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 Van de redactie

 Van het pastoresteam

De vakantietijd is aangebroken. De langste dag van het jaar is alweer voorbij, examenkandidaten, 
die geslaagd zijn, gaan straks naar een volgende opleiding, of zoeken een baan. De kinderen van 
het basisonderwijs krijgen binnenkort schoolvakantie en hebben dan weer een langere periode vrij. 

In deze coronatijd vliegt alles zo voorbij, zonder dat 
je erg in hebt. Velen hebben in het begin van het 
jaar misschien wel leuke vakantieplannen gehad, die 
men niet kan of durft te ondernemen. Men houdt nu 
vakantie in eigen land, misschien nog met de auto de 
grens over, of nog dichter bij huis in “Hintergarten”, 
of “Playa del Balconia”. 
Maar we hebben wel allen even rust nodig! Misschien 
nog wel meer na deze spannende en onzekere  tijden. 
Na gedane arbeid is het goed rusten! Een tijd van 
vrij-zijn en van ontspanning doet goed. Het zou een 
gruwelijke tredmolen zijn als het eeuwig werken was 
geblazen. Mensen zouden op mieren gaan lijken. De 
vakantie komt elk jaar als een welkome afwisseling.
Je neemt even afstand van je werk, zeker ook, als 
je nu al maanden thuiswerkt, even geen ZOOM 
vergaderingen. Eens heb ik gelezen “Niet hoeven 
te werken is een goddelijk gevoel. Een tijd van 
feestelijkheid, iets meer mens zijn, een tijd  van 
weten waarom men werkt, van danken voor wat 
men kreeg”. Het is een tijd van herademen in de 
atmosfeer van God.

Maar er is méér! Wij hebben ook tijd om anderen 
terug te vinden. Vakantie is ook de tijd om de 
banden in je gezin weer hechter aan te halen. 
Vader en moeder hebben nu weer alle tijd voor hun 
kinderen, en voor elkaar. Tijdens een fikse wandeling 
of fietstocht. Heerlijk de natuur in. Het water in. Het 
bos in. In speeltuin of dierenpark. Sport en spel 
komen aan hun trekken. Onderlinge banden worden 
er door verstevigd.

Maar, er is nog méér! Je kunt in de vakantietijd ook 
wat tijd vrij maken voor God. Hij is tenslotte de Heer 
van die mooie schepping waarin je zo mag genieten. 
Zoek eens de stilte op! Bijvoorbeeld in een kerk, 
in die mooie ruimte van Gods huis, even op adem 
komen. Als je in iemand gelooft, maak je namelijk 
ook altijd tijd voor Hem. Dat geldt ook voor God.  

Wij wensen iedereen een fijne en ontspannen 
vakantie!

Joke van Kempen namens de redactie

TEAMWEETJES    Wist u dat… 

-  er met de besturen druk vergaderd is over  
het samen weer gaan vieren op 1 juli?

-  er voortaan na iedere bijeenkomst 
schoongemaakt moet worden in onze 
gebouwen? 

-  de site van jongkatholiekamersfoort.nl  
een nieuwe uitstraling krijgt?

-  Wies Sarot kinderactiviteiten aan het opstarten 
is, zoals Kleuterkerk en  
Eerste Communievoorbereiding? 

-  er in het bisdomblad ‘Op tocht’ een foto 
staat van een diakenkandidaat die na de 
zomervakantie in onze parochies stage  
komt lopen? 

-  Suhail Tafur herbruikbare mondkapjes aan 
het sparen is om straks weer met het OV de 
verschillende locaties te kunnen bezoeken?

-  Mauricio Meneses De Pest van Camus herlezen 
heeft en dit boek aan ons allen aan kan 
bevelen? 

-  Frank Sieraal nog nooit in zoveel tuinen koffie 
heeft gedronken? 

-  pastoor Skiba zijn mail gelukkig weer op orde 
heeft? 
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 Bericht van de pastoraatgroep/locatieraad

WEER VIERINGEN IN DE KERK !!!

Lieve mensen wat fijn, per 1 juli a.s. mogen er weer 
eucharistie- en gebedsvieringen in de kerken ge-
houden worden.
Maar helaas zijn er aan het openstellen en het be-
zoeken van de vieringen behoorlijk wat voorwaar-
den gesteld en is de inzet van vele vrijwilligers be-
nodigd. 
Ook mede gelet op het kerkbezoek in de zomer-
maanden hebben locatieraad en pastoraatgroep 
Soest/Soesterberg daarom besloten dat in ieder 
geval voor de maanden juli en augustus, voor Soest 
en Soesterberg, slechts 1 kerk opengaat en er is om 
diverse praktische redenen gekozen voor de HH. 
Petrus en Paulus kerk. Hier kunnen ca. 85  “veilige” 
zitplaatsen gecreëerd worden en is een veilige com-
muniegang mogelijk.
Voor het bijwonen van een viering dient u zich voor-
af aan te melden. 
Dit kan telefonisch via het secretariaat tel.  
035-6011320 en wel van ma. t/m vrijdag van 
8.30 tot 12.00u Maar dit kan ook via de site  
www.marthamaria.nl/vieringen.

U krijgt in beide gevallen een bevestiging, dat u op 
de lijst staat.
Is het moment dan eindelijk aangebroken dat u naar 
de kerk gaat, dan is de ingang aan het kerkplein 
(hoofd ingang), een banner attendeert u nogmaals 
op de gebruikelijke corona-maatregelen, helaas zijn 
er ook enkele aanvullende verzoeken/voorwaarden. 
Bij binnenkomst zal gevraagd worden naar u naam 
en kunt/moet u uw handen desinfecteren bij de zuil 
met gel, tevens wordt u geattendeerd op de loop 
route naar het midden pad ( recht voor het altaar) 
en wordt u naar uw plaats begeleid. De zitplaatsen 
zijn allemaal op 1,5 m. afstand van elkaar en wor-
den aangegeven met een klein engeltje. Er wordt 
telkens een bank leeg gehouden.
Tijdens de communie blijven wij op onze plaats in 
de banken en gaat de priester rond.
Voor het uitreiken van de communie zijn diverse  
maatregelen genomen i.v.m.. met hygiëne.
Als de viering is afgelopen dan verlaten wij, op aan-
wijzing, bank voor bank de kerk door de deuren aan 
het kerkpad. 

