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 Van de redactie

 Van de locatieraad

Hier is weer ons blad aan het begin van de nieuwe seizoen, maar ook gaan we naar het einde 
van de zomer. De zomer is normaal gesproken een tijd van ontspanning en vrolijkheid. Nadat 
schoolonderzoeken en eindexamens waren afgerond, genieten mensen van de zon en de natuur en 
trekken er op uit: de beloning voor ons werk tijdens de rest van het jaar.

Hoe anders was deze zomer! Door de pandemie en 
alle maatregelen die werden genomen tegen verdere 
verspreiding van het coronavirus zijn vele vakanties 
naar andere oorden niet doorgegaan, en heeft men 
niet vakantie kunnen vieren op de manier die men 
gewend is. Ook bij een aantal mensen stond het 
hoofd er niet naar om vakantie te vieren, vanwege 
angst om het virus op te lopen, of misschien omdat 
men geliefden heeft moeten missen die aan het 
virus zijn bezweken.

Als kerkgemeenschap hebben we vanaf juli weer 
vieringen kunnen bijwonen in één van onze drie 
kerken, en vanaf september, gaan we ook weer in de 
andere kerken vieren. Een aantal groepen gaan ook 
weer van start met hun bezigheden, en we hopen, 
dat onze activiteiten steeds meer kunnen worden 
uitgebreid. We hopen, dat er een tijd komt, dat 
we deze periode van ziekte, angst en onzekerheid 
kunnen afsluiten. 

Namens de redactie, Joke van Kempen 

OOK WEER VIERINGEN IN H.FAMILIEKERK EN ST.CAROLUS BORROMEUSKERK

In de maand juli zijn we, na vier maanden dicht te 
zijn geweest, weer gestart met de weekendvieringen 
in de H.H. Petrus & Pauluskerk. In het kader van 
het coronavirus is hierbij een aantal voorwaarden 
gesteld. Dankzij de hulp van veel vrijwilligers is 
gemiddeld genomen door de kerkgangers goed 
aan de voorwaarden voldaan; bij het verlaten van 
de kerk is het soms wat minder gemakkelijk om 
de afstand van 1,5 m van elkaar te bewaren. Met 
de ervaring die in de maanden juli en augustus in 
de H.H.Petrus & Paulus kerk is opgedaan, starten 
we in september met weekendvieringen in de 
H.Familiekerk en de St. Carolus Borromeuskerk. 
Dit gebeurt onder dezelfde voorwaarden zoals deze 
gelden in de HH.Petrus & Pauluskerk.

Voor het deelnemen aan een viering, in alle drie de 
RK kerken in Soest en Soesterberg, dient u zich in 
principe vooraf aan te melden. Dit kan telefonisch 
via ons parochiesecretariaat, tel. 035-6011320, 
van maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.00 uur, 
of per e-mail via de site: www.marthamaria.nl  
Uw naam en telefoonnummer wordt op een 
namenlijst geplaatst en u krijgt een bevestiging dat 
u op de lijst staat. Komt u zonder aanmelding naar 
de viering dan kunt u deelnemen aan de viering 
wanneer er nog voldoende plaatsen open zijn; uw 
naam wordt dan bijgeschreven op de namenlijst.
Voor de kerkgangers die nog geen viering hebben 
meegemaakt in de maanden juli en augustus 
het volgende: bij binnenkomst in de kerk ziet 
u een banner staan, die u attendeert op de 

coronamaatregelen; uw naam wordt afgevinkt 
op de namenlijst of daaraan toegevoegd; u dient 
uw handen te desinfecteren bij de zuil met gel; 
vervolgens wordt u naar een plaats in de kerk 
begeleid; de plaatsen zijn op 1,5 m afstand van elkaar 
met een plaatje van een engeltje aangeduid; (echt)
paren mogen naast elkaar zitten; er wordt telkens 
een bank leeg gehouden en ook de hoekplaatsen bij 
het middenpad blijven leeg; tijdens de communie 
uitreiking blijven we in de banken of op de stoelen 
zitten en loopt de priester (of diens vervanger) 
rond. Als de viering is afgelopen, verlaten we op 
aanwijzing, bank voor bank de kerk, waarbij we u 
vragen ook zelf de afstand van 1,5 m in de gaten te 
houden. De collecte zal plaatsvinden bij het verlaten 
van de kerk. 

Zoals in de vorige uitgave van RK Driepunt is 
gevraagd, zijn we nu met drie kerken open, 
dringend op zoek naar vrijwilligers, die willen 
helpen om e.e.a voor, tijdens en na de viering 
gladjes te laten verlopen. We vormen met zijn allen 
onze geloofsgemeenschap, laten we daar dan ook 
met zijn allen gestalte aangeven. U kunt zich als 
vrijwilliger aanmelden bij het parochiesecretariaat. 
De vieringen in onze kerken in het weekend zijn 
gelukkig voor veel parochianen belangrijk en 
dierbaar.

Namens Locatieraad en 
Pastoraatgroep Soest/Soesterberg
Jan Roest
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 Van het parochiebestuur

 Berichten vanuit Soest en Soesterberg

URN PASTOOR HANS VAN DE SCHEPOP BIJGEZET

Op woensdag 22 juli jl., de dag van zijn priester-
wijding in 1962, is de urn van pastor Hans van de 
Schepop bijgezet in het graf van zijn moeder. Zij is 
begraven op het RK kerkhof van Hattemerbroek. De 
urn met de as van Hans werd door zijn zus Nellie in 
het graf geplaatst na een korte ceremonie met ge-
bed en schriftlezing door pastor Wil Veldhuis. Pastoor 
Ton Huitink van de parochie, waartoe het kerkhof 
behoort, was ook bij deze bijzetting aanwezig. Ton 
Huitink was eerder als pastoor aan onze parochie 
verbonden en kende Hans daardoor ook persoonlijk.
Hans heeft dus in Hattemerbroek zijn laatste rust-
plaats gevonden bij de kerk waarin hij zijn Eerste 
Heilige Mis heeft gecelebreerd. 

Herdenkingskaartje beschikbaar
Aangezien het lastig is gezien de huidige corona-
maatregelen om op korte termijn een Herdenkings-
dienst te houden, is er inmiddels wel een Herden-
kingskaartje bij het overlijden van Hans van de 
Schepop gemaakt. Deze is te verkrijgen op het se-
cretariaat in De Sleutel. Ook zullen in de kerken in 
Soest en Soesterberg exemplaren worden neerge-
legd die kunnen worden meegenomen.

