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Van de redactie
Het is zomer! Inmiddels is het
weer beter geworden, en zijn we
de langste dag alweer gepasseerd.
Dus we gaan weer terugtellen in
de “lichte uren”. Iedereen knapt
er gelijk van op, de zon en een
wat betere temperatuur. In de
tuin staat ook van alles in bloei,
de vogels hebben hun nestjes
vol, en ook de vlinders en bijen
vliegen van bloem naar bloem. En gelukkig lopen de
coronabesmettingen terug, mede doordat al velen
ondertussen gevaccineerd zijn. Nederland gaat ook
langzaam weer open, en onze kerken ook. Sinds begin
juni hadden we dan ook bericht ontvangen, dat het
aantal bezoekers in de vieringen omhoog mocht naar
15% van het aantal zitplaatsen. Daarnaast mocht er
ook samen koffie gedronken worden, indien de regels
goed in acht worden genomen, dus niet te dicht
bij elkaar. Met mooi weer is dat buiten het veiligst.
De eerste keer voelde dat zo fijn; meer mensen
in de banken, en daarna buiten gezellig met een

kopje koffie napraten. Wat hebben
we dat gemist!
Afgelopen maand waren ook de
examens achter de rug, en de
uitslagen zijn binnen. Inmiddels
is het bijna juli en komt bij de
meeste van u het vakantiegevoel
op, en de drang om op pad te gaan.
Sommigen wachten misschien
nog, anderen besluiten om in Nederland te blijven,
maar ook gaan er velen met camper, caravan of tent
richting buitenland. We hopen, dat dit allemaal goed
blijft gaan. In de kerk wordt het ook wat rustiger,
pastores gaan op vakantie, en bijeenkomsten zullen
er niet veel zijn. In september zal alles weer van start
kunnen gaan binnen de parochie. We gaan er nu van
uit, dat de koren weer zingen, en activiteiten weer
beginnen.
Voor nu wensen wij iedereen een Fijne Vakantietijd,
en dat we allemaal gezond mogen blijven!

Bericht van de pastoraatgroep
Mocht u vragen hebben, opmerkingen of een idee, of gewoon verlegen zijn om een praatje;
Op dinsdagmorgen is het mogelijk om iemand van onze pastoraatgroep te spreken, via telefoon, of u
kunt ook langs komen in De Sleutel. Men is hier in de Sleutel aanwezig om met u in gesprek
te gaan vanaf 10 uur tot 12 uur.
Het telefoonnummer waar men op bereikbaar is: 035-6012688

Ben je jonger dan 25 jaar?

Ben je creatief?

Wil je € 100,00 winnen?

Doe dan mee !!!
Nu de H. Familiekerk dichtgaat krijgt ons blad, RK Driepunt, een nieuwe naam en uiteraard een nieuw
voorblad.
Wij dagen daarom alle jongeren tot 25 jaar uit om een nieuwe voorkant te ontwerpen. Deze ontwerpen
kunnen fysiek worden aangeleverd bij het secretariaat van onze locatie (Steenhoffstraat 41 in Soest) of per
mail gezonden worden naar intovini@ziggo.nl.
Een vakkundige jury zal het winnende ontwerp kiezen, waarna de winnaar op feestelijke wijze bekend zal
worden gemaakt en beloond zal worden met € 100,00.
Doe jij ook mee ?
Inleveren van de ontwerpen kan tot uiterlijk 9 augustus 2021.
Wij hopen op veel inzendingen en wensen jullie veel succes en creativiteit.
Een gezamenlijke activiteit van de locatieraad en pastoraatsgroep Soest/Soesterberg
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Bericht van de pastoraatgroep
STAND VAN ZAKEN H. FAMILIEKERK
PROCEDURE
De procedure van het Aartsbisdom schrijft voor dat,
alvorens er stappen richting verkoop genomen worden, er eerst twee hoorzittingen gehouden dienen
te worden. Vanwege de coronamaatregelen heeft dit
vertraging opgelopen en konden deze pas onlangs

gehouden worden: Op 29 april voor de leden van de
locatieraad, de pastoraatgroep en de beheerscommissie van de H. Familiekerk en op 20 mei voor de
parochianen.

VOORWAARDEN
Daarbij is ingestemd met de bepaling dat het kerkgebouw behouden dient te blijven evenals een aantal karakteristieke elementen van het interieur zoals
de gemetselde gewelven en de wandschildering van
Abram Stokhoff De Jong. Verkoop zal geschieden
middels openbare inschrijving bij de notaris en omdat “huisnotaris”Jager Bokdam De Visser momenteel onvoldoende menskracht heeft om de opdracht

aan te kunnen nemen zal notariskantoor Hermans
en Schuttevaer te Utrecht de openbare inschrijving
verzorgen in samenwerking met makelaarskantoor
Molenbeek in Utrecht. Beide kantoren hebben ervaring met de verkoop van kerkgebouwen en de vereiste procedure en beiden zijn gekozen in samenspraak
met het Aartsbisdom.

DATAROOM
Momenteel wordt hard gewerkt aan het inrichten van
de dataroom waarin alle gegevens worden opgenomen die voor de koper van belang kunnen zijn, zoals
oorspronkelijke bouwtekeningen, energieverbruik,
onderhoudsrapporten van Monumentenwacht en

overige documenten die nodig zijn om een exploitatieberekening te kunnen maken. Ook de rapporten
van het gehouden bodemonderzoek en de asbestinventarisatie worden in de dataroom opgenomen.

VOLGENDE STAP
Het overzicht met geïnteresseerden die het parochiebestuur en het overgangsteam hebben benaderd is
inmiddels aan de makelaar ter hand gesteld en binnenkort zullen zij bericht ontvangen over de stand
van zaken.
Zodra de dataroom gereed is en de openbare inschrij-

ving is geopend ontvangen de gegadigden hierover
bericht en wordt het kerkgebouw inclusief de pastorie tegelijkertijd landelijk aangeboden middels het
netwerk van de makelaar en via Funda en zullen er
voor gegadigden kijkdagen georganiseerd worden.

INVENTARISATIE
Het Catharijneconvent heeft een uitgebreide beschrijving gemaakt van de complete kerkelijke inventaris en tevens worden de huishoudelijke goederen
geïnventariseerd door een werkgroep. In samenspraak met het Aartsbisdom zal voor de inventaris

een passende bestemming gezocht worden, allereerst binnen de HH. Martha en Mariaparochie en indien overtollig binnen of buiten Nederland.
Met een hartelijke groet namens het parochiebestuur
en het overgangsteam,
Margriet Nota-van Kampen, vicevoorzitter
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Berichten vanuit Soest en Soesterberg
23 mei; eerste Pinksterdag in Soesterberg. Na aanleiding van deze viering zijn onderstaande
berichten binnengekomen:
23 mei 2021, 1e Pinksterdag
De kerk was goed gevuld met parochianen. Wat
hebben we genoten van de mooie viering. We hadden zelfs drie misdienaars, Anna, Quinten en Janko.
De cantoren waren versterkt waardoor ze prachtig
zongen. Astrid Sparrenboom speelde weer geweldig op de fluit. Ook was het Pinkstervuur ontstoken
in de kerk. De viering zat zeer goed in elkaar, ook
de misdienaars hadden een rol tijdens de 2e lezing.
Er waren zelfs twee duiven in de viering, na afloop
werd de mand waarin ze zaten geopend en mochten ze het luchtruim in, waarin ze niet zoveel zin
hadden. Al met al, wie niet naar de kerk in Soesterberg is geweest die heeft echt wat gemist.
Alle medewerkers aan deze viering hartelijk dank,
jullie hebben er een mooie viering gemaakt:
echt Pinksteren met de vurige tongen.
Een parochiaan
Geest, als een vuur in ons midden
Dit was het thema van de viering van Pinksteren in
de Caroluskerk. Een thema, waarvan ik na afloop
alleen maar kon beamen: hoe toepasselijk. Gedurende de hele viering was die H. Geest voelbaar
aanwezig.
Ik zal u een kleine indruk geven hoe het mij tijdens
die viering verging. Vol goede moed toog ik naar
mijn kerk. Ja zo voelt Soesterberg voor mij.
Ik ben hier in mijn jeugd altijd ter kerke gegaan.
Zou het een mooie viering worden? Met al die coronabeperkingen had ik daar toch enige twijfel over.
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Of..zou de H.Geest zijn invloed hebben doen gelden? Je weet maar nooit. Na een plekje te hebben
veroverd, keek ik eens in het rond. Tot mijn genoegen zat de kerk aardig vol. Heerlijk!! Weer met
meer. Wat voelt dat goed. Achter mij hoorde ik wat
gesnuffel. Het bleek een blinde geleidehond te zijn,
die nauwlettend zijn baasje in de gaten hield. Heel
trouw bleef het liggen. Net of zijn houding aangaf’
Nee ik ga niet weg”. Hierbij dacht ik aan de woorden
van Jezus aan zijn apostelen.
‘Nee ik ben altijd bij jullie’.

