
RK Driepunt
Geloofsgemeenschap Soest en Soesterberg

onderdeel van de HH. Martha en Maria parochie

HH Petrus en
Pauluskerk

H Familiekerk

St Carolus
Borromeuskerk

Maart – april

2020

Jaargang 2

nr 2



Wo    26-feb   Aswoensdag    
Do 27-feb 14.00 Gespreksgroep “Dit is mijn lichaam” o.l.v. W. Sarot  De Sleutel, Soest
Zo 1-mrt 16.30 Wake bij detentiecentrum, Richelleweg   Soesterberg
Di 3-mrt 13.30 Kaart en spellenmiddag  De Sleutel, Soest
Wo    4-mrt 19.00 Rozenkrans bidden  Stiltecentrum, Soest
Za 7-mrt 17.00 Vastenaktie maaltijd   De Sleutel, Soest
Ma  9-mrt 20.00 Gespreksgroep 50-ers o.l.v. W. Sarot  Sleutel, Soest
Ma  16-mrt 20.00 Gespreksgroep 40-ers o.l.v. W. Sarot  Sleutel, Soest
Ma    23-mrt 20.00 Gespreksgroep 50-ers o.l.v. W. Sarot  Sleutel, Soest
Wo    1-apr 19.00 Rozenkrans bidden  Stiltecentrum, Soest
Do 2-apr 10.00 KBO Paasviering (M. Meneses)  H. Familiekerk
Za 4-apr 14.00  Knutselen: Palmpaasstokken maken   De Sleutel, Soest
Zo  5-apr 16.30 Wake bij detentiecentrum, Richelleweg   Soesterberg
Di    7-apr 13.30 Kaart en spellenmiddag  De Sleutel, Soest
Ma 20-apr 20.00 Gespreksgroep 50-ers o.l.v. W. Sarot  Sleutel, Soest

 Agenda

Vanuit de locatieraad /Pastoraatgroep

BESTE PAROCHIANEN,

Met de omzetting van het oude boekhoud systeem 
en kerkleden administratie, Navision, naar het 
nieuwe systeem voor kerkleden administratie, 
Doc-Base, en het nieuwe boekhoudsysteem Exact 
Online, komen er een aantal fouten tevoorschijn. 
Zo zullen er parochianen zijn die geen envelop met 
het verzoek deel te nemen aan de actie Kerkbalans 
2020. Ook zullen er parochianen zijn die tweemaal 
een envelop hebben ontvangen.
Hiervoor onze excuses.

De leden van de locatieraad gaan nu de oude 
bestanden vergelijken met de nieuwe bestanden, 
om de fouten te herstellen.

Heeft u geen envelop Actie Kerkbalans ontvangen en 
u wilt alsnog deelnemen met de Actie Kerkbalans, 
dan wordt u verzocht contact op te nemen met: 
Anton den Ouden, Tel: 0346 353565 of email: 
admininstratiecb@marthamaria.nl.

Anton den Ouden,
financiële administratie kerkbijdrage.

KERSTCOLLECTE 2019
Door de verschijningsdata van RK Driepunt wellicht 
wat aan de late kant, doch het resultaat willen wij 
u niet onthouden. 

Dat velen van u zowel het project van Kees 
Smeele (Zaïre/Congo), als ook het project van 
Sabine Nijland (Zuid Soedan) een warm hart toe 
dragen bleek wel uit de collecte opbrengst, en wel 
€ 3.189,00. Dit is zelfs nog een fractie hoger dan 
de collecte in 2018.

Het spreekt voor zich dat beide projecten (verdeling 
50/50) en uiteraard ook de daarmee verbonden 
personen bijzonder blij zijn met deze donatie.

In een volgend nummer zullen wij u zo mogelijk 
nader verslag uitbrengen waarvoor de gelden zijn 
bestemd.

Namens de pastoraatgroep Soest/Soesterberg 
onze hartelijke dank voor uw bijdrage.
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UW WEG, MIJN WEG

Zoals velen van u intussen wel weten heeft Sabine Nijland 
een boekje geschreven met de titel “Uw weg, mijn weg”.
Hierin staan teksten en gebeden die mensen tot hulp 
kunnen zijn bij het gaan van de geestelijke weg, de weg 
van de Godsontmoeting.
Een aantal van deze boekjes liggen in het Stiltecentrum 
bij de Sleutel. Indien u interesse heeft dan kunt u een 
boekje meenemen, gewoon voor eigen gebruik of om weg 
te geven.
Bij de boekjes hangt een blaadje met foto’s van haar 
project in Zuid Soedan. Indien u een boekje meeneemt en 
een bedrag wil doneren daarvoor, liggen er enveloppen. 
Deze kunt u met uw gave deponeren in de brievenbus bij 
het secretariaat, Wij zullen er voor zorgen dat de gelden bij 
Sabine komen.

Let wel, ook zonder bijdrage kunt u een boekje meenemen.

Wij wensen u een inspirerende Godsontmoeting toe.

Namens de pastoraatgroep, Ineke Spijker

ALS GOD RENOVEERT → DE PAROCHIE VAN ONDERHOUD NAAR BLOEI

Dit is de titel van een boek, 
geschreven door Fr. James Mallon.

Op 30 november 2019 en 1 februa-
ri 2020 zijn er twee bijeenkomsten 
(parochie breed) geweest met dit 
thema. Deze werden bijgewoond 
door de leden van ons pastorale 
team, kerkbestuur, vertegenwoordi-
gers van alle locatieraden en pasto-
raatgroepen van nagenoeg alle ge-
loofsgemeenschappen binnen onze 
parochie en enkele belangstellenden.

Het waren twee zeer interessante 
bijeenkomsten, waar de locaties een toekomstvisie 
konden geven en er waren verschillende sprekers en 
workshops. Hierbij werd dieper ingegaan over “hoe 
gooi je het roer om en ga je van onderhoud naar bloei”.