SLUITING HEILIGE FAMILIEKERK SOEST

In de viering van 16 augustus is bekend gemaakt dat 
de Heilige Familiekerk in Soest gesloten zal worden. 
De laatste viering zal gehouden worden op zondag  
7 februari 2021. Een pijnlijk besluit om te nemen. 
Zeker voor mensen uit Soest-Zuid werd de  
H. Familiekerk beschouwd als ‘echte kerk’ met een 
aanwezig schip en mooie muurschilderingen van 
Stokhof de Jong. In Soest zijn de afgelopen 12 jaar 
al 2 kerken gesloten, de Joannes- en H. Mariakerk. 
Ook toen was eigenlijk de reden tot sluiting 
dezelfde als die nu ten grondslag ligt aan deze 
sluiting. Teruglopend kerkbezoek, ouder wordende 
vrijwilligers, verminderde inkomsten en stijgende 
lasten, met name voor groot onderhoud. In de 
geloofsgemeenschap H. Willibrord Soest is gebleken 
dat door de kerksluitingen uit de afgelopen jaren en 
het feit dat opeenvolgend beurtelings wordt gevierd 
in de H. Familiekerk en de HH Petrus en Paulus kerk 
al een grote mate van verbondenheid is ontstaan 

tussen de verschillende geloofsgemeenschappen.  
We hebben er daarom alle vertrouwen in dat in de  
HH. Petrus en Pauluskerk in verbondenheid gevierd zal 
worden en een ieder zich welkom zal blijven voelen. 
Het parochiecentrum bij deze kerk zal, net als de 
afgelopen 13 jaar, centrum blijven voor ontmoeting 
van katholiek Soest. Voor de transitie naar sluiting 
is een team samengesteld uit de voormalige vier 
Soester geloofsgemeenschappen. Zij zorgen voor 
een goede overgang naar één kerk in Soest en 
denken mee over een herbestemming van de mooie 
kerk in Soest-Zuid. Heeft u daar ideeën over, of wilt u 
daarover mee denken? Dat horen wij graag! 

Voor alle geïnteresseerden is er een informatieavond 
op 15 september om 20.00 uur in de H Familiekerk, 
St. Willibrordusstraat 19, 3768 CP Soest. Wilt u 
zich, in verband met de beschikbare ruimte, tevoren 
a.u.b. opgeven bij het parochiesecretariaat? 

Houd u van zingen of speelt u een instru-
ment? Kom dan de kerkvieringen bij Abrona 
ondersteunen! Abrona is een instelling voor 
mensen met een verstandelijke beperking. In 
Huis ter Heide (Sterrenberg) organiseren we 
elke week een viering in ’t Lichtpunt. Vanaf juli 
zijn deze vieringen live uitgezonden via https://
www.abrona.nl/nl/clienten/wonen-een-huis-
van-abrona/geestelijke-verzorging/livestream. 
(of www.abrona , zoeken op ‘kerk’.) 
We zoeken mensen die af en toe op zondagoch-
tend mee willen zingen. Naast zangers hebben 
we ook op enkele zondagen nog een muzikant 
nodig (piano/orgel) 
Meer informatie: 
geestelijkeverzorging@abrona.nl
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KLEUTERKERK 13 SEPTEMBER OM 12.00 UUR CAROLUSKERK

Jezus begon met een feestje

We zijn weer begonnen met een nieuw schooljaar. 
En dat willen we uiteraard zo goed mogelijk doen. 
Daarom vroegen we ons af hoe Jezus eigenlijk 
begonnen was met zijn werk. En we ontdekten 
twee wonderlijke dingen. Ten eerste: Jezus 
begon met een feestje. Of nauwkeuriger gezegd, 
Jezus begon met het redden van een feestje. Het 
tweede wat we ontdekten was dat Jezus, om te 
beginnen, een duwtje in de rug nodig had van 
zijn moeder. 

Dat zijn leuke dingen om over te praten. In onze 
kleuterkerk van 13 september staat dit eerste 
begin van het optreden van Jezus dus centraal. We 
hebben een paar mensen uitgedaagd hun trouwpak/
bruidsjurk aan te trekken. Als jij ook durft….. 

Ben je niet zo’n held, maar heb je thuis of elders 
wel een mooi fotoalbum liggen van een bruiloft, 
bekijk het eens samen met je peuter of kleuter. Dat 
levert vast een prachtig gesprek op. 

HET PUBLIEKE LEVEN

Het “Publieke leven” in de Sleutel stond sinds half 
maart stil, vanwege de Corona maatregelen. Er 
ontstond een nieuwe werkelijkheid. Joke van Kem-
pen kon haar werkzaamheden op het secretariaat 
wel uitvoeren. Bezoekers kwamen niet, geen ver-
gaderingen en godsdienstige activiteiten meer. De 
gast-ontvangers die daar voor nodig zijn hoefden 
niet meer ingeroosterd te worden. Langzamerhand 
worden de maatregelen versoepeld.
Dit was voor Joke de aanleiding om ons weer met 
elkaar in contact te brengen op vrijdag 24 juli j.l.
John en Joke van Kempen hebben voor ons als 
gast-ontvangers een zelf verzorgde smakelijke 
lunch klaargemaakt. Iedereen was verheugd om de 
prettige sfeer, ondanks de anderhalve meter.

Zoals de situatie nu is zal Joke, als nodig weer een 
beroep op de gast-ontvangers doen. Wij zijn weer 
inzetbaar voor de Sleutel.

Elly Heideman

KLEUTERKERK

“Op zondag 28 juni jl. was er sinds lange 
tijd weer kleuterkerk!. Wat fijn om elkaar 
weer te zien en gesproken te hebben. 
Met 11 kinderen gesproken over Paulus 
die op reis ging, en wat nemen kinderen 
mee op reis, hoe gaan ze op reis, gaan 
ze met de boot, met het vliegtuig, de 
trein of toch de auto?

Natuurlijk waren er ook weer de vaste 
rituelen die in elke kleuterkerk terug 
komen, zoals een kringetje van jongens 
en meisjes maken, kaarsjes aansteken 
voor wie de kinderen willen bidden.
Voor de afsluiting van deze dienst 
trakteerde een moeder op ijsjes, en 
dat was wel heel erg lekker.

 Kleuterkerk; dat smaakt naar meer!
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NA GEDANE ARBEID IS HET GOED 
GENIETEN

Onze tuinploeg van de St. Carolus Borromeuskerk 
heeft de zomermaanden gewoon met z’n allen 
doorgewerkt. 
De tuin en het OLV kerkhof zien er dan ook zeer 
verzorgd uit. Zelfs in de hete periode van augustus 
gingen ze gewoon vrolijk door, en dan is het op z’n 
tijd wel even nodig om in de schaduw uit te puffen, 
een lekker koud biertje of iets fris te drinken en ge-
zellig te kletsen. Beste mannen, ga zo door!

GESPREKSGROEP ROND DE VEERTIG 

Zo rond je veertigste hoor je niet 
meer tot de jongeren. Je wordt ge-
acht je leven een beetje op orde te 
hebben. Misschien is dat jou ook wel 
gelukt. Maar is je leven op orde heb-
ben ook hetzelfde als een goed leven 
leiden? Goed in de zin van waardevol 
en bevredigend? In de coronatijd heb-
ben sommigen ruim de tijd gehad om 
daar eens over na te denken. Anderen 
kwamen juist in een ratrace terecht. In beide ge-
vallen kan je de behoeft hebben om er eens met 
anderen over te praten. Dat is precies wat we in de 
gespreksgroep doen. Onze eigen ervaringen delen.
Om niet te verdwalen in de veelheid van dingen die 
op ons af komen gebruiken we steeds een handrei-
king. Dit jaar spreken we met elkaar aan de hand 

van de zoektocht van Claartje Kruijff 
naar een betekenisvol leven. Claartje 
beschrijft in Leegte achter de dingen 
hoe ze op zoek ging en eigenlijk nog 
steeds gaat naar antwoorden op de 
vragen die het leven haar stelt. Ze 
verwacht geen grote antwoorden die 
voor de eeuwigheid vastliggen maar 
geniet juist van het telkens opnieuw 
samen graven en zoeken. 