Het werd tijd om bij de les te blijven. Prachtige muziek leidde de intree van de misdienaars, lectoren
en voorganger in. Even waande ik mij terug in de
tijd toen ik die kleine misdienaars zag. Geheel volgens oude traditie gekleed.
Wat daarna volgde was een aaneen schakeling van
prachtige gebeden, Hemels gezang, en fluitspel. Je
kon niet anders voelen dan dat de H. Geest hier
aanwezig was, ons met hart en ziel beroerde. We
keken bezielend toe naar al dat licht, het ontstoken
vuur, de witte duiven in hun mandje, die zich van
tijd tot tijd roerde met hun gekoer.
Daar het Maria maand was, werd ook zij niet ver
geten met een bloemengroet en lied.
We naderde het einde. De duiven moesten terug
naar huis. Op het voorplein werden meerdere pogingen gedaan de duiven uit hun mandje te bevrijden. Het leek er op dat ook zij geheel vervult waren
van al die innerlijke emoties. Net of ze even moesten bijkomen. Maar dan..na aanhoudende pogingen
gingen ze los. Ze wisten de weg.
En wij..? ook wij weten onze weg weer te vinden
naar huis. Het was goed hier samen te zijn. Hier
met elkaar vervult van de Geest als een vuur in
ons midden.
Gerda Buis.
Het voorbereiden van de Pinksterviering in de
Caroluskerk was een feest. Als groep kregen we
ruimte om onze gedachten en gevoelens met elkaar
te delen. Er was warme belangstelling en begrip
voor elkaar en wat ontzettend mooi om te horen
dat de inbreng vorm kreeg in de echte viering.

vier dames sterk- heerlijk gezongen, het leek of we
werden opgetild om op z’n allermooist te zingen. En
juist dat is de bedoeling van dit grote feest: wat je
met je meedraagt mag er in alle liefde zijn, maar
de droom van een nieuw begin blijft jouw innerlijke
vuur.
Iedereen die meevierde, enorm bedankt.

Ikzelf had het voorrecht om mee te zingen in een
afvaardiging van het Caroluskoor. Wat hebben we –

Ukediene Schulp

MISDIENAARS
Misschien heb je het de afgelopen maanden al eens
gezien: er zijn weer misdienaars. En nu, na de
Eerste communie, wordt dit kleine groepje ineens
aangevuld met wel vier nieuwe gegadigden. Daar
zijn we heel blij mee. De misdienaars zullen begeleid worden door Rob Janssen en Mark Helmink. Zij
zullen assisteren bij eucharistievieringen maar desgewenst ook ingezet worden bij andere vieringen,
zoals Allerzielen, Kerst en gezinsvieringen.
Actief zijn in de vieringen? Iets voor jouw dochter
of zoon? Meld je aan bij Mark Helmink Gezin
gezin@essentieplein.nl
of
bij
Rob
Janssen
r.f.janssen@planet.nl.
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HEILIGE DRIE-EENHEID…
Niet het makkelijkste onderwerp om uit te leggen.
Toch gaan we een poging
wagen. Het woord drie-eenheid
klinkt namelijk lekker vaag.
Waar hebben we het dan
eigenlijk over? Het gaat over
God en de ‘veelkleurigheid’
waarmee Hij zich aan ons laat
zien. We kennen God als één
God, maar tegelijkertijd als drie
personen. Die drie personen
noemen we God de Vader, de
Zoon (Jezus) en de Heilige
Geest. Ook al komt het woord
drie-eenheid niet in de Bijbel
voor, toch herkennen we deze
drie namen uit de Bijbel.
Het ‘goddelijke’ plaatje
Het kan lastig zijn om een plaatje erbij te vormen.
Want hoe kan iets één en ook drie zijn? Er zijn
verschillende vergelijkingen door mensen bedacht,
bijvoorbeeld van water dat verschillende vormen
aanneemt. Water kan ijs zijn in de winter, of stoom
in een sauna, maar ook gewoon water als je de
kraan opendraait. IJs noemen we ijs, maar het blijft
natuurlijk water. Het is goed om erbij te zeggen dat
geen een vergelijking honderd procent past binnen
het ‘goddelijke’ plaatje. Het kan wel helpen om het
een beetje meer te snappen.
Eigenschappen van de drie-eenheid
Het mooie is ook dat de Vader, Zoon en Heilige Geest
allemaal personen zijn met eigen eigenschappen.
De Vader is onze schepper die voor ons zorgt. Jezus
(de Zoon) kwam naar de aarde om met ons te zijn
en als Redder voor onze zonden. En als laatste de
Heilige Geest die in de harten van gelovigen woont
en ook degene is die ons helpt om een mooier en
‘heiliger’ mens te worden. We mogen een stukje
van God in ons ervaren door de Heilige Geest die
ons wil helpen en leiden.
De naam van de Vader, Zoon en Heilige Geest
Nu wil je natuurlijk weten waar we God als meer dan
één persoon terugzien in de Bijbel. Al in het allereerste
Bijbelboek, tijdens het scheppingsverhaal, zei God
in meervoudsvorm: ‘Laten wij mensen maken die
ons evenbeeld zijn, die op ons lijken (…)’ (Genesis

1:26). Dan komt het punt dat
Jezus, Gods Zoon, naar de
aarde komt. Johannes de Doper
krijgt de opdracht om Jezus
onder te dompelen (te dopen)
in de rivier de Jordaan. Er staat
in de Bijbel dat de Geest van
God in de vorm van een duif
op hem neerdaalde en dat uit
de hemel een stem klinkt: ‘dit
is Mijn geliefde Zoon’, de stem
van de Vader (Matteüs 3:1617). Uiteindelijk benoemt Jezus
zelf de drie-eenheid. In de
Bijbel roept Hij op om mensen
te dopen in de naam van de
Vader, de Zoon en de Heilige
Geest (Matteüs 28:19).
•	
De leer van de Drie-eenheid laat iets heel
belangrijk van God zien, namelijk dat Hij op
relatie is gericht. De God van de Bijbel is niet in
zichzelf gekeerd, Hij is liefde en geeft zichzelf.
Vader, Zoon en Heilige Geest houden van elkaar
en verheerlijken elkaar.
•	
Bij de Drie-eenheid gaat het om eenheid en
verscheidenheid. Het gaat ons verstand te
boven. Toch zie je in de wereld ook voorbeelden
van dingen die tegelijk één en verschillend zijn.
Denk bijvoorbeeld aan de schoonheid van een
symfonie. Of aan het menselijk lichaam, het
huwelijk, ons ecosysteem, de kerk, een heerlijke
maaltijd. Zie je daar ook niet dat verschillende
delen of ingrediënten samen één geheel worden?
•	De Drie-eenheid is iets dat voor ons mensen nooit
helemaal te begrijpen is, het blijft een mysterie.
3 x 1 = 1. Ehm… dat klopt toch niet? Dominee R.
van Kooten schrijft: “De drie-eenheid gaat niet
tegen onze rekenles in, maar gaat deze wel te
boven.” De Heere God vraagt niet dat wij het
begrijpen. Hij vraagt van ons dat wij het geloven,
als een kind. Thomas a Kempis schreef: “Wat heb
je eraan als je diepzinnig over de Drie-eenheid
discussieert als je geen nederig hart hebt en zo
de Drie-eenheid mishaagt?” Het belangrijkste is
dat wij de Drie-eenheid aanbidden en lofprijzen.

