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Allerzielenviering 		
H. Familiekerk, Soest
Voedselbankactie in de viering 		
St. Carolus B., Soesterberg
Allerzielenviering		
St. Carolus B., Soesterberg
Wake bij detentiecentrum 		
Richelleweg, Soesterberg
Gespreksgroep 50-ers (W. Sarot)		
De Sleutel, Soest
Rozenkrans bidden (1e woensdag vd maand)		
Stiltecentrum, Soest
KBO lezing – glazen kerstballen		
De Sleutel, Soest
Gespreksgroep 40-ers ( W. Sarot)		
De Sleutel, Soest
Ouderavond kinderen 1e H. Communie 2020		
De Sleutel, Soest
Avond over vieren en delen (Ellen Hogema)		
De Sleutel, Soest
Christelijke meditatie olv ds. v.d. Berg		
Stiltecentrum, Soest
Bijeenkomst cursisten vorige uitvaartcursus 		
De Sleutel, Soest
Gespreksgroep 50-ers (W. Sarot)		
De Sleutel, Soest
Gespreksgroep “Dit is mijn Lichaam” (W. Sarot)		
De Sleutel, Soest
Adventskransen maken met kinderen (W. Sarot)		 H. Familiekerk, Soest
Viering bij opening “jaar van de eucharistie”		
H. Nicolaaskerk, Baarn
Wake bij detentiecentrum		
Richelleweg, Soesterberg

Berichten vanuit Soest en Soesterberg
ACTIE M&M EN RK DRIEPUNT
Beste lezer(es), Bij uw blad vindt u een brief en
een acceptgirokaart. Graag vragen wij weer uw
aandacht voor de jaarlijkse actie ten behoeve
van onze parochiebladen M&M en RK Driepunt
voor Soest en Soesterberg. Vanaf september
2018 heeft het parochiebestuur voor deze nieuwe opzet gekozen.
M&M is het parochieblad van de hele Martha-en-Mariaparochie, waarin alleen informatie staat, die voor
de hele parochie van belang is. Dit blad verschijnt
eens per twee maanden. Informatie over en vanuit
de Martha-en-Mariaparochie is ook te vinden op
www.marthamaria.nl.
RK Driepunt is het informatieblad voor de drie kerken,
die samenwerken in de burgerlijke gemeente Soest.
Dit is duidelijk te zien aan het voorblad en de naam.
Dit blad komt elke maand aan het begin van de maand
uit. We hebben met deze uitgave meer mogelijkheden om plaatselijke informatie uit te wisselen. Ook
onze website: www.rksoest-soesterberg.nl is een belangrijk communicatiemiddel.
Aan het drukken van onze parochiebladen zijn kosten
verbonden. Omdat er veel vrijwilligers aan mee werken, kunnen we deze kosten laag houden. Wanneer
alle ontvangers van de parochiebladen gemiddeld
€ 20,00 bijdragen, kunnen we in het komende jaar
mooie parochiebladen maken.
Door uw vrijwillige bijdrage is het mogelijk de kosten
van de parochiebladen : RK Driepunt en M&M te

2

maken, te drukken en te bezorgen. Stuurt u vandaag
nog uw overschrijving naar uw bank, of anders nog
voor het einde van 2019. Onze bankrekeningen voor
uw vrijwillige bijdrage zijn:
Soesterberg:
NL42 RABO 0375 2017 85
t.n.v. MarthaMaria-C Borromeus
of
NL04 INGB 0000 1314 80
t.n.v. Martha & Maria-St. Carolus
Soest:
NL32 INGB 0003 5875 71
t.n.v. Martha en Mariaparochie
inzake parochieblad
Bij voorbaat onze hartelijke dank.
Namens de locatieraad

5 NOVEMBER IN DE SLEUTEL:
KAART EN SPELLENMIDDAG
Op elke 1e dinsdag is onze maandelijkse kaarten 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

JUBILEUMVIERING EN OPEN MONUMENTENWEEKEND
IN DE PETRUS & PAULUSKERK
Ruim 400 mensen vonden in het weekend van 14 en 15 september de weg naar de HH. Petrus & Pauluskerk. De eucharistieviering ter markering van het 50-jarig Kerkzaaljubileum was een bijzonder gebeuren. De activiteiten in deze
kerk en in De Sleutel tijdens het Open Monumentenweekend trokken veel belangstelling. Hieronder een impressie.

