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Di 7-jan 13.30 Kaart en spellenmiddag   De Sleutel, Soest 
Ma  13-jan 20.00 Gespreksgroep 40-ers o.l.v. W. Sarot   De Sleutel, Soest
   20 januari start Aktie Kerkbalans
Di 21-jan 14.00 Film in de week van gebed “Whale Rider”  De Sleutel, Soest
Do 23-jan 14.00 Gespreksgroep “Dit is mijn lichaam” W. Sarot  De Sleutel, Soest
Do  23-jan  19.00 Gebedsdienst Week van Gebed  Stiltecentrum, Soest 
Vr  24-jan 20.00 Film in de week van gebed “Whale Rider”  De Sleutel, Soest
Ma 27-jan 20.00 Gespreksgroep 50-ers o.l.v. W. Sarot   De Sleutel, Soest
Zo 2-feb 16.30 Wake bij detentiecentrum, Richelleweg  Soesterberg
Di 4-feb 13.30 Kaart en spellenmiddag  De Sleutel, Soest
Wo  5-feb 10.00 Gebedsgroep Mariënburg   De Sleutel, Soest
Wo 5-feb 19.00 Rozenkrans bidden  Stiltecentrum, Soest
Ma  10-feb 20.00 Gespreksgroep 40-ers o.l.v. W. Sarot   De Sleutel, Soest
Ma  17-feb 20.00 Gespreksgroep 50-ers o.l.v. W. Sarot   De Sleutel, Soest
Ma  24-feb 14.00 Kindercarnaval met pannenkoeken   De Sleutel, Soest
Do 27-feb 14.00 Gespreksgroep “Dit is mijn lichaam” W. Sarot  De Sleutel, Soest

 Agenda

Vanuit de locatieraad /Pastoraatgroep

20 JANUARI START 
ACTIE KERKBALANS

De eerste voorbereidingen 
worden nu al getroffen om ook 

in 2020 weer een succes te maken van de AKTIE 
KERKBALANS. 
Medio januari a.s. gaan wij onze parochianen weer 
benaderen met informatie en andere papieren zodat 
het voor ieder heel eenvoudig is om weer deel te 
nemen aan de belangrijke AKTIE.
 
Uw bijdrage is van groot belang om onze LOCATIES 
SOEST en SOESTERBERG de nodige financiële 

middelen te verschaffen die 
weer nodig zijn voor het in 
stand houden van een VITALE 
GELOOFSGEMEENSCHAPPEN.
Wij hopen dan ook dat u in 2020 
weer op een royale wijze aan deze 
actie zult bijdragen. 
Ook is er nog behoefte aan vrijwil-
ligers die in Soest of in Soester-
berg bij de bezorging kunnen as-
sisteren. Meld u daarvoor aan bij 
het Parochiesecretariaat.

De Locatieraad Soest-Soesterberg
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VOORDRACHT LOCATIERAAD SOEST-SOESTERBERG

Op 30 november was er in de H Nicolaaskerk in Baarn vanwege de opening van “Het jaar van de 
Eucharistie” een Parochiedag, waarbij aan leden van de locatieraad was gevraagd om na te denken 
over de toekomst van de parochie. Jan Roest heeft daar onderstaande presentatie gehouden.

De toekomst van de katholieke geloofsgemeenschap 
in Soest en Soesterberg. Hoe ziet deze er voor de 
komende jaren uit? Het antwoord op deze vraag 
weet ik niet! 
Omtrent bedrijven, verenigingen, organisaties, 
enzovoort is hun eerste doel: continuïteit of anders 
gezegd voort blijven bestaan. Bij een bedrijf is het 
middel om te blijven voortbestaan: voldoende winst 
maken. Bij een vereniging wordt het voortbestaan 
vooral gerealiseerd door het hebben van voldoende 
leden, die tezamen voldoende financiële middelen 
opbrengen om de vereniging in stand te houden.

Ook wij als geloofsgemeenschap willen graag voort 
blijven bestaan; daarvoor hebben we parochianen 
nodig, alsmede financiële middelen. Hoe behouden 
we parochianen, maar meer nog hoe krijgen we er 
parochianen bij. Onze geloofsgemeenschap moet 
aantrekkelijk zijn; mensen moeten daar graag deel 
van uit willen maken. Wij als betrokken- en gelovige 
parochianen hebben hierin een taak; wij moeten 
onze geloofsgemeenschap ter sprake brengen. Het 
verhaal van Jezus doorvertellen, omzien naar de 
ander. Onze leefwijze en leefstijl moet een voorbeeld 
zijn voor anderen. Hierbij denk ik aan de tien 
geboden, waar we naar moeten leven; en dan met 
name de geboden die over mensen gaan. Tevens 
proberen de 8 werken van barmhartigheid toe te 
passen: de hongerige voeden, de dorstige laven, de 
zieke bezoeken, de gevangene bezoeken, de naakte 
kleden, de vreemdeling opnemen, de dode begraven 
en geven om de heelheid van de schepping.

We moeten ook meer aandacht geven aan de 
oecumene; meer samen optrekken met onze 
protestantse zusters en broeders. Ook voor 
hen leeft er de vraag hoe de toekomst voor hun 
gemeenschappen er uit zal zien. Wenselijk is het ook 
dat er vanuit onze moederkerk minder krampachtig 
wordt omgegaan met vragen omtrent ethiek. 
De wijze hoe in onze kerk vaak wordt omgegaan 
met mensen met een andere geaardheid vind ik 
stuitend; waar bemoeien we ons mee? Laten we 
ook ruimte geven aan beslissingen van mensen die 
vinden dat hun leven voltooid is dan wel wanneer 
ze ondragelijk moeten lijden. Verder hopen we dat 
we zo zachtjes aan verschoond gaan blijven van 
misbruik in onze kerk.

