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Do 28-nov 14.00 Gespreksgroep “Dit is mijn Lichaam” (W. Sarot)  De Sleutel, Soest 
Za 30-nov 14.00 Adventskransen maken met kinderen (W. Sarot)  H. Familiekerk, Soest
Za 30-nov 19.00 Viering bij opening “jaar van de eucharistie”  H. Nicolaaskerk, Baarn 
Zo 1-dec 16.30 Wake bij detentiecentrum  Richelleweg, Soesterberg
Wo 4-dec 10.00 Gebedsgroep Mariënburg   De Sleutel, Soest 
Wo 4-dec 19.00 Rozenkrans bidden  Stiltecentrum, Soest
Do 5-dec 14.00 Eucharistieviering  / 15.15 uur Daelhoven  Molenschot/Daelhoven, Soest 
Ma 9-dec 13.00 Koperpoetsen   Petrus en Pauluskerk, Soest
Ma 9-dec 20.00 Gespreksgroep 40-ers (Wies Sarot)  De Sleutel, Soest
Ma 9-dec 20.00 Maria avond (E. Hogema en R. Zandstra)  Vredekerk, Soesterberg
Ma 16-dec 20.00 Gespreksgroep 50-ers ( W. Sarot)  De Sleutel, Soest
Di  17-dec 19.00 Christelijke meditatie olv ds. v.d. Berg  Stiltecentrum, Soest
Wo  18-dec 20.00 Soesterberg zingt kerst   Vredekerk, Soesterberg
Do 19-dec 14.00 KBO kerstviering  H. Familiekerk, Soest
Za 21-dec 20.00 Kerstconcert Kamerkoor Tourdion   H. Familiekerk, Soest
Do 2-jan 14.00 Eucharistieviering  / 15.15 uur Daelhoven  Molenschot/Daelhoven, Soest
Zo 5-jan 16.30 Wake bij detentiecentrum  Richelleweg, Soesterberg

 Agenda

 Berichten vanuit Soest en Soesterberg 

ALLERZIELEN 2019 SOESTERBERG

Geraakt, dat was het woord dat in me opkwam. allerzielenviering 
in Soesterberg. Een viering waar ontroering en warmte dicht bij 
elkaar kwamen. De teksten , de muziek, het koor en de fluitiste, 
dit alles maakte dat ik me thuis voelde in de kerk, een arm om me 
heen geslagen. 

Er was ruimte voor verdriet, en voor herinneringen. 
De overweging kwam binnen in mijn hart, dank 
daarvoor. Je bent niet alleen was het thema, dat 
was hoe ik me ook voelde, de steun van anderen 
die er zijn om mijn pijn te verlichten. Waar ik de 
troost kan vinden. In de schikking werd het thema 
prachtig weer gegeven. Dank aan diegene die de 
lichtjes verzorgen elk jaar opnieuw. De  tweede 
keer in 30 jaar dat de regen viel, op het moment 

dat we naar buiten gin-
gen.  Maar iemand zei: ‘we 
moeten soms een offertje brengen’. 

Jammer dat de lichtjes naar het kerkhof toe door de 
regen uit waren gegaan. De noveen kaarsen op het 
kerkhof brandde nog wel, gaven een mooi beeld 
van dankbaarheid. Odeon speelde mooie koraal 
muziek. Volgend jaar zal ik zeker weer gaan.

Lies en Jannie, die elk jaar de potjes schoonmaken.De familie van Laar, die elk jaar honderden lichtje
aansteken.
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WIJ HEBBEN U HÉÉL HARD NODIG! WIE KAN/WIL ONS HELPEN?

De donkere dagen voor Kerst hebben hun intreden gedaan. Hierdoor is het voor sommige paro
chianen wat moeilijker om op eigen gelegenheid naar de kerk te gaan.

Ook is het aantal parochianen dat minder mobiel is 
door lichamelijke ongemakken  toegenomen.
Maar ondanks  dat alles, willen zij niets liever  
dan gewoon naar de kerk kunnen gaan voor de 
viering, maar ook voor het gezellige kopje koffie 
erna, want zo blijven zij deel uit maken van onze 
geloofsgemeenschap.
En dat is toch echt fijner dan een viering volgen op 
de televisie.
Maar om aan de aanvraag te kunnen voldoen, 
hebben wij extra mensen nodig, die bereid zijn om 
iemand op te halen voor de viering en weer terug te 
brengen na de viering.

