Nieuwsbrief RK Driepunt
5 januari 2021
Beste parochianen,
Hier een eerste nieuwsbrief in het nieuwe jaar, vanwege de lockdown, kerst, en oud- en nieuw was het niet
mogelijk om een RK Driepunt op tijd te krijgen, bovendien was nog niet alle kopij binnen. Op dit moment
mogen we in de kerken nog steeds met max. 30 personen bijeenkomen, en bijeenkomsten zijn haast niet
mogelijk. Wat later in het voorjaar hopen we weer met meer iets te kunnen organiseren.
In januari is het ook weer tijd om de actie Kerkbalans te starten. Omdat naar verwachting in januari en
februari 2021 er nog steeds maatregelen gelden met het oog op Covid-19, zullen we onze campagne zoveel
mogelijk corona proef maken. Wij zijn er ons van bewust dat het onzekere tijden zijn, zowel op
maatschappelijk als economisch gebied. Uw financiële steun voor de instandhouding van uw eigen
geloofsgemeenschap is echter onmisbaar en wij zijn blij met elke bijdrage.
Wij wensen u een gezond en voorspoedig 2021!
Ons reserveringssysteem voor Soest-Soesterberg gaan we binnenkort wijzigen. We zien, dat velen van u
niet reserveren via de website www.marthamaria.nl . Vanaf maandag 11 januari kunt u op maandag,
woensdag en vrijdag tussen 10-12 uur telefonisch reserveren via het secretariaat. Ook kunt u per email
reserveren op reserveren-soestsoesterberg@gmail.com . Vanaf vrijdag 12 uur is het niet meer mogelijk om
te reserveren, omdat er dan lijsten met gegevens worden geprint om in de kerken te leggen.

Waar is God in de lockdown?

(gedachten geschreven door Anne-Mareike Schol-Wetter)
‘I’ll be home for Christmas.’ Nooit eerder heeft die Kerst-klassieker zo’n omineuze bijklank gehad als
in 2020. Velen hebben met Kerst thuis gezeten. En met mij miljoenen Nederlanders, en miljarden
mensen wereldwijd. Iedereen thuis. Voor ons gezin is het al bijna oud nieuws: sinds vorige week
zitten we al in quarantaine. En die toestand zal dus nog ruim een maand duren. Ik ben minder
ontredderd dan in maart, maar moet mezelf toch weer mentaal schrap zetten. Nog vijf weken thuis.
Het is niet anders.
In de binnenkamer
Ik moet aan de Bergrede denken. Jezus zegt best mooie dingen over wat er thuis, achter gesloten deuren,
kan gebeuren (Matteüs 6:6):
‘Maar als jullie bidden, trek je dan in je huis terug, sluit de deur en bid tot je Vader, die in het verborgene is.
En jullie Vader, die in het verborgene ziet, zal je ervoor belonen.’
Alleen, de rust die Jezus hier lijkt te veronderstellen, ontbreekt nou juist node achter onze voordeur. Zelfs
terwijl ik deze blog schrijf, stuitert mijn jongste om me heen. Ik had dan wel een puzzel met 1000 delen voor
hem klaargelegd, maar mama met vragen en opmerkingen bestoken blijkt toch een stuk interessanter te zijn.
Ik weet al: als ik mezelf de komende weken wil terugtrekken voor een moment voor mezelf, betekent dat
kiezen voor een nog kortere nachtrust.
Hoewel… misschien moet ik deze woorden van Jezus gewoon anders uitleggen. Minder letterlijk. ‘Het
verborgene’ waarin God zich openbaart, heeft uiteindelijk minder met een gesloten voordeur te maken dan
met de ontvankelijkheid en ruimte in mijzelf. En die ruimte kan op de meest onverwachte momenten
ontstaan. Gisteren bijvoorbeeld, tijdens het kijken naar Star Wars (in een jongensgezin word ik regelmatig
weggestemd als het om de filmkeuze voor ons gezinsmoment gaat): tijdens de vechtscenes kan ik prima
even m’n ogen dichtdoen en die verborgen ruimte opzoeken. Ik merk dat die niet afhankelijk is van de regels
die aan mij en ons allemaal worden opgelegd.
Thuiskomen
En terwijl ik mijn ogen sluit, trekken beelden voor mijn geest langs die me even weghalen uit de muren die
op me afkomen. Iedereen thuis –is dat niet ook een wensdroom, een visioen zelfs?