NIEUWE INVULLING
OPEN MONUMENTENDAG

De mini-orgelconcerten, verzorgd door onder anderen
Henk de Ruig, zorgden voor een passende omlijsting.

DANKBAAR HERDENKEN
Zondagochtend een volle kerk. Hoe mooi om
samen eucharistie (letterlijk: dankzegging) te
vieren en samen rond het altaar Gods lof te zingen.
Pastor W. Veldhuis ging bezielend voor en het
koor zong de sterren van de hemel. Speciaal werd
gememoreerd dat 50 jaar geleden tijdens de
maandenlange verbouwing van het kerkschip
de geloofsgemeenschap onderdak kon vinden in de

Gezocht is naar meer aandacht voor het immateriële
erfgoed tijdens deze dagen, onder meer in de
vorm van enkele grote panelen met foto’s die
uitnodigden tot gesprek. Bijvoorbeeld over gebed,
over de sacramenten en over ontmoeting, zowel
met elkaar als met God. Daarnaast zorgden de
mini-orgelconcerten, verzorgd door Henk de Ruig
en Gert Muts, voor een passende omlijsting. Wist
u trouwens dat de kern van het orgel in 1866 is
gebouwd door de bekende firma Maarschalkerweerd
uit Utrecht? Een nieuw element in het programma
was de aanwezigheid van enthousiaste vrijwilligers
als gastvrouw en gastheer. Dit maakte dat bezoekers
zich echt welkom voelden en in gesprek konden
komen. Uit de vele positieve reacties bleek dat deze
persoonlijke invulling zeer werd gewaardeerd. Ook
van de mogelijkheid een kaarsje op te steken werd
gebruikgemaakt.

Oude Kerk te Soest. Om die reden was een
vertegenwoordiging van de Oude Kerk bij deze
viering aanwezig en verzorgde de eerste lezing.
Oecumene kreeg zo mooi vorm. En dit allemaal
terwijl tegen de achterwand acht grote kleurenfoto’s
pronkten van de verweerde heiligenbeelden die in
1905 zijn teruggevonden in de Oude Kerk en nog
dateren uit de tijd van voor de Reformatie. Dit
brengt ons meteen naar de expositie bij gelegenheid
van Open Monumentendag.

AANDACHT VOOR HISTORIE
Grote trekkers tijdens deze dagen waren de lezing
van René van Hal over de bewogen geschiedenis
van afbraak en nieuwbouw van het kerkschip en de
filmbeelden daarover. De emoties van toen en soms
ook nu nog liepen hoog op bij het zien van deze
beelden. René bracht op boeiende wijze het verleden
tot leven. Daarnaast wist hij een diepere boodschap
over te brengen, namelijk van doorgaan, hoop
houden en nieuwe wegen durven op te gaan. Wat
kunnen we bij voorbeeld blij zijn met het prachtige
parochiecentrum De Sleutel, waarin de ramen van
de Mariakerk kleur en schittering geven!

Een van de grote trekkers in het Open Monumentenweekend in de Petrus & Pauluskerk was de lezing van René van Hal over de bewogen geschiedenis van afbraak en nieuwbouw van het kerkschip.
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BLIK OP DE TOEKOMST
Wij vormen een vitale parochiegemeenschap en
dienen dit te koesteren. Daarom grote dank aan alle
vrijwilligers die hebben bijgedragen! Van de zijde
van Locatieraad, Parochiebestuur en Pastores kwam
trouwens aandacht en steun voor deze dagen. En
namens het gemeentebestuur bezochten wethouder
erfgoed Harrie Dijkhuizen en de beide ambtelijke
beleidsmedewerkers (erfgoed en cultuur) eveneens
Een feestelijke jubileumviering met als celebrant
pastor Wil Veldhuis had een oecumenisch tintje
kerk en tentoonstelling. Het was al met al echt
een weekend van deuren openzetten en mensen
welkom heten. Intussen wordt al nagedacht of dit
model volgend jaar in een van de andere locaties
van onze parochiegemeenschap georganiseerd kan
worden.
Tegen de achterwand pronkten grote kleurenfoto’s
van de heiligenbeelden die aan het begin van de
vorige eeuw zijn teruggevonden in de Oude Kerk.

