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HOE GAAT HET MET U? 

Enkele weken geleden hoorden we de persconferentie 
en helaas, het einde van de fysieke afstand is nog niet 
in zicht. We moeten de contacten met elkaar blijven 
beperken tot het hoogst noodzakelijke, tot groot 
verdriet. In je persoonlijke leven betekent het dat 
groots een verjaardag, jubileum of afscheid vieren 
er niet bij is. Voor de kerkgemeenschap betekent het 
nauwelijks huisbezoeken, geen vergaderingen en 
voorlopig nog weinig kerkgangers bij de vieringen, 
bij rouwdiensten een beperkt aantal en geen koffie 
na afloop. 

Het duurt lang en dat doet pijn. Zelf vind ik het nu 
moeilijker dan in de eerste periode van lockdown, 
nu bijna een jaar geleden. Moeilijk om verbonden 
te blijven, maar ook moeilijk omdat corona zich er 
niet zomaar onder laat krijgen. Met het begin van de 
vaccinatie, waarvan we ook nog niet weten voor hoe 

lang die beschermt, kwamen ook de berichten over 
nieuwe varianten van het virus. Moeilijk om er nog 
licht over te denken. 
Moeilijk ook om licht te denken over wat het met ons, 
mensen, doet. Kinderen die achterstand oplopen op 
school, mensen die het thuiswerken bijna niet kunnen 
volhouden, bedrijven die omvallen waardoor mensen 
hun werk verliezen, de angst voor de ziekte, omdat 
je weet dat je kwetsbaar bent, de zorg die overbelast 
is. Het is moeilijk om hoop te houden in heel deze 
situatie. Wat is dat eigenlijk, hoop houden? Wat 
betekent geloven in een tijd als deze? Voor mij is dat 
niet de gedachte dat God alles ten goede kan keren. 
Zo werkt God niet denk ik. Veel meer is geloven, 
zoeken naar geestkracht om vol te houden en oog te 
blijven houden voor het mooie en goede in het leven. 
En eerst en vooral: naar de ander omkijken en zo 
elkaar gaande houden. Houd moed, heb lief!

DOE MEE AAN KERKBALANS 2021! 

Intussen heeft u de formulieren voor Kerkbalans mogen ontvangen. Vanwege 
de coronacrisis worden de enveloppen door de meeste lopers niet opgehaald. 
Zoals op de envelop staat, kunt u de antwoordenvelop gebruiken om het door u 
ingevulde formulier terug te sturen. En gelukkig, hebben velen van u al de envelop 
geretourneerd. Met de Actie Kerkbalans maken we samen het belangrijke werk 

van pastores, secretariaten en vrijwilligers mogelijk. We hebben uw bijdrage even hard of misschien nog 
wel harder nodig als in voorgaande jaren. 
De meeste kosten voor onze parochie lopen namelijk gewoon door en de inkomsten uit activiteiten en 
collectes zijn bijna helemaal weggevallen. 

Budgethouders Soest/Soesterberg 

HERINNERINGSKAARS 
H. FAMILIEKERK

Bij gelegenheid van de op handen zijnde 
sluiting van onze mooie H. Familiekerk zijn er 
herinneringskaarsen verkrijgbaar voor de prijs van 
€ 5,-. Deze kunt u kopen in het Parochiesecretariaat 
maar u kunt ook contact opnemen met Rijk van 
Doorn, telefoon 06-45866594, dan brengt hij de 
kaars(en) bij u thuis.
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GEZOCHT! EEN NIEUWE NAAM VOOR ONS BLAD RK DRIEPUNT 

Lieve mensen, nu de H. Familiekerk gesloten gaat worden, vinden wij de naam RK Driepunt voor 
ons blad niet meer passend. Want er zijn dan nog maar 2 kerkgebouwen open.

Daarom zijn wij nu op-
zoek naar een nieuwe 
naam voor ons blad. 
Het leek ons leuk, om 
er een prijsvraag van 
te  maken, wie helpt ons 
aan een nieuwe pakken-

de en treffend naam. Wij hopen dat velen van u mee 
willen denken, want het gaat ten slotte om een blad 
voor ons allen. Uiteraard is er een leuke attentie voor 
de winnaar(es). Inleveren van uw voorstel kan t/m 
31 mrt. 2021 bij het secretariaat of in de bus achter 
in de kerk. Ik reken erop, dat velen van u meedenken 
en een naam insturen. Vast bedankt!

FREQUENTIE VAN BEZORGEN RK DRIEPUNT

Ik wil u allen graag even op de hoogte brengen van 
de bezorging van ons blad RK Driepunt.
Deze ontving u altijd 10x per jaar. Daarentegen 
 ontving u het parochielid M&M maar 6 x per jaar.
Dus dat betekende voor onze lopers, dat zij 4 x per 
jaar extra moesten lopen om ons blad voor Soest en 
Soesterberg te bezorgen.
Daarom hebben wij na overleg met de locatieraad 
besloten om ook ons blad RK Driepunt vanaf 1 janu-
ari 2021 ook nog maar 6 x per jaar uit te geven.
Dit scheelt veel tijd voor onze lopers, het bespaart 

het secretariaat heel veel in tijd (een blad maken is 
veel werk) en het scheelt in kosten, want het druk-
werk wordt aanzienlijk minder.

Mochten er nu tussentijds belangrijke zaken te mel-
den zijn, dan zal dit door middel van een nieuwsbrief 
bekend gemaakt worden. Deze zal na de vieringen 
worden uitgereikt en via de website zal het bekend 
gemaakt worden.

Wij hopen op uw begrip hiervoor.