Als vanzelf gaan mijn gedachten naar mensen voor wie ‘thuis’ een provisorische, tochtige tent op een Grieks
eiland is, of een hutje van afvalhout in een sloppenwijk. Geen troostrijke gedachte, maar wel eentje die mijn
perspectief verandert. Ik ben de muren om me heen dan misschien wel zat, maar zou ze toch niet willen
missen. En ik moet aan de talloze Bijbelteksten denken waarin juist de ervaring van het ontbreken van
veilige muren tot uitdrukking komt, van het gedwongen op pad moeten naar het ongewisse. Egypte,
Babylonië, Patmos: de ervaring van een bestaan dat op losse schroeven staat, heeft veel gezichten voor de
bijbelse auteurs.
Klagen is hun dan ook niet vreemd. Ze schreeuwen het naar God uit, met verve, en met woorden die
naadloos aansluiten bij deze tijd:
Bekenden hebt u van mij vervreemd, […]
ik ben ingesloten en zie geen uitweg meer.
Mijn ogen zijn dof van ellende,
ik roep u aan, HEER, elke dag,
en strek mijn handen naar u uit. (Psalm 88:9-10)
Het is dan ook niet raar dat de Bijbel eindigt met het visioen van een nieuwe woonplaats. Een stad waar God
zelf bij de mensen woont. Een stad met open poorten, waar mensen echt thuis mogen komen. En, jawel,
met een boom ‘die de volken genezing brengt’ (Openbaring 22:2). Nee, Johannes dacht hierbij vast niet aan
het einde van een lockdown of een pandemie. Maar zijn woorden maken wel iets los in een tijd waarin
poorten dichtzitten en we alleen kunnen dromen van een tijd waarin niet langer ons hele leven bepaald wordt
door een ongrijpbare ziekte.
Puzzelen
Die droom is net weer een stuk verder uit zicht geraakt. En dus ga ik maar puzzelen. Letterlijk, met m’n zoon,
want hij heeft er ook niet voor gekozen om wekenlang thuis te zitten met ouders die aan hun computers
vastgelijmd zijn. En figuurlijk, om het toch maar weer vol te houden de komende weken. Met af en toe een
uitstapje naar mijn eigen verborgen binnenkamer. Want alleen van daaruit kan ik mijn aandacht richten op
waar die het meest nodig is. En op ‘alles wat waar is, alles wat respect verdient, alles wat goed is en zuiver,
alles wat het waard is om van te houden en alles wat eer verdient’ (Filippenzen 4:8, BGT). Een oproep van
Paulus, geschreven van achter gesloten deuren.

WEEK VAN GEBED VOOR EENHEID 2021: #BLIJFINMIJNLIEFDE
#blijfinmijnliefde. Dat is de oproep die van 17 t/m
24 januari 2021 centraal staat tijdens de Week
van gebed voor eenheid van christenen. Het is
een oproep van Jezus Christus zelf uit het
evangelie volgens Johannes.
Zusters uit de oecumenische kloostergemeenschap in Grandchamp (Zwitserland)
wijzen op de verbondenheid met Christus als bron
van de vrucht van eenheid. Deze gemeenschap,
die het materiaal van de gebedsweek dit jaar
voorbereidde, wijdt zichzelf al sinds haar ontstaan
aan eenheid en gebed.
Blijf in mijn liefde en je zult veel vrucht dragen
Jezus Christus zei tegen zijn discipelen: ‘Blijf in
mijn liefde en je zult veel vrucht dragen.’ Hij blijft
in de liefde van de Vader en wil niets liever dan
die met ons delen. Hiervoor gebruikt Hij het beeld
van de wijnstok. Hij is de wijnstok en de Vader de
wijnbouwer. Die snoeit ons en maakt ons heel,
zodat wij hem kunnen eren en vrucht dragen.
Vrucht die zichtbaar wordt in eenheid. Dat is wat
we hopen dat er in deze Week van Gebed
gebeurt.
Verbinding met jezelf
Wij zijn vaak verre van één. Onze lichamen en
harten worden in verschillende richtingen
getrokken. Ons verlangen is echter om één te zijn
met onszelf en verbonden met Christus. ‘Blijf in
Mij, dan blijf Ik in jullie,’ zegt Jezus. Een leven uit
één stuk vraagt om zelfacceptatie, verzoening met

