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Van de redactie
De coronamaatregelen zijn half oktober weer aangescherpt. Dat raakt de samenleving hard en
het raakt ons ook als kerk. Het kerkelijk leven dat voorzichtig op gang kwam wordt nu opnieuw
beperkt. Fysieke contacten, samen zingen, ontmoetingen in huis en in het kerkgebouw zijn weer
aan banden gelegd, terwijl dat zo wezenlijk is voor ons kerk-zijn. Het is om moe en verdrietig
van te worden - ook omdat een einde voorlopig niet in zicht is. Er worden vieringen, concerten en
bijeenkomsten gepland, die dan later toch weer niet door kunnen gaan.
Dit alles vraagt veel van ons. We worden in ons kerkzijn teruggeworpen op dat waar het werkelijk op
aankomt. In de eerste plaats is dat de levende God
zelf. We zijn niet aan onszelf overgeleverd, we leven
niet in een zwijgzaam heelal, maar steeds opnieuw
laat onze God van zich horen. Daarom luisteren we
naar het Evangelie en leven we Christus tegemoet.
De toekomst ligt in Gods handen.
Tegelijkertijd beseffen we in deze dagen ook het grote
belang van onderlinge gemeenschap. We blijven
volhardend in geloof vieren door samen te komen,

al is maar met 30 personen met een mondkapje op.
We hopen dat we op deze manier nog kunnen blijven
samenkomen. Ook via televisie en online vieringen
elders kunnen we de vieringen mee beleven. Langs
allerlei wegen houden we contact. Laten we daarbij
zorgzaam zijn voor elkaar en anderen door ons
telkens af te vragen: wat kan ik vandaag betekenen
voor de mensen die op mijn weg komen? En laten
we in alles ook zorgzaam zijn voor onszelf. Het
gaat niet om de veelheid aan activiteiten, maar om
betekenisvolle relaties.

Van de locatieraad
ACTIE VANUIT SOEST EN SOESTERBERG VOOR DE BLADEN RK DRIEPUNT
EN M&M
Bij de parochiebladen van deze maand heeft u een brief en een acceptgiro ontvangen als u in
Soest/Soesterberg woont of postabonnee bent. Graag vragen wij weer uw aandacht voor de
jaarlijkse actie ten behoeve van onze parochiebladen.
RK Driepunt is het informatieblad voor de kerken,
die samenwerken in de burgerlijke gemeente Soest.
Dit is duidelijk te zien aan het voorblad en de naam.
Dit blad komt elke maand uit. We hebben met
deze uitgave meer mogelijkheden om plaatselijke
informatie uit te wisselen. Ook onze website:
www.rksoest-soesterberg.nl is een belangrijk
communicatiemiddel.
M&M is het parochieblad van de hele Martha-enMariaparochie, waarin alleen informatie staat,
die voor de hele parochie van belang is. Dit blad
verschijnt eens per twee maanden. Informatie over
en vanuit de Martha-en-Mariaparochie is ook te
vinden op www.marthamaria.nl.
Aan het drukken van ons parochiebladen zijn
kosten verbonden. Omdat er veel vrijwilligers aan
mee werken, kunnen we deze kosten laag houden.
Wanneer iedereen gemiddeld € 20,00 bijdraagt,
kunnen we weer een jaar vooruit.
U treft bij deze brief een acceptgiro aan voor
een vrijwillige bijdrage aan de kosten van onze
parochiebladen RK Driepunt en M&M voor het
komende jaar. Stuurt u de acceptgiro vandaag nog
in of anders vóór het einde van het jaar.
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Maakt u uw bijdrage op een andere manier over,
dan kunt u dit doen
voor Soest op
NL 32 INGB 0003 5875 71
t.n.v. HH. Martha en Mariaparochie iz
Parochieblad
voor Soesterberg op
NL42 RABO 0385 2099 67
t.n.v. MarthaMaria-C Borromeus of
NL04 INGB 0000 1314 80
t.n.v. Martha & Maria-St. Carolus
Bij voorbaat onze hartelijke dank.
Namens de locatieraad en administratie parochieblad

Van het overgangsteam
IDEEËN GEZOCHT
Het overgangsteam is weer bij elkaar geweest. Uitgebreid is stilgestaan bij de stappen die al zijn
gezet, onder andere bij de informatieavond van 15 september waarvan u in het vorige nummer van
Driepunt een verslag hebt kunnen lezen.
Graag zouden we meer input van parochianen willen
ontvangen. Wat zijn uw ideeën over de slotviering?
Heeft u suggesties wat met het gebouw moet gebeuren? Andere dingen waar wij op gevoed moeten
worden? In zowel de H. Familiekerk als de Petrus
en Pauluskerk treft u een ideeënbus aan waar u uw
suggesties in kwijt kunt. Mailen kan ook! overgangsteam@marthamaria.nl is het e-mailadres dat u kunt
gebruiken.
Het laatste nieuws over de gang van zaken zal ook
op de website worden geplaatst. Kijk daar dus regelmatig!

Op de foto vlnr Elly Heideman, Gusta Willems, Frits
van Wesemael, pastor Mauricio Meneses, Margriet
Nota en Rijk van Doorn. Op de foto ontbreekt Isabel
Folkers.

