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 Van de redactie

 Bericht van de pastoraatgroep/locatieraad

Als redactie van ons blad RK Driepunt, dachten wij,  waarmee gaan we ons komend blad vullen, 
in deze Coronacrisis. We hebben niets te melden; geen vieringen, geen bijeenkomsten, geen 
activiteiten in ons parochiecentrum. 

Alle verenigingen, koren en werkgroepen liggen stil. 
Tussentijds hebben aan u de Nieuwsbrief geschreven 
om zo ook onze parochianen te benaderen, die 
geen internet, of email hebben. Wij hopen, dat u 
dit op prijs heeft gesteld. Mocht u een e-mailadres 
hebben, dan zouden wij dit graag ontvangen op 
het e-mailadres van secretariaat@marthamaria.nl 
Misschien kunnen wij dan iedereen in een situatie 
als deze, beter op de hoogte stellen van acties die 
er binnen de parochie opgezet zijn. 

Inmiddels zijn we weer een paar weken verder, 
en nog steeds is er niets in onze kerken, met 
uitzondering van uitvaarten in een zeer besloten 
kring. In eerste instantie dachten we dan ook om 
RK Driepunt net als het blad M&M door te laten 
lopen tot eind juni. Maar we doen dit niet, en zullen 
u eind mei een volgend blad of Nieuwsbrief sturen, 
met naar we hopen beter nieuws. Intussen hebben 
we toch de nodige kopij ontvangen, en wensen u 
dan ook veel lees (plezier).

ST. MOEDER THERESA KERK IN PANDAKAVALA IN 
GEBRUIK GENOMEN

Kerst 2018 hebben we gecollecteerd voor het project in India voor de 
wederopbouw van de St. Moeder Theresa kerk in de geboorteplaats 
van onze parochiaan Sien Varikat. Als dank heeft zij ons weer foto’s 
toegestuurd. 

IN DEZE MOEILIJKE TIJD, HEBBEN WE TWEE DANKBARE BERICHTEN 
ONTVANGEN VANUIT AFRIKA EN INDIA:

Beste parochianen;
Geweldig dat U met het afgelopen Kerstfeest weer aan de missie 
hebt gedacht. Ja de oogst is groot maar er zijn teweinig  die daar 
aandacht aan geven. Ben nu alweer 49 jaar in de Congo en de 
jaren gaan dus wel tellen. Gelukkig is de gezondheid nog redelijk 
en we kunnen ons steentje  nog bijdragen. voor het werk van Don 
Bosco voor de meest arme in de buitenwijk van Kinshasa. Met Uw 
bijdragen kunnen we onze zonnenpanelen verbeteren daar we niet 
elke dag electriciteit hebben. Namens mijn medebroeders en de 
straatkinderen dank  ik U allen voor deze gift. Ontvang  vanuit 
Kinshasa de meest  hartelijke groeten en  het allerbeste gewenst 
voor Uw familie en Uw  parochie.

Gegroet, 
Kees Smeele s.d.b.
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 Berichten vanuit Soest en Soesterberg

VASTENTIJD - VASTENACTIE - VOEDSELBANKACTIE

De vastentijd was maar net begonnen, toen het 
virus Corona ons land bereikte, en vanaf het 
weekend van 15 maart was het niet toegestaan 
om vieringen in kerken te houden. Dit pakte niet 
goed uit voor onze vastentijd acties. Ook helaas 
voor onze naasten, die minder te besteden hebben. 
Enkele kratten van de Voedselbank waren geheel 
of gedeeltelijk gevuld, en deze zijn inmiddels 
opgehaald. Op een later tijdstip zullen we nogmaals 
een actie houden voor de Voedselbanken. Helaas 
kon er ook niet veel gecollecteerd worden voor 
de Vastenactie. Gelukkig hadden we net in het 
laatste weekend voor de coronacrisis een maaltijd 
gehouden. Op zaterdagmiddag 7 maart kwamen 
er 50 mensen naar de vastenmaaltijd. Het thema 
was het project van de Vastenactie, waarmee het 
onderwijs van kinderen in verschillende landen van 
Afrika  gesteund worden. Zij krijgen nu een kans 
door goed onderwijs te volgen om een bestaan op 
te bouwen. Samen zijn is dan een goed moment om 
met elkaar te eten, te delen en te geven. Dat deze 
dag de laatste zou zijn om met mensen samen te 
zijn, hadden we nooit kunnen bedenken. Daarom 
kunnen we er goed op terug kijken en deze middag 
als waardevol zien. We hadden dit keer stamppot 
op het menu staan, en wat is het dan mooi dat 

er zoveel verschillende soorten zijn. Iedereen 
kon proeven van de  heerlijke stamppotten, die  
ieder op zijn of haar manier gemaakt had. Pastor 
Mauricio Meneses opende de maaltijd met gebed. 
De sfeer was goed en na het zien van de filmpjes 
over het project werd er een collecte gehouden. Dit 
was weer een mooie opbrengst:  470 euro. Daarna 
gingen we naar de eucharistie, waar pastor Wil 
Veldhuis in voor ging. Hij bracht nog de Vastenactie 
onder de aandacht. Het was fijn dat we met zoveel 
parochianen deze viering op de zaterdag konden 
mee maken.  We hopen dat we volgend jaar weer 
op u kunnen rekenen.

DOE MEE AAN KERKBALANS!

Voor vele Soesters en Soesterbergers élke dag 
belangrijk. Als plek om te vieren, om steun te 
vinden of te geven. Tijdens de coronacrisis hebben 
we dit zeker gemerkt, hoezeer men dit mist. Wat 
de kerk voor u betekent. We hopen dat we dan ook 
straks weer een toegankelijke parochie kunnen zijn, 
waar iedereen welkom is. Maar daar is uw financiële 
steun voor nodig. Met de Actie Kerkbalans maken we 

samen het belangrijke werk 
van pastores, secretariaten 
en vrijwilligers mogelijk. Dat 
kan als iedere parochiaan 
een bedrag overheeft voor 
deze actie en onze parochie. 
Wat betekent katholiek-zijn voor u? 
Mocht u nog geen aandacht hebben besteed aan 
de envelop van Actie Kerkbalans? Geef wat u kunt 
missen. Elke euro wordt goed besteed!