onze persoonlijke en geërfde geschiedenis.
In Christus blijven is een innerlijke houding die in
de loop der tijd wortel schiet in ons. Het vraagt
ruimte om te groeien. Het kan verstikt worden
door de zorg voor ons levensonderhoud en wordt
bedreigd door afleiding, lawaai, drukte en de
uitdagingen van het leven.
Verbinding met Christus
‘De grootheid van mijn Vader zal zichtbaar
worden wanneer jullie veel vrucht dragen.’ Los
van de wijnstok kunnen we geen vrucht dragen.
Het sap, het leven van Jezus dat door ons heen
stroomt, brengt vruchten voort. Daarom moeten
we in zijn liefde blijven.
Als we naar Jezus luisteren, stroomt zijn leven
door ons heen. Hij nodigt ons uit om zijn Woord in
ons te laten blijven. Dan zal alles wat we vragen
gebeuren. Door zijn woord dragen we vrucht. Als
persoon, als gemeente, als gehele kerk willen we
één zijn met Christus en zijn gebod bewaren om
elkaar lief te hebben zoals Hij ons heeft liefgehad.
Verbinding met anderen
Verbondenheid met Christus vraagt om
verbondenheid met anderen. Dorotheüs van Gaza,
een monnik uit Palestina in
de zesde eeuw,
verwoordde dit als volgt:
Stel je een cirkel met een
middelpunt voor.
En stel je voor dat die

cirkel de wereld is, met God als centrum. In de
cirkel lopen lijnen vanaf de buitenkant naar het
centrum. Deze stralen zijn de verschillende wegen
of manieren waarop mensen leven. Naarmate
mensen die God willen naderen, dichter bij het
middelpunt komen, komen ze ook dichter bij
elkaar: hoe dichter bij elkaar, hoe dichter bij God.
Hetzelfde geldt als we ons van God afkeren en
ons naar buiten toe terugtrekken. Dan wordt
duidelijk dat hoe meer we ons van God af keren,
hoe meer we ons van elkaar afkeren.
Verdeeldheid onder christenen zorgt ervoor dat
we ook verder van God verwijderd raken. Veel
christenen, die hier verdriet om hebben, bidden tot
God om het herstel van de eenheid waar Jezus
zelf ook voor bad (zie Johannes 17). Zijn gebed is
een uitnodiging om je tot hem te keren en dichter
bij elkaar te komen. Dat vereist opoffering, maar
we worden hierbij gesteund door het gebed van
Christus zelf.
Verbinding met de wereld
Hoewel wij als christenen in Christus’ liefde leven,
leven we ook in een schepping die zucht terwijl ze

wacht om te worden bevrijd (zie Romeinen 8). In
de wereld zien we het kwaad van lijden en
conflicten. Door solidair te zijn met hen die lijden,
laten we de liefde van Christus door ons heen
stromen. Het wonder van Pasen draagt vrucht in
ons als we onze broeders en zusters liefde
aanbieden en hoop in deze wereld koesteren.
Spiritualiteit en solidariteit zijn met elkaar
verbonden. Door in Christus te blijven, ontvangen
wij de kracht en wijsheid om op te treden tegen
onrechtvaardige en onderdrukkende systemen.
We zien onszelf als broeders en zusters van alle
mensen en gaan op een nieuwe manier leven,
met oog voor de hele schepping.
Op zondag 24 januari is er gekozen om in de
Vredekerk Soesterberg een oecumenische viering
te houden, omdat daar de mogelijkheid is om het
online te volgen. U dient zich van tevoren
aanmelden, bij voorkeur per e-mail
aan info@pknsoesterberg.nl of eventueel
telefonisch (06-48317023). De dienst wordt ook
live uitgezonden op internet,
via kerkdienstgemist.nl