Eerlijk zijn, rechtvaardig handelen en liefdevol 
omgaan met andere mensen enz. dat moeten we als 
christen aan andere mensen kunnen laten zien.

Goede God, wij danken U dat U ons voedt met uw 
woord dat ons uitdaagt tot waarachtig leven en met 
het leven van Jezus Christus, uw Zoon, dat ons 
uitdaagt tot een onvoorwaardelijke inzet voor uw 
Zaak en uw kerk. Blijf ons nabij, opdat wij met velen 
meewerken aan uw Rijk van liefde nu en alle dagen 
van ons leven.

Namens de locaties in 
Soest en Soesterberg, 
Jan Roest 

ZOEKTOCHT NAAR VRIJWILLIGERS

Vrijwilligers komen en gaan, door ziekte, drukte, andere omstandigheden, en noem maar op. Maar de 
taken blijven, en daarom is het altijd fijn als kerkgangers zich aanmelden om vrijwilliger te worden. 

We noemen een aantal taken: 
• koffie schenken na de vieringen 
• gastvrouw in De Sleutel 
• een wijk lopen van onze parochiebladen 
• in de tuin werken 
• kerk schoonmaken 
• het bezoeken van parochianen 

Doe iets wat u leuk vindt of goed kan. Het hoeft 
niet veel tijd te kosten, maar het geeft een goed 
gevoel iets te kunnen doen voor uw kerk en uw 
gemeenschap. Denk er eens over na, en bel het 
parochiesecretariaat (035-6011320), zodat we een 
taak kunnen vinden, die bij u past.

3



ST. CECILIAFEEST - CANTO NUOVO 

Zondag 24 november heeft ons koor, Canto Nuovo, 
hun jaarlijkse St. Ceciliafeest gevierd. 
Tijdens de Eucharistieviering in de Heilige Familiekerk 
zijn drie leden gehuldigd vanwege hun langdurige 
lidmaatschap.

Door pastor Veldhuis zijn de oorkondes, van 
de Gregoriusvereniging, met de bijbehorende 
versierselen, namens de parochie uitgereikt aan de 
heren Henk Rebel, Rob Schalkx en Aart Kortekaas.
Alle drie zijn zij 50 jaar koorlid.

Al met al een hele prestatie van deze zangers en 
zangeressen en wij, als koor, waarderen het dan ook 
als zij nog lang lid willen blijven.

12 JANUARI NAAMDAG 
VAN DE H. FAMILIEKERK

Op zondag 12 januari zal het Feest van de naamdag 
van de H. Familiekerk gevierd worden. 
Er is dan een speciale viering, waarin alle leden van 
de PGV, zullen voorgaan. 

Na de viering kunt u nog gezellig napraten onder het 
genot van koffie/thee en iets lekkers. 

Berichten vanuit Soest en Soesterberg

KAART EN SPELLENMIDDAG OOK IN 2020 

Op de eerste dinsdagmiddag van de maand kunt u in De Sleutel 
kaarten,een spel spelen of gewoon gezellig wat bijkletsen 
met koffie/thee, een drankje en een hapje. We beginnen 
om 13.30 uur en het is ongeveer afgelopen om 16.30 uur. 

De eerste keer is op dinsdag 7 januari en de daaropvolgende 
is op dinsdag 4 februari. 

We hopen u te ontmoeten.
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WEEK VAN GEBED 
VOOR DE EENHEID; 
ACTIVITEITEN IN 
SOEST EN SOESTERBERG

De week wordt gestart met een oecumenische 
viering op zondag 19 januari om 10.00 uur in de 
HH Petrus en Pauluskerk. De viering staat in het 
teken van het thema “Zij waren buitengewoon 
vriendelijk voor ons”. Pastor Zwarts en één van de 
dominees van de christelijke kerken in Soest. 

Donderdag 23 januari is er in het Stiltecentrum 
bij de HH Petrus en Pauluskerk een gebedsdienst 
voorbereid voor leden van onze parochie en van 
andere kerken in Soest.
Aanvang: 19.00 uur 

OECUMENISCHE VIERING WEEK VAN GEBED VOOR DE EENHEID IN SOESTERBERG 

Zondag 26 januari, 10.30 uur met aansluitend lunch

“Zij waren buitengewoon vriendelijk voor ons”

Dit is het thema van de week van gebed voor de 
eenheid. Op zondag 26 januari zal deze viering 
plaatsvinden in de st. Carolus Borromeuskerk 
om 10.30 uur. Voorgangers zijn dominee Renske 
Zandstra en John van Kempen. Het Projectkoor 
samen met het Caroluskoor zullen hier hun 
medewerking aan verlenen. 

De boot zal als symbool in deze viering als rode draad 
fungeren. Boten zijn belangrijk in het leven op het 
eiland Malta. In de schriftlezing wordt beschreven, 
de gevaarlijke reis van Paulus. Een boot kan ook 
symbool zijn van de soms stormachtige reis die wij 
christenen maken op de weg naar de eenheid. Wij 
nodigen u uit om naar deze viering te komen, met 
elkaar samen te zijn als christenen onder elkaar. 
Luisteren naar woorden die ons kunnen inspireren. 

Ons helpen, op de weg die we samen kunnen 
gaan, een weg van vrede en eenheid. En zoals we 
in de lezing hoorden’: ”Zij waren buitengewoon 
vriendelijk voor ons.”

Aansluitend willen we ook samen eten zoals Jezus 
deed met zijn leerlingen, met elkaar eten, het 
verhaal van de broden en de vissen kennen we 
allemaal. We willen daarom ook delen, en een 
lunch met elkaar houden. voor deze lunch willen 
we u vragen een bijdrage mee te nemen. En wilt 
u iets maken dan zouden we dat zeer op prijs 
stellen. U kunt zich voor de lunch opgeven bij het 
Parochiesecretariaat, 035-6011320, of bij John van 
Kempen 06-36303353. Mocht u zich niet aangemeld 
hebben dan ook bent u van harte welkom om aan te 
sluiten, hoe meer zielen hoe meer vreugd. 
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FILM IN DE WEEK VAN GEBED VOOR DE EENHEID

Op dinsdag 21 januari om 14.00 uur en op 
24 januari om 20.00 uur wordt er i.v.m. de 
Week van gebed voor de eenheid een film 
vertoond in de Willibrordzaal van De Sleutel, 
Steenhoffstraat 41.

