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 Bericht van de redactie

 Bericht van de pastoraatgroep / locatieraad

De zomer is inmiddels alweer voorbij, helaas met 
toch wel flinke buien, en een beetje te weinig 
zon. Misschien bent u nog op vakantie geweest 
hier in Nederland, of elders, en gaan de kinderen 
ook weer naar school. Langzaam nadert de 
herfst, wat al te merken is aan de uitgebloeide 
bloemen en het vroeger donker worden. Alles 
begint weer langzaam op te starten, met 
inachtneming van de coronamaatregelen. Zo 
ook in de kerken. 

Er is een catechese programma opgesteld voor jong 
en oud. In september wordt er een GIRO viering 
georganiseerd voor en door jongeren vanuit de 
Martha en Martha parochie en de OLV parochie uit 
Amersfoort. Tijdens het Open Monumentenweekend 
zal de St. Carolus Borromeuskerk geopend zijn met 
een interessant programma. In de Vredesweek zullen 
er activiteiten zijn, en helaas volgt de slotviering van 
de H Familiekerk in oktober, nu deze te koop staat. 

We hopen, dat de coronamaatregelen gaan 
verdwijnen, dat we elkaar weer kunnen ontmoeten 
en dan zal er ook weer meer leven zijn in De Sleutel 
met dagelijks onze gastvrouwen en heren aanwezig, 
dus loop eens binnen voor een kopje koffie of thee 
en een praatje. 

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 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. In ons vorige nummer stond een oproep voor het ontwerpen van een nieuwe voorkant van ons 
lokale parochieblad voor Soest en Soesterberg. 

Daar wij op dit moment nog niet veel creativiteit hebben gezien van de jongeren (tot 25 jaar), dagen 
wij nu ook ouderen 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.

Wie bedenkt iets en laat zien wat hij of zij kan?
Inleveren van de ontwerpen kan tot uiterlijk 19 september 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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 Berichten vanuit het parochiebestuur

CENTRAAL SECRETARIAAT H.H. MARTHA-EN-MARIAPAROCHIE

De Sleutel is het parochiehuis van de rooms-katho-
lieke gemeenschap in Soest. Het is gebouwd als ont-
moetingscentrum voor parochianen, voor lezingen, 
film, catechese, bijeenkomsten die gerelateerd zijn 
aan het geloofsleven van parochianen en aan de ver-
antwoordelijkheden die zij hebben in de maatschap-
pij. Bij de oplevering van De Sleutel is het secretariaat 
van de Willibrordparochie verhuisd van de pastorie 
van de H.-Familie naar dit nieuwe gebouw. Vaste me-
dewerkster van het secretariaat is al enige jaren Joke 
van Kempen. Zij wordt op vaste momenten door de 
week geassisteerd door Gerda Schimmel. Om gasten 
te ontvangen en hand-en-spandiensten te verrichten 
zijn ook gastvrouwen en heren aanwezig.
Bij de fusie tot de H.H. Martha-en-Mariaparochie, 
waar de Willibrord-geloofsgemeenschap onderdeel 
van uitmaakt, ging het parochiebestuur gebruik 
maken van De Sleutel voor het centrale secretari-
aat en kreeg Joke van Kempen ook werk te doen 
voor het bestuur en voor andere locaties van de 
Martha-en-Mariaparochie. Haar werkzaamheden zijn 
voor 60% voor de Willibrordgemeenschap en voor 
40% voor het centrale secretariaat.
Het centraal secretariaat van de H.H. Martha-en- 
Mariaparochie, gevestigd in De Sleutel bij de H.H. 
 Petrus-en-Pauluskerk, met als adres: Steenhoff-
straat 41, 3764 BJ Soest, is geopend op maandag-, 
woensdag-, donderdag- en vrijdagochtend van 
09.00 tot 12.00 uur en is telefonisch bereikbaar on-
der  nummer: 035-6011320; het e-mailadres luidt: 
 secretariaat@marthamaria.nl 

Op dinsdagochtend is het centrale secretariaat ge-
sloten; wel kunnen er natuurlijk onbeperkt e-mail-
berichten naar het secretariaat worden verstuurd 
en kan er buiten de openingstijden van het centra-
le  secretariaat telefonisch een bericht worden inge-
sproken op het antwoordapparaat. Dan wordt ook 
het noodnummer van de parochie automatisch door 
gegeven.
Om duidelijkheid te verschaffen aan alle parochianen 
van de Martha-en-Mariaparochie staat het Parochie-
bestuur erop dat op dinsdag het centrale secretariaat 
gesloten is. Er wordt op deze dag niet gereageerd op 
e-mailberichten en het antwoordapparaat wordt niet 
uitgeluisterd.

Op dinsdag is het secretariaat van de Willibrord-
gemeenschap in De Sleutel geopend van 09.00 uur 
tot 16.00 uur. Mevr. Stolwijk is beschikbaar om het 
te bemensen. Zij kan mensen ontvangen en men-
sen telefonisch te woord staan. Het secretariaat van 
de Willibrordgemeenschap is dan bereikbaar via het 
 extra telefoonnummer 035 7400005; 
het e-mail adres secretariaatws@marthamaria.nl.

Het parochiecentrum is vanaf 1 september gewoon 
weer geopend van 09.00 uur tot 16.00 uur voor een 
praatje, een kopje koffie, opgeven van misintenties, 
verkoop van noveenkaarsen, enz. ervan uitgaande 
dat corona weer geen roet in het eten gooit.

Jan Roest, voorzitter Locatieraad.

H. FAMILIEKERK TE KOOP

Als u kortgeleden door de Willibrordusstraat bent ge-
reden of heeft gelopen zult u ongetwijfeld het gro-
te bord “Te koop” bij de H. Familiekerk hebben zien 
staan. Dan wordt ineens pijnlijk duidelijk dat het toch 
echt werkelijkheid is.
Ook voor de leden van het parochiebestuur is dit een 
pijnlijk proces, al weten we dat deze beslissing on-
vermijdelijk was om het voortbestaan van de RK ge-
loofsgemeenschap in Soest te kunnen waarborgen. 
Qua kerkgebouw spreekt de H. Familiekerk parochi-
anen en niet-parochianen vaak meer aan dan de HH. 
Petrus en Pauluskerk, maar kiezen voor het afstoten 
van laatstgenoemde kerk zou getuigen van slecht be-
stuur. Door het teruglopend aantal kerkgangers was 
één kerk voldoende en door de te verwachten kosten 
van onderhoud aan de H. Familiekerk, de nieuwbouw 

van het parochiecentrum aan de HH. Petrus en Pau-
luskerk en de duidelijk zichtbare ligging ervan aan de 
doorgaande weg waren van doorslaggevend belang 
voor het genomen besluit. Daarbij heeft het Aarts-
bisdom pas ingestemd met de verkoop van de 
H. Familiekerk nadat het parochiebestuur de 
 argumenten hiervoor voldoende kon onderbouwen. 

LAATSTE VIERING

De laatste viering in de H. Familiekerk zal zondag  
3 oktober om 14.00 uur beginnen waarna deze 
 viering rond 15.30 uur in de HH. Petrus en Paulus-
kerk zal eindigen. 

De deuren van de H. Familiekerk zijn dan voortaan 
definitief gesloten.

3



VERLOOP VAN DE VERKOOP

Inmiddels staat de kerk op Funda in Business te koop 
aangeboden en de media zoals de Soester Courant, 
Radio Soest, het AD en de Gooi- en Eemlander heb-
ben daar ruim aandacht aan besteed.
Voor gegadigden zijn er 4 kijkdagen gepland, te 
 weten 23 augustus ’s ochtends, 6 september ’s mid-
dags, 16 september ’s middags en 23 september  
‘s ochtends. 
Tot 15 oktober 11.00 uur kan via de notaris via in-
schrijving geboden worden en na die termijn zal het 
parochiebestuur met de makelaar de biedingen be-
spreken en een besluit nemen aan welke partij ge-
gund zal worden. Slechts nadat de Raad voor Eco-
nomische Aangelegenheden van het Aartsbisdom én 
het Metropolitaan Kapittel akkoord zijn gegaan met 
de koper en zijn ingediende plan kan de verkoopak-
te ondertekend worden. Daarna zal de bisschop het 
decreet uitvaardigen dat de kerk officieel aan de god-
delijke eredienst is onttrokken en zal de overdracht 

plaats kunnen vinden. De verwachting is dat dit aan 
het einde van dit jaar of begin volgend jaar zal kun-
nen zijn.
De kerkelijke inventaris is inmiddels geïnventariseerd 
en gedocumenteerd door het Catharijneconvent en 
ook de overige inventaris wordt door een werkgroep 
op papier gezet. In overleg met het Aartsbisdom zal 
gezocht worden naar een passende bestemming voor 
de liturgische goederen, hetzij binnen de HH. Martha 
en Mariaparochie hetzij binnen of buiten Nederland.
Als u vragen wilt stellen of zorgen wilt delen staan 
de leden van het Overgangsteam voor u klaar, te 
weten pastor Mauricio Meneses, Elly Heideman, Isa-
bel  Folkers, Frits van Wesemael, Rijk van Doorn en 
 ondergetekende.