FILM: THE CHILDREN ACT
THE CHILDREN ACT van regisseur Richard Eyre
(NOTES ON A SCANDAL) is gebaseerd op de gelijknamige bestseller van
Booker-Prize winnaar Ian McEwan ('Atonement'), die tevens het scenario
schreef voor de film.
Fiona Maye (Oscar®- winnares Emma Thompson) is een gerespecteerd
rechter van het Hooggerechtshof waar ze bekendstaat om haar
professionele en weloverwogen uitspraken binnen het complexe
familierecht. Terwijl haar huwelijk met Jack (Stanley Tucci) lijkt te
bezwijken onder haar toewijding voor het vak, stort Fiona zich op een
ingewikkelde zaak.
De 17-jarige Adam (Fionn Whitehead, DUNKIRK) heeft leukemie en zal
zonder een bloedtransfusie niet lang meer leven. Vanwege zijn geloof als
Jehovah’s getuige weigert Adam de noodzakelijke medische hulp te
accepteren. Fiona moet besluiten of hij te jong is om zelf over leven en
dood te beslissen of dat het recht op vrije wil toch zwaarder weegt. Haar
uitspraak heeft hoe dan ook grote gevolgen voor hen beiden.
U kunt de film zien in De Sleutel op dinsdag 19 januari om 14.00 uur, of op vrijdag 22 januari om 20.00 uur.
U dient zich van te voren aan te melden via het parochiesecretariaat. (secretariaat@marthamaria.nl, of
0356011320)

HOORZITTING
Ter voorbereiding op de sluiting van de H. Familiekerk zal het bestuur van de HH. Martha en Mariaparochie
op donderdagavond 4 februari 2021 om 20.00 uur een hoorzitting houden in de H. Familiekerk.
Tijdens deze hoorzitting bent u in de gelegenheid om uw ideeën en/of bezwaren kenbaar te maken.
Een inhoudelijke discussie zal niet gevoerd worden, het betreft alleen het luisteren naar meningen
van betrokkenen ten behoeve van een gedegen besluitvorming.
Omdat het aantal deelnemers beperkt is tot 30 aanwezigen gelieve u zich tijdig aan te melden
via overgangsteam@marthamaria.nl.

CONCEPT WERKPLAN VERKOOP H. FAMILIEKERK SOEST
De HH. Martha en Maria Parochie is zich bewust van haar maatschappelijke opgave als
geloofsgemeenschap. De H. Familiekerk is een aansprekend kerkgebouw, dat is voortgekomen uit en mede
symbool is voor de rijke rooms-katholieke traditie binnen de gemeenschap van Soest. Het kerkgebouw wordt
gekoesterd door parochianen. Vanuit deze achtergrond gelden de volgende kerndoelstellingen voor (de
uitkomst van) het verkooptraject.
• Een bestendig en duurzaam toekomstig gebruik van het gebouw.
• Gebruik met een overwegend openbaar karakter heeft de voorkeur ten opzichte van gebruik
met een overwegend besloten karakter.
• Een maatschappelijke bestemming die past binnen de kaders van het huidige bestemmingsplan. • Respect
voor de contouren en de monumentale status van het gebouw en zo mogelijk behoud
van een aantal karakteristieke elementen van de binnenzijde.
Voor onderstaande elementen geldt de inspanningsverplichting om deze te behouden in het toekomstige
(gewijzigde) gebruik van het gebouw.
• De hoofdvorm / contouren en hoofdindeling van het kerkgebouw.
• De zuilen en het gewelfde plafond in metselwerk.
• De wandschildering van Stokhoff-De Jong op de achterwand van het koor.
Voor het verkooptraject gelden o.a. de volgende voorwaarden, criteria en uitgangspunten.
• Transparantie met het oog op verantwoording naar parochianen, parochiebestuur,
Aartsbisdom Utrecht en overige betrokkenen, waaronder ook gegadigde kopers.
• Een – met inachtneming van randvoorwaarden e.a. – marktconforme verkoopopbrengst.
• Gelijk speelveld voor gegadigde kopers.
• Een brede marktbenadering, opdat geen kansen of mogelijkheden worden ‘gemist’.
• Een betrouwbare koper die verplichtingen en afspraken na zal komen en verwachtingen ten
aanzien van het toekomstige gebruik waar zal maken.
• Zekerheden ten aanzien van het nakomen van – bij verkoop gemaakte – afspraken en het
voorkómen van speculatie door opvolgende eigenaren.
Voor de begeleiding van het verkoopproces wordt een deskundige partij als verkopend makelaar in de arm
genomen. Uitgangspunt is een verkoop bij inschrijving (bieding of tender procedure), waarbij het beoogde
gebruik mede in de afweging wordt betrokken. Niet toegestaan wordt dat koper in de gebouwen, of
gedeelten daarvan, of op het daarbij behorende perceel een bar/ coffeeshop, een winkel in seksartikelen,
een seks- of nachtclub, een bordeel, een videotheek of iets dergelijks, alle in de ruimste zin van het woord,
uit zal oefenen of zal doen uitoefenen.
Als bijzondere bepalingen worden een antispeculatie beding en kettingbeding opgenomen.
Het beoogde verloop van het verkooptraject (na de marktverkenning) zal zijn:.
1. Voorbereiding d.m.v. verkoopmemorandum en prospectus
2. Bekendmaking middels brede publicatie (o.a. Funda) en aanschrijven gegadigden
3. Bezichtiging en beantwoording van vragen
4. Beoordelen biedingen en onderhandeling met meest gerede partij(en): max. ca. 3
5. Overeenkomst van koop en verkoop: goedkeuring door parochiebestuur en Aartsbisdom
Utrecht.