Zin om mee te doen op de maandagavond? 
Meld je aan bij sarot@marthamaria.nl 

Maandag 21 september, 26 oktober, 30 no-
vember, 21 december, 25 januari, 1 maart, 29 
maart 26 april, 31 mei en 28 juni, steeds om 
20.00 uur in De Sleutel. 

GESPREKSGROEP VIJFTIGERS BIJBELLEZEN IN HET LICHT VAN EEN BOEK 

Welke Bijbelverhalen gaan over ons, raken ons in deze tijd? In de gespreks-
groep Vijftigers, de naam zegt het al, voor mensen ergens in de vijftig, heb-
ben we het boek van Claartje Kruijff, Leegte achter de dingen naast een 
aantal Bijbelteksten gelegd. Soms worden de teksten door de schrijfster van 
dit moderne boek (2016) aangedragen, soms zijn ze erbij gezocht. Zo is de 
bijbel in gesprek met ons moderne levensgevoel. 
Houd je ervan de bijbel grondig te lezen in het licht van de actualiteit en je 
eigen leven dan is deze gespreksgroep wellicht iets voor jou. 
We komen bij elkaar in De Sleutel in Soest op maandagavonden van 20.00-
22.00 uur. 

Aanmelden bij Wies Sarot (Sarot@marthamaria.nl) 
Maandag 7 september, 5 oktober, 23 november, 14 december, 11 ja-
nuari, 8 februari, 15 maart, 19 april, 10 mei en 14 juni.
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VREDESWEEK 2020: VREDE VERBINDT

Wat is daar plots een explosie aan solidariteit. Het 
coronavirus breekt los en vanuit alle hoeken van de 
samenleving wordt de gemeenschapszin zichtbaar, 
hoorbaar. Spandoeken, applaus en simultaan luidende 
kerkklokken. Invoelende toespraken van de leiders van 
het land en die extra tas met boodschappen voor de 
buurvrouw. Initiatieven die plaatselijke kleine onder-
nemers door de storm moeten helpen. Ook worden de 
al bestaande verschillen nog duidelijker, bij de voedsel-
bank en bij het meisje dat veel liever naar school gaat 
dan in haar ontwrichtende thuissituatie te moeten zijn. 
Het verschil in toegang tot zorg, tussen ons hier en al 
die vluchtelingen daar, ver weg.
En juist over verschil gaat de Vredesweek van 2020. 
Voordat deze crisis er was, schreven we een tekst bij 
het thema van dit jaar. Die begint zo: “De groeiende 
diversiteit in Nederland roept veel reacties op. Nieuws-
gierigheid en vreugde, maar ook racisme en angst 
voor het onbekende. De Vredesweek 2020 gaat over 
het omgaan met die verschillen. Verschillen in cultuur, 
gebruiken, huidskleur en religie. Verschillen in more-
le opvattingen en de spanningen die dit oproept met 
de vrijheid van meningsuiting en de fundamentele ge-
lijkheid van mensen. In de Vredesweek gaat het over 
hoe belangrijk het is om het verhaal van de ander te 
leren kennen, in plaats van te blijven hangen in het 
eigen gelijk. Daarom kiest vredesorganisatie PAX 
de komende Vredesweek voor het thema ‘Vrede 
verbindt verschil’.”
Wij zagen zaken in de Nederlandse samenleving die 
ons verontrustten, onderzoekers bewezen het met 
onderzoeken: Sociale cohesie neemt af als het aantal 
mensen met verschillende culturele en etnische ach-
tergronden groter wordt. Ook al staat ons hoofd er nu 
misschien niet naar, dat kunnen we niet wegdenken. Is 
door de coronacrisis en alle gevolgen ervan het thema 
dat we samen met de Ambassades van Vrede kozen 
achterhaald, of ongepast? Nee! 

Wat al in de samenleving zat, is uitvergroot. Juist 
nu blijkt hoe belangrijk saamhorigheid is, hoe vitaal 
vrede moet zijn. En dat is precies waar we samen 
met duizenden mensen in Nederland aan werken. 
Hoe belangrijk het is dat mensen elkaar bijstaan én 
dat verschillen er mogen zijn.

Niet vanzelf
De solidariteit die nu, we schrijven dit de dagen voor 
Pasen, in Nederland weerklinkt, is hopelijk blijvend én 
groter dan het mooie gebaar van een applaus. Wel-
licht blijkt het virus een gezamenlijke vijand die ervoor 
zorgt dat mensen zich meer één voelen. Dat we beter 
begrijpen hoe mensen zich voelen die moeten vluch-
ten en zo hun familie niet meer kunnen zien. Hoe het 
ook uitpakt, we moeten altijd blijven werken aan soli-
dariteit. We leven in Nederland al 75 jaar in vrede en 
vrijheid. Die zijn er niet vanzelf gekomen, en blijven 
ook niet vanzelf zo bestaan. En ja, er zijn spanningen 
in de samenleving, weerspiegelt in het politiek land-
schap. Maar gelukkig weten veel mensen dat diversi-
teit goed kan zijn voor een samenleving, ook al zien 
ze de frictie die het met zich meebrengt. Mensen die 
verschil zien als een zegen, een aanvulling op zichzelf.

Nieuwe verbintenissen
Het vraagt lef om de verschillen op te zoeken. Veel 
verschillen zijn niet weg te nemen, en dat moeten 
we ook niet willen. We zijn niet allemaal één, het 
samenleven in zo’n grote diversiteit schuurt en doet 
pijn, je moet er misschien zelf iets voor inleveren: 
je eigen, vertrouwde mening of gewoonten. Het 
vraagt moed om op te komen voor de ander, die 
anders is. PAX werkt al vanaf haar ontstaan net 
na de Tweede Wereldoorlog, aan manieren waarop 
mensen met verschillende culturen en talen 
samen kunnen leven. In de periode na de oorlog 
heet dat verzoening, tussen mensen die tot voor 
kort vijanden waren. Die verzoening kon er alleen 
komen door ontmoetingen en gesprekken. 
Met genoeg tijd om te luisteren naar elkaars verhalen. 
Hoe echter en oprechter de verhalen, hoe steviger de 
band die ontstaat. Daarom zoeken we ook in deze tijd 
naar nieuwe verbintenissen tussen mensen in een land 
dat heel divers geworden is. Ook nu speelt ontmoeting 
een cruciale rol, om vertrouwen te vinden en samenle-
ven mogelijk te maken

Op 20 september is er in de Vredekerk, Gen. 
Winkelmanstraat 101, Soesterberg, een 
oecumenische viering, waarin het thema “Vrede 
verbindt” centraal staat. Aanvang: 10.00 uur
U moet zich van tevoren aanmelden, bij voorkeur 
per e-mail aan info@pknsoesterberg.nl of 
eventueel telefonisch (06-48317023).
U kunt de viering ook bekijken via https://
kerkdienstgemist.nl/stations/2156-Vredekerk

Op zondag 27 september in de H. Familiekerk, 
Soest ook een oecumenische viering met het 
thema van de Vredesweek. Aanvang: 10.00 uur
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19 SEPTEMBER ?.... “MINIBIEB KOMT UIT DE KAST!”