Bovenstaande is een deel uit een overweging 31 mei jl. van Conja Sebek
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31 MEI 2021 ONS EIGEN ELFTAL
Eerste communicantjes Soest en Soesterberg

Op het feest van de heilige Drie-eenheid trad ons
eigen elftal aan in de Petrus en Pauluskerk om eerste communie te doen. Voor sommige kinderen was
het al heel lang geleden dat ze gestart waren met
de voorbereidingen. Corona had hun voorbereidingstraject behoorlijk uitgerekt. Maar nu waren ze er
toch helemaal klaar voor. Het was mooi om op het
feest van de Drie-eenheid communie te doen, want
we hadden veel tijd besteed aan het leren van het
kruisteken, dat mooie kleine gebedje waarmee je
op elk moment van de dag zeggen kan dat God en
jij bij elkaar horen.

Ook het Onze Vader hadden de kinderen leren
bidden. Op de afbeelding zie je ze dit gebed samen
bidden met pastor Zwarts, de celebrant in deze
viering.
In het najaar start de werkgroep met de voorbereidingen van de communie in 2022. Heb je zin om
met ons mee te werken en een groepje enthousiaste zeven jarigen voor te bereiden op hun grote dag?
Meld je dan aan bij Wies Sarot: sarot@marthamaria.nl of bij het secretariaat. Communicantjes mag
je daar uiteraard ook aanmelden.

FANTASTISCH

Wat een enorme vooruitgang betreft de Maria begraafplaats aan de Kostverlorenweg.
Na vele werkzaamheden ziet het er al zoveel mooier uit, het straatwerk (bedankt Frank),
de nieuwe aanplant, het schilderwerk van het opstal huisje, het mooie witte kruis in het
midden en de verdwenen stapel stenen bij de ingang.
Kortom fantastisch wat er door de harde werkers is gerealiseerd, en er staat nog meer op
stapel hebben we uit betrouwbare bron vernomen.
Super bedankt namens twee regelmatige bezoeksters.
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IN KLEUTERKERK VALLEN DE MUREN OM!
Zondag 4 juli om twaalf uur Kleuterkerk in de Caroluskerk in Soesterberg
Wat een hoge muren zijn dat! Deze stad moet wel heel sterk zijn.
Daar kom je nooit in! De Israëlieten kijken bezorgd naar de dikke, hoge muren van de stad Jericho. Hoe kunnen we daar nu
in komen, vragen ze. Dat lukt toch niet.
‘Toch wel’, zegt God. ‘Laat mij jullie helpen.’ God had een
heel bijzonder plan. Een plan met toeters en lawaai. En de
muren van Jericho vielen om.
In de laatste Kleuterkerk van dit schooljaar laten wij de muren ook omvallen. Kom maar mee doen, we kunnen je hulp
goed gebruiken. Neem je een toeter mee als je die hebt. Dan
kunnen wij onze muren omver blazen.

PELGRIMAGE KEVELAER 2021
In ons vorige nummer heeft u kunnen lezen, dat de
pelgrimage naar Kevelaer helaas ook dit jaar niet
doorgaat, ondanks alle goede ontwikkelingen met
het vaccineren, vindt men het onverantwoord met
een grote groep mensen op reis te gaan.
Inmiddels zijn de alternatieven bekend gemaakt.
Het thema van Kevelaer dit jaar is:
“ Adem in ons Heilige Geest”.

Op maandag 26 juli kunt u de Kruisweg en op dinsdag 27 juli de Rozenkrans met elkaar bidden.
Na afloop van de Rozenkrans is er koffie / thee.
Beide dagen zal dit zijn om 15.00 uur in de Petrus
en Pauluskerk in Soest.
U bent van harte welkom. Opgave bij Joke van den
Breemer of Isabel Folkers.
De st. Jozefkerk in Achterveld biedt onderstaand
programma aan:
Maandag 26 juli: 14.00 uur Eucharistieviering,
		
na afloop is er koffie / thee.
		
15.30 uur Kruisweg.
Dinsdag 27 juli:	11.00 uur: Eucharistieviering,
aansluitend een lunch.
		14.00 uur: Gebedsviering.
Intenties voor deze viering
kunnen gemaild worden naar
fred.kok@stlucas.nu
Opgave voor de vieringen in de St.Jozefkerk
in Achterveld bij:
jokevdbreemer@hotmail.com of
tel: 035-6020206(‘s avonds)
isabel.folkers@gmail.com of
06-25258618.

Alle vieringen worden gestreamd via You Tube:
zoeken naar: stjozefkerkachterveld en dan de juiste
vieringen aan klikken. Wij hopen u te ontmoeten in
Soest of in Achterveld.
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ZOMERACTIE VOOR KINDEREN !
U kent waarschijnlijk de kerstpakkettenactie, georganiseerd door de gezamenlijke Soester kerken
voor plaatsgenoten die het financieel niet makkelijk hebben. U weet misschien niet dat aan deze actie
ook een zomeractie gekoppeld is. Omdat er bij de ontvangers van een kerstpakket niet veel financiële
ruimte is om vakantie te vieren, bieden we hun kinderen onder de 16 jaar naar keuze kaartjes aan
voor bioscoop, zwembad, dierenpark klimbos of cadeaubon . We bezoeken de gezinnen, inventariseren
hun wensen en bezorgen de kaartjes in de week vóór de zomervakantie. U zult begrijpen dat dit
door de ontvangers zeer gewaardeerd wordt. U kunt deze actie financieel ondersteunen via een
bijdrage op rekeningnummer NL90RABO 030 47 25 390 t.n.v college van diakenen met vermelding
“zomeractie 2021”.
Bij voorbaat dank namens de werkgroep kerstpakketten.

VIERING 29 AUGUSTUS IN PETRUS EN PAULUSKERK MET GILDETINTJE
De laatste zondag van augustus is al meer dan
een halve eeuw de dag waarop de gildebroeders
van het Groot Gaesbeeker Gilde strijden om
het Koningsschap. Deze dag wordt traditioneel
geopend met een viering met gilde-eer. COVID-19
maakte het in 2020 niet mogelijk om deze activiteit
te organiseren. Wel was een delegatie van het
gilde op deze speciale dag in het verenigingsjaar
van het gilde aanwezig in de viering en werd stil
gestaan bij de overleden gildeleden en aan het eind
van de viering werd de band tussen gilde en rk
gemeenschap bevestigd door het overvendelen.
Voor 2021 is het nog steeds niet duidelijk wat eind
augustus wel of niet mag, of er gestreden kan