EEN VEEL GESTELDE VRAAG 

De laatste tijd krijgen wij vaak de vraag waarom 
neemt het aantal Eucharistie vieringen af en neemt 
het aantal PGV vieringen toe. En komen er straks 
weer meer Eucharistie vieringen, als er nog maar  
twee kerken open zijn? 
Graag wil ik proberen om hier een antwoord op te ge-
ven. Toen pastor Skiba pastoor werd van de Martha 
en Maria parochie werd hij pastoor voor 9 kerken. 
Daarnaast hadden wij ook nog vicaris Mauricio Me-
neses, pastor Veldhuis, pastor van de Schepop, beide 
als emeriti en af en toe pastor Vonhögen. Dus kon-
den de Eucharistie vieringen regelmatig gevierd wor-
den en bleven er niet veel PGV vieringen over. Echter 
in de loop van de tijd werd pastoor Skiba ook nog 

een pastoor van de parochie Onze Lieve Vrouw van 
Amersfoort, welke bestaat uit 5 kerken, dus nu heeft 
hij 14 kerken waarvoor hij de verantwoording heeft.
Vorig jaar hebben wij afscheid moeten nemen van 
pastor Hans van de Schepop, werd pastor Veldhuis 
ernstig ziek en nam ook pastor Vonhögen afscheid 
van het team. Conclusie, 5 extra kerken erbij en 3 
priesters minder. Om nu in elke kerk (locatie) even 
veel te komen en voor te gaan, is besloten om er 
naar te streven, dat elke locatie minimaal 1x per 
maand een Eucharistieviering heeft. 
De andere vieringen worden dan zo veel mogelijk 
gedaan door onze PGV-ers, waarvoor wij hen heel 
dankbaar zijn.
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12,5 JARIG JUBILEUM PASTORAAL WERKER WIES SAROT-ERKENS

Wies is op 1 augustus 2008 begonnen als pastoraal werker in de gefuseerde H. Willibrordparo
chie in Soest met Jan Beekman als toenmalige pastoor. Het was een gedenkwaardige periode 
met de sluiting van twee kerken en de fusie op 1 januari 2010 tot het parochieverband Eemland.

Op 1 januari 2011 volgde de fusie tot de HH. Martha 
en Mariaparochie met pastoor Ton Huitink, die in 
oktober 2015 werd opgevolgd door pastoor Joa-
chim Skiba. Als enige vrouw in het team wist Wies 
haar mannetje te staan, al zal ze een vrouwelijke 
collega soms wel gemist hebben. Nadat achtereen-
volgens Rini, de beide Fransen en Jan Houben af-
scheid hadden genomen werd er op 1 september 
2019 één pastoraal team gevormd met het team 
van de parochie Onze Lieve Vrouw van Amersfoort.  
Als professioneel catecheet heeft Wies talloze men-
sen van jong tot oud bekend gemaakt met God en 
zijn Boodschap van onvoorwaardelijke Liefde. De 
Kleuterkerk is door Wies in het leven geroepen,  
eerste H. Communie- en Vormselprojecten heeft zij 
opgezet en begeleid evenals de werkgroepen voor 
familie- en jongerenvieringen. Menige 30er, 40er 

en 50er denkt met dankbaarheid aan de bijzonde-
re avonden waarin zij door Wies werden en wor-
den meegenomen in de verhalen van de Bijbel en 
hoe die meer blijken aan te sluiten bij het dagelijks 
 leven dan zich bij oppervlakkige lezing laat ervaren. 
Families heeft zij begeleid bij het afscheid van een 
dierbare en eenzamen en zieken worden door Wies 
bezocht. Haar overwegingen blinken uit door diep-
gang en duidelijkheid, moeilijke teksten worden in 
een andere context ineens begrijpelijk en helder. 
Ook door toezending van de Advents- en Vasten-
kalender weet zij velen, katholiek of christen, te 
raken. Haar praktische inslag en ervaring als echt-
genote, moeder en oma zullen de catecheet, die zij 
met hart en ziel is, hier ongetwijfeld behulpzaam 
bij zijn. Ondanks de vele veranderingen blijft Wies 
een rots in de branding en neemt zij ons in geloof 
en vertrouwen mee op weg.  
Na de viering in de H. Nicolaaskerk in Eemnes is 
Wies op zondag 31 januari in het zonnetje gezet 
door John van der Kolk, budgethouderhouder in 
Eemnes en Margriet Nota, vicevoorzitter van de 
HH. Martha en Mariaparochie. Beiden roemden haar 
vele kwaliteiten en Wies ontving bloemen, een boek 
over Maria en een geschenkbon. Ook veel parochi-
anen bedankten en feliciteerden Wies en hadden 
voor haar een persoonlijk geschenk meegenomen.
Lieve Wies, dank je wel voor zoveel mooie en leer-
zame momenten en wij hopen dat je nog vele jaren 
in goede gezondheid in ons midden mag werken en 
bidden jou en je gezin Gods rijkste zegen toe.

DANKWOORD
Zowel rond het overlijden van mijn vader in december als rond mijn 12,5 jubileum 
in dienst van de parochie Martha en Maria en haar voorlopers, hebben veel paro-
chianen op hartverwarmende wijze meegeleefd. Kaartjes, mailtjes en bloemen 
waren ons deel. Tijdens persoonlijke ontmoetingen was er een luisterend oor. Dat 
heeft mij en mijn familie goed gedaan. Mijn vader rust nu in vrede in hetzelfde 
graf als zijn oudste broer en naamgenoot die zeven maanden voor zijn geboorte 
stierf. Met mijn moeder gaat het naar omstandigheden goed. Ze had al geleerd om 
zichzelf te redden in de tijd dat mijn vader in het verpleeghuis woonde. Dat maakt 
het allemaal net iets minder zwaar. Rond mijn jubileum hebben veel mensen ge-
wenst dat ik nog een poosje blijf. Ik kan hen geruststellen, er zijn beslist geen 
plannen om te vertrekken. Er zijn nog meer dan genoeg uitdagingen te vinden in 
onze Martha en Mariaparochie en ik hoop dat we die samen kunnen aangaan. Heel 
veel dank voor alle meeleven.    Tot gauw, digitaal of in levende lijve,  Wies Sarot 

 Bericht van het parochiebestuur en pastoresteam
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NIEUW BESTUURSLID GEZOCHT!

Er is een tijd van komen en er is een tijd van gaan… De bestuursperiode van Gusta Willems, be
stuurslid met portefeuille communicatie, zit er in juli 2021 op. Zij heeft besloten haar periode 
niet te verlengen. Dus tijd voor nieuw bloed! Velen van u steunen de parochie en de afzonderlijke
geloofsgemeenschappen in de bijdrage via Kerkbalans. Daar zijn we u bijzonder erkentelijk voor.