Richard van de Loo

LUNCH IN SOESTERBERG
Zondag 6 oktober, na de eucharistieviering waarin
celebrant pastor Mauricio Meneses in voorging, kon
men deelnemen aan een lunch in het parochiehuis
in Soesterberg. Vanuit de parochianen was het
verzoek dit nogmaals een keer te doen. Conja, Joke
en John hebben dit toen opgepakt en er hadden zich
ruim veertig mensen opgegeven voor deze lunch.
Waaronder ook 7 parochianen uit Soest, fijn dat we op
deze manier de spreekwoordelijke bult die er tussen
Soest en Soesterberg zit konden laten verdwijnen.
Steeds meer komen we tot elkaar op verschillende
activiteiten, en in het belijden van ons geloof.
Er waren drie soorten soep, diverse gesmeerde
broodjes, en fruit. Daarna kon men zelf lekker een
broodje gezond maken. In eerste instantie dachten
we, we komen tekort, maar uiteindelijk was er
voldoende. Je zou zeggen het verhaal van de broden

en de vissen, waar de leerlingen ook dachten niet
genoeg te hebben. Pastor Mauricio Meneses opende
de maaltijd, en kon samen met zijn familie genieten
van een Hollandse lunch. Er heerste een goede sfeer
en het was gezellig. We kunnen terugkijken op een
geslaagde lunch en zullen dit zeker nog een keer op
ons nemen dit te doen.

TWEEDE KANS: 3 NOVEMBER VOEDSELBANK INZAMEL ACTIE IN SOESTERBERG
In onze vorige editie heeft u kunnen lezen over de
voedselbank actie en hoe nodig dit blijft om te doen
voor onze medemensen, die het minder hebben door
omstandigheden waarin zij meestal door zonder
toedoen van zichzelf in terecht zijn gekomen.
Zondag 3 november is het nog mogelijk om
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meegebrachte boodschappen te deponeren in de
zwarte kratten achterin de St. Carolus Borromeuskerk.
Wij bevelen deze actie weer van harte bij u aan!!
De voedselbank en de werkgroep van Soesterberg
zijn zeer dankbaar voor uw bijdrage.

TAIZE, EEN OECUMENISCHE GEMEENSCHAP
Oecumenische broedergemeente in het Franse
Taizé is al meer dan een halve eeuw bekend als
een ontmoetingsplaats voor jongeren en ook voor
volwassenen uit heel Europa. De gemeenschap
is ook bekend van de jongerendagen, die ieder
jaar door deze broedergemeente in een van de
Europese steden wordt georganiseerd. De vorm
van de vieringen van Taizé wordt gekenmerkt door
karakteristieke liederen op korte teksten (veel
herhalingen), de verstilling en het grote accent op
meditatie en aanbidding. Er is geen preek. Wel wordt
er altijd uit de bijbel gelezen. De geschiedenis van
de gemeenschap begint in 1940 toen broeder Roger
(Roger Schutz) in het plaatsje Taizé in de omgeving
van Cluny aankwam. Hij kocht er een huis waar hij

mensen opving die het oorlogsgeweld trachtten te
ontvluchten, voornamelijk Joden. In 1942 moest
hij vluchten, maar reeds in 1944 keerde hij in Taizé
terug. In de tussentijd hadden de eerste broeders zich
bij hem aangesloten, waarmee hij de oecumenische
gemeenschap stichtte. In de jaren na de oorlog
bezochten de broeders geregeld gevangenen
uit
een
nabijgelegen
krijgsgevangenenkamp,
die welkom waren in hun zondagse diensten. Ze
namen ook weeskinderen op. Sinds 1949 wijden de
broeders van Taizé zich aan een leven in celibaat,
gemeenschapsleven en eenvoud. Op paaszondag 17
april 1949 legden de eerste zeven broeders daarover
de Levensgeloften[1] af. Anno 2007 waren er ruim
100 broeders in de communiteit.