Bent u degene, die iemand blij gaat maken met 
vervoer naar de kerk?
Ik hoop het zo !!!!
Ik weet zeker, dat u er een dankbare glimlach voor 
terug krijgt, en wat is nu leuker dan dat !
Wilt u meer informatie bel dan met Joke van Kempen 
van het secretariaat tel. 035-6011320 of met Ineke 
Spijker van de pastoraatsgroep, tel. 035-6022210.
Ik hoop echt op veel reacties, want heus, u bent 
heel hard nodig!!!!!
Dus ik zeg gewoon vast, “Dank u wel”.

Ineke Spijker

VRIJWILLIGERS GEZOCHT VOOR CONTACTEN MET ONZE PAROCHIANEN

Onlangs heeft er een gesprek plaats gevonden tussen een afvaardiging van de pastoraatgroep en de 
wijkcontactpersonen van de Soester kerken. In deze tijd een belangrijke taak, om zo het wel en wee 
in de gaten te houden van parochianen binnen onze geloofsgemeenschap. 

Helaas is het pastoresteam kleiner geworden, maar 
in feite is de parochie gegroeid, zeker sinds de 
samenvoeging met Amersfoort. 
Graag verzoeken wij u om ons te laten weten 
als u een bezoekje wilt van één van onze 
wijkcontactpersonen. Nog een ander verzoek; Wilt u 
allen er op toezien dat adreswijzigingen van ouders, 
schoonouders of bekenden door worden gegeven 

aan het Parochiesecretariaat, tel. 035-6011320.
Ondanks dat sommige wijkcontactpersonen hun 
aandacht naar wijken willen uitbreiden, kunnen we 
zeker nog wat ondersteuning gebruiken. Mocht u 
interesse hebben, neemt u dan contact op met ons 
Parochiesecretariaat.

Rijk van Doorn pastoraatgroep Soest en Soesterberg

ADVENTSACTIE “KINDEREN BRENGEN HOOP”

Wie moeder is geworden, weet dat je leven daarmee wezenlijk verandert. Opeens maak je deel uit van 
iets groters. In onze kinderen wordt geschiedenis zichtbaar, maar ook toekomst. Zo brengen ze hoop. 

Hoop dat ze een verschil ten goede zullen maken. 
Hoop op een betere toekomst voor iedereen. Hoop 
ook, dat zij het Licht van de wereld in zich zullen 
dragen, net als destijds die kleine baby in Bethlehem…
Jaarlijks voeren we campagne tijdens de vier weken 
voor Kerstmis: de adventperiode. Centraal in de 
Adventsactie-campagne staan moeders en kinderen. 
Slechte economische omstandigheden, oorlogen 
en klimaatverandering veroorzaken problemen die 
vooral vrouwen en kinderen treffen. Daarom steunt 
Adventsactie dit jaar vier projecten die zich richten 
op hulp aan deze kwetsbare groepen:

•  Het aanpakken van 
moeder- en kindersterfte 
in El Salvador

•  Toegankelijke 
gezondheidszorg in Niger

•  Hulp aan Venezolaanse 
vluchtelingenkinderen in 
Peru

•  Verbeteren geboortezorg 
in Somalië 
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De laatste dag van de maand november is ook de laatste dag van het 
kerkelijk jaar. Op 1 december begint de Advent. 

Het is leuk als je dan 
ook thuis het eerste 

kaarsje van de krans 
kunt aansteken. Daartoe 

maken we samen een krans 
met vier kaarsen en paarse linten. Daarnaast 
vieren we Oudjaar en vertellen we het Godly Play 
verhaal over het kerkelijk jaar dat rond is. Als de 

kransen af zijn zegenen we ze en hijsen we de grote 
krans in de kerk naar boven. 

Waar? Pastorie Heilige Familiekerk, Willi bror
dus straat 19 in Soest van 14.0015.30 uur. 
Voor beide activiteiten vragen we € 5, voor  
de onkosten. 
Je kan je opgeven bij Sarot@martamaria.nl

ZATERDAG 30 NOVEMBER ADVENTSKRANS MAKEN 

GERARDUSKALENDERS 2020 VERKRIJGBAAR BIJ HET SECRETARIAAT IN SOEST

En voor de prijs hoef je het niet te laten, want de kalender met gratis schild kost slechts € 7,40. 
Dit jaar is het schild ook weer aan beide kanten bedrukt. De Gerarduskalender is uniek in zijn 
soort met elke dag een mooie spreuk om de dag te beginnen.

Op de achterkant staan afwisselend moppen, 
gedichten, recepten, puzzeltjes, informatie over 
verschillende onderwerpen. Op de voorkant staan 
ook alle verjaardagen van het Koninklijk Huis en de 
zonsopgang en -ondergang. De Gerarduskalender 
wordt elk jaar met zorg en plezier samengesteld 

door een uitgebreide redactie van personeel en 
vrijwilligers rondom Klooster Wittem in Limburg.

