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 Van de redactie

Ondanks alle corona perikelen hopen wij dat u 
samen een gezellige kerst kunt vieren, en we wensen 
iedereen een  voorspoedig en gezond Nieuwjaar, 
waarin alles weer “normaal “ kan zijn.

Redactie RK Driepunt

WE HOUDEN VOL  

De berichten over de coronabesmettingen, zieken 
in het ziekenhuis en op de ic zijn nog niet erg 
hoopgevend. Dat betekent dat we voorlopig nog 
niet van de beperkende maatregelen af zijn, helaas. 
Hoe graag zouden we allemaal willen dat het weer 
‘gewoon’ was! Want wat missen we elkaar en wat 
missen we de kerkvieringen waarin we samen 
kunnen zingen en na kunnen praten bij een kopje 
koffie. En nu kijken we uit, dat we kerst weer een 
beetje “normaal” kunnen vieren.

Maar hoe raar het misschien ook klinkt, een crisis 
als deze levert ook wel degelijk iets op. In de 
korte dagelijkse documentaires die sinds een paar 
weken geleden worden uitgezonden meteen na het 
Achtuurjournaal, onder de titel We houden vol wordt 

belicht hoe mensen deze tijd ervaren, en wat ze eruit 
meenemen in positieve zin. De verhalen raken ons. 
Ook de verhalen van mensen die wij spreken raken 
ons. En net als in de documentaire valt ons op, hoe 
iedereen een eigen levensweg te gaan heeft die 
lang niet gemakkelijk is, en die je maar vol moet 
zien te houden. Ouder worden komt met gebreken, 
dat valt niet mee. Je partner verliezen, op welke 
leeftijd dan ook, dat maakt een diepe wond. En 
toch: we houden vol. We zoeken naar wie of wat ons 
vasthoudt. We proberen er iets uit mee te nemen 
dat ons verder helpt. Het zijn soms kleine dingen 
die moed geven, een mooie lucht vanuit je raam, de 
herfstkleuren van de bomen, dat ene telefoontje of 
bezoekje. Vergeet niet om elkaar vast te houden in  
deze tijd! 
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  Van de locatieraad / Pastoraatgroep

EVEN IN HERINNERING BRENGEN

TELEFONISCH SPREEKUUR
Mede op initiatief van de  pastoraatsgroep is er een  telefonisch spreekuur. 
Elke dinsdagochtend tussen 10.00 en 12.00 uur is er een lid van de pastoraatsgroep 
bereikbaar voor een persoonlijke vraag, eventuele op- of aanmerkingen, klachten,  
informatie of gewoon een praatje. 

Telefoonnummer 035-6012688

KNIELBANKEN VERWIJDERD UIT DE CAROLUS BORROMEUSKERK

Na een proefperiode in de Petrus en Pauluskerk konden we ook in de H. Carolus Borromeus weer 
vieringen houden. Het mocht toen nog met 100 personen.

In de kerk hebben we, zoals overal, plaatsaanduidingen 
gemaakt, zodat de vereiste 1,5m gehandhaafd kon 
worden. Het bleek echter dat het ondoenlijk was voor 
de pastores om de hostie makkelijk uit te reiken. 
Men kon moeilijk door de banken heen lopen om 
de parochianen te bereiken. Dit kwam omdat in de 
Caroluskerk de knielbanken nog aanwezig waren. 
De parochianen dienden daarom alleen aan de 
buitenzijdes van de rijen plaats te nemen. Dit was 
geen probleem want men mocht ondertussen nog 
maar met 30 personen de vieringen bezoeken. Er van 
uitgaande dat deze situatie weer zal verbeteren en 

men weer met meer een viering mag bezoeken, zoals 
nu al weer met uitvaarten heeft het pastoraatsteam 
en locatieraad besloten om de situatie te verbeteren 
zodat de pastores nu ook de parochianen die 
midden in de banken zitten de hostie makkelijk te 
kunnen aanreiken. Een aantal vrijwilligers hebben 
de knielbanken in de rijen waar de parochianen, 
vanwege de 1,5m, niet plaats kunnen nemen, 
weggehaald. Er kan nu makkelijk door die rijen heen 
gelopen worden. En nu hopen we dat we spoedig 
weer met meer mensen samen mogen komen.

KERSTCOLLECTE 2020

Doet u ook weer mee??
Ook dit jaar weer 2 goede doelen voor de extra kerst 
collecte!!
Zoals elk jaar hebben we met kerst 2 collectes, er 
staat één mandje voor het instant houden van onze 
eigen geloofsgemeenschap en één mandje voor de 
uitgekozen doelen.

Dit jaar zijn dat:
•  wederom het project van Sabine Nijland  

een veilige en leerzame plek voor wees- en 
straatkinderen in Zuid Soedan;

•  De voedselbank in onze eigen regio  het zal u 
niet ontgaan zijn, dat helaas steeds meer mensen 
een beroep moeten doen op de voedselbank in 
deze moeilijke tijden. Daarom willen wij hen graag 
ook financieel steunen.

Mocht u om wat voor reden niet naar de kerk kunnen 
komen met kerst, dan kunt u uw gave ook overmaken 
op rekeningnummer NL90 RABO 0379 9131 94 
t.n.v. Parochie Martha en Maria loc. Willibrord, onder 
vermelding van “kerstcollecte”.
Wij hopen dat u, zoals altijd, uw hart laat spreken 
en deze goede doelen met een bijdrage wilt steunen.

Wij zeggen al vast “Dank u wel!!”.

De locatieraad en pastoraatgroep
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 Berichten vanuit het overgangsteam

OVERGANGSTEAM SLUITING H. FAMILIEKERK

Het overgangsteam is druk doende de voorbereidingen te treffen voor de sluiting van de  
H. Familie kerk en de overgang naar nog maar één kerk voor de geloofsgemeenschap Willibrord. 
Vragen en suggesties zijn altijd welkom! Die kunt u stellen via overgangsteam@marthamaria.nl, 
via de ideeënbus in zowel de H. Familiekerk als de Petrus en Pauluskerk of via het secretariaat.

Wat is de afgelopen tijd besproken en gedaan?
-  Tijdens het feest van de H. Familie op 27 decem-

ber worden de vrijwilligers van de H. Familie-
kerk in het zonnetje gezet, in de H. Familiekerk. 
Door de huidige coronamaatregelen gaat dit in 
aan gepaste vorm plaatsvinden. De vrijwilligers 
 worden hiervan via mail of telefoon op de hoogte 
gebracht.