Met een bede om de nabijheid van de H. Geest voor 
allen die verdriet hebben en een begripvolle groet uit 
het hart,

Margriet Nota-van Kampen, vicevoorzitter

VERVOER BIJ KERKBEZOEK 

In onze Soester geloofsgemeenschap is er al jaren de mogelijkheid om voor diegenen die graag 
in het weekend de Eucharistie in Soest willen meevieren maar daartoe geen vervoer hebben, ge-
haald en gebracht te worden. Rollators vervoeren is hierbij geen probleem; rolstoelen zijn echter 
niet mogelijk.Tot nu toe zijn er 4 chauffeurs die ieder een weekend in de maand voor hun rekening 
 nemen en nog plaatsen ter beschikking hebben. 

Zeker nu er in de H. Familiekerk geen vieringen meer 
worden gehouden kunnen wij ons zeer goed voorstel-
len dat er parochianen zijn die van deze mogelijkheid 
gebruik zouden willen maken om naar de Petrus en 
Pauluskerk te kunnen komen maar niet op de hoogte 
zijn van deze mogelijkheid. 
In deze tijd van Corona heeft men kennis gemaakt 
met het volgen van de Eucharistie via de TV. Om-
dat slechts een klein aantal gelovigen in de kerken 
mochten worden toegelaten was dit dé kans om toch 
te kunnen vieren, zij het zonder Communie. Velen 
waren blij met deze mogelijkheid maar misten toch 
het samen vieren met en in de eigen geloofsgemeen-
schap. Die mogelijkheden worden zoals het er nu 
naar uitziet steeds ruimer en is het aan ons om daar-
bij zo veel mogelijk te faciliteren.                               
Wilt u van deze vervoersmogelijkheid gebruik  maken 
dan kunt u dit met één telefoontje aan het parochie-

secretariaat kenbaar maken (035-6011320 of 035 
7400005) en kunt u in het rijschema worden opgeno-
men. Mochten er meer gegadigden zijn voor dit ver-
voer dan het nu beschikbare aantal zitplaatsen dan 
kan het Secretariaat aan de slag gaan om op zoek te 
gaan naar een uitbreiding van het “chauffeurkorps”. 
Aarzel dus niet om u op te geven opdat wij de nu 
nog vrije plaatsen kunnen benutten en, indien nodig, 
voor uitbreiding te kunnen zorgen.
Omdat dit bericht gericht is aan alle parochianen 
 maken wij hiervan tevens gebruik om hiertoe een 
oproep te doen aan diegenen die bereid zijn om ook 
hun tijd en auto ter beschikking te stellen. Het zou 
fijn zijn om te weten dat er gegadigden zijn die wij 
kunnen benaderen indien uitbreiding aan de orde is. 
Namens het Overgangsteam

Frits van Wesemael
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ANTOON HARTMAN 70 JAAR ACTIEF BINNEN ONZE GELOOFSGEMEENSCHAP

Na afloop van de eucharistieviering in de HH Petrus en Pauluskerk op 14 augustus jl. heeft pastoor 
Skiba als dank voor de jarenlange inzet als vrijwilliger binnen de katholieke gemeenschap Soest, 
in het bijzonder voor de H Familiekerk, een onderscheiding in de vorm van een beeldje uitgereikt 
aan dhr. Antoon Hartman. 

Het beeldje geeft een aantal handen weer, die een 
bal omhoog houden.
Daarmee wordt bedoeld, dat de handen van vele vrij-
willigers te samen de lopende zaken in hun kerkge-
meenschap draaiende houden. En dat het dus zaak 
is, om met elkaar samen te werken. Dit beeldje is 
een mooie symbolische weergave van de werkzaam-
heden, die Antoon al vele jaren verricht. 

Zijn verdiensten voor de parochie zijn bijna niet te 
op te noemen, zoveel zijn het er inmiddels geweest. 
Alles is begonnen na zijn 1e H. Communie, als mis-
dienaar, en later acoliet. In de jaren 70 heeft hij de 
gehele elektrische installatie in de H. Familiekerk ver-
nieuwd en verbeterd, en daarna heeft hij het onder-
houd ervan verzorgd, oa. het vervangen van lampen, 
wat geen gemakkelijke klus is, in het midden van de 
gewelven.

Ook verzorgde hij het ophangen van de advents-
krans, en de versiering tijdens de kerstperiode, zoals 
het assisteren bij het opzetten van de kerststal en het 
neerzetten van de grote kerstbomen. Naast het on-
derhoudscontract wat er is met een klokkenspecialist 
heeft Antoon steeds het uurwerk van de torenklok 
gesmeerd en zorgde hij ervoor dat de klok op tijd 
liep en dat deze bleef slaan alsmede zijn aandacht 
voor het luiden van het Angelus. Na het aftreden van 
de penningmeester, de heer Wijnands, nam Antoon 
ook het onderhoud van het hele gebouw op zich. Als 
het gestormd had, ging hij altijd even kijken, of de 

 pannen nog wel op het schip van de kerk lagen. Hij 
kan dit nu ook nog steeds niet laten. 
Na zijn pensionering is hij de coördinator geweest 
voor het tuinonderhoud en kerkschoonmaak, hij 
maakte jaarlijks een rooster en hij zette koffie voor 
de tuinvrijwilligers.
In de weekendvieringen was hij koster en dat was hij 
ook bij een huwelijksviering, bij de vele uitvaarten 
vanuit de H.Familiekerk alsmede bij doopvieringen.
 
De afgelopen 10 jaar is Antoon beheerder geweest 
van ons parochie kerkhof aan de Kostverlorenweg. 
De werkzaamheden die hier bij hoorden heeft hij met 
inzet, zorg en aandacht uitgevoerd.

Voor alles wat Antoon voor onze gemeenschap heeft 
gedaan zijn we hem veel dank verschuldigd.

 Berichten vanuit Soest en Soesterberg

ONTMOETINGSMIDDAGEN  
VAN START IN DE SLEUTEL 
7 september en 5 oktober 

Afgelopen weken zijn we voorzichtig gestart met het 
koffiedrinken na de vieringen. We hebben gemerkt, 
dat men de ontmoetingen met elkaar gemist heeft. 
En nu de maatregelen inmiddels zijn versoepelt, en 
de meesten onder u gevaccineerd zijn, willen we ook 
weer van start gaan met de ontmoetingsmiddagen 
in De Sleutel, Steenhoffstraat 41, Soest op dinsdag  
7 september en 5 oktober. 
U bent van harte welkom vanaf 13.30 uur om gezel-
lig een praatje te maken, of om een spelletje te spe-
len. Wij zorgen voor de koffie of thee, een drankje en 
een hapje. Het is ongeveer om 16.30 uur afgelopen. 
Wij hopen u weer te ontmoeten!
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 WE BEGINNEN! 

Kleuterkerk 5 september 12.00 uur Caroluskerk
Bij de start van het nieuwe seizoen, wanneer we met frisse moed beginnen aan 
een nieuw schooljaar, een nieuw seizoen, starten we ook weer met  Kleuterkerk. 
We slaan de Bijbel open op de allereerste bladzijde en vinden daar een 
 wondermooi verhaal over het allereerste begin van de wereld. We lezen hoe 
God de wereld heeft gemaakt in zeven stapjes. Er kwam een zon en een maan, 
vogels, vissen en dieren op het land.  

Tot alles er was wat wij kennen. Kom jij ook naar dat wondermooie verhaal 
luisteren? 

WELKOM IN HET WEEKEND VAN 11 EN 12 SEPTEMBER 2021 
IN DE ST. CAROLUS BORROMEUSKERK 

In het kader van de jaarlijkse Open Monumentendag is dit keer een aantrekkelijk programma ont-
wikkeld in en rond de St. Carolus Borromeuskerk in Soesterberg. U kunt deze mooie bakstenen 
kerk bezichtigen; er zijn gastheren en -vrouwen om u welkom te heten en eventuele vragen te 
beantwoorden; informatiepanelen vertellen u over de historie van deze kerk en over de riten en 
vieringen die mensen hier samenbrengen. 

