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Van de redactie
Aan het begin van de Lock down haastte iedereen zich om mooie dingen te bedenken om deze
tijd goed door te komen. Van alles werd er verzonnen, de hele dag zou je druk kunnen zijn met
internet meditaties/vieringen/oefeningen/grapjes/filmpjes/informatie en zo zou ik nog even
door kunnen gaan.
Per e-mail kwam er van alles naar je toe, elke zichzelf
respecterende kerk of klooster bood online activiteiten
aan. Ook programma’s en reclames staan allen in
het teken van corona. Veel mensen ook namen de
oproep ‘let een beetje op elkaar’ serieus en stuurden
kaartjes, belden of mailden elkaar. Het leek wel alsof
iedereen druk werd om de stilte die over het land
werd afgeroepen niet te hoeven toelaten. Toch werd
het langzaam maar zeker werd het stiller. We worden
corona-moe. We willen gewoon elkaar zien, elkaar
voelen. Al die kaartjes en telefoontjes worden wat
minder. Het huis is nu opgeruimd en de tuin staat er

goed bij. Ik hoor mensen zeggen: het is wel fijn om
niet zoveel te hoeven. Het omgekeerde hoor ik ook:
het is zo saai nu er niemand komt. Afhankelijk van je
eigen mogelijkheden en karakter is het hoe je deze
tijd beleeft. We hopen, dat u het blijft volhouden,
alleen zo, kunnen we het virus bestrijden. Een
lichtpunt; Vanaf juli zouden de kerken weer de
weekend vieringen kunnen houden, met restricties
natuurlijk. Voorlopig moeten we het doen met de TV
uitzendingen of de live-stream vanuit Amersfoort.
Het rooster wat in de laatste M&M stond, zal dus
waarschijnlijk niet van kracht zijn.

Van het pastoresteam
ZOEKEN NAAR RUIMTE
U heeft allen waarschijnlijk wel gekeken naar de
uitzending waar onze premier Rutte op woensdag
6 mei, waarin hij aankondigde, dat de maatregels
wat versoepeld mogen worden. Veel mensen halen
weer opgelucht adem: eindelijk is er meer ruimte
in het vooruitzicht en dat geldt straks ook voor de
kerken in onze parochies. Wij echter kunnen nog
niet open voor de zondagvieringen vanaf 1 juni.
We wachten nog op richtlijnen van de Nederlandse
bisschoppen maar we hopen dat wij in juli weer
samen mogen vieren met maximaal 100 mensen,
op voorwaarde dat die allemaal 1.5 meter uit
elkaar kunnen zitten. We moeten gaan nadenken

ALS HET DONKER WORDT
Wees maar niet bang, wanneer de nacht gaat
komen. Juist als het donker is, ben ik je zeer nabij;
ik wil Mijn liefde over je doen stromen, mijn moede
kind. Vertrouw je toe aan Mij. Ik zal je helpen om
je pijn te dragen, want ik droeg ook mijn deel aan
smart en pijn.
Geef mij je hand.
Durf je het zó te wagen met Mij te gaan?
Ik zal je Helper zijn.
Wees maar niet bang mijn kind, want je zult Mij
vinden wanneer je over ‘t water loopt, recht naar
Mij heen, je zult niet zinken: Ik beveel de winden
en stil de storm.
Ik laat je nóóit alleen.
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hoe de bezoekstroom te organiseren, wie kan er
wanneer bij zijn, en hoe voorkomen we dat nieuwe
mensen niet meer zomaar binnen kunnen lopen om
voor een eerste keer mee te doen? Er zijn meer
vragen dan antwoorden maar het gesprek hierover
moet worden gevoerd. Veel locaties zijn hierover
al aan het praten en het pastoraal team stelt een
denkoefening op die we na volgende week ook willen
delen met alle lokale teams van parochies Martha
& Maria en OLVA. Zo willen we samen zoeken naar
ruimte en kansen waardoor we in de toekomst weer
veilig samen onder één dak kunnen zingen, bidden
en vieren.
Namens het pastoraal team, Josephine van Pampus

TEAMWEETJES

Wist u dat…
-D
 e Vrouwenvaart, coronaproef, toch doorgaat
dankzij Frank Sieraal?
- Edith Vos elke week een miniviering voor thuis
plaatst op de website kinderwoorddienst.nl?
Speciaal voor gezinnen met kinderen!
- Suhail Tafur ontdekt heeft dat bij het maken
van een quiz de meeste tijd gaat zitten in het
bedenken van foute antwoorden?
- Alle kinderen van de kleuterkerk een filmpje
hebben ontvangen van Wies Sarot over een
kroon en een roodborstje?
- Pastoor Skiba voor het eerst sinds hij een
mobiele telefoon heeft een tekort aan
belminuten heeft?
- Roderick Vonhögen ook een uitstekende
cameraman is?
- Het pastorale team in deze coronatijd wekelijks
vergadert?