-  Het Catharijne convent heeft inmiddels de goe-
deren in de H. Familiekerk geïnventariseerd. Dit 
gaat ook gebeuren voor de Petrus en Pauluskerk. 
Als dit achter de rug is wordt een commissie 
 ingesteld die kijkt hoe de waardevolle en emo-
tionele goederen uit de H. Familiekerk een plaats 
kunnen krijgen in de Petrus en Pauluskerk.

-  Het parochiebestuur heef besloten in zee te gaan 
met de Stichting Kerkelijk Waardebeheer om tot 
een zorgvuldige vormgeving van het verkoop-
proces van de H. Familiekerk over te gaan. Over 
het verdere verloop wordt u op de hoogte ge-
houden via Driepunt en de website.

Misschien dat niet alle vragen die zijn gesteld  tijdens 
de informatie bijeenkomst in september voor een 
ieder helder zijn. Daarom nogmaals een overzicht.

•  Wat gaat er met het gebouw gebeuren?
  Zijn we mee bezig. Zowel met de locatieraad als 

de pastoraatgroep is inmiddels overleg geweest. 
De Stichting Kerkelijk Waardebeheer is in middels 
betrokken door het Parochiebestuur om de ver-
koop van het gebouw te begeleiden.

• Kan de laatste viering een gildeviering zijn?
  Is nog niet bekend. Gedachte is nu een eucharis-

tieviering maar wellicht vieren we het hele week-
end in de H. Familiekerk, waarbij zaterdag een 
gildeviering wordt gehouden en zondag een Eu-
charistieviering. Een en ander hangt sterk af van 
de ontwikkelingen rond de corona maatregelen.

• Wat gebeurt er met het luiden van de klokken?
 Nog niet bekend
•  Als het nog een voorgenomen besluit is waarom 

is op 7 februari 2021 de laatste viering? 
  Hebben parochianen nog iets in te brengen?
  Zeker! In januari wordt nog een hoorzitting ge-

pland waarin parochianen hun vragen kunnen 
stellen. Ook is tot 14 dagen voordat het decreet 
van de bisschop bekend wordt het mogelijk via 
een aangetekende brief aan de bisschop uw 
eventuele bezwaar kenbaar te maken. Let op: 
wanneer de bisschop zijn decreet bekend maakt 
weten we niet, dat is in ieder geval niet voor  
7 februari.

•  Met wie voert het parochiebestuur oriënterende 
gesprekken over verkoop?

 Met de Stichting Kerkelijk Waardebeheer
•  Kan de kerk na verwijdering van heilige voor-

werpen verhuurd worden voor bv uitvaarten, 
koorrepetities of concerten? 

  Het is een gemeentelijk monument en kan op 
deze manier gebruikt worden door de gemeen-
schap.

  Na de slotviering vinden geen activiteiten meer 
plaats in de H. Familiekerk.

•  Hoe kan er voldoende plaats in de kerken 
 gewaarborgd worden in deze tijden van Corona 
als er een kerk dicht is?

  Helaas is het antwoord op deze vraag ja!  
Op dit moment kunnen we maar vieren met  
30 mensen, helaas is dat ook voor een kerk al 
veel minder dan dat we ‘kwijt ‘kunnen.
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 Berichten vanuit Soest en Soesterberg

ALLERZIELEN SOEST
Zoals in het vorige RK Driepunt al aangegeven, 
moesten we vanwege de coronamaatregelen  kiezen 
voor een andere vorm om onze afgelopen jaar over-
leden parochianen en andere dierbaren te herden-
ken. Vanwege het beperkt aantal bezoekers dat we 
in een viering mochten toelaten was zelfs het orga-
niseren van vieringen in de twee parochiekerken in 
Soest niet mogelijk. Als alternatief werd gekozen 
om op maandag 2 november, Allerzielen, beide ker-
ken te openen voor het aansteken van een kaars-
je, te bidden en een ontmoeting te hebben met 
een van onze vrijwilligers. Van deze mogelijkheid 
werd goed gebruikt gemaakt. Gedurende de gehele 
openingstijden waren er bezoekers in onze kerken 
aanwezig en vonden mensen troost. Tijdens de vie-
ringen in het voorafgaande weekend werden elke 
overledene met name genoemd en hingen haar/zijn 
gedachteniskruisje voor het altaar. We hebben veel 
positieve reacties gekregen voor deze bijzondere 
gastvrijheid. Zeker ook omdat parochianen maar 
ook anderen het fijn vonden dat ze ’s-avonds niet 
in het donker over straat hoefden. 

Onze parochie wordt niet automatisch geïn-
formeerd over het overlijden van een paro-
chiaan
In onze contacten merkten we ook enige teleurstel-
ling dat niet alle namen van overleden parochianen 
op het gedachteniskaartje stonden. Op dit kaartje 
stonden slechts de namen van de parochianen die 
het de parochie hebben laten weten, doordat ze een 
rouwkaart hebben gestuurd, er een afscheidsdienst 
in de kerk werd gehouden, dan wel dat een van 
onze vrijwilligers of pastores betrokken is geweest 
bij het laatste afscheid in een crematorium of op 
een begraafplaats. Zeker in de afgelopen maan-
den (coronamaanden) hebben meer nabestaanden 
moeten kiezen voor een besloten afscheid die niet 
altijd in een van onze kerken plaats vond.
Wilt u dat de parochie in vieringen aandacht be-
steed aan een overlijden van een parochiaan dan 
moet u echt in ieder geval het secretariaat informe-
ren, eventueel via de uitvaartverzorger. 

