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 Agenda

 Van de locatieraad

 Van het pastoresteam

 Van het parochiebestuur

OCHTENDJE SPORTSCHOOL OF…

Een actieve morgen 
in de sportschool of 
een actieve ochtend 
met elkaar op de 
begraafplaats aan de 
Kostverlorenweg? 
Evenals in Soester
berg en in Soest aan 

de Dalweg moet het toch mogelijk zijn een groepje 
vrijwilligers bijeen te brengen voor regelmatig klein 
onderhoud van de begraafplaats. Met elkaar maken 
we het gezellig met een kopje koffie en koek, humor 

en gezelligheid; dit alles om de begraafplaats er na 
een ochtendje “sporten” er weer goed uit te laten zien.  
Als u interesse hebt kunt u zich aanmelden bij het 
Parochiesecretariaat 0356011320 of secretariaat@
marthamaria.nl. We hopen dan in het voorjaar te 
kunnen starten en we besparen ons met onze groep 
een behoorlijke som geld.

Namens de locatieraad
Met vriendelijke groet,
Bert Revier
bert@re4.nl | 06 1294 2700 | 035 60 158 50

INFORMATIEAVOND OVER DE SLUITING VAN DE H. FAMILIEKERK

Dinsdag 15 september is er in de H.Familiekerk voor 
parochianen en geïnteresseerden een informatie
avond gehouden, waar mensen terecht konden met 
vragen over de sluiting van deze kerk. De avond 
werd door pastoor Skiba geopend met een gebed tot 
Maria, Moeder van Smarten, wier gedachtenis die 
dag werd gevierd. Daarna begon de vicevoorzitter 
van het parochiebestuur met een terugblik: de fusie 
van 4 Soester parochies tot één Willibrordparochie, 
de samenwerking met het Parochieverband Eemland 
en hoe op 1 januari 2011 de fusie van de 
HH.Martha en Mariaparochie een feit werd. Genoem
de parochie werd daarmee eigenaar van negen kerk
gebouwen: twee in Soest, een in Soesterberg, twee 

in Baarn, een in Eemnes, een in Maartensdijk, een in 
De Bilt en een in Bilthoven. Het toenmalige parochie
bestuur heeft bij de fusie gekozen voor een decen
traal beleid, wat betekent dat de kerkbijdragen ten 
gunste komen van de eigen geloofsgemeenschap en 
dat die er zelf verantwoordelijk voor is dat de eigen 
financiën op orde zijn en dus de inkomsten en uitga
ven in balans zijn. De kosten van het pastoraal team 
en de bisdombijdrage worden jaarlijks volgens een 
onderling afgesproken percentage door de geloofs
gemeenschappen gedeeld.
De exploitatierekening van Soest bood de laatste ja
ren geen ruimte voor reserveringen voor groot on
derhoud, waardoor voornamelijk bij de H.Familiekerk 

Za 3-okt 15.30 Bijeenkomst kinderen 1e H Communie  Sleutel, Soest
Zo 4-okt 16.30 Wake bij detentiecentrum, Richelleweg   Soesterberg
Ma      5-okt 20.00  Gespreksgroep 50-ers o.l.v. W. Sarot  Sleutel, Soest
Do 8-okt 14.00 Gespreksgroep “Verhef je hart”o.l.v. W. Sarot    Sleutel, Soest
Ma  26-okt 20.00 Gespreksgroep 40-ers o.l.v. W. Sarot  Sleutel, Soest
Za 31-okt 15.30 Bijeenkomst kinderen 1e H Communie  Sleutel, Soest

	

TEAMWEETJES   WIST U DAT…
… het team zich het hoofd heeft gebroken over een goede manier om Allerzielen te vieren?
… hetzelfde geldt voor Kerstmis? 
… we druk zijn met het opstarten van het nieuwe seizoen?
… ’achterstallige’ eerste communievieringen gevierd worden in september en november? 
… het vormsel gepland is voor 24 januari in Amersfoort en voor 7 februari in de M&M parochie? 
… pastor Mauricio wel twintig inhaaldoopjes heeft de laatste weken? 
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 Berichten vanuit Soest en Soesterberg

OKTOBER: ROZENKRANSMAAND / MARIAMAAND

Als u in de gelegenheid bent, kunt u weer meedoen met het Rozenkransgebed en wel; op de woens dagen  
7, 14, 21en 28 oktober in de St. Carolus  Borromeuskerk, Soesterberg om 9.30 uur en in de HH Petrus en 
Pauluskerk om 19.00 uur. Na afloop staat er een kopje koffie voor u klaar. 

TOEWIJDING AAN MARIA

Lieve moeder Maria,
ik klop even bij U aan.
Heel vaak wordt me gezegd,
heel vaak wordt me geleerd
dat ik aan mezelf moet denken,
maar ergens diep in mij voel ik
dat ik pas echt gelukkig kan zijn
als ik ook aan anderen leer denken.
Is het dat niet wat Uw Zoon ons geleerd heeft?
Geef mij dan een klopje op m’n schouder,
een duwtje in mijn rug.
Zodat ik er ook in slaag niet steeds aan mezelf te denken. 
Amen.