U kunt ze bestellen door te bellen  
(035-6011320), of een e-mail te sturen naar  
ons secretariaat (secretariaat@marthamaria.nl).

KERST OP ICONEN MET DRS.DÉSIRÉE M.D.KRIKHAAR
Emmakerk Soest - zondag 8 december 2019 aanvang 15.00 uur
Toegang vrij. Collecte na afloop.

In de aanloop naar het Kerstfeest is het zinvol om stil te staan bij 
de ikoon  letterlijk ´het beeld´  van de Geboorte van Christus 
en de historische, theologische en iconografische betekenis ervan. 
Iconenschilders baseren zich niet alleen op teksten uit het Nieuwe 
Testament, maar ook en vooral op legenden en apocriefe evangeliën. 
Daardoor is de ikoon een levensechte en aansprekende weergave 
van de Geboorte van Christus.

De Moeder Gods ligt als een keizerin op een purperrode 
kraammatras en vroedvrouwen wassen de goddelijke 
boreling. Jozef heeft zich teruggetrokken om de 
gebeurtenissen eens goed te overdenken.
Na de Geboorte van Christus komen drie Magiërs 
uit het oosten. Zij mogen de nieuwe Koning 
als eersten aanschouwen en Hem geschenken 
brengen. Deze drie sterrenkundigen, die de drie 
levensstadia van de mens symboliseren en de drie 
dan bekende werelddelen representeren, komen als 
de vertegenwoordigers van de gehele mensheid bij 
het Kind. Maar velen blijven nog onwetend. Pas bij 

de Doop in de Jordaan, op 6 januari, maakt God zijn 
Zoon aan iedereen bekend. De Drie-eenheid van 
Vader, Zoon en Heilige Geest is nu een feit. Dat is 
in de orthodox-christelijke kerk van het oosten een 
belang¬rijke dag: het feest van de Epifanie. Tijdens 
het eerste openbare wonder bij de Bruiloft van Kana 
bezegelt Christus zijn bijzondere gaven.

Geboorte van Christus, zgn.‘Volpi Nativity’
Griekenland, begin 15de eeuw 

Eitempera op paneel, 66,5x64 cm 
Benaki Museum, Athene
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MYSTERIESPEL

Schilderijen van Gyula Somos in Museum Soest van 2 november 2019 t/m 2 februari 2020. Laat u 
verrassen door fantasierijke voorstellingen waarin heilig en profaan, natuur en cultuur in gesprek 
zijn met elkaar!

Museum Soest is gevestigd in herbestemd religieus 
erfgoed, het St. Josephgesticht, een klooster uit 1868. 
In dit gebouw is een grote lokale cultuurhistorische 
verzameling gehuisvest. Nu voor het eerst tonen 
wij hier hedendaagse kunst die voortkomt uit een 
katholieke levensvisie. 
De titel van deze tentoonstelling, Mysteriespel, 
verwijst naar een vorm van middeleeuws toneel. Deze 
vorm van toneel werd ontwikkeld om belangrijke 
gebeurtenissen in de Bijbel aanschouwelijk te 
maken. De spelers waren in dialoog met elkaar en 
liepen van decor naar decor, begeleid door zang. 
Zo loopt de bezoeker van deze tentoonstelling van 
schilderij naar schilderij, en komt zijn/haar verhaal 
in dialoog met de voorstellingen. 
Gyula Somos groeide op in een Hongaarse 
kunstenaarsfamilie. Hij genoot zijn opleiding aan 
de befaamde Hongaarse Academie voor Beeldende 
Kunsten en sinds 1987 woont en werkt hij regelmatig 
in Nederland. Hij is drie maanden per jaar docent aan 
de Ruudt Wackers Academie in Amsterdam, waar 
hij lessen anatomie, modeltekenen, perspectief en 
compositieleer geeft. Somos is katholiek en noemt 
zichzelf een spiritueel realist. De materiële realiteit 