ALLERZIELEN SOESTERBERG
Allerzielen; dit jaar anders dan anders…
Vanwege de coronamaatregelen van 30 personen 
in de kerk bij een viering, is er nagedacht hoe we 
dit jaar de normaal zo druk bezochte Allerzielen-
viering konden houden. In Soesterberg was er uit-
eindelijk besloten om 2 vieringen te houden voor 
genodigden, dwz. nabestaanden van overledenen 
van het afgelopen jaar. Na de viering van zondag  
1 november was er de mogelijkheid voor parochi-
anen om een kaars aan te steken voor hun over-
leden familieleden. Zondagmiddag was de eerste 
Aller zielenviering om 17.00 uur en op maandag  
2 november om 19.00 uur was de tweede Aller-
zielenviering. De viering stond in het teken van 
 water en steen, en begon met een mediterend 
 ‘water muziekje’. Als evangelie was men uitgegaan 
van het verhaal van de Emmausgangers. Er werd 
dwarsfluit gespeeld en prachtig gezongen door de 
soliste Astrid, en enkele koorleden. Er was een 
schikking, waarin het thema naar voren kwam, en 
waar de kruisjes in verwerkt waren. Tijdens het noe-
men van de namen werden er kaarsen ont stoken in 
een speciale kandelaar in de vorm van een boom. 
Terwijl de viering was, waren diverse mensen bezig 
met het aansteken van de lichtjes buiten. Helaas 
kon er dit jaar niet in processie naar het kerkhof 
worden gelopen, en was er geen muziek, maar kon 
ieder op eigen gelegenheid naar het kerkhof gaan, 
en misschien kon men op deze manier wel meer 
genieten van alle lichtjes op het kerkhof en op de 
weg er naar toe. 

Water en steen, zacht en hard.
Het zachte neemt de tijd, het harde wordt gepolijst.
De scherpe kantjes gaan eraf. En toch…
de steen verliest niet zijn natuur.
Je blijft hem voelen, 
soms als een kiezeltje in je schoen, 
soms hard en zwaar op je maag.
Het water kabbelt voort, steeds anders.
Steeds hetzelfde.
Het leven zelf verzacht het gemis.
Maar de gemiste blijft.
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FEEST VAN DE H. WILLIBRORD

Zaterdagavond 7 november jl. vierden wij in de H.H. 
Petrus en Paulus kerk het feest van de H. Willibrord.
De lampen waren uit en 12 kindjes kwamen met 
hun brandende lampionnen in optocht de kerk bin-
nen te samen met Pastor Wies Sarot. Bij het altaar 
aangekomen mochten zij hun lampion neerzetten 
en weer bij hun familie gaan zitten. Wat was het 
mooi om zoveel kinderen in de kerk te hebben.
Tijdens de overweging ging Wies op een kussentje 
op de grond zitten en vroeg zij de kinderen om bij 
haar te komen zitten, allemaal een eigen kussentje 
kiezend, vormde ze een kring om haar heen.

Toen vertelde Wies een 
Prachtig Godly Play ver-
haal en waren de kin-
deren vol aandacht. Na 
het verhaal gaven ze 
antwoord op de vragen 
van Wies en dan weer in 
optocht, natuurlijk via een omweg, met lampion in 
de handjes weer weg.

Wat was het ontroerend en wat een fijne viering.
Iedereen bedankt!!

EERSTE COMMUNIEWERKGROEP ZOEKT VERSTERKING 

Werk je graag met kinderen van rond de zeven, acht jaar? Vertel je graag, hou je van knutselen, 
spelletjes en heb je hart voor de kerk? Dan voel je je misschien wel thuis in de werkgroep Eerste 
communie. 

De werkgroep organiseert de Eerste communie in 
Soest en Soesterberg. De werkgroep bestaat nu 
nog uit drie personen, maar vanaf 1 januari is er 
een vacature omdat Lineke Folkers de groep ver-
laat. Tussen januari en mei ligt het zwaartepunt van 
de werkzaamheden van de werkgroep. In deze tijd 
zijn de bijeenkomsten met de kinderen en de vie-
ringen en de ouderavonden. In het najaar worden 
er slechts wat voorbereidende besprekingen gehou-
den. De werkgroep wordt begeleid door pastor Wies 
Sarot. Bij haar zijn ook nadere inlichtingen te ver-
krijgen. sarot@marthamaria.nl. 

ZONDAG 22 NOVEMBER EERSTE COMMUNIEFEEST 

Op het feest van Christus Koning vierden we dit jaar 
dankzij alle coronaperikelen ineens Eerste Commu-
nie in de Caroluskerk. Acht kinderen uit Soest en 
Soesterberg, Maja, Nora, Kaja, Dex, Cyrus, Lenka, 
Eneas en Eola mochten voor het eerst helemaal 
meedoen met de eucharistieviering. Ze leerden tij-
dens de mis een leuk dansje van pastor Maurico en 
bedachten ieder een gebedsintentie bij de voorbe-
den.  Quinten, misdienaar nodigde ze meteen uit 
om zich bij het misdienaargilde te voegen. Dat het 
leuk is om misdienaar te zijn straalde hij van alle 
kanten uit. Vier andere kinderen die met ons op-
trokken tijdens de eerste communievoorbereiding 
zullen hun eerste communie in het voorjaar doen. 
De voorbereiding voor het volgend jaar beginnen 
we meteen in het nieuwe jaar, op dinsdag 5 januari 

met een ouderavond. Dit geldt zowel voor Soest als 
voor Soesterberg.  Opgave en informatie bij pastor 
Wies Sarot. (sarot@marthamaria.nl) 
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KOORLID CANTO NUOVO ONDERSCHEIDEN

Ondanks dat er door de coronamaatregelen maar weinig leden aanwezig  waren 
heeft het koor, Canto Nuovo, zondag 22 november hun jaarlijkse St. Caecilia-
feest toch vorm kunnen geven. 

Tijdens de Eucharistieviering in de Heilige Familie-
kerk te Soest is de heer Ton Kortekaas gehuldigd 
vanwege 60 jarig lidmaatschap van het zangkoor. 
Ton is als 8 jarige jongen begonnen op het kinder-
koor in de H. Familiekerk, is medeoprichter geweest 
van het jongerenkoor en is later overgestapt naar 
het St Caeciliakoor in de Petrus en Paulus kerk.  
Nu is hij al jaren lid van Canto Nuovo. 

Door pastor Zwarts is de 
oorkonde, van de Grego-
riusvereniging, met de bij-
behorende speld, namens 
de parochie uitgereikt aan 
de jubilaris. Een hele prestatie van deze zanger en 
wij, als koor, waarderen het dan ook als hij nog lang 
lid wil blijven.