Maria leeft in elke vrouw
in elke kleine mens
die om het even waar wordt vergeten
en over het hoofd gezien.
Maria leeft in elke vrouw
in elke kleine mens
van wie niemand nog iets verwacht
Maria leeft in elke kleine mens
die niet berust
bij minachtig of onmacht
maar die tenminste bij zichzelf
de hoop wakker houdt
dat ook een neergeslagen mens
ooit rechtop zal komen.
Maria leeft in elke mens
die weigert te verlammen
in de angst en durft geloven in dat woord:
vrees niet,
met jou wil God
iets nieuws beginnen.
Ieder mens
kan in zijn leven
de kiemen dragen van een nieuwe toekomst.

(Carlos De Soete)

veel noodzakelijk onderhoud niet is uitgevoerd. Dit 
werd bevestigd door het recente onderhoudsrapport 
van de Monumentenwacht. Ondanks het feit dat de 
effectenportefeuille voldoende gevuld is achtte het 
parochiebestuur het onverantwoord om deze aan te 
spreken omdat anders de toekomst van de RK ge
loofsgemeenschap op de lange duur in gevaar ge
bracht zou kunnen worden.
In 2010 werd het nieuwe parochiecentrum bij de Pe
trus en Pauluskerk geopend en in feite is toen al het 
besluit genomen tot het in stand houden van die kerk. 
Alle Soester parochianen hebben destijds de moge
lijkheid gekregen daarover te stemmen. De keuze 
is op de Petrus en Pauluskerk gevallen vanwege de 
betere aanpassingsmogelijkheden aan de bestaande 
bouw, het mooiere ontwerp en de lagere kosten. Te
vens speelde de ligging van de Petrus en Pauluskerk  
in het centrum van het dorp aan de doorgaande weg 
 een rol van betekenis. Omdat het bovendien steeds 
moeilijker blijkt om de vele vacatures in werkgroe
pen door vrijwilligers ingevuld te krijgen heeft het 
parochiebestuur  voorgenomen om de H.Familiekerk 
te sluiten en het bisdom verzocht om daarmee in te 
stemmen. Besloten is dat de laatste viering gehou
den zal worden op zondag 7 februari 2021. Het ver

schil tussen de laatste viering en het onttrekken van 
een kerkgebouw aan de goddelijke eredienst bleek 
onduidelijk. De aartsbisschop is degene die een kerk 
aan de goddelijke eredienst onttrekt door middel 
van een decreet. Alvorens dit decreet uitgevaardigd 
wordt heeft het parochiebestuur aan een voorge
schreven protocol moeten voldoen dat nauwlettend 
door het bisdom wordt gecontroleerd. Om de slui
ting te begeleiden bij het rouwproces en de opbouw 
en integratie is er een overgangsteam geformeerd, 
bestaande uit parochianen van de vier kerken van 
Soest. Van de Joanneskerk is dat mevrouw Isabel 
Folkers, van de Mariakerk de heer Frits van Wese
mael, van de H. Familiekerk mevrouw Elly Heideman 
en van de HH. Petrus en Pauluskerk de heer Rijk van 
Doorn. Het parochiebestuur wordt vertegenwoordigd 
door de dames Gusta Willems en Margriet Nota en de 
voorzitter van het overgangsteam is parochievicaris 
Mauricio Meneses. Elk van hen kunt u aanspreken 
als u zorgen of ideeën heeft over de toekomst van 
het kerkgebouw. Vooralsnog zijn daar nog geen plan
nen over, deze zullen gepresenteerd worden zodra er 
meer concreet nieuws is.

Margriet Nota-van Kampen, vicevoorzitter
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DIERENDAG IN KLEUTERKERK

4 oktober, 12.00 uur Caroluskerk Soesterberg 

Zondag 4 oktober is het dierendag. Dat is leuk om 
te vieren met onze peuters en kleuters. Daarom 
nodigen we ze allemaal uit om met hun favorie
te dier (knuffel, foto of in een hokje) naar de kerk 
te komen. We lezen een mooi verhaal over iemand 
die kon praten met de dieren en we steken zeven 
kaarsjes aan voor alle mensen  en dieren die Gods 
steun wel kunnen gebruiken.  En natuurlijk bidden, 
dansen en delen we van het lekkers dat we mee
brengen voor elkaar. 

WEST-AFRIKA: VREDE ONDER DRUK

Niger en Nigeria waren samen met buurlanden in de Sahelregio, een voor-
beeld van vreedzaam samenleven van mensen van verschillende religies 
en etnische groepen. Ondanks grote problemen als armoede en honger 
was er sprake van een relatieve stabiliteit. Maar de laatste jaren is die 
vrede onder druk komen te staan. Islamitische terreurgroepen breiden 
zich over steeds meer landen uit. 