worden om het koningschap of niet. De beperkingen
worden gelukkig steeds minder, waardoor er ook
weer meer bezoekers aanwezig mogen zijn bij de
vieringen.
In de eucharistieviering op zondagmorgen 29 augustus om 10.00 uur met als celebrant pastor
Mauricio Meneses zal wederom een gildedelegatie
aanwezig zijn met daaronder het koningspaar Frank
en Margriet Spijker. Aan het eind van de viering zal
de pastor worden overvendeld en zal de gildekaars
branden ter nagedachtenis aan de sinds de vorig
jaar overleden gildeleden en gildevrienden.
Daarmee krijgt de viering weer een speciaal
gildetintje.
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OPEN MONUMENTEN DAG
11 EN 12 SEPTEMBER 2021
Religieus erfgoed is van en voor ons allemaal.
Laten we velen hierin delen!
In ons vorige blad heeft u kunnen lezen over de
Open Monumenten dag, die dit jaar georganiseerd
wordt in de Carolus Borromeuskerk, Soesterberg.
De voorbereidingen zijn dan ook al in volle gang.
Onder de vlag van het landelijke thema ‘Mijn monument is jouw monument’ wordt gewerkt aan een gevarieerd en flexibel programma. Er is aandacht voor
historie, muziek, rituelen, kunst en religie. Iedereen,
van jong tot oud, is welkom om iets te ervaren en te
ontdekken van wat deze bijzondere kerk en het erbij
gelegen kerkhof ons in deze tijd te bieden hebben.
In 2019, toen de Petrus en Pauluskerk centraal stond
en het gouden jubileum van de kerkzaal werd gevierd, hebben enkele vrijwilligers als gastvrouw en
gastheer fantastisch bijgedragen aan het succes van
deze dagen. Voor het weekend in september zoeken
we in ons team nog enkele gastheren of gastvrouwen. Hun taak is om bezoekers welkom te heten en
te woord te staan. Men hoeft zeker geen deskundige te zijn en ook parochianen van andere locaties
dan alleen de Carolus Borromeuskerk zijn van harte
welkom. Het tijdsbeslag beperkt zich tot één voorbereidende bijeenkomst eind juni of begin september en in het weekend zelf, gedurende één blok op
zaterdag of zondag van ca. twee uur aanwezig zijn
voor bezoekers. Wilt u meedoen, dan kunt zich bij
mij opgeven en ontvangt u nadere informatie.
Richard van de Loo,
Lid Comité Open Monumentdag Soest namens de RK
gemeenschap van Soest
Richard.vandeloo@planet.nl 035 – 60 259 51

BIBLEBYTES BLIJVEN!
Corona daagde ons uit om nieuwe dingen uit te proberen. Eén van de uitdagingen was om de catechese
door te laten gaan. Maar dat kon dan alleen digitaal.
En digitaal houd je het niet zo lang vol. Zo kwamen
er wekelijkse digitale bijeenkomsten van een half
uurtje gedurende de Veertigdagentijd en de Paastijd. In dat half uurtje behandelden we uiteenlopende onderwerpen aan de hand van een PowerPoint.
Tot onze verrassing beviel dat heel goed. Je hoefde
de deur niet uit en door de korte tijd werkte je heel
geconcentreerd.
De Biblebytes komen daarom terug in het najaar in
clusters van drie maandagavonden van half acht tot
acht uur.
18 oktober De rozenkrans
25 oktober Allerzielen
1 november Allerheiligen
22 november Christus Koning
29 november Advent
6 december Sint Nicolaas
Wil je meedoen ? Geef je mailadres op bij Wies Sarot
en je krijgt in oktober een link toegestuurd waarmee
je kunt inloggen.
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OPSTART AVONDEN NIEUWE
VOORGANGERS MAANDELIJKS
OP WOENSDAG

De afgelopen maanden hebben we, na het
afscheid van pastor van de Schepop afscheid
moeten nemen van pastor Roderick Vonhögen
omdat hij naar elders vertrok en is ook pastor
Wil Veldhuis ons ontvallen. Daarnaast gaf René
van Hal te kennen dat hij niet meer beschikbaar is als voorganger in uitvaarten en in het
weekend. Dat betekent dat het aantal voorgangers in Soest en Soesterberg plotseling
veel kleiner is. Zodat we vrijwel ieder weekend
een parochiële voorganger nodig hebben.
Om dit op te vangen en tevens nieuwe
stemmen een kans te geven starten we in
september met een nieuwe groep mensen die
we gaan leren om voor te gaan in een viering.
Misschien is dit ook wel iets voor jou? Wil je
het eens proberen, schroom niet om je aan te
melden.
Maandelijks zullen we bij elkaar komen op
een woensdagavond. Het eerste half uur
zullen we de tekst benaderen met Lectio
Divina. Het tweede half uur besteden we aan
achtergronden en wetenswaardigheden bij de
Bijbel
teksten en het derde half uur bekijken
we hoe je praktisch vorm kunt geven aan een
viering.
We gaan dus direct aan de slag, in de
wetenschap dat er ervaren voorgangers staan
ingedeeld, die echter heel graag een groter of
kleiner stapje opzij doen, afhankelijk van de
wensen van de nieuwe voorgangers.

Data:
8 september (voor de viering van
6 november)
6 oktober (voor de viering van
28 november, thema Advent?)
10 november (voor de viering van
24 december, thema kerst)
8 december (voor de viering van 23 januari)
Meedoen? Meld je aan bij Wies Sarot:
sarot@marthamaria.nl

Algemeen
INLOOPHUIS SOEST HEROPENT MET TERRAS EN WANDELINGEN
Nu de omstandigheden het steeds meer toelaten, staan de gastheren en gastvrouwen van het Diaconaal
Inloophuis Soest te trappelen om weer gasten te verwelkomen. Daarom gaat vanaf maandag 14 juni het
terras weer open, vlak voor het gebouw van de Open Hof aan de Veenbesstraat 2, en kan er weer als vanouds
koffie en thee gedronken worden. Bij goed weer zal dit elke maandag 13.00 tot 16:00 uur en vrijdag van
10.00 tot 13.00 uur gedaan worden.
Nieuw is dat vanaf 3 juli, elke eerste zaterdag van de maand, een Inloophuiswandeling gaat plaatsvinden. We
verzamelen om 10.00 uur, gaan dan zo’n vijf kwartier wandelen en keren terug voor een eenvoudige lunch
van soep en brood. Opgeven kan via info@inloophuissoest.nl
Iedereen is welkom. Het Inloophuis is er voor het hele dorp en niet alleen een bepaalde doelgroep. Ook
maakt het niet uit of je alleen komt of gezellig je vriend(inn)en en buren uitnodigt. Hoe meer zielen, hoe meer
vreugd. Doordat we alles kosteloos aanbieden, hoeft geld bovendien geen drempel te zijn.
Natuurlijk houden we ons aan de coronaregels die op dat moment gelden.
Komen deze dagen niet goed uit? Op andere dagen organiseert Zin in Soest activiteiten op dezelfde locatie.
Ga voor alle informatie naar www.inloophuissoest.nl

KARDINAAL WILLEBRANDS IN SOEST
Richard van de Loo

Kardinaal Willebrands (1909 – 2006) reisde de wereld rond. Maar wist u dat hij als aartsbisschop van
Utrecht ook Soest heeft bezocht? Naar aanleiding van
mijn bespreking in M&M van de onlangs verschenen
biografie over deze kardinaal attendeerde René van
Hal mij op dit feit. En zelfs toverde hij uit zijn archief
twee foto’s tevoorschijn die herinneren aan dit bezoek. Zijn bezoek was in het kader van de viering
van het 950 jarig bestaan van Soest, eind mei 1979.
Hij werd met passende gilde-eer ontvangen en was
hoofdcelebrant in de kerkelijke viering als opening
van een Brabantse Gildedag in Soest. Het is zeker bijzonder dat deze kardinaal in een voor hem heel druk
jaar nog tijd vond voor een lokaal festijn.

Kardinaal Willebrands in mei 1979 bij de viering van 950
jaar Soest, hier met pastoor Johannes Buisman van de HH

Kardinaal Willebrands met de heer Schimmel van het

Petrus en Paulusparochie.