Een tentoonstelling laat iets zien van voorwerpen die 
bij deze riten en vieringen worden gebruikt, zoals de 
speciale kleding van de priester. U kunt een kaarsje 
opsteken, uw intentie opschrijven in het intentieboek 
of zomaar tot rust komen in een mooie sacrale ruim-
te. Ook kinderen zijn welkom. Daarnaast zijn er nog 
drie specifieke programmapunten ontwikkeld:
1.  Concert: orgelmuziek met begeleiding door een 

fluitiste. De uitvoerenden zijn Jan Schuring, orgel, 
en Astrid Sparrenboom.

2.  Lezing over het naast de kerk gelegen kerkhof. 
De heer Arie van Engelen, die al vele jaren samen 
met enkele vrijwilligers zorgdraagt voor het on-
derhoud van dit kerkhof, zal iets vertellen over de 
opvallende verscheidenheid aan grafmonumenten 
en het onderhoud ervan. Ook hoort u iets over de 

diversiteit van degenen die hier hun laatste rust-
plaats hebben gevonden: pastoors, leden van de 
familie Bosch van Drakenstein, Franse militairen 
en vluchtelingen uit de Eerste Wereldoorlog, be-
woners van Beukbergen en een brede categorie 
‘overigen’ die zich met deze parochie of het kerk-
hof verbonden voelen. 

3.  Bezoek aan het kerkhof (op loopafstand) en 
zelf de grote verscheidenheid aan graven en graf-
kunst gaan zien.    

Tijdspad:  Zaterdag 11 september:  
14.00 – 17.00 uur: 
- Vrije inloop 
- Lezing: 14.30 – 15.00 uur 
Zondag 12 september 
aansluitend op de viering van 10.30 uur: 
12.00 – 16.00 uur: 
- Vrije inloop 
- Concert: 12.00 – 13.30 uur 
- Lezing: 14.30 – 15.00 uur

Adres St. Carolus Borromeüskerk, Rademakerstraat 
159, 3769 LB Soesterberg, ruime parkeergelegen-
heid aanwezig. 

Het programma is vrij toegankelijk met in acht-
neming van de dan geldende corona-richtlijnen.

Namens de werkgroep Open Monumentendag 2021 
in de St. Carolus Borromeüskerk Richard van de Loo
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DE GIRO, EEN VIERING VOOR ÉN DOOR TIENERS EN JONGEREN

18 september 2021 19:00 t/m 22:00 uur
Locatie: Petrus en Pauluskerk, Soest

De GIRO toert langs onze geloofsgemeenschappen.
De volgende Giro Parroquial is op zaterdagavond 18 septem-
ber om 19:00 uur in de HH. Petrus & Pauluskerk, Kerkplein 2 
in Soest.
We vieren de mis met pastor Mauricio. Daarna hebben we 
een gezellig programma voor tieners en jongeren. Nieuw dit 
keer is het parallel programma voor de jong volwassenen.
Om de paar maanden toert de GIRO PARROQUIAL langs een 
andere kerk in onze parochie.
De giro-karavaan zorgt voor vervoer naar de giro-locatie als 
je zelf geen vervoer hebt.
Voor meer informatie of vragen rondom vervoer kan je een 
bericht sturen naar: giro@marthamaria.nl
TOT ZIENS BIJ DE GIRO!

VREDESWEEK 2021: 19 – 26 SEPTEMBER
Wat doe jij in Vredesnaam? 

In het thema van deze Vredesweek gaat het om het vermogen elke gedachte van uitsluiting ten 
aanzien van welk medemens ook, vroeg te herkennen en tegen te gaan. Uitsluiting begint slui-
pend met een wij-zij-denken en een “wij zijn beter”. Daar waar je jezelf niet meer in de ander 
herkent, begint de ellende. Het ontwricht de samenleving, laat diepe wonden na en trekt een wis-
sel op de toekomst. Allesbepalend is daarom hoe en waarmee jij jou mens- en wereldbeeld voedt. 

In het kader van de Vredesweek 2021 (landelijk 
 initiatiefnemer Pax) 
zijn ook voor dit jaar in Soest en Soesterberg voor-
bereidingen genomen om hieraan aandacht te 
 besteden.
Het thema voor dit jaar is: “Inclusief samen-
leven” en zal plaatsvinden tussen 19 september en  
26 september.
Iedereen kent wel het gevoel er even niet bij te 
horen en te worden uitgesloten. Sommigen ervaren 
dat ze stelselmatig niet gehoord worden en dat ze 
geen onderdeel uitmaken van een groter geheel. 
Deze uitsluiting ligt diep verankerd in onze maat-
schappij. Er is pas sprake van vrede als er recht 
wordt gedaan aan iedereen. 
Ook voor dit jaar is er weer een werkgroep samen-
gesteld die de organisatie verzorgt en bestaat uit: 
Stichting Balans (Odile Bekkering) en enkele ver-
tegenwoordigers van de Raad van Kerken Soest. 

Wat gaan we doen?
Tijdens de Vredesweek 2021 worden de volgende 
activiteiten georganiseerd:

- Dialoogtafels op diverse locaties in Soest
- 2 Films worden getoond in de Petrus Pauluskerk
-  Oecumenische eredienst in het gebouw van het 

Apostolisch Genootschap
-  Walk of Peace (locatie, Land van Paltz) met 

 consumptie en muziek.

In Soesterberg zal er een gebedsdienst zijn in het 
teken van de Vredesweek op 
19 september om 10.30 uur in de St Carolus 
 Borromeuskerk. 

BLADHARKEN OP DE 
BEGRAAFPLAATS ST. ANNAHOF
2 November is het Allerzielen, en natuurlijk wil-
len we dat onze begraafplaats aan de Dalweg 
er dan weer prima uitziet. En daarom gaan we 
zaterdagochtend 30 oktober blad harken. Wij 
zoeken daar nog ijverige mannen en vrouwen 
voor. Het is nuttig werk en bovendien gezel-
lig! Natuurlijk wordt er ook voor koffie en koek 
 gezorgd. Mocht u willen meedoen, kom dan op  
30 oktober om 9 uur naar de begraafplaats. 
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OVERZICHT CATECHESE EN GESPREKSGROEPEN IN HET NAJAAR
OM ALVAST IN UW AGENDA TE NOTEREN
(opgave: sarot@marthamaria.nl) 

Eerste communie
Op 17 november om 20.00 uur is er een 
informatieavond over de eerste communie. Ouders 
van kinderen vanaf groep 4 zijn van harte welkom. 
Het project start in januari op zaterdagmiddagen. 
We hopen in mei de eerste communie te kunnen 
vieren. 

Over Maria en andere heiligen 
Kinderen vanaf groep vijf zijn van harte welkom in 
De Sleutel op zaterdagmiddag 9 en 30 oktober 
om meer te leren over Maria, haar rozenkrans en 
over andere heiligen. Ook zullen we samen het 
Wees Gegroet oefenen. 

Vormsel 
Elders in dit blad kunnen jullie lezen dat we ook weer 
aan de slag gaan met het vormsel. Brugklassers zijn 
van harte welkom voor de voorbereiding. Aarzel 
je nog, kom dan naar de informatieavond op  
27 september om 20.00 uur in De Sleutel. 

Adventskrans maken 
Zondag 28 november mag de eerste kaars op de 
adventskrans aangestoken worden. Wat is er dan 
leuker, dan je eigen krans te hebben en je eigen 
kaars te kunnen aansteken? Daarom maken we op 
zaterdagmiddag 27 november een mooie krans 
voor thuis. Dit is een ouder/kind activiteit. 