- J osephine van Pampus niet alleen te horen is
als voorganger in de livestreamvieringen, maar
soms ook als fluitiste?
- Dat heel veel extra werk betekent voor
Marjolein Draijer?
- Mauricio Meneses soms tweetalige
ziekenzalvingen doet?
- Ook Jan Nieuwenhuis erg veel aan de telefoon
zit met parochianen?
- We veel vragen krijgen in de sfeer van ‘mogen
we, kan dit’?

Bericht van de pastoraatgroep/locatieraad
NIEUWS VAN UIT DE PASTORAATSGROEP
•	Telefonisch spreekuur op de dinsdagmorgen
van 10.00 tot 12.00 uur
•	Producten voor de voedselbank
Lieve mensen,
Het is helaas al vele weken geleden dat wij met
elkaar, na een viering, gezellig koffie hebben
kunnen drinken en dat wij als pastoraatsgroep op
de hoogte werden gehouden van het wel en wee
van de parochianen.
Wij vinden het erg belangrijk om te weten wat er
bij u als parochiaan leeft, zodat wij naar aanleiding
daar van kunnen reageren, door een helpende hand
te bieden of gewoon een luisterend oor daar waar
dat nodig is.
Daarom hebben wij besloten voorlopig op elke
dinsdagochtend telefonisch “spreekuur” te houden
van uit de “Sleutel”.
Heeft u een vraag, probleem of voelt u zich
eenzaam bel ons op 035-6012688.
Het zal u allen ook niet ontgaan zijn dat er in deze
onzekere tijden steeds meer een beroep gedaan
wordt op de voedselbank. Daarom stond er de
afgelopen woensdag avonden (tijdens het luiden
van de klokken) een mand voor de voedselbank
achterin de kerk. Nu het klokluiden is gestopt
hebben wij de mand verplaatst naar de hal van
de “Sleutel”. ’s Morgen tussen 09.00 uur en

12.00 uur kunt u aanbellen, gaat de deur voor u
open en kunt u uw spullen neerzetten. Uiteraard
dienen de caronamaatregelen in acht te worden
genomen.
Uw bijdrage is echt heel hard nodig, mogen
we rekenen op uw steun?
Namens de voedselbank als vast hartelijk dank!!
Met een vriendelijke groet van de pastoraatsgroep
en pas goed op u zelf en op elkaar.
Ineke Spijker
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Berichten vanuit Soest en Soesterberg
TWEE ACTIEVE VRIJWILLIGERS WILLIBRORDGEMEENSCHAP KONINKLIJK
ONDERSCHEIDEN
24 April; de dag waarop bekend gemaakt wordt, wie er een lintje ontvangen. Die dag hebben
twee binnen onze geloofsgemeenschap actieve vrijwilligers een Koninklijke Onderscheiding
ontvangen, t.w. Mevrouw V. Stolwijk (actief op diverse fronten zoals in de Sleutel, als koster,
gastvrouw in de H. Familiekerk) en R. Kleinegris (collectant in de Petrus en Pauluskerk).
Zie hieronder een overzicht van de toelichting die de gemeente Soest bij de
aankondiging heeft opgesteld:
Mevrouw V.M. Stolwijk:
Lid in de Orde van OranjeNassau:
Mevrouw Stolwijk heeft een
brede interesse. Zij doet haar
vrijwilligerswerk meestal alleen en
treed niet op de voorgrond. Onder andere vanuit
haar geloofsovertuiging zet zij zich in voor haar
medemens.
Bijvoorbeeld door het sturen van kaarten bij lief en
leed. Mevrouw Stolwijk is een bijzondere vrouw, die
naast haar drukke bezigheden voor anderen, toch
graag op zichzelf is. Haar mening steekt ze niet
onder stoelen of banken. Zij zegt wat zij denkt, ook
al weet zij dat ze tegenstanders krijgt.
Ze is zeer milieubewust en actief om het milieu
niet te schaden. Bridge is heel belangrijk voor haar,
tweemaal per week is zij met veel plezier bij de
clubs. Zij laat iemand in haar plaats spelen, als het
zo uitkomt.

Meneer R.M.P. Kleinegris:
Lid in de Orde van Oranje-Nassau:
Meneer Kleinegris maakt al 20 jaar deel uit van
dezelfde groep die op zondagmorgen, vanuit de
atletiekvereniging Pijnenburg, hardloopt in de bossen
van Soest. De groep staat bekend onder de naam
de Duinbraaiers. Tijdens het hardlopen trof deze
groep zwerfaval aan zoals flessen, blikjes, plastic
verpakkingen. Meneer Kleinegris stelde voor om alle
rommel die werd aangetroffen op te rapen en mee te
nemen naar het clubhuis. Dat was wel even wennen,
maar hij zorgde dat er iedere week een zak meeging
om alle afval te verzamelen en mee te nemen naar
het clubhuis. Het initiatief om schoolkinderen les te
geven in het omgaan met afval en in het bijzonder
zwerfafval, wordt zeer gewaardeerd.. Door zijn inzet
is het keurmerk “Afval Vrije School” ontwikkelt. Dit
keurmerk is al diverse malen uitgereikt. Meneer
Kleinegris weet anderen te motiveren om anders om
te gaan met het milieu.