Soester Gilde St. Agatha.
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DIEPGEROERD DOOR VONDST GRAF OPA IN SOESTERBERG
Bijna honderd jaar verkeerde de familie van Édouard Roland, sappeur in het Franse
leger tijdens de Eerste Wereldoorlog, in onzekerheid over waar hij gebleven was. Totdat
onlangs in Toulon een berichtje uit Nederland kwam: hij ligt begraven in Soesterberg.
Nu, bijna honderd jaar later, is
aan alle onzekerheid een einde
gekomen. Opa ligt 784 kilometer
van huis begraven. In een ander
land, in een vreemd dorp dat
Soesterberg heet. ,,Al hebben we
soms best getwijfeld, we hebben
nooit de hoop opgegeven dat we
hem zouden vinden.’’
Direct belt kleinzoon Édouard
zijn broer en zus, de andere
kleinkinderen van Roland. Hij
boekt vliegtickets naar Nederland.
Eind vorige maand stond hij aan
het graf van de man die hij nooit
kon leren kennen, maar over
wie nog altijd gesproken werd.
Édouard Georges François Roland
komt op 23 april 1884 ter wereld in het Franse Craon,
een stadje met een paar duizend inwoners. Daar,
300 kilometer ten zuidwesten van Parijs, werkt hij
op het land in het nabijgelegen stadje Pommérieux.
Oorlog
Hij is 30 jaar, als de Eerste Wereldoorlog uitbreekt en
hij als sappeur van het eerste regiment genie wordt
gemobiliseerd. Hij laat zijn vrouw Augustine en zijn
6-jarige zoontje achter. Hij zal de kleine Édouard,
naar hem vernoemd, nooit meer terugzien. Zijn
regiment is eerst gelegerd in Versailles. Daarvandaan
vertrekken de soldaten naar wat bekend zal worden
als de Slag der Grenzen, een reeks veldslagen in de
Ardennen en Elzas-Lotharingen.
Zijn eenheid trekt zich terug tijdens de Grande
Retraite en vecht in de beruchte Slag om de
Marne. In de frontlinie legt Roland, hakkend met
een bijl in de glooiende velden, loopgraven aan.
In de loopgraven zoeken de soldaten bescherming
tegen vijandelijk vuur of vallen ze met geweren en
bajonetten de vijand aan, om vaak slechts een paar
meter terreinwinst te boeken. Miljoenen Fransen,
Britten, Belgen en Duitsers sneuvelen in geulen en
uitgegraven gangen, zoals die door Roland en andere
geniesoldaten met handwerktuigen zijn uitgehakt.
Maar Roland blijft niet levenloos achter op een
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met lichamen en munitieresten
bezaaide akker. Hij wordt op
7
september
1914
krijgs
gevangen genomen door de
Duitsers en afgevoerd naar een
kamp in Duitsland, het Haus
Spital, ten noordwesten van de
stad Münster, net over de grens
met het neutrale Nederland. Een
jaar later stuurt hij nog een foto
uit Kolberg aan de Oostzee, waar
hij in een landbouwcompagnie
tewerk is gesteld.
Wapenstilstand
Op 11 november 1918 komt er
officieel een eind aan de Eerste
Wereldoorlog. In een bos bij
het Franse stadje Compiègne,
ongeveer tachtig kilometer ten noorden van Parijs,
wordt die dag de wapenstilstand gesloten. De oorlog
heeft aan bijna tien miljoen soldaten het leven
gekost, tientallen miljoenen jongemannen verwond
en hordes vrouwen en kinderen op de vlucht gejaagd.
In Duitsland dreigt een humanitaire ramp. De
honderdduizenden krijgsgevangenen zijn aan hun
lot overgelaten, de voedselsituatie wordt met de dag
schrijnender en de Spaanse griep maakt de eerste
van zijn miljoenen slachtoffers. De geallieerden
besluiten om honderdduizenden krijgsgevangenen
te repatriëren via Nederland, dat daarmee
schoorvoetend instemt.
Al snel komen er in Nederland meer krijgsgevangenen
bij dan er kunnen worden afgevoerd, door een
gebrek aan treinen en kolen. Begin december maakt
de overheid daarom een begin met de tijdelijke
opvang van doorreizende krijgsgevangenen in
kampen en andere opvangplekken. Ook Roland
wordt gerepatrieerd. Hij komt tijdens zijn terugreis
naar huis op 4 december 1918 aan in Enschede. Hij
schrijft zijn vrouw Augustine dat hij gezond is en dat
het niet lang meer duurt aleer hij thuis is.
Roland komt terecht in een opvangkamp in Nieuw-Milligen bij Apeldoorn, waar in een maand tijd enkele
duizenden hoofdzakelijk Franse en Servische solda-

Links op de foto: kleinzoon
Edouard, nu zelf opa, zocht al
jaren naar het graf van zijn
grootvader. © Familie Roland

ten worden opgevangen. Als op 22 en 24 december
een lichting Franse soldaten het kamp verlaat, blijven slechts twaalf zieke Fransen in het kamp achter. Drie van hen sterven: Raphaël Joseph Devaux
uit Auchylez-la-Bassée, Pierre Galy uit Montpézat en
Roland, op 2 januari 1919.
Militaire tuberculose
De kampcommandant rapporteert in het weekrapport: ‘Roland in het kamphospitaal overleden’. De
lijkschouwer noteert twee dagen na het overlijden
van Roland als doodsoorzaak ‘miliaire tuberculose’,
een dan nog ongeneeslijke bacteriële infectieziekte.
Een week later breekt ook in de Nederlandse opvangkampen de Spaanse griep uit. Tijdens deze epidemie
sterven nog eens zes Fransen en dertig Serviërs,
van wie één in het Militair Hospitaal in Amersfoort.
De Fransen worden vrijwel allen begraven op de
roomskatholieke begraafplaats in Apeldoorn. De
lichamen van twee van de negen overleden Fransen
worden in 1923 naar Frankrijk overgebracht.
Roland en de andere zes worden in de zomer van
1935 opgegraven en herbegraven in Soesterberg.
Dat fungeert als verzamelplaats voor ongeveer 200
Franse slachtoffers van de Eerste Wereldoorlog,
vooral burgervluchtelingen maar ook vijftien
militairen. Als weduwe ontvangt Augustine na de
oorlog een uitkering van 150 francs. Nooit hoort ze
waar het graf van haar man is.
Kinderen
Zoon Édouard verkrijgt de status van pupille de la
nation en kan zodoende rekenen op wat steun van
de staat. Hij trouwt in 1931 en krijgt drie kinderen: Christiane, Gilbert en, hoe kan het ook anders?
Édouard.