BERICHT VAN HET DIACONAAL NETWERK SOEST EN SOESTERBERG
Dankbaar zijn wij voor alle diaconale betrokkenheid vanuit de kerken in Soest en Soesterberg. Ondanks de
beperkende maatregelen door covid-19 hebben honderden plaatsgenoten ondersteuning ontvangen.
Kort nieuws vanuit de aan ons verbonden organisaties:
St. Hiphelpt Soest en St. Present hebben in 2020 meer personen kunnen helpen dan in 2019.
Schuldhulpmaatje; hulp op afstand bleek niet mogelijk, met inachtneming van de corona regels worden
hulpvragers thuis geholpen. Er zijn vier nieuwe maatjes opgeleid. Zorgelijk is, dat ondanks de coronacrisis er
geen extra hulpvragen binnenkomen. Verzocht wordt om oplettend te zijn en in uw contacten te wijzen op
deze mogelijkheid van financieel gerichte hulpverlening.
Het Diaconaal Inloophuis; kon gedurende het jaar maar zeer beperkt open zijn. Toch hebben er zo’n 50
verschillende mensen het inloophuis bezocht, dit laat de behoefte en potentie van het inloophuis zien!
Er worden tot en met februari 2021 elke woensdag gratis afhaalmaaltijden verstrekt voor mensen met een
beperkt budget. (Aanmelden: vóór maandag 20.00 uur tel. 06-58875243 coördinator Nadia Kroon)

In de week voor kerstmis zijn er opnieuw ongeveer 280 kerstpakketten met daarin ook een klein geldbedrag
verstrekt aan personen die rond moeten komen van een minimum inkomen.
We willen u vragen om te bidden voor al deze diaconale dienstverlening, voor de mensen die in het hospice
verblijven en voor het personeel en de vrijwilligers die voor hen zorgen.
Onze wens is dat wij in 2021 weer dienstbaar mogen zijn geïnspireerd door Hem.

KERKHISTORIE IN SOEST EN SOESTERBERG
door René van Hal

Viering 250 jaar bestaan Parochie HH Petrus en Paulus in Soest in 1942

In de Tweede Wereldoorlog was er ook nog tijd voor het vieren van een
feest. Met de Kerstdagen werd het 250-jarig bestaan van de HH Petrus
en Paulus parochie uitgebreid gevierd met als absoluut hoogtepunt de
Gedenkdag zondag 27 december. Ter gelegenheid van dit feest werd een
Gedenkblad uitgegeven met een uitgebreide beschrijving van de historie
van de parochie en de pastoors die eraan verbonden waren.
Daarnaast werd een gedachteniskaartje uitgebracht welke bij dit artikel is
afgedrukt. Het gedachteniskaartje bevat een overzicht van de pastoors
die aan de parochie verbonden zijn geweest, een overzicht van het
programma op 27 december 1942 maar ook een overzicht van de 23
priesters die uit de parochie zijn voortgekomen. Daarvan behoren er 6 tot
een orde of congregatie, de overige 17 zijn seculiere priesters die in de
Bisdommen van Nederland actief zijn geweest. In de periode tot 1942 zijn
er meer Soester priesters gewijd, alleen die kwamen uit de beide andere
parochies die Soest inmiddels rijk was. Ook de Soesterbergers zijn niet in
dit overzicht meegenomen.
Het feestprogramma zag er als volgt uit:
Op Eerste Kerstdag was er om 5.00 uur een Plechtig Gezongen
Nachtmis met aansluitend zowel op het Hoogaltaar als het Zij-altaar
(Maria-altaar, voor het Jozefaltaar stond nl. de kerststal) stille Heilige
Missen met aansluitend het gezamenlijk zingen van Kerstliederen. In de
ochtend waren er niet minder dan 6 Heilige Missen waaronder de
Plechtige Hoogmis. De dag werd afgesloten om 18.00 uur met een
Plechtig Lof met feestpreek door een van de Soester priesterzonen, pater
B. Rademaker C.ss.R.