WILLIBRORDZONDAG TAIZÉ VIERING IN DE PETRUS-EN-PAULUSKERK.
Op zondag 10 november 2019, Willibrordzondag,
wordt er ’s middags om 5 uur een Taizé viering
gehouden in de Petrus-en-Pauluskerk. Voorganger
is dominee Tjitske Hiemstra; het koor Inspiratie
verleent muzikale ondersteuning.

Willibrord is zowel voor rooms-katholieken als voor
protestanten de brenger van het christelijk geloof
in de Lage Landen, Nederland. Daarom ligt het
voor de hand om op die zondag gezamenlijk ons
geloof te vieren. Iedereen is van harte uitgenodigd.

INFORMATIEAVOND EERSTE H. COMMUNIE 14 NOVEMBER 2019
Op 17 mei 2020 hopen we de Eerste H. Communie te vieren met kinderen
uit Soest en Soesterberg. De komende weken gaan er uitnodigingen de
deur uit, maar het zou kunnen dat onze administratie niet helemaal
klopt en we iemand overslaan. Daarom nodigen we ook via deze weg
alle ouders van kinderen uit groep vier of hoger uit om zich aan te
melden als zij ook belangstelling hebben voor de Eerste Communie.
De voorbereiding voor de Eerste Communie bestaat uit een achttal
zaterdagmiddagen in De Sleutel en een drietal vieringen in de kerk. We
bereiden de kinderen voor aan de hand van het project Blijf dit doen, een
project waarin de communicantjes op speelse wijze kennis maken met Jezus
en met de kerk. Omdat de kinderen enige leesvaardigheid nodig hebben,
zijn kinderen welkom vanaf groep vier. We beginnen het project in januari.
Een informatieavond houden we op donderdag 14 november om 20.00
uur in De Sleutel. Opgave vooraf wordt op prijs gesteld.
Communiews@marthamaria.nl

KOM JE OOK EEN LAMPION KNUTSELEN?
Op zaterdag 9 november organiseren we in de Sleutel
bij de Petrus en Pauluskerk een knutselmiddag. We gaan
samen lampionnen maken en vertellen over de Heilige
Sint Maarten. De middag start om 14.00 en duurt tot
16.00 uur. Dit is een activiteit voor ouders en kinderen
samen. Opgeven graag voor 4 november bij Wies Sarot,
sarot@marthamaria.nl Kosten € 3.00
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KBO LEZING “GLAZEN KERSTVERSIERING

“

Op uitnodiging van het KBO
Soest-Soesterberg zal er een
lezing worden verzorgd door
Koos Egtberts over glazen
kerstversiering. 25 Jaar geleden
zat hij bij de kerstboom en
realiseerde zich dat de mooiste
kerstballen van glas zijn.
Hij verdiepte zich in deliteratuur hierover, bezocht
verschillende musea en ging naar de bakermat van
de kerstbal. Hij heeft intussen héél wat boeken over
het onderwerp verzameld. Hij geeft hier al 22 jaar
enthousiast een lezing over.

Er
wordt
verteld
over
de
geschiedenis, iets over glas, het
maakproces, de vele soorten
vormen en kleine details ter
bepaling van de ouderdom en
herkomst. Koos brengt zelf ook
oude kerstversiering mee. Er is
ook een mogelijkheid om zelf oude
glazen kerstversiering mee te brengen.
De lezing is op donderdag 7 november in
parochiecentrum De Sleutel en begint om
14.00 uur. Iedereen is van harte welkom!