DELEN WAT JE HEBT 
Kleuterkerk 13 december 12.00 uur Caroluskerk Soesterberg
 
December is de maand van de cadeautjes. Bijna 
alle kinderen krijgen wel een paar presentjes met 
Sinterklaas of met Kerstmis. Sommigen zelfs bij 
beiden gelegenheden. Dat geeft een bijzondere 
glans aan deze maand. In Kleuterkerk willen we het 
verhaal van het penninkje van de weduwe vertel-
len. Hij vergelijkt de gave van een rijke man, die 
met veel poeha zijn geld in het offerblok gooit met 
de gave van een arme weduwe die schuchter haar 
twee muntstukjes geeft. Wie gaf nu het meeste, 
zo luidt zijn vraag. Jezus vertelt dit verhaal om ons 
te leren dat het er niet om gaat hoeveel je geeft, 
hoe groots je gave is, maar dat het erom gaat dat 
je iets van jezelf weggeeft. We willen de kinderen 
deze viering dan ook bijzonder uitnodigen om te 

delen. Daarom houden we een inzameling voor de 
speelgoedbank. Willen jullie een pakje inpakken in 
Kerstpapier en dat meenemen voor een kind dat 
niet overladen wordt met speelgoed in deze maand? 

Advent moet een tijd worden 
die onrustig maakt: 
het durven zien van zoveel uitsluiting. 
Het moet een oproep worden 
om grondig iets te veranderen bij onszelf, 
bij onze eigen groep en in de grote samenleving.

Advent moet een tijd worden om te leren 
ongeziene mensen zien. 
Je laten raken door het zwijgen 
dat over hun bestaan hangt 
en het je aantrekken.
Kerstmis moet een begin worden 
van een nieuwe manier van leven, 
waarbij ‘Ik zal er zijn voor u’ 
in mensen zichtbaar wordt. 
Een nieuw begin van een lange weg 
van ommekeer en solidariteit, 
van gerechtigheid, 
van hoop en vertrouwen, 
van er zijn voor anderen. 
Zo wordt God mens! 

(Carlos Desoete)
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KARDINAAL EIJK ROEPT OP TOT STEUN AAN ADVENTSACTIE

De campagne van Adventsactie staat dit jaar in het teken van voedselzekerheid. Kardinaal Eijk 
stuurde op 11 november een brief naar de priesters, diakens, pastoraal werkers en diaconaal 
assistenten in het Aartsbisdom Utrecht en riep op tot steun aan de actie. “Advent is de periode 
van verwachting, van uitzien naar een nieuw begin, naar God die in Zijn Zoon voor ons mens is 
geworden. Een periode van hoop. Juist in deze tijd willen we met de Adventsactie deze hoop ook 
doorgeven. Ik hoop dan ook van harte dat u de Adventsactie actief wilt ondersteunen.”

De Stichting Bisschoppelijke Vastenactie voert de 
Adventscampagne jaarlijks uit, samen met honder-
den vrijwilligers uit de parochies, zo schrijft de kar-
dinaal. “Ik zou het zeer waarderen als u de komen-
de adventstijd de Adventsactie onder de aandacht 
wilt brengen in uw parochie(s). Zeker nu eerder dit 
jaar de jaarlijkse Vastenactiecampagne vanwege de 
coronamaatregelen in veel parochies helaas moest 
worden afgelast, wil ik u vragen om de vrijwilligers 
in uw parochie extra te motiveren voor de Advents-
actie. Op deze manier kunnen we onze solidariteit 
met mensen ver weg ook in deze moeilijke periode 
concreet gestalte blijven geven. Juist de kwetsbare 
gemeenschappen worden onevenredig hard getrof-
fen door de coronapandemie. Zij hebben onze hulp 
extra hard nodig.”

Projecten
De armoedeval wordt het wel genoemd: de vicieuze 
cirkel van armoede, ondervoeding, ziekte, gebrek-
kige opleiding en weer armoede. Ondervoeding is 
een belangrijke schakel in deze cyclus. Advents-
actie wil daar iets aan doen: “We steunen dit jaar 
diverse projecten die ervoor zorgen dat gezinnen 
zelf groente, granen en fruit kunnen verbouwen en 
zo beschikken over gezond en gevarieerd voedsel. 
Daarmee willen we de vicieuze cirkel helpen door-
breken,” aldus Adventsactie.
Ondervoeding is een belangrijke oorzaak van ar-
moede: jonge kinderen die te weinig voedingsstof-
fen binnenkrijgen, lopen een blijvende groeiachter-
stand op. Ze worden sneller ziek, ontwikkelen zich 
langzamer dan gezonde leeftijdgenootjes en pres-
teren minder goed op school. De slechte voeding 
heeft dus invloed op hun ontwikkeling en toekomst-
mogelijkheden. De kans is groot dat ze later in een 
lage inkomstensector en dus in armoede terecht-
komen.
De projecten van Adventsactie richten zich daar-
om op voedselzekerheid. Zo krijgen in DR Congo 50 
gezinnen de beschikking over gemeenschappelijke 
akkers, materialen en zaaigoed. De deelnemers 
krijgen les in agrarische en verkooptechnieken. In 
Nicaragua leren families vanwege de aanhouden-
de droogte nieuwe landbouwtechnieken en op de 

Westbank krijgen boerengezinnen steun bij het op-
zetten van landbouwbedrijfjes. En in Malawi  leren 
160 alleenstaande moeders met schoolgaande 
 kinderen met het project van Adventsactie hoe ze 
op ecologische wijze groente kunnen verbouwen.
Voor steun aan Adventsactie, meer informatie over 
de projecten en diverse materialen: 
www.adventsactie.nl 

Wilt u een van deze projecten steunen? Uw 
bijdrage is enorm welkom. U kunt uw gift 
overmaken op rekeningnummer: 
NL89 INGB 0653 1000 00 t.n.v. Adventsactie. 
Tijdens de vieringen zal er ook extra collecte 
worden gehouden.
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JEZUS REDT 

Kerstavond 24 december 20.00 uur Heilige 
Familiekerk m.m.v. Inspiratie 

In de Kerstnacht overvallen de engelen de herders 
in het veld met hun gezang en met een wonderlijke 
boodschap: Heden is u een Redder geboren. Ook de 
naam die deze Redder later krijgt, Jezus betekent 
Redder. Een prachtige naam, zeker voor mensen die 
het gevoel hebben dat ze gered moeten worden. 
In de Kerstnacht vieren we dat wij gered worden. 
Maar we vragen ons ook kritisch af: waarvan, waar-
uit, waarom moeten we gered worden. 

