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 Bericht van de redactie

 Bericht van de pastoraatgroep / locatieraad

En voor u alweer het laatste RK Driepunt van dit jaar. De 
decembermaand is in aantocht, net zoals Sinterklaas 
en kerst. Misschien dit jaar weer niet gezellig met 
de hele familie, omdat de corona nog steeds niet is 
overwonnen. We hopen, dat we met maatregelen 
van 1,5 m afstandhouden, en de mondkapjesplicht 
onze kerken dit jaar met de feestdagen kunnen 
ophouden. Vorige keer heeft men in Soest een brief 

en acceptgiro ontvangen voor de onkosten van de 
bladen. Ditmaal ontvangt men in Soesterberg een 
brief bij het blad. Wij vragen uw aandacht hiervoor. 
Bij deze willen we ook alle medewerkers, die ervoor 
zorgen, dat de parochiebladen toch iedere keer weer 
op tijd bij u in de bus vallen bedanken voor hun inzet. 
Ook wensen we een ieder een zalig kerstfeest en een 
gezegend Nieuwjaar!

TELEFONISCH SPREEKUUR
Iedere dinsdagochtend is er een lid van de pastoraatgroep in De Sleutel bereikbaar geweest voor 
vragen van onze parochianen. Door de geringe telefoontjes, en aanloop heeft men besloten om dit 
vanaf nu stop te zetten. 

Beste parochianen,
Het is de locatieraad  H. Willibrordus/ St. Carolus Borromeus gelukt een budgethouder voor de Carolus ge-
meenschap Soesterberg te vinden. De naam van de nieuwe budgethouder is: Anne Gijsbers. Zij zal zichzelf 
voorstellen in dit blad. Anne wordt momenteel ingewerkt en zal vanaf 15 januari 2022 de financiën van de onze 
geloofsgemeenschap gaan verzorgen. De leden van de locatieraad hebben het ver-trouwen, dat de nieuwe 
budgethouder de financiën van de Carolus Borromeus op uitste-kende wijze zal beheren. Ik dank u allen voor 
het vertrouwen dat in mij is gesteld om de financiën van de Carolus gemeenschap te beheren.

Anton den Ouden, Budgethouder CB

GEEF VANDAAG VOOR DE KERK VAN MORGEN
Actie Kerkbalans 2022 komt eraan 

In januari gaat Actie Kerkbalans van start. Het thema is ook dit jaar ‘Geef vandaag voor de kerk 
van morgen’. Tijdens deze Actie krijgen alle leden van onze geloofsgemeenschappen een brief met 
het verzoek voor een jaarlijkse financiële bijdrage. We hopen dat we ook in 2022 weer op u mogen 
rekenen! 

Voor de kerk van morgen
De kerk is niet alleen voor ons maar ook voor de 
generaties na ons van grote waarde. Zeker na een 
ingewikkelde coronatijd willen we als kerk nu weer 
vooruit. Om ook in de toekomst van betekenis te zijn 
voor mensen die verdieping en ontmoeting zoeken. 
Om uitnodigend te zijn voor jonge mensen die hun 
leven nog voor zich hebben. Door vandaag te geven, 
maken we de kerk van morgen mogelijk.

Samen voor onze kerk 
Kerk-zijn kunnen we alleen samen. Doe daarom mee 
aan de Actie Kerkbalans en vul het toezeggings-

formulier in januari ruimhartig in. In de laatste week 
van januari komt een vrijwilliger het formulier bij u 
ophalen, of u kunt het via de antwoordenveloppe 
 opsturen, of afgeven bij de kerk en het secretariaat. 
U kunt uw bijdrage ook digitaal overmaken. Kijk voor 
meer informatie kijk op onze websites.

Door vandaag te geven, kan 
de kerk blijven doen waar 
ze al eeuwenlang voor staat.  
Op naar de kerk van morgen! 

2



 Berichten vanuit Soest en Soesterberg

OPNIEUW AFSCHEID VAN PASTORAATGROEP LEDEN

Vaak brengt het nieuwe jaar nieuwe kansen en mogelijkheden. Maar wat de pastoraatgroep Soest/
Soesterberg betreft moeten we dat nog maar afwachten. Want met ingang van 1 januari nemen 
nog drie leden van de pastoraatgroep afscheid van deze werkgroep. 

Marian Marijnen heeft vanaf het allereerste begin zich 
ingezet voor de pastoraatgroep in Soesterberg. Met 
veel enthousiasme heeft ze samengewerkt met de 
pastoraatgroep Soest, totdat beide groepen werden 
samengevoegd. Zo heeft ze er ruim twee termijnen 
op zitten. 

Ineke Spijker kwam vanuit Soest in de pastoraat-
groep. Ze heeft veel pogingen gedaan om het  contact 
met parochianen te verbeteren. Zo had ze iedere 
week spreekuur en kon ze gebeld worden. Beide 
 dames willen we heel hartelijk danken voor hun inzet 
de afgelopen jaren. 

Linda van Amelsvoort moet helaas stoppen vanwege 
haar gezondheid. Marion Henken had wegens privé 
omstandigheden al eerder de pastoraatgroep  moeten 
verlaten. Dat betekent dat de groep nu  behoorlijk on-
derbezet is. Rijk en Ida van Doorn en Rob Janssen 

kunnen met z’n drietjes niet  al het werk aan dat onze 
grote locatie met zich mee brengt. Daarom  zoeken 
we nieuwe leden voor de pastoraatgroep, mensen 
die de ogen en oren van de locatie willen zijn en het 
fijn vinden om naar manieren te zoeken om van onze 
locatie een bloeiende gemeenschap te maken in deze 
veranderende tijden.

Wil je meer weten? 
Neem dan contact op met Rob, Ida of Rijk of  informeer 
eens bij het secretariaat of bij een pastor.

2 NOVEMBER ALLERZIELEN SOEST

Allerzielen is voor mij een bijzondere dag, niet alleen dat ik als koster mijn bijdrage kan en mag 
leveren aan de viering, maar ook dat ik tot steun kan zijn aan diegenen, die het afgelopen jaar een 
dierbare hebben verloren.

Dit jaar maakten velen gebruik van de mogelijk-
heid om ’s morgens naar de kerk te komen. Ik had 
al vroeg de kerk heerlijk op temperatuur en leden 
van de pastoraatgroep en uitvaartgroep waren aan-
wezig om de mensen welkom te heten, te luisteren 
en hen op deze dag tot steun te zijn. We hadden de 
gedachteniskruisje voor het altaar geplaatst en velen 
bezoekers staken een kaarsje aan. De gastvrouwen 
hadden de koffie klaar en zo hebben we er samen  
’s morgens een mooie invulling aan kunnen geven.
Ook ’s avonds was de kerk goed gevuld. Het was 
goed dat de kaarsenvoorraad goed op peil was, want 
de kaarsen waren niet aan te slepen. Mede gezien de 
reacties na de viering, heb ik er een goed gevoel over 
gehouden en fijn dat ik hier getuige mocht zijn.
Ik hoop, dat we op deze dag een bijdrage hebben 
kunnen leveren aan iedereen in deze moeilijke tijd 
en ik dank ook diegenen, die aan deze dag hebben 
meegewerkt. 