Berichten vanuit Soest en Soesterberg
31 OKTOBER: BLADHARKEN OP DE BEGRAAFPLAATS
2 November is het Allerzielen, en natuurlijk willen we dat onze begraafplaats
aan de Dalweg er dan weer prima uitziet. En daarom gaan we zaterdagochtend
31 oktober blad harken. Wij zoeken daar nog ijverige mannen en vrouwen voor. Het
is nuttig werk en bovendien gezellig! Natuurlijk wordt er ook voor koffie en koek gezorgd. Mocht u willen meedoen, kom dan op 31 oktober om 9 uur naar de begraafplaats.

ALLERZIELEN 2020 IN RK SOEST EN SOESTERBERG
Nadat we eerder hadden besloten vanwege de coronamaatregelen om op Allerzielen in beide kerken
in Soest een Allerzielenviering te houden voor de nabestaanden van parochianen die het afgelopen
jaar zijn overleden, hebben we gezien de maatregelen die op 13 oktober zijn aangekondigd moeten
besluiten op een geheel andere wijze Allerzielen 2020 in te vullen.
Op Allerzielen, maandag 2 november 2020, zullen
zowel de HH Petrus en Pauluskerk als de Heilige Familiekerk gedurende meer momenten geopend zijn.
Tussen 10.00 en 12.00 uur, tussen 14.00 en 16.00
uur en tussen 18.30 en 20.00 uur is iedereen welkom om een kaarsje op te steken, om te bidden dan
wel een contact te hebben met een van de dan aan
wezige leden van de werkgroep Avondwake en Uitvaarten, of lid van het pastoresteam.
Met het vuur van de brandende Paaskaars, het
symbool van het leven, ook na de dood, kan een
kaars worden opgestoken. Allerzielen is niet een
moment dat alleen wordt stil gestaan bij de afgelopen jaar overleden parochianen maar tevens een
moment dat we alle overleden dierbaren herdenken.

Daarom is ook iedereen die deze dag behoefte heeft
aan persoonlijk contact van harte welkom. Natuurlijk
wel met de nodige afstand (1,5 meter) en het mond
kapje op.
Tijdens de vieringen in het weekend voorafgaande aan Allerzielen (zaterdag 31 oktober en zondag
1 november) zullen de namen gelezen worden van
de afgelopen jaar overleden parochianen. Voor deze
vieringen geldt het maximum van 30 bezoekers en
vooraf een plaats reserveren.
In de St. Carolus Borromeuskerk Soesterberg w
 orden
2 vieringen gehouden;
1x op zondag 1 november om 17.00 uur en 1x op
maandag 2 november om 19.00 uur.
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De nabestaanden van parochianen, die in het afgelopen jaar zijn overleden, zijn inmiddels benaderd door
leden van de werkgroep en er worden plaatsen voor
hen gereserveerd. In eerste instantie werd er uitgegaan van 100 plekken per viering, maar vanwege de
coronamaatregelen geldt ook in deze beide vieringen
het maximum van 30 personen (bij binnenkomst met
mondkapje). Mocht u ook aanwezig willen zijn, dan
zijn er nog enkele plaatsen op 2 november, waarvoor
u kunt reserveren via de website www.marthamaria.
nl of telefonisch via het secretariaat vanaf woensdag
28 oktober. 			
Let wel: VOL IS VOL!

WILLIBRORDPLAQUETTE VOOR ELLY EN ED HEIDEMAN
In onze parochiegemeenschap hebben we Elly en Ed Heideman ervaren als twee parochianen
die er duidelijk aan hebben mee gewerkt het begrip gemeenschap gestalte te geven. Ze hebben
nagenoeg altijd deelgenomen aan de weekendviering in onze kerken, waarbij de contacten met
de andere kerkgangers voor hen belangrijk zijn. Maar ook buiten het kerkgebouw is omgaan met
andere mensen voor hen belangrijk.
Omtrent de vele taken die ze in onze gemeenschap
langdurig hebben vervuld,
zijn te noemen voor Elly:
− leiden van kinderwoorddiensten
− vormelingen begeleiden
−	parochiële comm. Lid algemeen bestuur RK
scholen
− begeleidingsgroep herinrichting kerken
− lid van de beheers comm. H. Familie
− coördinator bloemengroep
− gastvrouw parochiecentrum de Sleutel
Voor Ed zijn te noemen
−	lector zijn en het coördineren/indelen van de
lectoren.
−	mee voorgaan in woord & communievieringen en
avondwaken;
−	bedienen van de geluidsapparatuur in speciale
vieringen;
− jaarlijkse deelname actie kerkbalans;
−	secretaris van de Katholieke Bond voor Ouderen
in Soest, Soesterberg en Baarn.
De Aartsbisschop van Utrecht, kardinaal Eijk heeft
voor de inzet van Elly en Ed de Willibrordplaquette
toegekend.
De Willibrordplaquette is de Bisdommelijke onderscheiding van het Aartsbisdom Utrecht en bestaat
sinds 7 november 2001. De Aartsbisschop van
Utrecht eert met deze onderscheiding die gelovigen in het bisdom, die betekenisvolle, meer dan
gewone verdiensten hebben verricht voor de kerk-
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gemeenschap ter plaatse. Zij is bestemd voor vrijwilligers en voor niet-pastoraal personeel in dienst
van parochies en bisdom met een langdurige inzet
(5 jaar of meer) in belangrijke functies binnen de
kerkgemeenschap.
Tijdens de eucharistieviering op zaterdag 3 oktober
in de H. Familiekerk is de plaquette, samen met de
daarbij behorende oorkonde en de draagspeldjes
uitgereikt door pastoor Skiba.
Mede namens de parochiegemeenschap in Soest,
zijn Elly en Ed van harte gefeliciteerd.