Om deze nieuwe wijze van kerk zijn en om een 
echte uitnodigende kerk te worden is het uiterst 
belangrijk dat ook binnen onze geloofsgemeenschap 
alle neuzen de zelfde kant op staan. Dit bereiken wij 
alleen als een ieder weet waar het over gaat. 

Daarom hebben wij de intentie 
voornoemd boek in een aantal 
sessies, groepsgewijs een aantal 
hoofdstukken te bespreken en van 
gedachte te wisselen. Dit onder 
begeleiding van een deskundige 
gespreksleider. 

Voor wij e.e.a. ingang kunnen zetten 
willen wij eerst inventariseren 
op hoeveel mensen wij kunnen 
rekenen. Daarom vragen wij u als 
u interesse heeft dit zo spoedig 
mogelijk, doch uiterlijk vóór  
11 maart a.s. aan ondergetekende 

te laten weten, via mail en/of telefoon.

Wij hopen op veel reactie, wij moeten gezamenlijk 
werken aan de/onze toekomst.
Stil blijven staan, sec onderhoud, is geen optie.

Ineke Spijker, 
Mail: intovini@ziggo.nl, 
Telf.: 035-6022210
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HERINNERING ACTIE PAROCHIEBLADEN 2020
In november hebt u van ons een brief met acceptgiro 
ontvangen voor de vrijwillige bijdrage in de kosten 
van onze Parochiebladen voor het jaar 2020.
Velen van u hebben inmiddels aan dit verzoek 
voldaan en hun bijdrage overgemaakt.
Hiervoor onze hartelijke dank.

Voor hen, die wel van plan waren om een bedrag over 
te maken, maar er nog niet aan toe zijn gekomen, 
willen wij deze actie graag in herinnering brengen.

Mocht u geen acceptgiro meer hebben, dan kunt u 
het bedrag overmaken op
IBAN rekeningnummer: 
NL32INGB0003587571 
t.n.v. HH Martha en Maria Parochie 
iz Parochieblad.

Hartelijk dank voor uw medewerking!
B. van Xanten / adm. Parochiebladen

OECUMENISCHE VIERING, SOESTERBERG

Op 26 januari was de oecumenische 
viering in de Carolus Borromeuskerk te 
Soesterberg. 
Het thema van de viering was: ”Zij waren 
buitengewoon vriendelijk”. Een goed 
gevulde kerk, en het projectkoor dat mooi 
heeft gezongen, de soliste en de fluitiste 
maakte het compleet. 4 parochianen en 
4 gemeenteleden brachten 8 roeispanen 
binnen met daarop steek woorden, die 
wanneer wij ze toepassen in ons leven, 
het goed hebben met elkaar. Het thema 
is ontstaan doordat er in de reizen van 
Paulus, bemanningsleden, nu zou je 
kunnen zeggen vluchtelingen, schipbreuk 
leden. Op het eiland Malta werden zij 
met open armen ontvangen. Zo lang 
geleden en nu nog steeds actueel. De roeispanen werden tijdens de voorbeden naar voren gebracht en in de 
boot gelegd. Aansluitend werden er kaarsjes aangestoken, samen rondom de lichtjes werd het Onze Vader 

gebeden. Indrukwekkend hoe we samen 
één konden zijn. Na de viering werd 
er gezellig koffie en thee gedronken. 
Hierna genoten we met 60 mensen van 
een heerlijke lunch. Het was fijn dat er 
ook mensen aanwezig waren van buiten 
Soesterberg. Velen zeiden: dit moeten 
we vaker doen. Een bijzondere uitspraak 
die mij ten gehore kwam, die past bij de 
oecumene was: 
”schiet te hulp met liefde, en ontvang 
vrede terug”.

Een parochiaan

Berichten vanuit Soest en Soesterberg
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HUISPAASKAARSEN 2020

Pasen wordt dit jaar gevierd op 12 en 13 april. 
U kunt ook dit jaar weer huispaaskaarsen bestellen. 
De uiterste besteldatum is vrijdag 6 maart 2020. 

De Huispaaskaarsen zijn er in 4 Paas-reliëfs en in 3 maten: 
25 cm €25,00 - 30 cm € 33,00 - 40 cm € 41,00

A. Hand van Noach :  Een verwijzing naar de zondvloed 
met een nieuwe start voor de 
wereld.

B.  Regenboog  :  Symbool tussen hemel en aarde 
voor de vrede tussen God en alle 
mensen.

C. Vissen en broden :  Verwijst naar de vermenigvuldiging 
van 5 broden en 2 vissen

D. Chi-Rho Kruis : Klassiek model kruis in de vorm van een P en een X. 
  
U kunt de huispaaskaarsen bestellen telefonisch bij het secretariaat, 035-6011320, per email, 
info@marthamaria.nl, en ook komen er inschrijflijsten in de kerken te liggen.
Zodra de kaarsen ontvangen zijn, kunt u deze ophalen bij het secretariaat, 
Steenhoffstraat 41, Soest, evt. kunnen ze worden thuisgebracht.

HULDIGING JUBILARISSEN KOOR INSPIRATIE  

Dinsdag 7 januari 2020 hebben Marjolein van 
Dongen, Gerda Kleinegris - van Breukelen en Ria 
Wouters - van Schalkwijk de eremedaille Sint 
Gregorius in zilver ontvangen voor 25 jaar koorzang. 
Op de nieuwjaarsbijeenkomst werden de oorkondes 
en bijbehorende versierselen door pastor Wies 
Sarot aan hun uitgereikt.
We feliciteren ze alle drie met deze mooie 
onderscheiding en wensen hun nog vele jaren 
koorzang toe!
Bestuur koor Inspiratie 
Inspiratie.soest@gmail.com 
www.inspiratie-soest.nl 