Rijk van Doorn 
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ZONDAG 31 OKTOBER, HERDENKING VAN ONZE OVERLEDENEN, SOESTERBERG

Het is een mooie en goede gewoonte om onze overledenen op speciale dagen te gedenken. Niet dat 
wij ze anders zouden vergeten, zeker niet. In vele kerken en geloofsgemeenschappen wordt rond 
de datum van 2 november, feest van Allerzielen, speciale vieringen gehouden. Vieringen, waarbij 
extra aandacht wordt geschonken aan degene die wij het laatste jaar hebben moeten loslaten 
in ons eigen gezin, familie vrienden en kennissen en alle anderen die, reeds lang voor ons, deze 
 wereld hebben verlaten.

In onze gemeenschap is een werkgroep, bestaande 
uit John van Kempen, Joke van Kempen en Jannie 
Barlo, die zich ook dit jaar weer hebben ingezet om 
op zondag 31 oktober de jaarlijkse viering, in onze 
kerk, te organiseren. Daarnaast is de familie van 
Laar heel druk met het aansteken en neerzetten van 
de lichtjes op ons kerkhof en de weg ernaar toe.
Zij waren gestart om een uitnodiging te sturen aan 
hen die in het afgelopen jaar een dierbare hebben 
verloren. De uitnodiging gaf in het kort de aanvangs-
tijd en de inhoud weer van de gebedsviering. In deze 
viering, ook bedoeld voor andere gelovigen, kunnen 
wij samen troost zoeken in ons geloof. De gebeden 
en ook de ritus tijdens deze viering spraken mij erg 
aan, even zo het ontvangen van een mooie witte roos 
die ik na afloop op het graf van mijn dierbare heb ge-
legd. Het Caroluskoor, bijgestaan door een soliste en 
een fluitiste, zongen prachtige toepasselijke liederen. 
Na afloop begon de tocht naar het kerkhof achter 
onze kerk. De weergoden waren ons niet zo gezind 
want de regen kwam met bakken uit de hemel. Dat 
weerhield menigeen niet om de tocht te maken.
Met brandende kaarsen die op vele graven waren ge-
plaatst werden zoveel mogelijk de graven van recent 
overleden parochianen gezegend. Elkaar troostend 
en nabij zijn, verlieten wij de rustplaats.

Daarna werd men ontvangen in ons parochiezaal-
tje, voor een kopje koffie of thee en kon men wat 
na praten. Deze ontmoeting heb ik persoonlijk erg 
mager gevonden. Van de werkgroep waren ze wel 
aanwezig. Ik had graag nog iemand van het pasto-
resteam en de mensen van de pastoraatgroep willen 
zien. Maar om mij niet te laten ontmoedigen kan ik 
terug zien op een zeer mooie viering met veel dank 
aan de werkgroep, misdienaars, zangkoor en mede-
werkers en bovendien de vele gelovigen die samen 
het maakten tot een waardig herdenken van hen die 
ons zijn voorgegaan. 

Mogen allen rusten in vrede, een parochiaan
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DE STAMBOOM VAN JEZUS 

Digitale Adventskalender met kinderverhaal 

Op zondag 28 november is de Advent begonnen. Van-
af die dag kan je meelezen met de digitale Advents-
kalender. Dit jaar gaat de kalender over de stamboom 
van Jezus, ook wel de boom van Jesse genoemd. Een 
stamboom vertelt ons waar iemands wortels liggen, 
op wiens schouders hij of zij staat. Met Jezus is dat 
niet anders. Gedurende de vier weken van de Advent 
zullen we vele verhalen horen over zijn bronnen. Als 
vanzelf zullen we daarbij ook toekomen aan vragen 
over onze eigen wortels en bronnen. 
Voor de kinderen is er elke dag een aflevering van 
het prachtige verhaal van Geraldine McCaughrean, 
dat eveneens getiteld is De Boom van Jesse. 
Meelezen en elke dag een mailtje om je voor te 
 bereiden op Kerst? 

Mocht je nog niet aangemeld zijn? 
Geef je op bij Wies Sarot Sarot@marthamaria.nl .
Je kan dan ook aan haar vragen de eerste paar  dagen 
ook nog te sturen.

KERSTPAKKETTENACTIE 2021 

Ook dit jaar willen we, rond de kerstdagen, namens de Soester kerken een 
kerstpakket gaan bezorgen bij mensen in Soest en Soesterberg die het 
financieel moeilijk hebben.

Wij willen deze mensen op deze manier laten weten 
dat er ook aan hen gedacht wordt.  
De Evangeliegemeente Soest, de Gereformeerde 
kerk vrijgemaakt, de Ichtuskerk, de diaconie van de 
Prot. Gemeente Soest en de caritas van de RK kerk 
vragen daarbij om uw medewerking in de vorm van 
aanmeldingen én/of financiële ondersteuning.

Onze werkwijze
Wij ontvangen van kerkgangers maar ook van maat-
schappelijke organisaties (zoals sociale dienst, vluch-
telingenwerk, maatschappelijk werk en voedselbank) 
adressen van mensen die voor een kerstpakket in 
aanmerking komen. Wij gaan ervoor zorgen dat zij 
in de week vóór kerstmis een pakket bezorgd krijgen  
met daarin onder andere levensmiddelen .
We kunnen, mede dankzij sponsoren, redelijk goed-
koop inkopen en het inpakken gebeurt met hulp van 
jongeren uit onze kerken.
Vanaf eind november zamelen we geld in om deze 
actie te kunnen bekostigen en we hopen dat u ons 
financieel  wilt ondersteunen door een bijdrage te 

storten op rekeningnummer 
NL90RABO 030 47 25 390  t.n.v 
college van diakenen o.v.v. Kerstpakket 2021. 
Deze gift is fiscaal aftrekbaar.

Wilt u zélf iemand aanmelden?
U kunt iemand aanmelden via het aanmeldingsfor-
mulier dat u in de kerk vindt of via het aanmeldings-
formulier op de website https://marthamaria.nl.
U kunt dit aanmeldingsformulier per mail opsturen 
tot uiterlijk zaterdag 11 december.
Let wel: het gaat hier alléén om mensen die het 
 financieel krap hebben.  

Wij danken u voor uw medewerking want we kunnen 
er heel wat mensen mee blij maken.

Werkgroep kerstpakkettenactie:
Heleen Sijtsma, Nel Koster, Hans van Hees,  
Wim Floor, Nelly Aijtink, Ans van de Kraats, Klaas 
van Veelen, Adriaan Vonk en Herman Scholten.
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KERNBOODSCHAP: HERDERSTOCHT GAAT DOOR MAAR OP EEN  
ANDERE  MANIER DOOR CORONA

Al tien keer eerder was er een herderstocht in Soest. Door Corona kon de editie van vorig jaar niet 
doorgaan. In 2021 is de herderstocht waarschijnlijk weer terug, met wat aanpassingen. De orga-
nisatie heeft besloten dat de traditie van kerst en de herderstocht dit jaar niet gemist kan worden, 
zolang dit volgens de richtlijnen van de overheid mag. 