Pastor Wies Sarot gaat voor in deze woord-en 
 communieviering en leden van het koor Inspiratie 
onder leiding van Theo Hoogenboom zullen de zang 
verzorgen. 

Wil je meevieren? Meld je aan op de website van 
onze parochie, want in verband met corona moeten 
we onze anderhalve meter bewaken. 
https://marthamaria.nl/vieringen/

KERSTPAKKETTENACTIE 2020 

Rond de kerstdagen willen we namens de Soester kerken een kerstpakket gaan bezorgen bij 
mensen in Soest en Soesterberg die het financieel moeilijk hebben.
 
Wij willen deze mensen, juist in deze coronatijden, 
laten weten dat er ook aan hen gedacht wordt.  
De Evangeliegemeente Soest, de Gereformeerde 
kerk vrijgemaakt, de diaconie van de Prot. Ge-
meente Soest en de caritas van de RK kerk vragen 
daarbij om uw medewerking in de vorm van aan-
meldingen én/of financiële ondersteuning.

Onze werkwijze
Wij ontvangen van kerkgangers maar ook van 
maatschappelijke organisaties (zoals sociale dienst, 
vluchtelingenwerk, maatschappelijk werk en voed-
selbank) adressen van mensen die voor een kerst-
pakket in aanmerking komen. Wij gaan ervoor 
 zorgen dat zij in de week vóór kerstmis een pakket 
bezorgd krijgen  met daarin levensmiddelen en een 
geldbedrag.
We kunnen, mede dankzij sponsoren, redelijk goed-
koop inkopen en het inpakken gebeurt met hulp van 
jongeren uit onze kerken.

Vanaf eind november zamelen we geld in om deze 
actie te kunnen bekostigen en we hopen dat u ons 

financieel  wilt ondersteunen door een bijdrage te 
storten op rekeningnummer: 
NL90RABO 030 47 25 390  t.n.v college van 
 diakenen o.v.v. Kerstpakket 2020. Deze gift is 
 fiscaal aftrekbaar.

Wilt u zélf iemand aanmelden?
Omdat kerkbezoek niet óf heel beperkt mogelijk 
is vragen we u om aanmeldingen digitaal te doen. 
Op de website https://marthamaria.nl vind u het 
 digitale aanmeldingsformulier.
U kunt dit aanmeldingsformulier per mail opsturen 
tot uiterlijk zondag 13 december.
Let op: het gaat hier alléén om mensen die het 
 financieel krap hebben.  
Wij danken u voor uw medewerking want we  kunnen 
er heel wat mensen mee blij maken.

Werkgroep kerstpakkettenactie:
Heleen Sijtsma, Nel Koster, Hans van Hees, Wim 
Floor,  Nelly Aijtink, Ans van de Kraats,  Petra Oost-
land, Klaas van Veelen, Adriaan Vonk en Herman 
Scholten.
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 KERKHISTORIE IN SOEST EN SOESTERBERG
Door René van Hal

KERSTSTALLEN IN KATHOLIEKE KERKEN SOEST/SOESTERBERG

Vlak voor de het feest van de geboorte van Jezus, 
Kerstmis, zijn de vrijwilligers in onze kerken druk 
met de opbouw van de kerststallen en het neerzet-
ten van een of meer kerstbomen. Dit is een traditie 
die al heel lang bestaat en niet alleen is voorbehou-
den aan de kerken. In de huiskamers van de ka-
tholieke gezinnen en op scholen werden ook altijd 
kerststallen neergezet. Tegenwoordig is het gebruik 
zelfs breder en vinden we in meer huiskamers een 
kerststallen. De beelden die daarbij gebruikt wor-
den zijn ook aangepast aan de huidige tijd dan wel 
de plek waar ze gebruikt worden. Kijk maar eens 
naar de kerststallen die in Baarn worden neergezet 
in de tuinen voor de jaarlijkse Kerstroute, of die te 
zien zijn op de tentoonstelling in de Sint Ansfridus-
kerk in Amersfoort.
De omvang van de kerstgroep varieert ook, van een 
familie met Jezus, Maria en Jozef, tot een meest 
uitgebreide versie die bijvoorbeeld in de kerststal in 
de Basiliek van Sint Jan in ’s-Hertogenbosch wordt 
opgebouwd waarbij de Heilige Familie wordt aan-
gevuld met herders, engelen, de drie wijzen, maar 
ook veel dieren van schapen, honden tot kamelen, 
elk jaar rondom een bepaald thema.
Ook in de Soester katholieke kerken treffen we best 
wel uitgebreide kerstgroepen aan, waarbij de kerst-
groep in de H. Familie op dit moment het ‘oudste’ 
is. In de Petrus en Pauluskerk was tot 1967 een 
kerstgroep voor het Sint Jozefaltaar geplaatst met 
levensgrote beelden. Na de nieuwbouw is er een 
kerstgroep aangeschaft met beelden van wat klei-
nere omvang. In Soesterberg is ook enkele jaren 
geleden een nieuwe kerstgroep aangeschaft. Men 
heeft daar ook een knikengel. Dit is een offerblok 
in de vorm van een engel. Als men er een muntje 

inwerpt geeft de engel een vriendelijk knikje, wat 
vooral de kinderen erg leuk vinden. Een van de bij-
zonderheden die nog te vermelden valt is dat de 
beelden in een ‘stal’ zijn geplaatst die in de jaren 
’40 is gemaakt door de heer Gerard van de Grift. 
Een uitvoering die we elders weinig tegenkomen en 
uniek is. De vrijwilligers weten precies hoe deze in 
elkaar moet worden gezet en na afloop weer moet 
worden afgebroken en opgeborgen. 
Een apart bezoek aan de verschillende stallen is dit 
jaar zeker de moeite waard. Temeer daar we in de 
vieringen naar verwachting nog slechts een beperk-
te hoeveelheid bezoekers mogen toelaten. Het zal 
dit jaar een bijzonder Kerstfeest worden, waarbij 
de aanwezigheid van een mooie kerststal nog iets 
van de sfeer kan verzorgen die er altijd rond Kerst 
heerst.