Maar de parochie heeft ook vrijwilligers nodig die 
helpen om de parochie gaande te houden! Deze 
 bestuursfunctie maakt het mogelijk uw waardevolle 
bijdrage te leveren. Communicatie is echt belangrijk, 
naast vanzelfsprekend onder andere liturgie en diaco-
nie. De coronatijd heeft ons des te meer geleerd dat 
goede communicatie vanuit bestuur en geloofsge-
meenschappen essentieel is om blijvende voeding te 
geven aan de parochianen. Daarbij hoort niet alleen 
het voorzien van relevante informatie voor geloofs-
gemeenschappen en parochianen maar ook bijvoor-
beeld het inrichten van kerken met  apparatuur zodat 
de digitale mogelijkheden verruimd worden. Daarbij 
weet u zich gelukkig gesteund door de vele vrijwilli-
gers die lokaal actief zijn. In het bestuur  zitten is leuk 
en uitdagend. Het geeft een blik die verder gaat dan 
alleen de eigen geloofsgemeenschap.  Wat de Martha 
en Mariaparochie zo bijzonder maakt is dat de paro-
chie is opgebouwd uit 7 verschillende geloofsgemeen-
schappen, elk met hun eigen kleur. Hoe respecteer je 
dat en bouw je tegelijkertijd verder aan een krachti-
ge parochie waarin een ieder zich welkom voelt? Uit-
dagingen om aan te gaan! U weet zich gesteund door 

een collegiaal bestuur waarin het prettig samenwer-
ken is. Wilt u meer informatie? Bel met Margriet Nota  
(06-13199766), vicevoorzitter van het bestuur of 
Gusta Willems (06-29053553), scheidend bestuurs-
lid communicatie. Een email sturen om uw belang-
stelling kenbaar te maken kan natuurlijk ook! Richt 
die dan aan communicatie@marthamaria.nl.

MEDEDELING VAN HET 
PAROCHIEBESTUUR
Openingstijden centraal secretariaat in Soest
Vanaf 1 maart 2021 zal het centraal secretariaat 
geopend zijn op maandag, woensdag, donder-
dag en vrijdag van 9.00u tot 12.00u. Tijdens 
deze uren kunt u naar het secretariaat bellen 
of het secretariaat bezoeken. Het bezoeken 
van het secretariaat is op dit moment uiter-
aard  alleen mogelijk indien noodzakelijk en met 
 inachtneming van de Coronaregels. Buiten deze 
tijden kunt u voor uitvaarten en  ziekenzalving 
bellen naar de bereikbaarheids telefoon.

Berichten vanuit Soest en Soesterberg

OPROEP In Soesterberg hebben we dringend nieuwe bezorgers nodig voor de Nieuwsbrief RK Driepunt 
en M&M. Het bezorgen kost je ongeveer 1 uur tijd en je bezorgt 6 keer per jaar. In 2021 is dit in 
de huidige situatie nog maar 4 keer en de eerstvolgende verschijningsdatum is gepland op 21 april.  
Wil je ons helpen, meld je dan aan bij het secretariaat (telefonisch 035-6011320 of via e-mail  
secretariaat@marthamaria.nl). Als je reageert nemen wij zo spoedig mogelijk contact met je op.

SAMS’S KLEDINGACTIE

Depot Kleinegris, Bosstraat 12/van der Hucht
laantje 4, voor inzameling van oude/gebruikte 
kleding en schoeisel.
Deze inzameling is een onderdeel van Cordaid, een 
organisatie die met de opbrengsten van de inzame-
ling zorg draagt voor betere leefomstandigheden 
daar waar deze nodig zijn. Veelal landen in Afrika, 
denk aan de Democratische Republiek Congo, 
 Ethiopië. Onrustige gebieden waar het de mensen 
aan allerlei basisbehoeften ontbreekt. Kinderen op 
school geen lesmateriaal hebben. Geen  toilet 
 voorzieningen in deze scholen. Op de website  

www.samskledigactie.nl kunt u aanvullende infor-
matie waarnemen, en bij vragen en/of onduidelijk-
heden kan contact worden opgenomen met de 
 familie Kleinegris, mobiel 06-16094919. Laten wij 
er weer een mooi inzameljaar van maken. Alle 
 kleding/schoeisel  is geld waard. Er gaat niets de 
verbrandingsoven in. De recyclingmethoden  worden 
optimaal benut.
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BIBLEBYTES  -  NIEUW! 

Iedere maandag een half uurtje info en ge
sprek over je geloof.

Van Carnaval tot Pinksteren kan je iedere maandag 
een half uurtje skypen om te praten over je geloof 
met leeftijdsgenoten. We beginnen met een korte 
inleiding waarna we een kwartiertje de tijd nemen 
om te kletsen over wat we gehoord hebben en wat 
ons op het hart ligt. De inleiding wordt verzorgd 
door Nadia Kroon of Wies Sarot. Nadia (31) woont 
in Soest, heeft theologie gestudeerd aan de CHE 
en de VU in Amsterdam en oriënteert zich op het 
kloosterleven. Zij weet veel van mystiek en kerk-
geschiedenis.

Meer weten over Nadia? Kijk eens op de site kloos-
terwereld.nl. Wies (59) is pastor in de Martha en 
Mariaparochie, heeft theologie gestudeerd aan de 
KTU en de Rijksuniversiteit Utrecht, weet veel van 
de bijbel en geloofsopvoeding.  

1-3   Jezus, geworteld in  
zijn traditie 

8 -3 Jezus is boos 
15-3  Jaar van het gezin 
22-3   Palmzondag/ 

Passiezondag 
29-3 Goede Week en Triduüm 
12-4  Pasen 
19-4  Inleiding christelijke mystiek 
26-4 Lectio Divina 
3-5  Vaccinatie 
10-5  Mystiek vervolg 
17-5  Heilige Geest 

Concrete info: 
Voor wie: Mensen rond de veertig
Wanneer: Maandagavond half acht-acht uur
Hoe: Via Skype
Beginnen: eenmalig per mail aanmelden bij Wies: 
Sarot@marthamaria.nl 
Start: maandag 15 februari
Kosten: doe vooral mee met kerkbalans 

EERSTE COMMUNIE CATECHESE 
SOEST/SOESTERBERG 
6 MAART VAN START 
Op zaterdag 6 maart start de voorbereiding op de 
Eerste communie. Dat is later dan gebruikelijk in 
verband met de corona pandemie. Ouders die hun 
kind nog mee willen laten doen kunnen zich ui-
terlijk tot 1 maart opgeven bij pastor Wies Sarot.  
(sarot@marthamaria.nl) Dit in verband met de aan-
schaf van werkboeken voor de kinderen. De eerste 
communie vieren we op zondag 30 mei in de Petrus 
en Pauluskerk. 