Het kerstverhaal wordt op een moderne manier 
 verteld met uiteraard de belangrijke personen uit de 
bijbel. De bezoekers maken kennis met Herodes, de 
drie wijzen en uiteraard zijn Jozef en Maria er ook. 
Naast de personen uit de bijbel zullen er nog andere 
personen op het podium staan. “In een uur proberen 
we het kerstverhaal dit keer in de kerk te vertellen. 
Helaas kan dat nog niet met de magie in de bossen 
bij Cabrio zoals we dat andere jaren gedaan hebben. 
Wij denken wel dat deze uitvoering past in de waar-
devolle traditie van de afgelopen jaren,” aldus Dennis 
ter Beek-Suijkerbuijk namens de organisatie. 
Dit keer is de herderstocht in de Petrus en Paulus-
kerk op het kerkplein op zaterdag 18 december.  

Het is daarmee eerder een kersttheater dan een her-
derstocht. Doordat de bezoekers in de kerkbanken 
blijven zitten is de kans op besmetting met Corona 
klein. Er zal een maximum aan het aantal verkochte 
kaarten zijn, zodat de kerk niet vol komt te zitten 
en er afstand gehouden kan worden. Kaarten kun-
nen vanaf gekocht worden voor twee momenten, 
om 17:30 uur en om 19:30 uur. Kaarten kosten €1,- 
per persoon en kunnen vanaf 19 november alleen 
 gekocht worden in De Fakkel. 

Voor meer informatie: 
Dennis ter Beek-Suijkerbuijk, 0631919556
terbeekdennis@gmail.com

EERSTE COMMUNIE Ouderavond 10 januari 

Op zaterdag 15 januari starten we met de voorbereiding op de Eerste communie. Tot nu toe hebben 
we vier aanmeldingen voor dit grote feest, maar we hopen van ganser harte dat er nog een paar 
enthousiaste kinderen bij komen uit Soest of Soesterberg. 

De Eerste communie vieren we op Hemelvaartsdag, 
donderdag 26 mei 2022. 

Vanaf groep vier zijn kinderen van harte welkom om 
mee te doen. In het project zullen we veel aandacht 
besteden aan de nabijheid van Jezus in ons leven. De 
communie is daar bij uitstek het sacrament voor. We 
komen afwisselend bij elkaar in Soest en Soesterberg 
en ook de vieringen zijn soms in de Petrus en Paulus-
kerk en soms in de Carolus Borromeuskerk. 

Op maandag 10 januari, de eerste schooldag na de 
Kerstvakantie dus, is er een ouderavond in De Sleu-
tel. Deze begint om 20.00 uur. Wanneer je meer in-
formatie wilt hebben, maar ook als je nog aarzelt, 
ben je daar van harte welkom.

Opgave voor de ouderavond en de Eerste communie 
bij Wies Sarot: sarot@marthamaria.nl 
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 Algemeen
KBO SOEST-SOESTERBERG-BAARN

Wat doen jullie nu eigenlijk?
“Wat doen jullie als KBO nu eigenlijk?” is een vraag die vaak gesteld wordt. Mijn antwoord is dan 
altijd “Heb je even?” Want het antwoord is zowel veelzijdig als lang. Per onderwerp neem ik de 
activiteiten met u door.

Belangenbehartiging Senioren
KBO-PCOB is met zo’n kwart miljoen leden en 800 
plaatselijke afdelingen een belangrijke speler in de 
belangenbehartiging voor senioren. We zitten in Den 
Haag aan tafel bij ministers en staatssecretarissen, 
kamerleden en ambtenaren. Maar ook voeren we 
overleg met bijv. de Nationale Ombudsman, de Ne-
derlandse Vereniging van Ziekenhuizen, vakbonden, 
het CBR enz. We focussen daarbij op onze vijf speer-
punten: koopkracht; wonen, welzijn & zorg; digitali-
sering; veiligheid; zingeving. De belangenbehartiging 
wordt gevoed vanuit de vereniging: door kaderleden 
in focusgroepen en netwerken per speerpunt, door 
het ledenpanel, via signalen bij de service-, juris-
ten- en pensioentelefoon, door lezersbrieven enz. 
De samenwerking tussen landelijke en lokale belan-
genbehartigers is essentieel. Over en weer wordt in-
formatie gedeeld en versterken we elkaar. In Soest, 
Soesterberg en Baarn worden de plaatselijke belan-
gen behartigd door het COSBO. (KBO en PCOB) 

Informatievoorziening
10 keer per jaar het Magazine van KBO-PCOB en ons 
informatieblad Soester Venster

Ledenvoordeel 
Collectieve zorgverzekering bij Zilveren Kruis, met 
korting op basisverzekering en aanvullende ver-
zekeringen (oplopend tot honderden euro’s per jaar) 
en een extra pakket speciaal gericht op de behoef-
ten van senioren (o.a. extra fysiotherapiebehande-
lingen). Energiecollectief: voordelige tarieven voor 
elektriciteit en gas. Korting op schadeverzekerin-
gen bij Centraal Beheer. Ander ledenvoordeel, zoals 

 korting op uitjes en producten aangeboden in het 
Magazine.

Activiteiten
Cursussen (w.o. vertrouwd raken met de digitale 
 wereld  via KBO tablet) ,bijeenkomsten, bridgen, 
 klaverjassen en dagtochten.

Ondersteuning en advies
Door onze ouderenadviseur (VOA) op belangrijke ge-
bieden  zoals zorg, inkomen, veiligheid en mobiliteit.
Jaarlijks hulp bij invullen van belastingaangifte en 
hulp en advies via de Unie KBO servicelijn.

Ontmoeten van nieuwe en bekende mensen
Is een van de grote voordelen van het Lidmaatschap. 
Het verbreedt je horizon en kan een heel nieuwe 
 invulling aan je bestaan geven. 

Wat kost het lidmaatschap?
De jaarlijkse bijdrage is maar € 27 per jaar en € 43 
voor 2 personen op hetzelfde adres.

Lid worden?
Aanmelden kan via het aanmeldingsformulier op de 
website www.kbosoest.nl  en bij onze ledenadmini-
strateur Anton Simonis,
antonsimonis@casema.nl  tel. 035-601 99 20

Nog vragen?
Wij beantwoorden ze graag. Stuur een mail naar 
onze secretaris Anton den Ouden, kbossb@xs4all.nl  
of bel 0346- 35 35 65.

Yvonne Dijkhuis, Voorzitter 
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BOEKBESPREKING “ZUILEN ZONDER LAST – Architect Theo Molenboer 1796-1863”

Half oktober verscheen bij Uitgevrij Verloren in 
Hilversum het boek “Zuilen zonder last, archi-
tect Molkenboer 1796-1863” geschreven door 
Bertus Bakker. 