EIKENPROCESSIERUPS EN NESTKASTJES

Afgelopen zomer is ook op de eikenbomen in de 
tuin van de H. Familiekerk de eikenprocessierups 
waargenomen. Er is toen niet direct actie ondernomen 
om de rups te bestrijden. De verwachting is dat we 
deze zomer weer te maken krijgen met de rups. 
Een goede bestrijding kan zijn om dit door vogels 
te laten doen. Van hout, afkomstig van banken die 
verwijderd zijn uit de kerk, zijn drie nestkastjes 
gemaakt die op verschillende plaatsen in de tuin van 

de kerk zijn opgehangen. We 
hebben gezien dat tenminste 
al een kastje bewoning heeft 
gekregen van een pimpelmeespaar. Wellicht dat ook 
de andere kastjes bewoning krijgen. Wanneer er 
dan veel eitjes uitkomen is er veel voedsel nodig; de 
eikenprocessierups kan daartoe dan goed dienen.

Jan Roest
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Hoe beleeft u deze moeilijke tijd? Dit is een vraag, die gesteld is aan een aantal personen binnen 
onze parochie. Onderstaand een aantal berichten, die wij ontvangen hebben:

ZO BELEEF IK EN DE OUDE STAD JERUZALEM HET CORONAVIRUS

Deze tijd is voor mij onwerkelijk, nooit hebben we 
zoiets meegemaakt, terwijl ik met pensioen ben 
en nog steeds veel werk  [heerlijk om te werken] 
lijkt het nu alsof ik vakantie heb. Er zijn bijna geen 
verplichtingen meer, zelfs geen eredienst op zondag, 
dus ook niet zingen in het kerkkoor en geen repetities 
van het koor op dinsdag en zaterdag. Nog wel een 
beetje werken met de tuingroep maar op afstand.
Geen zieken bezoek, geen mensen rijden naar de kerk, 
zelfs geen boodschappen doen, want dat doet een 
jonge dame voor mij; ‘’Claudia ‘’, ze wil niet, dat ik ziek 
word . Ik hoef ook geen collectes meer te lopen. Ook 
geen praatgroep meer in De Linde en verjaardagen 
overslaan of uitstellen. Geen vergaderingen meer en 
ook geen voorlichtingsavonden van de Gemeente 
Soest. 
Bijna alles ligt stil. Gelukkig heb ik nog wat 
achterstallig onderhoud aan mijn huis en moet ik ook 
nog veel documentatie en de Israël courant lezen, 
want daar blijft nog wel eens wat van liggen. De 
Israël krant lees ik meestal redelijk uit en zeker nu, 
want ook in Israël heerst het coronavirus. Jeruzalem 
is bijna tot stilstand gekomen. Deze drieduizend jaar 
oude stad is altijd bruisend en vol mensen, maar is 
nu veranderd in een iets wat griezelige maar vredige 

energie. De mensen kijken voorzichtig naar de dag, 
dat ze weer door de straten kunnen dansen vol 
vreugde en gelach.
Nu mogen de mensen zich niet verder begeven dan 
100 meter van hun huis. Ze mogen alleen verder 
voor boodschappen en medicijnen. 
Nu zie je alleen soldaten en politie op straat. De stad 
Jeruzalem is stil gelegd en is even lam.

De stad van goud is uitgestorven. Jeruzalem, een 
stad van Druzen, bedoeïen, christenen, Arabieren,  
liberalen en orthodoxe Joden, religie, culturen, een 
mengelmoes van emotie en sfeer.   Dit alles is nu 
Jeruzalem in stilte. 

Cor Sukking

BELEVING VAN EEN KOSTER 
TIJDENS HET KLOKKEN LUIDEN

Ik vond dit heel bijzonder en dit greep mij erg 
aan. 
Woensdag 18 april ging ik naar de kerk om zoals 
afgesproken de klokken te luiden. Exact om 
19.00u, zette ik de klokken aan.

Al kijkend in het rond zag ik een auto stoppen 
bij de ingang van de Steenhoffstraat om naar 
het stiltecentrum te gaan wat overigens op die 
tijd gesloten was. Ik kon de ingang openen en 
een moeder met twee kinderen wilde graag een 
kaarsje aansteken.
Ik heb ze naar het Maria altaar gebracht en ze 
hebben daar drie kaarsjes aangestoken. 
Voor mij een bijzonder moment wat ik nooit zal 
vergeten.

Koster Rijk van Doorn

KERKKLOKKEN, NOG NOOIT ZO 
BIJZONDER!

Mijn naam is Ben Langkamp, ik ben ondernemer 
hier in Soesterberg. Wat een vreselijk mooi gebaar, 
het luiden van de klokken op de woensdagavond 
om 19 uur. De rillingen lopen mij dan over de 
rug. Zo bijzonder, van alle gezindten, protestant, 
katholiek. Op zo’n moment zijn onze gedachten bij 
al het verdriet om overlijden van dierbaren en zij die 
vechten voor hun leven. Ik hoop en bid dat wij snel 
van dit kruis verlost mogen zijn !!
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MIJN BELEVING ALS WERKNEMER EN ALS VRIJWILLIGER

