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 Bericht van de redactie

 Bericht van de pastoraatgroep / locatieraad

Voor u ligt alweer het blad voor de maand november. 
Er komen diverse activiteiten aan, met name voor 
de kinderen. En helaas hebben we nu definitief de 
H Familiekerk moeten sluiten met een plechtige 
afscheid viering. Verder in het blad vindt u berichten 
en foto’s. In de maand november houden wij zoals 
gewoonlijk onze actie voor het uitbrengen van de 
parochiebladen. Als u in Soest woont, vindt u bij uw 

blad een brief en een acceptgiro. Aan het drukken 
van ons parochieblad zijn kosten verbonden. Omdat 
er veel vrijwilligers aan mee werken, kunnen we deze 
kosten laag houden. Wanneer iedereen gemiddeld   
€ 20,00  bijdraagt, kunnen we weer een jaar vooruit. 
In de maand december zal er een extra RK Driepunt 
uitkomen i.v.m. de kerst activiteiten in die maand. 

TELEFONISCH SPREEKUUR
Mede op initiatief van de pastoraatgroep is er een telefonisch spreekuur.
Elke dinsdagochtend tussen 10.00 en 12.00 uur is er een lid van de pastoraatgroep bereikbaar voor 
een persoonlijke vraag, eventuele op- of aanmerkingen. klachten, informatie of gewoon een praatje.
Telefoonnummer 035-6012688.

EEN MEDEDELING VOOR DE PASTORAATSGROEP

Enige weken geleden ontvingen wij, leden van de pastoraatsgroep, een bericht van Marion Henken. Zij liet ons 
weten dat zij, door privé omstandigheden, zo druk was dat het voor haar niet mogelijk was om actief deel te 
blijven uitmaken van onze pastoraatsgroep.

Uiteraard hebben wij alle begrip voor haar keuze, maar zullen haar zeker missen. Zij was een sociaal en zeer 
betrokken lid van onze groep. Marion, dank voor je inzet in de afgelopen jaren voor onze geloofsgemeenschap 
en we wensen je alle goeds toe.

ALLERZIELEN 2021

Voor “corona” was het gebruikelijk dat er met Allerzielen ’s avonds om 19.00 uur een viering was, 
waarin er een kaars werd aangestoken en nogmaals de namen werden genoemd van de parochia-
nen van wie wij in het afgelopen jaar afscheid hadden moeten nemen. Dit was altijd een moment 
waarop ook een ieder die iemand wilde gedenken een lichtje kon aansteken.

Echter vorig jaar werd deze traditie, gedwongen door 
de Corona maatregelen, doorbroken en werd de oplos-
sing gezocht in het overdag openstellen van de kerk. 
daardoor kon iedereen op zijn of haar eigen moment 
een lichtje aansteken en even praten met de aan-
wezige mensen van de pastoraatsgroep of met een 
van de pgv’ers. Deze wijze van herdenken werd door 
velen enorm gewaardeerd en als positief ervaren.
Toen wij weer met de voorbereiding voor Allerzielen 
2021 begonnen rees de vraag, hoe gaan wij het dit 
jaar doen? Er is bewust gekozen voor een combinatie 
van beide mogelijkheden.
Er zal ’s avonds om 19.00 uur een viering zijn op de 
gebruikelijke wijze. Het is ons inziens belangrijk om 
als geloofsgemeenschap gemeenschappelijk te ge-
denken en elkaar tot steun te zijn.

Tevens zal de HH. Petrus en Paulus kerk ’s morgens 
van 10.00 tot 12.00 uur geopend zijn. Zo kunnen 
diegene, die ’s avonds niet meer de deur uit willen, 
toch een lichtje aansteken voor hun overleden dier-
baren.

Zowel ’s morgens als ’s avonds zullen mensen van 
de pastoraatsgroep en pgv‘ers aanwezig zijn voor 
een gesprek en/of een luisterend oor. Uiteraard zal er 
voor koffie en thee gezorgd worden.

In de St. Carolus kerk, Soesterberg is besloten, nadat 
de coronamaatregelen versoepeld zijn, om  enkel op 
zondag 31 oktober om 17.00 uur de viering, waarin 
we onze overledenen herdenken te houden. Er zal 
geen 2e viering zijn op maandagavond. 
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 Berichten vanuit Soest en Soesterberg

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

In januari doet onze geloofsgemeenschap mee 
aan de Actie Kerkbalans 2022. Tijdens deze 
 actieperiode zullen we u als kerkleden om een 
financiële bijdrage vragen, zodat we ook in 
2022 kunnen doen waar we als kerk voor staan. 

Het thema van de Actie is ‘Geef vandaag voor de kerk 
van morgen’. Want ook in de toekomst willen we als 
kerk van betekenis zijn voor mensen die verdieping 
en ontmoeting zoeken. Uitnodigend zijn voor jonge 
mensen die hun leven nog voor zich hebben.

Daar hebben we uw steun bij nodig. Want als kerk 
krijgen we geen subsidie. De financiële bijdrage van 
onze leden is noodzakelijk om te kunnen bestaan. 
Vandaar dat we onze parochianen ieder jaar om een 
bijdrage vragen. 