PAASGROETENACTIE 2020 

Vanuit kerken in Nederland sturen we ook dit jaar paasgroetenkaarten aan gevangenen 
in Nederland en Nederlandse gevangenen in het buitenland. De afbeelding op de 
paaskaart is door gevangenen zelf ontworpen; een kruis van takken met als tekst: 
‘Opstandig hout’. Pasen, verhaal van de Levende! Na één der vieringen in de maand 
maart kunt u voor €1,- deze kaarten (kopen en) ondertekenen. Voor gedetineerden 
is het bemoedigend als ze kaarten krijgen, zeker als daar ook nog iets persoonlijks op staat. Ook al weet 
u niet precies wie deze kaart ontvangt, toch mag u ervan overtuigd zijn dat het feit dat er om hen gedacht 
wordt, de gedetineerden erg goed doet. Het is een feestelijke gebeurtenis als de kaarten in de kerkdienst in 
de gevangenis worden uitgedeeld. Het doet goed als men je door een kaart een hart onder de riem steken. 
Dank voor uw medewerking namens de kerkengroep van Amnesty International Soest
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WAT IS ASWOENSDAG?

Aswoensdag - de eerste dag na Carnaval - is de 
eerste dag van de veertig dagen durende vastentijd 
die loopt tot Pasen (zondagen niet meegerekend). 
Aswoensdag is een dag van boetedoening, waarop 
de gelovigen een kruisje van as op het voorhoofd 
krijgen getekend. Zo tonen zij berouw voor hun 
begane zonden. Aswoensdag is een katholieke 
kerkgebeurtenis en valt dit jaar op 26 februari.
Aswoensdag is de eerste dag van de 40-daagse 
vastenperiode voorafgaand aan Pasen. In die veertig 
dagen voor Pasen leven de mensen heel sober, er 
wordt alleen het hoogstnoodzakelijke gegeten. De 
vastentijd herinnert de katholieken aan een verhaal 
uit de bijbel waarin Jezus veertig dagen in de woestijn 
doorbracht zonder eten en drinken.

Om de ernst van het niet zomaar alles te kunnen 
eten en drinken te onderstrepen is er op Aswoensdag 
een kerkdienst in de katholieke kerk, waarbij iedere 
kerkganger naar voren moet komen en voor het 
altaar staand van de priester een kruisje van as 
(verkoolde blaadjes) op het voorhoofd krijgt, met 
de woorden: “Gij zijt gekomen uit as en tot as zult 
ge wederkeren” As is een teken van menselijke 
gebrekkigheid en sterfelijkheid. 

As is ook een teken van nieuw leven. 
In vroegere tijden werd met as gewassen: as heeft 
een reinigende kracht. 
Ook het afbranden van de stoppels op akkers maakt 
de grond vruchtbaar. 
As werd op het hoofd van zondaars gestrooid; as 
reinigt en geeft kracht tot nieuw leven. 
De as voor het askruisje is afkomstig van de verbrande 
en gezegende palmtakjes van de paasperiode van 
het voorgaande jaar. 
Als symbool betekent het dat de takjes van jubel en 
vreugde verbrand moeten worden – door de dood 
heengaan - om tot teken te worden van het kruis, de 
dood en de verrijzenis.

VASTENTIJD- VOEDSELBANK INZAMELACTIE 

Petrus en Paulus kerk en de Heilige Familie kerk 
in Soest.In de vastentijd dit voorjaar willen we 
graag ieder weekend producten verzamelen voor 
de voedselbank. Een periode van minderen, 
soberheid en inkeer. Ook een mooi moment om te 
delen van wat wij in overvloed hebben en mogelijk 
kunnen missen. Wij nodigen u dan ook van harte 
uit om in de vastentijd in de weekenden tijdens 

de kerkdiensten producten mee te nemen en te 
doneren voor de Voedselbank.
Zeker in de aanloop naar Pasen zullen die fijne 
extra’s in de voedselpakketten erg welkom zijn.

Dus vanaf het eerste weekend van Maart (zaterdag 
29 feb. en zondag 1 maart) tot en met het eerste 
weekend van april (4 en 5 april) staan er achter in 
de kerk manden en kratten om uw producten in te 
verzamelen.
Bent u niet in de gelegenheid om het tijdens de 
kerkdienst mee te nemen dan kunt u ook door de 
week uw producten afgeven bij het secretariaat in 
de Sleutel.
Zullen we met elkaar weer zorgen voor een mooi 
aantal volle kratten?!

Namens de Voedselbank en hun afnemers heel 
veel dank!

Anita van der Leen en Anny van Velzen 

6



VASTENAKTIE - VASTENMAALTIJD ZATERDAG 7 MAART IN DE SLEUTEL

In het vorige nummer van ons blad heeft 
u al kunnen lezen, dat we ook dit jaar een 
vastenmaaltijd organiseren in De Sleutel. Deze 
hebben we gepland op zaterdag 
7 maart om 17.00 uur. 

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. Wij 
kunnen ook hulp gebruiken bij het voorbereiden 
van de maaltijd. U kunt zich opgeven bij het 
Parochiesecretariaat 0356011320. Of bij John van 
Kempen, 0636303353. 

KAART EN SPELLENMIDDAG IN MAART EN APRIL

Op dinsdag 3 maart en op dinsdag 7 april 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. 
Wij hopen u te ontmoeten!

STILLE OMGANG 21 MAART 2020

Uniek aan de Stille Omgang zijn de stilte, het 
ontbreken van uiterlijk vertoon, het duistere uur 
en de zwijgende verbondenheid van de duizenden 
gelovigen, katholieken en protestanten. De 
Omgangers weten zich al biddend en mediterend 
verbonden met Jezus Christus die zich aan alle 
mensen van goede wil geeft als leeftocht voor 
onderweg.

De intentie dit jaar is: 
“De luisterende mens is AANWEZIG bij de Ander…”
Voor verder informatie: www.stille-omgang.nl 
Ook van de parochie wordt de mogelijkheid 
geboden om aan de ze bijzondere bidtocht mee 
te doen. Er vertrekt een bus vanuit Achterveld 
(20.20 uur), via Hooglanderveen (20.40 uur) met 
daarna als laatste opstapplaats Hoogland (21.00 
uur) naar Amsterdam, waar wij om 22.30 uur 
eerst de eucharistie vieren in de Begijnhofkapel 
en daarna de Stille Omgang lopen. 