GESPREKSGROEPEN 

Ruth
Het kleine Bijbelboekje Ruth, bevat opmerkelijk veel 
raakvlakken met het onze eigen tijd. Zo horen we 
er over hongersnood, over weduwschap en over de 
omgang met vreemdelingen. Maar ook de betekenis 
van jouw naam is een belangrijke onderwerp. Op 
vier maandagavonden spreken we over Ruth. Deze 
gespreksgroep is bedoeld voor mensen rond de 
veertig. 
6 september, 4 oktober, 15 november en  
13 december 20.00-21.30 uur

FILM IN DE VREDESWEEK

Zoals gebruikelijk wordt er in de Vredesweek ook een film 
vertoond in ons parochiecentrum De Sleutel. Dit maal 
is er gekozen voor de film “Labyrinth des Schweigens” 
A nation chose to close it’s eyes. He chose to write 
history. van Giulio Ricciarelli. De film is gebaseerd op de 
voor velen onbekende naoorlogse geschiedenis van het 
onderzoek dat leidde tot het Auschwitz-proces in Frankfurt, dat plaatsvond tussen 1963 en 1965. 
Duitsland werd hiermee het eerste land dat zelf haar oorlogscriminelen vervolgde voor hun misdaden. 
Johann Radman, een jonge ambitieuze advocaat, ontdekt via een tip van een journalist dat bepaalde 
overheidsdiensten en instituten samenzweren om de nazimisdaden in de doofpot te houden. Johanns 
vastberadenheid om dit tot de bodem uit te zoeken maakt dat procureur-generaal Fritz Bauer hem 
aanwijst om de leiding van het onderzoek naar deze praktijken op zich te nemen. 
Voor informatie kunt u contact opnemen met Mw. Stolwijk. 
(tel. 035 6011320 of 035 7400005 of email vrijw35@kpnmail.nl) 
Er zijn 2 data mogelijk:  
Dinsdag 21 september om 14.00 uur - Vrijdag 24 september om 20.00 uur

9



Maria Magdalena 
In het museum Catharijne Convent is dit najaar tot 
januari een tentoonstelling over Maria Magdalena. 
Als je naar zo’n tentoonstelling toe gaat is het leuk 
als je al wat meer over de hoofdpersoon weet. 
Daarom krijgt Maria Magdalena aandacht in twee 
gespreksgroepen voor mensen rond de zestig. We 
bespreken zowel de Bijbelse verhalen over Maria als 
oudere legenden en moderne gedichten en liederen. 
Donderdag 16 september, 21 oktober,  
18 november, 9 december 
14.00-15.30 uur
Maandagavond 13 september, 11 oktober,  
8 november en 20 december 
20.00-22.00 uur 

Digibytes
Geen zin om je huis te verlaten en toch wat extra 
geloofskennis op doen? Dan zijn de digibytes iets 
voor jou. Steeds een half uurtje thuis achter de 
computer De onderwerpen lopen mee op met het 
kerkelijk jaar, dus de rozenkrans komt in oktober 
aan bod en Allerheiligen en Allerzielen begin 
november. Als je je opgeeft krijg je iedere keer een 
link toegestuurd en kan je aanschuiven wanneer je 
tijd en zin hebt. 

VORMSEL 19 SEPTEMBER 
Meer dan een half jaar later dan oorspronkelijk gepland kunnen we nu op 
19 september het vormsel vieren. Mgr. Woorts komt naar de Nicolaaskerk 
in Baarn om 21 vormelingen de hand op te leggen en te zalven met 
chrisma. Graag zouden we daar een heel groot feest van maken want het 
is fantastisch dat deze jonge mensen er zelf voor kiezen om bij de kerk 
te gaan horen. Helaas legt corona ons nog steeds beperkingen op en 
nemen 21 jongeren al een hele groep gezinsleden mee. Gelukkig is het 
wel mogelijk om deze viering via de livestream te volgen. 

icolaaskerk Baarn, 11 uur, kerkomroep.nl. 

ACTIE VOOR DE VOEDSELBANK
Carolus Borromeuskerk, 26 september en 3 oktober 

Vanwege de lockdown, en de tijd dat we maar een klein aantal parochianen mochten ontvangen 
in onze kerk, hebben we al ruim een jaar geen actie gehouden voor de Voedselbank, terwijl 
dit juist zo hard nodig is, zeker nu er mensen zonder baan zitten, of van een minima moeten 
rondkomen. Daarom gaan we dit jaar weer kratten neerzetten, en wel bij de vieringen van  
26 september en 3 oktober as. 

U bent dus in de gelegenheid 2 zondagen producten 
mee te nemen en deze zullen na deze weekenden 
opgehaald worden door de Voedselbank. 
Het is een mooie gedachte om in deze tijd een 
bijdrage te leveren aan de voedselpakketten die bij 
mensen terecht komen die het zonder de hulp van 
de voedselbank niet kunnen redden.

Wij nodigen u dan ook van harte uit om weer allerlei 
goed houdbare producten mee te nemen zodat we 
alle kratten goed gevuld kunnen teruggeven aan de 
Voedselbank.

Alvast hartelijk dank!!
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‘ONS MOEDER IS THUIS’  

In plaats van ‘mijn moeder’ zeggen Brabanders ‘ons 
moeder’.
Als je de Sint-Jan in Den Bosch binnenloopt heb je 
kans dat één van de toezichthouders je begroet met 
‘ons moeder is thuis’. 
Een warmer welkom kun je je niet voorstellen.
Ons moeder is een van de bekendste Mariabeelden 
van Nederland en in Brabant mateloos populair. Het 
beeld van de zoete moeder is tussen 1280 en 1320 
gemaakt; het kan niet anders of de kunstenaarshan-
den werden door God zelf gestuurd. Het staat in een 
rond 1270 gebouwde kapel in de Sint Jan.
Hoeveel mensen hebben niet op deze plek ooit hun 
vertrouwen in ‘ons moeder’ gesteld.

Ook wij kunnen weer tot Maria de rozenkrans bid-
den, elke woensdagmorgen in de oktobermaand om 
09.30 uur in de Carolus Borromeuskerk.
Ook in Soest kan de rozenkrans worden gebeden in 
oktober op elke woensdagavond om 19.00 uur in de 
HH Petrus en Pauluskerk.
Na beide bijeenkomsten staat de koffie klaar. 

DE GERARDUSKALENDER: ELKE DAG EEN BEETJE SPIRIT!

De Gerarduskalender, uitgebracht door Klooster Wittem, is een scheurkalender met elke dag op 
de voorkant een spreuk die opbeurt, of aanzet tot nadenken, onder het motto: “elke dag een beet-
je spirit!”. Op de achterkant staan afwisselend moppen, gedichten, bezinningsteksten, puzzels en 
informatie over verschillende onderwerpen. 

De kalender is bedoeld om elke dag goed te kunnen 
beginnen. De spreuk op de voorkant en de moppen, 
 puzzels en informatie op de achterkant geven u aan 
het begin van de dag een positief gevoel. 
De kalender wordt elk jaar met zorg en plezier 
samen gesteld door een uitgebreide redactie van 
personeel en vrijwilligers rondom Klooster Wittem. 
De opbrengst van de kalender komt ten goede aan 
alle activiteiten die vanuit Klooster Wittem worden 
ge organiseerd (zie ook www.kloosterwittem.nl ). 

Vanaf nu zijn de kalenders 
weer te koop bij het paro-
chiesecretariaat, u kunt ze 
bestellen door even langs te 
gaan, of via telefoonnummer  
035-6011320.

Dit jaar kosten de  
kalenders € 8,50

NATUUR-AVONTUUR VÓÓR JE KEUKENRAAM. 

Lang heb ik de vogels in mijn tuintje gevoerd. Tot ik begon te vermoeden 
dat er een sperwer bezig was. Het mussenaantal leek sterk te verminde-
ren.

Regelmatig keek ik op door een plotselinge, heel 
snelle beweging, een krijs van een musje en....weg 
was het weer. Het gebeurde bliksemsnel, nauwelijks 
zichtbaar. Maar ik was gewaarschuwd. Door geen 
zaad meer te strooien kwamen er geen mussen 
meer, maar ook geen sperwer. Tot gisteren.
Vlak voor de keukendeur hangt bij mij een pinda-
netje en daar hing een mees aan. Niets bijzonders. 
Behalve dat deze mees versteend leek. Versteend, 
alsof hij opgezet was....heel raar. Voorzichtig sloop 
ik naar buiten en ja hoor! Op een hoge, kale struik 

bij de buren zat een 
sperwer. Wat een prach-
tige vogel! Een mannetje:   
vrij klein, mooie grijze veren en gestippelde borst, 
geel  snaveltje. Hij zat rustig om zich heen te kijken 
( op zoek naar een volgende prooi?) toen vloog hij 
weg! De mees hing nog een minuutje verstijfd aan 
de pinda’s. Toen was ook hij, weg.  
Denk niet dat hij nog terug komt.....