Je zou misschien denken dat een familie niet meer
zit te wachten op nieuws over een honderd jaar geleden verdwenen opa. Zo niet de nabestaanden van
Édouard Roland. Brief na brief gaat de deur uit. In de
jaren zeventig, de jaren tachtig, de jaren negentig,
ja, zelfs in 2014 proberen ze hem nog te traceren.
Kleinzoon Édouard is sinds 1972 betrokken bij de
zoektocht naar zijn opa. Hij is net terug uit het leger
(hij diende nota bene op een luchtmachtbasis in Duitsland), als zijn moeder hem om hulp vraagt. Sindsdien
is hij vastberaden het graf van zijn opa te vinden.
Pas in 1983 wordt duidelijk dat hij in Nieuw-Milligen
bij Apeldoorn is gestorven. Maar zijn graf kunnen de
Nederlandse autoriteiten en de familie niet vinden.
Amateurhistoricus
Totdat amateurhistoricus John Stienen in de zomer
van 2016 ineens een bekende naam ziet staan op
het lange, grijze oorlogsmonument op de roomskatholieke begraafplaats Carolus Borromeus aan de
Kerklaan in Soesterberg: E. Roland. Wat blijkt? De
stoffelijke resten van Roland zijn in 1935 met vijf
andere Franse soldaten vanuit Nieuw-Milligen overgebracht naar Soesterberg.
Stienen, die zich vooral heeft verdiept in het lot van
Servische oorlogsslachtoffers, zoekt contact met de
kleinzoon van Roland. Die is door het dolle heen,
als hij het nieuws leest. ‘Mille fois MERCI MERCI
MERCI!’ schrijft Édouard Roland zo snel als hij kan.
Duizendmaal dank voor John Stienen, de amateuronderzoeker uit Nederland, die hem acht minuten
eerder heeft verteld dat zijn opa eindelijk is gevonden. ‘Immens blij’ is Roland, die al decennialang de
man probeert te vinden naar wie hij is vernoemd:
zijn grootvader Édouard, die nooit terugkeerde van
de Eerste Wereldoorlog.
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NIEUWS VAN VASTENACTIE
Hoeveel mensen zouden meedoen? En wat is een realistische inschatting van het aantal kilometers dat je loopt op een dag? Eerlijk gezegd hadden we geen idee toen we de virtuele wandeltocht
door Afrika gingen uitzetten. We besloten uiteindelijk om van Sierra Leone naar Zambia te lopen.
Dat is ruim 9.000 kilometer en dat leek ons een flinke uitdaging, uitgaande van ongeveer 50 deelnemers en wat collega’s achter de hand. Hoe anders liep het allemaal!
Virtueel wandelen
Thuis wandelen door Afrika, dat was het idee. De
deelnemers zouden gewoon in hun eigen omgeving
hun kilometers lopen. Na afloop konden ze die invoeren op de speciale actiewebsite en zo zouden
we samen de duizenden kilometers door Afrika afleggen. Tussendoor zouden we updates sturen met
informatie over de landen waar we doorheen liepen, over projecten die we er steunen en over meer
algemene thema’s als toerisme, milieu en gezondheidszorg.
En zo gingen we op Aswoensdag 17 februari van
start. Op de speciale website konden de wandelaars
foto’s en berichten achterlaten over hun wandeltochten. En al snel meldden zich steeds meer deelnemers. Een aantal groepen ook: een basisschool,
enkele parochies, een koor én kloosterverzorgingshuis Notre Dame.
Uiteindelijk waren we met zo’n 350 wandelaars en
liepen we dagelijks ongeveer 780 kilometer. En wa-

ren we dus al vrij snel flink gevorderd met onze
geplande 9.000 kilometer. En moesten we achter de
schermen alle zeilen bijzetten om met de updates
en route de deelnemers bij te houden! Tot twee
keer toe hebben we de route verlengd. We zijn van
Sierra Leone naar Zambia gelopen, via Zuid-Afrika
terug naar Sierra Leone en toen weer door naar
eindpunt Ethiopië. Onderweg kwamen we door landen als Mali, Niger, Tsjaad, Congo en Soedan. We
hebben in totaal ruim 35.000 kilometer afgelegd.
Om een beeld te geven: een rondje om de evenaar
lopen zou 40.000 kilometer zijn!
Virtueel wandelen door Afrika was, kortom, een
groot succes. Vastenactie-directeur Peter van Hoof
ging op bezoek bij de deelnemers van kloosterverzorgingshuis Notre Dame. De hoogbejaarde paters
en zusters in de tuin en in huis legden dagelijks zo’n
130 kilometer af. Een prestatie om trots op te zijn!
Opbrengst
Omdat we met onze wandeling door Afrika ook onze
projecten financieel wilden ondersteunen, vroegen we alle deelnemers een bijdrage van minimaal
€ 25. Sommige deelnemers – waaronder de zusters en paters van Notre Dame - lieten zich ook
nog sponsoren. Dat resulteerde in een fantastisch
eindbedrag van bijna € 24.000. Ook dat is een resultaat om apetrots op te zijn!
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TEKSTEN OM OVER NA TE DENKEN:
Een ongewone afspraak

Picknick met God

Op zekere dag ontving ik een brief van een vriendin
die mij uitnodigde voor een vergadering. Zij was
de week ervoor geweest, schreef ze, en raadde mij
aan dit ook eens mee te maken. Op de afgesproken
dag vertrok ik.

Er was eens een kleine jongen die God wilde ontmoeten. Hij wist wel dat het een verre reis zou worden om bij God te komen, dus pakte hij zijn kleine
koffer en stopte die vol met koekjes en pakjes sap.
Zo ging hij op weg.
Hij was nog maar langs drie grote flats gegaan,
toen hij een oude vrouw zag. Ze zat op een bank in
het park en staarde zo’n beetje naar de duiven. De
jongen ging naast haar zitten en deed zijn koffer
open. Hij wilde wat drinken, maar toen hij net een
slok wilde nemen, merkte hij dat de vrouw er erg
hongerig uitzag. Daarom bood hij haar een koekje
aan. Zij nam het dankbaar van hem aan en glimlachte naar hem. Haar glimlach was zo intens mooi,
dat hij het nog eens wilde zien en daarom gaf hij
haar ook een pakje sap.
Opnieuw schonk zij hem haar glimlach. De jongen
was helemaal vertederd en verrukt!
Zo zaten ze daar de hele middag, aten en glimlachten, maar er werd geen woord gesproken. Toen het
begon te schemeren voelde de jongen zich moe worden. Hij stond op om naar huis te gaan. Maar na een
paar stappen draaide hij zich om, rende terug naar
de oude vrouw en omhelsde haar heel stevig.En zij
schonk hem een stralende glimlach. Toen de jongen
even later thuis kwam, verbaasde zijn moeder zich
over de vreugde die op zijn gezicht lag en zij vroeg:
“Wat heb je vandaag gedaan dat je zo blij bent?”
En hij antwoordde: “Ik heb met God gepicknickt.”
Nog voordat zijn moeder nog verder kon vragen zei
hij: “En weet je, zij had de mooiste glimlach die ik
ooit gezien heb!”
Intussen was ook de oude vrouw stralend van
vreugde thuisgekomen. Haar zoon was verbluft
toen hij die vredige uitdrukking op haar gezicht
waarnam. Hij vroeg: “Moeder, wat heb je vandaag
beleefd, wat heeft je zo gelukkig gemaakt?”
Zij antwoordde: “Ik heb in het park koekjes gegeten met God.”
En voordat haar zoon nog iets kon zeggen, vervolgde ze: “En weet je, hij is veel jonger dan ik dacht!”

Maar groot was mijn verwondering: de plaats van
afspraak was een open veld. Geen huis, geen zaal,
geen stoel of bank te zien. Bovendien was ik daar
heel alleen. Geen enkele andere luisteraar of zelfs
spreker kwam opdagen. Eigenaardig!
Had ik mij dan vergist in dag, plaats of uur?
Het was nu al voor de derde maal dat ik de uitnodiging woord voor woord herlas.
Straat, plaats, dag en uur: alles klopte.
Was dit weer één van die eigenaardige bevliegingen
van mijn vriendin?
Ik begreep er niets van.
Gelukkig was het een prachtige, warme zomerdag
en maakte ik van de nood een deugd. Op mijn rug
in het warme gras keek ik naar de schaarse avondwolkjes, die zich schijnbaar haastten om nog voor
het donker thuis te zijn. Enkel het geruis van duizenden verse eikenbladeren vulde de eeuwenoude
stilte die op deze plaats woonde. Het was een stilte
die ik nog nooit ervaren had. Je kon haar zien en
voelen.
Als je luisterde, kon je haar zelfs horen. Hoelang ik
daar lag, wist ik niet.
In ieder geval was het al donker geworden en zag ik
mezelf niet meer. Het was een onbeschrijfelijk gevoel. Ik voelde geen grens meer tussen mezelf en
de stilte, tussen mezelf en de nacht. Het was alsof
ik zelf dat gras, die warmte, de wind, het leven en
de nacht was.
Plotseling zag ik alles zoveel bewuster, ruimer en
dieper. En in een fractie van een seconde begreep
ik ook deze uitnodiging. De titel van de vergadering
was immers: “ Als de stilte spreekt. weet dan dat je
niet alleen bent. “
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Lief en leed
Overleden
Soest