TELEFONISCH SPREEKUUR 
OP DE DINSDAGMORGEN VAN 10.00 TOT 12.00 UUR  |  035-6012688

WE WORDEN HET ALLEEN-ZIJN MOE…..  

Nog steeds zijn we allemaal opgeroepen door het 
Coronavirus om zo veel mogelijk thuis te blijven, of 
de 1,5 meter regel in acht te nemen. 
We moeten nog steeds oppassen met drukte. Enkel 
als het echt noodzakelijk is mogen we naar buiten. 
We doen het om de verspreiding van het virus te 
stoppen en op die wijze zo veel mogelijk gezond te 
blijven. 
Thuis blijven raakt ons allemaal, maar vooral de 
ouderen onder ons, zeker hen die in een zorgcentrum 
verblijven en verstoken blijven van regelmatig 
bezoek van familie of kennissen. Daarom heeft onze 
pastoraatgroep van de Willibrord-gemeenschap een 
speciale telefoonlijn geopend voor mensen die deze 
periode dit contact moeten missen. 
Als u op dinsdagochtend een vraag of een probleem 
heeft, of gewoon behoefte hebt aan een gesprek, dan 
kunt u dit telefoonnummer bellen: 035-6012688
U wordt te woord gestaan door Ineke Spijker van de 
pastoraatgroep.  

Soms als het donker is 
en leeg in jou
ontsteek dan 

een vlammetje van hoop
in je binnenste binnen.

 
Hou het vuur brandend

tot Gods vuur
je hart weer verwarmt

en je handen opnieuw vult
om – dan als nieuw

en vol van Gods vuur – 
een vlam van liefde te zijn

waaraan anderen
zich mogen warmen.

 

Marlies Lecocq
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Zowel bij binnenkomst als bij het naar buitengaan 
houden wij natuurlijk de 1,5 mrt. regel aan. De col-
lecte zal plaats vinden bij de uitgang.
Mocht u liever geld overmaken, vóór of na de vie-
ring, dan kunt u een donatie doen via de site.
Kosters, collectanten (zij verzorgen de in- en uitge-
leiding), EHBO’ers, BHV’ers, lectoren en voorgan-
gers zullen er alles aan doen om de vieringen zo 
veilig mogelijk te laten verlopen.
Wij zijn nog dringend op zoek naar mensen met 
EHBO en/of BHV, die tijdens vieringen aanwezig 
willen zijn. Gaarne Rijk van Doorn of Ineke Spijker 
contacten

Als u dit leest, kan ik mij voorstellen, dat u denkt; 
wat een toestand, maar het zijn nu éénmaal de 
voorgeschreven regels. Ik hoop dat u door dit al-
les heen wilt kijken en uitkomt bij het belangrijk-
ste: “wij kunnen wéér samen vieren en elkaar 
met enige afstand weer ontmoeten”, hoe fijn is 
dat!!!!! 
Daarom zeg ik gewoon tot gauw, blijf gezond en 
pas op elkaar

Namens locatieraad en pastoraatgroep Soest/Soes-
terberg
Ineke Spijker

OMZIEN NAAR ELKAAR

Dat vinden de meeste kerkgangers een heel belangrijk aspect van kerk-zijn. Maar nu parochianen 
niet kunnen samenkomen, is dat moeilijk geworden. Toch laten kerken een enorme creativiteit 
en veerkracht zien. Op allerlei manieren wordt contact gezocht met parochianen om ze pastoraal 
en waar nodig ook diaconaal te steunen. De kerken doen daarmee fantastisch werk dat veel 
mensen mentaal en soms ook financieel op de been houdt.

Als kerkgemeenschap zien we naar elkaar om en in 
de toekomst blijven we naar elkaar omzien zowel 
online als fysiek binnen de gestelde richtlijnen. Het 
is met alle beperkingen van deze tijd bijzonder om 
te merken dat we dit samen kunnen!
Tegelijkertijd hebben ook de kerken minder te be-
steden, nu er op zondag niet, zoals gewoonlijk 
gevierd en dus ook niet op de vertrouwde manier 
gecollecteerd kan worden. Juist nu veel mensen 
pastorale en/of diaconale hulp nodig hebben en ook 
uw kerk zo graag aan die vraag wil voldoen, lopen 
de inkomsten terug.
Met de Actie Kerkbalans maken we samen het be-
langrijke werk van pastores, secretariaten en vrij-
willigers 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!

Soest: IBAN NL90 RABO 037 99 13 194 t.n.v. 
Martha Maria, Willibrord
Soesterberg: IBAN NL05 RABO 037 52 01 785 t.n.v. 
Martha Maria, Carolus Borromeus

U kunt ook helpen door tijd en aandacht te geven. 
Wilt u zich inzetten door bijvoorbeeld alleenstaan-
den in uw kerk te bellen of een kaartje te sturen, 
neem dan contact op met ons secretariaat. Zij zul-
len dan via de pastoraatgroepen contacten voor u 
zoeken. 
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90-JARIGE SOESTERBERGSE VERRAST!

Woensdag 27 mei werd mevr. Bep van As 90 jaar. 

Op initiatief van haar zoon Leon werd zij ludieke 
wijze gefeliciteerd door haar vrienden, die haar 
toezongen op het veldje voor haar huis (met een 
speciaal voor haar geschreven tekst) op de melodie 
van het Soesterbergs volkslied. Aangezien we dus 
niet op de koffie konden komen (vanwege Corona) 
hebben we met Bep buiten met z’n allen op afstand 
(de Coronaregel van 1.50 m) koffie gedronken en 
heerlijke slagroomsoesjes gegeten.

Bep van As was vele jaren lid van het dameskoor en 
gemengd koor waar haar man Bert van As dirigent 
van was in de Carolus Borromeus kerk. Ook is zij 
jaren lang in dienst geweest van de werkgroep 
zieken en ouderen en bezocht zij vele ouderen en 
zieken thuis of in het ziekenhuis. We wensen Bep 
en haar familie dat ze samen nog veel gezonde 
jaren met elkaar.