Voor info en opgave (uiterlijk 19 maart) contact 
opnemen met:
Riet van der Heijden, mobiel 06-22103330 
vdheijdenriet@gmail.com
Peter Kok, mobiel 06-33900959 phkok@planet.nl 
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ZIE JIJ HET? 

Zie jij hoe mooi de wereld is, hoe goed God voor ons 
zorgt, hoe veel je hebt gekregen en wie er allemaal 
van je houdt? Of kan je het niet zien, omdat je 
verdrietig bent, omdat je boos bent, omdat iemand 
je pijn heeft gedaan? 
We vieren op 22 maart dat er zoveel te zien is in 
de wereld. Maar dan moeten we niet onze handen 
voor ons gezicht houden en onze ogen stijf dicht 
knijpen. Jezus helpt ons om onze ogen wijd open 
te houden en al het goede te zien. Kom je kijken? 
Oh, en luisteren kan ook, Joyful zingt mooie liedjes 
met ons! 
Zondag 22 maart 10.00 uur Heilige 
Familiekerk, Willibrordusstraat 19 Soest. 

 EUCHARISTIEVIERING KBO SOEST-SOESTERBERG-BAARN 

Op weg naar Pasen nodigen wij alle leden en 
belangstellenden uit 
voor on ze viering in de H. Familiekerk, St. 
Willibrordusstraat 19, 3768 CP Soest 
op DONDERDAG 2 april om 10.00 uur.

Celebrant is pastor 
M. Meneses en het koor 
verzorgt de gezangen.

Na de viering is er weer ons 
vertrouwde samenzijn met 
koffie of thee.
Wij verwelkomen u graag!

Vervoer dient u een week voor de viering 
aan te vragen bij 
mevrouw C. van Brussel, 
tel. 035-6018126

PALMPAASSTOKKEN KNUTSELEN 

Zaterdag 4 april 14.00 uur De Sleutel in Soest 
Eén haantje, twee mandarijnen, twaalf pinda’s, 
dertig rozijnen en hoeveel eitjes eigenlijk? 
Het maken van een mooie, betekenisvolle 
Palmpasenstok is nog een heel klusje. Heb je zin om 
het samen met ons te doen, om een goed verhaal 
te horen, een lied te leren en de stok te maken 
volgens de regelen van de kunst? Je bent welkom 
in De Sleutel. Het is een ouder-kind activiteit, want 
de meeste kinderen hebben wat praktische hulp 
zeker nodig. 

Geef je op: sarot@marthamaria.nl 
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BARBARA EN WILHELMUS NA RUIM 50 JAAR 
WEER TERUG IN DE PETRUS EN PAULUSKERK 

Door René van Hal 

In de in 1968 afgebroken Petrus 
en Pauluskerk hingen aan de bin-
nenkant van de buitenburen ver-
schillende wit-stenen beelden. 
Omdat de architect van de nieu-
we kerk deze beelden niet kon 
inpassen in het interieur van de 
nieuwe kerk, werden ze op een 
veiling in de week na ingebruik-
name van de nieuwbouw bij op-
bod verkocht. Na enkele omzwer-
vingen kwamen de beelden van 
St. Barbara en St. Wilhelmus in 
Museum Soest terecht en stond 
geëxposeerd op de religiekamer. 
Deze ruimte is de afgelopen maanden heringericht. 
Door de betrokken vrijwilligers die ook actief zijn in 
de Willibrordgemeenschap kwam het idee om met 
de beelden een kleine wandeling te gaan maken en 
te kijken of ze geen vaste plaats in de Petrus en 
Pauluskerk zouden kunnen krijgen. En dat hebben 
ze gekregen. Menige kerkbezoeker de afgelopen 
weken heeft al met hen kennis gemaakt.
In totaal waren er zo’n 10 beelden in de kerk zicht-
baar. Andere heiligen waren ondermeer St. Nico-
laas, St. Vincentius. Op onderstaande foto ziet u 
een van de beelden in de oude Petrus en Paulus-
kerk (net links naast de preekstoel zichtbaar). 
Waar de andere beelden gebleven zijn is thans niet 
meer te achterhalen.
Maar wie zijn die twee heiligen die een plaats in de 
Petrus en Pauluskerk weer hebben ingenomen?

Heilige Barbara van Nicomedië, Bithynië, 
Klein-Azië
Dat zij heeft bestaan, staat histo-
risch vast. Maar wat we van Bar-
bara’s leven en sterven weten, 
berust puur op een legende.
Barbara was de dochter van een 
rijke heiden uit Nicomedië. Om 
haar tegen ongewenste invloeden 
te beschermen sloot haar vader 
haar op in een toren. Desondanks 
werd zij toch bekeerd tot het 
Christendom, men zegt zelfs door 
Origenes, de beroemde theoloog 
uit Alexandrië († 254). 

Haar vader ontdekte dit toen Bar-
bara vroeg om een derde venster 
in haar toren aan te brengen ter 
ere van de Heilige Drie-Eenheid. 
Hij liet haar vervolgens folteren 
om haar tot geloofsafval te dwin-
gen. Toen dat niet lukte, ont-
hoofdde hij zijn dochter. Meteen 
daarna werd hijzelf gestraft: een 
bliksemschicht doodde hem.
Barbara is o.a. beschermheilige 
van mijnwerkers, brandweerlieden, 
doodgravers, begrafenisonderne-
mers. Haar feest wordt gevierd op 
4 december.