16 NOVEMBER VRIJWILLIGERSAVOND IN SOESTERBERG
Het is alweer twee jaar gelden dat de vrijwilligers
van onze Carolus Borromeuskerk zijn bedankt voor
hun werkzaamheden voor onze locatie. Dit jaar willen de Soesterbergse leden van de locatieraad en
pastoraatgroep de vrijwilligers bedanken.
Dit willen wij doen op zaterdagavond 16 november
na de Eucharistieviering in het parochiehuis. Alle
vrijwilligers worden voor deze avond uitgenodigd.
Wij zouden het op prijs stellen dat u ons vertelt of
u komt. Dit kan telefonisch of per e-mail. Wilt u dit
doen vóór 6 november 2019

Aanmelden bij:
Hans van Laar tel. 06-513 352 74
Paula Brouwer Tel. 0346-354 152
Anton den Ouden tel. 0346 353 565
e-mail: administratiecb@marthamaria.nl
Namens de locatieraad en pastoraatgroep,
Anton den Ouden

MISDIENAARS GEZOCHT IN SOEST EN SOESTERBERG
Je hebt ze misschien wel eens aan het werk gezien. Misdienaars.
Ze zijn er van alle leeftijden, jong en oud, maar we hebben
er wel een paar te weinig. Daarom zijn we op zoek naar jou.
Vind jij het leuk om de pastor te helpen, om de bel te laten
rinkelen, om het gezellig te maken in de kerk? Dan ben jij onze
man of vrouw.
Pastor Mauricio geeft je samen met een paar anderen een heuse
misdienaars training op zaterdag 7 december en zaterdag
14 december. Meld je snel aan, dan maken we er twee heel
gezellige middagen van.
Ouders zijn ook welkom voor deze training. Als ze meekijken,
weten ze wat er van de misdienaars verwacht worden en kunnen
ze de vragen van hun kinderen beantwoorden.
We zijn ook nog op zoek naar iemand die de begeleiding van de
misdienaars op zich wil nemen. Dat hoeft natuurlijk helemaal
geen ouder te zijn. We zoeken vooral iemand die de kinderen op
weg helpt en aanspreekpunt wil zijn voor kinderen en pastores.
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DANIEL BLIJFT BIDDEN!
Een heldenverhaal in de Kleuterkerk
24 november 12.30 uur
Caroluskerk Soesterberg
DOE JE OOK MEE ?
Viering St. Maarten op 10 november.
Graag nodigen wij hierbij kinderen en hun ouders en/
of opa’s en oma’s uit om ter ere van Sint Maarten een
klein feestje met ons mee te vieren. Dat doen wij in de
H. Familiekerk op zondag 10 november om 10.00 uur
in een kindvriendelijke woord- en communieviering
met als thema: Samen delen. We beginnen de viering
met een intocht met de kinderen met (zelfgemaakte)
lampionnen, vertellen en zingen over Sint Maarten en
aan het einde van de viering is er ook iets lekkers te
verdelen. Als je graag zelf een lampion wilt knutselen
kan dat op zaterdag 9 november om 14.00 uur in
parochiecentrum De Sleutel.
Doe je ook met ons mee?
Groetjes van Ellen van Haren-v.d. Breemer en
Margriet Nota-van Kampen

QUIZLIEFHEBBERS… OPGELET!
Meld je aan voor 1 november!
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!

Er was eens een man, Daniël, die in het land waar
hij woonde niet mocht bidden zoals hij dat wilde.
Omdat hij het toch deed, werd hij in een leeuwenkuil
gegooid. Maar daar gebeurde iets heel bijzonders:
de hongerige leeuwen lieten hem gewoon met rust.
Kom je luisteren naar dit spannende verhaal? Als je
thuis een leeuw hebt, neem hem maar mee. Dan
maken we samen een grote leeuwenkuil. En wie
durft mag erin…..