Pastor Wil Veldhuis (87 jr)
Piet ‘t Lam (98 jr)
Loek de Rooij (75 jr)
Jo Lieverse-van Breukelen (96 jr)
Dora van Schalkwijk-van Dorresteijn (93 jr)
Nel van Doorn-van der Kaaij (75 jr)
Cees van den Berg (81 jr)
Bart Starmans-de Leeuw (89 jr)
Gerda van der Salm-van der Meer (86 jr)

*
*
*
*
*
*
*
*
*

7 februari 1934
22 augustus 1922
13 januari 1946
30 april 1924
14 juli 1927
18 mei 1946
26 april 1940
23 oktober 1931
16 februari 1935

†
†
†
†
†
†
†
†
†

10 april 2021
16 april 2021
16 april 2021
23 april 2021
19 mei 2021
31 mei 2021
2 juni 2021
4 juni 2021
5 juni 2021

Soesterberg
Corrie van Hees-Boere (90 jr)
Karin Hartman-Pfeyffer (75 jr)
Johanna Kabalt-Pruimboom (99 jr)
Riet van den Berg-Beukers (90 jr)
Anneke Verstappen (64 jr)
Rinkie Rooze (82 jr)

*
*
*
*
*
*

22 juni 1930
4 oktober 1945
14 december 1921
18 februari 1931
21 juli 1956
16 oktober 1938

†
†
†
†
†
†

9 april 2021
10 april 2021
4 mei 2021
26 mei 2021
4 juni 2021
8 juni 2021

Gedoopt
Soesterberg
Op 25 april is gedoopt Mariska Hofsommer. Zij woont samen met haar ouders in Soest.
Op 9 mei is gedoopt Jantje Kabalt. Hij woont met zijn moeder in Huis ter Heide.
Op 6 juni is gedoopt Mayra Hendriks. Zij woont met haar ouders op Apollo.
Soest
Op 23 mei is gedoopt Julian Tervoort. Hij woont samen met zijn ouders en zus op de Vondellaan.

ZIEKENZALVING
Maak tijdig een afspraak!
Wie zich goed voelt en gezond is staat er niet zo bij stil. Maar er kan, zeker in tijden van corona,
opeens zomaar een situatie ontstaan waarbij u een ziekenzalving wilt aanvragen.
Voor een ouder,een familielid of misschien wel voor u zelf. Wanneer u het gevoel heeft dat het einde
nabijkomt, kunt u bij de pastores terecht voor ondersteuning en voor het sacrament van de ziekenzalving.
Zij komen u bijstaan in een moeilijke tijd. Het aantal pastores dat het sacrament van de ziekenzalving kan
geven is echter heel beperkt. Daarom is het wel goed om niet tot het laatste moment te wachten, maar op
tijd een afspraak te maken. U kunt daarvoor bellen naar het parochiesecretariaat tijdens kantooruren (0356011320), of naar de noodtelefoon (035-6035518).
De secretariaatsmedewerker of de vrijwilliger zal dan proberen en ziekenzalving zo snel mogelijk te regelen.
Maar de pastores zijn niet altijd direct bereikbaar, en op hun vrije dag niet altijd in de omgeving van de
parochie. Wacht daarom als het kan niet tot het laatste moment. In noodgevallen waar er geen priester
beschikbaar is , kan er een beroep worden gedaan op de diaken of pastoraal werker om een ziekenzegen uit
te spreken van een zegeningsgebed over de zieke. Zo kunt u in gebed Gods nabijheid voor de zieke vragen.
Maar wie zeker wil zijn van een ziekenzalving neemt het best tijdig contact op.
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IN MEMORIAM PASTOR WIL VELDHUIS
Zaterdagavond 10 april is pastor Wil Veldhuis
onverwacht op 87-jarige leeftijd overleden. Op 20
juli 1958 werd hij tot priester gewijd. Vanaf 1995
toen hij benoemd werd als pastoor van de HH Petrus
en Paulus en H. Familieparochie voelde hij zich nauw
verbonden met de parochiekerken in Soest en later
ook in de HH Martha & Mariaparochie. Ook na zijn
emeritaat in 1999 is hij zich hiervoor blijven inzetten
door voor te gaan in vieringen, maar ook door het
verzorgen van cursussen en themabijeenkomsten.
In zijn interview bij zijn 60-jarig priesterfeest in
2018 gaf hij aan veel vreugde te hebben gevonden
om als priester werkzaam te zijn en heeft nooit spijt
gehad van zijn keuze. Meer dan 20 jaar is hij als

STUURLUI
De stuurlui eisen de wal op
De vechters eisen de straat op
De kiezers eisen klare taal
Maar er zijn nog geen woorden voor
Er bestaat geen nieuw normaal
We hebben nog geen verhaal
Wat zou je doen met die ruimte die je opeist
Die minder dan anderhalve meter
Je oma opzoeken
De buurman aanhoesten
Het vliegtuig nemen naar een of ander
Toeristisch oord
En is dat dan vrijheid
Wat is vrijheid eigenlijk
Voor een woord
Is het terug naar voorheen
Maar voorheen is voorbij
We deinen stuurloos
Op de rand van
Een nieuw getij
Niet eisen maar vragen
Meebewegen
Luisteren
Naar wat de zee van ons wil
Nieuwe einders ontdekken
Misschien is dat vrijheid
Misschien
Maakt dat het verschil
Helma Snelooper

docent verbonden geweest aan de Katholieke Theologische Faculteit van de Universiteit Utrecht. Op
eigen verzoek is hij in 1985 part-time gaan werken
om naast zijn docentschap ook actief te kunnen zijn
in het parochiepastoraat. Zijn eerste benoeming
was toen in de wijk Zuilen in Utrecht, een wijk die
geconfronteerd werd met het sluiten van de Demka-fabrieken. Wil heeft zich daar jaren ingezet om
de vele getroffen bij te staan en hen te helpen zoeken naar nieuwe wegen.
Een jaar geleden moest hij om fysieke redenen
en een afnemende gezondheid veel van zijn taken
neerleggen. Dat was ook de reden dat hij eind 2020
verhuisde naar het Fraterhuis Sint Jozef in Zeist,
waar hij de nodige verzorging kon krijgen. Hij had
net voor de Pasen in het Fraterhuis een eigen appartement betrokken, nog niet alle dozen waren
zelfs uitgepakt, toen hij zaterdagavond onwel werd
en kort daarna overleed.
Wil Veldhuis was een met mensen zeer betrokken
pastor, die vanuit zijn brede kennis de bezoekers
aan de vieringen, cursussen en bijeenkomsten telkens weer wist te binden en inspireren. Hij had een
groot Godsvertrouwen waardoor hij zichzelf kon zijn
en de christelijke boodschap met vuren uitdragen.
Hij was een groot liefhebber van muziek en het lezen van boeken.