G. Vlugter
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ALLERZIELEN 2021 IN RK SOEST EN SOESTERBERG

Vorig jaar hadden we onze Allerzielen vieringen onder bijzondere omstandigheden, met max. 30 be-
zoekers. Dit jaar dachten wij hier vanaf te zijn, en inderdaad zijn de omstandigheden wel ver beterd. 
Helaas kunnen we nog steeds geen volle kerken hebben, vanwege de 1,5 meter regel. We hopen, 
dat dit nog wijzigt, maar als de besmettingen oplopen komen er weer strengere maatregelen. 

Dus in Soesterberg heeft men al besloten, om ook dit 
jaar 2 Allerzielen vieringen te organiseren. We ho-
pen dat we dan met in achtneming van de 1,5 meter 
regel toch wel voor veel meer personen een plaats 
kunnen reserveren. We zullen ook weer de tocht 
naar ons kerkhof proberen gezamenlijk te lopen.

De eerste viering is op zondag 31 oktober om 
17.00 uur, en de tweede viering zal zijn op maan-
dag 1 november om 19.00 uur. 
Nabestaanden van overledenen van het afgelopen 
jaar ontvangen een uitnodiging. 

In Soest zal in de HH Petrus en Pauluskerk een  viering 
worden georganiseerd op dinsdag 2 november voor 
de nabestaanden van de overledenen in het afgelo-
pen jaar. Daarnaast zal er ook gelegenheid zijn voor 
andere parochianen om hun overleden familieleden 
te herdenken. 

In het volgende nummer, op onze website en in de 
mededelingen komt hier meer informatie over. 

 Algemeen 

ZOMERKAMPEN MET VRIENDEN EN HELDEN 

De zomerkampen van het Aartsbisdom Utrecht in 
Haarle (31 juli t/m 5 augustus) waren ook dit jaar 
geheel volgeboekt. Het kinderkamp (7-12 jaar) had 
dit keer als thema ‘Vrienden voor het leven’, de tie-
ners (13-16) volgden een programma rond het motto 
‘Heroes only’. Zowel binnen als buiten de kampeer-
boerderij gingen de kinderen en jongeren met deze 
thema’s aan de slag. Beide kampen gingen goed van 
start. Op het kinderkamp maakten de deelnemers 
kennis met elkaar door het spelen van verschillende 
spellen. Tijdens de dagsluiting werd naar aanleiding 
van het thema van het kamp gesproken over het 
maken van vrienden. Hoe doe je dit? En hoe zorg je 
ervoor dat iedereen het naar zijn zin heeft op kamp? 
Voor het tienerkamp stond een spannende avond 
op het programma. De tieners werden in groepjes 

verdeeld waarbij samenwerking noodzakelijk was. 
Ze werden namelijk gedropt in het bos en met aan-
wijzingen via een telefoon moesten ze de weg te-
rugvinden. Door de goede samenwerking lukte dat 
iedereen. 
Na een korte nacht bewezen de tieners echte helden 
te zijn. Zo moesten ze de volgende dag bouwwerken 
maken om een ei te beschermen. Daarnaast hebben 
ze blind op elkaar vertrouwd tijdens het blind blik-
gooien. ‘s Avonds stond er nog een bosspel op het 
programma. De kinderen begonnen hun dag met een 
mooie Eucharistieviering waarin ze luisterden naar 
het verhaal over Jezus en zijn vrienden. Ook werden 
veel spellen gespeeld waarin samenwerking belang-
rijk was. Helaas was het ‘s middags erg  regenachtig, 
wat doe je dan als je op kamp bent? Dan doe je 
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binnen waterspelletjes, want op kamp kan dat. De 
avond werd afgesloten met een disco. De volgende 
dag scheen de zon, zodat de kinderen hun spellen 
buiten konden spelen, waaronder de ‘postkaarten 
opdracht’ in het bos. Tijdens de catechese stond 
deze dag het verhaal over Lazarus centraal. Op 
grote harten werd vervolgens inhoud gegeven aan 
het thema vriendschap. Een kamp is natuurlijk niet 
compleet zonder een kampvuur, inclusief een span-
nend verhaal en marshmallows. De tieners bewezen 
deze dag dat zij ook op grote hoogte echte helden 
zijn. Ze hebben allemaal geklommen en geklauterd 
in een klimbos. Daarna hebben zij nagedacht over 
hun goede eigenschappen en daarmee een mooie 
sjerp versierd. In een vriendschap draait het om 
vertrouwen, samenwerken, communicatie en verge-
ving. Dinsdag 3 augustus stond het kinderkamp dan 
ook in het teken van deze vier woorden. Tijdens de 
spellen moest er blind vertrouwd en goed gecommu-
niceerd worden. Daarnaast is goede samenwerking 
als team belangrijk om punten te halen. Tot slot ging 
het in de catechese om vergeving, net zoals Jezus 
bij Zacheüs deed. De tieners maakten deze dag na 

een mooie viering een flinke fietstocht. Daarna kre-
gen ze een interessante rondleiding in het vrijheids-
museum om te leren over de helden uit de oorlog.  
‘s Avonds hielpen de tieners bij een bosspel van 
de kinderen en deden ze in groepjes verschillende 
 escape rooms – ze ontsnapten allemaal. Op woens-
dag hebben de tieners elkaar leren vertrouwen. Ze 
moesten blind een parcours afleggen waarbij de 
ander aanwijzingen mocht geven. Daarnaast zijn 
er veel spellen in het bos gespeeld. Na een leerza-
me catechese leefden de tieners zich uit tijdens de 
bonte avond. Er waren veel liedjes en trucs te zien. 
Aansluitend was er een echte stapavond op eigen 
locatie. Ook de kinderen hadden een drukke dag. 
‘s Ochtends vond er een heuse ‘eenden race’ plaats 
in het zwembad: “Vrienden spelen namelijk nooit in 
hun eendje,” aldus de organisatie. ‘s Middags werd 
wederom goed samengewerkt en gestreden tijdens 
de zeskamp. Bij de bonte avond kon iedereen genie-
ten van de verschillende talenten van alle kinderen 
en de leiding. Na dit traditionele slot van de zomer-
kampen gingen allen op 5 augustus weer naar huis.

KLIMAATPELGRIMSTOCHT 2021 GEWOON GAAN! 

Van 30 september tot 11 oktober komt de oecumenische klimaatpelgrimstocht door Nederland. 
De tocht is in augustus gestart in Polen. Ongeveer 30 pelgrims gaan vanuit daar op weg naar de 
26ste Wereld klimaatconferentie in Glasgow in november. Onderweg vragen ze aandacht voor het 
klimaat. 

Waarom een pelgrimstocht? 
Met deze pelgrimstocht vragen GroeneKerken en 
Vastenactie in samenwerking met de plaatselijke 
kerken aandacht voor klimaatverandering en onze 
rol daarin. Ze organiseren deze tocht om ons be-
wust te maken van de gevolgen van klimaatveran-
dering wereldwijd. De allerarmsten hebben hiervan 
het meest te lijden. Klimaatgerechtigheid is daarom 
van groot belang. Deze tocht is bedoeld om handen 
en voeten te geven aan de opdracht om de ander 
lief te hebben. Christenen en kerken worden daarbij 
opgeroepen om letterlijk en figuurlijk stappen te zet-
ten. De verwachting is dat de klimaatpelgrimstocht 
bijdraagt aan de bewustwording van christenen 

over de wijze waarop zij kunnen zorgdragen voor 
de schepping. GroeneKerken en Vastenactie menen 
dat een gezamenlijke stem met de kerken positieve 
invloed kan hebben op de samenleving en op de be-
sluitvorming vanuit de overheid. 

Wat gaat er gebeuren? 
Er wordt gewerkt aan het organiseren van een ont-
vangstmoment op 30 september, een actiedag op 
6 oktober in Amersfoort, een landelijke etappe op 
10 oktober van Amsterdam naar Hoofddorp en een 
Klimaat-brief van kerken. Meer informatie hierover 
volgt nog. 

Hoe kun je meedoen? 
Kerken, andere groepen en personen kunnen zich 
aansluiten bij de pelgrimstocht. Zo geven we meer 
gewicht aan de bescherming van het klimaat, zowel 
binnen als buiten de kerk. De routes zijn inmiddels 
bekend. Je kunt een (deel van) route meelopen met 
de pelgrims. Hiervoor moet je je opgeven. Dit kan 
vanaf 1 september via website van Groene Kerken.
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Stilte is van niemand en van ons allemaal. Stilte verbindt ons met elkaar, met de aarde, met onszelf. 

DOET U OOK MEE MET DE DAG VAN DE STILTE OP ZONDAG 31 OKTOBER?

Op deze dag, die nu voor de elfde keer plaatsvindt, worden door heel Nederland en ook in Vlaan-
deren vele soorten stilte-activiteiten georganiseerd. 