Wilhelmus (ook Guilielmus 
of Gulielmus) van de 
Monte Vergine
Wilhelmus werd in 1085 te Ver-
celli in Piemonte geboren. Op 
12-jarige leeftijd verloor hij zijn 
beide ouders. Hij was nog geen 
veertien, toen hij de wens te 
kennen gaf een pelgrimstocht 
van boetvaardigheid te houden 
naar Jacobus van Compostella. 
Hij volvoerde deze onderneming blootsvoets en 
met slechts één kleed bij zich. Eenmaal thuis wilde 
hij ook naar het Heilig Land gaan om de plaatsen 
te bezoeken waar Christus had geleefd. Maar – zo 
zegt de legende – daar kwam niets van, omdat God 
hem onoverkomelijke hindernissen in de weg leg-
de, zonder overigens te vertellen waarin die hinde-
rissen dan bestonden. Hoe dan ook, hij trok zich 
terug in de eenzaamheid van een kale berg. Daar 
passeerde eens een mooi meisje dat haar blinde 
vader geleidde. Toen de man besefte welke kans 
hier voor hem lag, begon deze te bidden en te 
smeken dat de kluizenaar voor hem bij God een 
goed woordje zou doen, zodat hij zijn gezichtsver-
mogen terug zou krijgen. Maar onze heilige leerde 
hem dat wij het lijden soms moeten ondergaan en 
aanvaarden; daarop gaf hij hem zijn zegen, en de 
zieke bleek op slag genezen. Wilhelmus was tevens 
oprichter van een kloosterorde, die leefde naar de 
riten van Benedictus. Het feest van de H. Wilhel-
mus wordt gevierd op 25 juni. 
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JONGERENREIS NAAR TAIZÉ

Heb jij zin om lekker een weekje weg te zijn uit de dagelijkse sleur van studie of werk? Houd je 
van gezelligheid en vind je het leuk om andere jongeren te ontmoeten en samen het geloof te 
vieren en te ontdekken? Ga mee op reis met Taizé 2020!

Taizé 
In Taizé is een oecumenische broedergemeenschap 
die jaarlijks duizenden jongeren vanuit de hele 
wereld ontvangt. Op deze bijzondere plek ervaren 
jongeren ruimte om na te denken en met elkaar te 
praten over het geloof. De jongeren komen met de 
broeders b s ochtends, b s middags en b s avonds 
samen voor het gemeenschappelijk gebed. Tussen 
de gebedsvieringen door ontmoeten jongeren 
elkaar in gespreks- en werkgroepen, bij maaltijden 
en op gezellige momenten tussendoor.

Jongerenreis?
Deze Taizé reis is bedoeld voor jongeren van 15 tot 
30 jaar. Je hoeft zelf niet gelovig te zijn, maar je 
moet het wel leuk vinden om erover te praten en 
na te denken. De organisatie van deze jongerenreis 
ligt in handen van de parochies Heilige Thomas, 
HH. Martha en Maria, OLV van Amersfoort, Sint 
Maarten en St. Lucas.

Onderkomen en maaltijden
Het onderkomen in Taizé is eenvoudig en goed. 
We slapen in tenten. De maaltijden zijn eenvoudig, 
maar wel voedzaam.

Datum en kosten
De reis naar Taizé is van 18 t/m 26 juli 2020. We 
gaan met de bus van Regenbogen-TourService. Zij 
verzorgen al jaren busreizen naar Taizé. De kosten 
van de reis bedragen € 235,-* p.p. all in. Dit is 
inclusief reis, eten, overnachting en programma.
Let op! Je moet zelf zorgen voor een reis- en 
annuleringsverzekering.
*  Voor jongeren die lid zijn van de deelnemende 

parochies is de prijs € 215,-.
De parochies OLV van Amersfoort en de HH. 
Martha & Maria bieden jongeren die lid zijn van 
hun parochies sponsoring aan.

Informatie
Er zijn twee informatiebijeenkomsten:
donderdag 19 maart om 20:00 uur 
‘s avonds in Parochiecentrum De Sleutel, Soest.
Donderdag 23 april om 20:00 uur 
‘s avonds in ‘t Wandelhuys, Amersfoort (Kruiskamp).

Kennismakingsbijeenkomst
Op zondag 14 juni is er een kennismakingsbijeenkomst 
in de St. Catharinakerk in Barneveld.
De middag begint om 15:30. We vertellen meer 
over de reis, leren elkaar kennen en sluiten af met 
een gezamenlijke maaltijd.

Aanmelden
Als je mee wilt naar Taizé, geef je dan z.s.m. op, 
maar uiterlijk maandag 15 juni. Je kunt je opgeven 
door te mailen naar: taizereisnl@gmail.com. Na 
aanmelding ontvang je meer info over de reis. Zet 
zondagmiddag 14 juni alvast in je agenda voor de 
kennismakingsbijeenkomst.

Vragen?
Voor vragen kun je contact opnemen met de 
jongerenwerker Suhail Tafur.
Dat kan per e-mail naar: suhailtafur@
katholiekamersfoort.nl of via het nummer: 
06 22 99 69 37.
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BOMEN GEKAPT BIJ DE ST. CAROLUS 
BORROMEUSKERK

Naast de st. Carolus Borromeuskerk bij het pad naar 
het kerkhof stonden enorme bomen,
waarvan de wortels de muren van de kerk konden 
beschadigen. Enige tijd geleden zijn met medewerking 
van de tuingroep enkele bomen omgehakt. Enkele 
foto’s die gemaakt zijn:

WIST U DAT? 

ORGEL WILLIBRORDZAAL NAAR FRANKRIJK

Is u niets opgevallen in de Willibrordzaal? 
Er is iets meer ruimte gekomen. Het orgel is namelijk 
verhuisd. 
Via Reeuwert Tromp doet ons orgel nu dienst in een 
kerk in Frankrijk. 

Het staat nu in een kerk, waar Reeuwert en zijn 
vrouw regelmatig komen, en daar ook meehelpen 
om een viering te verzorgen. 