 Berichten vanuit Soest en Soesterberg

NA DE KERSTPAKKETTEN  
NU DE ZOMERACTIE! 

Waarschijnlijk kent u de kerstpakkettenactie, geor-
ga niseerd door de gezamenlijke Soester  kerken. 
Deze is gericht op plaatsgenoten die het financi-
eel niet makkelijk hebben. Wellicht weet u niet dat 
hier ook een zomeractie aan gekoppeld is. Omdat 
bij de ontvangers van pakketten vaak geen finan-
ciële ruimte is voor een vakantie, bieden we hun 
kinderen onder de 16 jaar kaartjes aan voor het 
bioscoop, dierenpark klimbos of een speelgoed-
cadeaubon. Vrijwilligers bezoeken deze 130 gezin-
nen, inven tariseren hun wensen en bezorgen de 
kaartjes in de week vóór de zomervakantie. 

U zult begrijpen dat dit door de ontvangers zeer 
gewaardeerd wordt. 

U kunt deze actie financieel ondersteunen via een 
bijdrage op rekeningnummer 
NL90RABO 030 47 25 390 t.n.v college van 
 diakenen met de vermelding “zomeractie 2020”. 

Hans van Hees, 
namens de werkgroep kerstpakketten

OPENSTELLING H. FAMILIEKERK

Gedurende de maanden juli en augustus zal op 
zaterdag de H. Familiekerk weer open zijn voor 
bezichtiging, het opsteken van een kaarsje of in 
stilte (al dan niet met religieuze muziek op de 
achtergrond) te mediteren. De openingstijden 
zijn van ’s morgens 11.00 uur tot ’s middags 
16.00 uur. Het zou fijn zijn als er parochianen 
zouden zijn, die een of meerdere zaterdagen 
een deel van de openingstijd aanwezig te zijn 
om als gastvrouw/heer op te treden.
Inlichtingen bij V.M. Stolwijk: 035-6011768
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VRIJWILLIGERS IN DE GELOOFSGEMEENSCHAPPEN SOEST EN SOESTERBERG

Ons kapitaal
Een halve eeuw geleden werd het parochiële werk 
nog verricht door de pastoor, kapelaan en kerk-
bestuur. Nu hebben we een pastoor die volledig 
steunt op het parochiebestuur en een heel grote 
groep betrokken vrijwilligers. Als het over kapitaal 
gaat, legt menigeen meteen de link met geld… Het 
kapitaal in onze geloofsgemeenschap zijn de vrij-
willigers. Zo’n 500 parochianen zijn op enigerlei 
wijze actief in de locatie Soest of Soesterberg. Zij 
maken door hun belangrijke bijdrage alle activitei-
ten in de gemeenschappen mogelijk en bevorde-
ren daarmee een goed leefklimaat in die geloofsge-
meenschappen. Hun inzet is onontbeerlijk: zonder 
hen geen vitale parochie!
De vrijwilligers worden begeleid door een van de 
pastores, pastoraatgroep, locatieraad of de con-
tactpersoon van de betreffende werkgroep. 

Motivatie
Een vrijwilliger aan wie je vraagt waarom hij of zij 
zich inzet voor de parochie, antwoordt nogal eens: 
“Ik voel me betrokken bij de parochie, we hebben 
plezier in wat we samen doen, we kunnen het goed 
met elkaar vinden ...” 
In contact komen met mensen en zich daardoor 
verbonden weten met de geloofsgemeenschap, 
wordt ook als een belangrijke reden genoemd. 
Vergeleken met vroeger wil de vrijwilliger van 
vandaag meer weten waar hij aan toe is, wat zijn 
werkzaamheden zijn, met welke frequentie er een 
beroep op hem wordt gedaan en voor hoelang. 

Vrijwilligers en werkgroepen
Op diverse gebieden maken we dankbaar gebruik 
van de capaciteiten van onze vrijwilligers. We noe-
men hier een aantal van die terreinen om u een 
idee te geven van hun werkzaamheden. 

Administratie en financiën
− Budgethouder voor de lokale gemeenschap.
−  Zij die de administratie en de Actie Kerkbalans 

verzorgen voor onze geloofsgemeenschap in 
Soest/Soesterberg.

−  Parochianen die elk jaar de informatie en de in-
tekenbrief voor de Actie Kerkbalans bezorgen.

Liturgie
−  Kosters, die de voorbereidingen treffen voor de 

vieringen.
−  Misdienaars, acolieten en lectoren, die actief 

zijn tijdens vieringen.

− Koren, die de vieringen opluisteren.
−  Collectanten, die de financiële gaven tijdens de 

viering ophalen.
−  Dames of heren die de bloemversieringen 

 verzorgen.
−  De dame/heer die de gedachteniskruisjes voor 

de overledenen maakt.
−  Zij die na de viering de koffiemomenten verzor-

gen.
−  De werkgroep die zich bezighoudt met gezins-

vieringen e/o kleuterkerk. 
−  Onze gebedsgroepen, waaronder de biddende 

moeders, rozenkransgebed  

Onderhoud begraafplaatsen en kerkgroen
−  Parochianen die zorgdragen voor de begraaf-

plaatsen.
−  Parochianen met groene handen, die het tuinon-

derhoud bij kerken en pastorie verzorgen.
−  Bouwers van de kerststallen, die elk jaar het 

Kind in de kribbe leggen en de andere bewoners 
een plaatsje geven.

Onderhoud gebouwen
−  Zij die het interieur van de kerk onderhouden en 

het koper poetsen.
−  Techneuten die allerlei hand- en spandiensten 

verlenen bij beheer en onderhoud van de ge-
bouwen.

− Zij die dagelijks zorgdragen voor de kapellen.

PR en communicatie
−  De redactie en de techneuten die onze website 

vormgeven en beheren.
−  De redactie en allen die bijdragen aan de bladen 

M&M en RK Driepunt, 
−  en de parochianen die bij nacht en ontij deze 

bladen bezorgen.
−  Parochianen die het mogelijk maken dat in de 

zomerperiode en op speciale momenten onze 
kerken open zijn voor het publiek.