is voor hem slechts een schijnwereld waarachter een 
spirituele werkelijkheid schuilgaat. Zijn kunst toont 
invloeden van laatmiddeleeuws en vroegrenaissance 
schilderwerk en van de stromingen Art Nouveau 
en het surrealisme. Realistisch verbeeld in vaak 
droomachtige voorstellingen geeft Somos soms ook 
zijn visie op de actualiteit. Als achtergrond gebruikt 
hij in dat geval artikelen of foto’s uit kranten. De 
stillevens bestaan uit gevonden, vaak gebroken 
voorwerpen in ongebruikelijke combinaties. “Ze 
weerspiegelen onze tijd, onze wereld, die uit elkaar 
lijkt te vallen, omdat er geen bindmiddel, geen geloof 
meer te vinden is,” aldus de kunstenaar.  
Met zijn unieke handschrift schildert de kunstenaar 
een mysterieuze wereld. Door Bijbelse of 
mythologische symboliek ontstaan er betekenissen 
die de moeite van het ontrafelen waard zijn. Laat u 
verrassen door de fantasierijke voorstellingen waarin 
heilig en profaan, natuur en cultuur in gesprek zijn 
met elkaar. 
Welkom bij dit hedendaagse mysteriespel!

Initiatiefnemer Anikó Ouweneel 
www.visiodivina.eu 

De expositie opent op 1 november 2019 in 
Museum Soest (Steenhoffstraat 46) om 16.00 
uur en is vanaf 2 november te bezichtigen 
t/m 2 februari 2020 op woensdag, vrijdag, 
zaterdag en zondag van 13.30 tot 17.00 uur en 
op aanvraag (het laatste via Joke Bosland 06
36001915). 2e kerstdag open van 13.30 uur tot 
17.00 uur. Avondopenstelling op 21 december 
van 19.00 uur tot 22.30 uur.
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9 DECEMBER: MARIA AVOND IN DE VREDE KERK 

Maria een bijzondere vrouw, voor veel katholieke mensen een grote steun 
in hun leven. Ze is iemand die je interesse wekt, wie was zij? Hoe heeft 
het zo kunnen komen dat zij een hele belangrijke plaats binnen ons geloof 
heeft in genomen? En waarom is het beeld van Maria bij onze protestanten 
mede gelovigen zo anders?

Allemaal vragen die we ons kunnen stellen bij Maria, 
moeder van God. Ellen Hogema, pastoraal werker, 
met als werkgebied Diaconie, zal u meenemen op de 
weg op zoek naar Maria. Zij zal een speciale avond 
verzorgen samen met dominee Renske Zandstra 
in het teken van Maria. Het beloofd een mooie 
avond te worden. Deze avond zal plaatsvinden 
in de Vredekerk, Generaal Winkelmanstraat 101 

te Soesterberg, aanvang 
20.00 uur. U wordt van 
harte uitgenodigd hier 
maandag 9 december aanwezig te zijn.  

Om een idee te hebben van het aantal aanwezigen, 
graag opgave bij het Parochiesecretariaat  
035-6011320, secretariaat@marthamaria.nl

SOESTERBERG ZINGT KERST 

Woensdag 18 december, halverwege de Advent, heeft de Raad van Kerken een kerstsamenzang 
georganiseerd in de Vredekerk, Generaal Winkelmanstraat  101,  Soesterberg.

Voor deze avond is speciaal uitgenodigd het 
Luchtmacht Mannenkoor. Het Luchtmacht 
Mannenkoor (LMK) werd opgericht op 1 september 
1980 mede als voortzetting van het Luchtmacht 
Militair Mannenkoor Groot Soesterberg. Het koor 
vertegenwoordigt met veel enthousiasme en 
inzet - zo nodig - de Koninklijke Luchtmacht op 
diverse formele en informele gelegenheden. Op 
18 december  worden bekende en onbekende 

kerstliederen gezongen.  Muzikale ondersteuning 
door het Vredekerk Music Ensemble o.l.v. André 
Verheus.  De avond begint om 20.00 uur. De zaal is 
open vanaf 19.30 uur.  Na afloop is er een gezellig 
samenzijn onder het genot van een drankje. 

Bij de uitgang wordt een vrijwillige bijdrage 
gevraagd voor de kosten van deze avond.

EUCHARISTIEVIERING KBO SOEST-SOESTERBERG-BAARN

Op weg naar Kerstmis nodigen wij alle leden en 
belangstellenden uit voor onze kerstviering in de 
H. Familiekerk, St. Willibrordusstraat 19, 3768 
CP Soest op donderdag 19 december 2018, 
aanvang 14.00 uur. 
Het thema is: “ONTVANG HET LICHT”.