In Nigeria is de terreurgroep Boko Haram nog altijd 
actief. In maart doodden de moslimfundamentalis
ten in Nigeria en in het naburige Tsjaad meer dan 
honderd soldaten. Corona in West-Afrika Nu komt 
er een extra probleem bij: de coronapandemie. Men 
maakt zich misschien nog niet eens zoveel zorgen 
om de gevaren van het virus zelf als wel om de 
ernstige economische gevolgen. Miljoenen mensen 
in Afrikaanse landen hebben gewoon niets te eten 
wanneer ze een dag hun werk niet kunnen doen. 
Sociale zekerheid en een vast salaris bestaan niet 
in deze informele economie. Deze mensen vechten 
om te overleven sinds de coronacrisis het Afrikaan
se continent heeft bereikt. Stemmen van hoop Te 
midden van oplaaiende conflicten en problemen als 
honger, armoede en nu ook de coronapandemie 
klinken echter ook stemmen van hoop. Stemmen 
van kerkelijke medewerkers die zich actief inzetten 
voor vrede tussen christenen en moslims en tussen 
etnische groepen. Want alleen samen kan men de 
problemen het hoofd bieden. Zoals zuster Maria Vi
talis Timtere, die in Yola, Nigeria in een ziekenhuis 
werkt. Zij zorgt voor families die gevlucht zijn voor 
Boko Haram en al jaren in provisorische hutten wo
nen op het terrein van de kerk, dat bisschop Step
hen Mamza meteen ter beschikking stelde. Zuster 
Maria: “Ik ging naar de gezinnen. Eerst spraken we 
over hygiëne en gezondheid. Daarna echter ver
telden de mensen mij hun verhalen van de vlucht.  

Ik luisterde en bemoedigde hen om niet op te ge
ven.” Niet opgeven is ook nu met de coronacrisis 
het motto. Overal waar ze dat kan, geeft zuster Ma
ria informatie hoe men zich kan beschermen. Het 
sterke netwerk van de katholieke Kerk In deze crisis 
kan de katholieke Kerk van WestAfrika een belang
rijke rol spelen, want zij is met haar netwerk in bijna 
elk dorp aanwezig. De mensen vertrouwen eerder 
de kerkelijke medewerkers dan hun regering. Bijna 
geen enkele andere organisatie kan door haar ster
ke netwerk van solidariteit zoveel mensen terzijde 
staan en moed geven. De aartsbisschop van Abu
ja, Nigeria, Ignatius Kaigama: “Op dit  moment lijkt 
 alles alleen maar duister en beangstigend. Maar we 
geven nooit op. We hebben in het verleden samen 
voor grotere uitdagingen gestaan en die overwon
nen. Deze zal niet anders zijn, vooropgesteld dat 
we het samen doen.” 
Geef aan MISSIO Pauselijke Missiewerken in 
de  collecte op Missiezondag 18 oktober of stort 
uw  bijdrage op NL65 INGB 0000 0015 66,  
t.n.v.  MISSIO Wereldmissiemaand, te Den Haag. 
Geef voor West-Afrika.

Komen jullie ook? De zitzakken staan al klaar. 

In verband met corona: meld je even aan 

bij pastor Sarot: sarot@marthamaria.nl
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 KERKHISTORIE IN SOEST EN SOESTERBERG
Door René van Hal

BIJZONDERE KLEDIJ BIJ KERKELIJKE PLECHTIGHEDEN

In de vorige uitgave van RK Driepunt zijn we een serie gestart waarin we de kerkhistorie van de 
katholieke kerken in Soest en Soesterberg belichten. Deze keer wil ik bijzondere kledij bij kerke-
lijke plechtigheden belichten. En dan hebben we het deze keer niet over de kledij van de priester/
voorganger en de misdienaars. Ik wil de kleding van de suisse toelichten zoals deze tot de jaren 
’50 in de Petrus en Pauluskerk werd gedragen en de kledij van uitvaartleiders en kistdragers.

De suisse
De suisse of kerkbaljuw in de katholieke kerken in 
Soest was een soort van ordebewaker in de kerk. 
Hij had met name de zorg dat iedere kerkganger 
de juiste plaats kreeg in de kerk en daarvoor ook 
betaalde. Voor een plaats in de kerk moest worden 
betaald (afbeelding 1a bonnetjes plaatsengeld). De 
hoogte was afhankelijk van waar je in de kerk zat. 
Verschillende parochianen hadden trouwens een 
vaste plaats in de kerk waarvoor ze per maand of
wel per jaar betaalden. De rol van de suisse sluit 
wat aan op de rol van de Pauselijke Garde en is 
ergens in de 19e eeuw ontstaan. Op afbeelding 1 
staat de suisse, in de hal van de Petrus en Paulus
kerk. Hij had een zwarte jas en bij zich een helle
baard. De laatste parochiaan die in deze kerk de rol 
van suisse vervulde was bloemist Tolboom van de 
Spoorstraat. In de Heilige Familiekerk was dat de 
heer Ben van der Linden. De suisse vervulde een 
speciale rol naast die van koster, welke tot de jaren 
’60 veelal een betaalde functie was.
Voor de “bruidsmeisjes” die meeliepen in de 
 Sacramentsprocessie door de tuinen van Mariën
burg (tussen 1930 en 1961) is de suisse van de 
 Mariakerk van Soestdijk zichtbaar in een wat fees
telijker outfit. Deze foto is net na de oorlog gemaakt 
(afbeelding 2).

De uitvaartleider en kistdragers
De uitvaartleider en kistdragers bij een begrafenis/
uitvaart zijn ook nu nog in het zwart dan wel grijs 
gekleed. Vroeger hadden zij speciale kleding aan 
zoals bij de foto’s 6 en 7 te zien. Er is een duidelijk 
onderscheid tussen kleding van de uitvaartleider en 
de kistdrager, waarbij de uitvaartleider ook nog een 
steek op zijn hoofd heeft, terwijl de kistdragers een 
hoge hoed dragen. Op foto 6 zien we als uitvaart
leiders voorop lopen links de heer Jan Lusten houwer 
en rechts Ben van der Linden.
Afgelopen maand ontving de parochie van de  familie 
Wijnhoff de ornamenten (foto’s 3-4-5) die hun oom 
Gijsbert Wijnhoff jarenlang op zijn zwarte jas had 
gedragen als kistdrager. Deze ornamenten heb

ben inmiddels een plekje gekregen in de  Religieuze 
Hoek op de zolder van Museum Soest.
Alleen bij uitvaarten waarbij gebruik wordt ge
maakt van koetsen zien we nog de oude kledij die 
vele  jaren werd gedragen. Personen die ze droegen 
heetten in de volksmond “kraaien”.