7 NOVEMBER 19.00 UUR PETRUS EN PAULUSKERK PAROCHIEFEEST VOOR
JONG EN OUD VANWEGE H. WILLIBRORD
Vorige maand stond onderstaand artikel in het parochieblad. We zijn nog steeds van plan om het
feest van onze patroon op een leuke manier te vieren. Maar we moeten ook rekening houden met
de H. Corona, die wij vragen om te bidden voor onze zieken, maar die we natuurlijk ook een handje moeten helpen door voorzichtig te zijn. We weten nog niet wat mogelijk is op 7 november.
We verzoeken je daarom om je op te geven voor de viering bij het secretariaat.
De Heilige Willibrord is de patroonheilige van onze
geloofsgemeenschap in Soest. Hij was de missionaris 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 tachtigste
bisschop van Utrecht) Hij leefde van 658 tot 739.
Op 7 november vieren we in de kerk van Nederland
zijn feest.
In de avondviering van zaterdag 19.00 uur besteden we uitgebreid aandacht aan Willibrord. We eren
hem met een lampionnenoptocht door de kerk, we
horen wat hij allemaal heeft gedaan, 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.

EERSTE COMMUNIE 22 NOVEMBER 11.00 UUR
CAROLUS BORROMEUSKERK SOESTERBERG
In mei hadden twaalf kinderen uit Soest en Soesterberg graag hun
Eerste Heilige Communie gedaan. Corona veranderde alles. Daardoor konden we samen nog wat langer optrekken, maar voor de
kinderen was het toch heel jammer. Twee van hen zagen geen kans
om het feest naar dit najaar te verzetten en doen volgend jaar hun
communie. De andere tien willen graag meedoen in de kerk.
Daarom hebben we een eerste communieviering
gepland op 22 november om 11.00 uur. De kinderen willen er graag een groot feest van maken met
broertjes en zusjes, opa en oma, peetoom en peettante. En dat gunnen we ze van harte. Maar corona is nog niet voorbij. We zullen dus maatregelen
moeten nemen. Een van die maatregelen is dat we
de communicantjes voorrang geven bij het reserveren van plaatsen. Zij zullen voor 15 november
aangeven met wie ze naar het feest willen komen.

We hebben daar wel een maximum aan gesteld,
maar het betekent waarschijnlijk toch dat voor
andere parochianen weinig plek overblijft. We vertrouwen erop dat daar begrip voor is, in deze tijd
waarin we allemaal een stapje terug moeten doen.
Wilt u voor onze eerste communicantjes bidden dat
zij vreugde beleven aan het samen zijn met Jezus.
Namens de werkgroep eerste communie,
Wies Sarot
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DROMEN VAN HET GOEDE LEVEN
ADVENTSKALENDER 2020
In de Advent willen we deelnemen aan een eeuwen
oude discussie van theologen en filosofen; de discussie over de vraag wat nu een goed leven is.
Wanneer is er sprake van een goed leven? Bijbel en
geleerdheid wordt uit de kast gehaald om hier een
antwoord op te geven.
In coronatijd dringt deze vraag zich ook aan ons op.
Wat vinden wij eigenlijk een goed leven? Moeten wij
daar niet eerst een antwoord op hebben voordat
we ons een oordeel kunnen vormen over de wijze
waarop we met corona omgaan?
Als logo hebben we een afbeelding van de schilder
Marc Chagall. Chagall schilderde verschillende malen in zijn leven het moment waarop Noach de duif
loslaat uit de benauwde ark. Noach en zijn gezin

zitten dan al een jaar
opgesloten in de dobberende boot. Waar hebben ze van gedroomd
dat jaar? Welke plannen
maakten zij?
En waar dromen wij
van? Welke plannen
maken wij?
Droom je mee? Denk je mee? Geef je dan op voor
de digitale Adventskalender. Dan ontvang je iedere
dag van de Advent een meditatie, gedachte, filmpje
of lied met betrekking tot ons onderwerp.
Opgave bij Wies Sarot: sarot@marthamaria.nl

ADVENTSKRANS
AFTELLEN VAN DONKER NAAR LICHT
Het wordt steeds donkerder buiten. Corona beperkt ons in ons gaan en staan. Daarom is het
extra belangrijk om het thuis gezellig te hebben.
Passend bij de tijd van het jaar is de Adventskrans.
Iedere week van de Advent steken we weer een
extra lichtje aan om te vieren dat we dichter bij
Kerstmis komen. Hartstikke leuk om met kinderen
te doen! En super gezellig in een hoekje van de
kamer.
Daarom maken we eind van deze maand weer
Adventskransen op de zaterdag voorafgaande aan
de eerste zondag van de Advent. Dit jaar valt dat
op 28 november. We versieren de krans met groen
en met paarse linten en steken er vier houders op
voor waxinelichtjes. We vertellen het verhaal van
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de Advent en leren een liedje voor bij het aansteken
van de krans. Tenslotte we zegenen de krans in de
kerk in de hoop dat zij ons de weg mag wijzen naar
Kerst. Kom je ook?
Voor wie: kinderen en hun ouders
Wanneer: 28 november om twee uur
Waar: 	Heilige Familiekerk,
St. Willibrordusstraat 19, Soest
Onkosten: 5 euro per krans
Corona: 	opgave is noodzakelijk bij Wies Sarot:
sarot@marthamaria.nl