ENTREE OLV BEGRAAFPLAATS SOESTERBERG
Een paar weken geleden is de entree van de begraafplaats opgeknapt door steenhouwers Erwin en
Ronald van de Hoek van Wereld Natuursteen Eemnes, voorheen de Hilversumse Steenhouwerij. De
palen zijn op een milieuvriendelijke manier gestraald, de voegen en beschadigingen bijgewerkt,
de paalhoofden geschilderd en het hek schoongemaakt.
Erwin en zijn broer wilden dat voor ons doen als
tegenprestatie dat wij altijd klaar staan en waar
mogelijk assisteren als zij een klus hebben op onze
begraafplaats. Heren, hartelijk dank voor deze geste.
Neemt u eens een kijkje bij de entree. Trouwens,
de hele begraafplaats is een bezoekje meer dan
waard, dank zij onze actieve tuinploeg, die, ook
in deze moeilijke Coronatijd, elke dinsdag- en
zaterdagochtend aanwezig is. Door onderling
voldoende afstand te houden kan dit werk gewoon
doorgang vinden.
Hulde voor deze mensen.
Luuk Gijsel, beheerder
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SCHILDERIJ VAN MGR GERARDUS SMIT VOOR WILLIBRORDGEMEENSCHAP
In het verleden was het gebruik dat van een pastoor door de parochie een schilderij werd
gemaakt. Dat gebruik stamt uit een tijd dat foto’s nog geen gemeengoed waren en pastoors een
belangrijke rol vervulden in een gemeenschap.
Zo kende elke pastorie wel een galerij met foto’s
van pastoors die aan de parochie verbonden
zijn geweest. Zo heeft onze gemeenschap nog
schilderijen van de pastoors Steenhoff, Van Peer,
Reijmer en Voss. Deze schilderijen hebben altijd
gehangen in de oude pastorie van de Petrus en
Pauluskerk aan het Kerkplein. Thans zijn deze
schilderijen opgeslagen in De Sleutel.
Enkele weken geleden kreeg de gemeenschap een
bestaand schilderij van Mgr. Antonius Gerardus Smit
aangeboden. Dit schilderij is gemaakt door JanHendrik (Henk) Koning. Henk was een uit Brabant
afkomstige kunstschilder die veel meer pastoors op
zijn doeken heeft vastgelegd. De dochter van deze
kunstschilder heeft dit schilderij geschonken aan
onze gemeenschap.
Mgr. A.G. (Antonius Gerardus) Smit is van 1932
tot 1966 pastoor geweest van de parochie Maria
Onbevlekt Ontvangen te Soestdijk. Hij was de
tweede pastoor van deze in 1924 officieel gestichte
parochie. Pastoor Smit werd op 4 december 1890
geboren in Deventer en is op 7 mei 1984 in Soest
overleden. Tijdens zijn emeritaat woonde hij in
Zorgcentrum “Nieuw-Mariënburg”. Pastoor Smit was
een groot initiator van het katholieke verenigingsen organisatieleven. Ook onderscheidde hij zich
door zijn liefde voor de “Byzantijnse” riten en zang.
Hij was ook een van de oprichters van het “Utrechts
Byzantijns Koor”. Door zijn benoeming tot Geheim