Dan houden wij een klein feestje voor onze MINIBIEB 
- die inmiddels al 4 jaar bestaat. In navolging van veel 
andere BIEBjes geven wij die dag bijzondere aandacht 
aan dit bescheiden onderdeel van ons kerkleven. Be-
scheiden maar niet onbelangrijk. Bent u ook in de lock-
down periode wel eens stilletjes naar binnen gegaan in 
de hoop wat troost te vinden bij een goed boek? Alleen 
het Stilte Centrum en de MINIBIEB waren nog open 
en boden licht en warmte terwijl de kerk gesloten was. 
Nu de situatie iets soepeler is geworden, nemen wij 
de tijd om het BIEBje - letterlijk - “uit de kast te laten 
komen”.  Om meer mensen kennis te laten maken met 
de schat aan boeken die zomaar gratis mee genomen 

kan worden! Ook uw eigen favorieten mag u achter 
laten voor het genoegen van anderen. U bent welkom 
op de Open Dag van 10.00 tot 17.00 om gezellig rond 
te neuzen, een boekje mee te nemen en te genieten 
van de koffie en cake. Voor de jeugd is er tussen 13.00 
en 15.00 uur een verrassingsactiviteit! Dus sluit u aan 
bij dit boekenfeest! Wij vieren dit bij de ingang van 
de H.H. Petrus en Pauluskerk aan de Steenhoffstraat! 
Als iemand mee wil doen aan de voorbereidingen dan 
wordt dit zeer gewaardeerd!!! Misschien een uurtje 
voor de opening? Laat het ons weten! 

Gitty Vlugter

ZE ZIJN ER WEER! 

De Gerarduskalender: 
Elke dag een beetje spirit!

De Gerarduskalender, uitgebracht 
door Klooster Wittem, is een 
scheurkalender met elke dag op de 
voorkant een spreuk die opbeurt 
of aanzet tot nadenken, onder het 
motto; “Elke dag een beetje spirit!” 
Op de achterkant staan afwisselend 
moppen, gedichten, bezinningstek-
sten, puzzels en informatie over 
verschillende onderwerpen. 
De kalender is bedoeld om elke 
dag goed te kunnen beginnen. De 

spreuk op de voorkant en de mop-
pen, puzzels en informatie op de 
achterkant geven u aan het begin 
van de dag een positief gevoel.

De kalender wordt elk jaar met 
zorg en plezier samengesteld 
door een uitgebreide redactie van 
personeel en vrijwilligers rondom 
Klooster Wittem. De opbrengst van 
de kalender komt ten goede aan 
alle activiteiten die vanuit Klooster 
Wittem worden georganiseerd (zie 
ook: www.kloosterwittem.nl) .

U kunt de kalender persoonlijk of 
telefonisch bestellen via ons secre-
tariaat (0356011320) of per email 
secretariaat@marthamaria.nl . 

Kosten van de kalender zijn € 7,95.

De Vredesweek is hét moment om elkaar te ontmoe-
ten. Om te ontdekken wat goed is voor jezelf én voor 
de ander. Zelfs als we misschien niet in grote groepen 
bij elkaar kunnen komen vanwege het coronavirus, 
juist dan. Vrede verbindt verschil. Vrede verbindt ons 
met alle anderen, met elkaar.

Film in de Vredesweek
Zoals gebruikelijk wordt er in de Vre-
desweek ook een film vertoond in ons 
parochiecentrum De Sleutel. Dit maal 
is er gekozen voor de film “Play” van 
Ruben Ostlund. We volgen een groepje 
van vijf Zweedse jongens van Afrikaan-
se origine dat hun prooi, een Chinees 
Zweedse en twee autochtone Zweedse 
jongens, observeert, aanspreekt, inti-
mideert, meevoert en tenslotte leeg-

schudt. Niemand grijpt in. Wanneer later de vaders 
van de Zweedse jongens één van de zwarte jongens 
verantwoordelijk stellen, komen twee vrouwen tus-
senbeide, betichten de vaders van discriminatie en 
willen daarvan aangifte doen. Ostlund doorbreekt 

bestaande patronen van (voor)oorde-
len op basis van kleur en ras. Dat doet 
hij met prachtige cinema en een intri-
gerend verhaal, gebaseerd op de wer-
kelijkheid. Hij spreekt geen oordeel uit 
maar laat de kijker getuige zijn van een 
fascinerend spel van groepsprocessen.
Voor informatie kunt u contact opnemen 
met Mw. Stolwijk. (tel. 035601132 of 
email vrijw35@kpnmail.nl) 
Er zijn 2 data mogelijk: 
Dinsdag 22 september om 14.00 uur 
Vrijdag 25 september om 20.00 uur 

7



VORMELINGEN STELLEN ZICH VOOR 

Vorig jaar hebben we moeten besluiten om de vorm-
selvoorbereidingen niet door te laten gaan vanwege 
te weinig aanmeldingen. Maar gelukkig zijn er dit jaar 
7 jongeren die zich willen voorbereiden op het sacra-
ment van het vormsel.
Vanwege de coronavoorschriften konden we niet in 
april starten, zoals we gewend zijn, maar het is gelukt 
om vóór de zomervakantie nog één keer bij elkaar te 
komen. Helaas konden de ouders daarbij niet aanwe-
zig zijn, maar we hopen dat zij na de zomervakantie 
weer van de partij kunnen zijn. 
We hadden eigenlijk de vormelingen aan u voor wil-
len stellen in de presentatieviering die in juni gepland 
stond, maar via deze weg vertellen ze ook graag iets 
over zichzelf: Wies Sarot presenteert “haar” vormelin-
gen! Van links naar rechts:
 
Carlijn -> Ik ben Carlijn Verweij en ik woon in 
Eemnes. Ik ben 11 jaar en op 26 september word ik 
12 jaar. Ik zat op de Mariaschool, maar ik ga naar de 
Huizermaat. Ik voetbal heel graag. Ik vind het heel fijn 
om in het bad te zitten. Ik vind grote honden of honden 
die springen doodeng. Ik ga bijna elke zomervakantie 
naar Oostenrijk. Ik vind zwemmen ook erg leuk. Ik 
hou ervan dat ik op mijn tablet mag zitten.
Fleur -> Ik ben Fleur Verweij, ik ben 13 jaar en ik 
woon in Eemnes. Ik ben geboren op 8 februari 2007. 
Mijn basisschool was de Mariaschool. Ik zit nu op de 
Huizermaat en ik ga na de zomervakantie naar de 
tweede klas. Ik voetbal ook heel graag! Ik zit op dit 
moment in de Mo-15-1. Ik ben ook best muzikaal. Ik 

kan de trompet en de hoorn bespelen. Ik heb twee 
zusjes, de middelste is 11 jaar en de jongste is 9 jaar.
Sjanou -> Ik ben Sjanou Eek, ik woon in Eemnes, ik 
zit op voetbal, ik rij vaak paard en ik hou van dieren.
Bart -> Mijn naam is Bart van Oostrum, ik ben 12 
jaar oud en woon in Eemnes. Ik ga naar de Huizer-
maat en ik voetbal graag.
Bas -> Ik ben Bas van Eijkelenburg, ik woon in Eem-
nes, ik ben 13 jaar, ik heb een broer en een broertje. 
Mijn sport is voetbal. Mijn andere hobby’s zijn trekker-
rijden en Farming.
Sebastiaan> Ik heet Sebastiaan Heeneman en ik 
woon in Bilthoven. Ik zit op de Van Dijckenschool, 
dat is een leuke school. Mijn hond heet Oscar en mijn 
broer Hugo.
Tiwar -> Ik heet Tiwar Kraan, ik ben 12 jaar oud en 
woon in Soest. Nu zit ik op de Ludgerusschool en ik ga 
naar het Corderius College. Ik zit op turnen in de se-
lectie en ik zit op pianoles. Ik doe het vormsel omdat 
ik meer mee wil krijgen over godsdienst. Ik heb twee 
huisdieren: een kitten en een kat. Ik heb ook twee 
broertjes: Yven en Cyrus.