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.
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
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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TAFEL VAN DE ARMEN, TAFEL VAN DE HEER
Ons laten inspireren door moraaltheoloog en
zorgethicus Guus Timmerman in het Jaar van de
Eucharistie “Dit is mijn lichaam; het wordt jullie
gegeven. Blijf dit doen om mij te gedenken,” zegt
Jezus bij het Laatste Avondmaal. In de Eucharistie
breken en delen wij Zijn lichaam. We zijn en zien
dan alle mensen die in gebrokenheid leven. Én
we worden opgeroepen om in die wetenschap
zorg voor elkaar te dragen. Dr. Guus Timmerman,
onderzoeker & docent relationeel zorg verlenen,
presentie en zorgethiek bij de Stichting Presentie,
zal hierover een inleiding houden. Hij doet dat aan
de hand van het altaarstuk ‘Maaltijd der armen’ uit

de Kapel van Barmhartigheid van de Vincentiuskerk
in Graz. Bovendien inspireert hij ons na te denken
over wat het betekent voor ons liturgisch en
diaconaal handelen dat we bij het ontvangen van
de heilige Hostie horen: “Lichaam van Christus”.
De avonden zijn vooral bedoeld voor meer ervaren
vrijwilligers op het terrein van liturgie en diaconie.
Anderen geïnteresseerden zijn ook zeker welkom.
Op maandag 18 november 2019 om 20.00 uur in
de Sleutel, Steenhoffstraat 41, 3764 BJ Soest
Aanmelden kan bij Ellen Hogema,
diaconie@katholiekamersfoort.nl

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.

HET ZIJN ZIJN OGEN
Het zijn zijn ogen. Het linker helder,
het rechter flets. Even donker als
zijn haar. Ze staan afgetekend in zijn
zachte gezicht. Ze zien mij. Lieflijk,
mild schijnen ze mij toe. Ze kennen het
leven. De losers, boeven en heersers,
de pijn, de vis, het brood; ze hebben
ze gezien. En nu zien ze mij.
Ik wil naar hem kijken. Moet naar
hem kijken. Hij houdt mijn blik vast.
Ik hoop er iets te vinden. Steun,
houvast, troost misschien.
Zijn handen zijn er niet. Ze kunnen mijn vingers niet
grijpen. Zijn voeten zie ik niet. Ik weet niet of hij naar
mij toe kan komen. Zijn oren zijn verborgen. Heeft
mijn bidden zin? Maar zijn ogen zeggen genoeg. Of
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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.

ik nu zit of sta, naar links of rechts
loop, ze zien mij. Hij ziet mij.
Vastgelegd
heeft
Rembrandt
ze. Die gewone ogen van die
eenvoudige man met dat milde
gezicht. Het zijn zijn ogen. Van die
man uit Nazareth. Die ik niet zien
kan maar waarvan ik hoop, geloof,
net als Rembrandt, dat zij mij wel
zien. Toen ik trouwde en rouwde.
Toen ik net als Rembrandt door
Leiden liep. Toen ik droomde
en hoopte; in mijn wanhoop en
verdriet. Ze zagen mij en zien mij. Ik weet het.
Vergeten zal ik niet. Het zijn zijn ogen.
Winnende radiocolumn (KRO_NCRV) van Robin ten
Hoopen theoloog en godsdienstwetenschapper

Lief en leed
Gedoopt:
Soesterberg
6 oktober is gedoopt Christel Gijsbers.
Zij woont met haar ouders op de Ant. van Leeuwenhoeklaan.
6 oktober is gedoopt Elara Klaver.
Zij woont met haar ouders op de Chr. Huygenslaan

Overleden:
Soest
Lenie Verhoeve-den Teuling (68 jr)
Corrie Boerenkamp-van der Kleij (86 jr)
Wim Rademaker (76 jr)

*15 juni 1951
*22 mei 1933
*27 april 1943

†30 september 2019
†14 oktober 2019
†15 oktober 2019

Soesterberg
Adriaan Kassing (73 jr)
Jean Marie Alles (61 jr)
Bert van den Bogert (74 jr)
Antoon Gerrits (83 jr)

*31 juli 1946
*1 oktober 1957
*12 mei 1945
*28 februari 1936

†13 september 2019
†13 september 2019
† 9 oktober 2019
†10 oktober 2019

AMNESTY-ACTIE VOOR EEN ROHINGYA-STUDENTE
De kerkengroep van Amnesty International vraagt in november na de vieringen een handtekening om steun
te vragen voor de 20 jarige Rohima Akter Khushi. Zij is geboren in een Rohingya-vluchtelingenkamp in
Bangladesh en een van de weinige jonge Rohingya-vrouwen die het tot het hoger onderwijs schopte. Een
internationale nieuwszender maakte daar een video over. Daarna schorste de universiteit haar omdat zij
Rohingya is. Hiermee schendt Bangladesh het Internationaal verdrag inzake economische, sociale en culturele
rechten. Dat stelt dat iedereen, zonder discriminatie, recht heeft op onderwijs.
Via de handtekeningen van kerkgangers vragen we om opheffing van de schorsing.