Kamerheer van de Paus mocht hij zich Monseigneur
noemen. Ook was hij een van de Ridders van het
Heilig Graf van Jeruzalem.
Mgr. Smit heeft wanneer we terugkijken op de
historie van de katholieke gemeenschap in Soest
een belangrijke rol vervuld zeker waar het gaat
om de ontwikkeling van Soestdijk als een van de
buurtschappen van Soest.
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HOE GAAN WE ALS GELOVIGEN OM MET DE CORONACRISIS?
Hoe hielden gelovigen bij eerdere epidemieën goede moed en wat kunnen wij nu doen? In vroeger
eeuwen hoefde men niet lang na te denken als epidemieën dood en verderf zaaiden: dat was Gods
straffende hand vanwege de zonden der mensen. Terstond werd alles uit de kast gehaald om met
boetedoening en eerherstel Gods erbarmen af te smeken en de relatie te herstellen. Nu kijken we
daar enigszins meewarig op terug. Epidemieën bestrijd je niet met gebed en boetprocessies, maar
met quarantaine, medische zorg, hygiëne en, in het ergste geval, wachten tot de ziekte is uitgeraasd.
Toch zijn er in de geschiedenis krasse staaltjes van
mogelijke gebedsverhoring opgetekend, zoals het
snelle einde aan de pestepidemie die eind zesde
eeuw huishield onder de Romeinse bevolking.
Paus Gregorius I (de Grote), organiseerde een
boetprocessie waarin de icoon van de Moeder Gods
werd meegedragen. Aan het einde van de processie
zag de paus hoe de aartsengel Michael, staande op
een burcht, zijn zwaard wegstak en de pest verdween.
Sindsdien wordt die plek de Engelenburcht genoemd
en de icoon de Salus Populi Romani (Heil van het
Romeinse volk).
Toen de Wereldgezondheidsorganisatie half maart
officieel sprak over een pandemie, een wereldwijde
epidemie, liep paus Franciscus - vanwege de Lock
down in zijn eentje - naar de Santa Maria Maggiore
om bij deze icoon te bidden om een einde aan deze
ramp. Later was deze icoon er op uitdrukkelijk
verzoek van de paus bij, toen hij zijn wereldwijd
uitgezonden speciale Urbi et Orbi uitsprak op een
leeg Sint Pietersplein.
Er lijkt een tegenstelling met de opschorting van alle
liturgische bijeenkomsten die, zou je zeggen, juist
nu toch zo hard nodig zijn om de relatie met God
te herstellen. Maar in tijden van epidemieën zijn
altijd kerken gesloten en religieuze samenkomsten
verboden geweest. En zoals de eucharistie de
uiterlijke eigenschappen behoudt van brood en wijn,
kan zij ook drager zijn van een dodelijk virus.
Een goed voorbeeld van omgang met de sacramenten
ten tijde van epidemie zien we bij de heilige Carolus
Borromeus (1538-1584) die aartsbisschop van Milaan
was toen daar in 1576 de pest uitbrak en maandenlang
dood en verderf zaaide. Het stadsbestuur en de
vermogenden hadden de stad in ontreddering
achtergelaten, maar Borromeus greep op eigen
gezag in. Zich bewust van het besmettingsgevaar,
werden de kerken gesloten, maar werden Missen op
pleinen in de stad opgedragen, zodat de mensen die
vanuit hun huizen konden volgen. (Wij doen met onze
gestreamde missen niet veel anders.) Te communie
gaan deed men toch al sporadisch en priesters werden
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nadrukkelijk geïnstrueerd hoe zij op een veilige
manier de laatste sacramenten konden toedienen.
Ook dat laatste gebeurt nu: in beschermende kleding
met een speciaal wattenstaafje.
“We hebben geen idee wat de uiteindelijke
impact gaat zijn van deze crisis.”
Om de gelovige moed erin te houden liet de
aartsbisschop getijdenboekjes voor de gewone man
verspreiden. De kerkklokken gaven de gebedstijden
aan en mensen werden aangemoedigd om voor hun
raam of deur gezamenlijk beurtelings de getijden te
zingen. Ook werden er boetprocessies georganiseerd
waarbij de zich gezond voelende deelnemers naar
parochie, dus territoriaal, werden ingedeeld. Men
hoopte zo eventuele nieuwe besmettingen fysiek te
beperken.
En Borromeus stak zich in de schulden om de
voedselvoorziening op gang te houden. Wij kunnen zonder ons daarbij in de schulden te steken - mensen
helpen met giften aan de Voedselbank die nu zo
nodig zijn.
Geloven, gebeden, bepaalde riten: zij maken niet
onkwetsbaar. God is geen jukebox. Een opgestoken
kaarsje, een kruisje of rozenkrans om de hals
heeft niet de betekenis van een heidense amulet.
Het is een uiterlijk teken dat men zich aan God wil
toevertrouwen en zich onder zijn bescherming plaatst.
Die betreft niet allereerst de lichamelijke dood, maar
de geestelijke. Het is een teken dat je je wilt voegen
naar Gods plan. Je mag vragen om gespaard te
blijven voor leed, dat per definitie een uitdrukking is
van het kwaad. Maar wel in het bewustzijn dat wie
zijn kruis niet opneemt en Hem volgt, zijn leerling
niet kan zijn (Matteüs 16, 24).
We hebben geen idee wat de uiteindelijke impact
gaat zijn van deze crisis. We zien dat wel soms heel
direct in ons eigen leven. Als onze broodwinning of
levenswerk eraan onderdoor gaat, als we met onze
versplinterde relaties ineens ook nog eens onze
collega’s, familie en vrienden moeten missen. Als

PINKSTEREN
we gedwongen op elkaars lip zitten, elkaar irriteren
of onze frustraties afreageren op degenen die ons
het meest na staan. Maar het kan ook anders. Als
we eindelijk tijd hebben voor elkaar, niet meer in
de dagelijkse file hoeven staan, het krankzinnige
levenstempo doorbroken wordt waaraan we met
handen en voeten geboeid blijken te zijn.

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.