JEZUS IS BOOS 

Kleuterkerk 7 maart 12.00 uur Caroluskerk

Op zondag 7 maart horen we hoe teleurgesteld en boos Jezus is 
als Hij in de tempel komt. Het lijkt daar wel een markt.  Schapen 
en duiven worden verkocht, geld wordt gewisseld, marktlui 
schreeuwen om het hardst om klanten. Is dat nu een huis van 
gebed? Als een wildeman gaat Jezus te keer. In kleuterkerk gaan 
we het horen en denken we na waarom Jezus dat doet. 
Kom je ook? 

PS  Ook in de viering van half elf gaat het over  Jezus uitval in de 
tempel. Wat doet dat met ons beeld van Jezus? 
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VASTENACTIE - WERKEN AAN JE 
TOEKOMST

In 2021 vraagt Vastenactie aandacht voor be
roepsonderwijs en ondernemerschap in ont
wikkelingslanden. Een gedegen opleiding stelt 
mensen namelijk beter in staat een  redelijk 
inkomen te verdienen en eventueel een eigen 
bedrijf op te zetten. 

In Nederland vinden we het vanzelfsprekend dat alle 
kinderen naar school gaan, studeren of een beroep 
leren. Een goede opleiding heb je immers nodig om 
een baan te vinden en je eigen geld te verdienen. 
Hoewel tegenwoordig al 91 procent van alle kin-
deren basisonderwijs volgt, krijgen veel jongeren 
niet de kans om verder te leren. Ze zijn dan aan-
gewezen op ongeschoold en slecht betaald werk. 

Vervolgonderwijs is noodzakelijk
Miljoenen mensen die werken leven ondanks hun 
baan in armoede. Een goede opleiding kan daar 
verandering in brengen en ervoor zorgen dat men-
sen een fatsoenlijk inkomen gaan verdienen. Dat 
maakt hen economisch en maatschappelijk sterker. 
Net als in Nederland is vervolgonderwijs dus nood-
zakelijk voor een toekomst met perspectief.

Op eigen benen
Met hulp van Vastenactie volgden al meer dan 
vierduizend mensen de afgelopen drie jaar een 
 beroepsopleiding en kregen meer dan tienduizend 
jongeren basis- of voortgezet onderwijs. Met de 
Vastenactie-campagne 2021 willen we nog veel 
meer mensen een steuntje in de rug geven om hen 
te helpen op eigen benen te staan, voor zichzelf en 
hun familie te zorgen én een rol te spelen in hun 
gemeenschap. 

Onderneming opstarten
In 2021 steunt Vastenactie projecten die beroeps-
onderwijs aanbieden –  onder andere in Bangla-
desh, Zambia en Sierra Leone. Voor veel (jonge) 
mensen zijn vakscholen te ver weg. Anderen, die 
wel een opleiding hebben gevolgd, vinden op het 
platteland waar ze wonen geen werk. Zij krijgen 
steun bij het opstarten van een eigen onderneming. 
Met deze projecten stellen we mensen in staat te 
werken aan een betere toekomst.

Wat kunt u bijdragen
Hieronder ziet u enkele voorbeelden van les-
middelen waar Vastenactie aan bijdraagt:
• € 24:   technische leerboeken voor een school-

klas van 20 leerlingen
• € 40:   een ‘terug-naar-school’ pakket met 

schooluniform, boeken en schooltas
• € 200:   een beroepsopleiding (monteur, lasser, 

kleermaker, bakker) van 1 jaar
• € 360:   een startpakket ‘opstarten groentewinkel’ 

Help Vastenactie de projecten te  
ondersteunen 
Bij het blad van deze maand hebben wij een 
 vastenzakje toegevoegd. U kunt dit in de kerk of 
bij het parochiesecretariaat inleveren,zodat we 
toch een bedrag aan de Vastenactie kunnen geven, 
 ondanks het kleine aantal bezoekers wat we in de 
kerken mogen ontvangen. 

U kunt ook doneren aan Vastenactie: 
NL21 INGB 0000 0058 50 
t.n.v. Vastenactie, Den Haag
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DE GOEDE WEEK 

Palmpasen, het begin van de Goede Week, de laatste vastenzondag voor 
Pasen. Op deze dag wordt de feestelijke intocht van Jezus in Jeruzalem 
herdacht. De vele pelgrims, die vanwege Pesach, het joodse feest van 
de ongezuurde broden (ook wel Joods Pasen genoemd) in de stad waren, 
 verwelkomden hem met palmtakken. Volgens de evangeliën wist Jezus op dit 
moment al dat lijden en dood hem wachtten.

Al in de middeleeuwen kenden veel Europese ste-
den palmpaasprocessies, waarin Jezus’ intocht in 
Jeruzalem werd nagebootst. Optochten van kin-
deren die achter een fanfarekorps aanlopen en in 
hun hand een palmpaasstok houden, zijn hier, in 
bepaalde delen van Nederland, een overblijfsel van.
De palmpaasstokken zien er per regio anders uit, 
maar dragen vaak een haantje van brood, groen 
takjes, gekleurde eieren, slingers en kransen met 
snoep. Op deze dag begint voor de christenen de 
Goede Week. Deze begint op Palm- of Passiezon-
dag, de zesde zondag van de veertigdagentijd en 
eindigt met Paaszaterdag. Het doel van de Goede 
Week is de overweging van het lijden en sterven 
van Christus. De laatste dagen van de Goede Week 
- Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Paas
zaterdag - vormen het hoogtepunt van de voor-
bereiding op Pasen.
De benaming ‘Goede Week’ verwijst naar het ge-
geven, dat de dood dankzij Jezus definitief over-
wonnen is. Lange tijd mochten tijdens de Goede 
Week - en dat gold ook voor de daarop volgende 
paasweek - geen zware lichamelijke werkzaamhe-
den worden verricht. Bij het begin van de Goede 
Week, op Palmzondag is er de palmwijding. Deze 
herinnert aan het gejuich, waarmee men Jezus bij 