De film, gekozen door mw. Stolwijk is “Whale Rider”

Bij de geboorte van Pai overlijdt haar tweelingbroer 
en haar moeder. Oma en Opa, die leider is van een 
Maoristam, voeden haar op. Opa Koro is teleurgesteld, 
omdat Pai een meisje is en hem daardoor niet op kan 
volgen. Bij gebrek aan een kleinzoon richt hij een 
heilige school op waar hij een clubje jongens traint, in 

de hoop zo een geschikte opvolger te vinden. Hij wil 
maar niet inzien dat Pai werkelijk alle eigenschappen 
bezit die haar tot een ideale leider maken. U bent van 
harte welkom. Toegang gratis, vrijwillige bijdrage. 

ZONDAG 2 FEBRUARI MARIA-LICHTMIS

Maria-Lichtmis of kortweg Lichtmis is een christelijk feest dat op 2 februari gevierd wordt. De 
datum waarop Maria-Lichtmis wordt gevierd laat zien dat het de laatste feestdag is waarvan de 
datum verbonden is aan die van Kerstmis. De mis valt namelijk 40 dagen daarna. 

Het is de herdenking van de “Opdracht of Presentatie 
van de Heer in de Tempel”, waarbij Jezus, zoals elk 
eerstgeboren joods jongetje, wordt opgedragen aan 
God. Men noemt dit ‘pidyon haben’ (vrijkoop van de 
eerstgeborene). Volgens de joodse wet moest een 
eerstgeborene worden vrijgekocht op het moment 

dat hij 30 dagen oud was. De ouders namen het 
kind mee naar de tempel, en door aan de priesters 
geld te geven, of een ander offer in natura, werd 
het kind ‘vrijgekocht’. Daarnaast herdenkt men 
het zuiveringsoffer dat Maria veertig dagen na de 
geboorte van Jezus volgens de joodse wet moest 
brengen; vandaar de Latijnse naam Purificatio 
Mariae. In de Oosters-orthodoxe kerk wordt ‘de 
presentatie van Jezus in de tempel’ gevierd, als 
een van de twaalf grote feesten, en wordt het soms 
Hypapante (“ontmoeting”) genoemd. 
In het westerse christendom is de traditionele 
naam van de dag lichtmis of Maria-Lichtmis, ook 
wel het feest van ‘de ontmoeting van de Heer’ of ‘de 
opdracht van de Heer’ genoemd. In de Katholieke 
Kerk is ‘de opdracht van de Heer’ ook het vierde 
Blijde Mysterie van de Rozenkrans.

ZO BLIJ. DANK U GOD! 

Kleuterkerk 2 februari 12.00 uur 
St. Carolus Borromeuskerk
Maria en Jozef hebben een kindje gekregen. Jezus 
heet Hij. Ze zijn heel blij met Jezus. Daarom gaan 
ze naar de tempel om God te danken voor hun lieve 
baby. In de tempel komen ze bijzondere mensen 
tegen. Mensen die al heel veel over Jezus weten, 
ook al hebben ze Hem nog nooit gezien. Het wordt 

een bijzonder feestje daar in de tempel. Kom je 
ook. Misschien kan je je feestkleren van Kerst nog 
een keer aantrekken, want het was wel een feestje 
daar in het huis van God. 
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MARIA AVOND IN DE VREDE KERK 

Wat een bijzondere avond in de vredekerk over Maria, we dachten in deze drukke tijd in de advent 
zullen er niet zo veel mensen komen. Maar in de kleine herberg van de Vrede kerk was genoeg 
plaats voor velen. Uiteindelijk waren er 31 Christenen aanwezig. 

In verbondenheid met elkaar deelden we recht uit 
ons hart de gevoelens, de gedachten, over Maria. 
Ontroerend hoe een ieder daarin stond. En bovenal 
in de verscheidenheid van elkaar waren we één. 
Renske Zandstra gaf aan in welke Bijbelteksten  
Maria  voor kwam. En daaruit blijkt dat Maria niet 
heel veel in de bijbel genoemd wordt. En toch zo 
leeft onder ons. Ellen Hogema vertelde op een 
boeiende manier, wie Maria vooral in de loop der 
eeuwen was en wat zij voor ons betekend heeft. 
Daar ging zij ook verder in op het loflied van 
Maria, het Magnificat. Daar noemde zij een paar 
zaken die opvielen.

•  God heeft haar gezien in haar nederigheid. Hij 
heeft haar een wonder gedaan. Het is mogelijk 
dat als jij het zwaar hebt, je klein voelt, dat God 
je ziet. Het is troost- en hoopvol.

•  Barmhartig noemt ze God. Barmhartig heeft 
te maken met het hebreeuwse woord voor 
baarmoeder. De bescherming en de voeding 
die een baarmoeder biedt. Het is daar waar we 
opgroeien in warmte. Paus Fransiscus “vertaald” 
barmhartigheid met “tederheid”. Aandacht en 
warmte is waar mensen van opbloeien. Dat is 
wat we in de diaconale werk doen. Het is niet 
alleen geld geven, met praktische zaken werken. 
Het is mensen hoop en troost geven. Dat je tijd 
en aandacht over hebt voor hen. En je leert er 
zelf door geloven. Dat juist daar waar het leven 
schuurt , als je het niet ziet zitten, iemand, God 
naar je omziet. Ook als je het zelf niet altijd 
ervaart.