VORMSEL 2021

We hebben vormelingen gespaard ;) 
Afgelopen jaar was de werkgroep vormsel 
werkeloos. Dat voelde niet zo goed. We misten de 
enthousiaste gesprekken en de leuke activiteiten 
met de vormelingen. Maar ja, er waren maar een 
paar potentiële vormelingen en voor leerlingen in 
groep acht is het helemaal niet leuk om in een te 
klein groepje te zitten. 
Gelukkig kunnen we dit jaar al starten met een 
paar aanmeldingen. En we hopen dat er nog 
vele opgaven bij komen. Denk je er ook over 
om je zoon of dochter mee te laten doen met de 
vormselvoorbereiding, maar wil je graag eerst 
weten hoe en wat? 
Kom dan naar de informatieavond op woensdag 
8 april om 20.00 uur in de Schoter, naast de 
Nicolaaskerk, Wakkerendijk 60 in Eemnes. 
We starten op 6 mei met het project zelf, dat 
voorbereidt op de vormselviering in februari 2021. 
Kinderen uit groep acht of de eerste klas van de 
middelbare school zijn van harte welkom. Maar ook 
als je ouder bent dan twaalf, ben je welkom op de 
informatieavond. Dan bekijken we ter plekke wat 
voor jou de beste weg is naar het vormsel. Want 
het vormsel is zeker niet alleen iets voor de jeugd! 

Meedoen met het project betekent dat je je oriënteert 
op het vormsel, volgend jaar januari beslis je zelf of 
je echt gevormd wilt worden door de bisschop. Want 
het vormsel is, anders dan het doopsel, iets dat 
alleen jij zelf kan beslissen. Maar je kan natuurlijk 
niet goed beslissen, als je ergens niets van af weet! 
Maandelijks komen we bij elkaar, soms in Soest, 
soms in Eemnes, soms gaan we samen op pad, naar 
de leefgemeenschap Emmaüs in Haarzuilens of naar 
de bisschop in Utrecht. We kijken film en we stoken 
vuurtjes, we eten samen en we lachen samen. 
Wij hebben er weer heel veel zin in. 
Want zoals gezegd, we hebben het gemist! 
Namens de werkgroep vormsel, Wies Sarot 
sarot@marthamaria.nl 
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 Misintenties 

HH Petrus en Pauluskerk
1 maart
Ans Remmerswaal-Luypen; overleden ouders Johan 
van Esveld en Cathrien van Esveld-Wolken;overleden 
ouders Spijker-Wigtman; Fam. Kanne-Koot en ouders 
fam. Koot-Elsendoorn; voor overleden leden van het 
Groot Gaesbeeker Gilde: Harry Rademaker; Maria Ge-
sina de Ruijgt-Buurman; Wim van Roomen; Piet van 
Schalkwijk; Herman Schimmel, Cilia Schimmel-Ver-
hoef en Gijs Schimmel; Cees Hilhorst; Jan van Buuren

8 maart 
Voor overleden leden van het Groot Gaesbeeker 
Gilde: Joop Spijker; Ton Stalenhoef; Rietje van 
Steen-Hilhorst; Jan van Buuren

15 maart 
Jan van Buuren; Fam. Kanne-Koot en ouders fam. 
Koot-Elsendoorn; Corrie Hilhorst; Pastoor Herman 
Goddijn (jgt); Mies Kuijer-Hilhorst en overleden 
familie; voor overleden leden van het Groot 
Gaesbeeker Gilde: Lenie Verhoeve-den Teuling; Rie 
van Woudenberg-Wolfsen

21 maart
Jos Verhoeven; Erik Voskuilen (jgt); Gerard 
Voskuilen; overleden familie Hilhorst

28 maart
Hans de Beer; overleden ouders Van der Kooij-
Hilhorst; Harrie Rademaker

5 april Palmzondag
Overleden ouders Johan van Esveld en Cathrien van 
Esveld-Wolken; overleden ouders Spijker-Wigtman; 
Fam. Kanne-Koot en ouders fam. Koot-Elsendoorn; 
Toon van Doorn; Cees Hilhorst   

11 april Paaswake
Corrie Hilhorst (jgt); Cees Stolwijk; Johannes 
Okhuijzen, Henrica Okhuijzen-van Rooijen en hun 
kinderen; Pastoor Mattheüs Dashorst & Johannes 
van Delden

19 april
Familie Kanne-Koot en ouders fam. Koot-Elsendoorn; 
Mies Kuijer-Hilhorst en overleden familie; Herman 
Schimmel, Cilia Schimmel-Verhoef en Gijs Schimmel

OPVOLGING GEZOCHT!

Onze begraafplaats (H.H. Petrus 
en Paulus) bestaat al ruim 
190 jaar. Families op families 
hebben hier hun dierbaren uit 
het verleden kunnen herdenken 
en nog is het voor velen een 
geliefde plek om te zijn.
Hoe de registratie van begraven personen in die 
vroegere tijd is gegaan is ons niet geheel duidelijk, 
laat staan de vraag wie de kosten van begraven en 
het onderhoud destijds moest betalen. 
De parochiegemeenschap zal wel veelal de kosten 
van het begraven en onderhoud hebben opgebracht 
via de rijkere parochianen. De armere graven 
naast de kolossale grote stenen en ornamenten 
wijzen daar nog op. Hoe de administratie van 
toen er uit zag is nauwelijks te achterhalen. Veel 
zal op de achterkant van een sigarendoos van de 
pastoor berekend of gedaan zijn . Later kwam de 
eenvoudige kaartenbak, die nog gedeeltelijk intact 
is.  Maar geleidelijk aan zijn de administratie en het 
beheer in een moderner jasje gestoken en wordt 
gebruik gemaakt van een computersysteem.
De tuin wordt heden ten dage professioneel en 
door enthousiaste vrijwilligers goed bij gehouden.