6.45 uur. Het is stil op de weg. Weinig auto’s op mijn 
baan en aan de andere kant geen file. Wat normaal 
altijd het geval is. Een gevolg van de 100 km regel. 
Ik denk het niet. Iedereen werkt thuis. Ik kan dat 
niet. Mijn werkgever, de gemeente Ermelo, vindt dat 
we door kunnen werken. Ik ben groenmedewerker 
en onderhoud de plantsoenen van de gemeente. 
Thuis werken wordt dus een beetje lastig. Eigenlijk 
ben ik wel blij dat ik naar mijn werk kan. Wat moet 
ik thuis doen? Mijn tuin heb ik al op orde voor de 
Pasen.
Op de werf aangekomen is het ook rustig. Twee 
collega’s zitten in de kantine ver uit elkaar wachtend 
op de ochtendbriefing. Eén van onze collega’s 
zit thuis, in quarantaine, hij is snotterig, heeft 
hooikoorts. Maar je weet het niet. Een ander komt 
ook niet. Hij heeft het weekend zijn kinderen over de 
vloer gehad en zij waren behoorlijk ziek. En nu blijkt 
zijn ex ook ziek te zijn. Een discussie ontstaat met 
enkele nieuw binnengekomen collega’s. Waarom 
is hij gisteren nog op zijn werk verschenen als hij 
wist dat zijn kinderen ziek zijn. De maatregelen zijn 
er niet voor niets. De collega’s maken zich terecht 
boos. Beide vallen onder de risicogroep; Diabetes 
en hartpatiënt. De ene heeft zelfs gisteren nog met 
hem samengewerkt.
De angst slaat om je hart. Wanneer overkomt het 
mij? De kans dat ik het oppik is groot.
Nadine, mijn jongste dochter heeft een bijbaan als 
kassière in de plaatselijke supermarkt. Maatregelen 
worden er wel getroffen, maar ze komt toch in 
contact met mensen en de producten die deze 
aanraken. Ook de afstand bewaren is niet altijd 
goed mogelijk. 
Zondag zou ik koster zijn. Er is geen viering. 
Toch ga ik naar de kerk. De godslamp moet elke 
zondag vervangen worden. Het is een mooie 
zondagmorgen. Sereen licht valt door het ene 
glas in loodraampje boven het priesterkoor. Ik 
maak de kerk open, vervang de godslamp, en ik 
zet een cd met gregoriaanse muziek op. Ik steek 
een devotiekaarsje aan en ga in één van de banken 
zitten voor bezinning en gebed. 
Even later komt er een parochiaan binnen. Ze vraagt 
of ze een kaarsje mag opsteken. Natuurlijk mag 
dat. Na een moment van stilte draait ze zich naar 
mij toe en kijkt me besluiteloos aan. Op mijn vraag 
of ik haar ergens mee kan helpen antwoord ze; ik 
weet het niet. Ik stel voor om samen te bidden. Dat 
is goed. zegt ze. Samen bidden we het Onze vader 
en een Wees gegroet. Een kort bedankje en in stilte 
verlaat zij de kerk.

Ik blijf nog even zitten en sluit na een uur de kerk.
Het is het jaar van de eucharistie. Vreemd dat we 
dat nu niet meer fysiek kunnen vieren. 

En straks, met Witte Donderdag? Alles komt nu 
wel in een ander perspectief te staan. Met de 
pastoraatgroepen Soest/Soesterberg hadden we 
er al over nagedacht hoe hier aandacht aan te 
schenken. Alles staat stil. Ook het overleggen met 
elkaar. Al blijft het vieren van het mysterie van ons 
geloof belangrijk, het valt in het niet met wat ons 
allen overkomt. Toch denk ik dat Jezus dichter bij is 
als ooit. Getuige de vele vormen van naastenliefde, 
aandacht en zelfbezinning, die je in alle media mag 
vernemen.
Hoe gaat onze wereld er uitzien na Covid19?
Wat als God Renoveert? Ik heb het boek nog steeds 
niet uit…

Rob Janssen, Soesterberg
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DE GROENE PALM: OVERWINNING VAN LEVEN OP DOOD.

De groene Palmtak is een teken van overwinning en van het eeuwige.
Anders gezegd: ‘Het tijdelijke vergaat, het eeuwige bestaat’.

Op Palmzondag kondigt de altijd groene tak de 
overwinning van Gods kracht aan. Op Palmzondag, 
de zondag waarop de intocht van Jezus in Jeruzalem 
herdacht wordt, worden de vers gesnoeide, groene 
palmtakjes uitgereikt voordat het lijdensverhaal van 
Jezus gelezen wordt. De palmtakjes worden mee 
naar huis genomen en boven een kruis gestoken.
Het kan “gebruikt” worden bij ziekte, sterven 
en andere moeilijke omstandigheden. Het is ter 
ondersteuning van gebed om te mogen delen in 
Gods leven en kracht.
Dit jaar loopt alles anders vanwege het Corona-virus 
en verleden jaar werden er vele buxus struiken kaal 
gegeten door de buxus mot. Maar we hebben nog 
wat overwinnaars kunnen vinden. De Palmtakjes 
worden in een besloten viering gewijd en worden 

door de koster opgehaald. Wij zullen proberen om bij 
de ouderen, die niet naar de kerk kunnen komen, een 
takje te brengen. Overige takjes zijn na palmzondag 
achter in de kerk gelegd en wanneer deze open is en 
kunt u er één meenemen, de voorraad is beperkt.

Jannie Barlo

PALMTAKJES WIJDEN IN EEN LEGE KERK 

Ondanks dat er geen Palmzondag vieringen waren, zijn toch de palmtakjes gewijd in de HH Petrus 
en Pauluskerk van onze locatie Soest-Soesterberg door pastor Meneses. 

Een ondenkbaar gebeuren, geen kinderen met 
palmpaasstokken, geen koor, en geen parochianen 
om te zegenen. De takjes konden worden 

afgehaald in het Stiltecentrum, en tijdens de 
openstellingstijden in de H Familiekerk en de St. 
Carolus Borromeuskerk.

6



GEDICHT GESCHREVEN DOOR 
GERDA BUIS 
 
Echte liefde weet te vinden
ook al is het stil.
is eenzaamheid 
een heilig moeten
vertwijfeling, verdoving
wachten

wachten op hoop
niet zullen breken
door onrust, angst
zo verlaten weten
nergens heen
leegte

leegte die mij vult
die mij verloren weet
mij doet zoeken
vragen om
doe mij terug keren
vasthouden

vasthouden en hoop geven
dat is wat ik vraag
thuis komen, geborgen zijn

echte liefde weet te vinden
God in mij.

Met dit gedicht heb ik geprobeerd onze gevoelens 
in deze coronatijd onder woorden te brengen. Een 
heel moeilijke tijd , eenzaam, niet weten of we nog 
wel gehoord worden. Zoeken naar geborgenheid. 
Zo graag iets tastbaars.
Zeker nu Pasen in zicht is. Doch in deze wat stille 
tijd ervaar ik juist: Hij is er, Hij weet mij te vinden. 
Zijn liefde is er altijd. Hopelijk troost dit ons.

TEKST DIE G. VLUGTER ONS HEEFT 
AANGELEVERD, HAAR GEVOEL IN 
DEZE TIJD

“Wordt wakker het zonnetje is al op!”
Ken je het nog, dat liedje van vroeger?
Want, als je de gordijnen open doet: wat een 
verrassing!
Klaar wakker ben je door al het stralend geweld 
van blauwe hemel en groene aarde, je geniet!
Misschien iets te poétisch op de vroege ochtend?
Maar toch, je hebt iets om dankbaar voor te zijn.
En dankbaarheid is iets raars.
Vanuit een wereld van kommer en kwel merk je, 
door dankbaarheid, dat dat niet de enige optie is.
Zelfs door je tranen heen kan je kiezen.
Er is een gedicht: de straten waren leeg...
Landen gingen op slot...
Iedereen wist wat er aan de hand was.
Maar de lente wist het niet en de bloemen bleven 
bloeien en de zon scheen...
Laat je troosten door een zachte zucht van 
dankbaarheid!