•   Met dit alles wordt Maria profetes van de Armen. 
Ze laat ons een God zien die barmhartig is, 
daarmee geeft ze ons de troost en de hoop dat 
de wereld barmhartig en rechtvaardig wordt. De 
2 belangrijke woorden in ons christelijk geloof.

De avond werd afgesloten met het aansteken 
van een kaarsje en een bede, wens, tekst op een 
briefje te zetten en deze in de Mantel van Maria te 
doen, deze zouden later gebruikt kunnen worden 
in een viering, of op een mooi moment.

De Mantel is bescherming, zorg.  Mantelzorg: Sint 
Maarten, delen van de mantel. Hij hield de helft 

zelf. Als soldaat ook dat jezelf op het spel staat. 
Zorgen voor jezelf zoals voor de ander.
We delen zelf ook aandacht, tijd, praktische zaken. 
Zo beschermen we elkaar tegen de kou, zoals een 
mantel tegen de kou beschermt. Zo heeft Maria 
ook een mantel. Katholieken geloven dus dat 
Maria onze gebeden voorlegt aan God. 

Het RK is van de beleving, van dicht bij de 
alledaagse ervaringen van mensen blijven. Niet 
alleen in woorden, maar vooral in beleving en 
rituelen. Maar we merkten dat protestanten en 
katholieken dichter bij elkaar staan in beleving, 
dan we denken.

Fijn dat we met elkaar op deze manier konden 
delen, fijn dat we met een verscheidenheid aan 
gelovigen bij elkaar waren. Deze avond proefde 
naar meer, meer te delen met elkaar. 
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AGATHAVIERING OP ZATERDAG 8 FEBRUARI 2019

Op 5 februari wordt in het Kerkelijk Jaar het 
Naamfeest van de Siciliaanse Martelares Sint 
Aechten gevierd. Ze leefde in de 3e eeuw. Ze stierf in 
de christenvervolgingen ten tijde van keizer Decius. 
De heilige Agatha is een van de bekendste heiligen 
in Europa en was een van de eerste vrouwelijke 
heiligen. De belangrijkste vereringsplaats van de 
heilige Agatha is de kathedraal van Catania. Agatha 
is primair de beschermheilige tegen vuur en alles 
wat hieraan vasthangt: brand, vulkanische erupties 
en andere natuurrampen. Maar ook riepen mensen 
haar aan in de strijd tegen plunderingen in de tijd 
dat er ook in onze regio nog veel gevochten werd 
tussen de machthebbers in het Sticht (Utrecht), 
Holland en Gelre.
Het rond 1350 opgerichte gilde in Soest heeft ook 
voor Sint Agatha als patrones gekozen omdat het 
gilde in die tijd was opgericht als een schuttersgilde 
ter verdediging van de bezittingen van de Soester 
gemeenschap. Jarenlang heeft ook de gemeente 
Soest haar als patrones gehad zoals Amersfoort 
Sint Joris en Baarn Sint Nicolaas heeft/had.

Het Soester Gilde voert nog steeds met trots 
Agatha in haar tenaamstelling: Groot Gaesbeeker 
Gilde of Sint Aechten Schuttersgilde van Soest. Dit 
blijkt ook het de wijze waarop zij weer een plaats 
heeft gekregen op het nieuwe vaandel dat in 2019 
in gebruik is genomen. 

Het is dan ook al eeuwenlang gebruik om dit 
Naamfeest als een Hoogfeest te vieren zoals ook in 
de oudst bekende Caert van 1560 was opgenomen. 
De laatste jaren wordt dit feest gevierd in een 
weekend rondom dit Naamfeest. Dit keer op 
zaterdagavond 8 februari.

Agathafeest 8 februari 2020
Het Agathafeest 2020 wordt om 19.00 uur geopend 
met een eucharistieviering met Gilde-eer in de HH 
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DIT IS MIJN LICHAAM 

Digitale vastenkalender : 
elke dag een mailtje in je mailbox om je voor te bereiden op Pasen. 

Op 26 februari begint de Veertigdagentijd. 
We gaan op weg naar Pasen. Hierbij 
wil ik jullie van harte uitnodigen 
dat samen te doen, middels de 
digitale vastenkalender. Het thema 
van de kalender is wederom het 
jaarthema: DIT IS MIJN LICHAAM. 
Iedere dag van de week krijgt een 
eigen invulling rond dit thema: 
op zondag zal het gaan over de 
opstanding van ons lichaam, op 
maandag over de kerk als lichaam van 

Christus, op dinsdag over de weergave 
van Jezus in de kunst in de loop der 

eeuwen, op woensdag over geloven 
met je lichaam, op donderdag over 
de eucharistie, op vrijdag over het 
lijden van Jezus en op zaterdag is er 
ruimte voor de kinderen. Suggesties 
en concrete bijdragen zijn van harte 
welkom! 

Je kan je opgeven bij 
Sarot@marthamaria.nl 

24 FEBRUARI MASKERS OP! 

CARNAVAL IN DE SLEUTEL 14.00-17.30 UUR

In de voorjaarsvakantie willen we in de Sleutel heel graag 
meedoen met de Carnavalsvreugde. We gaan de kelder op 
z’n kop zetten. 
En zoals de traditie voorschrijft, voor we naar huis gaan eten 
we een paar lekkere pannenkoeken. 
Kom je ook verkleed?
Laat het even horen, dan weten we dat we voor jou ook een 
paar pannenkoeken moeten bakken! 
Geef je op bij sarot@marthamaria.nl 

PS: Iemand zin om lekkere pannenkoeken te bakken? 
Dat horen we ook graag!