Doel Dag van 
de Stilte 
Het doel van 
de Dag van de 
 Stilte is aan-
dacht te vragen 
voor het belang 
van stilte; voor 
innerlijke stilte 
en voor meer 
akoestische 
 stilte. 

 
Waarom
Stiltebeleving draagt bij aan de rust in onszelf en 
aan ons welzijn; lichamelijk, emotioneel en men-
taal. Het heeft een positieve impact op onze sa-
menleving en op de uitdagingen waar we samen 
voor staan. 
 
Hoe 
Door heel Nederland en ook in Vlaanderen worden 
op de Dag van de Stilte vele stilte-activiteiten aan-
geboden, op het gebied van natuurbeleving, kunst, 

muziek, beweging, meditatie, kerkdienst, lezingen, 
poëzie... 
Iedereen die dat wil kan een stilte-activiteit orga-
niseren en de aankondiging daarvan laten plaatsen 
op de Dag van de Stilte website www.dagvande-
stilte.nl. 
 
Organisatie
De Dag van de Stilte wordt georganiseerd door een 
team vrijwilligers.
De afgelopen jaren vanuit van Stichting Stilte Ned. 
werk. Onlangs is Stilte Ned. werk gefuseerd met de 
NSG. De NSG zet zich al ruim 50 jaar voor minder 
geluidsoverlast en meer stilte in onze samenleving. 
 
Wilt u ons helpen de stilte te promoten en de 
Dag van de Stilte onder de aandacht brengen?
 
Er zijn meerdere manier om bij te dragen aan de 
Dag van de Stilte. Zoals het informeren van uw 
 eigen leden, het organiseren van een stilte- activiteit 
of wellicht heel wat anders. 

Wij denken graag met u mee. 

KERKHISTORIE IN SOEST EN SOESTERBERG
door René van Hal

RESTAURATIE KERKTOREN PETRUS EN PAULUSKERK

De restauratie die voor 2022 gepland staat van de toren van de Petrus en Pauluskerk is een van 
de 17 rijksmonumenten die daarvoor een subsidie gegund kregen uit het in 2007 door de Provin-
ciale Staten ingestelde fonds Erfgoedparels. De restauratie betreft onder andere het herstellen 
van het voeg- en metselwerk, de houten bovenbouw, het koper- en loodwerk en ook het pleis-
terwerk. Een grootschalige aanpak staat dus gepland. Hierdoor zal de toren volgend jaar weer 
vele maanden in de steigers staan.

Historie kerktoren
De kerktoren is gebouwd in 1852 als onderdeel van 
een nieuwe kerk die in opdracht van het kerkbe-
stuur onder voorzitterschap van Pastoor W. Steen-
hoff is gebouwd met als architect Th. Molenboer 
uit Leiden. In origine was het eigenlijk geen echte 
kerktoren maar meer een verhoogde gevel. Nadat 
het kerkschip echter in 1968 is afgebroken en op 
dezelfde plek een nieuwe kerk werd gebouwd, wel-

ke minder hoog was dan voorheen, kwam de toren 
steeds meer in zicht.
Het is trouwens niet de eerste keer dat deze toren, 
inmiddels bijna 170 jaar oud, grootschalig wordt 
gerenoveerd.
De eerste grote restauratie was in 1924. Het was 
toen ook nog gebruik om een jaartalsteen in te 
metselen. Zo is er ook een jaartalsteen met 1852 
van de bouw in de toren gemetseld. Tevens werd 

14



in 1986 nog een medicijnflesje ontdekt die in 1924 
was achter gelaten in de houten bovenbouw van 
de toren. Daarin zat een “briefje” met de volgende 
tekst:

“Soest 17 juli 1924.
Deze toren is gerappureert in het Jaar 1924 
 begonnen op Pingstermaandag door met het 

stijgermaken door 2 man Wychen bij Nijmegen, 
bijgestaan door D. Renes en W. Sukkel Soest.
Verder gerep. door de timmerlieden D. Renes 

Baarn, W. Sukkel Soest, door de loodgieter D. van 
Velzen Soest en schilder G. Onwezen Soest.

D. Renes oud 58 jaar
W. Sukkel oud 36 jaar

D. van Velznen oud 36 jaar
G. Onwezen oud 58 jaar

timmermansbaas G. Schalcx
architect van Elten

Loone tusschien 60 en 90 cnt per uur
Het is hier lekker warm

Bier krijgen we niet en het water is lauw als het 
boven is

Dag
Aan allen die het vint: neemt bij Heeremans maar 

een groote van ons.
Verder tot ziens hier boven”

Dit medicijnflesje werd gevonden tijdens een vol-
gende grote restauratie in 1986. Deze bleek nodig 
nadat grote brokken steen van de toren naar be-
neden waren gekomen. Toen werden de verrotte 
houtconstructies vervangen, de stenen bekleding 
werd opnieuw vastgezet dan wel vervangen, repa-
ratie van het kruis van het Christusbeeld, renovatie 
van wijzerplaten en uurwerk, als ook de bekroning 
van de kerk. Gelijkertijd werd het schilderwerk ver-
nieuwd. Een klus die toen fl. 125.000 kostte.
Bijna 20 jaar ervoor , In 1965/1968, tijdens het 
maken van plannen voor restauratie, uiteindelijk 
afbraak en nieuwbouw van de kerk, werd ook ge-
sproken over een mogelijke afbraak van de kerkto-
ren. Dit omdat de gemeente Soest het gebied rond-
om de kerk wilde herinrichten wegens verbreding 
van de Korte Kerkstraat en Dalweg. De nieuwe kerk 
zou dan wat verder richting de toen nog aanwezige 
tuin worden gebouwd. Echter na uitvoerig overleg 
met de Rijksdienst voor Monumentenzorg is toch 
gekozen om de toren, een bijzonder monument uit 
de 19e eeuw, te behouden en er een nieuwe kerk 
aan vast te bouwen. Daarvoor moest wel de achter-
zijde van de toren worden aangepast met eenzelfde 
driehoekig bovenstuk zoals in de voorzijde van de 
toren aanwezig was. Dit was ook het moment dat er 
overleg op gang kwam om de toren te “verkopen” 

aan de gemeente Soest. Deze verkoop werd op 29 
oktober 1971 geëffectueerd. Vanaf dat moment is 
de gemeente Soest verantwoordelijk voor het on-
derhoud en dus ook voor de komende restauratie. 
Ook na de restauratie in 1986 heeft de kerktoren 
enkele keren in de steigers gestaan speciaal voor 
het uitvoeren van het reguliere schilderwerk. 
In de kerktoren bevinden zich drie luidklokken (Pe-
trus, Paulus en Maria) die sinds de nieuwbouw in 
1969 elektrisch worden geluid. Tot 1968 moest de 
koster de toren in tot de eerste verdieping om aan 
de 3 daar hangende touwen te trekken om de klok 
te luiden. Hij moest daarvoor meer keren per dag 
de toren in want naast het luiden voor een kerk-
dienst werd de klok ook 3x per dag geluid voor het 
Angelus (voorheen om 06.00, 12.00 en 18.00 uur; 
tegenwoordig wordt de eerste keer Angelus later 
geluid (8.00 uur) om minder overlast te geven). 
De luidklokken en het luidmechanisme is eigendom 
van de parochie. Verder bevindt zich in de toren het 
torenuurwerk waarmee de wijzerplaten in de toren 
worden aangestuurd. Deze zijn wel onderdeel ge-
weest van de verkoop aan de gemeente.

Met de grootschalige renovatie zal de toren van de 
Petrus en Pauluskerk een beeldbepalend monument 
blijven in de komende jaren in Soest. Zeker vanaf 
de polder maar ook vanaf de Zuidelijke Engh steekt 
hij boven de bomen en huizen uit. In de praktijk 
wat bescheidener dan de toren van de Oude Kerk, 
tot 1580 de Petrus en Pauluskerk genoemd.