Voorbereiding bijzondere vieringen
−  Ouders die samen met een van de pastores in 

een werkgroep 
− de E.H. Communie voorbereiden.
−  Ouders die samen met een van de pastores in 

een werkgroep 
− het Vormsel voorbereiden.
−  De Avondwakegroep (PGV), die samen met de 

familie de avondwake of uitvaart voorbereidt en 
erin voorgaat.
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Overige werkgroepen
− Gastvrouwen in ons parochiecentrum De Sleutel
−  De wijkcontactpersonen, en pastorale bezoek-

groep, die zieke en eenzame parochianen ver-
rast met een bezoekje, een bloemetje of een 
kaartje.

−  De parochianen, die na een zondagse viering, 
communie brengen bij ouderen, 

 die niet zelf meer naar de kerk kunnen. 
−  De parochianen, die ouderen ophalen en naar 

huis brengen na een zondagse viering.
−  De parochianen, die assisteren, bij vieringen in 

verzorgings- en verpleeghuizen.

−  De Werkgroep Oecumene, die de ontmoeting 
tussen onze geloofsgemeenschappen en de PKN 
gemeenten bevordert.

−  De werkgroep Caritas, die degenen die het min-
der hebben in onze samenleving, financiële hulp 
bezorgen, of de kerstpakkettenactie/zomeractie 
opzetten.

 
Wij hebben altijd nog een tekort aan vrijwilli-
gers, dus bent u geïnteresseerd en wilt u zich 
als vrijwilliger aanmelden, dan kan dat via 
ons secretariaat, telefonisch of per email, of 
via het aanmeldformulier op de website.

HET LUIDEN VAN HET ANGELUS... 

Vaak hoor je mensen zeggen: wat betekent 
toch dat luiden? 

Niet het luiden voor een Heilige Mis, maar dat aparte 
luiden, bijvoorbeeld om 12 uur en om 18 uur. 

In bijna heel Europa luidt bij de katholieke kerken 
elke dag (2 of 3 maal) het Angelus. 

Een goede hoorder ontdekt dan het volgende: 
Je hoort direct na het slaan op de tijdstippen van  
6 uur of  8 uur, 12 uur en 18 uur: 
3x “slaan”, pauze, dan weer: 3x “slaan”, pauze, dan 
weer: 3x “slaan”, pauze 
en dan luidt het een volle minuut ter afsluiting. 

Dit ‘ritmisch’ klokkenspel begeleidt het eeuwenoude 
Angelusgebed ofwel het gebed ‘Engel des Heren’. 
De gelovige wordt opgeroepen op deze tijdstippen 
het Engel des Heren te bidden. 
Wanneer U dit gebed bidt, dan merkt U dat de 
 gebedsregels precies begeleid wordt met het ‘klep-
pen’ en het ‘na-luiden’. 

De pauzes geven de gelovigen de gelegenheid om op 
3 plaatsen het Weesgegroet te bidden. Vroeger stond 
een kloosterling in de kapel aan het klokkentouw te 
trekken: met de gelovigen buiten het  gebouw, de 
werkers in de velden enz, was er op die gebeds-
momenten een grote eenheid. 

Men stopte even met het werk en bad met hen in 
stilte mee. 

God aanbidden, God danken, Maria aanroepen als 
moeder van de Verlosser, kortom de drukte van je 
 eigen werk gewoon onderbreken omdat je weet dat 
je uiteindelijk als mens alles aan Hem te danken 
hebt. 

Gewoon even stil worden ... en als daarbij een klokje 
klept, wordt die stilte vanzelf een vruchtbaar gebed 
zoals Maria dat ook heeft ervaren: De Engel des He-
ren heeft aan Maria geboodschapt ... 

7



MARIAGROTTEN IN SOEST EN SOESTERBERG VERDWENEN
door René van Hal

Net als de gildeheiligen Sint Aechten en Sint Anna, de patroonheiligen Petrus en Paulus is er ook al 
eeuwenlang een speciale band tussen de Soesters en Maria. 

Al in de 15e eeuw is de naam van Maria verbon-
den met twee kloosters die Soest in die tijd rijk is 
geweest. Het klooster Mariënburg achter de Oude 
Kerk, een klooster van de Zusters Birgitinessen, als 
ook in de Birkt het klooster van de Mariënhof, van 
de  Broederschap des Gemeenen Levens. Voor de 
 meeste parochianen is dit nog wel bekend.

Minder bekend zal zijn dat gedurende vele tientallen 
jaren in de 19e en 20ste eeuw in Soest drie Maria-
grotten hebben gestaan verwijzend naar de verschij-
ningen van Maria aan Bernadette in Lourdes. Deze 
Mariagrotten stonden in de tuinen van drie kloos-
ters, t.w. het Sint Jozefgesticht (Zusters Onze Lie-
ve Vrouw van Amersfoort), en Nieuw-Mariënburg 
(Zusters  Augustinessen van Heemstede), beiden in 
Soest, maar ook in de voor de buitenwereld afgeslo-
ten tuin van het Cenakel in Soesterberg (Congrega-
tie van de Dienaressen van de Heilige Geest van de 
Altijd durende Aanbidding in de volksmond ook wel 
de Roze Zusters genoemd).

Met het vertrek van de zusters resp. in 1962, 1978 
en 1999 zijn ook de Mariagrotten verdwenen. Huize 
Sint Jozef werd verkocht aan de gemeente Soest en 
in gebruik genomen door de Vereniging Artishock. 
De tuin werd al direct aangepakt, waarmee de grot 
verdween. Bij Mariënburg was er in 1978 tegelijker-
tijd sprake van de afbraak van alle panden op het 
terrein als ook de Mariakerk die daar stond. Op het 
terrein kwam een nieuw bejaardentehuis met aan-
leunwoningen (Mariënheuvel en Mariënhorst) als ook 
een kleinere Mariakerk (die inmiddels ook al weer is 
afgebroken). Pas enkele jaren later is de vijverpartij 
met brug hersteld. De Mariagrot is toen niet terug-
gekomen. Wel heeft het Heilig Hartbeeld een nieuwe 
plek gekregen.