Petrus en Pauluskerk. Even voor zeven uur zal vanaf 
het Gildehuis het tamboer-, hoornblazer-, vendel- 
en schutterskorps met in haar midden het bestuur 
en het koningspaar Frank en Margriet Spijker en 
de oud-koningen vertrekken naar de kerk en daar 
met slaande trom en hoorngeschal binnen trekken. 
Zodra ieder zijn plaats heeft ingenomen zal pastoor 
Joachim Skiba, de celebrant in deze viering, door 
een delegatie van het gilde worden begeleid naar 
het altaar zodat de viering kan beginnen. Het 
gemengd koor Canto Nuovo onder leiding van Jan 
Schuring zal de gezangen verzorgen begeleid door 
Henk de Ruig achter het orgel.
Zoals gebruik zal tijdens deze viering het gildekorps 
op een speciale wijze met de nodige symboliek de 

onderdelen van de viering ondersteunen. Aan het 
eind van de viering zal de band tussen het gilde en 
de katholieke gemeenschap worden bevestigd door 
het over vendelen van pastoor Skiba.
Aan het eind van de viering nadat de pastoor weer 
is begeleid naar de sacristie trekt het gildekorps 
naar het Gildehuis alwaar het feest om informele 
wijze zal worden voortgezet.
Zowel bij de viering als na afloop in het Gildehuis is 
iedere belangstellende van harte welkom.

Vieringen met gilde-eer worden trouwens altijd 
als zeer bijzonder ervaren, maar krijgen een extra 
dimensie wanneer deze ook door velen worden 
bijgewoond.
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VERBODEN CARNAVAL TE VIEREN! 

(KIJK MAAR IN DE BIJBEL: MARCUS HOOFDSTUK 2, VERSEN 23-26)

Er was eens.......... een land waar de mensen dol waren op carnaval. Er was één probleem: ze 
dronken altijd veel te veel bier. En daarom gebeurden er veel ongelukken in het verkeer als de 
mensen naar huis gingen.

De koning van het land dacht: “daar moet ik wat 
aan doen. Al die dronken mensen met hun rode 
neuzen. Ik weet het al: rode neuzen zijn voortaan 
verboden!” Maar de mensen verzonnen er iets op: 
ze maakten hun gezicht wit met schmink, zodat 
niemand kon zien dat ze een rode neus hadden. En 
dus verbood de koning ook witte gezichten. Toen 
verborgen mensen hun gezicht en hun rode neuzen 
met maskers en feestmutsen. En dus werden ook 
feestmaskers, hoeden en feestmutsen verboden. 
Mensen gingen zich verkleden, zodat de politie 
ze niet zouden herkennen. Daarom werden ook 
verkleedkleren verboden. En zo kwamen er steeds 
meer regels. Je mocht zelfs niet meer lachen en 
zingen!
Jaren later, op een winteravond, liep de koning over 
straat. Het was ijskoud. Hij liep langs een huis toen 
hij plotseling binnen muziek hoorde. Nieuwsgierig 
keek hij door het raam. Daar waren mensen stiekem 
de verjaardag aan het vieren van een ziek kind. 
Ze hadden rode neuzen opgezet om haar vrolijk 
te maken, er waren clowns met witte gezichten en 
verkleedkleren, ze lachten en zongen een lied. De 
koning herinnerde zich hoe zijn vader en moeder 
vroeger dat liedje zongen bij zijn verjaardag. Het 
hart van de koning smolt. En hij begon zachtjes 
mee te zingen met het liedje.
Ineens werd hij door twee soldaten ruw vastgepakt. 
De koning schrok zich een ongeluk! “U wordt 
gearresteerd! U heeft een rode neus, en dat is 

verboden!” “J-Ja maar... zei de koning, dat komt 
door de kou!” “U heeft een wit gezicht, en dat is 
verboden!” “D-dat komt door de schrik!” “U heeft 
een feestmuts op, en dat is verboden!” “D-dat is 
mijn kroon!” “U hebt zich verkleed als de koning, 
en dat is verboden!” “M..maar ik BEN de koning!” 
stamelde de koning. “Ja, ja!” zeiden de soldaten. 
“En wij zijn zeker Bassie en Adriaan? De echte 
koning zou hier nooit staan zingen, want zingen is 
verboden!” De koning werd door de soldaten naar 
de gevangenis gebracht.
De volgende dag, toen het licht was geworden, 
schrokken de soldaten zich een hoedje, want 
ineens zagen ze dat het WEL de koning was!! 
“W..we hebben alles precies volgens de regels 
gedaan” zeiden ze. “Rode neuzen, witte gezichten, 
feestkleren, lachen en zingen zijn toch verboden?” 
En angstig keken ze naar de koning. Maar deze 
begon hartelijk te lachen. Hij schaterde het uit. 
“Jullie hebben mij gisteren een mooie les geleerd!” 
zei hij tegen de soldaten. “Nu begrijp ik wat een 
domme koning ik ben geweest! De regels zijn er 
voor de mens, niet de mens voor de regels! Vanaf 
vandaag mag iedereen weer feestvieren. Maar ik 
maak één nieuwe regel: iedereen die een rode 
neus heeft wordt gratis thuisgebracht door mijn 
soldaten!
En zo liep het toch nog goed af met het carnaval in 
dat land. En de mensen daar leefden nog lang en 
gelukkig.
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VASTENMAALTIJD 7 MAART 2020 

Dit jaar willen we ook weer de vastenmaaltijd 
houden voor onze geloofsgemeenschap. Vorig 
jaar hebben er velen deelgenomen aan deze 
maaltijd en daarom vinden we het fijn dit weer 
te organiseren. Wat nog mooier was dat er 

ruim 600 euro is opgehaald voor het project. 
De vastenactie staat dit jaar in het teken van 
beroepsonderwijs en ondernemerschap in 
ontwikkelingslanden. Het biedt hen perspectief 
voor de toekomst. We weten dat het geld goed 
besteedt wordt en dat er al veel mensen door een 
goede opleiding zelfstandig in het leven verder 
kunnen. Dat hun leven weer zin heeft gekregen. 
En natuurlijk is de andere kant van deze maaltijd 
dat we met elkaar samen zijn, op deze manier 
meer kerk kunnen zijn. Er zijn voor elkaar. Na 
de maaltijd is het goed om elkaar te ontmoeten 
in het vieren van de eucharistie. Celebrant Wil 
Veldhuis zal voorgaan. Wij nodigen u daarom 
van harte uit hierbij aanwezig te zijn. 