zijn intocht ontving. Echte palmtakken zijn tak-
ken van de palmboom of van de olijfboom. Palmen 
zijn het symbool voor de koning, terwijl olijftakken 
het symbool zijn van de vrede, die door de koning 
wordt gebracht. In onze streken worden deze ech-
te palmtakken vervangen door takjes van allerlei 
 andere altijd groene struiken of bomen. 
Vroeger hing men de palmtakjes boven of naast de 
huisdeur of bracht ze naar het kerkhof of naar een 
pas omgeploegde of met koren ingezaaide akker. In 
enkele, vooral landelijke streken, bestaan die ge-
bruiken ook nu nog. 
Geschikte plaatsen in huis om de palmtakjes op te 
hangen zijn: achter het kruisbeeld of boven een 
deur.  Op sommige plaatsen brengt men het palm-
takje ook wel naar peter en meter of naar het gezin 
van een petekind. 
Op veel plaatsen worden zgn. palmpaasstokken 
gemaakt. Dit zijn houten kruisen, die versierd zijn 
met een broodhaantje, snoepgoed en fruit die na 
de paasviering naar zieken en bejaarden gebracht 
worden, vaak in optocht. 
Het oudste getuigenis over het vieren van Palmzon-
dag in Jeruzalem stamt uit het einde van de vierde 
eeuw. Vandaar verspreidde het zich in het oosten 
en naar het westen. 
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 KERKHISTORIE IN SOEST EN SOESTERBERG
Door René van Hal

WILLEM STEENHOFF 25 JAAR PASTOOR IN SOEST 

In de afgelopen maanden is op verzoek van het parochiebestuur in 
Soest het kerkelijk/religieus erfgoed geïnventariseerd door mevrouw 
Pia Verhoeven, erfgoedspecialist Museum Catharijneconvent en consu
lent kunstzaken Aarsbisdom Utrecht. Voor de Petrus en Pauluskerk was 
dit een update van een al eerder gehouden inventarisatie. 

Ze kreeg daarbij natuurlijk ook de vroeger gemaak-
te schilderijen van de pastoors (hetgeen toen een 
gebruik was) onder ogen, maar ook een Gedenk-
plaat uit 1876 welke was gemaakt bij het moment 
dat pastoor Willem Steenhoff op 10 september van 
dat jaar vierde dat hij 25 jaar herder in Soest was. 
Deze Gedenkplaat was voor haar aanleiding om 
nog eens nader onderzoek te doen hoe zo’n feest 
in die tijd werd gevierd. Daarover heeft ze in de 
eerste uitgave van het Bisdomblad “Op Tocht” een 
uitgebreid artikel gewijd met als titel “Lang leve de 
pastoor van Soest”. De gedenkplaat ter herinnering 
aan het Zilveren Jubelfeest geeft een overzicht van 
de vele bouwactiviteiten van deze pastoor in Soest. 
Hij is in 1851 aangesteld als pastoor in Soest nadat 
in 1850 weer werd toegestaan om katholieke ker-
ken te bouwen, dan wel her in te richten. In 1853 
was uiteindelijke sprake van het herstel van de Bis-
schoppelijke Hiërarchie in Nederland. Zijn eerste ac-
tiviteit was de bouw van een nieuwe Petrus en Pau-
luskerk. De daarvoor benodigde financiële middelen 
had hij in een record tempo vergaard in de Soester 
katholieke gemeenschap. In 1852 startte de bouw 
en vanaf 1853 kon deze kerk met een Romaanse 
uitstraling in gebruik worden genomen. Het bleef 
niet bij de bouw van deze kerk. Hij nam vervolgens 
het initiatief tot de bouw van het Sint Jozefgesticht, 
waarvoor hij de Zusters van Onze Lieve Vrouw van 
Amersfoort bereid vond hier een klooster te stichten 
en een bijdrage te leveren aan het katholiek onder-
wijs in Soest als ook de verzorging van ouderen. Tot 
1963 hebben ze deze rol vanuit dit gebouw in de 
Soester gemeenschap vervuld, waarna de gemeen-
te het pand heeft aangekocht en na doorverkoop 
aan een onroerend goed maatschappij met een 
maatschappelijke doelstelling in gebruik is als mu-
seum, gildehuis en clubgebouw van de vereniging 
Artishock. Aansluitend bouwde hij een Verenigings-
gebouw Sint Jozef waarin ook een katholieke jon-
gensschool is gestart (1871). In hetzelfde jaar werd 
ook gestart met de bouw van een poortgebouw bij 
het al eerder in gebruik genomen kerkhof. Al deze 
vier gebouwen zijn afgebeeld op deze gedenkplaat.

Gedenkplaat uit 1876
Het jubileum zelf werd op zondag 10 september 
1876 uitgebreid in de kerk gevierd met bijzondere 
pontificale vieringen en een concert door het mu-
ziekkorps van de Artillerie uit Amersfoort. In de 
kranten uit die tijd werd ook gesproken over een 
weelderige feestversiering, feestverlichting en spe-
ciale feestliederen. De pastoor werd zo lijkt het op 
handen gedragen door zijn parochianen. De ge-
meente Soest heeft in 1911 haar waardering voor 
het werk van deze pastoor uitgesproken door een 
deel van de Rijksstraatweg, de verbinding tussen 
Amsterdam en Amersfoort tot Steenhoffstraat om 
te dopen (alhoewel zijn naam de eerste jaren ver-
keerd gespeld werd op de straatnaamborden nl. 
met slechts 1 letter f). Al met al is deze gedenk-
plaat een mooi stukje kerkelijk erfgoed.
Pastoor Willem Steenhoff is tot zijn dood op Tweede 
Kerstdag 1880 in Soest als pastoor actief geweest. 
Hij is 74 jaar oud geworden.
Voor het volledige verhaal van mevrouw Pia Ver-
hoeven dat is opgenomen in het blad “Op Tocht” 
wordt verwezen naar de website van onze parochie.

Dankbetuiging bij gelegenheid van het feest rond-
om zijn jubileum in 1876
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HET IS NIET GOED DAT DE MENS ALLEEN IS

Eenzaamheid. In onze jachtige maatschap
pij was dat al langer een probleem. Een ver
borgen probleem vaak, maar nu we veroor
deeld zijn tot afstand houden, dringt het zich 
in alle hevigheid aan ons op. Geen bezoek 
meer van de kleinkinderen. Geen kooravond. 