Literatuur:
-  Uit de geschiedenis van Soest deel 3; De Petrus 

en Paulusparochie door F.S.I. Knaapen; 1989
-  Verschillende krantenberichten in Soester 

 Courant en Amersfoortse Courant

Toren en Toren in 
de steigers

Achterzijde 
toren tijdens 
 verbouwing 1969 
en aanpassing
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DE SLEUTEL
Iedereen heeft wel eens voor een gesloten deur 
gestaan. Soms kwam dat omdat je de sleutel 
vergeten was. Dan voelt een mens zich zo 
machteloos. Maar het was je eigen schuld. Soms 
kwam dat omdat niet werd opengedaan ondanks 
de afspraak die er was gemaakt. Je voelt je dan 
buitengesloten, alleen gelaten. Soms sluiten wij 
mensen buiten. We laten ze er niet in. Dat doen 
we door mensen niet aan te kijken, hen geen blik 
waardig te keuren. Dat kunnen we doen door niet 
te luisteren naar wat een ander ons wil zeggen of 
vragen. We houden zo mensen buiten onze deur. 
We sluiten ook mensen uit door niet op tijd onze 
mond open te doen, onrecht aan te klagen, onze 
nek uit te steken.
Mensen buitensluiten of binnenlaten gebeurt in het 
groot en in het klein. We sluiten ze buiten omdat 
ze niet denken zoals wij. En toch is er maar weinig 

nodig om mensen binnen te laten: een sleutel. En 
een sleutel is maar een klein simpel ding. Maar dat 
kleine sleuteltje is wel bepalend voor het geluk van 
mensen, voor leven of geen leven. 
Wij zelf zijn een sleutel. We kunnen de deur naar 
leven en geluk voor een ander op slot houden of 
open doen. Luisteren naar iemand die verdriet 
heeft, opent voor diegene een nieuwe wereld. We 
doorbreken bij die ander de wereld van geslotenheid, 
somberheid, en geen zicht op een toekomst, en 
openen een nieuwe wereld die zich geeft op geluk. 
Hiermee doen we bij die ander het verlangen 
groeien naar leven. De belangrijkste sleutel die wij 
zelf zijn is het wekken van verlangen naar vrede, 
geluk, liefde in het leven van een ander.
Mensen leren verlangen naar geluk, liefde, vrede, is 
de sleutel om te leven.

Joke van Kempen

 Lief en leed
Overleden
Soest
Cees Gräffner (93 jr)   * 19 september 1927 † 29 juni 2021
Anneke Spaarkogel-van Balen (98 jr)  * 23 februari 1923 † 7 augustus 2021
Rian Koot-van Duuren (79 jr)  * 27 april 1942 † 8 augustus 2021
Erna Geertruida Kok-Venema (98 jr)  * 11 juni 1923 † 12 augustus 2021
Annie van Breukelen-Steenbeek (95 jr)  * 13 september 1925 † 14 augustus 2021

Gedoopt
Soesterberg
Op 10 juli is gedoopt Nahyiara Salomé. Zij woont samen met haar ouders in Soesterberg. Op 18 
juli is gedoopt Zola Schouten. Zij woont samen met haar ouders in Huis ter Heide. Op 25 juli is 
gedoopt Jax Mulder. Hij woont met zijn ouders in Huis ter Heide. 
Op 1 augustus is gedoopt Donna Rooze. Zij woont met haar moeder in Huis ter Heide.

Hoort u dat er iemand in uw omgeving ziek is, gevallen of opgenomen in een ziekenhuis, revali-
datiecentrum 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.

MEVR. BETS ELFERINK 99 JAAR
Op 18 juni j.l. is mevr. Bets Elferink 99 jaar geworden; bijgaande foto is op deze 
dag gemaakt. Als huisgenote van emeritus pastoor Savenije heeft zij meer dan 
dertig jaar in de pastorie van de H.Familiekerk gewoond. Voor veel parochianen 
is zij een bekende parochiaan geworden. Omdat vooral haar mobiliteit te wensen 
overlaat, is Bets ruim twee jaar geleden verhuisd naar het verzorgingshuis de 
Wiekslag aan het Oude Grachtje. Ze woont hier naar haar zin en is bijzonder 
dankbaar voor alles wat er, door een groot aantal mensen, voor haar gedaan 
wordt. Voor zover dat in haar mogelijkheden ligt, gaat ze ervoor om tenminste 
100 jaar oud te worden en een groot feest te geven; waarbij zij zich ervan 
bewust is dat het God is die de duur van haar leven hier op aarde bepaalt. Ze 
heeft ons al opdracht gegeven het feest te gaan voorbereiden.       Jan Roest
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HH Petrus en Pauluskerk
4 - 5 september  
Rian Koot-van Duuren; Anneke Spaarkogel-van Balen; 
overleden ouders Johan van Esveld en Cathrien van 
Esveld-Wolken; overleden ouders Spijker-Wigtman; 
Fam. Kanne-Koot en ouders fam. Koot-Elsendoorn; 
overleden ouders Jan en Annie van Poppelen-van 
Logtestijn; Co Verlaan en Bep Verlaan-de Bruin; 
Tine Heinhuis-Hartevelt; Gerard Kok (jgt) en Helma 
Leertouwer-Kok (jgt); Alie van den Hengel-van ‘t 
Klooster

11 - 12 september 
Rian Koot-van Duuren; Anneke Spaarkogel-van 
Balen; Piet en Marie van Nieuwburg-Langendorff

16 september – KBO viering
Marinus van der Avort

18 - 19 september   
Fam. Kanne-Koot en ouders fam. Koot-Elsendoorn; 
overleden ouders Spijker-Wigtman; Tine Heinhuis-
Hartevelt; Alie van den Hengel-van ‘t Klooster

25 - 26 september  
Uit dankbaarheid voor een 60 jarig huwelijk; Hans 
de Beer; Mijnheer Vaissier; Mies Kuijer-Hilhorst en 
overleden familie

2 - 3 oktober       
Overleden ouders Johan van Esveld en Cathrien van 
Esveld-Wolken; overleden ouders Spijker-Wigtman; 
Fam. Kanne-Koot en ouders fam. Koot-Elsendoorn; 
Co Verlaan en Bep Verlaan-de Bruin; Tine Heinhuis-
Hartevelt

9 - 10 oktober 
Piet en Marie van Nieuwburg-Langendorff

16 - 17 oktober 
Fam. Kanne-Koot en ouders fam. Koot-Elsendoorn; 
overleden ouders Spijker-Wigtman; Jan van Sijl; 
Aleida van Sijl-van Dorrestein; Harry Rademaker en 
Riek Rademaker-Beuken; Tine Heinhuis-Hartevelt; 
Alie van den Hengel-van ‘t Klooster

23 - 24 oktober 
Hans de Beer; Mies Kuijer-Hilhorst en overleden 
familie; Alie van den Hengel-van ‘t Klooster

30 - 31 oktober (wintertijd wordt ingesteld)   
Tine Heinhuis-Hartevelt

St Carolus Borromeuskerk
4 - 5 september       
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; Mies en Arnold Bluekens

11 - 12 september 
Maria Theodora Parlevliet; overleden ouders 
Weerdesteijn-Merts en dochter Corry; Joh Brouwer 
en Petronella Brouwer-Weerdesteijn

18 - 19 september   
Maria Theodora Parlevliet; overleden ouders 
Weerdesteijn-Merts en dochter Corry; Joh Brouwer 
en Petronella Brouwer-Weerdesteijn

25 - 26 september   
Pastoor Ludovicius Rademaker; Maria Theodora 
Parlevliet; overleden ouders Weerdesteijn-Merts en 
dochter Corry; Joh Brouwer en Petronella Brouwer-
Weerdesteijn

2 - 3 oktober  
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

9 - 10 oktober
André Janssen en Jeane Janssen Hom; Maria Theodora 
Parlevliet; overleden ouders Weerdesteijn-Merts en 
dochter Corry; Joh Brouwer en Petronella Brouwer-
Weerdesteijn

16 - 17 oktober 
Maria Theodora Parlevliet; overleden ouders 
Weerdesteijn-Merts en dochter Corry; Joh Brouwer 
en Petronella Brouwer-Weerdesteijn

23 - 24 oktober
Maria Theodora Parlevliet; overleden ouders 
Weerdesteijn-Merts en dochter Corry; 
Joh Brouwer en Petronella Brouwer-Weerdesteijn

30 - 31 oktober (wintertijd wordt ingesteld)   
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

 Misintenties 
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Extra vieringen door de week  
H. Familiekerk  woensdag    9.00 uur  (tot aan de slotviering op 3 oktober)
Petrus en Pauluskerk vrijdag    9.00 uur  

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. 