U kunt zich opgeven bij het Parochiesecretariaat 
0356011320 of bij John van Kempen, 06-36303353.

WAT DOET AMNESTY INTERNATIONAL

Geachte lezer,

Via dit bericht willen we aandacht vragen voor 
het werk van Amnesty International. Amnesty is 
een wereldwijde organisatie die gesteund wordt 
door ruim 7 miljoen leden, sympathisanten en 
activisten. Hiervan steunen twee miljoen mensen 
Amnesty financieel als lid, donateur of vaste 
begunstiger. Amnesty Nederland is met 255.000 
leden één van de grootste afdelingen. AI is 
onafhankelijk en ongebonden, dus los van politieke 
voorkeuren.

Wereldwijd worden mensenrechten geschonden. 
Mensen worden gemarteld omdat ze hun mening 
geven. In elkaar geslagen omdat ze homo zijn. 
Achtergesteld omdat ze vrouw zijn. Veroordeeld 
tot de doodstraf. Zonder eerlijk proces berecht. 
Vreedzame demonstranten verdwijnen achter de 
tralies. 

Amnesty onderzoekt dit onrecht en maakt het 
zichtbaar aan de wereld. Dit doet ze via rapporten, 
persberichten, lobby, acties en campagnes. Zo 
worden regeringen en bedrijven onder druk gezet 
om de schendingen te stoppen, slachtoffers vrij 
te laten of hun beleid te veranderen. Daarnaast 
steunt Amnesty lokale organisaties en activisten 

die opkomen voor de mensenrechten in hun land.
Amnesty boekt successen. Mensen worden 
vrijgelaten, martelingen worden gestopt, beleid 
wordt veranderd. Al duurt het decennia om 
wetgeving aangepast te krijgen, of jaren om een 
gevangene vrij te krijgen, Amnesty geeft niet op.

Wat zou u kunnen doen?
• Brief schrijven
• Brief abonnement nemen

Als u een computer heeft kunt u via de website van 
Amnesty de volgende acties ondersteunen:
• Stuur een mail Kom in actie, doe mee, lopende 
acties
• Stuur een kaartje Kom in actie, doe mee, 
groetenkaartjes
• Steun een petitie Kom in actie, doe mee, 
lopende acties
• Ontvang acties per mail of sms Kom in actie

Bij voorbaat dank, Kerkengroep AI Soest 
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INLOOPHUIS ZOEKT VRIJWILLIGERS VAN ALLERLEI SNIT

Er hebben zich al verschillende vrijwilligers aangemeld voor het in maart te openen Diaconaal 
Inloophuis Soest, maar ‘vele handen maken het werk lichter’. Bovendien is er behoefte aan 
uiteenlopende kwaliteiten.Daarom richten wij ons rechtstreeks tot de lezer:

Ben jij een van die vriendelijke gastvrouwen of 
gastheren die we zoeken? Of kan je juist erg goed 
luisteren en je inleven in het verhaal dat iemand jou 
probeert te vertellen? Ook mensen met kennis van 
publiciteit of met een goed netwerk zijn belangrijk. 
En een klusje kunnen doen kan goed als je alleen 
maar af en toe beschikbaar bent. Natuurlijk is 
dit rijtje niet compleet. Laat het ons weten als jij 
wilt bijdragen aan ons ideaal van een plek voor 
iedereen. Een warm thuis voor ieder die dat nodig 
heeft creëer je samen.
Heb je als vrijwilliger belangstelling om mede vorm 
te geven en mee te werken aan dit inloophuis? 
Meld je dan aan bij een van de bestuursleden 
(contactgegevens onder aan dit artikel.) Nadia 
Kroon, de coördinator, neemt dan begin januari 
contact met je op. Voordat je aan de slag gaat 
wordt een introductiebijeenkomst georganiseerd 
om elkaar te leren kennen en om goed voorbereid 
te kunnen starten.
Het Diaconaal Inloophuis Soest wordt een 
ontmoetingsplek in de wijk Smitsveen aan de 
Veenbesstraat 2, in De Binnenhof, een zijvleugel 
van De Open Hof. Vanaf 1 maart is het een plek 
waar je op maandagmiddag en vrijdagochtend 
terecht kunt. Voor wat gezelligheid en een praatje 
met de andere aanwezigen of om een spelletje te 
spelen. Maar je kunt je ook terugtrekken in een 
zithoek met een kopje koffie of thee om een krant 
of tijdschrift in te kijken. Kortom een huiselijke 
omgeving waar je een luisterend oor vindt.

Het team van het diaconaal Inloophuis Soest 
bestaat uit een coördinator en een team van 
vrijwilligers. Hun ideaal is om deze plek te creëren 
voor juist die mensen die daar extra behoefte aan 
hebben. Wellicht omdat ze niet zoveel contact 
zouden hebben als ze zouden willen, of op een 
bepaalde manier buiten de boot vallen. In onze 
snelle en soms harde samenleving zien we dat 
dat iedereen kan overkomen. Wij zijn dan ook 
geen ‘hulpverleners’ en ‘cliënten’, maar mensen, 
bewoners van Soest die er willen zijn voor elkaar. 
Het Diaconaal Inloophuis Soest komt voort uit een 
samenwerkingsverband van kerken in Soest: Direct 
zijn betrokken de Evangelische Gemeente vanuit de 
Julianakerk, de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt 
aan de Gaesbeekerhof en de Protestantse Gemeente 
Soest vanuit de gezamenlijke PKN-wijkkernen. Met 
dit inloophuis geven deze kerkgemeenschappen 
vorm en inhoud aan hun diaconale taak. Zij vinden 
dat het onlosmakelijk bij kerk-zijn hoort dat je er 
bent voor alle mensen.