Geen koffiemoment met collega’s. Wat doen 
we, en wie zijn we eigenlijk, als losse contac
ten wegvallen en intieme relaties ontbreken, 
of alleen nog digitaal vormkrijgen? Wat kan 
de Bijbel ons vertellen over eenzaamheid?

Eenzaamheid in de Bijbel
Ja, ook in de Bijbel gaat het soms over mensen die 
eenzaam zijn. Die eenzaamheid kan verschillende 
achtergronden hebben.
Tamar, de dochter van David, leeft in eenzaam-
heid nadat ze door haar broer Ammon verkracht is  
(2 Samuel 13:20). 
Elia heeft het gevoel dat hij er alleen voor staat, om-
dat er niemand is met dezelfde ideeën en idealen als 
hij (1 Koningen 19:10).
En Job moet zich heel alleen gevoeld hebben toen 
zijn familie en zijn vrienden hem niet begrepen in 
zijn ellende, en hem zelfs uitlachten (Job 19:13-22).
De dichter van Klaagliederen treurt over Jeruzalem 
en haar inwoners. Deze stad die eens zo levendig 
was, is nu eenzaam en verlaten (Klaagliederen 1:1).

Door God verlaten
Je kunt ook het gevoel hebben dat God zelf je verla-
ten heeft. Jezus heeft het zelf meegemaakt, toen hij 
aan het kruis ging.
Die pijn van zo’n volledig gevoel van verlatenheid is 
niet makkelijk te verzachten, en dat doet de Bijbel 
ook niet. Je leest er wel dat je het mag uitschreeu-
wen van boosheid, van wanhoop of verdriet, ook 
naar God. Toen Jezus aan het kruis hing, gebruikte 
hij hiervoor woorden uit Psalm 22:

‘Mijn God, mijn God,
waarom hebt u mij verlaten?
U blijft ver weg en redt mij niet,
ook al schreeuw ik het uit.
“Mijn God!” roep ik
overdag, en u antwoordt niet,
’s nachts, en ik vind geen rust.’ 
(Psalm 22:2-3)

Toch is het juist ook Jezus die mensen aanspoort om 
mensen die eenzaam zijn op te zoeken:

‘Ik was een vreemdeling, en jullie namen mij op, 
ik was naakt, en jullie kleedden mij. Ik was ziek 
en  jullie bezochten mij, ik zat gevangen en jullie 
 kwamen naar mij toe.”’ (Matteüs 25:35-36)

Ook Paulus schrijft aan de christenen in Korinte dat 
ze oog moeten hebben voor elkaar (1 Korintiërs 
12:18-22). Hij vindt het niet goed dat ze sommi-
ge gemeenteleden buitensluiten: mensen hebben 
 elkaar nodig. En dat kan ook als je afstand moet 
houden. Door raambezoeken, kaartjes, stoepkrijt-
kunst of door elkaar gewoon ouderwets te bellen.

God is goed voor mensen die eenzaam zijn
Voor veel mensen is het een troost dat God er altijd 
is, hoe eenzaam je ook bent. God is bij je, waar je 
ook bent of waar je ook naartoe gaat. 

‘HEER, u kent mij, u doorgrondt mij,
u weet het als ik zit of sta,
u doorziet van verre mijn gedachten.
Ga ik op weg of rust ik uit, u merkt het op,
met al mijn wegen bent u vertrouwd.’ 
(Psalm 139:1-3)

God is goed voor mensen die eenzaam zijn. Hij is 
een vader van wezen en een beschermer van wedu-
wen. Hij geeft eenzamen een thuis en gevangenen 
vrijheid en voorspoed (Psalm 68:6-7). En wij mogen 
zijn voorbeeld volgen, ook al vraagt dat in de ander-
halve-meter-samenleving net wat meer creativiteit.

Anne-Mareike Schol – Wetter
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PALMPASEN MET KINDEREN

Op zondag 28 maart vieren we Palmzondag 
met de kinderen in de Petrus en Paulus
kerk. We houden een plechtige processie 
en vertellen het aloude verhaal over Jezus 
die op een ezeltje Jeruzalem binnentrekt. 
Het koor Inspiratie zal zingen. 

Petrus en Pauluskerk 10.00 uur

Vergeet niet om te reserveren voor deze  viering: 
maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 
12.00. Op nummer 035-6011320 Of via reser-
veren.soestsoesterberg@gmail.com 
Op zaterdagmiddag 27 maart gaan we palm-
paasstokken maken. Ook als je zondag niet naar 
de kerk kunt komen ben je daar uiteraard van 
harte welkom. We leggen de symboliek van de 
palmpaasstok uit en vertellen het verhaal van de 
intocht. Pinda’s, rozijnen, mandarijnen, brood-
haantjes, palmtakjes en overige versieringen 
liggen klaar. De Sleutel 14.00-15.30 uur, opgave 
Sarot@marthamaria.nl 
Dit is een ouder-kind activiteit, die alleen door 
kan gaan als de coronaregels het toestaan. 

Een kort, inspirerend verhaal over het om
gaan met tegenslagen. Hoe je van een na
deel een voordeel maakt en het negatieve 
overwint.

De boer had op zijn erf een put liggen die hij nog 
niet had dichtgemaakt. Op een dag viel de ezel 
in de put. De boer vroeg zich af wat te doen. De 
ezel was toch al oud en de put moest dicht.

Hij besloot om samen met de buren de put dicht 
te gooien met de ezel erin. Ze pakten allen een 
schop en gooiden zand in de put. De ezel besefte 
wat er gebeurde en maakte veel kabaal. Totdat 
het op een gegeven moment stil werd…

Een paar scheppen zand verder besloot de boer 
een kijkje te nemen. Vol verbazing zag hij dat de 
ezel elke schep zand die op zijn rug kwam, van 
zich afschudde. Vervolgens ging hij op het afge-
schudde zand staan.

Met de ladingen zand die erop volgden, kwam de 
ezel steeds hoger te staan. Totdat de ezel zelf uit 
de put kon stappen.

Er zullen altijd mensen zijn die stenen gooien op 
jouw pad van succes. Het hangt van jezelf af wat 
je er van maakt: een muur of een brug.