KERKHISTORIE IN SOEST EN SOESTERBERG 
Door René van Hal 
 

        
Afb. 1 Suisse in de Petrus en Pauluskerk  Afb. 1A kaartje afrekening plaatsengeld 
 

 
Afb. 2 processie Mariënburg rond 1948 
 

  
Afb. 3-4-5 ornamenten van een doodgraver 
 

  
 
Afb. 6-7 Op weg naar de RK begraafplaats aan de Dalweg 
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1  Suisse in de Petrus en Pauluskerk

2  Kaartje afrekening plaatsengel

3  Processie Mariënburg rond 1948

4  Ornamenten van een doodgraver

5  Op weg naar de RK begraafplaats aan de Dalweg
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 Algemeen 
HEILIGE GERARDUS MAJELLA BEDEVAART OVERDINKEL

Op zondag 18 oktober 2020 zal in Overdinkel voor de 108de keer de Heilige Gerardus Majella 
Bedevaart plaatsvinden,  met als thema: Toekomst. 

Helaas kan, door de coronacrisis, de processie 
dit jaar geen doorgang vinden zoals andere ja
ren. De bedevaart zal daarom in een andere vorm 
plaatsvinden en wel in de vorm van een Plechtige 
 Eucharistieviering in de kerk. Vanwege de corona 
maatregelen kunnen hier maximaal 50 pelgrims in 
de kerk aanwezig zijn. Vanaf half september kunt 
u zich hiervoor opgeven door te bellen naar het 
 parochiecentrum van de Gerardus Majella kerk, tel: 
0535381304. 

Ook alle activiteiten in de Overkant zoals koffiedrin
ken, boterkoekverkoop en de huldiging van jubila
rissen kunnen dit jaar geen doorgang vinden.

Voor degene die niet aanwezig kunnen zijn wordt 
deze Eucharistieviering live uitgezonden. Meer 
informatie hierover volgt nog en zal zo spoedig 
 mogelijk te vinden zijn op de website van paro
chie Maria Vlucht: https://www.mariavlucht.nl/  Dit 
geldt ook voor de vieringen van het Triduüm.

Verder kunt u net als andere jaren misintenties op
geven door deze te mailen naar gastdamesgmpo@
kpnmail.nl en de kosten van de intentie: vrije gift 
of misintentie: € 5,- over te maken naar Rek. nr: 
NL 35 RBRB 0918845289 t.n.v. W.H. Olde Meierink, 
o.v.v. Gerardus Bedevaart Overdinkel.  Een enve
lop in de brievenbus van het parochie centrum mag 
ook onder vermelding van uw naam, uw intentie en 
“Gerardus bedevaart Overdinkel”.

Ook kunt u op 18 oktober een kaars laten op
steken. Dit kunt u doen door de kosten van de 
kaars € 0,50 voor een offerkaars en €5,- voor een 
novenekaars over te maken naar Rek. nr: NL 35 
RBRB 0918845289 t.n.v. W.H. Olde Meierink, o.v.v. 
“Kaars” en daarnaast uw keuze voor de kaars en 
uw intentie. 

Ook hebben we net als andere jaren een collecte 
voor de missie. Het doel is dit jaar een ziekenhuis 
in Gambia. Hiervoor kunt u geld overmaken naar 
hierboven beschreven rekeningnummer onder ver
melding van “Gambia” of u kunt een envelop in de 
brievenbus doen onder vermelding van “Gambia”.

Verder is de kerk na de Eucharistieviering, op zon
dag 18 oktober, geopend voor stil gebed waarbij de 
regels van het RIVM  nageleefd dienen te worden. 

Indien U verdere informatie wenst kunt u vanaf half 
september contact opnemen met het parochie cen
trum van de Gerardus Majella kerk op werkdagen 
tussen 10.00 en 11.30 uur ( woensdag gesloten) 
telefoon 0535381304. Mocht u hiervoor belang
rijke vragen hebben kunt u contact opnemen met 
het secretariaat: i.westenbroek@gmail.com

Graag tot ziens online of bij ons in de kerk.
Gerardus Bedevaart groep Overdinkel.  
e-mail: gerardusbedevaartoverdinkel@live.nl

GELOOFT U NOG?
Of is het:

weggespoeld
door de golven van het genieten?

vervlogen
op de vleugels van de vaart der volken

gekraakt 
 door de kritiek op de kerk,  

haar conservatisme en inconsequentheid
vergeten

 in de veelheid van alles wat  
voorbij komt in uw leven

ten ondergegaan
 in de onverschilligheid van onze tijd

WIJ GELOVEN NOG!
In Jezus…

Hij is voor ons een:

rots in de branding
 die de zondaar behoudt en de bidder behoedt

tijdloos getuigenis
 bestand tegen de tand des tijds

gekwetste ziel
 die de zwakken verzamelt in een zinvol ver

band
herinnering

 aan de blijvende liefde van God
die is opgestaan

 omdat het leven er toe doet

GELOOFT U DAT NIET?
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HET VERDRIET VAN BRABANT GEEFT STEM AAN DE PIJN EN BIEDT HOOP DOOR 
ALLE TRANEN HEEN