Lief en Leed

Hoort u dat er iemand in uw omgeving ziek
is, gevallen of opgenomen in een ziekenhuis,
revalidatiecentrum etc. en ook als u weet dat
iemand iets te vieren heeft. Wilt u dit dan
doorgeven aan het secretariaat of leden van
de pastoraatgroep? Wij kunnen hier dan aandacht aan schenken.
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Misintenties

HH Petrus en Pauluskerk

Soesterberg

3 - 4 juli
Gerda van der Salm-van der Meer; Bart Starmansde Leeuw; Cees van den Berg; Nel van Doorn-van
der Kaaij; Dora van Schalkwijk-van Dorresteijn;
overleden ouders Johan van Esveld en Cathrien van
Esveld-Wolken; overleden ouders Spijker-Wigtman;
Fam. Kanne-Koot en ouders fam. Koot-Elsendoorn;
Pastoor Gerard van der Beek (jgt); overleden
ouders Goos en Eefje Hilhorst;Co Verlaan en Bep
Verlaan-de Bruin

4 juli
Rinkie Rooze; Anneke Verstappen; Riet van den BergBeukers; Maria Theodora Parlevliet;
overleden ouders Weerdesteijn-Merts en dochter
Corry; Joh Brouwer en Petronella BrouwerWeerdesteijn

11 juli
Gerda van der Salm-van der Meer; Bart Starmans-de
Leeuw; Cees van den Berg; Nel van Doorn-van der
Kaaij;Piet en Marie van Nieuwburg-Langendorff; Tine
Heinhuis-Hartevelt
17 juli
Gerda van der Salm-van der Meer; Bart Starmansde Leeuw; overleden ouders Spijker-Wigtman;Fam.
Kanne-Koot en ouders fam. Koot-Elsendoorn;
overleden ouders van der Kooij-Hilhorst
24 - 25 juli
Hans de Beer; Pastoor Mattheüs Dashorst & Johannes
van Delden; Herman Schimmel, Cilia SchimmelVerhoef en Gijs Schimmel; Mies Kuijer-Hilhorst en
overleden familie; Tine Heinhuis-Hartevelt
31 juli - 1 augustus
Janny Nuijsink-Versteegen; Pastoor Savenije (jgt)
8 augustus				
Overleden ouders Johan van Esveld en Cathrien van
Esveld-Wolken; overleden ouders Spijker-Wigtman;
Fam. Kanne-Koot en ouders fam. Koot-Elsendoorn;
Janny Nuijsink-Versteegen; Cees Hilhorst; Pastoor
Savenije (jgt); Dini Backelandt-Hazelhoff (jgt); Maria
Reiniera Tolboom-Willemse; overleden ouders Goos
en Eefje Hilhorst; Wim van Roomen; Co Verlaan en
Bep Verlaan-de Bruin; Tine Heinhuis-Hartevelt
14 augustus 				
Wim van Roomen; Piet en Marie van NieuwburgLangendorff
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10 juli
Rinkie Rooze; Anneke Verstappen; 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
18 juli
Rinkie Rooze; Anneke Verstappen; Pastoor Ludovicius
Rademaker; Maria Theodora Parlevliet; overleden
ouders Weerdesteijn-Merts en dochter Corry; Joh
Brouwer en Petronella Brouwer-Weerdesteijn
25 juli
Rinkie Rooze; Maria Theodora Parlevliet; overleden
ouders Weerdesteijn-Merts en dochter Corry; Joh
Brouwer en Petronella Brouwer-Weerdesteijn
1 augustus
Rinkie Rooze; Gerard Stalenhoef; Pater Jules Ypma;
Zr Marie-Anne van Erven; Maria Bouwens; Maria
Theodora Parlevliet; Hendrikus Parlevliet en Maria
Parlevliet–Ruijgrok; overleden ouders WeerdesteijnMerts en dochter Corry; Joh Brouwer en Petronella
Brouwer-Weerdesteijn
7 augustus
Maria Theodora Parlevliet; overleden ouders
Weerdesteijn-Merts en dochter Corry; Joh Brouwer
en Petronella Brouwer-Weerdesteijn
15 augustus
Maria Theodora Parlevliet; overleden ouders
Weerdesteijn-Merts en dochter Corry; Joh Brouwer
en Petronella Brouwer-Weerdesteijn

21 - 22 augustus			
Fam. Kanne-Koot en ouders fam. Koot-Elsendoorn;
overleden ouders Spijker-Wigtman; Wim van Roomen;
Harry Rademaker en Riek Rademaker-Beuken; Mies
Kuijer-Hilhorst en overleden familie;Tine HeinhuisHartevelt;Ben Borgts

22 augustus
Maria Theodora Parlevliet; overleden ouders
Weerdesteijn-Merts en dochter Corry; Joh Brouwer
en Petronella Brouwer-Weerdesteijn

29 augustus
Voor de overleden en levende leden en vrienden
van het Groot Gaesbeeker Gilde; Hans de Beer

28 augustus
Maria Theodora Parlevliet; overleden ouders
Weerdesteijn-Merts en dochter Corry; Joh Brouwer
en Petronella Brouwer-Weerdesteijn

Vieringen Soest-Soesterberg
Zolang de coronamaatregelen gelden, dient u te reserveren voor aanwezigheid bij een weekendviering. Op dit moment mogen er een groter aantal personen aanwezig zijn.
(Soest 75 / Soesterberg 50) Dit kan telefonisch via het parochiesecretariaat of per email naar
reserveren.soestsoesterberg@gmail.com
Extra vieringen door de week
H. Familiekerk
woensdag
Petrus en Pauluskerk
vrijdag

9.00 uur
9.00 uur

Datum

Tijd

Kerk

Viering

Voorganger

Muziek

Za 3 jul

19.00 uur

P&P

Eucharistie

M.Meneses

Cantores Canto Nuovo

Zo 4 jul

10.00 uur

P&P

Gebedsviering

Mw. Stolwijk

Cantores Canto Nuovo

Zo 4 jul

10.30 uur

Carolus B

Communievier.

W. Sarot

Cantores Caroluskoor

12.00 uur		kleuterkerk		
Za 10 jul
Zo 11 jul

19.00 uur
9.00 uur

Carolus B

Eucharistie

J. Skiba

Cantores Caroluskoor

P&P

Eucharistie

J. Skiba

Cantores Canto Nuovo

Za 17 jul

19.00 uur

P&P

Eucharistie

J. Skiba

Cantores Inspiratie

Zo 18 jul

10.30 uur

Carolus B

Gebedsviering

J.v. Kempen

Cantores Caroluskoor

Za 24 jul

19.00 uur

P&P

Gebedsviering

G. Buis

Cantores Canto Nuovo

P&P

Eucharistie

M. Meneses

Cantores Canto Nuovo

Zo 25 jul

9.00 uur

Zo 25 jul

11.00 uur

Carolus B

Eucharistie

M. Meneses

Cantores Caroluskoor

Za 31 jul

19.00 uur

P&P

Gebedsviering

J. v. Kempen

Cantores Canto Nuovo

P&P

Eucharistie

J. Skiba

Cantores Canto Nuovo

Zo 1 aug

9.00 uur

Zo 1 aug

10.30 uur

Carolus B

Gebedsviering

J. v. Kempen

Cantores Caroluskoor

Za 7 aug

19.00 uur

Carolus B

Eucharistie

M. Meneses

Cantores Caroluskoor

Zo 8 aug

10.00 uur

P&P

Gebedsviering

J. Roest

Cantores Inspiratie

Za 14 aug

19.00 uur

P&P

Eucharistie

J. Skiba

Cantores Canto Nuovo

Zo 15 aug

10.30 uur

Carolus B

Gebedsviering

C. Sebek

Cantores Caroluskoor

Za 21 aug

19.00 uur

P&P

Gebedsviering

Mw. Stolwijk

Cantores Canto Nuovo

P&P

Communievier.

W. Sarot

Cantores Inspiratie

Carolus B

Communievier.

W. Sarot

Cantores Caroluskoor

Eucharistie

J. Skiba

Cantores Caroluskoor
Cantores Canto Nuovo

Zo 22 aug

9.00 uur

Zo 22 aug

11.00 uur

28-29 augustus Extra collecte tbv MIVA
Za 28 aug

19.00 uur

Carolus B

Zo 29 aug

10.00 uur

P&P (Gilde) Eucharistie

M. Meneses

Za 4 sept

19.00 uur

P&P

Eucharistie

M. Meneses

Zo 5 sept

10.00 uur

P&P

Gebedsviering

M. Nota

Zo 5 sept

10.30 uur

Carolus B

Communievier.

W. Sarot

12.00 uur		Kleuterkerk		
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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 15 augustus
Het volgende nummer verschijnt
op 31 augustus 2021.

Aanmelding RK Driepunt

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