Alles heeft een einde
alles sterft		
de ziel			
zij leeft			
zij is in het licht		

geef mij aanvaarden
geef mij het leren
de innerlijke rust
de overgave
het weten

hoe mis ik je		
alles heeft een einde
hoe sterf ik		
zij leven in het licht.
keer op keer
een beetje mee		
Gerda Buis
zoveel pijn			
de leegte
de vragen
het dolen
het tranendal
waarom
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Misintenties

HH Petrus en Pauluskerk
Allerheiligen vrijdag 1 november
Zondag 3 november
Wim Rademaker; Corrie Boerenkamp; Cees Stolwijk;
Johannes
Okhuijzen,
Henrica
Okhuijzen-van
Rooijen en hun kinderen; pastoor Herman Goddijn;
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
Zaterdag 9 november 		
Wim Rademaker; Corrie Boerenkamp; Toon van
Doorn en Gerrie van Doorn-Kaats; Maria Reiniera
Tolboom-Willemse (jgt); Henk van Korlaar en
Korrie van Korlaar van Hoeijen.
Zondag 17 november 		
Wim Rademaker; Corrie Boerenkamp; Wim van
Roomen
Zaterdag 23 november 		
Wim Rademaker; Corrie Boerenkamp; Hans de
Beer; Bruno Lenarduzzi; Gerda de Bruin-Zwarthoed
		
Zondag 1 december 		
Wim Rademaker; Corrie Boerenkamp; overleden
ouders Johan van Esveld en Catrien van EsveldWolken; Cees Hilhorst

H Familiekerk
Zaterdag 2 november (Allerzielen)
Wim Rademaker; Corrie Boerenkamp; Bart
Smeeing en Annie Smeeing-Dijkman; Elly Seezink;
Co en Bep Verlaan-de Bruin; Ine Grimbergen en
Jan Persoon; Ries Kok; Cees Stolwijk; Johannes
Okhuijzen, Henrica Okhuijzen-van Rooijen en hun
kinderen; pastoor Herman Goddijn; Cees Hilhorst;
Kees Hilhorst van de Olijkeweg
Zondag 10 november (St. Maarten)
Wim Rademaker; Corrie Boerenkamp; Bart
Smeeing en Annie Smeeing-Dijkman; Elly Seezink;
Tine Heinhuis-van Hartevelt; Co en Bep Verlaande Bruin; Hans van ’t Klooster; Toon en Gerrie
van Doorn-Kaats; Piet en Marie van NieuwburgLangendorff; Henk van Korlaar en Korrie van
Korlaar van Hoeijen; Gijsbert van Korlaar
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Zondag 17 november (gesloten)			
Zondag 24 november (St. Ceciliafeest)
voor de leden en overleden leden van Canto Nuovo;
Wim Rademaker; Corrie Boerenkamp; Tine HeinhuisHartevelt; Elly Seezink; Gijsbert van Korlaar; Bruno
Lenarduzzi; Gerda de Bruin-Zwarthoed
Zaterdag 30 november (gesloten)