We kunnen deze periode ook beleven als een
ballingschap waarin uit mag kristalliseren waar
het eigenlijk om gaat in dit leven, beter gezegd in
het leven hierna. We kunnen de woorden van God
opnieuw tot ons nemen tegen de achtergrond van
een veel brozer bestaan dan dat we wilden weten.
“We mogen Gods troostende aanwezigheid
ervaren.”
We kunnen ons voegen in Gods plan en ons met al
onze zorgen aan Hem toevertrouwen, zoals Jezus
ons zegt in het tiende hoofdstuk van het Matteüs
evangelie. We kunnen ons, net als de Milanezen
ten tijd van Carolus Borromeus, voegen in de
gebedsritmiek van de Kerk. Gewoon met de getijden,
gratis verkrijgbaar met een app. Daarin bidden we
dagelijks een reeks psalmen die soms zo raak onze
eigen gemoedstoestand verwoorden, van vreugde en
dankbaarheid tot moedeloosheid en verdriet. Maar
ook vol troost, hoop en vertrouwen.
Door het lezen van het dagelijkse evangelie, zo vaak
benadrukt door paus Franciscus, om Jezus steeds
beter te leren kennen en te begrijpen hoe we ons
leven op Hem kunnen afstemmen. En daardoor
gelukkig te worden. Uiteraard in het hemelse,
waarnaar wij op weg proberen te zijn. Maar ook in
het ondermaanse, het onvermijdelijke tranendal,
door zijn troostende aanwezigheid te mogen ervaren,
gek genoeg soms in het lijden zelf. Of door het lijden
van anderen te verzachten. Dat kan door aandacht,
verdraagzaamheid, begrip en solidariteit, maar niet
op de laatste plaats door voor anderen te bidden.
Door Gods barmhartigheid af te smeken voor anderen,
in het geloof dat geen enkel gebed verloren gaat of
zinloos zou zijn. Naast de tastbare kunnen we ook
geestelijke werken van barmhartigheid verrichten,
zelfs als we helemaal niets meer kunnen.
De schat die ons om niet is toevertrouwd kunnen we
echter pas delen als wij zelf bekeren. Als wij er zelf
van en naar leven.

Pinksteren is een christelijk feest waarbij
de gelovigen vieren dat ze de heilige Geest
ontvangen. Het wordt 50 dagen na Pasen
gevierd en daarmee heb je ook meteen de
betekenis van Pinksteren: het woord is
afgeleid van het Griekse pentekostè, dat 50
betekent.
Doordat Pinksteren altijd op een zondag valt
betekent dit dat Hemelvaartsdag altijd op een
donderdag valt. Maar het betekent ook Met
Pinksteren vieren we dat de heilige Geest werd
‘uitgestort’. Dat klinkt als een soort waterval en
volgens de omschrijvingen in de Bijbel was dat
ook wel het gevoel. De eerste christenen hadden
de ervaring dat ze plotseling ‘volgegoten’ werden
met God.
Veel latere gelovigen kennen dat gevoel: dat
God ook in hun binnenste is en hun eigen geest
inspireert. Dat vieren ze met Pinksteren: God
komt zelfs zo dichtbij, dat Hij rechtstreeks in
contact treedt met je eigen brein.
De Bijbel vertelt dat deze ‘uitstorting’ precies 50
dagen na Jezus’ opstanding uit de dood was: dan
werd er ook een Joods oogstfeest gevierd. Volgens
sommige berekeningen was die eerste keer Pasen
op 5 april van het jaar 33 na Christus. De eerste
keer Pinksteren zou dan dus zijn gevallen op 24
mei van dat jaar.
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Waarom vieren we Pinksteren precies 50
dagen na Pasen?
De Bijbel geeft hier geen duidelijk antwoord op
en dan wordt het natuurlijk speculeren. Belangrijk
lijkt in elk geval dat Jezus’ eerste volgelingen,
nadat hij zo dramatisch was gekruisigd en
daarna opgestaan, tijd nodig hadden om het
te laten bezinken. Ze moesten eraan wennen
en omschakelen. Pas daarna konden ze echt
openstaan voor de nieuwe situatie.
Wat ook meespeelt, is dat de eerste keer Pinksteren
tegelijk viel met een Joods feest: Sjavoet, ook
wel het Wekenfeest, dat precies zeven weken

na Pesach werd gevierd. Zeven is een belangrijk
getal in het Jodendom: het staat als priemgetal
voor perfectie. Met Pesach (bij christenen Pasen)
werd de gersteoogst gevierd en ook de bevrijding
uit Egypte. Met Sjavoet (bij christenen dus
Pinksteren) de tarweoogst en dat Mozes de heilige
wet kreeg.
Een oogstfeest is zoiets als bij ons ‘de Hollandse
nieuwe’: je ziet de eerste beetjes van de nieuwe
oogst en daarmee weet je wat voor jaar het wordt.
Zo zien christenen aan de opgestane Jezus hoe de
toekomst van de mensen wordt. En bij de eerste
volgelingen bij Pinksteren zien we hoe later de
gelovigen kunnen worden.