VORMSEL; GROEIEN IN GELOOF

Wanneer is je geloof eigenlijk volwassen? Met het vormsel heb ik bewust 
gekozen voor het R.K geloof. Ik zal verantwoordelijkheid voor mijn ge-
loof en voor de wereld als christen op me nemen. Dat de bisschop mij 
de hand oplegde en mij zalfde met chrisma, is al een flinke tijd geleden. 
Het voelde ook toen al voor de meesten een welgemeende handeling. 
Ben je echt gelovig? Sindsdien een vraag die mij vertrouwd is. “ja ik ben 
gelovig”. Door de jaren heen zijn mijn antwoorden gegroeid en is mijn 
geloof nog dieper geworden. Gevormd zijn betekent het geloof openbaar 
maken, je laten kennen en stelling nemen. Soms geen gemakkelijke 
opgave, waarmee men ooit klaar zou zijn, ervaar en leer ik nog iedere 
dag. Mijn keuze voor het Rooms Katholiek geloof heb ik bewust gekozen op 16 jarige leeftijd, na twee jaar, 
drie keer in de week catechismus te volgen. Op 18 jarige leeftijd werd ik gedoopt in de Paaswake en na zeven 
weken werd ik gevormd en dat voelde goed. Sindsdien ben ik me nog meer in het geloof gaan verdiepen. 
Een twee jarige kadercursus liturgie, twee jaar pastorale school en elf jaar privé liturgie hebben me gevormd 
tot wat ik nu ben en wat ik doe voor de kerk en dat is het geloof uitdragen. Ik doe dat nog steeds met veel 
enthousiasme en liefde voor mijn geloof. 

Conja Šebek
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 Algemeen 
CARITAS BLIJFT NODIG

In ons aartsbisdom is het beleid dat elke parochie 
een Caritasinstelling dient te hebben. Want diaconie 
is een kerktaak van de kerk. Hulp voor arme men-
sen in acute noodsituaties is daar vanouds een be-
langrijk onderdeel van. Veel parochies hebben een 
P.C.I.-bestuur, dat het vermogen beheert. De regle-
menten geven aan dat je als bestuur jaarlijks de ren-
te van het belegde vermogen en de opbrengst van 
onroerend goed en pachten uit mag geven, plus wat 
je aan collecten en giften binnenkrijgt. Zo blijft het 
vermogen in stand. Het geld wordt voornamelijk uit-
gegeven door plaatselijke caritaswerkgroepen, die als 
het goed is een lage drempel hebben voor mensen in 
nood. Ook zijn ze goed te vinden door hulpverleners. 
Deze kunnen stuiten op schrijnende situaties waar 
dringend hulp nodig is, terwijl er geen voorliggende 
voorziening is bij de Gemeente (bijv. geen recht op 
bijzondere bijstand). Men is dan dolblij dat men voor 
een cliënt een beroep kan doen op de Caritas of op 
een protestantse diaconie. Ook kunnen vrijwilligers, 
actief in sociale projecten, een beroep doen op Cari-
tas om financiële ondersteuning.

Het beleid is goed, maar de werkelijkheid is weer-
barstig. Veel mensen die een band hebben met de 
plaatselijke kerk identificeren zich minder met de 
overkoepelende parochie. Bovendien vergrijzen de ge-
loofsgemeenschappen. Steeds minder mensen blijven 
hetzelfde werk doen. De kerk zit in een krimpfase. Er 
vallen gaten. Wel is het zo dat onder mensen die zich 
inzetten voor armoedebestrijding relatief velen een 
katholieke of protestantse achtergrond hebben. Ze 
zijn actief voor de Voedselbank, de Kledingbank, de 
stichting Leergeld, begeleiden vluchtelingen, zijn ma-
tje in projecten zoals SchuldHulpMaatje, etc. etc.. Hun 
achtergrond is christelijk, maar in hun eigen beleving 
zetten zij zich vaak in als burger, als dorpsgenoot, als 
mens, ‘gewoon, omdat het moet’. Ook al zijn projecten 
nogal eens ontstaan vanuit de kerken; vanuit de kerk 
en vanuit het project kan de band verwateren. 

In de Martha en Mariaparochie 
bestaat al ruim een jaar geen 
Caritasbestuur meer. In diver-
se geloofsgemeenschappen zijn 
nog wel kleine werkgroepen ac-
tief, maar ook hier is het moei-
lijk om nieuwe vrijwilligers te 
vinden. Terwijl er wel armen, 
mensen in nood zijn, die met 
een relatief geringe bijdrage erg 

geholpen zouden zijn. En er zijn 
genoeg projecten, gericht op ar-
moedebestrijding, die geld kun-
nen gebruiken. Dan is het eigen-
lijk absurd, dat er heel wat euro’s 
(tienduizenden op jaarbasis) bij 
de kerk op de plank blijven lig-
gen omdat er geen vrijwilligers zijn, die aanvragen 
kunnen behandelen. Toen pastoor Skiba daar achter 
kwam schrok hij. Hier moet iets gebeuren! De Caritas 
moet zichzelf opnieuw uitvinden en met ondersteu-
ning van het bisdom een nieuwe start maken. 
Iedereen die daarover mee wil denken is welkom op 
een door mij geleide ontmoeting op woensdag 
23 september in het parochiecentrum in Soest. Aan-
vang 20.00 uur.

Hans Oldenhof, diocesaan diaconaal werker

Naastenliefde is: geen geld geven aan ie-
mand met schulden
Stel dat u van een gezin in uw omgeving vermoedt 
dat er financiële problemen zijn. Het zijn aardige 
mensen en u wilt ze graag helpen. Wat doet u? 
Het klinkt misschien niet logisch, maar geld 
geven is niet de oplossing. Mensen met schulden 
hebben een ander nodig om vervolgens samen 
hun schuldenprobleem effectief aan te pakken. 

Iemand die een 
luisterend oor biedt 
en zonder verwijten 
praktisch helpt.