AFGELASTING HERDERSTOCHT 2020
De werkgroep Herderstocht heeft na ampele overwegingen het besluit genomen om in de dagen voor
Kerstmis 2020 GEEN herderstocht te organiseren. De hoofdreden is dat het niet is te voorzien welke
maatregelen in het kader van het Corona virus in de maand december van dit jaar nog van kracht
zullen zijn.
Met name de maatregel om tenminste 1.50 m
 eter
afstand te houden van andere mensen is bij de
Herderstocht volgens ons niet te realiseren. Ook als

deze maatregel van kracht blijft zullen we vanuit de
gemeente waarschijnlijk geen toestemming krijgen de
tocht te organiseren; dan wel onder een groot aantal voorschriften die we moeilijk zullen kunnen vol
brengen o.a. qua menskracht. In principe hebben wij
de intentie vóór Kerstmis 2021 de Herderstocht weer

te organiseren en wel op zaterdag 18 december. We
hopen en verwachten dat de vrijwilligers dan weer beschikbaar willen zijn om de tocht te organiseren en uit
te voeren. Daarnaast is er het verzoek dat we allemaal
ons best doen, om vooral spelers er bij te krijgen, om
alle twaalf of dertien scènes uit te kunnen voeren.

Jan Roest

IN VUUR EN VLAM
Begin oktober kwamen de vormelingen bij elkaar om zich letterlijk en figuurlijk te warmen bij het vuur. Nadat ze binnen
het verhaal over Simon Petrus hadden gehoord, de leerling
van Jezus die in vuur en vlam stond voor Jezus en daar er
alles voor deed om de idealen van Jezus door te vertellen en
het vuurtje van het geloof brandend te houden, stapten ze
naar buiten en hielpen ze met het aansteken van de vuurkorf.
Ouders arriveerden met hun doopkaars in de hand.
De vormelingen ontdekten dat die al vaker gebrand
had. Maar wanneer dan? Bij hun doop, ja, dat konden
ze bedenken. Maar ook bij hun eerste communie? Ja,
ook toen. En sommige ouders branden de doopkaars
ook op andere bijzondere dagen, zoals een verjaardag
of wanneer het even moeilijk is. Aan het vuur hebben de ouders de doopkaarsen weer aangestoken en
deze met een mooie wens in handen gegeven van hun
VUUR
Gele vlammen
Mensen in paniek
Brandweer komt eraan
Blauw 				
VUUR
Geeft licht
Het kan verspreiden
Het hoort bij je
Rook 				
VUUR
Warme kleuren
Het kan verspreiden
Warmte in de kachel
Kerst 				

 inderen die bij het vormsel zelf de geloofsbelijdenis
k
zullen uitspreken en daarmee zelf medeverantwoordelijk worden voor hun geloof. Er zijn ook Elfjes geschreven op deze bijzondere avond.
De viering van het sacrament van het vormsel is
op zondag 7 februari in de Nicolaaskerk in Baarn.
Mgr. W. Eijk, onze bisschop komt de vormelingen het
vormsel toedienen.

Sjanou

VUUR
Rode vlam
Mensen in paniek
Vuur kan hoog gaan
Taatoo				

Bart

Carlijn

VUUR
Rode vlam
Mensen in paniek
Brandweer komt er aan
Vlam				

Bas

Tiwaz

VUUR
Maakt warm
Andere mensen aansteken
Betrokkenheid en oprechte liefde
Vonken 			

Fleur
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KERKHISTORIE IN SOEST EN SOESTERBERG
Door René van Hal

MUURSCHILDERINGEN H. FAMILIEKERK SOEST-ZUID
De H. Familiekerk in Soest-Zuid werd op 11 oktober 1939 geconsacreerd door Mgr. Dr. J. de Jong,
aartsbisschop van Utrecht. Pastoor Lommerse zag zijn opdracht om in Soest-Zuid een kerk te
bouwen in vervulling gaan. Al eerder had hijzelf intrek genomen in de pastorie, ondanks het feit
dat de waterleiding en elektriciteit nog moesten worden aangelegd.
Voor de inrichting van de kerk had hij van verschillende particulieren schenkingen ontvangen, zoals
de kandelaars op het hoofdaltaar, het kruis met
corpus, het tabernakel. Toch zal in de daarop volgende (oorlogs) jaren nog verschillende keren het
interieur worden verrijkt.
In 1944 werd het priesterkoor verfraaid met een
muurschildering van de Soester kunstenaar Abram
Stokhof de Jong (1911-1966). Het geheel is een
schenking van iemand die zoals men dat beschrijft
“het loon van God hoopt te ontvangen”.
De muurschildering is een drieluik van de kerk, t.w.:
•	
Tot de strijdende kerk horen de gelovigen op
aarde
•	
Tot de lijdende kerk behoren de zielen in het
vagevuur
•	Tot de zegenpralende kerk behoren de zaligen in
de hemel.
In 2005 is door enkele parochianen gezocht naar
de betekenis van de beelden/personen die op de
muurschildering voorkomen. Dat zijn met name
verschillende heiligen. Bijzonder zijn echter de afbeeldingen van het arbeidershuisje, dat eerder op
het terrein bij de kerk heeft gestaan, de Domtoren
in Utrecht verwijzend naar de plaats waar het aartsbisdom zetelt, maar ook de afbeelding van de eigen
H. Familiekerk.
De muurschildering is een uniek kunstwerk gemaakt in de Tweede Wereldoorlog die eigen is aan
deze H. Familiekerk.