PAUS STELT WERELDOUDERENDAG IN 

Paus Franciscus wil de maatschappelijke rol van 
 ouderen versterken en heeft daarom een nieuwe 
katholieke themadag ingesteld. De ‘Mondiale Dag 
voor Grootouders en Senioren’ zal jaarlijks worden 
gevierd op de vierde zondag in juli, zo kondigde de 
paus laatst in zijn angelustoespraak aan. 
De Wereldouderendag hangt samen met de litur-
gische gedachtenis van Sint-Joachim en Sint-Anna, 
de grootouders van Jezus op 26 juli. De eerste editie 
van deze nieuwe themadag vindt plaats op zondag 
25 juli 2021. 
Lees het hele bericht: 
https://kro-ncrv.nl/paus-stelt-wereldouderendag-in
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 Lief en leed

Overleden
Soest
Bep van Empelen-Willemse (89 jr)  * 17 augustus 1931 † 31 december 2020
Pater Kees Heeren (93 jr) * 27 juli 1927 † 31 december 2020
Bep Bosboom-van Steen (93 jr) * 20 augustus 1927 † 23 januari 2021
Jeroen Vis (82 jr) * 29 september 1938 † 24 januari 2021
Miep Dazelaar-Hilhorst (72 jr) *   7 augustus 1948 †   1 februari 2021
René Hilhorst (92 jr) * 12 april 1928 †   7 februari 2021

Soesterberg 
Rinus Vos (77 jr) * 17 augustus 1943 † 30 december 2020
Pieter Kabalt (86 jr) *  7 november 1934 † 10 januari 2021
Jan Merts (75 jr) * 12 maart 1945 † 18 januari 2021
Gon Turk-de Goeij (84 jr) * 18 november 1936 †   5 februari 2021
Marian Jasperse-Koning (85 jr) * 29 juli 1935 †   7 februari 2021

In Memoriam Marian Jasperse 
7 februari in de avond ontvingen wij het bericht dat Marian Jasperse was overleden. Marian kwam in 1976 op 
het dameskoor, die zongen veel voor trouw en rouw vieringen Nadat het dameskoor opgeheven werd kwam 
je in 2011 bij het gemengde koor. Je zong graag! In jou verliezen we weer een trouw koorlid. 

Namens het bestuur St Carolus koor

 Vieringen Soest-Soesterberg 

Voor vieringen kunt u in het rooster kijken, wat in 
het blad M&M staat of op de website van de Martha 
en Maria parochie. 

Zolang de coronamaatregelen gelden,dient u te re-
serveren voor aanwezigheid bij een weekendviering. 
Dit kan telefonisch via het parochiesecretariaat of 
per email naar reserveren.soestsoesterberg@gmail.
com 

Extra vieringen door de week en op zondag

H. Familiekerk  woensdag   9.00  uur  
Petrus en Pauluskerk        vrijdag  9.00 uur  

1e woensdag van de maand om 19.00 uur 
Rozenkrans bidden in het Stiltecentrum

St. Carolus Borromeuskerk: 
7 maart Kleuterkerk om 12.00 uur

KBO Eucharistieviering op weg naar Pasen 
op donderdag 25 maart om 10.00 uur. 
Dit keer niet in de H Familiekerk, 
maar in de HH Petrus en Pauluskerk, 
Kerkplein 2, 3764 AW Soest.

Het thema is “U wil geschiede”

Celebrant is pastor F. Zwarts m.m.v. cantores o.l.v. 
Jan Schuring. 
Wij verzoeken u om u van te voren aan te melden bij 
ons Parochiesecretariaat 
035-6011320 / secretariaat@marthamaria.nl 
Vervoer dient u een week voor de viering aan te 
 vragen bij mevrouw C. van Brussel, tel. 035-6018126
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HH Petrus en Pauluskerk
27 – 28 februari
René Hilhorst; Jeroen Vis; Bep Bosboom–van Steen; 
Hans de Beer; Alie van den Hengel-van ’t Klooster; 
Herman Schimmel, Cilia Schimmel-Verhoef en Gijs 
Schimmel

6  7 maart
René Hilhorst; Jeroen Vis; Bep Bosboom–van Steen; 
overleden ouders Johan van Esveld en Cathrien van 
Esveld-Wolken; overleden ouders Spijker-Wigtman; 
Fam. Kanne-Koot en ouders fam. Koot-Elsendoorn; 
Co Verlaan en Bep Verlaan-de Bruin; Tine Heinhuis-
Hartevelt; Alie van den Hengel-van ‘t Klooster

13 maart
René Hilhorst; Pastoor Herman Goddijn (jgt)

21 maart
Overleden ouders Spijker-Wigtman; Fam. Kanne-Koot 
en ouders fam. Koot-Elsendoorn; overleden ouders 
Henk van Korlaar en Korrie van Korlaar-van Hoeijen; 
Gerard van Roomen; Piet en Marie van Nieuwburg-
Langendorff; Tine Heinhuis-Hartevelt; Alie van den 
Hengel-van ‘t Klooster

27  28 maart (zomertijd gaat in)
Hans de Beer; overleden ouders Van der Kooij-
Hilhorst; Harry Rademaker en Riek Rademaker-
Beuken; Mies Kuijer-Hilhorst en overleden familie

3 april (Paaswake in Soesterberg)
Cees Stolwijk; Johannes Okhuijzen, Henrica 
Okhuijzen-van Rooijen en hun kinderen
 
4  5 april (Pasen) 
Tine Heinhuis-Hartevelt; overleden ouders Johan van 
Esveld en Cathrien van Esveld-Wolken;  overleden 
ouders Spijker-Wigtman; Fam. Kanne-Koot en ouders 
fam. Koot-Elsendoorn; Toon en Gerrie van Doorn-
Kaats; Co Verlaan en Bep Verlaan-de Bruin;  Alie van 
den Hengel-van ‘t Klooster

10  11 april 
Harry Rademaker en Riek Rademaker-Beuken; Piet 
en Marie van Nieuwburg-Langendorff

18 april
Pastoor Mattheüs Dashorst & Johannes van Delden; 
overleden ouders Spijker-Wigtman; Fam. Kanne-Koot 
en ouders fam. Koot-Elsendoorn; Mies Kuijer-Hilhorst 
en overleden familie; Tine Heinhuis-Hartevelt