Ook op Tweede Kerstdag werden verschillende Heilige Missen gelezen waaronder een Plechtige Hoogmis
met als afsluiting van de dag een feestelijk Lof.
Op zondag 27 december, de Gedenkdag stond een Plechtige Hoogmis uit dankbaarheid centraal.
Hoofdcelebrant was Mgr. D. Huurdeman, Protonotarius Apostolicus en Vicaris Generaal van het
Aartsbisdom. Hij verving de op dat moment zieke aartsbisschop van Utrecht, Mgr. J. de Jong. Hij werd
daarbij geassisteerd door de Soester pastoors W.M. Voss, A.G. Smit en R.G. Lommerse (resp. van de HH
Petrus en Pauluskerk, H. Maria Onbevlekt Ontvangen en H. Familie) en de paters A. Benschop O.S.Cr
(Kruisheer) en B. Rademaker C.ss.R. (Redemptorist). In de namiddag was er nog een Plechtig Pontificaal
Lof met feestpreek door de weleerwaarde Heer J. te Riele, oud-kapelaan van de parochie.
Wat speciaal vermeld is rondom dit jubileum dat de kerk uitgebreid versierd was. De heer J. Alders was
daarvoor verantwoordelijk. De diverse vieringen werden druk bezocht, want in de Gooi en Eemlander wordt
vermeld dat velen genoegen moesten nemen met een staanplaats.
Wat anders hebben wij afgelopen jaar de Kerstdagen moeten en mogen vieren.
Het moet een indrukwekkend feest zijn geweest ondanks dat het oorlog was.

LIEF EN LEED
Overleden
Soest
Fred Marsman (79 jr)
Ton van Erp (89 jr)
Annie Hoffmann-Wolken (89 jr)
Piet Wijnands (90 jr)
Ina van Hofslot-Kok (80 jr)

* 4 april 1941
* 23 mei 1931
* 11 september 1931
* 16 februari 1930
* 5 december 1940

† 3 december 2020
† 16 december 2020
† 18 december 2020
† 22 december 2020
† 22 december 2020

Soesterberg
Tonny Hondeveld-Koekoek (84 jr)
Antje van Engelen (92 jr)

* 4 augustus 1936
* 26 februari 1928

† 26 november 2020
† 12 december 2020

Gedoopt
Op 3 januari 2021 is gedoopt in de St Carolus Borromeuskerk Milana Vos.

Bericht ontvangen van het Caroluskoor

Missionaris Kees Smeele overleden

voor een overleden trouw lid
Lieve Tonny ,
Je was een sterke vrouw!
De laatste jaren heb je veel tegenslagen gekend
maar je bleef altijd positief. Al 39 jaar was je een
zeer trouw koorlid samen met je man Jan.
Tonny op jou kon je vertrouwen en bouwen!
Wij verliezen in jou een zeer geliefd koorlid.
St Carolus koor Soesterberg.
Helaas ontvingen we vanuit de Missieprocuur Don
Bosco in België het bericht dat missionaris Kees
Smeele in Kinshasa vrij onverwacht is overleden.
Na bijna 50 jaar heeft hij zijn missie voltooid. Met
het feit dat hij In Afrika zal worden begraven zal
een wens van hem in vervulling gaan. Toch zal
de afscheidsviering een voor Afrika ongewoon
karakter krijgen, want vanwege de viruspreventie
mag dat alleen in beperkte kring plaatsvinden.
Eind november had Kees bij een val zijn arm op
meerdere plaatsen gebroken. Omdat een

gipsverband niet voldoende was werd hij daarvoor
op 10 december geopereerd. Aanvankelijk
herstelde hij redelijk goed, maar plotseling
verslechterde zijn situatie . Pater Pol Feyen, zijn
Vlaamse medemissionaris in Kinshasa, werd
opgeroepen en diende hem het sacrament van de
zieken toe. Daarna leek zich even een verbetering
voor te doen, maar na korte tijd is hij alsnog
overleden.