Openingstijden: maandagmiddag van 12.00 tot 
16.00 uur en vrijdagmorgen van 9.00 tot 13.00 u 
Locatie: De Binnenhof, Veenbesstraat 2 in Soest. 
De officiële opening is gepland op 2 maart.

Contact: Joost Kruiswijk (voorzitter),
joostkruiswijk51@gmail.com, 06 – 19 12 82 76 
of Corine van den Berg (secretaris) 
corinevandenberg@gmail.com

 Misintenties 

HH Petrus en Pauluskerk
Zaterdag 11 januari 
Dik van den Heuvel;Grada Kool-v.d.Grift; Mieke 
Jongsma; overleden ouders Van der Kooij-Hilhorst; 
Corrie Hilhorst;Gerrit van Logtenstijn;Pastoor 
Wilhelmus Steenhoff; Harry van der Wee

Zondag 19 januari 
Dik van den Heuvel;Grada Kool-v.d.Grift;  
Mieke Jongsma; Mies Kuijer-Hilhorst en  
overleden familie; Familie Kanne-Koot en ouders 

fam. Koot-Elsendoorn;overleden ouders Van der 
Kooij-Hilhorst

Zaterdag 25 januari 
Hans de Beer; Pastoor Smorenburg; Rietje van 
Steen-Hilhorst (jgt)

Zondag 2 februari 
Overleden ouders Johan van Esveld en Cathrien 
van Esveld-Wolken;overleden ouders Spijker-
Wigtman; Familie Kanne-Koot en ouders fam. Koot-
Elsendoorn; Kees Hilhorst (jgt)
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HH Petrus en Pauluskerk
Zaterdag 8 februari  
Voor de levende en overleden leden en vrienden 
van het Groot Gaesbeeker Gilde of Sint Aechten 
Schuttersgilde van Soest; 

Zondag 16 februari 
Familie Kanne-Koot en ouders fam. Koot-
Elsendoorn;Corrie Hilhorst; Pastoor Jan Buisman; 
Wim van Roomen; Harry van der Wee

Zaterdag 23 februari 
Hans de Beer; Pastoor Gerard van der Beek

H Familiekerk
Zondag 12 januari
Dik van den Heuvel; Grada Kool-v.d. Grift; Mieke 
Jongsma; Co Verlaan en Bep Verlaan-de Bruin;Piet 
en Marie van Nieuwburg-Langendorff; Tine 
Heinhuis-Hartevelt;Hans van ’t Klooster

18-19 januari (geen viering) 

Zondag 26 januari 
Tine Heinhuis-Hartevelt;Johannes Voskuilen en 
Alida Voskuilen-Hartman;Pastoor Gerard van de 
Beek; Rietje van Steen-Hilhorst

Zaterdag 1 februari 
Co Verlaan en Bep Verlaan-de Bruin;Bart Smeeing 
en Annie Smeeing-Dijkman

Zondag 9 februari
Co Verlaan en Bep Verlaan-de Bruin;Piet en Marie 
van Nieuwburg-Langendorff; Tine Heinhuis-
Hartevelt;Hans van ’t Klooster

15-16 februari (geen viering)
 
Zondag 23 februari 
Tine Heinhuis-Hartevelt

St. Carolus Borromeuskerk
Zondag 12 januari
Pater Jules Ypma; Zuster Marie-Anne van Erven; 
overleden ouders Weerdesteijn-Merts en dochter 

Corry; Joh Brouwer en Petronella Brouwer-
Weerdesteijn; Henri Bosch van Drakestein; 
Elisabeth Bosch van Drakestein

Zaterdag 18 januari 
Overleden familie van de Bosch-van Burgsteden; 
overleden ouders Weerdesteijn-Merts en dochter 
Corry; Joh Brouwer en Petronella Brouwer-
Weerdesteijn; Tonny Lisman en zoon Maarten; 
overleden familie Bosch-van Burgsteden; Maria 
Theodora Parlevliet

Zondag 26 januari 
Maria Bouwens; Annette Tammer-Venema; Gijs 
Tammer en Annie Tammer-Kock; overleden ouders 
Weerdesteijn-Merts en dochter Corry; Joh Brouwer 
en Petronella Brouwer-Weerdesteijn; Pastoor 
Ludovicius Rademaker; Maria Theodora Parlevliet;
Hendrikus Parlevliet en Maria Parlevliet-Ruijgrok 

Zondag 2 februari 
Louis Lisman; Ton van Paridon en Mieke van 
Paridon-Serné;overleden ouders Weerdesteijn-
Merts en dochter Corry; Joh Brouwer en Petronella 
Brouwer-Weerdesteijn;
Henk Hoffmann en Mieke Hoffmann-Muter en zoon 
Jan; Maria Theodora Parlevliet

Zondag 9 februari
Louis Lisman; Gerard Stalenhoef;Pater Jules 
Ypma; Henk Hoffmann en Mieke Hoffmann-Muter 
en zoon Jan; Lenie Merts-Hoffmann; overleden 
ouders Weerdesteijn-Merts en dochter Corry; Joh 
Brouwer en Petronella Brouwer-Weerdesteijn; 
Maria Theodora Parlevliet

Zaterdag 15 februari 
Louis Lisman; Zuster Marie-Anne van Erven; 
overleden familie van de Bosch-van Burgsteden; 
Maria Theodora Parlevliet

Zondag 23 februari 
Louis Lisman; Maria Bouwens; Annette Tammer-
Venema; Gijs Tammer en Annie Tammer-Kock; 
overleden ouders Weerdesteijn-Merts en dochter 
Corry; Joh Brouwer en Petronella Brouwer-
Weerdesteijn; Maria Theodora Parlevliet; Hendrikus 
Parlevliet en Maria Parlevliet-Ruijgrok

 Vervolg Misintenties 
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 Vieringen in Soest en Soesterberg

JANUARI EN FEBRUARI 

Voor vieringen kunt u in het rooster kijken, wat in het blad M&M staat of op de website van de 
Martha en Maria parochie. 