St. Carolus kerk H. Familiekerk

Petrus en Pauluskerk
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KBO KERSTVIERING 17 DECEMBER

Op weg naar Kerstmis wordt u uitgenodigd door de 
KBO voor de eucharistieviering in de H. Familiekerk, 
St. Willibrordusstraat 19, 3768 CP Soest op 
 DONDERDAG 17 DECEMBER 2020, aanvang 14.00 uur. 
Het thema is: “Zij Gij de Komende? ” 
Celebrant is pastoor J. Skiba m.m.v. cantores o.l.v. 
Jan Schuring.

Vanwege de coronamaatregelen verzoeken wij u om 
u van te voren aan te melden bij het Parochiesecre-
tariaat 035-6011320/secretariaat@marthamaria.nl 
Vervoer dient u een week voor de viering aan te  vragen 
bij mevrouw C. van Brussel, tel. 035-6018126.

KINDERKERSTFEEST PETRUS EN PAULUSKERK

24 december 
om 16.30 en 18.00 uur 
Op Kerstavond nodigen we 
de kinderen uit om rond de 
Kerststal met ons te vieren 
dat het kindje Jezus geboren 
is. We zouden het leuk vin-
den als ze verkleed kwamen. 
Er zijn vele rollen om uit te 

kiezen. Ze zijn welkom als engeltjes, als soldaten, 
als herders, als Jozef of Maria of als schaapje in de 

stal. Ook wijze koningen met mooie kronen zijn van 
harte welkom.

In verband met corona houden wij twee vieringen 
en is het wel noodzakelijk om jezelf van tevoren op 
te geven voor een van deze vieringen. Dat kan via 
onze website:  https://marthamaria.nl/vieringen/
PS Zoals ieder jaar zijn we ook dit jaar weer op zoek 
naar een lief klein kindje voor in de kribbe. Ken je 
er eentje, neem dan contact op met Wies Sarot: 
sarot@marthamaria.nl 

 Algemeen 

GOD IS TOCH ZEKER SINTERKLAAS NIET?

‘Ik verzeker het jullie nogmaals: als twee van jullie hier op aarde eensgezind om iets vragen, wat 
het ook is, dan zal mijn Vader in de hemel het voor hen laten gebeuren.’

Matteüs 18:19
Wat een prachtige belofte doet Jezus hier. Hij ver-
zekert het ons. We kunnen er dus echt van op aan. 
Maar iedere gelovige zal het herkennen: in de kerk, 
de gebedsgroep of in een pastoraal gesprek is eens-
gezind gebeden om genezing van een zieke geliefde 
of om verandering in een schrijnende situatie. En 
dan gebeurt toch niet waar zo intensief voor ge-
beden is.

Sinterklaas?
Verschillende vrienden en collega’s gaven, toen ik 
hen raadpleegde , allemaal aan dat het schuurde. 
Tegelijk probeerden ze stuk voor stuk deze tekst 
kloppend voor zichzelf te krijgen. Want het kan toch 
niet zo zijn dat Jezus zijn beloftes niet waarmaakt. 

Dus dan zal het wel te maken hebben met wat wij 
vragen. ‘God is toch zeker Sinterklaas niet.’ Of er 
is teveel twijfel in ons hart. Of ons geloof is niet 
groot genoeg. Of we volharden niet genoeg. Kort-
om: als ons gebed niet verhoord wordt, dan zal het 
wel aan ons liggen. Al gauw komen we in een sfeer 
waarin we onszelf en elkaar beoordelen. Daar heeft 
 niemand iets aan.

De kracht van samen
Bidden is heel persoonlijk. Vaak doen we het in ons 
eentje, om in alle rust en veiligheid aan God voor te 
leggen wat we op ons hart hebben. Hier heeft Je-
zus het over twéé mensen. Wie met iemand anders 
bidt, kan soms de woorden vinden die de  ander 
niet paraat heeft. Daarbij kan het helpen om eerst 
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met de ander af te stemmen waarvoor precies je 
gaat bidden. Jezus noemt niet voor niets eensge-
zindheid. Ik heb zelf ervaren hoe waardevol dat is 
bij pastorale bezoeken. Er is van alles besproken: 
vreugde, verdriet, zorgen. Maar hoe breng je dat 
in gebed? Wat wil je vragen? Wat verwacht je van 
God? Wat hoop je? Wat verlang je?
Bidden is meer dan iets vragen of het afwerken 
van een verlanglijstje. God is inderdaad Sinterklaas 
niet. Bidden is jouw plannen en wensen afstemmen 
op die van God. Jouw leven verbinden met Hem. 
Het mooiste voorbeeld van zo’n gebed geeft Jezus 
zelf. In de hof van Getsemane bidt Hij tot zijn Vader 
of de beker van lijden voorbij mag gaan. Jezus weet 
wat Hem te wachten staat, maar voor het zover is, 
stort Hij zijn hart uit. Hij zegt hoe bang Hij is en 
durft in te brengen wat Hijzelf het liefst zou willen. 
Tegelijk weet Hij dat God een eigen plan heeft en 
dat Gods wil goed is.
Wat ik daarvan leer is, dat ik alle gevoelens, ang-
sten en verlangens aan God kan voorleggen. Zelfs 
als ik weet dat het anders zal lopen dan ik zelf zou 
willen.

Vijftien jaar erbij
Soms beweegt God mee. Ik heb een dame gekend, 
die op haar 70ste de diagnose borstkanker kreeg. 
De dominee vroeg haar waarvoor ze wilde bidden. 
‘Misschien is het teveel gevraagd’, zei ze, ‘maar ik 
zou graag de vijftien jaar van koning Hizkia erbij 
willen krijgen, uit Jesaja 38.’ Dat hebben ze samen 
eensgezind gevraagd. En ze werd inderdaad 85. 

Maar haar laatste jaren waren zo zwaar, 
dat ze me wel eens heeft toevertrouwd dat ze 
 stiekem wel eens spijt had van dat gebed.
Het afgelopen jaar heb ik zelf borstkanker gehad. 
Ik heb vaak aan deze vrouw gedacht en met mijn 
predikant gesproken over wat ik God zou willen vra-
gen. Meermalen kwam het lied voorbij ‘Wat de toe-
komst brengen moge’. Ik heb veel nagedacht over 
de versregels: ‘Laat mij niet mijn lot beslissen. Zo 
ik mocht ik durfde niet. Ach, hoe zou ik mij vergis-
sen, als Gij mij de keuze liet.’

