholiek basisschooltje dat in 
het afgelopen academische jaar functioneerde en 
ook het komende jaar [naar alle waarschijnlijkheid] 
kan functioneren; hoe dat mogelijk was en is , weet 
ik niet. Wat ik wel weet is dat er maar een paar 
kinderen naar dat schooltje gingen omdat de ouders 
bang zijn voor ernstige ongeregeldheden die hun 
kinderen in gevaar kunnen brengen. Pogingen tot 
onderhandelingen, om kinderen weer naar school te 
kunnen laten gaan zijn, tot nog toe, op alle niveaus 
mislukt, maar… worden weer hervat.
We hebben verschillende kinderen naar het 
Franssprekende gedeelte van Kameroen weten te 
krijgen [zij verblijven daar veelal bij kennissen, 
familie of vrienden] en gaan naar scholen waar 
het onderwijs in het Engels wordt gegeven. Het 
zijn niet veel kinderen, doch elk kind dat onderwijs 
krijgt is een overwinning! Maar… het is erg kostbaar. 
Vandaar dat ik zo geweldig blij ben met het geld dat 
u heeft overgemaakt.
 
Ghost Town Days zijn dagen dat er geen 
vervoermiddelen op de wegen mogen komen 
[ook geen fietsen!!!]. Een uitzondering daarop is 
de ambulance. Ook mag op Ghost town days niet 
gewerkt worden en moeten alle winkels en verkoop-
kraampjes gesloten blijven. Elke maandag is een 

Ghost Town Day en vaak wordt er zomaar een dag 
door de oppositie aangekondigd dat dan een Ghost 
Town Day wardt. Het is nu al de tweede keer dat we 
twee weken lang [dag na dag achterelkaar]GHOST 
TOWN DAYS hebben. Op zaterdag en zondag mag 
je dan wel een vervoermiddel gebruiken en zijn 
de winkels open. Ook op dagen welke geen Ghost 
Town dagen zijn, zijn de wegen toch vaak door de 
oppositie afgesloten. De militairen hebben niks te 
maken met Ghost Town dagen etc. en doen wat 
zijn willen of nodig achten. Er zijn vaak ernstige 
schietpartijen tussen de militairen en de oppositie.
 
Militairen gaan soms beestachtig te keer. Ze 
zoeken de mensen van de oppositie [dat zijn veelal 
jongeren]. Als ze denken of vermoeden dat in een 
huis of gebouw jongeren zijn of verblijven die bij de 
oppositie behoren, dan forceren zij zich in dat huis 
of gebouw en arresteren iedereen of – zoals het ook 
meer dan eens is gebeurd – schieten zij die mensen 
dood of verbranden hen levend.
Ik heb geleerd om met deze situatie te leven en heb 
vrijwillig gekozen om bij mijn mensen te blijven in 
deze voor hen zo moeilijke tijd.
 
Graag uw gebed voor vrede in de Engelssprekende 
Regio’s en voor de krachtige inmenging van de 
Goddelijke Voorzienigheid m.b t. tot het onderwijs. 

In de vieringen van 19 en 20 oktober zal er extra 
gecollecteerd worden voor de Missie. Uw gift blijft 
nog steeds hard nodig. 
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HH Petrus en Pauluskerk
Zondag 6 oktober      
Harry van der Wee; 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; Familie Fernandes; 
Familie Fialho

Zaterdag 12 oktober
Corrie Hilhorst 

Zondag 20 oktober  
Piet en Tiny van Roomen-Hilhorst; Peter Brouwer; 
Gerda de Bruin-Zwarthoed; Jan van Sijl; Aleida van 
Sijl-van Dorrestein; Harrie Rademaker
   
Zaterdag 27 oktober 
(wintertijd wordt ingesteld)
Hans de Beer; overleden familie Fernandez; 
overleden familie Fialho

Allerheiligen vrijdag 1 november 

Zondag 3 november
Overleden ouders Johan van Esveld en Catrien van 
Esveld-Wolken; Familie Kanne-Koot en ouders fam. 
Koot-Elsendoorn; Cees Hilhorst; overleden ouders 
Spijker-Wigtman; Kees Hilhorst van de Olijkeweg

H Familiekerk
Zaterdag 5 oktober
Harry van der Wee; Bart Smeeing en Annie Smeeing-
Dijkman; Co en Bep Verlaan-de Bruin; Elly Seezink; 
Gijsbert van Korlaar; Bruno Lenarduzzi

Zondag 13 oktober
Bart Smeeing en Annie Smeeing-Dijkman; Elly 
Seezink; Tine Heinhuis-van Hartevelt; Co en Bep 
Verlaan-de Bruin; Hans van ’t Klooster; Piet en Marie 
van Nieuwburg-Langendorff; Gijsbert van Korlaar; 
Jan van Sijl; Aleida van Sijl-van Dorrestein