Een uitvaart onder de treurwilg van oma. Het rouwcentrum in het tuinhuisje van je zus. Vieringen 
van een kwartier op het kerkhof. Soms vier uitvaarten op één dag. Geen afscheid kunnen nemen van 
moeder in het verpleeghuis. Sprakeloos achterblijven als de jongste koster het ook niet redt. Met vier 
mensen afscheid nemen van vader in de doopkapel. Een slagveld in Schijndel en Tilburg waar tien en 
dertien zusters in korte tijd sterven. En toch blijven geloven dat het leven verder gaat en dat God met 
ons meelijdt. Maar ook helpen waar het kan, nabij zijn waar het moet en bidden waar geen woorden 
meer zijn.

Rituelen die troost geven
Dat is allemaal vastgelegd in ‘Het verdriet van Brabant, 
kerken en kloosters in het bisdom Den Bosch ten tijde 
van corona’, een gedenkboek dat is samengesteld door 
de bisschop van Den Bosch, Mgr. dr. Gerard de Korte. 
Hij legt daarmee vast waar geen woorden voor zijn 
en wat toch nooit meer vergeten mag worden: het lij
den van zo velen, maar ook de zorg voor elkaar en de 
kracht van het geloof in onmogelijke tijden. Het boek 
is een tijdsdocument dat meer wil doen dan vastleg
gen: door alle verhalen heen is het verdriet tastbaar, 
spreekt de compassie van kerken en kloosters die zelf 
ook zwaar worden getroffen en zoekt iedereen naar 
rituelen die troost en hoop geven door alle sterven 
heen. En daarnaast is dit boek ook een spiegel voor 
iedereen in Brabant: hoe kun je nabij zijn ook in de 
maanden die nu gaan komen.

Rode draad bemoediging door de bisschop
De rode draad in dit gedenkboek wordt gevormd door 
de 12 teksten van bemoediging zoals bisschop Gerard 
de Korte die heeft geschreven voor de kerken en kloos
ters. Ze zijn een reis door de maanden van corona en 
weerspiegelen de verschillende stadia van de crisis. 
Deze bemoediging wordt afgewisseld met ontroeren
de verhalen uit de zwaar getroffen wereld van religi
euzen en met inspirerende voorbeelden van pastorale 
teams die hun weg vonden in deze ergste crisis sinds 
de Tweede Wereldoorlog.

Het verdriet van Brabant, kerken en kloosters in het 
bisdom Den Bosch ten tijde van corona, is een boek 
van Mgr. dr. Gerard de Korte, bisschop van Den Bosch. 
Het wordt uitgegeven als een fraai geïllustreerd boek 
dat een tijdsdocument wil zijn.

Gebonden | full colour geïllustreerd |  
ISBN 9789493161375 | 144 blz. | € 25,- | 

Uitgeverij Adveniat sinds 18 september in de 
 boekhandel of www.adveniat.nl | persinformatie: 
Leo Fijen 06-53333294
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Er was eens een kleine vrouw die langs een stoffige 
veldweg kwam. Ze was wel al tamelijk oud maar 
haar loop was licht en haar lachen, had de frisse 
glans van een onbezorgd meisje. Bij een inéén
gekrompen gedaante bleef ze staan en keek naar 
beneden . Ze kon niet veel herkennen. Het wezen 
dat daar in het stof op de weg zat leek bijna figuur
loos. Ze bukte zich en vroeg “Wie ben jij?”

Twee bijna levenloze ogen keken moe omhoog. “Ik? 
Ik ben het Verdriet.” Fluisterende een stem stame
lend en zo zacht dat ze het bijna niet kon horen. 
“Och, het Verdriet! “, riep de kleine vrouw blij als
of ze een oude bekende begroette. “Je kent mij?” 
vroeg het Verdriet wantrouwend. “Natuurlijk ken ik 
jou. Steeds weer heb je mij een stuk weg begeleid”. 
“Ja maar, stotterde het Verdriet, Waarom vlucht je 
dan niet voor mij?” “Waarom zou ik voor je vluch
ten, mijn liefje? Je weet toch zelf maar al te goed 
dat je elke vluchteling inhaalt. Maar wat ik je wilde 
vragen, waarom zie je er zo moedeloos uit?’ “Ik... 
Ik ben verdrietig” antwoordde de grauwe gedaan
te met gebroken stem. De kleine oude vrouw ging 
naast haar zitten. “Je bent dus verdrietig” zei ze en 
knikte vol begrip met haar hoofd. “Vertel me eens 
wat jou zo bedrukt.”

Het Verdriet zuchtte diep. Zou dit keer echt iemand 
luisteren? Dat had ze zich al zo vaak gewenst. “Ach, 
weet je, begon ze voorzichtig, het is zo. Niemand 
mag mij. Het is nu eenmaal mijn bestemming om 
onder de mensen te gaan en een tijdje bij ze te 
blijven. Maar als ik kom schrikken ze terug. Ze zijn 
bang voor mij en mijden me als de pest.”