Door stress de grip kwijt
Geldzorgen veroorzaken zoveel stress dat veel men-
sen niet meer helder kunnen denken. Ze verliezen het 
overzicht over hun geldzaken. Zelfs iets eenvoudigs 
als het openmaken van de post kan emotioneel te 
belastend worden. En zo raken ze steeds verder in 
de problemen. Geld geven heeft dan net zo weinig 
zin als een opgeheven vingertje. Veel effectiever is 
begeleiding door een deskundige en goed opgeleide 
vrijwilliger. 

Een maatje helpt
Een maatje helpt om alle inkomsten, uitgaven en on-
betaalde rekeningen op een rij te zetten. Wie weer 
overzicht heeft en een plan om de schulden af te be-
talen, heeft veel minder stress. Dan komt er ruimte 
om te leren hoe je dat overzicht houdt en om samen 
na te denken over het eigen financiële gedrag. Men-
sen die niet sparen, impulsief met geld omgaan en 
hun administratie niet goed bijhouden lopen namelijk 
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veel meer kans op (nieuwe) betalingsproblemen dan 
mensen met een laag inkomen.
Een maatje heeft ook tijd voor een luisterend oor. 
Wie heeft daar geen behoefte aan als hij in de pro-
blemen zit?

Caritas en SchuldHulpMaatje
Samen met SchuldHulpMaatje helpt onze caritas 
mensen werkelijk om hun financiële problemen de 
baas te worden. 

Uit de schulden
Voor de mensen die bij SchuldHulpMaatje hebben 
aangeklopt, is de hulp van de maatjes niet in geld uit 
te drukken. ‘Telkens als mijn maatje op bezoek was 
geweest had ik een goede avond en sliep ik uitste-

kend. Meteen vanaf het begin werd er iets in werking 
gezet. Hij verloste mij niet alleen van de papierwinkel 
maar bracht ook geestelijke rust. Hij oordeelt niet. 
Wat ik ook bij hem neerleg, het is geen probleem.’
In Soest zijn ongeveer 16 SchuldHulpMaatjes ac-
tief. Deze vrijwilligers maken het verschil in het le-
ven van mensen die het niet meer zien zitten. Het is 
een vrijwilligerstaak die veel voldoening geeft. Infor-
meer gerust bij onze coördinator Anca Veenendaal  
(0628 514 370) of het misschien iets voor u is om 
SchuldHulpMaatje te worden. 

Ook zoeken wij nog een bestuurslid (algemene zaken) 
als opvolger van uw vertegenwoordiger Ramona van 
Wijk. Wilt u meer over weten? Bel de voorzitter Wim 
Doorn (06 18 388 381) of Ramona (06 54 713 095).

ORGEL EINDELIJK VERHUISD NAAR FRANKRIJK

Al enige tijd geleden is het orgel wat in de Willibrordzaal van ons parochiecentrum stond opgehaald door Reeu-
wert Tromp om dit naar een kerk in Frankrijk te brengen. Maar toen begon de corona tijd……., en een lange tijd 
heeft het orgel (tot ergernis van zijn vrouw Annelies) bij Reeuwert in de garage gestaan.
Maar gelukkig de grenzen gingen open, en toen heeft Reeuwert alsnog het orgel opgepakt en naar Frankrijk ge-
bracht, heeft het in de kerk geplaatst en het werkt. Reeuwert heeft er op gespeeld, en tijdens de eerste mis na 
de coronasluiting door de bisschop, heeft deze nog een leuk toespraakje over de komst van het orgel gehouden. 
In Frankrijk hebben alle kerkbezoekers een mondkapje op, maar daarmee mag men ook zingen. Men ontving 
ook de communie, op dezelfde wijze als bij ons: dus ook geen geloop in de kerk. Tijdens het ontvangen van de 
communie mocht natuurlijk wel even het mondkapje af. Reeuwert heeft ons enkele foto’s toegestuurd. 
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Afb. 1 Huidige opstelling

Afb. 2 Preekstoel in 1968 afgebro-
ken kerk

Afb. 3 Bekering Saulus

Afb. 4 Engel verlost Petrus van 
“Banden”

KERKHISTORIE IN SOEST EN SOESTERBERG

door René van Hal

In het tweede weekend van september zijn er dit jaar vanwege de 
corona geen Open Monumentendagen. Dit weekend biedt ook onze pa-
rochiegemeenschappen in Soest en Soesterberg zich te presenteren. 
Daarom vanaf dit nummer een rubriek waarin we ingaan op de historie 
van de katholieke kerken in Soest en Soesterberg en bijzondere “bezit-
tingen” die daar aanwezig zijn. Deze eerste keer achtergronden bij de 
preekstoel die we in de HH Petrus en Pauluskerk aantreffen.

De preekstoel in de Petrus en Pauluskerk in Soest
Aan de muur aan de Kerkpadzijde van de Petrus en Pauluskerk (naast 
de verhoging waarop het altaar en de ambo staan) treffen we een in 
hout uitgevoerde preekstoel aan (afbeelding 1). Bijna vanaf de opleve-
ring van de vernieuwde kerkzaal is deze preekstoel niet meer gebruikt, 
anders dan dat het voor de koster handig is om via de trap naar het 
preekgedeelte de paaskaars aan te steken. De preekstoel heeft dan 
ook vooral op dit moment een decoratieve functie. De ambo heeft de 
functie van de preekstoel in deze nieuwe kerk overgenomen.
Deze preekstoel is een ornament die eerder duidelijk een eigen functie 
had in de in 1968 afgebroken kerk. Daar was hij geplaatst aan een van 
de pilaren in de linker beuk van de kerk (afbeelding 2).
Wanneer u beide afbeelding vergelijkt constateert u dat de opbouw 
niet gelijk is en dat daarnaast het “Christusbeeld” dat zich onder de 
preekstoel bevond geen nieuwe plaats heeft gekregen in de kerk. De 
nieuwe opbouw was noodzakelijk omdat de preekstoel natuurlijk op 
maat was gebouwd voor de in 1853 gebouwde kerk rondom een van 
de vele pilaren waarop de constructie van de kerk rustte en dat de 
preekstoel nu aan een rechte muur moest worden geplaatst.

De aanschaf van de preekstoel
Bij de bouw van de Petrus en Pauluskerk in 1853 waren er onvoldoen-
de middelen voor de aanschaf van een preekstoel. Pastoor Steenhoff 
was in 1851 in Soest benoemd en hij wilde op korte termijn hier een 
“echte” kerk bouwen. Hij wist daarvoor op twee zondagen het toen 
enorme bedrag van 30.000 gulden bijeen te brengen, en dat in een 
gemeenschap met nog geen 2900 inwoners (die natuurlijk ook niet al-
lemaal katholiek waren). Met dat budget is hij aan de slag gegaan om 
de kerk zo snel mogelijk te kunnen bouwen. 
Wel werd al wel bij beeldkunstenaar P.J. de Cuyper in Antwerpen geïn-
formeerd hoeveel een preekstoel zou kosten. De offerte bedroeg 2.000 
gulden. Kapelaan Piek die in 1857 in Soest werd benoemd heeft alles 
in het werk gesteld om deze geoffreerde preekstoel alsnog te kunnen 
aanschaffen. Het resultaat van deze actie is ook in de huidige Petrus en 
Pauluskerk nog steeds te bewonderen. 