VERSIERDE DAGKAPEL

In het werkboek van de 
eerste communicantjes 
zit een opdracht die van 
hen vraagt om een slinger 
te maken waarop ze 
schrijven wat vriendschap 
voor hen betekent. Dit 
is een opdracht bij het 
evangelieverhaal over 
de vier vrienden die hun 
lamme makker naar Jezus 
brengen en ontdekken 
dat zij niet bij Jezus kunnen komen omdat een 
menigte mensen de ingang van het huis waar 
Jezus staat te preken blokkeert. Ze breken dan 
het dak open en brengen zo, via deze vreemde 
omweg hun vriend bij Jezus. 
We hebben deze opdracht verandert in de vraag 
om een mooie slinger te maken met goede wensen 
daarop voor parochianen die een kaarsje komen 
opsteken in de dagkapel. 
De slinger is dus voor alle mensen die wel wat 
bemoediging kunnen gebruiken met lieve groeten 
van onze communicantjes. 
Voor wie zich afvraagt wanneer de communicantjes 
nu hun communie kunnen doen: we hebben de 
communie verplaatst naar het najaar. 

7



EEN GEBED; BUNDEL ONZE KRACHTEN 

God, 
Als tegenslag onze weg kruist
en angst ons bij de keel grijpt, 
als ziekte ons lam slaat
en onze tranen hoog zitten, 
bevrijd ons dan van de ijzeren greep 
van wanhoop en verdriet.

Laat onze pijn naar buiten komen. 
Laat ons weten dat u openstaat 
voor al die gedachten en zorgen 
die verborgen zijn voor anderen.

We zien u niet als tovenaar 
die in één keer alles goed maakt. 
Maar we weten dat er een kracht is 
die groter is dan wij. 
Die mogelijkheden scheppen kan 
die wij voor onmogelijk houden.

Til ons boven onze tranen uit 
en bundel onze krachten. 
Maak ze sterk 
door ze te binden aan uw kracht 
die alle verstand te boven gaat. 

UITVAART TIJDENS CORONA-CRISIS

In de overlijdensberichten, die op dit moment in de krant worden geplaatst, wordt nu steeds gemeld 
dat de uitvaart-, begrafenis- en/of  crematieplechtigheid in besloten kring zal plaatsvinden. Waar de 
plechtigheid zal plaatsvinden wordt niet meer vermeld. In het kader van de corona-crisis zijn er veel 
beperkende maatregelen getroffen. Onder deze maatregelen valt o.a. dat aan een uitvaartplechtigheid 
in de kerk slechts dertig mensen mogen deelnemen en dit komt veelal hard aan.

Als dienstdoend koster/acoliet heb ik half maart 
jl. mogen assisteren bij een uitvaartplechtigheid 
in de H. Familiekerk; deze uitvaart heeft mij zeer 
geraakt. Voor de nabije nabestaanden vooral, is 
het een moeilijke en zware opgave, om samen 
met de voorganger en de uitvaartleider, voor de 
plechtigheid een goede en voor hen passende 
vorm te vinden. Hoe vul je de plechtigheid in 
omtrent zang, want er is geen koor. Wordt het 
een gebedsviering, waarbij dus geen communie 
wordt uitgereikt? Wie krijgt gelegenheid om 
herinneringen aan de overledene op te halen? Wat 
doe je voor de mensen die tijdens de plechtigheid 
niet aanwezig mogen zijn: een aantal familieleden, 
vrienden, bekenden, buren, oud collega’s, sport en 
zakenrelaties enz.? In genoemde plechtigheid is 

gekozen voor een gebedsviering met een redelijk 
aantal mensen die een in herinnering hebben 
uitgesproken. Er is gebruik gemaakt van filmopname 
apparatuur en van geluidsapparatuur met een 
beeldscherm. Dit laatste o.a. om ook beelden van 
de overledene te kunnen projecteren en om een 
door een zangeres opgenomen lied met beeld ten 
gehore te kunnen brengen. Het is de bedoeling 
om, wanneer de corona crisis voorbij is, nog een 
herdenkingsbijeenkomst te organiseren waarbij 
dan een ieder aanwezig kan zijn. Ook zullen dan 
beelden van de uitvaartplechtigheid en begrafenis 
getoond gaan worden. Alles bij elkaar is het voor 
mij een indrukwekkende uitvaartplechtigheid 
geworden, die mij lang bij zal blijven.

Jan Roest

PASTOR HANS VAN DE SCHEPOP 1937-2020

Op vrijdag 27 maart hebben we in besloten kring afscheid moeten nemen van de op 
maandagochtend 23 maart overleden pastor Hans van de Schepop. 

Hij is 82 jaar geworden. De laatste 22 jaar van zijn 
leven heeft hij in Soest gewoond. Hij werd in 1998 
door de aartsbisschop benoemd tot pastoor van 
de vier parochies in Soest, alwaar hij zich speciaal 
richtte op de gemeenschap van de Joanneskerk. 
Eind 2002 ging hij met emeritaat, nadat de 
samenwerking tussen de parochies in Soest was 

uitgebreid met Eemnes en de Maria Koningin in 
Baarn tot een parochieverband Eemland. 

Tijdens zijn emeritaat was hij nog actief als 
celebrant in de weekendvieringen maar ook 
tijdens de vieringen op woensdagochtend in de H. 
Familiekerk te Soest-Zuid. 
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Onze gemeenschap mocht 
tot 2 jaar geleden van zijn 
diensten gebruik maken, 
het moment dat bij hem 
een ongeneeslijke ziekte 
werd geconstateerd en zijn 
afnemende gezondheid 
steeds meer invloed 
kreeg op zijn dagelijkse 
activiteiten.