Het Verdriet slikte hard. “Ze hebben spreekwoorden 
uitgevonden waarmee ze me willen verbannen. Ze 
zeggen “Ach, het leven is een groot feest”. En hun 

valse lachen leidt tot maagkrampen en ademnood. 
Ze zeggen dat alleen zwakkelingen huilen. En de 
opgekropte tranen doen hun hoofd bijna uit elkaar 
springen. Of ze verdoven zich met alcohol of drugs 
opdat ze mij maar niet hoeven te voelen.”

“Och ja, bevestigde de vrouw, zulke mensen ben ik 
al vaker tegen gekomen.’! Het Verdriet zakte nog 
verder in elkaar.”En dat terwijl ik alleen maar de 
mensen wil helpen. Als ik heel dicht bij ze ben kun
nen ze zich zelf ontmoeten. Ik help hen een nest te 
bouwen waar ze hun wonden in kunnen verzorgen.” 
Wie verdrietig is heeft een erg dunne huid. Het leed 
breekt weer op als een slecht genezen wond en dat 
doet pijn. Maar alleen wie het Verdriet toe laat en 
alle ongehuilde tranen huilt, kan zijn wonden wer
kelijk genezen. Maar de mensen willen helemaal 
niet dat ik ze help. In plaats daarvan schminken 
ze een schelle lach over hun littekens. Of ze leg
gen een dik pantser over hun bitterheid heen.” Het 
 Verdriet zweeg.

Haar huilen was eerst zwak ,toen sterker en tenslot
te erg vertwijfeld. De kleine, oude vrouw nam de in 
elkaar gedoken gedaante troostend in haar armen. 
Wat voelt ze warm en zacht aan, dacht ze en streel
de zachtjes het bevende hoopje. “Huil maar, Ver
driet” fluisterde ze liefdevol. “Rust maar uit zodat 
je weer nieuwe krachten krijgt. Vanaf nu zal je niet 
meer alleen zijn. Ik zal je begeleiden zodat de moe
deloosheid niet meer aan de macht is.” Het Verdriet 
stopte met huilen. Ze ging rechtop zitten en bekeek 
haar nieuwe vriendin verbaasd aan. 

“Maar .. ...maar.. wie ben jij eigenlijk?” “Ik?”, vroeg 
de kleine oude vrouw grijnzend, maar daarna lach
te ze weer onbezorgd als een jong meisje, “Ik?  
ik ben de Hoop.”

TEKST OM OVER NA TE DENKEN: 
HET VERHAAL VAN VERDRIET EN HOOP
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 Lief en leed

Overleden:
Soest
Mien Scholte op Reimer (102 jr) * 7 april 1918 † 14 augustus 2020
Henk van Veen (88 jr) * 22 april 1932 † 16 augustus 2020
Jan van Doorn (77 jr) * 20 februari 1943 † 16 augustus 2020
Theo van Steen (91 jr) * 16 augustus 1929 † 25 augustus 2020
Afra Stroomer-Noordeloos (93 jr) * 13 november 1926  † 28 augustus 2020

Soesterberg 
Miep Goedheer-Ros (91 jr) * 7 november 1928 † 13 augustus 2020
Coby Nolet (94 jr) * 25 maart 1926 † 10 september 2020

Gedoopt

Op 29 augustus is gedoopt in de St Carolus Borromeuskerk Gina Hendriks.
Op 12 september is gedoopt in de H Familiekerk Jordan Weldemichael.  
Op 19 september zijn gedoopt in de HH Petrus en Pauluskerk Mano en Milana Heinhuis.
Op 27 september is gedoopt in de HH Petrus en Pauluskerk Saar van Dijk.

HH Petrus en Pauluskerk
26/27 september 
Afra Stroomer-Noordeloos; Theo van Steen; Jan van 
Doorn; Henk van Veen; Mien Scholte op Reimer; 
Hans de Beer; Mijnheer Vaissier (assistent); Gerda 
de BruinZwarthoed; Kees Hilhorst
 
3/4 oktober 
Afra Stroomer-Noordeloos; Theo van Steen; 
overleden ouders Johan van Esveld en Cathrien van 
EsveldWolken; overleden ouders SpijkerWigtman; 
Fam. KanneKoot en ouders fam. KootElsendoorn; 
Cees Hilhorst; Jos Verhoeven
 
10/11 oktober
Afra Stroomer-Noordeloos; Theo van Steen; Corrie 
Hilhorst
  
17/18 oktober
Fam. KanneKoot en ouders fam. KootElsendoorn; 
Mies KuijerHilhorst en overleden familie; Harrie 
Rademaker; overleden ouders Spijker-Wigtman; 
Gerda de BruinZwarthoed

24/25 oktober (wintertijd wordt ingesteld)
Hans de Beer; Kees Kuijer; Familie van Roomen 

 
31 oktober / 1 november
Overleden ouders Johan van Esveld en Cathrien van 
EsveldWolken; overleden ouders SpijkerWigtman; 
Fam. KanneKoot en ouders fam. KootElsendoorn; 
Kees Hilhorst