In de komende weken komen we na alle 
feestelijkheden rondom de geboorte van Christus 
weer in een normaal ritme waarin de teksten in 
de vieringen ons de christelijke boodschap wordt 
uitgewerkt en toegelicht hoe we als christen in de 
wereld moeten staan.

Zondag 12 januari wordt de Naamdag van de  
H. Familiekerk gevierd in een speciale viering waarin 
alle leden van de PGV zullen voorgaan. Muzikale 
ondersteuning door het koor Canto Nuovo.

In de week van 19 tot en met 26 januari is de 
jaarlijkse Week van het Gebed voor de eenheid. Met 
name de christelijke kerken staan biddend stil bij het 
leven en de opdracht die aan de christenen wordt 
gegeven. Op zondag 19 januari is er in de HH Petrus 
en Pauluskerk een oecumenische viering. 
In de St. Carolus Borromeuskerk is een oecumenische 
viering op zondag 26 januari. Deze vieringen doen 
we samen met de Raad van Kerken in Soest en 
Soesterberg.

In het weekend 1 en 2 februari vieren we het feest 
van Maria Lichtmis. 
In Soesterberg is er om 12.00 uur kleuterkerk. 

Op zaterdag 8 februari viert het Groot Gaesbeeker 
Gilde de Naamdag van hun patrones St. Agatha met 
een viering in de HH Petrus en Pauluskerk. Muzikale 
ondersteuning door het koor Canto Nuovo.
Woensdag 26 februari is het Carnaval voorbij en zal 
er om 10.00 uur in de H Familiekerk een Aswoensdag 
viering zijn, waarin u een askruisje kunt halen. 
Om 19.00 uur is de Aswoensdag viering in de HH 
Petrus en Pauluskerk. Het weekend erna begint de 
vastentijd. 
Nogmaals wijzen wij u er op dat de aanvangstijden 
van de vieringen verschillende keren afwijkend zijn 
van hetgeen gewend. Doordat verschillende priesters 
op zondagochtend in meer kerken de eucharistie 
vieren zullen we daar rekening mee moeten houden. 
We hebben ook gemerkt dat de aansluiting niet altijd 
even makkelijk is en dat de viering van 11.00 uur 
soms te laat begint. Daarvoor onze excuses.

 Lief en leed

Gedoopt
Op 1 december is Miguel van Lit door pastor Meneses gedoopt in de 
HH Petrus en Pauluskerk in het bijzijn van veel familie. 
Hij woont samen met zijn ouders op de Kamperfoeliestraat.

Overleden:
Soest
Mariëtte Brüning (72 jr)  * 18 juni 1947 † 14 november 2019
Nel van de Grift-van den Bedum (86 jr) * 11 januari 1933 † 24 november 2019
Mieke Jongsma (68 jr) * 14 augustus 1951  †  2 december 2019
Grada Kool-van de Grift (89 jr) * 23 mei 1930 †  5 december 2019
Dik van den Heuvel (76 jr) *  6 april 1943 †  5 december 2019
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Extra vieringen door de week en op zaterdag

H. Familiekerk woensdag  9.30 uur Antoniuskapel (wintertijd)
Petrus en Pauluskerk vrijdag  9.00uur Stiltecentrum

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

PenP 11 jan. 19.00 uur Euch W. Veldhuis Samenzang (G. Muts)

HFam 12 jan. 10.00 uur WoCo M. Nota / PGV Canto Nuovo

CBS 12 jan. 10.30 uur Euch W. Veldhuis Caroluskoor

CBS 18 jan. 19.00 uur Euch W. Veldhuis Samenzang

PenP 19 jan. 10.00 uur Oec F. Zwarts / Oec Inspiratie

PenP 25 jan. 19.00 uur Euch M. Meneses Canto Nuovo

HFam 26 jan. 10.00 uur Euch R. Vonhögen Samenzang (H. de Ruig)

CBS 26 jan. 10.30 uur Oec J. v. Kempen / Projectkoor 

    Ds. R. Zandstra 

HFam 1 feb. 19.00 uur Euch M. Meneses Samenzang (H. de Ruig)

PenP 2 feb. 10.00 uur Euch W. Veldhuis Gregoriaans

CBS 2 feb. 10.30 uur WoCo W. Sarot Caroluskoor

CBS 2 feb. 12.00 uur  KLEUTERKERK

PenP 8 feb. 19.00 uur Euch J. Skiba Canto Nuovo / Gilde

HFam 9 feb. 9.30 uur Euch J. Skiba Samenzang (H. de Ruig)

CBS 9 feb. 10.30 uur Euch F. Zwarts Caroluskoor

CBS 15 feb. 19.00 uur Euch M. Meneses Samenzang (H. de Ruig)

PenP 16 feb. 10.00 uur WoCo W. Sarot Inspiratie

PenP 22 feb. 19.00 uur Euch J. Skiba Samenzang (G. Muts)

HFam 23 feb. 10.00 uur Euch W. Veldhuis Canto Nuovo

CBS 23 feb. 10.30 uur WoCo J. v. Kempen /  Caroluskoor 

    PGV 

    Aswoensdag

HFam 26 feb. 10.00 uur Euch F. Zwarts Samenzang

PenP 26 feb. 19.00 uur Euch Mgr. W. Eijk Canto Nuovo

 Vieringen in Soest en Soesterberg
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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 10 februari. 
Het volgende nummer verschijnt 
op 26 februari 2020. 

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

 Algemeen
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