Datum Tijd Kerk Viering Voorganger Muziek

Za 4 sept 19.00 uur P&P Eucharistie M. Meneses  Inspiratie

Zo 5 sept 10.00 uur P&P Gebedsviering M. Nota  Canto Nuovo

Zo 5 sept 10.30 uur Carolus B Communievier. W. Sarot  Caroluskoor 

 12.00 uur  Kleuterkerk  

           

Zo 12 sept 09.00 uur P&P Eucharistie J. Skiba Canto Nuovo

Zo 12 sept 10.30 uur Carolus B Gebedsviering J. v. Kempen Caroluskoor

           

Za 18 sept 19.00 uur P&P Eucharistie M. Meneses Jongerenkoor

Zo 19 sept  10.30 uur Carolus B Gebedsviering 

   Vredeszondag J. v. Kempen/R. Zandstra Caroluskoor

          

Za 25 sept 19.00 uur P&P Gebedsviering Mw. Stolwijk Canto Nuovo

Zo 26 sept 09.00 uur P&P Eucharistie M. Meneses Inspiratie

Zo 26 sept 10.30 uur Carolus B Eucharistie F. Zwarts Caroluskoor

         

Za 2 okt 19.00 uur P&P Gebedsviering J. Roest Cantors Canto Nuovo 

Zo 3 okt 09.00 uur P&P Eucharistie J. Skiba Gregoriaans – G. Muts 

Zo 3 okt 10.30 uur Carolus B Gebedsviering J. v. Kempen Caroluskoor

Zo 3 okt 14.00 uur H Fam. Slotviering pastoresteam 

           

Za 9 okt 19.00 uur Carolus B Eucharistie J. Skiba Caroluskoor

Zo 10 okt 10.00 uur P&P Gebedsviering M. Nota Inspiratie

     

Za 16 okt 19.00 uur P&P Eucharistie M. Meneses Canto Nuovo

Zo 17 okt 10.30 uur Carolus B Eucharistie F. Zwarts Caroluskoor

           

Za 23 okt 19.00 uur P&P Eucharistie J. Skiba Canto Nuovo 

Zo 24 okt 10.00 uur P&P Gebedsviering G. Buis Cantors Canto Nuovo

Zo 24 okt 10.30 uur Carolus B Gebedsviering J. v. Kempen Caroluskoor

  

Zo 31 okt 10.00 uur P&P Communievier. W. Sarot Caroluskoor

Zo 31 okt 10.30 uur Carolus B Gebedsviering C. Sebek Inspiratie 

Zo 31 okt 17.00 uur Carolus B Allerzielen Werkgroep Caroluskoor

 Vieringen Soest-Soesterberg 
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Naar de kerk in tijden van Corona 
De RK kerken in Soest en Soesterberg sluiten voor de coronamaatregelen aan bij de adviezen die 
het Bisdom Utrecht geeft. Sinds eind juni is koorzang weer mogelijk met max. 12 pers. echter wil-
len niet alle koren nu al starten met 12 pers. maar gaan dit na de vakantieperiode doen. Omdat de 
 anderhalve-metermaatregel van kracht blijft, is de capaciteit van de vierplekken nog beperkt. In de 
HH Petrus en Pauluskerk kunnen ongeveer 90 kerkgangers aanwezig zijn. In de St. Carolus Borro-
meuskerk kunnen ongeveer 70 kerkgangers een plaats krijgen. Ongeveer, want echtparen en gezinnen 
mogen bij elkaar zitten, en dat kan betekenen dat er voor iets meer mensen plaats is. U kunt zich aan-
melden via het telefoonnummer van ons secretariaat, of via het emailadres reserveren.soestsoester-
berg@gmail.com  tot vrijdag 12 uur. Aanmelden vooraf is niet meer verplicht maar wel gewenst, want 
uw naam en telefoonnummer dienen dan bij binnenkomst genoteerd te worden. Bovendien kan het 
zijn, dat de kerk vol is. Mondkapjes zijn niet meer verplicht. Wel de anderhalve meter volhouden! 

KBO EUCHARISTIEVIERING 

16 september in de HH Petrus en Pauluskerk
Als opening van het KBO seizoen 2021-2022  willen 
we starten met een eucharistieviering in de HH. 
 Petrus en Pauluskerk, Kerkplein 2, 3764 AW Soest 
op donderdag 16 september om 10.00 uur. 
U bent hier van harte uitgenodigd!
Het thema van de viering is 

“Wees lief voor elkaar” 

Celebrant is pastor Meneses, en leden van het koor 
Canto Nuovo of Pastorale verzorgen de muzikale 
omlijsting onder leiding van Jan Schuring. 
Na afloop hopen wij u te ontmoeten (op 1,5 meter 
afstand) bij een kopje koffie of thee. 
Wij verzoeken u om u van te voren aan te melden 

bij ons Parochiesecretariaat 035-6011320 / secre-
tariaat@marthamaria.nl 
Mocht geen eigen vervoer hebben, dan dient u dit 
een week voor de viering aan te vragen bij mevrouw 
Joke van den Breemer (het liefst in de avonduren), 
tel. 035-6020206.

INFORMATIEAVOND OVER HET VORMSEL  27 SEPTEMBER

Voor de eerste klassers uit Eemnes, Soest en Soes-
terberg start dit najaar de vormselvoorbereiding. 
De meeste brugklassers waren er echt aan toe om 
dit schooljaar iets nieuws te beginnen. Het wordt 
leuk, spannend en zelfs inspannend. Is dit nu de 
beste tijd om er ook nog eens een snufje geloof 
overheen te strooien in de vorm van vormselvoor-
bereiding? 
Ja, wij geloven van wel. Wij zijn van mening dat 
de manier waarop wij met tieners en hun ouders 
 samen op weg gaan naar het vormsel een methode 
is die behulpzaam is bij het samen optrekken als 
gezinsleden. Geloven staat niet los van de rest van 
de dingen die je doet. Het is extra kwaliteit brand-
stof,  die je helpt om gesmeerd op weg te gaan. 
En juist als je aan iets nieuws begint, kan je zo’n 
steuntje wel gebruiken. 

Natuurlijk gaat de 
vormselvoorberei-
ding over de kerk 
en over het vormsel. 
Maar het gaat net 
zo goed over wie je 
bent en wat je wilt 
in deze wereld. Over dromen en idealen, vrien-
den, angsten en je veilige haven. Met een zeven-
tal maandelijkse bijeenkomsten gaan we samen op 
weg door dit schooljaar om in juni uit te komen bij 
een vormselviering. 
Meer weten? Welkom op de informatieavond in  
De Sleutel, Steenhoffstraat 41 te Soest op 27 sep-
tember om 20.00 uur. 
Je kan je opgeven bij marga@kleinwee.demon.nl of 
sarot@marthamaria.nl.  
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 Algemeen

Secretariaat, Steenhoffstraat 41 | 3764 BJ Soest, 
tel. 035 6011320 | secretariaat@marthamaria.nl
www.marthamaria.nl | www.rksoest-soesterberg.nl

Openingstijden op dit moment: 
Secretariaat: maandag, woensdag t/m vrijdag  
van 9.00 – 13.00 uur

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

Kerken: 
HH. Petrus en Pauluskerk
Kerkplein 2
3764 AW Soest
(035-6011320) 
Het Stiltecentrum is dagelijks geopend 
van 8.30 – 17.00 uur 
voor gebed of het aansteken van een kaars. 

H. Familiekerk
St. Willibrordusstraat 19
3768 CP Soest
(035-6019943)

St. Carolus Borromeuskerk
Rademakerstraat 159
3769 LB Soesterberg 
(0346-351521)
Op dinsdag- en vrijdagochtend is de kerk open 
van 9.00-12.00 uur voor een gebed of het 
opsteken van een kaars.

Bankrekeningen 
Rekeningnummer algemeen Soest 
IBAN NL 90 RABO 0379913194 
t.n.v. Martha Maria, Willibrord
Rekeningnummer Kerk/gezinsbijdrage Soest
IBAN NL 61 RABO 0315996536
t.n.v. Martha Maria, Willibrord

Rekeningnummers misintenties en  
kerkbijdrage Soesterberg
IBAN NL05 RABO 0375201785 of 
IBAN NL05 INGB 0000553800
t.n.v. Martha Maria, Carolus Borromeus

Bereikbaarheidstelefoon voor 
ziekenzalvingen en uitvaarten   
035-6035518

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

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

0346 353803 mamarijnen@planet.nl  

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

035 6018355  jan.rita.roest@ziggo.nl

Aanlevering kopij
Berichten voor RK Drie Punt kunnen gestuurd 
worden naar het e-mailadres 
redactieWS@marthamaria.nl 
of 
redactieCB@marthamaria.nl
uiterlijk op 10 oktober   
Het volgende nummer verschijnt 
op 26 oktober 2021.

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