Mijn wil of Gods wil
Veel mensen hebben gebeden voor mijn herstel en 
genezing. Meestal verlang ik om te mogen blijven 
leven, al was het maar voor mijn kinderen. Maar 
er waren ook dagen dat ik het zo zwaar vond of zo 
verdrietig was, dat de dood niet meer mijn groot-
ste vijand was. Dan verzuchtte ik: ‘Haal mij maar 
thuis.’ Altijd gingen dan de boven geciteerde vers-
regels door mijn hoofd. En wat mijn Heiland zei: 
‘Niet mijn wil, maar Uw wil geschiede’.
Het komt er uiteindelijk op aan dat we ons leven 
aan God toevertrouwen. Dat we geloven dat Hij in 
alles aanwezig is en wij niet uit zijn hand vallen. In 
die vertrouwdheid kunnen we alles met Hem be-
spreken. En de tekst uit Matteüs? Die blijft schuren, 
misschien wel zolang ik leef. Maar dit is vooralsnog 
waar ik uitkom.

Judith Cooiman-Bouma
Predikant van de 

Nederlands Gereformeerde kerk in Zeist

BERICHTJE ONTVANGEN 
VAN DE VOEDSELBANK

Beste parochianen,

Met dit berichtje willen wij, namens de voedsel-
bank, onze dank uitspreken voor de goederen 
die jullie regelmatig doneren. Wij zijn er erg blij 
mee, want voor onze 85 klanten (ca. 245 perso-
nen) betekent dat iets extra`s.

HEEL HARTELIJK BEDANKT

Hartelijke Groet
Geryjanne

Coördinator 
voedselbank Soest

PASTOR WIL VELDHUIS

Het appartementencomplex waar pastor Veld-
huis woont wordt thans gerenoveerd en een 
 dezer dagen is ook zijn appartement aan de 
beurt. Voor zijn gezondheid en rust is hij in-
middels  tijdelijk verhuist naar:

Fraterhuis st. Josef
Schorteldoekse steeg 1
3732 HS Zeist

De afgelopen tijd mocht hij al vele lieve wen-
sen ontvangen, doch kaartjes of brieven blijven 
 altijd welkom. Hij geniet echt van deze aandacht 
voor hem.

Namens Wil mag ik u alvast hartelijk danken.

Ineke Spijker
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 Lief en leed

Overleden:

Soest
Frans Lamkamp (87 jr) * 2 september 1933  †   3 november 2020
Jo van der Pouw Kraan- van der Meer (99 jr) * 16 september 1921 † 18 november 2020
Alie v.d. Hengel-van ‘t Klooster (80 jr) * 17 december 1939 † 24 november 2020

Soesterberg 
Eddy de Wit (68 jr) * 16 juni 1952 †   2 november 2020
Ton Scholder (70 jr) *  21 mei 1950 †   3 november 2020
Henk Meijer (92 jr) *  8 februari 1928 †   8 november 2020
Annie van den Berg-Wennekes (90 jr) *  26 maart 1930 †   9 november 2020
Carina Kok-Bunck (74 jr) * 25 juli 1946 † 21 november 2020

HH Petrus en Pauluskerk
12 december 
Alie van den Hengel-van ’t Klooster; Jo van der Pouw 
Kraan-van der Meer; Frans Lamkamp; Corrie Hilhorst; 
Dhr. en mw. Kuijer; Ben Kuijer; Harry Kuijer 

20 december 
Alie van den Hengel-van ’t Klooster; Jo van der Pouw 
Kraan-van der Meer; Frans Lamkamp; Familie Kanne-
Koot en ouders fam. Koot-Elsendoorn; Mies Kuijer-
Hilhorst en overleden familie; overleden ouders Jan 
en Annie van Poppelen-van Logtestijn; Pastor Hans 
van de Schepop; overleden ouders Spijker-Wigtman; 
Gerard van Roomen

Kerstavond/Kerstmis
Alie van den Hengel-van ’t Klooster; Jo van der Pouw 
Kraan-van der Meer; Harrie Rademaker; Herman 
Schimmel, Cilia Schimmel-Verhoef en Gijs Schimmel; 
Jos Verhoeven; Gerda de Bruin-Zwarthoed en 
overleden ouders Zwarthoed-Bond; Cees Stolwijk; 
Johannes Okhuijzen, Henrica Okhuijzen-van Rooijen 
en hun kinderen; Pierre Backelandt; Janny Nuijsink-
Versteegen; Harrie Rademaker; Herman Schimmel, 
Cilia Schimmel-Verhoef en Gijs Schimmel; Jos 
Verhoeven; Kees Hilhorst; Gerda de Bruin-Zwarthoed 
en overleden ouders Zwarthoed-Bond

27 december gesloten
 
31 december Oudjaarsavond
Dini Backelandt-Hazelhoff

1 januari 2021 Nieuwjaarsdag gesloten

3 januari 2021
Overleden ouders Johan van Esveld en Cathrien van 
Esveld-Wolken; overleden ouders Spijker-Wigtman;  
Familie Kanne-Koot en ouders fam. Koot-Elsendoorn; 
Cees Hilhorst; Joop Beerman

H Familiekerk
13 december
Alie van den Hengel-van ’t Klooster; Jo van der Pouw 
Kraan-van der Meer; Frans Lamkamp; Co Verlaan 
en Bep Verlaan-de Bruin; Bart Smeeing en Annie 
Smeeing-Dijkman; Piet en Marie van Nieuwburg-
Langendorff; Tine Heinhuis-Hartevelt; Hans van ’t 
Klooster; Dhr. en mw. Kuijer; Ben Kuijer; Harry Kuijer 

20 december gesloten

Kerstavond / Kerstmis
Alie van den Hengel-van ’t Klooster; Jo van der 
Pouw Kraan-van der Meer; Frans Lamkamp; Harrie 
Rademaker; Herman Schimmel, Cilia Schimmel-
Verhoef en Gijs Schimmel; overleden ouders Jan 
en Annie van Poppelen-van Logtestijn; Bep Rijners 
en Lien Rijners-Vrakking; Dik van den Heuvel en 
overleden familie; Ine Grimbergen en Jan Persoon; 
Gerrit van Rossenberg en Mien van Rossenberg-van 
Wegen; Paul van Rossenberg; Rudy, Ries en Eduard 
Vrakking; Coba Vrakking-de Jong; overleden ouders 
Toon van Doorn en Gerrie van Doorn-Kaats 