Het boek biedt een analyse van Molkensboer’s bouw-
kundige oeuvre geconcentreerd rondom de bouw van 
nieuwe kerken voor de katholieke gemeenschappen in 
Nederland. In de 19e eeuw was het weer toegestaan 
om kerken te bouwen voor de katholieke geloofsge-
meenschappen. Een periode die ook bekend staat als 
de bouw van Waterstaatskerken, omdat de overheid 
zowel architectonisch als financieel bij veel van deze 
bouwactiviteiten betrokken was. Het is ook de pe-
riode waarin in Soest in 1953 door pastoor Willem 
Steenhoff een nieuwe Petrus en Pauluskerk gebouwd 
werd. Ook deze kerk is ontworpen door architect Mol-
kenboer en het bouwproces wordt beschreven in dit 
boek, en met name vanuit de  visie dat deze architect 
te maken kreeg met een zeer  eigenzinnige pastoor, 
die specifieke architectonische wensen had, die finan-
cieel niet allemaal uitvoerbaar bleken. De bouw van 
de Petrus en Pauluskerk wordt in het boek getypeerd 
als de overgang van het  neoclassicisme naar de ne-
ogotiek in de bouwstijl die door Molkenboer wordt 

uitgewerkt. In het boek wordt een 
veelheid aan ontworpen  kerken 
beschreven ook die in onze regio 
zijn gebouwd (o.a. Amersfoort, 
Hilversum, Zeist, Utrecht). Bertus 
Bakker heeft voor zijn boek uit-
gebreid onderzoek gedaan welke 
ook blijkt in de paragraaf die aan 
de totstandkoming van de Soester 
HH Petrus en Pauluskerk wordt besteed. Opvallend is 
dat daarin niet alleen aandacht wordt besteed aan de 
specifieke wensen van de eigenzinnige en geleerde 
opdrachtgever pastoor Willem Steenhoff, als ook aan 
zijn  relatie met het Koninklijk Huis en de belangeloze 
inzet van veel Soesters bij de bouw om de kosten 
te drukken. De wens van pastoor Steenhoff om in 
de kerk te  laten lijken op de Basiliek van S. Maria 
Maggiore in Rome te laten lijken, was financieel niet 
haalbaar, toch hebben sommige specifieke elemen-
ten wel een plek gekregen in dit bouwwerk in Soest. 
In 1968 is de kerk afgebroken vanwege de hoge kos-
ten van het onderhoud. Gelukkig is de toren bewaard 
ge bleven en zorgt nog steeds voor een Italiaanse uit-
straling zoals pastoor Steenhoff die voor ogen had.
ISBNnummer 9789087049577

INLOOPHUIS SOEST: NIEUW AANBOD

Het Inloophuis heeft een mooi nieuw aanbod 
voor alle inwoners van Soest. Je vindt ons in de 
Binnenhof (zijvleugel Open Hof) aan de Veen-
besstraat 2.

Buurtbalie (inloop)
Elke maandag en vrijdag 10:30-13:00 uur kun je bin-
nenlopen voor een kop koffie en ontmoeting. Naast 
gezellig praten, kun je om 12:00 – als je wil – een 
vers bereide tosti mee eten. Gratis natuurlijk. Naast 
een luisterend oor, kun je ook terecht voor prakti-
sche zaken. Hulp bij het invullen van formulieren, 
aanvragen indienen of het bedienen van smartphone 
of computer, het kan allemaal. Dan gaan we even 
apart zitten en bekijken in alle rust hoe we je vraag 
kunnen oplossen. Komen we er samen niet uit, dan 
zorgen we ervoor dat je goed wordt doorverwezen. 
Maatschappelijk Spreekuur (inloop)
Elke eerste maandag van de maand is er een maat-
schappelijk spreekuur om 11:00 uur. Je hoeft je hier 
niet voor aan te melden. Je kunt gewoon binnen lopen. 
Maatschappelijk werker Yvonne van Welzin/SWOS zit 
voor je klaar en beantwoordt graag al je vragen.

Themabijeenkomsten (aanmelden)
Het Inloophuis organiseert regelmatig themabijeen-
komsten met deskundigen uit Soest. Dit jaar staat op 
het programma:
-  13 december: Een goede oude dag in Soest 

Bij ouder worden komen er veel praktische vragen 
naar boven. Over kleiner wonen, speciale voor-
zieningen, het regelen van goede zorg en meer. 
Ouderenwerker Jenneke van SWOS (Stichting 
Welzijn Ouderen Soest) geeft antwoord op al je 
vragen en vertelt je over de voorzieningen die er 
in Soest zijn. Om ervoor te zorgen dat ook jij in 
de toekomst een goede oude dag beleeft. Goede 
voorbereiding is immers het halve werk!

De themabijeenkomsten zijn op maandagmiddag 
13:30-15:00 uur. Aanmelden is verplicht, graag min-
stens enkele dagen van tevoren. Deelname is  gratis. 
Opgeven kan via 06-58875243 of coordinator@in-
loophuissoest.nl (Nadia Kroon). Je bent van harte 
welkom. Kom je wat eerder dan kan je een tosti mee-
eten tijdens de Buurtbalie-inloop!

Nadia Kroon, Coördinator Inloophuis Soest
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 KERKHISTORIE IN SOEST EN SOESTERBERG
Door René van Hal

Misweek Soestdijk 1947
Tot aan het Tweede Vaticaans Concilie werden in de 
katholieke kerken in Soest en Soesterberg soms wel 
jaarlijks retraiteweken, 40-urengebed, misweken of 
missieweken gehouden. Dan werden er één of meer 
priesters van buiten de parochie uitgenodigd om tij-
dens die week predicaties te verzorgen tijdens de te 
houden vaak feestelijke vieringen. Vaak waren dat 
paters verbonden aan een van de vele kloosterordes. 
Van sommige van die redenaars, zoals ze genoemd 
werden, zult u zeker nog wel de namen kennen zo-
als de paters Borromeus de Greeve (franciscaan) en 
zijn neef Henri de Greeve (jezuïet), of Werenfried van 
Straaten (Norbertijn). 
In de week 16 tot 23 november 1947 werd in de 
H. Marie Onbevlekt Ontvangen Soestdijk een van die 
Misweken gehouden. Daarvoor waren twee paters 
Capucijnen uitgenodigd om de predicaties te verzor-
gen, t.w. pater Genesius en Chrysostomus (klooster-
namen).
Rondom deze Misweek werd ook een gedachte-
nisprentje uitgeven, die bijgaand is afgedrukt. Op de 
voorkant een beeltenis van Jezus aan het kruis met 

de tekst “O vita, sine  qua morior”, ofwel vertaald 
“Jezus sterft aan het Kruis”. 
Op de binnenzijde staan duidelijk een verschillende 
opdrachten aan de parochianen, waaronder de op-
roep dat bij elke viering minimaal één lid van het 
gezin aanwezig is, die de boodschap kan doorgeven 
aan de andere gezinsleden.
En wat eigenlijk wel op elk gedachtenisprentje uit die 
tijd voorkwam is het feit dat er een gebed op staat.
Gedachtenisprentjes lijken wat uit de mode te zijn 
geraakt. Voorheen werden ze niet alleen bij over lijden 
van een familielid uitgegeven of bij een wijding of in-
trede van een priester, broeder of zuster uitgebracht 
dan wel bij een “kerkelijk” jubileum, maar ook bij een 
geboorte, de eerste dan wel plechtige  communie. 
Dat soort prentjes werden vaak onderdeel van het 
missaal dat werd gebruikt bij het bijwonen van een 
eucharistieviering en lof.