19-20 oktober (geen vieringen)  

Zondag 27 oktober 
(wintertijd wordt ingesteld)    
Tine Heinhuis-Hartevelt; Elly Seezink; overleden 
familie Fernandez; overleden familie Fialho

Allerheiligen Vrijdag 1 november 

Allerzielen Zaterdag 2 november 
Bart Smeeing en Annie Smeeing-Dijkman; Elly 
Seezink; Co en Bep Verlaan-de Bruin; Ine Grimbergen 
en Jan Persoon; Cees Stolwijk; Johannes Okhuijzen, 
Henrica Okhuijzen-van Rooijen en hun kinderen; 
pastoor Herman Goddijn

St. Carolus Borromeuskerk
Zondag 6 oktober 
Chiel Geven; Roelie Foulon-de Haas; Jeane en André 
Janssen; Maria Theodora Parlevliet; Joh Brouwer en 
Petronella Brouwer-Weerdesteijn; overleden ouders 
Weerdesteijn-Merts en dochter Corry; Familie 
Adema-Gijtenbeek

Zondag 13 oktober
Maria Theodora Parlevliet; overleden ouders 
Weerdesteijn-Merts en dochter Corry; Joh Brouwer 
en Petronella Brouwer-Weerdesteijn

Zaterdag 19 oktober 
Maria Theodora Parlevliet; overleden ouders 
Weerdesteijn-Merts en dochter Corry; Joh Brouwer 
en Petronella Brouwer-Weerdesteijn

Zondag 27 oktober 
(wintertijd wordt ingesteld) 
Gerard Stalenhoef; Marie Bouwens; Maria Theodora 
Parlevliet; Hendrikus Parlevliet en Maria Parlevliet – 
Ruygrok; overleden ouders Weerdesteijn-Merts en 
dochter Corry; Joh Brouwer en Petronella Brouwer-
Weerdesteijn

Zondag 3 november (ochtend)  
Overleden ouders Weerdesteijn-Merts en dochter 
Corry; Joh Brouwer en Petronella Brouwer-
Weerdesteijn; overleden weldoeners van de kerk; 
Henri Bosch van Drakestein; Elisabeth Bosch van 
Drakestein; Maria Theodora Parlevliet; Familie 
Adema-Gijtenbeek

Allerzielen Zondag 3 november 
(17.00 uur)
Overleden ouders Weerdesteijn-Merts en dochter 
Corry; Joh Brouwer en Petronella Brouwer-
Weerdesteijn; Henk Hulsdouw en Nel Hulsdouw-van 
Wede; Maria Theodora Parlevliet; Familie 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

In de maand oktober (Mariamaand) elke woensdag om 19.00 uur 
Rozenkrans bidden in het Stiltecentrum, Soest.

Op beide locaties staat er na afloop staat een kopje koffie klaar.

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 geen vieringen meer in Mariënburg.

Vrijdag 1 november is er vanwege Allerheiligen om 10.00 uur een eucharistieviering 
in de HH Petrus en Pauluskerk. Celebrant is pastor Frans Zwarts. 
De wekelijkse viering van 9.00 uur in het Stiltecentrum zal dan vervallen.

Kerk datum Tijd Viering Voorganger Zang

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
     

PenP 12 okt. 19.00 uur WenC J. v. Kempen samenzang (G. Muts)

PenP 13 okt. Gesloten   

HFam 13 okt. 10.00 uur Euch W. Veldhuis samenzang (G. Muts)

CBS 13 okt. 10.30 uur WenC J. v. Kempen  
     

CBS 19 okt. 19.00 uur Euch J. Skiba Samenzang (H. de Ruig)

CBS 20 okt. Gesloten   

PenP 20 okt. 10.00 uur Euch W. Veldhuis Inspiratie

HFam 20 okt. Gesloten   
     

PenP 26 okt. 19.00 uur Euch J. Skiba Canto Nuovo

PenP 27 okt. Gesloten   

HFam 27 okt.  9.30 uur Euch R. Vonhögen Gregoriaans (G. Muts)

CBS 27 okt. 11.00 uur Euch R. Vonhögen  
     

HFam 2 nov.  19.00 uur Allerzielen Werkgroep Pastorale

HFam 3 nov. Gesloten   

PenP 3 nov. 10.00 uur Euch W. Veldhuis Inspiratie

CBS 3 nov. 10.30 uur Euch F. Zwarts 

CBS 3 nov. 17.00 uur Allerzielen Werkgroep 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 29 oktober. 
Het volgende nummer verschijnt 
op 14 oktober. 

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

 Algemeen

12