Na de viering kunt u gezellig napraten en genieten 
van een kopje koffie/thee, een drankje en iets 
lekkers, aangeboden door de KBO. Mocht u geen 
vervoer hebben; dan kunt u een week voor de 
viering contact opnemen met mw. C. van Brussel, 
tel. 035-6018126.
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KERSTCONCERT ‘THE GOOD KING’ DOOR SOESTER KAMERKOOR TOURDION

Locatie:  Heilige Familiekerk Soest
Datum:  21 december 20:00 uur
Toegang: € 15,00 vanaf 18 jaar. Jeugd: € 7,00

Soester Kamerkoor Tourdion geeft op 21 december om 20:00 uur een kerstconcert in de Heilige 
Familiekerk in Soest. Met begeleiding van pianist, strijkkwartet en slagwerk en met optredens van 
maar liefst vier solisten brengt Tourdion een zeer afwisselend programma.

De titel van het concert is ‘The Good King’. Dit is tevens 
het langste stuk dat Tourdion ten gehore zal brengen 
deze avond. Aan de hand van poëtische teksten wordt 
het verhaal van de goede koning Wenceslas en zijn 
page verteld. Deze twee karakters trotseren de winter 
van Stephen’s Night om een arme man onderdak te 
bieden. Verder zijn een aantal sfeervolle wintersongs 
van Ola Gjeilo te horen en ook traditionele kerstliederen 
ontbreken niet. Er zal zelfs gezongen worden samen 

met het publiek. Dat kan voorafgaand aan het concert 
onder leiding van dirigent Astrid Krause al samen 
oefenen. 

De SingIn start om 19:30 uur.
Toegangsbewijzen zijn te reserveren door een 
email te sturen naar tourdionsoest@gmail.com 
of via de website. In december zijn deze ook te 
koop bij Boekhandel van de Ven in Soest.

JESAJA ZIET LICHT 

Familieviering in de Carolus Borromeuskerk 
24 december 20.30 uur 

Een profeet heeft de opdracht om mensen wakker 
te schudden. En dat is precies wat de profeet Jesaja 
de gehele Advent geprobeerd heeft, ons wakker 
schudden om ons voor te bereiden op de komst 
van Jezus. Op Kerstavond zal hij er weer zijn. Hij 
heeft een goede boodschap. Er zal licht zijn in 
de duisternis, er zal vrede zijn op deze wereld. 
Indringend wijst Jesaja ons naar het Kindje in de 
stal. Daar, bij dat Kindje is het licht, is de vrede te 
vinden. Kom je ook af op het licht. Je bent van harte 
welkom bij de stal! 
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HERDERSTOCHT 2019

Dit jaar organiseert het Missionair Beraad Soest op zaterdag 14 december voor de tiende keer in en 
rond Cabrio aan de Soesterbergsestraat 140 een herderstocht. Daarmee worden inwoners van Soest 
en omstreken opnieuw een wandeltheatertocht aangeboden waarin het kerstverhaal in twaalf 
scenes wordt uitgebeeld. Voor deze negende editie werden nieuwe, verrassende scenes geschreven.

Route
De route van ongeveer twee en een halve 
kilometer gaat langs een spoor van licht waar om 
de tweehonderd meter een scene te zien en te 
beluisteren is. Dat spoor van licht wordt met 1200 
waxinelichtjes in glazen potten gemarkeerd. Onder 
begeleiding van fakkeldragers vertrekken vanuit 
Cabrio, met tussenpozen van zeven minuten, 
groepen van ongeveer dertig deelnemers om de 
tocht te lopen. De tocht is geschikt voor jong en 
oud, maar gaat voor een deel wel over bospaden. 
De  kinderen mogen een lampion met een lampje 
(en geen kaarsje) bij zich dragen.

Glazen potten
Wij hebben ieder jaar weer 750 ml grote glazen 
potten nodig om de wandelroute van een lichtspoor 
te voorzien. We willen u vragen die voor ons 
te verzamelen. U kunt de potten vanaf zondag  
2 december bij verschillende kerken inleveren, 
of in de week voor de herderstocht bij Jan Roest, 
Schoutenkampweg 64. 

Kaarten
Kaarten voor de herderstocht kunnen worden 
gekocht bij de Christelijke Boekhandel ‘De Fakkel’, 
Soesterbergsestraat 74. De eerste groep start 
17.30 uur en de laatste groep rond 20.00 uur. Op 
de kaarten staat het tijdstip van vertrek vermeld.

In en rond Cabrio
De herderstocht begint en eindigt in Cabrio. Het 
openluchttheater is sfeervol ingericht: er is muziek 
en er staan kraampjes, w.o. een kraam waar u koffie, 

thee, glühwein, koek en andere versnaperingen kunt 
kopen. Fietsen kunnen voor de ingang en auto’s aan 
de overkant van Cabrio worden geparkeerd. Er zijn 
verkeersregelaars die u helpen over te steken. Zowel 
het verblijf in Cabrio als deelname aan de tocht is 
op eigen risico. De Herderstocht is een initiatief van 
verschillende kerken in Soest. 