In Museum Soest in de religieuze hoek op de zolder 
zijn nog verschillende voorbeelden hiervan terug te 
vinden.
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We wachten op de koning…
Wachten, wachten, wachten…

Hoe lang nog?

Heb geduld…
Als je iets gezaaid hebt
duurt het een tijd voordat 

het zaad uitkomt.
En als het zaad is uitgekomen

duurt het nog wel even
voor de plant volgroeid is.

Hoe lang nog? 

Nog even, dan breekt het Licht door!

ADVENT

De periode van de advent is een christelijk gebeuren van stil worden en verwachten, van voorbe-
reiden en leven naar het kerstfeest toe. Kerstmis is voor christenen een herdenkings- en herinne-
ringsmoment van de geboorte van Jezus. Zij kijken uit naar het moment dat Jezus – ‘Emmanuel’ of 
‘God-met-ons’ - ook in het eigen leven geboren mag worden. De langverwachte Messias komt als 
een schamel kind ter wereld, een teken van tegenspraak. In deze periode worden christenen uitge-
nodigd een grondhouding van verwachting en openheid aan te nemen. Zij maken hun hart klaar om 
Hem te ontvangen en opnieuw binnen te laten.

Het komende ‘Licht’
De adventskrans is een christelijke, symbolische, 
beeldende uitdrukking van verwachting en hoop. Het 
woord advent, komt van het Latijnse ‘adventus’ wat 
‘de komende’ betekent, ‘God komt naar ons toe’.
In de geboorte van Jezus herkennen ze de mens-
wording van God in de wereld. Hij is voor christenen 
een ‘lichtend’ voorbeeld om naar te leven. Jezus’ da-
den werden door mensen als een ‘licht’ in de ‘duister-
nis’ van hun bestaan ervaren. In hem herkenden ze 
Gods ‘licht’ voor de mensen.

Christenen zeggen van Jezus: ‘Hij is het licht van de 
wereld’. Eveneens is de Advent de periode van ver-
wachting van Jezus’ wederkomst op aarde. De lezin-
gen uit de bijbel in de periode van de advent verwij-
zen naar duisternis en licht in het leven. ‘De nacht 
loopt ten einde, de dag breekt aan’ (Rom 13,12) en 
‘Het volk dat rond dwaalt in het donker ziet een hel-
der licht. Over hen die wonen in een land vol duis-
ternis gaat een stralend licht op’ (Jes 9,1). De Ad-
vent is ook de periode van verwachting van Jezus’ 
wederkomst op het einde der tijden, wanneer God 
“alles in allen” zal zijn. De Advent begint op de zon-
dag die het dichtst ligt bij het feest van Sint-Andreas 
(30 november), soms dus al eind november, nog vóór 
Sinterklaas. De advent telt in ieder geval altijd vier 
zon dagen, maar omdat Kerstmis niet perse op een 
zondag valt, kan het aantal weekdagen verschillen. 
Dit jaar is het afgelopen weekend begonnen. De zon-
dagen van de adventstijd heten 1e, 2e, 3e, 4e zondag 
van de Advent. De eerste zondag is traditioneel ook 
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de eerste dag van het nieuwe kerkelijke jaar. In de 
liturgie vormen Advent, Kerstmis, Onnozele Kinde-
ren (28 december), het Feest van de Heilige  Familie 
(zondag tussen kerst en nieuwjaar), Driekoningen 
(6 januari) en het Doopsel van Jezus (zondag na  
6 januari)  samen de ‘Kerstkring’.
Vroeger begon de Advent met Sint-Maarten  
(11 november). Die periode van zes weken kende 
ook vastendagen, vergelijkbaar met de periode van 
de vasten voor Pasen.
Het gebruik van de adventskrans zoals we dit van-
daag kennen is afkomstig van een gebruik in kloos-
ters waar men in de duistere kamers extra licht cre-
eerde voor de advent. Voor de gelegenheid werd de 
lichtboog met groene takken en kaarsen versierd. 
Met Kerstmis werd de krans omhoog getrokken als 
een kroonluchter.

Een krans van licht met vier (rode) kaarsen

De meest bekende adventskrans is de groene krans 
met de vier rode kaarsen en het rode lint, tekens van 
leven en liefde, hoop op licht. Elke zondag van de 
advent wordt er telkens één rode kaars meer aange-
stoken. Het symboliseert de toename van het licht, 
het overwinnen van de duisternis, het groeien van de 
hoop en de verwachting naar de komst van de Messi-
as. Vlak voor Kerstmis branden dan vier kaarsen. Op 
kerstdag zelf kan men de kerstkaars ontsteken. Dat 
is een witte (grote) kaars die men midden in de krans 
plaatst. Wit is het symbool voor de zuiverheid van 
Christus, de puurheid van een kind.
Rond de krans wordt een rood lint gewikkeld. De rode 
kleur is de kleur van het leven. Ze verwijst naar de 
kleur van het bloed, en ook van de liefde en de harts-
tocht. Ook rijpe vruchten en bessen zijn vaak rood. 
Daarom is rood ook een feestkleur, want feesten wij-
zen op de overvloed van leven(levensvruchten) en 
vreugde. Rood verwijst verder naar warmte, het vuur 
en de zon. De rode kleur van de eeuwige levens-
stroom wordt gesymboliseerd door het aanbrengen 
van een rood lint dat omheen de krans wordt gewik-
keld.

Als men in de advent de kleuren van de liturgie volgt, 
hanteert men op de groene adventskrans paarse 
kaarsen  en paarse linten. De advent is een periode 
van bezinning en inkeer. Vandaar de paarse kleur in 
deze tijd van het jaar. In deze adventsperiode wordt 
ook vaak de bloemschikking wat soberder gemaakt, 
met takken of paarse bloemen. Elke week wordt er 
dan iets toegevoegd, totdat  met kerst de kerk uit-
bundig wordt versierd. Op de 3de zondag van de ad-
vent wordt het “gaudete” (verheugt u) gezongen en 
dan draagt de priester roze gewaden als teken van 
vreugde omdat de komst van de Heer aangekondigd 
werd en men al voorbij de helft van de advent is. Met 
Kerstmis worden de paarse linten vervangen door 
witte linten en de krans wordt omhoog gehangen in 
het gewelf van de kerk. 
Een adventskrans kan ook een “lichtkrans” zijn. Die 
adventskrans wordt opgebouwd van donker naar 
licht. Jezus is het Licht van Kerstmis. Op de eerste 
adventszondag wordt een donkere kaars aangesto-
ken, bijvoorbeeld diepblauw. Dan volgen kaarsen 
met een lichtere kleur: vb. groen, dan oranje en geel, 
of variaties van donkerblauw naar lichtblauw. De mo-
gelijkheid is ook van klein naar groot enz.