Hans had al vele jaren 
geleden uitgestippeld hoe 
hij zijn afscheid geregeld 
wilde hebben. Alleen door 
het coronavirus moest hij 
zijn wensen wat aanpassen 
omdat een afscheid zoals 
hij voor ogen had niet 
meer tot de mogelijkheden 
behoorde. Door alle 
maatregelen kon slechts een 
selecte groep aanwezig zijn 
bij zijn uitvaartdienst, die 
werd gecelebreerd door zijn 
collega, vriend en priester, 
Wil Veldhuis. Het werd 
een viering waarin “Pasen” 
of wel het nieuwe leven 
centraal stond. Een warm 
maar ook intiem afscheid. 
Een herdenkingsdienst zal 
op een later tijdstip worden 
georganiseerd om met 
ieder die zich met Hans 
verbonden voelde terug 
te blikken op zijn leven 
waarin zijn keuze voor het 
priesterschap en het mogen 
voorgaan in de liturgie centraal stond. Doordat hij 
zich in Soest nauw verbonden voelde met het gilde 
en aan vele gildepelgrimages deelnam, verzorgde 
een delegatie van het gilde na afloop van de viering 
een waardig afscheid met de daarbij behorende 
symbolieken en rituelen.
Hans was een aimabel persoon, die goed naar 
mensen kon luisteren, altijd hartelijk, warm, wijs 
maar tegelijkertijd ook heel bescheiden was. In 
zijn preken liet hij zich leiden door zijn hart en zijn 
geloof, waardoor hij maar weinig gebruik maakte 
van tevoren al op papier uitgewerkte overwegingen. 
Hij wist de kerkgangers te inspireren. Hij was een 
echte verbinder, die oog had voor gemeenschapszin, 
maar tegelijkertijd zijn kennis van de Bijbel deelde. 

Hij interesseerde zich ook in de andere religies en 
wist vooral de overeenkomsten te benoemen. Het 
was een sympathieke en warme Herder, die niet op 
de voorgrond trad maar toch vaak ongemerkt zijn 
invloed had op zijn omgeving.
Bijzonder was wel zijn liefde voor Maria, waarbij de 
Zwarte Madonna van Czestechowa een bijzondere 
plaats heeft gekregen in zijn hart. Een bezoek aan 
haar in 2008 was een van de hoogtepunten in zijn 
leven, waaruit hij kracht putte tijdens zijn ziekte. 
De Soester gemeenschap zal met de dood van 
Hans een charismatische priester missen, die 
elke liturgische viering tot een hoogtepunt wist te 
maken.

René van Hal
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MEIMAAND – MARIAMAAND

Maria, Moeder van smarten
Met een goede pijnbestrijding hoef je niet te lijden, 
zegt men. Kunnen we dan en gedachtenis van Maria 
zeven smarten maar afschaffen? Maar als we even 
rondkijken en al het lijden – dichtbij en veraf – tot 
ons door laten dringen, dan moeten we accepteren 
dat er gewoon veel lijden is. 
En: dat mensen daar grote vragen bij stellen. 
We kunnen hierop niet met grote woorden uit de 
geloofstaal op af gaan, zo iets als: Christus heeft 
het lijden opgeheven. We kunnen slechts stamelend 
woorden zeggen van nabijheid, van mede-lijden. 
En dan geeft Maria ons een voorbeeld: niet veel 
woorden, maar wel nabijheid. Eerst zelf door de 
school van het lijden heengaan, eerst zelf het 
zwaard in eigen hart doorstaan, en dan aanwezig 
blijven bij ieder die lijdt. Dan is wellicht niet de 
vraag: waar is God in het lijden? Maar eerder: waar 
is de mens, de medemens als iemand lijdt? Waar 
ben ik, waar zijn wij? 

Ik groet jou, Maria.
Er wordt naar je omgekeken. God denkt aan jou. 
Je bent het gelukkigst van alle vrouwen. 
En gelukkig is Jezus, het kindje in jouw buik.
Bijzondere Maria, moeder van Jezus, het kindje 
van God. 
Bid voor ons allemaal, want we doen vaak iets 
verkeerd. 
Bid voor ons nu we leven, en ooit, wanneer we 
doodgaan.
Amen. Zo is het.  

TWEE ERVARINGEN UIT EEN WOON- EN ZORGCENTRUM

Ter voorbereiding van de meimaand wilde ik het Mariabeeld in de bloemetjes zetten. In de kapel 
kwam ik Gerarda tegen met een rozenkrans in haar hand. Ze vertrouwde me toe dat ze met “ons 
lief vrouwke” kwam praten en dat ze het toch zo spijtig vond dat er geen rozenkransgebeden meer 
werden georganiseerd. Ik voelde mij rechtstreeks aangesproken, maar kon mij niet voorstellen 
hoe zo’n rozenkransgebed in mekaar stak. 

Tijdens het wekelijks gebedsmoment met de 
mensen met dementie, was een bewoner bijzonder 
onrustig. Hoewel hij nog goed kon wandelen, had 
de verpleging hem gefixeerd in zijn rolstoel en daar 
was hij duidelijk niet mee opgezet. Normaal wordt 
hij altijd rustig van de vieringen, maar vandaag 
was er geen beginnen aan. Op het einde van de 
viering ging ik met het Mariabeeld rond. 

“Laten we onze zorgen bij Maria, moeder van 
allen, neerleggen.” Toen ik bij de bewuste bewoner 
aankwam, legde hij zijn hoofd tegen het beeld, 
hij begon hartstochtelijk te huilen en ik zag zijn 
lippen bewegen in stil gebed. Stilletjes aan werd hij 
rustiger. Ik was verbaasd over het effect dat het stil 
gebed tot Maria op hem had.
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MEI; HERDENKEN 75 JAAR VRIJHEID

Ons land en de wereld om ons heen zijn in de greep van het coronavirus. 
Onze gedachten gaan daarbij in de eerste plaats uit naar de slachtoffers 
en hun families. Zoals door de minister-president aangegeven zal het 
coronavirus voorlopig onder ons blijven. In lijn daarmee en op basis van 
de door de Rijksoverheid afgekondigde maatregelen, heeft het Nationaal 
Comité 4 en 5 mei besloten om de Nationale Herdenking op 4 mei en de 
Nationale Viering van de Bevrijding op 5 mei aan te passen.

Nederlanders voelen zich juist op 4 en 5 mei sterk 
met elkaar verbonden. Juist die behoefte aan 
gezamenlijkheid wordt in deze moeilijke periode 
sterk in onze samenleving gevoeld. Dat is voor ons 
het voornaamste uitgangspunt bij de vormgeving 
van deze twee voor iedereen zo belangrijke dagen. 
Wij overleggen met alle betrokkenen over een 
mooie en eigentijdse manier om 4 en 5 mei vorm 
en inhoud te geven. De richtlijnen van de overheid 
met betrekking tot volksgezondheid zijn daarbij 
leidend.