Voor meer informatie: 
https://herderstochtsoestblog.wordpress.com/
Voor contact: herderstochtsoest@hotmail.com
En volg ons op Facebook: Herderstocht 
Soest https://www.facebook.com/
groups/352193058680728/

Organisatie herderstocht Missionair Beraad Soest

WAT EEN NACHT!!!

Kinderkerstfeest in de Petrus en Pauluskerk 
24 december 18.30 uur 

Stel je voor. Je ligt net lekker te slapen. En dan word 
je uit je bed gebeld. Niet één keer, niet twee keer, 
maar steeds weer opnieuw. Daar zou je toch heel 
boos van worden? Nou, geloof maar dat de herbergier 
van Bethlehem boos werd van al die verstoringen 
van zijn slaap.  Hij ging er woest van schreeuwen. 

Niet dat dat iets hielp. Er was 
maar één ding dat hem kon 
kalmeren. Wat? Kom het 
bekijken op ons kerstfeest. 
Trek vooral je engelenjurkje 
aan of kom als herder of als 
schaap. Dan verdiepen we 
ons samen in een prachtig 
verhaal. 
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KERSTMIS 2019

In het weekend van 30 november/1 december start het nieuwe Kerkelijke 
Jaar met de eerste zondag van de Advent. In vier weken tijd bereiden we ons 
voor op het Kerstfeest wanneer we de geboorte van Jezus vieren. 

Al vele eeuwen is dit een van de hoogtepunten in 
het Kerkelijk Jaar en weten velen, trouwe en min-
der-trouwe kerkgangers maar ook veel anderen de 
weg naar een van de vieringen te vinden. De ver-
schillende koren zijn al maanden bezig om dit feest 
ook tot een muzikaal hoogtepunt te maken. Ook de 
voorgangers en werkgroepen bereiden de Kerstvie-
ringen voor en de kerken zijn op een bijzonder fees-
telijke wijze versierd met naast bloemstukken ook 
een kerstboom en natuurlijk een Kerststal. Ook dit 
jaar zal dit zeker het geval zijn.
Tijdens Kerstavond en de beide Kerstdagen is er een 
grote variëteit aan vieringen. 
Hieronder treft u een overzicht aan:

Kerstavond 2019
Op Kerstavond is de sfeer natuurlijk heel bijzonder. 
De donkere avond wordt verlicht met kaarsen en de 
warmte van gezang met het Kerstverhaal rondom de 
kerststal die een centrale plaats inneemt in de kerk.
Gestart wordt met een Kerstgezinsviering in de 
 Petrus en Pauluskerk. Deze viering is speciaal be-
doeld voor ouders met kinderen. Altijd een bijzonde-
re en ook attractieve viering waaraan ook bijzondere 
creatieve aandacht wordt besteed. De Nachtmis in de  
H. Familie kerk is een eucharistieviering die al een 
kwartier voor aanvang begint met het zingen van 

kerstliederen. Met de medewerking van het koor 
Inspi ratie zullen de gezangen zeker een aparte di-
mensie krijgen. De Kerstnachtdienst in de St. Caro-
lus Borromeuskerk is een communieviering waar de 
gezangen worden verzorgd door een combinatie van 
het Caroluskoor en het koor Canto Nuovo. Kerstavond 
in de Soester katholieke kerken wordt dit jaar afge-
sloten met een (Kerst)communieviering in de Petrus 
en Pauluskerk. Voorgangers zijn Jan Houben en René 
van Hal. Zij gaan samen met het koor Joyful zorgen 
voor een bijzondere kerstsfeer in deze viering rond-
om het thema “Licht in je leven”. Ook voorafgaand 
een beide laatste vieringen zullen kerstliederen wor-
den gezongen. Dus zorg dat u tijdig aanwezig bent.

Eerste Kerstdag
Ook op Eerste Kerstdag is er om 10.00 uur een 
zeer feestelijke Kerstviering/eucharistieviering in de  
HH Petrus en Pauluskerk met als celebrant pastor  
W. Veldhuis. Het gemengd koor Canto Nuovo ver-
zorgt de liturgische gezangen en zingt verschillende 
kerstliederen. 

De Soester/Soesterbergse katholieke kerken nodigt 
iedereen graag uit om een van de Kerstvieringen bij te 
wonen en samen de geboorte van Christus te vieren.