H Familiekerk
zondag 27 september
Afra Stroomer-Noordeloos; Theo van Steen; Jan van 
Doorn; Henk van Veen; Mien Scholte op Reimer
  
zaterdag 3 oktober
Afra Stroomer-Noordeloos; Theo van Steen; Co 
Verlaan en Bep Verlaande Bruin; Bart Smeeing en 
Annie Smeeing-Dijkman; Tine Heinhuis-Hartevelt
 
zondag 11 oktober
Afra Stroomer-Noordeloos; Theo van Steen; Co 
Verlaan en Bep Verlaande Bruin; Bart Smeeing 
en Annie SmeeingDijkman; Piet en Marie van 
Nieuwburg-Langendorff; Hans van ’t Klooster
 

zondag 18 oktober gesloten 

 Misintenties 
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zondag 25 oktober (tijd wordt terug gezet) 
Afra Stroomer-Noordeloos; Theo van Steen; Tine 
HeinhuisHartevelt; Jan van Sijl; Aleida van Sijlvan 
Dorrestein; Harrie Rademaker

zaterdag 31 oktober
Co Verlaan en Bep Verlaande Bruin; Bart Smeeing 
en Annie Smeeing-Dijkman; Tine Heinhuis-Hartevelt

St Carolus Borromeuskerk
zondag 27 september
Coby Nollet; Miep Goedheer-Ros; Pastoor Ludovicius 
Rademaker; Maria Theodora Parlevliet; overleden 
ouders Weerdesteijn-Merts en dochter Corry; Joh 
Brouwer en Petronella BrouwerWeerdesteijn
 
zondag 4 oktober  
Coby Nollet; Miep Goedheer-Ros; André Janssen en 
Jeane Janssen Hom; Gerard Stalenhoef; Pater Jules 

Ypma; Zuster Marie-Anne van Erven; Maria Bouwens; 
Maria Theodora Parlevliet; Hendrikus Parlevliet 
en Maria Parlevliet–Ruijgrok; overleden ouders 
Weerdesteijn-Merts en dochter Corry; Joh Brouwer 
en Petronella BrouwerWeerdesteijn
 
zondag 11 oktober
Coby Nollet; Miep Goedheer-Ros; Maria Theodora 
Parlevliet; overleden ouders WeerdesteijnMerts en 
dochter Corry; Joh Brouwer en Petronella Brouwer-
Weerdesteijn
 
zaterdag 17 oktober 
Coby Nollet; Maria Theodora Parlevliet; overleden 
ouders Weerdesteijn-Merts en dochter Corry; Joh 
Brouwer en Petronella BrouwerWeerdesteijn
 
zondag 25 oktober (tijd wordt teruggezet) 
Maria Theodora Parlevliet; overleden ouders 
Weerdesteijn-Merts en dochter Corry; Joh Brouwer 
en Petronella BrouwerWeerdesteijn

 Vieringen

VIERINGEN IN DE RK-KERKEN IN SOEST EN SOESTERBERG

Sinds 1 september kunnen we weer vieringen houden in alle drie katholieke kerken in Soest en 
Soesterberg. Vanwege de corona zijn er diverse maatregelen van kracht. 

Zo moeten bezoekers zich tevoren aanmelden, moe
ten de aanwijzingen van de aanwezige vrijwilligers 
worden opgevolgd, moeten we 1,5 meter afstand 
houden, gaat er geen collectemandje rond maar 
wordt ons gevraagd aan het einde van de vieringen 
onze bijdrage in het collectemandje te deponeren dan 
wel via de bank over te maken. Ook de communie 
wordt ons op onze plaats uitgereikt, mogen we niet 
zingen maar wel meebidden. Gelukkig zijn er bij de 
vieringen inmiddels wel elke keer een organist en vier 
zangers aanwezig die namens ons de vaste gezangen 
zingen. Bovendien mogen er maar maximaal honderd 
personen tijdens een dienst aanwezig zijn, waardoor 
de gemeenschapszin beperkter lijkt. Temeer daar we 
na afloop ook niet gezamenlijk nog een kopje koffie 
of thee kunnen drinken. Het is een bijzondere manier 
om zo de kerkdiensten te bezoeken.
De verwachting is dat dit de komende maanden ook 
niet zal veranderen. Dat er nog steeds maatregelen 
zullen gelden. Daarom heeft er begin september een 
overleg plaats gevonden hoe de bijzondere vieringen 
in de komende maanden voor te bereiden. Daarbij 
was speciale aandacht voor de Allerzielenvieringen en 
hoe Kerstmis en Oud-/Nieuwjaar feestelijk te vieren.

Allerzielen
Op 2 november a.s. vieren we Allerzielen. Dit is 
 altijd een moment om stil te staan bij de paro
chianen die ons het afgelopen jaar ontvallen zijn. 
Voor Soest zijn dat er inmiddels meer dan 50 en in 
Soesterberg ook al 20. Om hen op een respectvolle 
manier te herdenken zijn er ten opzichte van voor
gaande jaren wat aanvullende acties opgesteld. Dit 
ook omdat het afscheid sinds half maart slechts in 
besloten kring kon plaats vinden en de verwach
ting dat er nog herdenkingsdiensten kunnen wor
den gehouden op korte termijn niet realistisch is. 
De  Allerzielenviering blijft dan ook een belangrijke 
plaats innemen in het verwerkingsproces.
Gezien de jarenlange belangstelling is besloten zowel 
in Soest als Soesterberg twee vieringen te houden. 
In Soest op maandag 2 november in zowel de HH Pe
trus en Pauluskerk als de H. Familiekerk en in Soes
terberg op zoals gebruikelijk op zondagmiddag 1 
 november maar ook op maandagavond 2 november.
De contactpersonen van de families die een dierba
re verloren hebben in het afgelopen jaar zullen een 
brief ontvangen. Hierin wordt een voorstel gedaan 
in welke kerk en tijdens welke dienst hun dierbare 