“IEDERE TWEE MINUTEN OVERLIJDT 
EEN MOEDER”
Tijdens de ad-
ventsperiode – de 
periode van vier 
weken vooraf-
gaand aan Kerst-
mis - vragen we via de Adventsactie aandacht 
voor de hoop. Hoop op de komst van het Licht. 
Hoop op een betere wereld. Hoop dat iedereen 
kan delen in overvloed en dat op een dag alle 
mensen een waardig leven kunnen leiden. Hoop 
is nooit vanzelfsprekend. Daarom vertellen we 
verhalen van mensen die met hun toewijding en 
hun liefde een verschil maken.

Hoopvolle ontwikkelingen rond de zorg 
voor moeders en jonge kinderen
In 2019 was de kindersterfte gedaald tot het 
laagste punt ooit. Bij moeders daalde het aan-
tal sterfgevallen met meer dan een derde ten 
opzicht van 1990. Het helpt dus enorm deze 
belangrijke, kwetsbare groep te steunen met 
concrete hulp en dat geeft hoop! Adventsactie 
steunt dit jaar vier projecten die zich richten 
op goede, bereikbare zorg voor moeder en kind 
rondom de zwangerschap, de bevalling en de 
periode erna.
In de vieringen van 11 en 12 december wordt 
er in onze kerken extra gecollecteerd voor deze 
Adventsactie. Wilt u naast deze collectes deze 
actie steunen? Uw bijdrage is enorm welkom. 
U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer 
NL89 INGB 0653 1000 00 t.n.v. Adventsactie.
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KERST BIJ DE KAPPER
door Rudolf Roos

Buiten was het guur weer en joeg de wind de 
sneeuw in het rond. Maar binnen, binnen in de war-
me kapperszaak…
… speelde de radio zijn favoriete kerstliedjes. Kap-
per Sergio bezemde met ferme vegen de haren 
rond zijn kappersstoelen weg. Hard werken, die 
kerstperiode, maar ook beregezellig. Zo meteen de 
laatste klant, en dan lekker een paar dagen genie-
ten met de familie.
Voor de deur stopte een taxi. De taxichauffeur hielp 
een oude dame uit de auto. Aan zijn arm bracht hij 
haar door de glibberige sneeuw naar de deur.
“Ha die Gerda, kom binnen meid!”
De deur ging snel weer dicht om de sneeuw en de 
kou buiten te houden. Over een uur zou ze door een 
andere taxi weer opgehaald worden.
Gerda zakte neer in de kappersstoel. “Koffie was 
het hè, met melk en suiker?” Ze knikte.
De groeven in haar gezicht zagen er dieper uit dan 
anders, en haar ogen keken wat waterig in de gro-
te kappersspiegel. Op zijn gemakje maakte Sergio 
een kopje koffie. “’t Is koud hè Gerda.” Ze knikte.
“Hoe is het ermee, Gerda?”, zei Sergio terwijl hij 
haar het kopje koffie gaf en achter haar ging staan. 
Ze keek hem in de spiegel aan.
“Moeilijk, Sergio, moeilijk. Ik wil niet klagen hoor, 
maar… ik mis hem zo.”
Ze keken allebei naar de stoel. De stoel waar hij 
altijd zat om de vrouwenblaadjes te lezen die op 
het tafeltje lagen. En naar het bankje buiten voor 
het raam, waar ‘ie dan altijd even ging zitten roken 
terwijl hij op haar wachtte.
Sergio knikte. Ondertussen zette hij de benodigd-
heden voor het knippen en watergolven klaar. 21 
jaar knipte hij ze al. Ze kwamen altijd samen. En 
wat een lol hadden ze gehad met z’n drieën. Er had 
zelfs wel eens een klant gevraagd of ze broers en 
zussen waren. Ja, zijn dag was al goed geweest als 
hij ’s morgens hun afspraak had zien staan in zijn 
agenda.
“Ga je nog wat leuks doen met de kerstdagen?” 
Stomme vraag. Ze hadden geen kinderen gehad en 
de meeste familie was al overleden.
Moedig keek ze hem aan. “Ik ga er het beste van 
maken, Sergio.”
Hij staarde naar de beslagen ramen. “Zelfde als de 
vorige keer?”
Ze knikte, maar toch aarzelde hij. Wat er nu in zijn 
hoofd rondspeelde. Dat kon toch niet? Maar, waar-
om eigenlijk niet? Waarom niet gewoon doen?
Snel begon hij te praten, ratelen haast. “Zeg Gerda, 

wat als ik je eens een heel nieuw, ander, feestelijk 
kapsel geef. Met een verrassing? Nee, geen vragen 
stellen. Ik heb een plan! Vertrouw me!”
Ze keek hem nieuwsgierig aan. Toch ook met een 
klein glimlachje om haar mond. Die gekke Sergio 
ook altijd.
Toen hij klaar was herkende ze zichzelf niet meer 
terug. Die blauwpaars geverfde lok, dat kon toch 
eigenlijk niet voor een dame van haar leeftijd… 
Maar, het had ook wel iets chique. En Sergio had 
gezegd dat het goed bij haar ondeugend glinsteren-
de ogen pastte.
De taxi stond al een tijdje buiten te wachten. “Maar 
Sergio…”
“Ssst, niets vragen, mijn plan is nog niet klaar!”
Hij hielp haar in haar jas en in de taxi. Hij smoesde 
wat met de chauffeur en keek haar nog een keer 
met een grijns aan.
“Morgen om tien uur word je opgehaald. Doe je 
feestelijke jurk aan!”
Op eerste kerstdag stapte Gerda ’s morgens nieuws-
gierig en opgewonden in de taxi. Die stopte bij een 
huis dat ze helemaal niet kende. De deur zwaaide 
open en daar stond, met een rode kerstmuts op zijn 
hoofd en een enorme lach op zijn gezicht: Sergio! 
Hij kwam naar haar toe, kuste haar op haar wangen 
en nam haar mee naar binnen.
“Broers, zussen, neefjes en nichtjes. Vandaag heb-
ben we een eregast, die ik speciaal uitgenodigd heb 
omdat ik het zo’n fijn mens vindt. Dames en heren: 
Gerda!”
Een beetje verlegen maar toch ook wel genietend 
ging Gerda op in de warmte van de familie. Een uur-
tje later keek ze dankbaar naar Sergio. Hij grijnsde 
terug en gaf haar zijn grootste knipoog.
De kapper bestaat echt

Ik heb dit kerstverhaal ooit geschreven als kerst-
cadeau voor mijn kapper. Het is niet echt gebeurd, 
maar bij hem… had dit zomaar echt kunnen gebeu-
ren. In deze versie heb ik wat dingen aangepast en 
de naam van de kapper veranderd.
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 Lief en leed
Overleden
Soest
Wilma de Jager-van der Louw (67 jr) * 7 juli 1954  † 10 november 2021

Afgelopen maand zijn geen kinderen gedoopt, en in Soesterberg geen parochianen overleden.