De administratief beheerder 
houdt de hele zaak draaiende 
en let op ontvangsten en 
uitgaven. Deze laatste functie 
wordt al sinds 1989 bekleed 
en juist hiervoor wordt -gezien 
de leeftijd- heel voorzichtig, 
gezocht naar een opvolger/
ster. Geen eenvoudige functie 

maar wel een hele interessante. Een uitdaging voor 
een enthousiast iemand die bijv. gepensioneerd 
is en over vrije tijd beschikt. Iemand met 
contactuele eigenschappen en die, zo mogelijk, 
over organisatievermogen beschikt. Iemand ook 
die er voor de vele contacten kan zijn. Als het kan 
dagelijks want de dood is niet te voorspellen.
Voorwaar een hele opgaaf maar wel boeiend en 
een uitdaging.
De administratief beheerder wordt bijgestaan door 
het stichtingsbestuur van de begraafplaats en 
neemt deel aan de halfjaarlijkse vergadering.
Natuurlijk is er voor de eventuele gegadigde alle 
mogelijkheid en tijd om informatie in te winnen, 
kennis te maken met het gebeuren en, heel 
belangrijk, ingewerkt te worden. Een telefoontje 
met de huidige beheerder is voldoende. Het 
nummer is 035 - 6013564.
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2 5 april    
Hans de Beer; Mies Kuijer-Hilhorst (jgt)

H Familiekerk
29 februari
Jan van Buuren; Ans Remmerswaal-Luypen; Co 
Verlaan en Bep Verlaan-de Bruin; Bart Smeeing en 
Annie Smeeing-Dijkman; Herman Schimmel, Cilia 
Schimmel-Verhoef en Gijs Schimmel; Henk van 
Dorresteijn

8 maart
Jan van Buuren; Ans Remmerswaal-Luypen; Co 
Verlaan en Bep Verlaan-de Bruin; Bart Smeeing 
en Annie Smeeing-Dijkman; Piet en Marie van 
Nieuwburg-Langendorff; Tine Heinhuis-Hartevelt; 
Hans van ’t Klooster

14-15 maart gesloten

22 maart 
Tine Heinhuis-Hartevelt; overleden ouders; Henk 
van Korlaar en Korrie van Korlaar van Hoeijen;
Ben Borgts

29 maart (Zomertijd is ingegaan) 
Harrie Rademaker

4 april Palmzaterdag
Co Verlaan en Bep Verlaan-de Bruin; Bart Smeeing 
en Annie Smeeing-Dijkman; overleden ouders 
Toon van Doorn en Gerrie van Doorn-Kaats; Tine 
Heinhuis-Hartevelt

12 april 1ste Paasdag gesloten

13 april 2de Paasdag 
Co Verlaan en Bep Verlaan-de Bruin; Bart Smeeing 
en Annie Smeeing-Dijkman; Piet en Marie van 
Nieuwburg-Langendorff; Hans van ’t Klooster; Tine 
Heinhuis-Hartevelt

19 april gesloten 

26 april  
Herman Schimmel, Cilia Schimmel-Verhoef en Gijs 
Schimmel

St. Carolus Borromeuskerk
1 maart 
Gerard Stalenhoef; Pater Jules Ypma; Zuster Marie-
Anne van Erven; Maria Bouwens; Maria Theodora 
Parlevliet; Hendrikus Parlevliet en Maria Parlevliet–

Ruijgrok; overleden ouders Weerdesteijn-Merts en 
dochter Corry; Joh Brouwer en Petronella Brouwer-
Weerdesteijn

8 maart
Maria Theodora Parlevliet; overleden ouders 
Weerdesteijn-Merts en dochter Corry; Joh Brouwer 
en Petronella Brouwer-Weerdesteijn

14 maart 
Maria Theodora Parlevliet; overleden ouders 
Weerdesteijn-Merts en dochter Corry; Joh Brouwer 
en Petronella Brouwer-Weerdesteijn

22 maart 
Pastoor Ludovicius Rademaker; Maria Theodora 
Parlevliet; overleden ouders Weerdesteijn-Merts en 
dochter Corry; Joh Brouwer en Petronella Brouwer-
Weerdesteijn

29 maart (ook kleuterkerk) 
Maria Theodora Parlevliet; overleden ouders 
Weerdesteijn-Merts en dochter Corry; Joh Brouwer 
en Petronella Brouwer-Weerdesteijn

5 april Palmzondag 
Gerard Stalenhoef; Pater Jules Ypma; Zuster Marie-
Anne van Erven; Maria Bouwens; Maria Theodora 
Parlevliet; Hendrikus Parlevliet en Maria Parlevliet–
Ruijgrok; overleden ouders Weerdesteijn-Merts en 
dochter Corry; Joh Brouwer en Petronella Brouwer-
Weerdesteijn

Vrijdagavond 10 april Vredekerk 
Maria Theodora Parlevliet; overleden ouders 
Weerdesteijn-Merts en dochter Corry; Joh Brouwer 
en Petronella Brouwer-Weerdesteijn

11 april Paaswake gesloten
Zondag 12 april 1e Paasdag 
Henri Bosch van Drakestein; Elisabeth Bosch 
van Drakestein; Pastoor Ludovicius Rademaker; 
Maria Theodora Parlevliet; overleden ouders 
Weerdesteijn-Merts en dochter Corry; Joh Brouwer 
en Petronella Brouwer-Weerdesteijn

18 april
Maria Theodora Parlevliet; overleden ouders 
Weerdesteijn-Merts en dochter Corry; Joh Brouwer 
en Petronella Brouwer-Weerdesteijn

26 april  
Maria Theodora Parlevliet; overleden ouders 
Weerdesteijn-Merts en dochter Corry; Joh Brouwer 
en Petronella Brouwer-Weerdesteijn

 Vervolg Misintenties 
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 Lief en leed

Overleden:
Soest
Jeanne Segers (100 jr) * 20 maart 1919 † 19 december 2019
Gerrit van Dorresteijn (89 jr) * 11 januari 1930 † 21 december 2019
Jan van Poppelen (96 jr) *  9 februari 1923 † 21 december 2019
Co Rebel (74 jr) * 11 juni 1945 † 27 december 2019
Hen(nie) Koenders (93 jr) *  3 oktober 1926 † 31 december 2019
Fiep Janssen-de Graauw * 19 april 1940 †  2 januari 2020
Ans Remmerswaal-Luypen (89 jr) *  7 juni 1930 † 17 januari 2020
Jan van Buuren (73 jr) * 27 mei 1946 † 27 januari 2020