De afbraak van de Mariagrot in de tuin van het 
 Cenakel in Soesterberg heeft in 1999 wel meer aan-
dacht gekregen. Een werkgroep uit Soesterberg 
heeft nog geprobeerd de Mariagrot te behouden. Dat 
is niet meer gelukt. De procedure om de Mariagrot af 
te breken was al in een te ver stadium. 

Naast het verdwijnen van deze Mariagrotten zijn 
ook drie rust-/retraiteplekken in ons dorp verdwe-
nen. Natuurlijk komen we op verschillende plekken 

nog beelden van Maria tegen in de verschillende 
kerken, het Stiltecentrum, maar ook in enkele ge-
bouwen in Soest zoals boven de ingang van Museum 
Soest (voorheen Huize Sint Jozef).  Ook in veel hui-
zen zullen we nog een Mariabeeld aantreffen. Naast 
beeltenissen van Jezus zullen van Maria de meeste 
beelden zijn gemaakt in de afgelopen eeuwen. Voor 
rustpunten kent ook Nederland nog veel Mariabede-
vaartplaatsen en Mariakapellen. Misschien een mooi 
doel om deze zomermaanden eens op te zoeken.

in de tuin Huize Sint Jozef

in  de tuin Cenakel Soesterberg

in de tuin

Huize Nieuw-Mariënburg
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MARIA TENHEMELOPNEMING  

Maria-Tenhemelopneming is de Rooms-katho-
lieke benaming voor de feestdag van de opne-
ming van Maria in de hemel “met lichaam en 
ziel”. In de Orthodoxe Kerk wordt dit feest de 
Ontslapenis van de Moeder Gods genoemd. 

Ontstaansgeschiedenis van de feestdag 
Over het overlijden en vervolgens met lichaam en 
ziel opgenomen worden in de hemel van Maria zijn 
verschillende verhalen in omloop die uit de kerkelijke 
traditie afkomstig zijn. In de Bijbel wordt er niet over 
gerept. Maria moet ergens tussen 36 en 50 n.Chr. zijn 
overleden ofwel in Jeruzalem ofwel in Ephese. Vol-
gens een bepaalde traditie waren alle apostelen hier-
bij aanwezig, behalve Tomas. Toen deze arriveerde 
was Maria’s lichaam al begraven en om haar toch eer 
te bewijzen bezocht Tomas in zijn eentje haar graf. 
Tomas zag toen de tenhemelopneming van Maria. 
Daarbij kreeg hij van Maria haar gordel. De overige 
apostelen geloofden dit niet totdat hij hun de gordel 
toonde en het lege graf. Een opmerkelijke omkering 
van de situatie toen Tomas als enige apostel aanvan-
kelijk niet geloofde in de verrezen Christus. 

De Legenda Aurea van Jacobus de Voragine vermeldt 
een andere overlevering die wél meer aansluit bij de 
Bijbelse Tomas. Ook hier zijn alle apostelen, behal-
ve Tomas, getuige van Maria’s dood, maar eveneens 
van haar tenhemelopneming. Als Tomas zich later 
aansluit bij hen, gelooft hij de apostelen niet. Plot-
seling valt de gordel van Maria uit de hemel, waarop 
Tomas alsnog gelooft dat Maria lijfelijk ten hemel is 
gevaren. Na het concilie van Efeze (431), waar Maria 
de titel “Moeder van God” (Theotokos) kreeg toebe-
deeld, kende de Mariaverering een sterke opgang. 

De oudste feesten ‘Maria Boodschap’ en de ‘Op-
dracht in de tempel’ waren nog vooral op Christus 
zelf  gericht. Later ontstonden feesten waarbij Maria 
als heilige werd geëerd: ‘Maria Geboorte’ en ‘Maria- 
Tenhemelopneming’. Dit laatste werd in 582 door 
 keizer Mauritius officieel in Byzantium ingevoerd. Op 
15 augustus werd voor die tijd al de verjaardag van 
de kerkwijding van een aan Maria toegewijde basi-
liek op de weg tussen Betlehem en Jeruzalem ge-
vierd. Rome nam het feest van Maria-Tenhemelop-
neming over in de zevende eeuw onder paus Sergius 
I. De Transitus Mariae-geschriften uit de zesde eeuw 
geven aan dat de dood van Maria als theologische 
vraagstelling toen reeds actueel was. Aanvanke-
lijk was ‘Ontslaping’ de naam voor deze feestdag: 
‘Dormitio Mariae’ (Latijn) en ‘Koimesis Theotokou’ 

(Grieks). In het westerse christendom werd, onder 
invloed van apocriefe teksten en volkslegenden, van-
af de achtste eeuw de term ‘Tenhemelopneming van 
Maria’ gebruikt. In het Nieuwe Testament staat ech-
ter nergens dat Maria in de hemel is opgenomen. 

Dogmaverklaring
Tijdens het eerste Vaticaans concilie (1869-1870) 
hadden 200 bisschoppen om de dogmatische defini-
tie van de lichamelijke tenhemelopneming van Maria 
gevraagd. In 1950 kondigde Paus Pius XII officieel 
het dogma fidei van de Tenhemelopneming af en 
bevestigde het in de Apostolische Constitutie Muni-
ficentissimus Deus. De protestantse gemeenschap 
reageerde negatief. De Orthodoxe Kerk gelooft wel-
iswaar dat de Moeder Gods lichamelijk is opgevaren 
naar de hemel, maar kent desondanks geen dog-
ma dat de lichamelijke tenhemelopneming van de 
 Moeder Gods behelst. In de kerkelijke traditie van de 
orthodoxie spreekt men onverkort van het Ontslapen 
van de Moeder Gods. 

Actuele viering
In de Rooms-katholieke Kerk is Maria-Tenhemelop-
neming een hoogfeest en wordt steeds op 15 augus-
tus gevierd. In veel (katholieke) landen, waaronder 
België, Polen, Frankrijk, Luxemburg, Italië, Oosten-
rijk, Slovenië, Spanje en gedeeltelijk in Duitsland 
(in Saarland en gedeeltes van Beieren) is het een 
wettelijke feestdag. Het in de volksmond gebruikte 
“Maria Hemelvaart” is volgens het katholieke geloof 
niet correct omdat Maria niet zelf ten hemel opsteeg 
maar door God in de hemel werd opgenomen. 