Literatuur:
Vijftig jaar Parochie H. Familie, Soest-Zuid;
1939-1989
Leven en werken van Abram Stokhof de Jong,
monumentaal kunstenaar, 1999
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Algemeen

BRUGGEN BOUWEN
Ieder mens zit op een eiland
en zit vast in zijn bestaan,
om een ander te bereiken
moet je van je eiland gaan.

Er valt veel te overbruggen,
met een uitgestoken hand.
Bruggen kunnen levens redden,
bruggen bouwen schept een band.

Daarvoor moet je bruggen bouwen,
bruggen bouwen met elkaar,
maar de afstand tussen mensen
maakt het lastig en soms zwaar.

Bruggen bouwen tussen volken,
tussen ‘wij’ en tussen ‘zij’,
dat is bouwen aan vertrouwen,
dat brengt vrede dichterbij.

Mensen bouwen aan contacten,
want alleen is zo alleen.
Wie een brug slaat naar een ander
zoekt wat warmte om zich heen.

Greet Brokerhof-van der Waal

HET VERHAAL VAN DE BOMEN
Eens waren alle bomen nog maar heel kleine plantjes. Ze wiegden in de wind en stoeiden met elkaar.
O, wat was dat een vrolijk gedoe Allemaal zochten
ze met hun wortels in de grond naar eten en drinken en boven hun hoofd zorgde de zon dat ze het
niet koud hadden en konden groeien. Maar al die
boompjes hadden zoveel voedsel uit de grond gehaald dat alles opraakte. Toen begonnen ze honger
te lijden en op zekere dag staken al die boompjes
hun hoofden bij elkaar om een oplossing te zoeken
voor de hongersnood. Een stevige flinke boom zei:
“ Wij zijn hier met teveel, enkelen zouden moeten
verhuizen” “Neen”, antwoordde een groene kastanje, “we houden zo van deze grond, we zijn hier
geboren en hier wil ik blijven!” “Ik wil wel verhuizen”, riep een klein dennenboompje; maar een oud
beukenboompje wreef even onder zijn kruin en het
werd heel stil op de vergadering en toen opende hij
zijn mond en sprak: “Vrienden, als we nu eens ieder
jaar onze bladeren lieten vallen, voor we onze winterslaap begonnen, dan zou er de komende lente
nieuw voedsel zijn voor iedereen!” Iedereen juichte

dat voorstel toe en sindsdien lieten alle boompjes
hun bladeren vallen in de herfst, en zie: in enkele
jaren werden ze nu allemaal groot en sterk, ieder
naar zijn soort. “Zie je wel”, fluisterde de beuk tot
de eik, “als iedereen DEELT van wat hijzelf heeft,
dan is er genoeg voor iedereen.”
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DE JUISTE WEG
Vandaag heeft juffrouw Pelikaan in de dierenschool
vertelt over de hemel, een plaats waar iedereen kan
komen en waar het zalig is om te zijn. Klaas de haas
had met open mond geluisterd en was vastbesloten
om in die hemel te komen. Er was echter maar één
probleem: de juf had niet verteld hoe je in die hemel
kon komen. Daarom ging Klaas na school niet recht
naar huis, maar ging hij eerst langs bij de oude wijze
uil. Die zou zeker wel weten hoe je in de hemel moet
komen. De uil luisterde aandachtig naar de vraag
van Klaas en zuchtte toen eens diep.

Alweer een eindje verder hoorde Klaas langs de
kant van de weg plots een zacht gesnik. Wat is dat
nu weer? Daar zag hij Kees de pimpelmees die zat
te wenen. Kees was even onoplettend geweest en
pardoes tegen een grote boom gevlogen, nu had
zij haar vleugel gebroken en kon ze zo niet meer
verder.

“Om in de hemel te komen, beste Klaas, moet je
eerst de juiste weg volgen, en dat is een heel lange
en moeilijke weg. Vele dieren beginnen aan die weg,
maar weinigen kunnen hem volgen tot op het einde.”

Klaas dacht weer na. Als ik dat doe, dan ben ik minstens alweer een uur kwijt en misschien heb ik dat
uur echt wel nodig om in de hemel te komen.

“En waar vind ik dan de juiste weg, meneer de uil?”
“Wel, helemaal aan het einde van ons dierendorp,
naast het huisje van Raf de giraf, staat een hele
dikke, oude eik en op die eik vind je een wegwijzer
naar de juiste weg. Vraag het maar eens aan Raf,
die weet de wijzer zeker hangen.”
Zonder de uil nog te bedanken, schoot de haas
vliegensvlug weg want hij moest en zou in de hemel
komen. Hij rende zo snel hij kon door het dierendorp en op het grote kruispunt liep hij zelfs bijna
Stijn het dwergkonijn omver. Bij het huisje van Raf
aangekomen, zocht hij naarstig de pijl en hop daar
ging Klaas er alweer als een wervelwind vandoor.
Eindelijk had hij de juiste weg gevonden.
Toen hij een tijdje aan het lopen was, hoorde hij
plots hulpgeroep, hij stopte even en zag uit het bos
Pol de mol tevoorschijn komen.
“Och Klaas, ben jij het? Wil je me alstublieft helpen,
het is zo moeilijk voor mij om de juiste weg te volgen. Ik ben namelijk blind, weet je wel en ik ben
al wel duizendmaal verdwaald. Mag ik alsjeblief bij
jou blijven?”
Klaas dacht even na, die mol zou vast en zeker een
blok aan zijn been zijn en af en toe was de juiste
weg zo smal dat je niet met twee naast elkaar kan
lopen, hoe moest hij Pol dan nog een pootje geven.
Nee nee, het gaat veel vlugger alleen.
“Sorry Pol, maar ik heb echt geen tijd voor jou, de
juiste weg is nog heel lang en ik wil hem persé afwerken.” En daar schoot Klaas alweer uit de startblokken.
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“Klaas, wil je alstublieft enkele takjes van die boom
breken om mijn vleugel te spalken, want anders
kan ik nooit verder.”