 Lief en leed

Overleden:
Soest
Toon Pronk (88 jr) * 15 april 1931 † 21 oktober 2019
Coby Swinkels-Vredebregt (92 jr) * 13 mei 1927 † 26 oktober 2019
Sylvia de Rooij-Smulders (68 jr) * 20 september 1951 †   3 november 2019
Soesterberg
Richard ter Weijden (84 jr) * 15 december 1934 † 30 oktober 2019

Tijdstip Kerk Soort viering Voorganger Koor
KERSTAVOND 24 DECEMBER
18.30 uur Petrus en Paulus Kerstgezinsviering W. Sarot R. Tromp (orgel)
20.00 uur H. Familiekerk Nachtmis F. Zwarts pr Inspiratie
20.30 uur Carolus Borromeus Kerstviering W. Sarot Carolus/C Nuovo
22.00 uur Petrus en Paulus Kerstviering J. Houben/R.van Hal Joyful
EERSTE KERSTDAG 25 DECEMBER
10.00 uur Petrus en Paulus Eucharistie W. Veldhuis pr Canto Nuovo
TWEEDE KERSTDAG 26 DECEMBER
10.30 uur Carolus Borromeus Eucharistie J. Skiba pr Samenzang
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HH Petrus en Pauluskerk
Zondag 1 december  
Sylvia de Rooij-Smulders; Coby Swinkels-
Vredebregt; Toon Pronk; Wim Rademaker; Corrie 
Boerenkamp; overleden ouders Johan van Esveld 
en Catrien van Esveld-Wolken; Cees Hilhorst; Elly 
Seezink
Zaterdag 7 december     
Sylvia de Rooij-Smulders; Coby Swinkels-
Vredebregt; Toon Pronk; Familie Kanne-Koot en 
ouders fam. Koot-Elsendoorn; Corrie Hilhorst; 
overleden ouders Spijker-Wigtman
Zondag 15 december   
Sylvia de Rooij-Smulders; Coby Swinkels-
Vredebregt; Toon Pronk; Gerard van Roomen 
(jgt); overl. ouders Henk Kuyer en Maria Kuyer-
Dorrestein; overl. broers Ben Kuyer en Harry Kuyer
Zaterdag 21 december    
Sylvia de Rooij-Smulders; Leo Helsloot, Tilly 
Helsloot-Jacobs en dochter Astrid
242526 december Kerstavond/Kerstmis
Cees Stolwijk; Johannes Okhuijzen, Henrica 
Okhuijzen-van Rooijen en hun kinderen; 
Jos Verhoeven; Kees Goes; Toon van Doorn en 
Gerrie van Doorn-Kaats; Harrie Rademaker; 
overleden ouders Elbers–Kisting; Pierre Backelandt; 
Herman Schimmel, Cilia Schimmel-Verhoef en 
Gijs Schimmel; Gerda de Bruin-Zwarthoed; Kees 
Hilhorst; Harrie Rademaker; Arie van den Breemer
Zaterdag 28 december       
Hans de Beer; Dini Backelandt-Hazelhoff; Bruno 
Lenarduzzi (jgt)
Dinsdag 31 december Oudjaarsavond
Dini Backelandt-Hazelhoff; Tine Heinhuis-Hartevelt; 
Elly Seezink

H Familiekerk
30 nov/1 december (geen viering)   
   
Zondag 8 december      
Sylvia de Rooij-Smulders; Toon Pronk; Bart 
Smeeing en Annie Smeeing-Dijkman; Co en Bep 
Verlaan-de Bruin; Elly Seezink; Tine Heinhuis-
van Hartevelt; Hans van ’t Klooster; Gijsbert van 
Korlaar
Zondag 15 december      
Sylvia de Rooij-Smulders; Toon Pronk; Piet en Marie 
van Nieuwburg-Langendorff; Hans van ’t Klooster; 
Elly Seezink; Tine Heinhuis-Hartevelt
2122 december (geen viering)     
   

242526 december Kerstavond/Kerstmis
Toon en Gerrie van Doorn-Kaats; Ine Grimbergen 
en Jan Persoon; Elly Seezink; Harrie Rademaker; 
overleden ouders Elbers–Kisting; Herman en Cilia 
Schimmel-Verhoef; Gijs Schimmel; Ine Grimbergen 
en Jan Persoon; Elly Seezink; Harrie Rademaker; 
overleden ouders Elbers–Kisting; Cees Stolwijk; 
Johannes Okhuijzen, Henrica Okhuijzen-van 
Rooijen en hun kinderen
Zondag 29 december      
Dini Backelandt-Hazelhoff; Elly Seezink; Bruno 
Lenarduzzi (jgt)
Woensdag 1 januari Nieuwjaarsdag
Dini Backelandt-Hazelhoff; Tine Heinhuis-Hartevelt; 
Elly Seezink