PINKSTEREN IS BELLEN BLAZEN!
Heb jij er ook zo’n hekel aan als je de afwas alleen moet doen? Niemand om gezellig mee te
babbelen, het is een sleur kwarweitje. Maar met het sop van de afwas kan je wel heel leuke
dingen doen. Bellen blazen bijvoorbeeld.
Bellen blazen is een wonderlijk gebeuren. Je hebt
een beetje sop en je hebt je eigen adem. Door
in het sop te blazen ontstaan er de prachtigste
gekleurde bellen, waar iedereen vrolijk van wordt.
Bellen blazen is een mooi beeld voor Pinksteren.
Als we het boek Handelingen openslaan dat lezen
we dat er met Pinksteren van alles gebeurt. Bange,
biddende mensen horen en voelen plotseling wind
rond het huis, er komen vurige tongen boven hun
hoofden en plotseling is de angst verdwenen. De
angst maakt plaats voor enthousiasme. En dat
begint met die wind. Voor ieder mensenkind is wind,
adem, in bijbelse taal hetzelfde woord, is adem het
begin van je leven. Als je na je geboorte geen teug
adem neemt dan kan het leven niet echt beginnen.
De bijbel vertelt ons dat we die teug adem van God
krijgen. In het verhaal van de schepping van de
mens lezen we dat God ons die teug adem inblaast.
Met Pinksteren doet God dat opnieuw. De leerlingen
van Jezus waren doodse mensen geworden, ze
konden niet meer vrij adem halen, zo bang waren
ze. Opgesloten hadden ze zichzelf, ergens binnen
in een huis. Hoe benauwd dat moet zijn geweest,
weten velen van ons inmiddels uit eigen ervaring.
Bang binnen zitten doet iets met je levensmoed,
met je enthousiasme, met je vermogen om blij te
zijn. En dan steekt er een hevige wind op. God kan
het niet langer aanzien, ze moeten adem halen, ze
moeten weer lucht krijgen, ze moeten weer gaan
leven. Gelukkig werkt het, en ademen ze op. Ze
worden weer zichzelf, vurige mensen die idealen
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hebben, die de wereld iets te brengen hebben.
Lukt het ons ook om weer adem te krijgen, om
weer ruimte te zien? Misschien moeten we oefenen
met een potje bellenblaas. Even voelen dat we
met onze adem alleen al de mooiste, vrolijkste
creaties kunnen maken. Blaas eens een bel naar
de buurvrouw, de anderhalve meter overbrugt hij
makkelijk en de zeep maakt de bel onschuldig.
Zalig Pinksteren gewenst.
PS voor de kinderen komt er een kleuterkerk met
Pinksteren. Uiteraard gaat die over bellen blazen.
Je vindt hem op de Facebookpagina Kind en kerk en
wellicht kunnen we hem ook op de website krijgen.

TUSSEN KERK EN SAMENLEVING - BIJDRAGEN VANUIT EEN LEVENSWEG

Het nieuwe boek van Gerard de Wit uit De Bilt is verschenen.

Op vrijdag 13 maart is het nieuwe boek ‘Tussen kerk en samenleving - Bijdragen vanuit een
levensweg’ van Gerard de Wit verschenen. Dit boek over geloofszaken wordt uitgegeven door
Uitgeverij Boekscout.
Samenvatting
De auteur maakt diepe veranderingen die de kerk
als deel van onze maatschappij heeft doorgemaakt
stukje bij beetje concreet. Wat dit boek zo bijzonder
maakt, is dat de auteur reflecteert op de effecten
die deze ontwikkelingen op zijn professionele leven
hebben gehad. Hij maakt dat zichtbaar in teksten en
citaten, die niet tevoorschijn komen uit zijn herinnering maar uit zijn documenten: rapporten, interviews, publicaties en lessen. Hij vermijdt zijn eigen
tekortkomingen niet, en neemt ons mee naar internationale verten tot de V.N. en het Vaticaan aan toe.
Over de auteur
Gerard de Wit loopt zoekend van kerk naar
samenleving en terug. Hij gaat daarbij van heel ver
naar heel dichtbij, en van hemzelf naar heel veel
anderen. “kun je jezelf blijven als de kerk verandert?”
En wat als de samenleving nog meer verandert? Hij
laat je mee zoeken naar het antwoord. Gerard is
geboren in Amsterdam in 1928, en werkte na zijn
pensionering 20 jaar als pastor-vrijwilliger in de Sint
Maarten in Maartensdijk. Hij woont al enkele jaren
in een rustig klooster in De Bilt, is intussen 91, maar
rust nog niet erg. Een jaar geleden kocht hij een
nieuwe computer en vond bij het overzetten van de
inhoud zijn oude archief met daarop de inspiratie
voor dit boek. Het Rooms Leven, al dan niet rijk,
de katholieke school en een godsdienstleraar, een
Nederlandse justitiepastor in het internationale
veld, en een emeritus met als motto “Onderzoek
alles en Behoud het goede”. Een archief als bron.
Fragment uit het boek
Dit klopt in elk geval niet Vaak zeggen we: ‘vergeven
en vergeten’. Maar het is niet waar, het klopt niet:
niemand kan vergeten wat hij heeft gedaan of
ondergaan. Dader of slachtoffer: je kan zelfs niet
vergeven, en evenmin vergeven worden, als je het
gebeuren geen plek gegeven hebt in je eigen leven.
Je weet wat je hebt gedaan, en je weet wat het bij
een ander teweeg heeft gebracht. Pas als dat goed
tot je doorgedrongen is kun je proberen de ander
om vergeving te vragen, en pas als die het aan kan,
kan de ander proberen om vergeving te schenken.
En alleen dan kan het leven doorgaan. Als je, als
slachtoffer of dader, het litteken aanvaardt.