“Sorry Kees, maar ik moet echt verder de juiste
weg volgen.”
En weer schoot Klaas er vandoor als een bezetene.
En kijk na een tijdje zag hij op de weg een spoor,
het was het slijmspoor van Plak de huisjesslak.
Klaas had haar natuurlijk meteen bijgehaald en
wilde haar voorbijsnellen toen Plak plots riep.
“Hé Klaas, wil jij me misschien niet op je snelle rug
nemen. Ik ben al jaren onderweg en kom maar niet
vooruit. Als jij me meeneemt, kom ik zoveel sneller
vooruit.”
Klaas dacht weer diep na: die slak weegt zeker
15 gram, dat voel je in het begin bijna niet maar
na een hele dag lopen gaat die vast en zeker door
wegen en dan kom ik er niet zo snel.
“Sorry Plak, maar zelfs die 15 gram van jou is me
teveel, ik moet en zal in de hemel komen.”
En hij liet ook Plak achter. Stilaan werd het echter
donker en kreeg Klaas ook wel wat honger, als hij
niet snel iets zou eten, zou hij vast en zeker niet
meer kunnen lopen. Maar o wee, in al zijn haast en
drukdoenerij was Klaas helemaal vergeten om eten
mee te brengen. En hij heeft zo’n honger. Het is al
helemaal donker als Klaas moe en hongerig snikkend in slaap valt langs de kant van de weg. De volgende morgen wordt hij wakker en wil hij meteen
weer op weg, maar hij heeft nog altijd zo’n honger,
zo houdt hij het zeker niet vol. Maar kijk, in de verte
lijkt het alsof hij andere dieren hoort die zingend
naderbij komen, die kunnen me vast helpen.
En je gelooft het nooit, maar het zijn Pol, Kees
en Plak. Pol had Kees gevonden en diens vleugel

 espalkt, Kees was hem zo dankbaar dat hij beg
loofde altijd boven Pol te vliegen en te zingen zodat
die het gezang kon volgen en nooit meer de juiste
weg zou verliezen. Zo waren ze bij Plak gekomen en
toen hadden ze nog een beter idee. Plak ging op de
rug van Pol zitten en als Kees vanuit de lucht ergens
eten zag, dan ging hij het halen en bracht het bij
Plak, die kon het goed bewaren in zijn huisje. Zo
zou Pol nooit meer verdwalen, ging Plak veel sneller
vooruit, kon Kees weer vliegen en hadden ze elke

dag voldoende eten uit het huisje van Plak. Toen
Klaas dit hoorde was hij een beetje beschaamd dat
hij als grootste, sterkste en snelste dier zo egoïstisch en dom was geweest en nu de hulp van de
andere dieren moest vragen. De anderen namen
het hem echter niet kwalijk en boden hem zelfs van
hun eten aan als hij beloofde er nooit meer vandoor
te gaan en de anderen te helpen met zijn snelle benen. En zo gingen de vier vrienden samen op weg,
de juiste weg.
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WAT IS HET VERSCHIL TUSSEN ALLERZIELEN EN ALLERHEILIGEN?
Kerstmis kennen we, Pasen ook. Maar Allerzielen en Allerheiligen, wat is dat ook alweer? Wanneer vieren we wat en… wat wordt er überhaupt gevierd? Allerheiligen en Allerzielen volgen
elkaar netjes op. Allerheiligen valt ieder jaar op 1 november, Allerzielen op 2 november. Beide
gedenkdagen zijn onderdeel van het rooms-katholieke geloof.
We vieren naamdagen zonder dat je het door
hebt
In de katholieke traditie is het gebruikelijk dat
alle heiligen en martelaren (mensen die stierven
in naam van het geloof) een eigen naamdag kregen, die vaak viel op hun sterfdag. Vandaag de dag
vieren we nog verschillende van deze naamdagen,
wellicht zelfs zonder dat je het door hebt. De twee
bekendste zijn die van Sint Nicolaas (5 december)
en die van Sint Franciscus, een heilige die een bijzondere band met dieren had. Je raadt het vast al,
Franciscus’ naamdag valt op 4 oktober.
Heiligen in overvloed
Maar ja, een jaar kent 365, soms 366 dagen en het
katholieke geloof kent veel meer heiligen en martelaren. Daarop werd besloten een algemene dag
in te voeren waarop het leven van alle heiligen gevierd zou worden en dat werd, je hebt het goed,
Allerheiligen.
Halloween
Allerheiligen valt traditioneel op de dag na Halloween. De roots van Halloween liggen bij de Oude
Kelten, die op 31 oktober Oud en Nieuw inluidden
en geloofden dat met Nieuwjaar de geesten van alle
gestorvenen van het afgelopen jaar zouden opstaan
om een levend lichaam in bezit te nemen. Om kwade geesten buiten de deur te houden, droegen de
Kelten (enge) maskers. Waarschijnlijk ligt daar de
oorsprong van de verkleedtraditie op Halloween.
Toen het christelijke geloof in populariteit toenam
en katholieke missionarissen ook de Kelten bereik-
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ten, werd het Keltische Oud en Nieuw omgedoopt
tot Allerheiligen. Allerheiligen begint nu traditioneel
gezien op de avond van 31 oktober en duurt tot
1 november middernacht.
Allerzielen = Halloween?
De volgende dag wordt Allerzielen gevierd. Ook
dan worden de doden herdacht, maar ditmaal ligt
de focus traditioneel gezien, net als op Halloween,
vooral op diegenen die in het afgelopen jaar gestorven zijn. Halloween wordt echter van oorsprong
niet in veel landen gevierd (pas de laatste jaren
neemt de commerciële variant in populariteit toe),
waardoor Allerzielen en Halloween elkaar eigenlijk
op geen enkele manier in de weg staan.
Kruisje in de kerk
Op Allerzielen komen in traditionele katholieke geloofsgemeenschappen de mensen bij elkaar om de
doden van het afgelopen jaar te gedenken. In de
katholieke kerk wordt na de dood van een persoon
vaak een kruisje met diens naam opgehangen in
de kerk, die de nabestaanden dan mee naar huis
mogen nemen op Allerzielen.
Helaas pindakaas
Drie dagen feest en geen enkele dag vrij? Helaas.
Nederland is van origine een protestants land en
daarom zijn wij niet vrij rond een van deze feestdagen. In veel van oorsprong katholieke landen is
Allerheiligen (dus 1 november) echter een feestdag
en daarom zijn veel mensen die dag vrij en zijn
winkels gesloten.