In Antwerpen en omgeving, wordt tijdens 15 augus-
tus tevens Moederdag gevierd. In de Orthodoxe Kerk 
wordt het feest nog traditioneel aangeduid met de 
“Ontslapenis van de Moeder Gods”. Aan de viering 
gaat ook thans nog een voorbereidende vasten en 
een “voorfeest” op 14 augustus vooraf. De naviering 
duurt tot en met 23 augustus. In de Orthodoxe ker-
ken van Jeruzalem, Rusland, Oekraïne, Servië, Geor-
gië, Polen en de kloosters van het schiereiland Athos 
wordt het feest gevierd op 28 augustus, dit vanwege 
het uiteenlopen van de juliaanse kalender en grego-
riaanse kalender. 
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“DENK NIET WIT, DENK NIET ZWART, MAAR IN DE KLEUR VAN JE HART” 

Frank Boeijen schreef het lied Zwart Wit naar aanleiding van de moord op de 15-jarige Kerwin 
Duinmeijer in 1983. Toen hij het nummer net had uitgebracht werd hem door de politie verteld 
dat de dader hem vanuit de gevangenis had bedreigd. Hij moest met beveiliging optreden. 

In een interview in 2017 zegt Boeijen: “Ik vind het 
ontzettend jammer dat het nummer nu nog actue-
ler is dan toen. Het lijkt alsof het nu gewoon is om 
mensen buiten te sluiten, om ze te ontmenselijken, 
om ze te generaliseren.” Boeijen hoopte dat meer 
artiesten zich zouden uitspreken: “Ik hoop dat ze 
er iets mee doen en dat er weer meer politiek be-
wustzijn komt. Dat moet natuurlijk ieder voor zich 
uitmaken, maar op een gegeven moment vind ik 
wel dat je je voor je eigen geweten uit moet spre-
ken - ook al word je aan alle kanten bedreigd.” 

Vorig jaar vertelde de zanger dat zijn klassieker 
Zwart Wit eigenlijk een nieuwe versie verdient: 
“Het zou mooi zijn om dat nummer weer opnieuw 
uit te brengen”, aldus Frank, die al had nagedacht 
over hoe de remake eruit moet komen te zien. “Het 
refrein, de moraal van het verhaal, blijft hetzelfde. 
Maar nieuwe coupletten.” 
Hoe actueel het lied van Frank Boeijen is wordt ons 
de afgelopen maand pijnlijk duidelijk. De afschu-
welijke beelden van de martelgang van de zwarte 
Amerikaan George Floyd, in een straat van Minne-
apolis onder de knie van een blanke politieagent, 
heeft de wereld in beweging gebracht. In het besef 
dat het hier niet om een geïsoleerde gebeurtenis 
gaat. 
In vele steden en staten van het machtigste land 
ter wereld zijn politiekorpsen door het virus van 
het racisme geïnfecteerd. Je kunt natuurlijk altijd 
je ogen voor deze werkelijk-
heid sluiten, of de vreedzame en massale demon-
straties overdag met de nachtelijke rellen en plun-
deringen associëren, om het protest in diskrediet te 
brengen. Maar dat kan niet als je de president van 
de Verenigde Staten bent. Als staatshoofd moet 
je naar de dichtstbijzijnde camera’s en microfoons 
rennen om in een lange toespraak aan de natie je 
medeleven te tonen, begrip voor de emoties te ui-
ten. Je moet het land bij elkaar 
houden en je volk, in het bijzonder de zwarte ge-
meenschap, troosten. Maar het woord empathie 
heeft Donald Trump blijkbaar niet bij geboorte 
meegekregen. 
Mensen zijn woest. Gouverneur Cuomo van New 
York noemde de namen van zes gekleurde Ame-
rikanen die de afgelopen decennia door politiege-
weld stierven. Met pijnlijk gemak maakte hij even 

later de lijst nog langer, want racistisch geweld lijkt 
in sommige politiekorpsen een kwestie van genen. 
Op 28 augustus 1963 organiseerde Martin Luther 
King de mars naar Washington (March on Washing-
ton for Jobs and Freedom). Een betoging om op te 
komen voor de rechten van de Afro-Amerikaanse 
burgers. 
Na de mars gaf Martin Luther King in de National 
Mall zijn beroemde toespraak “I Have a Dream”. 
We zijn bijna 60 jaar verder en de dood van George 
Floyd heeft opnieuw beschamend zichtbaar ge-
maakt hoe diep racisme is geworteld in de wes-
terse wereld. Niet alleen in de VS, maar ook hier 
in Nederland zal het gesprek over dit gevoelige 
thema gevoerd moeten worden. We kunnen ons 
niet domweg onderdompelen in een geruststellend 
zwijgen, we dragen de verantwoordelijkheid om 
ook de pijnlijke realiteit, die achter het racisme in 
onze eigen samenleving schuilgaat, onder ogen te 
zien. De mars van Martin Luther King is bij lange 
na niet voltooid. En Frank Boeijen zal “Denk niet 
wit, denk niet zwart, maar in de kleur van je hart” 
moeten blijven zingen. 
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VAKANTIESTRESS? 

Op vakantie gaan kan ook behoorlijk stressvol zijn. Emeritus-hoogleraar Emoties en Welbevin-
den Ad Vingerhoets van de Tilburg University deed onderzoek naar vrije tijd en stress. Hij ziet 
dat mensen vaak te hoge verwachtingen hebben van een vakantie in het buitenland en dat va-
kantiegangers zichzelf allerlei verplichtingen opleggen.

OP VAKANTIE HOEF JE NIETS, DUS OOK NIET WEG

Wie thuisblijft tijdens zijn vakantie hoeft geen 
auto route uit te stippelen, te speuren naar goed-
kope vlieg- of treintickets, te testen of de luchtbed-
den nog wel te gebruiken zijn, uit te zoeken of de 
beoogde accommodatie wel geschikt is voor kleine 
kinderen of aan te sluiten in de file.

Dit was een reden voor Wilma Kijlstra (42) om de 
afgelopen zomervakantie met haar drie kinderen 
thuis te blijven. “Iedere vakantie opnieuw raakte 
ik zo gestrest van de voorbereidingen dat ik er de 
nacht voor we weggingen niet van sliep”, vertelt 
ze. “Dan was ik in mijn hoofd allerlei checklists aan 
het afgaan: is dit ingepakt? Is dit mee?”