Boekgegevens
Titel: Tussen kerk en samenleving - Bijdragen
vanuit een levensweg, auteur: Gerard de Wit
Verschijningsdatum: 13-03-2020 Aantal pagina’s:
278, ISBN: 9789464030778 Geïllustreerd: nee.
Verkoopprijs: € 22,50 Uitvoering paperback
* inclusief kosteloze verzending in Nederland en
België.

Meer informatie
Heeft u vragen over het nieuwsbericht of wilt u
meer informatie over het boek neem dan gerust
contact op met de auteur:
Gerard de Wit
E-mail: gwmdewit@gmail.com

KEVELAER 2020 GAAT NIET DOOR
Beste mensen
Al maanden zijn de voorbereidingen voor de
jaarlijkse bedevaart naar Kevelaer in volle
gang. Velen zien er naar uit. Maar de huidige
coronacrisis gooit roet in het eten.
Zoals zoveel evenementen moeten wij helaas
melden dat de Kevelaer-bedevaart van ’t Gooi
en Amersfoort op 27 en 28 juli aanstaande niet
door zal gaan en dus ook niet de voorbereidende
bijeenkomsten.
Velen van u hebben dit bericht misschien al wel
verwacht, maar de teleurstelling is toch groot,
zeker ook bij het bestuur.
We hopen dat we elkaar volgend jaar in ieder
geval weer gaan ontmoeten in Kevelaer.
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Misintenties

H Familiekerk
31 mei/1 juni Pinksteren
Riet Wijnands-van Schaik; Coba Vrakking-de Jong;
Agnes Goethals; Liesbeth van der Wee-Zwart; Ria
Wiegmans-Jacobs; Gerrit ten Pas; Riek RademakerBeuken; Tine Heinhuis-Hartevelt
6/7 juni
Riet Wijnands-van Schaik; Coba Vrakking-de Jong;
Agnes Goethals; Liesbeth van der Wee-Zwart; Ria
Wiegmans-Jacobs; Co Verlaan en Bep Verlaan-de
Bruin; Hans van ’t Klooster; Harrie Rademaker
13/14 juni
Riet Wijnands-van Schaik; Coba Vrakking-de Jong;
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; overleden ouders Jan en Annie
van Poppelen-van Logtestijn
20/21 juni
Coba Vrakking-de Jong; Riet Wijnands-van Schaik;
Harry van der Wee
27/28 juni
Riet Wijnands-van Schaik; Coba Vrakking-de Jong;
Tine Heinhuis-Hartevelt
4/5 juli
Co Verlaan en Bep Verlaan-de Bruin; Bart Smeeing
en Annie Smeeing-Dijkman; Pastoor Gerard van de
Beek; overleden ouders Goos en Eefje Hilhorst

HH Petrus en Pauluskerk
30 mei/1 juni Pinksteren
Riet Wijnands-van Schaik; Coba Vrakking-de Jong;
Agnes Goethals; Liesbeth van der Wee-Zwart; Ria
Wiegmans-Jacobs; Gerrit ten Pas; Riek RademakerBeuken; overleden ouders Johan van Esveld en
Cathrien van Esveld-Wolken; overleden ouders
Spijker-Wigtman; Familie Kanne-Koot en ouders
fam. Koot-Elsendoorn; Pastoor Herman Goddijn;
overleden ouders van der Kooij-Hilhorst
6/7 juni
Riet Wijnands-van Schaik; Coba Vrakking-de Jong;
Agnes Goethals; Ria Wiegmans-Jacobs; Liesbeth van
der Wee-Zwart; Riek Rademaker-Beuken; Johannes
Petrus Tolboom; Cees Hilhorst; overleden ouders
Spijker-Wigtman
13/14 juni
Riet Wijnands-van Schaik; Coba Vrakking-de Jong;
Agnes Goethals; Liesbeth van der Wee-Zwart;
Familie Kanne-Koot en ouders fam. Koot-Elsendoorn;
Corrie Hilhorst; overleden ouders Jan en Annie van
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Poppelen-van Logtestijn
20/21 juni
Riet Wijnands-van Schaik; Coba Vrakking-de Jong;
Mies Kuijer-Hilhorst en overleden familie; Harry van
der Wee; Kees Kuijer; overleden ouders SpijkerWigtman
27/28 juni
Riet Wijnands-van Schaik; Coba Vrakking-de Jong;
Hans de Beer; overleden ouders van der KooijHilhorst; Harrie Rademaker
4/5 juli
Overleden ouders Johan van Esveld en Cathrien van
Esveld-Wolken; overleden ouders Spijker-Wigtman;
Familie Kanne-Koot en ouders fam. Koot-Elsendoorn;
Pastoor Gerard van der Beek (jgt); Cees Hilhorst