St. Carolus Borromeuskerk
Zondag 1 december  
Gerard Stalenhoef; Maria Theodora Parlevliet; 
overleden ouders Weerdesteijn-Merts en dochter 
Corry; Joh Brouwer en Petronella Brouwer-
Weerdesteijn
Zondag 8 december     
Maria Theodora Parlevliet; overleden ouders 
Weerdesteijn-Merts en dochter Corry; 
Joh Brouwer en Petronella Brouwer-Weerdesteijn
Zaterdag 14 december    
Overleden ouders Weerdesteijn-Merts en dochter 
Corry; Joh Brouwer en Petronella Brouwer-
Weerdesteijn; Arnold en Mies Bluekens; Maria 
Theodora Parlevliet
Zondag 22 december   
Marie Bouwens; Maria Theodora Parlevliet; 
overleden ouders Weerdesteijn-Merts en dochter 
Corry; Joh Brouwer en Petronella Brouwer-
Weerdesteijn
2426 december Kerstavond/Kerstmis
Maria Theodora Parlevliet; Hendrikus Parlevliet 
en Maria Parlevliet–Ruijgrok; overleden ouders 
Weerdesteijn-Merts en dochter Corry; Joh Brouwer 
en Petronella Brouwer-Weerdesteijn; Familie 
Adema-Gijtenbeek; Henri Bosch van Drakestein; 
Elisabeth Bosch van Drakestein; Pastoor Ludovicius 
Rademaker
Zondag 29 december    
Maria Theodora Parlevliet; overleden ouders 
Weerdesteijn-Merts en dochter Corry; Joh Brouwer 
en Petronella Brouwer-Weerdesteijn
Woensdag 1 januari 2020 Nieuwjaarsdag 
Maria Theodora Parlevliet; overleden ouders 
Weerdesteijn-Merts en dochter Corry;Joh Brouwer 
en Petronella Brouwer-Weerdesteijn

 Misintenties 
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 Vieringen in Soest en Soesterberg

Extra vieringen door de week en op zaterdag

H. Familiekerk woensdag  9.30 uur Antoniuskapel
Petrus en Pauluskerk vrijdag  9.00uurStiltecentrum

eerste woensdag van de maand 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 

Kerk datum Tijd Viering Voorganger Zang

Alle kerken  30 nov. Gesloten       

HNBaarn 30 nov. 19.00 uur Euch pastoresteam Canto Nuovo

PenP   1 dec.   9.30 uur Euch R. Vonhögen Inspiratie

CBS   1 dec. 10.30 uur WoCo C. Sebek  Open cantorij

PenP   7 dec. 19.00 uur Euch M. Meneses Samenzang

HFam   8 dec.   9.30 uur Euch M. Meneses Gregoriaans (G. Muts)

CBS   8 dec. 10.30 uur WoCo C. Sebek Open Cantorij

CBS 14 dec. 19.00 uur Euch J. Skiba Samenzang (H. de Ruig) (KWD)

PenP 15 dec. 10.00 uur Euch R. Vonhögen Canto Nuovo

PenP 21 dec. 19.00 uur Euch M. Meneses Samenzang (H. de Ruig)

CBS 22 dec. 10.30 uur Euch W. Veldhuis Caroluskoor

Kerstavond     Zie blz. 9

Kerstdagen     Zie blz. 10

PenP 28 dec. 19.00 uur Euch M. Meneses Samenzang (H. de Ruig)

HFam 29 dec. 10.00 uur Euch M. Meneses Canto Nuovo

CBS 29 dec. 10.30 uur WoCo J. v. Kempen Caroluskoor

PenP 31 dec. 19.00 uur WoCo R.v. Hal Canto Nuovo

HFam   1 jan. 10.00 uur WoCo J. Roest Samenzang (H. de Ruig)

CBS   1 jan. 10.30 uur WoCo C. Sebek Caroluskoor

HFam   4 jan. 19.00 uur WoCo J.v. Kempen Samenzang (H. de Ruig)

PenP   5 jan.    9.30 uur Euch M. Meneses Canto Nuovo

CBS   5 jan. 10.30 uur WoCo J.v. Kempen Caroluskoor

De redactie wenst u Gezegende kerstdagen, 
en de allerbeste wensen voor 2020!
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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 9 december. 
Het volgende nummer verschijnt 
op 7 januari 2020. 

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

 Algemeen
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