 Misintenties 

HH Petrus en Pauluskerk
4 - 5 december
Wilma de Jager-van der Louw; overleden ouders 
Johan van Esveld en Cathrien van Esveld-Wolken; 
overleden ouders Spijker-Wigtman; fam. Kanne-Koot 
en ouders fam. Koot-Elsendoorn; Pastor Hans van de 
Schepop; Herman Schimmel, Cilia Schimmel-Verhoef 
en Gijs Schimmel; Co Verlaan en Bep Verlaan-de 
Bruin; Tine Heinhuis-Hartevelt;
Joop Hilhorst; Fred Marsman(jgt)
11 - 12 december
Wilma de Jager-van der Louw; Pastor Hans van de 
Schepop; Piet en Marie van Nieuwburg-Langendorff; 
overleden ouders Kuijer; Ben Kuijer en Harry 
Kuijer;Gerda de Bruin-Zwarthoed
18 - 19 december
Wilma de Jager-van der Louw; fam. Kanne-Koot 
en ouders fam. Koot-Elsendoorn; Pastor Hans van 
de Schepop; overleden ouders Spijker-Wigtman; 
overleden ouders Jan en Annie van Poppelen-van 
Logtestijn; Mies Kuijer-Hilhorst en overleden familie; 
Gerard van Roomen; Tine Heinhuis-Hartevelt; Alie 
van den Hengel-van ‘t Klooster
24 – 25 - 26 Kerstavond/kerstmis
Wilma de Jager-van der Louw; Jos Verhoeven; Henk 
van ’t Klooster; Sjors Karwoczik; Coby Karwoczik-
Kuijer; Lia Tolboom-Karwoczik; Bianca Swennenhuis-
Karwoczik; Ine Grimbergen en Jan Persoon; Hans de 
Beer; Cees Stolwijk; Johannes Okhuijzen, Henrica 
Okhuijzen-van Rooijen en hun kinderen; Pierre 
Backelandt; Gerda de Bruin-Zwarthoed; Alie van 
den Hengel-van ’t Klooster; Harry Rademaker en 
Riek Rademaker-Beuken; Herman Schimmel, Cilia 
Schimmel-Verhoef en Gijs Schimmel;
31 december Oudjaarsavond
Wilma de Jager-van der Louw; Dini Backelandt-
Hazelhoff; Tine Heinhuis-Hartevelt; Alie van den 
Hengel-van ‘t Klooster
1 - 2 januari 2022
Fam. Kanne-Koot en ouders fam. Koot-Elsendoorn; 
Tine Heinhuis-Hartevelt; overleden ouders Johan van 
Esveld en Cathrien van Esveld-Wolken; Co Verlaan en 
Bep Verlaan-de Bruin

St. Carolus Borromeuskerk
4 - 5 december
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
11 - 12 december
Arnold en Mies Bluekens; Maria Theodora Parlevliet; 
overleden ouders Weerdesteijn-Merts en dochter 
Corry; Joh Brouwer en Petronella Brouwer-
Weerdesteijn
18 - 19 december
Maria Theodora Parlevliet; overleden ouders 
Weerdesteijn-Merts en dochter Corry; Joh Brouwer 
en Petronella Brouwer-Weerdesteijn
24 – 25 december Kerstavond/kerstmis
Maria Theodora Parlevliet; Hendrikus Parlevliet 
en Maria Parlevliet–Ruijgrok; overleden ouders 
Weerdesteijn-Merts en dochter Corry; Joh Brouwer en 
Petronella Brouwer-Weerdesteijn; Pastoor Ludovicius 
Rademaker; Maria Theodora Parlevliet; overleden 
ouders Weerdesteijn-Merts en dochter Corry; Joh 
Brouwer en Petronella Brouwer-Weerdesteijn
1 - 2 januari 2022
Maria Theodora Parlevliet; overleden ouders 
Weerdesteijn-Merts en dochter Corry; Joh Brouwer 
en Petronella Brouwer-Weerdesteijn
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KERSTVIERING 

In de 3e week van de advent heeft de de KBO Soest- Soester-
berg-Baarn een kerstviering georganiseerd in de H. Petrus en Pau-
luskerk, Soest op donderdag 16 december. Aanvang: 14.00 uur.
Het thema van de eucharistieviering is “Op weg naar Hem”.
Celebrant is pastoor Joachim Skiba, en muzikale ondersteuning door 
cantores o.l.v. Jan Schuring.
Wij hopen u graag te ontmoeten, wel verzoeken wij u van te voren aan te melden bij ons Parochie secretariaat 
(035-6011320 of 035-7400005).
Vervoer dient u een week van te voren aan te vragen bij mevrouw Joke v.d. Breemer, tel. 035-6020206 
(bereikbaar in de avonduren)

De liturgiecommissie KBO

KERST COLLECTE!

Tijdens de vieringen met kerst is ook dit jaar weer 
gekozen voor twee goede doelen:
•  het project van Sabine Nijland  Noord Oeganda 

en Zuid Soedan;
•  het project in Brazilië, van Hermien Boudens en 

José Kodden 
Sabine Nijland: een project in Zuid Soedan.
Een deel van de opbrengst van de collecte is  be-
stemd voor een weeshuis- en straatkinderenproject 
in Juba, de hoofdstad van Zuid Soedan. Het land 
dat sinds 9 juli 2011 onafhankelijk is geworden van 
Soedan (het Noorden), is volop in ontwikkeling en 
kampt met grote schade van de langslepende bur-
geroorlog (van 1954 tot 2005), geweldsincidenten 
en onrust, vooral in de grote steden en de grensge-
bieden. Er is in 2018 een vredesakkoord getekend, 
en hopelijk kan de opbouw van het land hervat wor-
den waar de mensen in 2011 zo op gehoopt had-
den.
Veel mensen die jaren lang in vluchtelingenkampen 
hebben gezeten, onder andere in Noord Oeganda, 
komen weer terug en in grotere steden als Juba zijn 
veel oorlogswezen en weduwen.
De organisatie Cord South Sudan werkt nauw sa-
men met andere lokale organisaties aan het opzet-
ten van een project voor weeskinderen en straat-
kinderen. Onderdak en onderwijs hebben prioriteit. 
Het aantal aanvragen neemt fors toe en uw hulp is 
van harte welkom.

Hermien Boudens en José Kodden:een project 
in Brazilië
In de tachtiger jaren, tijdens haar theologiestudie, 
liep Hermien een jaar stage in noord-oost-Brazilië 
samen met José Kodden. Na haar studie ging Her-
mien haar hart achterna en keerde terug, om er 
te werken ten dienste van de kerkelijke basisge-
meenschappen als pastoraal opbouwwerkster. In 
de eerste 5 jaar werd zij uitgezonden door Mensen 
met een Missie (MM) en daarna verbonden met het 
aartsbisdom Utrecht. Een van haar projecten daar, 
was het waterproject, waarvoor José Kodden boek-
jes heeft geschreven, waarvan de opbrengst naar 
dit project ging. 
25 Jaar geleden werd de Stichting van de Kerkelijke 
Basisgemeenschappen opgericht in Caruaru, in het 
door droogte en armoede geteisterde noordoosten 
van Brazilië. Belangrijkste doelstelling: het orga-
niseren van de basisgemeenschappen in de regio, 
middels netwerken, scholing en het stimuleren van 
actieve deelname in kerk en samenleving. De stich-
ting kreeg in de eerste 15 jaar van haar bestaan 
steun van onder meer Adveniat, Miserior, Cordaid 
kon mede daardoor een vormingscentrum bouwen 
en vele cursussen geven aan vrijwilligers van de 
basisgemeenschappen rond de thema’s Bijbel, gen-
der, gezondheid, politiek, tuinbouw, bijenteelt, wa-
ter en grondproblematiek. De laatste jaren is die 
steun weggevallen en komen we (krap) rond van de 
opbrengst uit de verhuur van het vormingscentrum.