St. Carolus Borromeuskerk
30 mei/1 juni Pinksteren
Anton Verdegaal; Doortje de Vries-de Vries; Tonia
Brummer-Gerrits; Jan Jasperse; Maria Theodora
Parlevliet; overleden ouders Weerdesteijn-Merts en
dochter Corry;Joh Brouwer en Petronella BrouwerWeerdesteijn
6/7 juni
Anton Verdegaal; Doortje de Vries-de Vries; Gerard
Stalenhoef; Pater Jules Ypma; Zuster MarieAnne van Erven; Maria Bouwens; Maria Theodora
Parlevliet; Hendrikus Parlevliet en Maria Parlevliet–
Ruijgrok; overleden ouders Weerdesteijn-Merts en
dochter Corry; Joh Brouwer en Petronella BrouwerWeerdesteijn
13/14 juni
Maria Theodora Parlevliet; overleden ouders
Weerdesteijn-Merts en dochter Corry;
Joh Brouwer en Petronella Brouwer-Weerdesteijn
20/21 juni
Maria Theodora Parlevliet; overleden ouders
Weerdesteijn-Merts en dochter Corry;
Joh Brouwer en Petronella Brouwer-Weerdesteijn
27/28 juni
André Janssen en Jeane Janssen Hom; Maria
Theodora Parlevliet; overleden ouders WeerdesteijnMerts en dochter Corry; Joh Brouwer en Petronella
Brouwer-Weerdesteijn
4/5 juli
Gerard Stalenhoef; Pater Jules Ypma; Zuster MarieAnne van Erven; Maria Bouwens; Maria Theodora
Parlevliet; Hendrikus Parlevliet en Maria Parlevliet–
Ruijgrok; overleden ouders Weerdesteijn-Merts en
dochter Corry; Joh Brouwer en Petronella BrouwerWeerdesteijn

Lief en leed
Overleden:

Soest
Gerrit ten Pas (90 jr)
Corry Zeeman-Lapré (96 jr)
Ria Wiegmans (78 jr)
Liesbeth van der Wee-Zwart (97 jr)
Agnes Goethals (91 jr)
Jan Grift (96 jr)
Coba Vrakking-de Jong (99 jr)
Riet Wijnands-van Schaik (87 jr)

*
*
*
*
*
*
*
*

Soesterberg
Doortje de Vries-de Vries (56 jr)
Anton Verdegaal (75 jr)

* 1 augustus 1963
* 14 juni 1944

1 mei 1929
5 december 1923
1 januari 1942
10 januari 1923
31 augustus 1928
6 april 1924
27 december 1920
28 april 1933

†
†
†
†
†
†
†
†

17 april
19 april
23 april
24 april
28 april
2 mei
8 mei
10 mei

2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020

† 26 april 2020
† 2 mei 2020

Ook deze maand dopen en huwelijken niet doorgegaan vanwege corona.

Vieringen
Helaas blijven nog zondagse liturgische vieringen tot juli binnen onze parochie afgelast. Op dit
moment weten we nog niet wanneer en in welke vorm de kerken weer open zijn voor vieringen.
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 volgende eucharistievieringen:
31 mei 2020 om 09:30
Hoogfeest van Pinksteren
Eucharistieviering (online!)
Voorganger: J. Skiba
31 mei 2020 om 19:00
Hoogfeest van Pinksteren
(internationale mis)
Eucharistieviering (online!)
Voorganger: R. Vonhögen

1 juni 2020 om 09:30
2e Pinksterdag
Eucharistieviering (online!)
Voorganger: M. Meneses
Eucharistievieringen zijn te volgen
internet op:
- www.katholiekamersfoort.nl
- www.kerkomroep.nl
- www.facebook.com/RKamersfoort

via

U kunt ook collectegeld doneren op rkcollecte.nl
De indeling van de live-stream vieringen na 1 juni
kunt u op onze website vinden.
Mocht u dit niet kunnen kijken, dan is er op
zondagochtend om 10.00 uur een eucharistieviering
op TV op NPO2.
Secretariaat, Steenhoffstraat 41
3764 BJ Soest, tel. 035 6011320
secretariaat@marthamaria.nl
www.marthamaria.nl
www.rksoest-soesterberg.nl
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Algemeen
Secretariaat, Steenhoffstraat 41
tel. 035 6011320

|

|

3764 BJ Soest

secretariaat@marthamaria.nl

www.marthamaria.nl

| www.rksoest-soesterberg.nl

Openingstijden 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.
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Bankrekeningen

Rekeningnummer algemeen Soest
IBAN NL 90 RABO 0379913194
Rekeningnummer Kerk/gezinsbijdrage Soest
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 12 juni 2020.
Het volgende nummer verschijnt
op 30 juni 2020.

Aanmelding RK Driepunt

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