We willen mogelijk maken dat de hele Nederlandse 
samenleving ondanks de moeilijke omstandigheden 
op een waardige manier en in onderlinge 
verbondenheid kan herdenken en stil kan staan bij 
het beëindigen van de Tweede Wereldoorlog, 75 
jaar geleden. We vragen speciale aandacht voor de 
veteranen en al die mensen die de verschrikkingen 
van deze oorlog zelf hebben meegemaakt en extra 
kwetsbaar zijn voor het coronavirus.

Maand van de vrijheid
De Maand van de vrijheid, waarin in het kader van 
75 jaar vrijheid onder meer twaalf bussen van de 
Vrijheid-express door alle provincies zouden rijden, 
kan onder de huidige omstandigheden helaas geen 
doorgang vinden. Onderzocht wordt of een deel van 
de geplande lustrumvieringen in het kader van 75 
jaar vrijheid verplaatst kan worden naar later dit 
jaar. Mededelingen over het aangepaste programma 

voor 4 en 5 mei en de overige evenementen in het 
land vindt u op 4en5mei.nl, tweedewereldoorlog.nl 
en vanaf 2 april op vrijheid.nl. 

Lokale herdenkingen en vieringen
We beleven uitzonderlijke tijden vol met 
onzekerheden. In het geval van organisatoren 
van lokale herdenkingen en vieringen gaat het 
in essentie om de vraag of een herdenking en/of 
viering door kan gaan. Vandaag maken wij vanuit 
het Nationaal Comité 4 en 5 mei bekend dat de 
Nationale Herdenking en viering op 4 en 5 mei in 
aangepaste vorm zullen worden georganiseerd. 
Waardig, rekening houdend met de extreme 
omstandigheden waarin wij ons bevinden. Dat is 
ons uitgangspunt; uitwerking volgt. 

4 en 5 mei 2020 zullen dus een heel ander karakter 
hebben dan andere jaren. Lokale comités moeten 
nu hun eigen afwegingen maken. Geef je vorm 
aan een lokaal veilig alternatief en zo ja, hoe? We 
realiseren ons dat het moeilijk is om activiteiten te 
annuleren en dingen los te laten die al voorbereid 
zijn. Daarom veel sterkte en wijsheid gewenst 
bij moeilijke beslissingen die genomen moeten 
worden.

Het Nationaal Comité wenst u allen veel sterkte en 
gezondheid toe in deze onzekere periode.

Nationaal Comité 4 en 5 mei
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WAT IS DE BETEKENIS VAN HEMELVAARTSDAG?

Voor heel veel mensen, is Hemelvaartsdag slechts een leuke vrije dag. Voor christenen betekent 
deze dag veel meer dan alleen een dagje vrij. Toch vragen steeds meer mensen zich af waarom 
ze nu eigenlijk vrij zijn op deze dag. Wat is de eigenlijke betekenis van Hemelvaart? Wat vieren 
we en waarom valt deze dag altijd op een donderdag? Dit artikel geeft de antwoorden. 

Pasen
Eén van de belangrijkste christelijke feesten is 
Pasen. Christenen vieren dan dat Jezus Christus 
drie dagen nadat hij is gekruisigd uit de dood 
is opgestaan. Dit wordt ook wel de herrijzenis 
genoemd. Pasen duurt twee hele dagen en wordt 
altijd op zondag en maandag gevierd (Eerste 
Paasdag en Tweede Paasdag).

Hemelvaart valt altijd op donderdag
Veertig dagen na het paasfeest is het 
Hemelvaartsdag. Pasen begint altijd op een zondag 
en omdat de periode tussen Pasen en Hemelvaart 
altijd precies veertig dagen is, valt Hemelvaartsdag 
altijd op een donderdag. Wel kan de datum steeds 
weer anders zijn, de datum van Pasen is namelijk 
ook steeds anders. Dit heeft te maken met het 
“kerkelijk jaar” (ook wel liturgisch jaar genoemd) 
wat niet helemaal gelijk loopt met het zogenaamde 
kalenderjaar. De indeling van het kerkelijk jaar heeft 
te maken met bepaalde kringen rond de grotere 
feestdagen, denk ook Kerstmis bijvoorbeeld.

Veertig dagen
In de veertig dagen tussen Pasen en Hemelvaart 
heeft Jezus Christus zich regelmatig aan het volk 
en aan zijn leerlingen laten zien. Op de veertigste 

dag na Pasen is hij definitief naar de hemel gegaan, 
wat we dus Hemelvaart noemen. In de periode dat 
Jezus Christus regelmatig is verschenen, heeft hij 
regelmatig gesproken over het “koninkrijk van God”.

De Heilige Geest
Op het moment dat Jezus Christus naar de 
hemel is gegaan, waren zijn volgelingen daarbij 
aanwezig. Jezus Christus heeft zijn volgelingen 
beloofd dat de Heilige Geest hen op korte termijn 
zou komen helpen. Na zijn belofte werd hij door 
een wolk opgenomen en meegevoerd en was niet 
langer zichtbaar voor zijn volgelingen. Terwijl de 
volgelingen van Jezus Christus toekeken en naar de 
hemel staarden, verschenen ineens twee mannen 
in witte gewaden. Ze riepen letterlijk: “Galliërs, 
wat staan jullie naar de hemel te kijken? Jezus, die 
uit jullie midden in de hemel is opgenomen, zal op 
dezelfde wijze terugkomen als jullie hem naar de 
hemel hebben zien gaan.” (Handel.1:9-11)