Soesterberg
Harry Bluekens * 13 maart 1932 † 18 december 2019
Wil Meijer-Rijkes (91 jr) * 25 november 1928 † 31 december 2019
Bernard van Engelen (82 jr) *  5 december 1937 †  5 januari 2020
Corry Reinsma-Nijenhuis (95 jr) *  8 september 1924 †  8 januari 2020

In Memoriam Harry Bluekens

Aangeleverd door een lid van het Caroluskoor, Soesterberg

Harry kwam in 1972 op het St. Carolus Borromeus gemengd koor.
Zij woonden toen op de Vliegtuiglaan in Soesterberg. Hij was een zeer trouw koorlid 
ook nadat hij naar Soest verhuisde. Hij kwam elke oefenavond en Zondag naar de kerkdienst om te 
zingen. Ook is hij enkele jaren penningmeester van het koor geweest. Dat was hem wel toevertrouwd.
In 2017 moest Harry met het koor door ziekte stoppen.
Zo af en toe kwam Harry en zijn vrouw samen met de scoot mobiel 
vanuit Soest naar Soesterberg om een kerkdienst bij te wonen.
Wij verliezen een trouw koorlid.
Wij wensen Dinie en de kinderen veel sterkte toe.
Harry we zullen je missen.

PASEN - NIEUW LEVEN
 

Wanneer de natuur ontwaakt 
uit haar winterslaap,

als de kale takken weer groen worden,
wanneer de dagen lichter worden

en de lucht vol is van vogels,
dán is het tijd om 
Pasen te vieren.

Schijnbaar was alles dood.
Maar diep onder de grond

en in het verborgene bloeit 
nieuw leven op:

overwinning op de dood, 
nieuwe schepping

Zo was het ook met Jezus van Nazareth:
schijnbaar was het met Hem afgelopen
en was alles grondig mislukt;

maar tóch: tot op vandaag
leeft Hij opnieuw

bij God en te midden van ons,
en Hij leidt alles naar zijn 
vervulling.

En zo is het uiteindelijk 
met alles en allen:
wat echt is en goed, overleeft,

ondanks de schijn van het 
tegendeel.

PASEN: feest van het nieuwe leven.
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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 

St. Carolus Borromeuskerk: 29 maart Kleuterkerk om 12.00 uur  

BIJ DE VIERINGEN IN DE MAANDEN MAART EN APRIL IN SOEST EN SOESTERBERG
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. 

 Vieringen in Soest en Soesterberg

VIERINGEN IN DE GOEDE WEEK TOT EN MET PASEN IN SOEST / SOESTERBERG

De Goede Week in de aanloop naar Pasen is 
een hoogtepunt in het kerkelijk jaar. Niet voor 
niets dat veel aandacht wordt besteed aan de 
vieringen in onze kerken in Soest en Soesterberg. 
Dat geldt niet alleen voor de inhoud van de 
viering met celebrant/voorganger en koor 
maar zeker ook vanwege de aankleding van de 
kerken met o.a. de bloemversieringen. In deze 
week wordt ook samengewerkt tussen de beide 
geloofsgemeenschappen Willibrord en St. Carolus 
om zoveel mogelijk mensen samen te brengen en 
gezamenlijk deze bijzondere periode te “vieren”.
De week begint met Palmzondag. Zaterdagavond 
3 april vieren we Palmzondag met een eucharistie-
viering in de H. Familiekerk met celebrant pastor 
M. Meneses en op zondagochtend 4 april met een 
eucharistieviering in de Petrus en Pauluskerk (ce-
lebrant pastor Skiba) en een PGV-viering in de St. 
Caroluskerk. Voor de vieringen op zondagochtend 
mogen de kinderen natuurlijk hun palmstokken 
meenemen.
Op Witte Donderdag start het Paastriduüm 
met om 19.00 uur een eucharistieviering in de 
H. Familiekerk gevolgd door een Herdenking van 
lijden en sterven op Goede Vrijdag om 19.00 uur 
in de Petrus en Pauluskerk (neem voor deze viering 
bloemen mee voor de Kruisverering). In de middag 
bidden we de Kruisweg in de H. Familiekerk. In 
Soesterberg worden deze dag twee oecumenische 
vieringen gehouden, in de middag in de St. 
Caroluskerk en in de avond in de Vredeskerk.

Paaszaterdag sluiten we dit Paastriduüm af 
met een Paaswake om 22.00 uur in de Petrus en 
Pauluskerk. Evenals in 2019 is pastor F. Zwarts 
de celebrant in de drie Paastriduümvieringen. 
De koren Canto Nuovo, Inspiratie en St. Carolus 
wisselen elkaar af.
Op Eerste Paasdag, de viering van de Verrijzenis 
van Jezus, is er een eucharistieviering in de St. 
Carolus met wederom pastor F. Zwarts als celebrant. 
Tweede Paasdag is er om 10.00 uur een 
eucharistieviering in de H. Familiekerk met 
celebrant pastor M. Meneses.
U wordt allen van harte uitgenodigd om deze 
periode met ons mee te vieren.

WEINIG PALMTAKJES 
DOOR BUXUSMOT
Een oproep aan parochianen, die nog mooie 
buxusplanten in de tuin hebben. 
Door de buxusmot is het bij de kerken 
in Soest haast onmogelijk geworden om 
palmtakjes te knippen om te gebruiken 
bij palmzondag. Neem contact op met ons 
secretariaat, als u nog goede buxusstruiken 
weet om takjes vanaf te knippen. 
Tel. 035-6011320.  
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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 6 april 2020. 
Het volgende nummer verschijnt 
op 22 april 2020. 

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

 Algemeen
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