Lief en leed
Overleden:

Soest
Rika van Eimeren (91 jr)
Ans Verhoef-Raap (87 jr)
Peter van Rijn (72 jr)
Gré Kroon-Kruiver (86 jr)

*
*
*
*

Soesterberg
Antje van Reken (79 jr)

* 8 april 1941

31
25
21
23

december 1928
oktober 1932
december 1947
oktober 1933

† 14 september 2020
† 2 oktober 2020
† 5 oktober 2020
† 12 oktober 2020

† 20 september 2020

Gedoopt

Op 3 oktober is gedoopt in de St Carolus Borromeuskerk Jayvano van Veen.

Misintenties

HH Petrus en Pauluskerk

H Familiekerk

31 oktober / 1 november
Peter van Rijn; Ans Verhoef-Raap; overleden ouders
Johan van Esveld en Cathrien van Esveld-Wolken;
overleden ouders Spijker-Wigtman; Fam. Kanne-Koot
en ouders fam. Koot-Elsendoorn; Kees Hilhorst; Cees
Stolwijk; Johannes Okhuijzen, Henrica Okhuijzen-van
Rooijen en hun kinderen; Pastoor Herman Goddijn;
Cees Hilhorst; Kees Hilhorst; overleden ouders Dirk
en Riet Wolfsen-van den Heuvel

31 oktober
Peter van Rijn; Ans Verhoef-Raap; Rika van Eimerenvan Vliet; Co Verlaan en Bep Verlaan-de Bruin; Bart
Smeeing en Annie Smeeing-Dijkman; Tine HeinhuisHartevelt; overleden ouders Dirk en Riet Wolfsen-van
den Heuvel

Allerzielen Maandag 2 november
(zie bericht op pag. 3)

8 november
Peter van Rijn; Ans Verhoef-Raap; Rika van Eimerenvan Vliet; Co Verlaan en Bep Verlaan-de Bruin; Bart
Smeeing en Annie Smeeing-Dijkman; Piet en Marie
van Nieuwburg-Langendorff; Hans van ’t Klooster;
overleden ouders Toon van Doorn en Gerrie van
Doorn-Kaats; overleden ouders; Henk van Korlaar
en Korrie van Korlaar van Hoeijen; Maria Reiniera
Tolboom-Willemse (jgt)

7/8 november
Peter van Rijn; Ans Verhoef-Raap; Toon en Gerrie van
Doorn-Kaats; Maria Reiniera Tolboom-Willemse (jgt)
14/15 november
Fam. Kanne-Koot en ouders fam. Koot-Elsendoorn;
Corrie Hilhorst; Mies Kuijer-Hilhorst en overleden
familie

Allerzielen Maandag 2 november
(zie bericht op pag. 3)

15 november gesloten

21/22 november
Kees Kuijer; overleden ouders Spijker-Wigtman; Wim
van Roomen

22 november
Uit dankbaarheid voor een 60-jarig
Elly Seezink; Tine Heinhuis-Hartevelt

28/29 november
Hans de Beer

29 november
Tine Heinhuis-Hartevelt

5/6 december
Overleden ouders Johan van Esveld en Cathrien van
Esveld-Wolken; overleden ouders Spijker-Wigtman;
Fam. Kanne-Koot en ouders fam. Koot-Elsendoorn;
Cees Hilhorst