EXTRA VIERINGEN DOOR DE WEEK
Petrus en Pauluskerk op woensdag en vrijdag om 9.00 uur viering in het Stiltecentrum.
De St. Carolus Borromeuskerk is geopend op dinsdag- en vrijdagochtend van 10-12 uur voor een gebed, 
het aansteken van een kaarsje, of om rustig te zitten.

 Vieringen Soest-Soesterberg 
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Datum Tijd Kerk Viering Voorganger Muziek

Za 4 dec 19.00 uur P&P WenC viering J. Roest Cantores Canto Nuovo

Zo 5 dec   9.00 uur P&P Eucharistie M. Meneses Koor G. Muts

Zo 5 dec 10.30 uur Carolus B Gezinsviering W. Sarot Caroluskoor

 Dit weekend extra collecte Adventsactie 

Za 11 dec 19.00 uur Carolus B Eucharistie M. Meneses Caroluskoor

Zo 12 dec   9.00 uur P&P Eucharistie J. Skiba Canto Nuovo

          

Za 18 dec   P&P Geen viering  I.v.m. herderstocht

Za 18 dec 19.00 uur Carolus B Eucharistie J. Skiba Caroluskoor

Zo 19 dec 10.00 uur P&P WenC viering J.v. Kempen Cantores

     

Vr 24 dec 18.00 uur P&P WenC viering W. Sarot Orgel: R. Tromp

Vr 24 dec 19.30 uur P&P WenC viering J. Roest Inspiratie

Vr 24 dec 22.00 uur P&P WenC viering Mw. Stolwijk Joyful

Vr 24 dec 21.00 uur Carolus B Eucharistie J. Skiba Caroluskoor

           

Za 25 dec   9.00 uur P&P Eucharistie M. Meneses Canto Nuovo

Za 25 dec 11.00 uur Carolus B WenC viering J.v.Kempen Caroluskoor

     

Zo 26 dec 10.00 uur P&P WenC viering Mw. Stolwijk Samenzang

     

Vr 31 dec 19.00 uur P&P Eucharistie M. Meneses Canto Nuovo

     

Zo 2 jan   9.00 uur P&P Eucharistie M. Meneses Inspiratie

Zo 2 jan 10.30 uur Carolus B WenC viering J.v. Kempen Caroluskoor

     

Za 8 jan 19.00 uur Carolus B Eucharistie J. Skiba Caroluskoor

Zo 9 jan 10.00 uur P&P WenC viering G. Buis 

KERST VOOR DE KINDEREN
Kleuterkerk zondag 19 december 12.00 uur in 
de Carolus Borromeuskerk
vrijdag 24 december 17.00 uur in de Petrus en 
Pauluskerk
Voor peuters en kleuters is er op zondag 19 decem-
ber en op kerstavond een Kerstviering waarin ze 
volop mee mogen doen. Samen met de kinderen 
spelen we het Kerstverhaal uit en zingen we be-
kende Kerstliedjes. Alle kinderen mogen meedoen. 
Het is uiteraard extra leuk als ze verkleed komen. 
Dat hoeft niet ingewikkeld te zijn, met een blauwe 
hoofddoek ben je al gauw een mooie Maria, met 
een stok in je hand een zorgzame herder. 
Superleuk zou het zijn wanneer we een echte baby 
 Jezus in onze mooie kribbe zouden kunnen leggen. Ben 
of ken jij een ouder met een kleintje, dan horen we 
heel graag of je wilt komen. (sarot@marthamaria.nl) 

Driekoningen 6 januari half vier tot vijf uur in 
De Sleutel
Midden in de Kerstvakantie vieren we Driekoningen. 
We vertellen het verhaal over de wijzen uit het Oos-
ten, zingen liederen en maken kronen, eten taart 
met een rozijn, zodat we weten wie onze  koning is 
en knutselen samen een Driekoningenzegen  voor 
naast de voordeur. Kinderen tussen de zes en de 
twaalf zijn van harte welkom 
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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
De Sleutel:maandag t/m vrijdag
van 9.00 – 16.00 uur
Als het centrale secretariaat op dinsdag gesloten 
is, is het parochiecentrum bereikbaar onder
telefoonnummer 035-7400005 / e-mail: 
secretariaatWS@marthamaria.nl 

Het secretariaat is gevestigd in parochiecentrum 
De Sleutel (bij de HH Petrus en Pauluskerk, 
ingang aan de Steenhoffstraat). 
In het parochiecentrum kunt u ook terecht voor 
een kopje koffie of een praatje. 
Reserveringen en verhuur van zalen via het 
secretariaat.  

Kerken: 
HH. Petrus en Pauluskerk
Kerkplein 2
3764 AW Soest
(035-6011320) 
Vieringen za. of zo. (volgens rooster)

St. Carolus Borromeuskerk
Rademakerstraat 159
3769 LB Soesterberg 
(0346-351521)
Vieringen za. of zo. (volgens rooster)

Naast de weekend vieringen zijn er: 
Op woensdag en op vrijdag een viering om  
9.00 uur in Het Stiltecentrum behorende bij de  
HH Petrus en Pauluskerk. 
Eerste woensdag van de maand is hier om 19.00 
uur rozenkrans bidden. 
In de maanden mei en oktober alle woensdagen.

Bankrekeningen 
Rekeningnummer algemeen Soest 
IBAN NL 90 RABO 0379913194 
Rekeningnummer Kerk/gezinsbijdrage Soest
IBAN NL 61 RABO 0315996536
Rekeningnummers misintenties en  
kerkbijdrage Soesterberg
IBAN NL05 RABO 0375201785 of 
IBAN NL05 INGB 0000553800

Bereikbaarheidstelefoon voor 
ziekenzalvingen en uitvaarten   
035-6035518

Pastoraatgroep Soest-Soesterberg
Aanspreekpunt en coördinatie van pastoraat, 
liturgie, diaconie en catechese 
-  Ineke Spijker voorzitter Soest 

035 6022210  intovini@ziggo.nl 
-  Marian Marijnen  voorzitter Soesterberg   

0346 353803 mamarijnen@planet.nl  

Locatieraad Soest-Soesterberg
Aanspreekpunt betr. organisatie, financiën,  
beheer en onderhoud gebouwen
-  Jan Roest  voorzitter  

035 6018355  jan.rita.roest@ziggo.nl

Aanlevering kopij
Berichten voor RK Drie Punt kunnen gestuurd 
worden naar het e-mailadres 
redactieWS@marthamaria.nl 
of 
redactieCB@marthamaria.nl
uiterlijk op 10 december as.   
Het volgende nummer verschijnt 
op 5 januari 2022.

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