Pinksteren
Tien dagen na Hemelvaart wordt “Pinksteren” 
gevierd. Pinksteren valt op de 50ste dag van 
Pasen (eigenlijk dus 49 dagen na het Paasfeest. 
Met Pinksteren herdenken we dat de Heilige Geest 
werd uitgestort.
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H Familiekerk
25-26 april   
Riek Rademaker-Beuken; Jan Steenbakkers; Pastor 
Hans van de Schepop; Gerda Kaats-van de Grift; Paul 
Martens; Annie Sukel-Wolfsen; Hans van ’t Veer; 
Heleen Schmidt-de Groot; Herman Schimmel, Cilia 
Schimmel-Verhoef en Gijs Schimmel; Ries Kok (jgt)
2-3 mei 
Riek Rademaker-Beuken; Jan Steenbakkers; Pastor 
Hans van de Schepop; Gerda Kaats-van de Grift; Paul 
Martens; Annie Sukel-Wolfsen; Co Verlaan en Bep 
Verlaan-de Bruin; Bart Smeeing en Annie Smeeing-
Dijkman; Tine Heinhuis-Hartevelt; overleden ouders 
Toon van Doorn en Gerrie van Doorn-Kaats; Herman 
Schimmel, Cilia Schimmel-Verhoef en Gijs Schimmel
9-10 mei 
Riek Rademaker-Beuken; Jan Steenbakkers; Pastor 
Hans van de Schepop; Co Verlaan en Bep Verlaan-de 
Bruin;  Bart Smeeing en Annie Smeeing-Dijkman; 
Piet en Marie van Nieuwburg-Langendorff; 
Hans van ’t Klooster
16-17 mei   
Riek Rademaker-Beuken; Jan Steenbakkers; Tine 
Heinhuis-Hartevelt; Leo Wildenburg (jgt); overleden 
ouders Jan en Annie van Poppelen-van Logtestijn
23-24 mei
Riek Rademaker-Beuken; Jan Steenbakkers; Jan 
van Sijl (jgt); Harry van der Wee

 
Petrus en Pauluskerk 
25-26 april   
Riek Rademaker-Beuken; Jan Steenbakkers; Pastor 
Hans van de Schepop; Gerda Kaats-van de Grift; 
Paul Martens; Annie Sukel-Wolfsen; Hans de Beer; 
Mies Kuijer-Hilhorst en overleden familie
2-3 mei
Riek Rademaker-Beuken; Jan Steenbakkers; Pastor 
Hans van de Schepop; overleden ouders Johan van 
Esveld en Cathrien van Esveld-Wolken; overleden 
ouders Spijker-Wigtman; Fam. Kanne-Koot en 
ouders fam. Koot-Elsendoorn; Janny Nuijsink-
Versteegen (jgt); Toon en Gerrie van Doorn-Kaats; 
Herman Schimmel, Cilia Schimmel-Verhoef en Gijs 
Schimmel; Cees Hilhorst; Mies Kuijer-Hilhorst 
9-10 mei 
Riek Rademaker-Beuken; Jan Steenbakkers; Pastor 
Hans van de Schepop; Corrie Hilhorst

16-17 mei  
Riek Rademaker-Beuken; Jan Steenbakkers; Fam. 
Kanne-Koot en ouders fam. Koot-Elsendoorn; Mies 
Kuijer-Hilhorst en overleden familie; Leo Wildenburg 
(jgt); overleden ouders Jan en Annie van Poppelen-
van Logtestijn
23-24 mei  
Riek Rademaker-Beuken; Jan Steenbakkers; Hans 
de Beer; Harry van der Wee

 
Carolus Borromeuskerk 
26 april  
Jan Jasperse; Marie Makkinje-de Vries; Pastor Hans 
van de Schepop; Maria Theodora Parlevliet; overleden 
ouders Weerdesteijn-Merts en dochter Corry; Joh 
Brouwer en Petronella Brouwer-Weerdesteijn
3 mei   
Jan Jasperse; Marie Makkinje-de Vries; Pastor Hans 
van de Schepop; André Janssen en Jeane Janssen-
Hom; 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
10 mei
Jan Jasperse; Marie Makkinje-de Vries; Pastor Hans 
van de Schepop; Maria Theodora Parlevliet; overleden 
ouders Weerdesteijn-Merts en dochter Corry; Joh 
Brouwer en Petronella Brouwer-Weerdesteijn
17 mei
Jan Jasperse; Marie Makkinje-de Vries; Maria 
Theodora Parlevliet; overleden ouders Weerdesteijn-
Merts en dochter Corry; Joh Brouwer en Petronella 
Brouwer-Weerdesteijn
21 mei 
Maria Theodora Parlevliet; overleden ouders 
Weerdesteijn-Merts en dochter Corry; Joh Brouwer 
en Petronella Brouwer-Weerdesteijn
24 mei  
Jan Jasperse; Marie Makkinje-de Vries; Maria 
Theodora Parlevliet; overleden ouders Weerdesteijn-
Merts en dochter Corry; Joh Brouwer en Petronella 
Brouwer-Weerdesteijn

 Misintenties 
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 Lief en leed

Overleden:
Soest
Daniëlle Fieggen (14 jr) *5 maart 2005 †  7 februari 2020
Mary Voogd-Smith (90 jr) * 6 november 1929 †16 februari 2020
Riet Schreuder-Ros (89 jr) * 30 juli 1930 †23 februari 2020
Wil van den Berg-Beijer (86 jr) * 15 juli 1933 †26 februari 2020
Cees de Bruin (93 jr) * 27 januari 1927 †26 februari 2020
Heleen Schmidt-de Groot (91 jr) * 9 november 1928 †27 februari 2020
Hans van ’t Veer (66 jr) * 17 februari 1954 †  5 maart 2020
Paul Martens (70 jr) * 19 oktober 1949 † 13 maart 2020
Pastor Hans van de Schepop (82 jr) * 19 december 1937 † 23 maart 2020
Jan Steenbakkers (73 jr) * 30 maart 1947 †   6 april 2020
Riek Rademaker-Beuken (93 jr) * 24 augustus 1926 † 10 april 2020

Soesterberg
Kees van Maarseveen (88 jr) *3 april 1931 † 13 februari 2020
Bini Bosch van Drakestein-Brouwers (95 jr) * 16 oktober 1924 † 18 februari 2020
Marie Makkinje-de Vries (80 jr) * 6 oktober 1939 † 3 april 2020
Jan Jasperse (88 jr) * 12 november 1931  † 9 april 2020

Er zouden een aantal kinderen worden gedoopt, maar helaas vanwege de coronacrisis worden deze  uitgesteld. 
Tevens wordt de 1e Heilige Communie ook uitgesteld. 

OPLEIDINGEN VAN ONS BISDOM IN UTRECHT 

Het aartsbisdom is twee jaar geleden gestart met het aanbieden van een opleiding voor 
vrijwilligers die toegerust en met kennis van zaken werkzaam willen zijn in de parochie. 