KEES SMEELE - Salesiaan van Don Bosco
Geboren te Voorburg op 13 september 1938
Overleden te Kinshasa, hoofdstad van de
Democratische Republiek Congo, op
19 december 2020.
Geprofest als salesiaan-coadjuteur op
16 augustus 1957
Uitgezonden naar de missie in Congo op
18 januari 1971.

De parochie in Soest wenst de familie en de
medebroeders veel sterkte en is dankbaar voor
alle inspiratie die uitging van deze missionaris
voor onze eigen inzet voor kerk en wereld.

MISINTENTIES
HH. Petrus en Pauluskerk
9 januari
Ina van Hofslot-Kok; Piet Wijnands; Missionaris Kees
Smeele; Annie Hoffmann-Wolken; Ton van Erp; Bruno
Lenarduzzi; overleden ouders Johan van Esveld en
Cathrien van Esveld-Wolken; overleden ouders
Spijker-Wigtman; Fam. Kanne-Koot en ouders fam.
Koot-Elsendoorn; Alie van den Hengel-van ‘t Klooster
17 januari
Ina van Hofslot-Kok; Piet Wijnands; Missionaris Kees
Smeele; Annie Hoffmann-Wolken; overleden ouders
Van der Kooij-Hilhorst; Corrie Hilhorst; Gerrit van
Logtenstijn; Pastoor Wilhelmus Steenhoff
23 januari
Ina van Hofslot-Kok; Piet Wijnands; Missionaris Kees
Smeele; Mies Kuijer-Hilhorst en overleden familie;
Fam. Kanne-Koot en ouders fam. Koot-Elsendoorn;
Cornelia van Dam; Michiel Dijkman en Christina de
Beer; Alie van den Hengel-van ‘t Klooster
31 januari
Hans de Beer; Pastoor Smorenburg; Peter van den
Breemer en Jansje van Logtestijn; Alie van den
Hengel-van ‘t Klooster
6 februari
Voor alle leden en overleden leden van het Groot
Gaesbeeker Gilde; overleden ouders Johan van
Esveld en Cathrien van Esveld-Wolken; overleden
ouders Spijker-Wigtman; Fam. Kanne-Koot en ouders
fam. Koot-Elsendoorn; Cees Hilhorst (jgt); overleden
ouders Jan van Poppelen en Annie van PoppelenLogtenstijn; Johannes Petrus Tolboom (jgt); Alie van
den Hengel-van ‘t Klooster
13/14 februari
Pastoor Jan Buisman (jgt); Corry Hilhorst(jgt); Peter
Hartman en Alida Kok; Alie van den Hengel-van ‘t
Klooster
21 februari
Overleden ouders Spijker-Wigtman; Fam. Kanne-Koot
en ouders fam. Koot-Elsendoorn; Pastoor Gerard van
der Beek; Alie van den Hengel-van ’t Klooster

H Familiekerk
10 januari
Ina van Hofslot-Kok; Piet Wijnands; Missionaris Kees
Smeele; Annie Hoffmann-Wolken; Ton van Erp; Co
Verlaan en Bep Verlaan-de Bruin; Piet en Marie van
Nieuwburg-Langendorff; Tine Heinhuis-Hartevelt;
Hans van ’t Klooster

16/17 januari (gesloten)
24 januari
Tine Heinhuis-Hartevelt; Johannes Voskuilen en Alida
Voskuilen-Hartman; Pastoor Gerard van de Beek
30/31 januari (gesloten)
7 februari
Voor alle leden en overleden leden van het Groot
Gaesbeeker Gilde; Co Verlaan en Bep Verlaan-de
Bruin; Bart Smeeing en Annie Smeeing-Dijkman; Piet
en Marie van Nieuwburg-Langendorff; Tine HeinhuisHartevelt; Hans van ’t Klooster; overleden ouders Jan
en Annie van Poppelen-van Logtestijn