Daarom bleef ze afgelopen jaar gewoon thuis in 
Assen. “We vertelden niemand dat we gewoon 
thuis waren en hadden alle tijd voor onszelf. Dat is 
toch het hele idee van vakantie, dat je niets hoeft?”

HOUD HET FRIS  
DOOR VEEL NIEUWE DINGEN TE DOEN

De Britse avonturier Alastair Humphrey is een groot 
voorstander van de thuisblijfvakantie. Zijn filosofie 
is dat je geen verre reizen of populaire bestem-
mingen nodig hebt om je batterij op te laden en de 
sleur van het dagelijks leven te doorbreken. Zolang 
je maar veel nieuwe dingen blijft doen en jez

Hij bedacht daarvoor het ‘microavontuur’: een 
kort, lokaal en goedkoop, maar toch spannend 
en uitdagend uitstapje. Denk aan kamperen in je 
 eigen tuin, in een boom klimmen of een wandeling 
bij maanlicht.

Anderen moeten er juist niet aan denken om thuis 
te blijven. “Wij blijven tijdens de kerstvakantie al-
tijd thuis, maar dan heb je toch allerlei verplichtin-
gen”, zegt Caro Zwart uit Lelystad. “Ik merk dat ik 
snel huishoudelijke klusjes oppak of naar verjaar-
dagen ga. Ik mis dan het vakantiegevoel.”

Bereid een thuisblijfvakantie daarom net zo voor 
als een vakantie waarbij je weggaat, zegt Kijlstra. 
“Meld van tevoren dat je vakantie hebt en niet ge-
stoord wil worden. Berg je laptop en je telefoon 
op en laat klussen in huis liggen voor een andere 
keer.”

TIPS VOOR EEN THUISBLIJFVAKANTIE
•  Laat collega’s weten dat je vakantie hebt, maar 

zeg niet dat je thuis blijft
• Berg je laptop op
•  Eet dingen die je een vakantiegevoel geven: 

stokbrood, kaasjes of nectarines
•  Via Campspace of Natuurkampeerterreinen vind 

je goedkope kampeerterreinen in de buurt
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NADENKEN OVER DE KERK IN NA-CORONATIJD

Nu de coronacrisis over het hoogtepunt heen lijkt te zijn, beginnen steeds meer gedachten op te 
komen over de vraag: hoe moet het verder, niet alleen in de samenleving, maar ook met de kerk?

U vindt het op www.deroerom.nl . Onder de waar-
schuwende titel “gesloten kerken, een voorproef-
je van de toekomst?” heeft de Tsjechische pries-
ter-theoloog Tomas Halík een artikel geschreven. Hij 
waarschuwt ons ervoor, dat de tijdelijke sluiting van 
kerken als gevolg van het coronavirus, gezien kan 
worden als een wake-up call voor de toekomst. To-
mas Halík werd priester in de ondergrondse kerk in 
Tsjechië om de communistische tijd. 
In het essay vraagt Halík zich af of in de niet al te 
verre toekomst niet meer en meer kerken voor-
goed gesloten zullen worden – niet vanwege externe 
krachten zoals de huidige pandemie, maar vanwege 
onwil van de kerk om te hervormen. Halík sluit zich 
aan bij paus Franciscus, die zegt dat de kerk een 
“veldhospitaal” zou moeten zijn. Halík voegt hieraan 
toe: “Zij moet zich niet in een comfortabel “splendid 
isolation” uit de wereld terugtrekken, maar over de 
eigen schaduw heen springen en diegenen helpen 
die fysiek, psychologisch, sociaal en spiritueel ge-
wond zijn. Dit zou onder meer kunnen verzoenen 
met het feit dat die kerk het tot voor kort zijn ver-
tegenwoordigers toestond mensen te verwonden – 
zelfs de meest weerloze onder hen.”
De kerk zou in de toekomst moeten proberen de we-
reld een totaal andere vorm van christendom aan 
te bieden. ‘We zijn er veel te sterk van overtuigd 
geweest dat de wereld – dat wil zeggen ‘de anderen’ 
zich moet bekeren. En we hebben de noodzaak van 
onze eigen bekering vergeten. En dat niet alleen. We 
hebben niet alleen nagelaten na te denken over hoe 
we onszelf konden verbeteren, maar ook lieten we 
de vraag liggen hoe we in plaats van’ statische chris-
tenen’ ‘´dynamische christenen’ konden worden. 
Het moet een diepere hervorming zijn die beslissend 

de kern van de evangelische boodschap raakt, “de 
noodzaak waarover paus Franciscus altijd spreekt”.
Halík, schrijft dat sociologische studies aantonen 
dat het aantal mensen dat zich thuis voelt in een 
traditionele religie afneemt. Dat geldt ook voor het 
aantal overtuigde atheïsten. Daarentegen groeit het 
aantal “zoekers” en mensen die ongevoelig zijn voor 
religieuze vragen. Hij zei dat er zoekers te vinden 
zijn onder zowel gelovigen als niet-gelovigen, die 
“verlangen naar een bron die hun dorst naar de zin 
/ zin van het leven zal lessen”. De tijd van de zoe-
ker is nu aangebroken, benadrukt Halík. Maar dat 
betekent dat christenen moeten stoppen met be-
keren.’We moeten niet proberen de zoekers zo snel 
mogelijk te’ bekeren ‘en ze in te lijven in de reeds 
bestaande instellingen en de mentale beperkingen 
van onze kerken… Jezus, was niet op zoek naar de 
verloren schapen om hen terug te brengen in de 
toen bestaande structuren van de Joodse religie, 
omdat Jezus wist dat er nieuwe zakken nodig wa-
ren voor nieuwe wijn. Christelijke gemeenschappen, 
parochies, bewegingen en religieuze ordes moeten 
proberen hetzelfde doel te bereiken dat leidde tot 
de oprichting van de Europese universiteiten – “dat 
is een School van Wijsheid waar vrije discussie en 
diepgaande contemplatie wordt gezocht”.’Uit der-
gelijke eilanden van spiritualiteit en dialoog zal een 
genezende kracht voor onze zieke wereld kunnen 
voortvloeien’, aldus Halik.
Nu we nog aan het bijkomen zijn van de coronaperi-
kelen, kunnen we de tijd benutten om de gedachten 
en prikkels van deze theologen eens tot ons te laten 
doordringen, en met elkaar te bespreken want de 
tijden worden anders, het wordt niet meer zoals het 
was.
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Alle misintenties worden opgenomen in de vieringen in de  
 