5 december
Co Verlaan en Bep Verlaan-de Bruin;
Bart Smeeing en Annie Smeeing-Dijkman

huwelijk;
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St Carolus Borromeuskerk
1 november
Antje van Reken; Gerard Stalenhoef; Pater Jules
Ypma; Zr Marie-Anne van Erven; Maria Bouwens;
Henri Bosch van Drakestein; Elisabeth Bosch van
Drakestein; Maria Theodora Parlevliet; Hendrikus
Parlevliet en Maria Parlevliet–Ruijgrok; overleden
ouders Weerdesteijn-Merts en dochter Corry; Joh
Brouwer en Petronella Brouwer-Weerdesteijn
Allerzielen
Henk Hulsdouw en Nel Hulsdouw-van Wede; Maria
Theodora Parlevliet; overleden ouders WeerdesteijnMerts en dochter Corry; Joh Brouwer en Petronella
Brouwer-Weerdesteijn; Bert van den Bogert; Vader
en zonen Jos en Peter van Dorrestein; Henk en Truus
Buis; Jan en Chris
8 november
Overleden weldoeners van de kerk; Maria Theodora
Parlevliet; overleden ouders Weerdesteijn-Merts en
dochter Corry; Joh Brouwer en Petronella BrouwerWeerdesteijn
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14 november
Maria Theodora Parlevliet; overleden ouders
Weerdesteijn-Merts en dochter Corry; Joh Brouwer
en Petronella Brouwer-Weerdesteijn
22 november
Maria Theodora Parlevliet; overleden ouders
Weerdesteijn-Merts en dochter Corry; Joh Brouwer
en Petronella Brouwer-Weerdesteijn
29 november
Maria Theodora Parlevliet; overleden ouders
Weerdesteijn-Merts en dochter Corry; Joh Brouwer
en Petronella Brouwer-Weerdesteijn
6 december
Gerard Stalenhoef; Pater Jules Ypma; Zr MarieAnne van Erven; Maria Bouwens; Maria Theodora
Parlevliet; Hendrikus Parlevliet en Maria Parlevliet–
Ruijgrok; overleden ouders Weerdesteijn-Merts en
dochter Corry; Joh Brouwer en Petronella BrouwerWeerdesteijn

Vieringen
Kerk

Datum

Tijd

Viering

Voorganger

Muziek

H Familiekerk

za 31-okt

19.00 u

Eucharistie

J.Skiba

Cantores Canto Nuovo

HH Petrus en Pauluskerk

zo 1-nov

9.00 u

Eucharistie

R. Vonhögen

Cantores Canto Nuovo

St Carolus Borromeuskerk zo 1-nov

10.30 u

Gebedsviering

PGV/C.Sebek

Cantores Caroluskoor

St Carolus Borromeuskerk zo 1-nov

17.00 u

Allerzielen

Werkgroep

Cantores Caroluskoor

					
St Carolus Borromeuskerk ma 2-nov

19.00 u

Allerzielen

Werkgroep

Cantores Caroluskoor

			
HH Petrus en Pauluskerk

za 7-nov

19.00 u

Communieviering W. Sarot

Cantores Inspiratie

H Familiekerk

zo 8-nov

10.00 u

Gebedsviering

PGV/M. Nota

Cantores Canto Nuovo

St Carolus Borromeuskerk zo 8-nov

11.00 u

Eucharistie

M. Meneses

Cantores Caroluskoor

					
St Carolus Borromeuskerk za 14-nov 19.00 u

Eucharistie

J. Skiba

Cantores Caroluskoor

HH Petrus en Pauluskerk

Gebedsviering

PGV/R.v. Hal

Cantores Canto Nuovo

zo 15 nov

10.00 u

					
HH Petrus en Pauluskerk

za 21-nov 19.00 u

Gebedsviering

PGV/J. Roest

Cantores Canto Nuovo

H Familiekerk

zo 22-nov 10.00 u

Eucharistie

F. Zwarts

Cantores Canto Nuovo

St Carolus Borromeuskerk zo 22-nov 11.00 u Eucharistie

M.Menses/

			

W. Sarot

1e H Communie

Cantores Carolus koor

					
St Carolus Borromeuskerk Za 28-nov 19.00 u

Eucharistie

M.Menses

Cantores Canto Nuovo

HH Petrus en Pauluskerk

Eucharistie

F. Zwarts

Cantores Gregoriaans

Zo 29-nov 10.00 u

					
H Familiekerk

za 5-dec

19.00 u

Eucharistie

HH Petrus en Pauluskerk

zo 6-dec

10.00 u

Communieviering W. Sarot

Cantores Canto Nuovo

St Carolus Borromeuskerk zo 6-dec

10.30 u

Gebedsviering

Cantores Caroluskoor

J.Skiba
PGV/C.Sebek

Cantores Inspiratie

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.
U bent van harte welkom!
Op de 1e woensdag (4 november/2 december) van de maand is er om 19.00 uur
rozenkrans bidden in de HH Petrus en Pauluskerk.

MONDKAPJES, WAAR MOET JE ZE DRAGEN ?

Op sommige plekken is het inmiddels verplicht om een mondkapje te dragen.
Dit geldt voor binnenruimten die voor publiek toegankelijk zijn, zoals: winkels, musea, gemeentehuizen,
stations, vliegvelden, dierentuinen, attractieparken, parkeergarages, benzinestations maar ook kerken.
Wanneer u zit mag u het mondkapje afzetten.
Ook bij contactberoepen geldt het dringende advies een mondkapje te dragen. Dit geldt zowel voor de
dienstverlener als voor de klant. En verder niet vergeten:
• Houd altijd 1,5 meter afstand.
• Ga niet naar plaatsen waar het druk is.
• Nies en hoest in uw elleboog.
• Was vaak uw handen met zeep.
• Bent u verkouden? Blijf dan thuis!
• Heeft u koorts of bent u benauwd? Dan moeten alle huisgenoten thuis blijven.
• Werk zoveel mogelijk thuis.
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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, 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 e-mailadres
redactieWS@marthamaria.nl
of
redactieCB@marthamaria.nl
uiterlijk op 23 november
Het volgende nummer verschijnt
op 8 december.

Aanmelding RK Driepunt

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