Uit onze parochie zijn inmiddels zes mensen eens in 
de maand een hele zaterdag op het Ariënsinstituut 
in Utrecht om zich te laten bij scholen. Met veel 
plezier volgen zij deze maandelijkse bijeenkomsten. 
De opleiding duurt drie jaar. Het eerste jaar is 
een basisjaar, waarin alle cursisten gezamenlijk 
optrekken. In het tweede jaar is er meer aandacht 
voor het specifieke taakveld diaconie of catechese 
waarvoor je hebt gekozen. Je hebt les van veel 
verschillende docenten, die allemaal bekend zijn 
met het werken in de praktijk. In het derde jaar 
doe je vooral praktijk ervaring op onder begeleiding 
van een supervisor. Na afronding van de opleiding 
krijg je een getuigschrift en kan je voor (telkens) 
vier jaar aangesteld worden in de parochie. 
Rector Patrick Kuijpers coördineert de opleiding. 
Informatie is te vinden op: www.ariensinstituut.nl/
opleidingen. 
Ook in september start weer een nieuwe reeks van 
bijeenkomsten voor vrijwilligers die als catecheet, 
diaconaal assistent of diaken aan de slag willen. 
Wil je weten of het misschien ook iets is voor jou? 
Informeer dan eens bij één van de mensen die de 

cursus al volgen. Uit onze locatie is dat John van 
Kempen.  Je kan ook contact opnemen met Wies 
Sarot. (sarot@marthamaria.nl) 
Aanmelding kan tot 1 juni. De aanmelding verloopt 
via pastoor Skiba. Je moet dus met hem contact 
opnemen als je de cursus wilt gaan doen. 
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 Vieringen

Alle publieke liturgische vieringen zijn in onze parochie afgelast. Met deze maatregel sluit de 
kerk aan bij het advies van de overheid en het RIVM om de verspreiding van het coronavirus 
tegen te gaan. We weten nog niet wanneer de kerken weer open zijn voor de vieringen. 

Een onwerkelijke situatie, die grote impact heeft op 
de samenleving en onze geloofsgemeenschappen. 
Pastores en vrijwilligers willen proberen zo veel 
mogelijk initiatieven te ontplooien om iets van 
nabijheid te garanderen. Hoe kunnen we elkaar 
nabij zijn, blijven omzien naar elkaar? Hoe blijft 
de pastorale zorg op orde? Daarin hebben we als 
parochianen een belangrijke opdracht: kijk om je 
heen, wees waakzaam en bied hulp waar het kan. 

Misschien heeft u inmiddels al vieringen gezien 
via livestream vanuit de St. Josephkerk in 
Hooglanderveen. Dit blijft voorlopig op deze manier 
uitgezonden worden met onze voorgangers op 
zondag om 9.30 uur. Op zaterdagavond om 19.00 
uur zal er een internationale viering zijn. U kunt de 
vieringen evt. thuis ook nog op een ander tijdstip 
bekijken. 

Berichten van overlijden en de opgegeven 
misintenties worden ook afgelezen in deze viering. 
De intenties dienen dan vóór donderdag 12.00 uur 
worden ingediend bij het parochiesecretariaat.

De eucharistievieringen zijn te volgen via internet 
op:
www.katholiekamersfoort.nl 
www.kerkomroep.nl
www.facebook.com/RKamersfoort 

U kunt ook collectegeld doneren op rkcollecte.nl  
Mocht u dit niet kunnen kijken, dan is er op 
zondagochtend om 10.00 uur een eucharistieviering 
op TV op NPO2.

Tijdens de livestream Paaswake zijn alle 
Paaskaarsen van onze parochie gezegend. Op 
de eerste Paasdag zijn deze  weer opgehaald en 
naar de kerk gebracht, waar deze het hele jaar zal 
blijven staan. We zien uit naar de eerste zondag, 
dat we allen weer aanwezig kunnen zijn bij het licht 
van de Paaskaars. 
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 Algemeen

Secretariaat, Steenhoffstraat 41 | 3764 BJ Soest
tel. 035 6011320 | secretariaat@marthamaria.nl
www.marthamaria.nl | www.rksoest-soesterberg.nl

Openingstijden op dit moment: 
Secretariaat:  maandag t/m vrijdag  
 van 9.00 – 13.00 uur

Het secretariaat is gevestigd in parochiecentrum 
De Sleutel 
(bij de HH Petrus en Pauluskerk, ingang aan de 
Steenhoffstraat). 
In het parochiecentrum kunt u nu niet terecht 
voor een kopje koffie of een praatje. 
Reserveringen en verhuur van zalen via het 
secretariaat. 

Kerken in coronacrisis: 
HH. Petrus en Pauluskerk
Kerkplein 2
3764 AW Soest 
(035-6011320)
Het Stiltecentrum is dagelijks geopend 
van 8.30 – 17.00 uur 
voor gebed of het aansteken van een kaars. 

H. Familiekerk
St. Willibrordusstraat 19
3768 CP Soest
(035-6019943)
Tijdens het klokluiden op woensdagen  
om 19.00 uur wordt de rozenkrans gebeden. 

St. Carolus Borromeuskerk
Rademakerstraat 159
3769 LB Soesterberg 
(0346-351521)
De kerk is geopend tijdens het klokluiden op 
woensdag, op dinsdag, zaterdag en zondag 
tussen 10-12 uur.

Bankrekeningen 
Rekeningnummer algemeen Soest  
Rekeningnummer Kerk/gezinsbijdrage Soest
IBAN NL 90 RABO 0379913194 
IBAN NL 61 RABO 0315996536

Rekeningnummers misintenties en kerkbijdrage 
Soesterberg
IBAN NL05 RABO 0375201785 of 
IBAN NL05 INGB 0000553800

Bereikbaarheidstelefoon voor 
ziekenzalvingen en uitvaarten  
035-6035518

Pastoraatgroep Soest-Soesterberg
Aanspreekpunt en coördinatie van pastoraat, 
liturgie, diaconie en catechese 
-  Ineke Spijker  voorzitter Soest  

035 6022210  intovini@ziggo.nl 
-  Marian Marijnen voorzitter Soesterberg   

0346 353803  mamarijnen@planet.nl  

Locatieraad Soest-Soesterberg
Aanspreekpunt  betr. organisatie, financiën, 
beheer en onderhoud gebouwen
-  Jan Roest voorzitter 

035 6018355 jan.rita.roest@ziggo.nl

Aanlevering kopij
Berichten voor RK Drie Punt kunnen gestuurd 
worden naar het e-mailadres  
redactieWS@marthamaria.nl 
of  
redactieCB@marthamaria.nl
uiterlijk op 11 mei 2020.  
Het volgende nummer verschijnt  
op 26 mei 2020.

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