HH Petrus en Pauluskerk

11-12 juli 
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; Corrie Hilhorst; Henk Hulsdouw 
en Nel Hulsdouw-van Wede; Maria Theodora 
Parlevliet; overleden ouders Weerdesteijn-Merts en 
dochter Corry; Joh Brouwer en Petronella Brouwer-
Weerdesteijn
 
18-19 juli 
Familie Kanne-Koot en ouders fam. Koot-Elsendoorn; 
overleden ouders van der Kooij-Hilhorst; Mies Kuijer-
Hilhorst en overleden familie; Pastoor Ludovicius 
Rademaker; Maria Theodora Parlevliet; overleden 
ouders Weerdesteijn-Merts en dochter Corry; Joh 
Brouwer en Petronella Brouwer-Weerdesteijn

25-26 juli
Tine Heinhuis-Hartevelt; Herman Schimmel, Cilia 
Schimmel-Verhoef en Gijs Schimmel; Hans de Beer; 
Pastoor Mattheüs Dashorst & Johannes van Delden; 
Corrie Hilhorst; Herman Schimmel, Cilia Schimmel-
Verhoef en Gijs Schimmel; overleden ouders Spijker-
Wigtman; Marinus Christianus van der Avort; Maria 
Theodora Parlevliet; overleden ouders Weerdesteijn-
Merts en dochter Corry; Joh Brouwer en Petronella 
Brouwer-Weerdesteijn

1-2 augustus
Co Verlaan en Bep Verlaan-de Bruin; Bart Smeeing 
en Annie Smeeing-Dijkman; overleden ouders Johan 
van Esveld en Cathrien van Esveld-Wolken; overleden 
ouders Spijker-Wigtman; Familie Kanne-Koot en 
ouders fam. Koot-Elsendoorn; Janny Nuijsink-
Versteegen; Cees Hilhorst; 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

8-9 augustus
Co Verlaan en Bep Verlaan-de Bruin; Bart Smeeing 
en Annie Smeeing-Dijkman; Piet en Marie van 
Nieuwburg-Langendorff; Tine Heinhuis-Hartevelt; 
overleden ouders Goos en Eefje Hilhorst; Dini 
Backelandt-Hazelhoff (jgt); Hans van ’t Klooster; 
Maria Reiniera Tolboom-Willemse; Corrie Hilhorst; 
Maria Reiniera Tolboom-Willemse; Maria Theodora 
Parlevliet; overleden ouders Weerdesteijn-Merts en 
dochter Corry; Joh Brouwer en Petronella Brouwer-
Weerdesteijn

15-16 augustus 
Familie Kanne-Koot en ouders fam. Koot-Elsendoorn; 
Mies Kuijer-Hilhorst en overleden familie; Kees 
Kuijer; Maria Theodora Parlevliet; overleden ouders 
Weerdesteijn-Merts en dochter Corry; Joh Brouwer 
en Petronella Brouwer-Weerdesteijn

22-23 augustus
Tine Heinhuis-Hartevelt; overleden ouders Spijker-
Wigtman; Maria Theodora Parlevliet; overleden 
ouders Weerdesteijn-Merts en dochter Corry; Joh 
Brouwer en Petronella Brouwer-Weerdesteijn
  
29-30 augustus
Voor de overleden en levende leden en vrienden van 
het Groot Gaesbeeker Gilde; Hans de Beer; Maria 
Theodora Parlevliet; overleden ouders Weerdesteijn-
Merts en dochter Corry; Joh Brouwer en Petronella 
Brouwer-Weerdesteijn

 Misintenties 
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 Vieringen

Zoals u eerder in het blad heeft kunnen lezen is voorlopig enkel de HH Petrus en Pauluskerk 
geopend voor vieringen.  

Als u wilt deelnemen, dan dient u zich van te voren 
aan te melden op onze website
www.marthamaria.nl/vieringen, telefonisch via 
het secretariaat (035-6011320) of per email naar 
secretariaat@marthamaria.nl. 

U kunt evt. ook nog de on-line vieringen vanuit de 
St. Josephkerk blijven volgen op zondag om 9.00 
uur, via internet op: www.katholiekamersfoort.
nl of www.kerkomroep.nl of www.facebook.com/
RKamersfoort of de vieringen op NPO2 kijken.
U kunt ook collectegeld doneren op rkcollecte.nl

 Lief en leed

Overleden:
Soest
Bart Jasperse (81 jr) * 31 maart 1939 †  28 mei 2020

Dopen en huwelijken nog uitgesteld vanwege corona. 

PETRUS EN PAULUSKERK TIJD VIERING VOORGANGER

Zo. 5 juli 11.00 uur E J. Skiba

Za. 11 juli 19.00 uur E J. Skiba

Zo. 19 juli 10.00 uur G PGV

Za. 25 juli 19.00 uur E J.Skiba

Zo. 2 augustus 11.00 uur E R. Vonhögen

Za. 8 augustus 19.00 uur E M. Meneses

Zo. 16 augustus 11.00 uur E J. Skiba

Za. 22 augustus 19.00 uur G PGV

Zo. 30 augustus 11.00 uur E M. Meneses
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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  
IBAN NL 90 RABO 0379913194 
Rekeningnummer Kerk/gezinsbijdrage Soest
IBAN NL 61 RABO 0315996536
t.n.v. Martha Maria, Willibrord

Rekeningnummers misintenties en  
kerkbijdrage Soesterberg
IBAN NL05 RABO 0375201785 of 
IBAN NL05 INGB 0000553800
t.n.v. Martha Maria, Carolus Borromeus

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 10 augustus 2020.  
Het volgende nummer verschijnt  
op 26 augustus 2020.

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