St Carolus Borromeuskerk
27  28 februari 
Marian Jasperse-Koning; Gon Turk-de Goeij; Jan 
Merts; Maria Theodora Parlevliet; Hendrikus Parlevliet 
en Maria Parlevliet–Ruijgrok; overleden ouders 
Weerdesteijn-Merts en dochter Corry; Joh Brouwer 
en Petronella Brouwer-Weerdesteijn
 
6  7 maart
Marian Jasperse-Koning; Gon Turk-de Goeij; 
Gerard Stalenhoef; Pater Jules Ypma; Zr Marie-
Anne van Erven; Maria Bouwens; Maria Theodora 
Parlevliet; Hendrikus Parlevliet en Maria Parlevliet–
Ruijgrok; overleden ouders Weerdesteijn-Merts en 
dochter Corry; Joh Brouwer en Petronella Brouwer-
Weerdesteijn; Miep Goedheer-Ros
13  14 maart  
Marian Jasperse-Koning; Gon Turk-de Goeij; Maria 
Theodora Parlevliet; overleden ouders Weerdesteijn-
Merts en dochter Corry; Joh Brouwer en Petronella 
Brouwer-Weerdesteijn
20  21 maart  
Maria Theodora Parlevliet; overleden ouders 
Weerdesteijn-Merts en dochter Corry; Joh Brouwer 
en Petronella Brouwer-Weerdesteijn; Miep Goedheer-
Ros
27  28  maart (zomertijd gaat in)
Hendrikus Parlevliet en Maria Parlevliet–Ruijgrok; 
Maria Theodora Parlevliet; overleden ouders 
Weerdesteijn-Merts en dochter Corry; Joh Brouwer 
en Petronella Brouwer-Weerdesteijn

3 april (Paaswake)
Pastor Hans van de Schepop; Gerard Stalenhoef; 
Pater Jules Ypma; Zr Marie-Anne van Erven; Maria 
Bouwens; Maria Theodora Parlevliet;Hendrikus 
Parlevliet en Maria Parlevliet–Ruijgrok; overleden 
ouders Weerdesteijn-Merts en dochter Corry; Joh 
Brouwer en Petronella Brouwer-Weerdesteijn
4  5 april (Pasen)
Pastoor Ludovicius Rademaker; Maria Theodora 
Parlevliet; overleden ouders Weerdesteijn-Merts en 
dochter Corry; Joh Brouwer en Petronella Brouwer-
Weerdesteijn

10  11 april   

17  18 april
Maria Theodora Parlevliet; overleden ouders 
Weerdesteijn-Merts en dochter Corry; Joh Brouwer 
en Petronella Brouwer-Weerdesteijn

 Misintenties 
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KINDERKAMP ‘VRIENDEN VOOR HET LEVEN’ 

Na de succesvolle editie van 2020 organiseert het Aartsbisdom Utrecht ook in 2021 weer 
een kinder en tienerkamp. Beide zomerkampen vinden opnieuw plaats op Kampeerboerderij  
De Heidebloem in Haarle.

Het is leuk om vriendjes en vriendinnetjes te 
 hebben. Vriendschap is belangrijk. In de verhalen 
over Jezus merk je dat ook. Als Hij aan Zijn opdracht 
begint, kiest Hij eerst twaalf vrienden uit om met 
Hem mee te gaan. Onderweg krijgt Jezus ook nieu-
we vrienden, zoals Lazarus en zijn zussen Martha 
en Maria, en Zacheus de tollenaar. Jezus bewondert 
bovendien de vriendschap van de sterke mannen 
die hun verlamde kameraad héél voor zichtig in een 
gat door het dak laten zakken om hem zo dicht mo-
gelijk bij Jezus te brengen. Mooie verhalen waar we 
samen naar gaan luisteren en over na gaan denken. 

Natuurlijk gaan we tijdens het kamp heel veel  leuke 
spelletjes doen, lekker naar het bos, knutselen, 
zwemmen én vrij spelen als echte vrienden. Kort-
om: wil jij vrienden maken voor het leven? Meld je 
dan zo snel mogelijk aan!

Meer informatie: 
jacqueline.kolfschoten@gmail.com 
of tel.: 06 29015399.

•  Wanneer: 31 juli t/m 5 augustus
•  Waar: Kampeerboerderij de Heidebloem / locatie 

de Veltmaat, Oude Deventerweg 8a, 7448 RL 
Haarle

• Voor wie: Jongens en meisjes van 7 t/m 12 jaar
• Aantal deelnemers: Maximaal 30
•  Hoofdleiding: Vicaris Hans Pauw en Jacqueline 

Kolfschoten
•  Kosten: € 125 per kind. Als er meerdere 

 kinderen uit een gezin meegaan, is er een spe-
ciaal tarief van € 75 per extra kind (voorbeeld:  
2 kinderen = € 200 i.p.v. € 250)

Aanmelden kan tot 30 juni 2021: via het aan
meldformulier op www.jongaartsbisdom.nl 

TIENERKAMP: HEROES ONLY
Ook deze zomervakantie organiseren we weer een 
bijzonder tienerkamp. Dit keer is het thema ‘Heroes 
only’. We zullen verschillende helden ontmoeten, 
zowel Bijbelse als eigentijdse helden. Maar uitein-
delijk gaat het natuurlijk om de held die jij bent! Je 
krijgt de kans om jezelf te bewijzen met uitdagen-
de spellen, mysterieuze uitstapjes en spannende 
 catecheses. Doe je mee? Jij bent toch ook een held?

Meer informatie: 
jacqueline.kolfschoten@gmail.com 
of tel.: 06 29015399.

• Wanneer: 31 juli t/m 5 augustus
•  Waar: Kampeerboerderij de Heidebloem / locatie 

de Delle, Oude Deventerweg 8a, 7448 RL Haarle
• Voor wie: Tieners (j/m) van 13 t/m 16 jaar
• Aantal deelnemers: Maximaal 30
•  Hoofdleiding: Bas Kolfschoten, Rik Ledoux & 

priester Gauthier de Bekker
•  Kosten: € 145 p.p. Als er meerdere tieners uit 

één gezin meegaan, is er een speciaal tarief van 
€ 95 per extra tiener (voorbeeld: 2 tieners =  
€ 240 i.p.v. € 290)

Aanmelden kan tot 30 juni 2021: via het aan
meldformulier op www.jongaartsbisdom.nl 
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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 5 april 
Het volgende nummer verschijnt 
op 20 april.

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