Wanneer de preekstoel van dichtbij wordt bekeken zien we dat de 
preekstoel is opgebouwd rondom twee bijbelse verhalen die aansluiten 
op de patronen van de kerk, t.w. de bekering van Saulus/Paulus (af-
beelding 3) en de bevrijding van Petrus door een engel van de “Ban-
den”” (afbeelding 4). 
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GEEN BIJDRAGE AAN OPEN MONUMENTEN DAG OP 12 EN 13 SEPTEMBER 2020 

Hoewel sinds 24 juni de beperkende maatregelen 
ivm corona iets zijn verruimd, lijkt het toch niet 
verstandig op de vertrouwde voet vanuit de Soes-
ter RK-kerkgemeenschap te gaan bijdragen aan de 
Open Monumentendagen 2020. Alleen al het hand-
haven van 1.5 meter, de gezondheidsvragen voor-
af, handwasdispensers enz. maken het allemaal 
(organisatorisch) ingewikkeld. Bovendien behoort 
een deel van de meehelpende vrijwilligers qua leef-
tijd tot de extra risicogroep. 

In overleg met René van Hal en Jan Roest en in 
afstemming met Margriet Nota van het parochie-
bestuur is daarom besloten dit event in de huidi-
ge vorm voor dit jaar niet te laten doorgaan. En 
hiermee dan ook niet een van de activiteiten te 
verzorgen als onderdeel van het programma Open 

Monumentendag Soest/Soesterberg, als deze wel 
verder wordt opgezet. Heel jammer, maar gezond-
heid gaat boven alles. 

Toch willen wij graag aandacht blijven vragen voor 
ons dierbare kerkelijke erfgoed. Daarom zal in dit 
blad regelmatig aandacht zijn voor een bijzonder 
object in één van onze Soester R.K. kerken. De 
bijdrage van René van Hal over de preekstoel in 
de Petrus en Pauluskerk is hiervan een voorbeeld. 
Hebt u als parochiaan suggesties op dit vlak, laat 
het dan ondergetekende weten. 

Namens de vrijwilligersgroep Open Monumenten 
Dag R.K. Soest en Soesterberg
Richard van de Loo
035 – 60 259 51    richard.vandeloo@planet.nl 

In de trap zijn ook verschillende afbeeldingen opgenomen zoals de 
stenen borden met de tien geboden (afbeelding 5), de wijnranken 
met op de achtergrond de tempel (afbeelding 6), een vissersboot 
met op de achtergrond de Sint Pieter uit Rome (afbeelding 7).

Veel vragen zijn er nog wat betreft de uitbeelding met twee vrou-
wen aan de voet van de trap (afbeelding 8). Aangezien in de ar-
chieven van de kerk geen beschrijving van de opdracht van de 
preekstoel is terug te vinden moeten we gissen naar wie of wat 
ze uitbeelden. Ook kenners kunnen niet aangeven of beide vrouw-
beelden heiligen uitbeelden. Meer voor de hand ligt dat een van de 
vrouwen wijst naar de christelijke boodschap uit de bijbel verwijst 
die ze in de hand heeft (het geloof) en de andere vrouw met het 
anker in de hand het symbool is voor hoop. Daarmee ontbreekt het 
symbool van de liefde. Misschien was dit wel het symbool van Jezus 
die voorheen onder de preekstoel zat en waarmee aangegeven kan 
worden dat ons geloof en hoop steunt/rust op de alles verbindende 
liefde via Christus. 

De kerk uit 1969 en de oude ornamenten
De preekstoel is slechts een van de oude ornamenten die in de 
1969 gebouwde kerken een plaats heeft gekregen. Ook het Ma-
ria-altaar, delen van de oude communiebank, de kaarsenkronen en 
de Godslamp uit de oude kerk hebben een nieuwe plek gekregen 
in de huidige Petrus en Pauluskerk. Dit was een specifieke opdracht 
die aan architect ir Volders was meegegeven bij de bouw. Juist die 
combinatie maakt deze kerk zo bijzonder. Oud en nieuw zijn met 
elkaar verenigd. Rondom de bouw zijn er best wel veel discussies 
gevoerd over de uitvoering van deze kerk. Van een kerk met een 
middenschip en zijbeuken werd in 1969 overgegaan naar een ge-
meenschapskerk. Dit alles net na de beëindiging van het Tweede 
Vaticaansconcilie. Dat was best wel wennen voor de traditionele 
kerkgangers.

Afb. 5 Afb. 6

Afb. 7

Afb. 8 Vrouwen aan de voet van de trap

12



HH Petrus en Pauluskerk
6 september
Ada van den Pol-van Angeren; overleden ouders 
Johan van Esveld en Cathrien van Esveld-Wolken;
overleden ouders Spijker-Wigtman; Fam. Kanne-
Koot en ouders fam. Koot-Elsendoorn; Cees Hilhorst; 
overleden ouders Jan en Annie van Poppelen-van 
Logtestijn; Kees Kuijer
 
12september 
Corrie Hilhorst
 
20 september  
Fam. Kanne-Koot en ouders fam. Koot-Elsendoorn; 
Mies Kuijer-Hilhorst en overleden familie; 
overleden ouders Spijker-Wigtman; overleden 
ouders Dirk en Riet Wolfsen-van den Heuvel 
 
26 september  
Hans de Beer; Mijnheer Vaissier; Gerda de Bruin-
Zwarthoed
 
4 oktober  
Overleden ouders Johan van Esveld en Cathrien van 
Esveld-Wolken; overleden ouders Spijker-Wigtman; 
Fam. Kanne-Koot en ouders fam. Koot-Elsendoorn; 
Cees Hilhorst; Jos Verhoeven

H Familiekerk
5 september    
Ada van den Pol-van Angeren; Co Verlaan en Bep 
Verlaan-de Bruin; Piet en Marie van Nieuwburg-
Langendorff; Tine Heinhuis-Hartevelt; overleden 
ouders Jan en Annie van Poppelen-van Logtestijn
 
13 september 
Co Verlaan en Bep Verlaan-de Bruin; Bart Smeeing 
en Annie Smeeing-Dijkman; Piet en Marie van 
Nieuwburg-Langendorff; Hans van ’t Klooster; Tine 
Heinhuis-Hartevelt

weekend 19/20 september gesloten 

27 september

3 oktober 
Co Verlaan en Bep Verlaan-de Bruin; Bart Smeeing 
en Annie Smeeing-Dijkman; Tine Heinhuis-Hartevelt

St Carolus Borromeuskerk
6 september    
Hannes Hendriks; Mies en Arnold Bluekens; 
Gerard Stalenhoef; Pater Jules Ypma; Zr 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
 
13 september 
Hannes Hendriks; Maria Theodora Parlevliet; 
overleden ouders Weerdesteijn-Merts en dochter 
Corry; Joh Brouwer en Petronella Brouwer-
Weerdesteijn
 
19 september             
Maria Theodora Parlevliet; overleden ouders 
Weerdesteijn-Merts en dochter Corry; Joh Brouwer 
en Petronella Brouwer-Weerdesteijn
 
27 september 
Pastoor Ludovicius Rademaker; Maria Theodora 
Parlevliet; overleden ouders Weerdesteijn-Merts en 
dochter Corry; Joh Brouwer en Petronella Brouwer-
Weerdesteijn
 