27 december 
Alie van den Hengel-van ’t Klooster; Tine Heinhuis-
Hartevelt; Dini Backelandt-Hazelhoff; Hans de Beer

 Misintenties 
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Oudjaarsavond 31 december gesloten

Nieuwjaarsdag 1 januari 2021
Alie van den Hengel-van ’t Klooster

2 januari 2021
Co Verlaan en Bep Verlaan-de Bruin; Bart Smeeing 
en Annie Smeeing-Dijkman

St Carolus Borromeuskerk
13 december
Carina Kok-Bunck; Annie van den Berg-Wennekes; 
Henk Meijer; Ton Scholder; Eddy de Wit; Arnold en 
Mies Bluekens; Maria Theodora Parlevliet; overleden 
ouders Weerdesteijn-Merts en dochter Corry; Joh 
Brouwer en Petronella Brouwer-Weerdesteijn

19 december
Carina Kok-Bunck; Annie van den Berg-Wennekes; 
Henk Meijer; Maria Theodora Parlevliet; overleden 
ouders Weerdesteijn-Merts en dochter Corry; Joh 
Brouwer en Petronella Brouwer-Weerdesteijn

Kerstavond / Kerstmis
Carina Kok-Bunck; Maria Theodora Parlevliet; 
Hendrikus Parlevliet en Maria Parlevliet–Ruijgrok; 
overleden ouders Weerdesteijn-Merts en dochter 
Corry; Joh Brouwer en Petronella Brouwer-
Weerdesteijn; Henri Bosch van Drakestein; Elisabeth 
Bosch van Drakestein; Pastoor Ludovicius Rademaker 

27 december 
Carina Kok-Bunck; Maria Theodora Parlevliet; 
overleden ouders Weerdesteijn-Merts en dochter 
Corry; Joh Brouwer en Petronella Brouwer-
Weerdesteijn

31 december Oudjaarsavond gesloten

1 januari 2021 Nieuwjaarsdag gesloten

zondag 3 januari 2021
Maria Theodora Parlevliet; overleden ouders 
Weerdesteijn-Merts en dochter Corry; Joh Brouwer 
en Petronella Brouwer-Weerdesteijn

Kerstmis
Het is Kerstmis.

Geef zelf het beste en
neem andermans tekort.

Doe wat deugd doet
en laat wat schaadt.

Het is Kerstmis.
Breng licht waar ’t donker is

vraag binnen die buiten staan.
Geef de vluchteling rust
de zwerver onderdak.

Het is Kerstmis.
Neem bij de hand

die alléén niet kunnen.
Loop mee met die

een moeizame weg gaan.

Peer Verhoeven
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 Vieringen

Op Eerste kerstdag kunt u de H Familiekerk tussen 12 en 16 uur bezoeken. 
U kunt de kerststal bezichtigen, naar kerstliederen luisteren en er zal een 
kerstverhaal verteld worden. 
Op woensdagmorgen is er om 9.30 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 van de maand is er om 19.00 uur rozenkrans bidden 
in de HH Petrus en Pauluskerk.

Kerk   Datum Tijd Viering Voorganger Muziek
HH Petrus en Pauluskerk  za 12 dec 19.00 u Eucharistie J.Skiba H. de Ruig /Cantores 

H Familiekerk zo 13 dec   9.00u Eucharistie J. Skiba G. Muts/Gregoriaans

St Carolus Borromeuskerk zo 13 dec 10.30 u Gebedsviering W. Sarot Cantores Caroluskoor

St Carolus Borromeuskerk zo 13 dec 12.00 u Kleuterkerk W. Sarot  

     

St Carolus Borromeuskerk  za 19 dec 19.00 u Eucharistie M. Meneses Cantores Caroluskoor  

HH Petrus en Pauluskerk zo 20 dec 10.00 u Eucharistie M. Meneses Cantores  

        

HH Petrus en Pauluskerk do 24 dec 16.30 u kinderviering W. Sarot R. Tromp

HH Petrus en Pauluskerk do 24 dec 18.00 u kinderviering W. Sarot R. Tromp

HH Petrus en Pauluskerk do 24 dec 22.00 u Eucharistie F. Zwarts 

 do 24 dec 18.00 u Gebedsviering  

H Familiekerk do 24 dec 20.00 u Comm. viering W. Sarot Cantores Inspiratie

St Carolus Borromeuskerk do 24 dec 20.00 u Eucharistie J. Skiba Cantores Caroluskoor

     

HH Petrus en Pauluskerk vr 25 dec   9.00 u Eucharistie M. Meneses  J. Schuring/Cantores  

H Familiekerk vr 25 dec 10.00 u Eucharistie F. Zwarts  H. de Ruig/Cantores  

St Carolus Borromeuskerk vr 25 dec 10.30 u Gebedsviering  PGV/JvKempen Cantores Caroluskoor

     

HH Petrus en Pauluskerk za 26 dec 10.00 u Eucharistie J. Skiba Cantores Inspiratie

     

H Familiekerk zo 27 dec 11.00 u Eucharistie M. Meneses H. de Ruig/Cantores

St Carolus Borromeuskerk zo 27 dec 10.30 u Gebedsviering PGV/JvKempen Cantores Caroluskoor

     

HH Petrus en Pauluskerk do 31 dec 19.00 u Gebedsviering PGV/R. v. Hal Cantores Inspiratie

     

H Familiekerk vr   1 jan 10.00 u Gebedsviering PGV/J. Roest J. Schuring/Cantores

     

H Familiekerk za   2 jan 19.00 u Eucharistie J. Skiba Cantores Inspiratie

HH Petrus en Pauluskerk zo   3 jan 10.00 u Gebedsviering PGV/J. Roest J. Schuring/Cantores

St Carolus Borromeuskerk zo   3 jan 10.30 u Eucharistie F. Zwarts Cantores Caroluskoor

     

HH Petrus en Pauluskerk za   9 jan 19.00 u Eucharistie J. Skiba 

H Familiekerk zo 10 jan 10.00 u Gebedsviering PGV/JvKempen Cantores 

St Carolus Borromeuskerk zo 10 jan 10.30 u Gebedsviering PGV/C.Sebek Cantores Caroluskoor
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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 13 december 
Het volgende nummer verschijnt 
op 6 januari 2021.

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