St. Carolus Borromeuskerk
Zondag 3 november
Bert van den Bogert; overleden ouders WeerdesteijnMerts 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 3 november (17.00 uur)
Bert van den Bogert; overleden ouders WeerdesteijnMerts en dochter Corry; Joh Brouwer en Petronella
Brouwer-Weerdesteijn; Henk Hulsdouw en Nel
Hulsdouw-van Wede; Maria Theodora Parlevliet;
Familie Adema-Gijtenbeek; Johannes van Dorrestein
en zijn zonen Jos en Peter; Henk en Truus Buis; Jan
en Chris, Augustines Rooze, Willem Kersten
Zondag 10 november
Bert van den Bogert; Gerard Stalenhoef;
Maria Theodora Parlevliet; overleden ouders
Weerdesteijn-Merts en dochter Corry; Joh Brouwer
en Petronella Brouwer-Weerdesteijn
Zaterdag 16 november		
Maria Theodora Parlevliet; overleden ouders
Weerdesteijn-Merts en dochter Corry; Joh Brouwer
en Petronella Brouwer-Weerdesteijn
Zondag 24 november 		
Marie Bouwens; Maria Theodora Parlevliet; Hendrikus
Parlevliet en Maria Parlevliet–Ruijgrok; overleden
ouders Weerdesteijn-Merts en dochter Corry; Joh
Brouwer en Petronella Brouwer-Weerdesteijn
		
Zondag 1 december
Gerard Stalenhoef; Maria Theodora Parlevliet;
overleden ouders Weerdesteijn-Merts en dochter
Corry; Joh Brouwer en Petronella BrouwerWeerdesteijn

Vieringen in Soest en Soesterberg
Kerk

datum

Tijd

Viering

Voorganger

Zang

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

Open cantorij (KWD)

CBS
3 nov.
17.00 uur
Allerzielen
Werkgroep
Caroluskoor +
					
PenP

9 nov.

19.00 uur

Euch

J. Skiba

samenzang (H. de Ruig)

PenP

10 nov.

17.00 uur

Taizé

Ds.

Inspiratie

HFam

10 nov.

10.00 uur

WoCo

M. Nota

Inspiratie (St. Maarten)

CBS
10 nov.
10.30 uur
Euch
W. Veldhuis
Caroluskoor
					
CBS

16 nov.

19.00 uur

CBS

20 okt.

Gesloten			

PenP

20 okt.

9.30 uur

Euch
Euch

J. Skiba
J. Skiba

Samenzang (H. de Ruig) (KWD)
Canto Nuovo

HFam
20 okt.
Gesloten			
					
PenP

23 nov.

19.00 uur

Euch

M. Meneses

Samenzang (H. de Ruig)

PenP

24 nov.

Gesloten			

HFam

24 nov.

10.00 uur

Euch

W. Veldhuis

Canto Nuovo (St. Cecilia)

CBS

24 nov.

10.30 uur

WoCo

J. v. Kempen

Caroluskoor

CBS
24 nov.
12.00 uur
Kleuterkerk		
					
Alle kerken 30 nov.

Gesloten

HNBaarn

19.00 uur

30 nov.

HFam

1 dec.

PenP

1 dec.

9.30 uur

CBS

1 dec.

10.30 uur

Euch

pastoresteam

Canto Nuovo

Gesloten			
Euch

R. Vonhögen

Inspiratie

WoCo

C. Sebek

Open cantorij

Extra vieringen door de week en op zaterdag
H. Familiekerk Antoniuskapel
Petrus en Pauluskerk

woensdag 9.00 uur
vrijdag
9.00 uur Stiltecentrum

6 november eerste om 19.00 uur
Rozenkrans bidden in het Stiltecentrum, Soest.
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.
1 NOVEMBER ALLERHEILIGEN
Vrijdag 1 november is er om 10.00 uur een eucharistieviering in de HH Petrus en Pauluskerk.
Celebrant is pastor Frans Zwarts. De viering van 9 uur in het Stiltecentrum zal dan vervallen.
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Algemeen
Secretariaat, Steenhoffstraat 41
tel. 035 6011320

|

|

3764 BJ Soest

secretariaat@marthamaria.nl

www.marthamaria.nl

| www.rksoest-soesterberg.nl

Openingstijden:
Secretariaat:
De Sleutel:

maandag t/m vrijdag
van 9.00 – 13.00 uur
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.
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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 035-6035518
Pastoraatgroep Soest-Soesterberg

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 11 november.
Het volgende nummer verschijnt
op 26 november.

Aanmelding RK Driepunt

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