4 oktober  
André Janssen en Jeane Janssen Hom; Gerard 
Stalenhoef; Pater Jules Ypma; Zr 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

 Misintenties 
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OM OVER NA TE DENKEN: HET VERHAAL VAN DE TOREN EN HET BOONTJE

Midden in de stad stond stevig en welgevormd een 
hoge toren. Hij zei tegen al wie het wou horen: 
“Ik leef langer dan ‘t is eender welke plant, ‘t is 
eender welk dier, ‘t is eender welke mens. Ik heb 
het eeuwig leven, want ik ben groot en sterk; ik ben 
van steen” .
En toen sloeg hij trots de hele uren met galmende 
slagen. Op zekere nacht hoorde de toren iets 
praten in één van zijn galmgaten. Het was het fijne 
stemmetje van een onooglijk klein boontje. Dat 
was daar terechtgekomen, zomaar, opgenomen 
en gedragen door de wind. En daar, in dat hoekje 
van dat galmgat, droomde dat boontje over haar 
toekomst.
Zij droomde hardop: “Eens zal ik groot en sterk 
zijn. Misschien wel zo groot en sterk als die toren. 
Ik zal wuiven naar de andere bonen en zingen in de 
avondzon”.
Daverend schoot de toren in een lach. Hij beefde 
op zijn grondvesten van het schudden. En de toren 
bulderde honend: “ Boontje, wat ben jij nietig en 
klein. Hahaha! En wat een plannen heb jij, boontje. 
Hahaha! Jij, zo groot worden als ik? Kom nou, 
dat geloof je toch zelf niet, onderdeurtje. Droom 
jij maar lekker door, hoor, maar één ding mag je 
niet vergeten. Binnen één enkel jaartje ben jij er 
niet meer. Dan spreken ze niet meer over jou. Je 
moet van steen zijn om de tijd te trotseren, je 
moet van steen zijn, zoals ik, om de eeuwigheid te 
halen. Alles is vergankelijk; alles sterft boontje: de 
bladeren, de vogels, de dieren, zelfs de mensen,.... 
Alles, alles vergaat en wordt vergeten. Alleen een 
robuuste toren, zoals ik, blijft eeuwig bestaan, want 
een toren is van steen. Ik alleen verga niet. Ik ben 
niet vergankelijk. Mij zal men nooit vergeten”.
Toen kwam de wind en droeg het boontje een eindje 
mee. Het boontje viel op de grond zoals de toren 
had voorspeld.
“Doe de groeten aan de grond”, galmde de toren 
nog spottend even na. Maar zonder dat de toren er 
erg in had, groeide uit dat kleine, nietige, onooglijke 
boontje een klein, teer plantje. Het boontje was 
weg, verdwenen, gestorven. Maar er was nieuw 
leven. En nogmaals zonder dat de toren er erg in 
had, groeide uit het kleine, tere plantje een grote, 
lange bonenplant. Die bonenplant droeg veel 
vruchten, allemaal beloftes van nieuw leven. Elk 
jaar stierf de bonenplant, zoals de toren voorspeld 
had, maar elk jaar groeide er uit elk boontje van 
de oude bonenplant een nieuwe bonenplant. De 
bonenplantjes kregen zo een heleboel vriendjes.

En lang, heel lang na de dood van het eerste 
boontje, heel lang na de dood van de eerste 
bonenplant stond de toren er nog, hoewel een beetje 
afgebrokkeld en scheef. De tand des tijds had ook 
aan hem geknaagd. Maar er kwamen steigers rond 
de toren en dat stelde hem iets of wat gerust. Hij 
werd gerestaureerd, zoals dat heet.
De toren was wel een beetje zenuwachtig geworden 
en zelfs geprikkeld omwille van die grote akker met 
allemaal bonenplantjes vlak bij hem in de buurt. 
Die bleven maar groeien en bloeien dat het een lust 
was om te zien. Maar niet voor de toren. Die vond 
dat niet zo leuk. En toen gebeurde wat de toren al 
een tijdje gevreesd had. 
De akker vol bonenplantjes begon te spreken: 
“Toren, nu wij spreken van toppen tot spits, moeten 
wij u de groeten doen van dat boontje van weleer, 
vanuit de grond. Onze droom is uitgekomen, toren. 
Kijk maar! Wij leven! En we zijn met velen! Wij 
leven allemaal! We groeien, bloeien en geven leven 
door”.
De volgende morgen zakte de toren plots in elkaar. 
De bonenplantjes groeiden het jaar nadien over het 
puin heen en zeiden tegen elkaar: “Hoe jammer dat 
stenen niet kunnen sterven. Anders zou er nu een 
nieuwe toren groeien”.
En de bonenplanten wuifden met hun lange stokken 
voor alles en allen die durven sterven om te laten 
leven.
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 Vieringen

Zoals u eerder in het blad heeft kunnen lezen zijn 
alle 3 de kerken vanaf september geopend voor 
vieringen. Het rooster van de vieringen kunt u 
vinden op de middenpagina van ons blad M&M.

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 
De doordeweekse vieringen zijn ook weer van 
start gegaan, niet in de kapel of stiltecentrum, 
maar in de kerken zelf. Deze zijn op woensdag 
in de H Familiekerk en vrijdag in de HH Petrus en 
Pauluskerk. Beide beginnen om 9.00 uur.

 Lief en leed

Overleden:
Soest
Mauro Brancalion (55 jr) * 12 oktober 1964 † 23 juni 2020
Leny van Ooijen-de Ruijgt (91 jr) * 9 juli 1928 † 29 juni 2020
Ada van den Pol-van Angeren (82 jr) * 22 januari 1938 † 26 juli 2020

Soesterberg 
Annie Hendriks-de Haas (89 jr) * 19 november 1930 † 1 juli 2020
Fie Lutgens-van der Vorst (88 jr) * 21 december 1931 † 6 juli 2020
Corrie van Rossum-Rusman (88 jr) * 15 december 1931 † 15 juli 2020
Hannes Hendriks (76 jr) * 14 april 1944 † 2 augustus 2020

Gedoopt

Op zondag 2 augustus is gedoopt in de Carolus Borromeuskerk, Soesterberg Angelo 
Lutgens (* 13-3-2020), dat hij mag opgroeien tot een mooi open mens. Hij woont 
samen met zijn ouders in Huis ter Heide.

17 SEPTEMBER EUCHARISTIEVIERING KBO SOEST-SOESTERBERG-BAARN

Wij nodigen alle leden en belangstellenden uit voor onze viering aan het begin van ons seizoen in de  
H. Familiekerk, St. Willibrordusstraat 19, 3768 CP Soest op DONDERDAG 17 september om 10.00 uur.

Het thema is: GROEIEN IN GELOOF

Celebrant is pastor M. Meneses en cantoren o.l.v. Jan Schuring verzorgen de gezangen.

Wij verwelkomen u graag!Voor vervoer graag een week voor de viering bellen naar 
mevrouw C. van Brussel, tel. 035-6018126
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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)

St. Carolus Borromeuskerk
Rademakerstraat 159
3769 LB Soesterberg 
(0346-351521)

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 13 september 2020. 
Het volgende nummer verschijnt  
op 30 september 2020.

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