10



wordt herdacht. Tevens wordt hen gevraagd of de 
familie erbij aanwezig wil zijn en met hoeveel per
sonen. Gezien het feit dat er slechts 100 personen 
per viering aanwezig mogen zijn, moeten wij jam
mer genoeg een limiet stellen aan de omvang van 
de delegatie. Door het maximum aantal bezoekers 
zal het slechts heel beperkt mogelijk zijn dat an
dere parochianen deze speciale Allerzielenvieringen 
kunnen bezoeken. Ook dat zal via reservering moe
ten. Daarom is besloten in de weekendvieringen op 
31 oktober/1 november op een speciale wijze stil 
te staan bij de overledenen. Hierdoor zijn meer pa
rochianen in de gelegenheid bij een verlies stil te 
staan. Wat betreft de andere feestelijke vieringen 
in de komende jaren zal in een volgend RK Driepunt 
worden terug gekomen.

7 November 19.00 uur Petrus en Pauluskerk 
parochiefeest voor jong en oud vanwege  
H. Willibrord 
De Heilige Willibrord is de patroonheilige van onze 
geloofsgemeenschap in Soest. Hij was de missio
naris die vanuit Ierland naar Nederland kwam om 
ons het evangelie te brengen. In Utrecht bouwde hij 

zijn eerste kerk en daar was hij 
ook de eerste  bisschop van ons 
land. (Bisschop Eijk is de tach
tigste bisschop van Utrecht) Hij 
leefde van 658 tot 739. Op 7 no
vember vieren we in de kerk van 
Nederland zijn feest. 
In de avondviering van zaterdag 
19.00 uur besteden we uitge
breid aandacht aan Willibrord. 
We eren hem met een lampion
nenoptocht door de kerk, we 
horen wat hij allemaal heeft ge
daan, in verhalen en liedjes en we laten zien hoe 
hij eruit zag. Dat veranderde trouwens in de loop 
van zijn leven, want hij werd van een monnik een 
bisschop. Ook vertellen we een speciaal Godly Play 
verhaal. 
Kom je het feest meevieren? 
Als je in de lampionnenoptocht wilt meelopen is het 
fijn als je er om 18.45 bent. Wij zorgen voor een 
mooie lampion. 
Vanwege corona graag even aanmelden bij het 
 secretariaat. 

Op woensdagmorgen is er om 9.00 uur een viering in de H Familiekerk
Op vrijdagmorgen is er om 9.00 uur een viering in de HH Petrus en Pauluskerk.
Na afloop is er gelegenheid om samen een kopje koffie te drinken. 
U bent van harte welkom!

Kerk   Datum Tijd Viering Voorganger Muziek

H Familiekerk za 3-okt 19.00 u Eucharistie J.Skiba Cantores Canto Nuovo

HH Petrus en Pauluskerk zo 4-okt 11.00 u Eucharistie M. Meneses Cantores Canto Nuovo

St Carolus Borromeuskerk zo 4okt 10.30 u Gebedsviering W. Sarot Cantores Caroluskoor

  zo 4okt 12.00 u Kleuterkerk  

     

HH Petrus en Pauluskerk za 10-okt 19.00 u Eucharistie M. Meneses Cantores Inspiratie

H Familiekerk zo 11-okt 10.00 u Eucharistie W. Veldhuis Gregoriaans, G. Muts

St Carolus Borromeuskerk zo 11okt 10.30 u Gebedsviering PGV/J.v.Kempen Cantores Caroluskoor

        

St Carolus Borromeuskerk za 17-okt 19.00 u Gebedsviering PGV/C.Sebek Cantores Caroluskoor

HH Petrus en Pauluskerk zo 18-okt 11.00 u Eucharistie R. Vonhögen Cantores Canto Nuovo

      

HH Petrus en Pauluskerk za 24-okt 19.00 u Gebedsviering PGV/J.Roest Cantores Canto Nuovo

H Familiekerk zo 25-okt 10.00 u Gebedsviering PGV/J.Roest Cantores Inspiratie

St Carolus Borromeuskerk zo 25okt 11.00 u Eucharistie J. Skiba Cantores Caroluskoor
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 Algemeen

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

Openingstijden op dit moment: 
Secretariaat: maandag, woensdag 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 weer terecht  
voor een kopje koffie of een praatje. 
Reserveringen en verhuur van zalen via het 
secretariaat. 

Kerken: 
HH. Petrus en Pauluskerk
Kerkplein 2
3764 AW Soest
(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)
Op dinsdag en vrijdagochtend is de kerk open 
van 9.00-12.00 uur voor een gebed of het 
opsteken van een kaars.

Bankrekeningen 
Rekeningnummer algemeen Soest 
IBAN NL 90 RABO 0379913194 
t.n.v. Martha Maria, Willibrord
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 emailadres 
redactieWS@marthamaria.nl 
of 
redactieCB@marthamaria.nl
uiterlijk op 12 oktober 
Het volgende nummer verschijnt 
op 28 oktober 2020.

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