St. Carolus Borromeuskerk
10 januari
Maria Theodora Parlevliet; overleden ouders
Weerdesteijn-Merts en dochter Corry; Joh Brouwer en
Petronella Brouwer-Weerdesteijn
16 januari
Maria Theodora Parlevliet; overleden ouders
Weerdesteijn-Merts en dochter Corry; Joh Brouwer en
Petronella Brouwer-Weerdesteijn
24 januari (in de Vredekerk)
Maria Theodora Parlevliet; Hendrikus Parlevliet en
Maria Parlevliet–Ruijgrok; overleden ouders
Weerdesteijn-Merts en dochter Corry; Joh Brouwer en
Petronella Brouwer-Weerdesteijn
30 januari
Pastoor Ludovicius Rademaker; Maria Theodora
Parlevliet; overleden ouders Weerdesteijn-Merts en
dochter Corry; Joh Brouwer en Petronella BrouwerWeerdesteijn
7 februari
Gerard Stalenhoef; Pater Jules Ypma; Zr Marie-Anne
van Erven; Maria Bouwens; Maria Theodora Parlevliet;
Hendrikus Parlevliet en Maria Parlevliet–Ruijgrok;
overleden ouders Weerdesteijn-Merts en dochter
Corry; Joh Brouwer en Petronella BrouwerWeerdesteijn
14 februari
Maria Theodora Parlevliet; overleden ouders
Weerdesteijn-Merts en dochter Corry; Joh Brouwer en
Petronella Brouwer-Weerdesteijn
20 februari
Maria Theodora Parlevliet;overleden ouders
Weerdesteijn-Merts en dochter Corry; Joh Brouwer en
Petronella Brouwer-Weerdesteijn

VIERINGEN
Pastor Roderick Vonhögen stopt met voorgaan
Pastor Roderick Vonhögen richt zich met ingang van het nieuwe jaar volledig op zijn werk als mediapriester.
Hierdoor kan hij zich volledig wijden aan televisieprogramma's, social media-optredens en de internationale
internet-vieringen waarin hij voorgaat.
Hij is vanaf 1 januari 2021 niet meer verbonden aan de parochie Onze Lieve Vrouw van Amersfoort en
daardoor ook niet meer met de parochie HH. Martha en Maria, waar hij als assistent bij kerkelijke vieringen
het pastoraal team ondersteunde.
Wij danken pastor Roderick voor zijn inzet binnen onze parochie.
Deze mededeling betekent dat het vieringenrooster zal worden aangepast per 1 januari.
Dit zal niet meer verwerkt zijn in het blad M&M. Voor de laatste wijzigingen zie de website
www.marthamaria.nl of lees de mededelingen achterop de liturgieboekjes.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------ALGEMEEN
Secretariaat, Steenhoffstraat 41, 3764 BJ Soest,
tel. 035 6011320 secretariaat@marthamaria.nl
www.marthamaria.nl / www.rksoest-soesterberg.nl
Openingstijden:
Secretariaat: maandag t/m vrijdag
van 9.00 – 13.00 uur
De Sleutel: maandag t/m vrijdag
van 9.00 – 17.00 uur
Het secretariaat is gevestigd in parochiecentrum
De Sleutel (bij de HH Petrus en Pauluskerk,
ingang aan de Steenhoffstraat).
In het parochiecentrum kunt u ook 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)
Vieringen za. of zo. (volgens rooster)
H. Familiekerk, St. Willibrordusstraat 19, 3768 CP
Soest(035-6019943)
Vieringen za. of zo.(volgens rooster)
St. Carolus Borromeuskerk, Rademakerstraat 159,
3769 LB Soesterberg (0346-351521)
Vieringen za. of zo. (volgens rooster)
Naast de weekend vieringen zijn er:
Op woensdag een viering om 9.00 uur in de
Antoniuskapel, behorende bij de H. Familiekerk
Op vrijdag een viering om 9.00 uur in Het
Stiltecentrum behorende bij de HH Petrus en
Pauluskerk.
Eerste woensdag van de maand is hier om 19.00
uur rozenkrans bidden. In de maanden mei en
oktober alle woensdagen.

Bankrekeningen
Rekeningnummer algemeen Soest
IBAN NL 90 RABO 0379913194
Rekeningnummer Kerk/gezinsbijdrage Soest
IBAN NL 61 RABO 0315996536
Rekeningnummers misintenties en kerkbijdrage
Soesterberg IBAN NL05 RABO 0375201785 of
IBAN NL05 INGB 0000553800
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 8 februari. Het volgende nummer
verschijnt op 23 februari 2021.
Aanmelding RK Driepunt
Voor toezending kunt u contact opnemen met ons
secretariaat 035 6011320 of
secretariaat@marthamaria.nl