Tussen 15 en 29 januari ontvangt u daarom een brief 
met het verzoek om bij te dragen. We hopen dat 
we weer op u mogen rekenen! Dankzij uw bijdrage 

kunnen e onze belangrijke taken blijven vervullen en 
plannen maken voor de toekomst. 

Door vandaag te geven, kan de kerk blijven doen 
waar ze al eeuwenlang voor staat. 
OP NAAR DE KERK VAN MORGEN! 

VEEL BELANGSTELLING VOOR DE ST. CAROLUS BORROMEUSKERK 

Ruim 120 bezoekers vonden tijdens de Open Monu-
menten Dagen van 11 en 12 september de weg naar 
de St. Caroluskerk en het er naast gelegen kerkhof. 
Veel buurtbewoners: gezinnen met jonge kinderen, 
baby-boomers die onlangs een appartement in Soes-
terberg hadden betrokken, bewoners van Abrona. En 
natuurlijk ook trouwe kerkgangers van deze locatie. 
Het kerkgebouw vertelt een verhaal en de tentoon-
gestelde voorwerpen evenzeer. Vooral de kanten 
doopjurk en het communiejurkje riepen veel reac-
ties op. Een grote attractie voor kinderen was het 
(onder begeleiding) mogen slaan op de grote gong. 

Dat vergeten zij nooit meer en ik evenmin! Orga-
nist Jan Schuring en zangeres/fluitist Astrid Sparre-
boom brachten de luisteraars in hemelse sferen met 
hun prachtige muziek. Indrukwekkend was de afda-
ling van de zangeres vanaf het koor,  al schrijdend 
zingend door het middenpad naar voren.  Beeld en 
klank vielen volledig samen. 
Informatief was zeker de lezing van Arie van Engelen 
over het kerkhof. We weten nu dat wie naar Frans 
grondgebied wil gaan, het Franse grafmonument op 
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het kerkhof maar hoeft te bezoeken. Indruk maak-
te de collage met slachtoffers van de Tweede We-
reldoorlog. Ik hoop dat deze collage nog even mag 
blijven hangen. De vier dialoogpanelen trokken veel 
belangstelling. Met name het plaatje van de rozen-
krans. En soms was dat weer aanleiding om bij het 
Maria-altaar een kaarsje op te steken. Vooral de ei-
gen verhalen ontroerden en raakten. Hoe mooi dat 
daarvoor dan ruimte is. Veel dank aan alle vrijwilli-
gers die deze ruimte hebben gecreëerd, ook op het 

kerkhof. Ook dank aan de vertegenwoordigers van 
het parochiebestuur en van de locatieraad die met 
eigen ogen zijn komen kijken en ervaren. Eén van 
hen heeft zelfs als gastheer rondgeleid. Kortom een 
prachtig weekend rond ons dit zo dierbare religieuze 
en culturele erfgoed!

Richard van de Loo, 
namens de werkgroep Open Monumentendag 2021 
in de St. Carolus Borromeuskerk.

HULDIGING JUBILARISSEN KOOR INSPIRATIE

Op dinsdag 24 augustus 2021 zijn, tijdens een ge-
zellig samenzijn van de koorleden, de leden Christa 
Keijzer-Jurgens, Lia van Veen-Sturkenboom, Henny 
van Bakel-Versluis en Thea Hilhorst-Smink gehuldigd. 
Zij ontvingen de eremedaille Sint Gregorius in zilver, 
met de daarbij behorende oorkonde en draadinsigne, 
voor 25 jaar koorzang.  
We feliciteren ze alle vier met deze mooie onderschei-
ding en wensen hun nog vele jaren koorzang toe! 
 
Bestuur koor Inspiratie  
inspiratie.soest@gmail.com | www.inspiratie-soest.nl

 KERKHISTORIE IN SOEST EN SOESTERBERG

VIERING 100 JAAR SINT CAROLUS BORROMEUSPAROCHIE SOESTERBERG  
IN 1937

In het weekend 11 en 12 september werden de Sint Carolus Borromeuskerk als ook het er achter 
liggende Onze Lieve Vrouwekerkhof door velen bezocht in het kader van de landelijke Open Monu-
menten Dagen. De aankondiging en de vlaggen die uithingen trokken verrassend veel bezoekers. 
Veel van hen haalden herinneringen op omdat ze er gedoopt waren, of er getrouwd waren of van 
een dierbare afscheid moesten nemen.

Rond het altaar in de kerk waren veel speciale orna-
menten uitgestald die in deze kerk gebruikt worden 
dan wel werden. De verhalen gingen vaak over de 
historie van de kerk, waarvan het huidige gebouw 
in 1953 in gebruik is genomen. Daarvoor stond er 
een kleinere kerk, die de meesten zich trouwens niet 
meer konden herinneren. Een kerk waarin met veel 
pracht en praal werd gefeest.

Viering 100 jaar parochie Soesterberg
Een bijzonder historisch moment was wel de viering in 
het weekend 20-22 augustus 1937 van het Eeuwfeest 
van de Sint Carolus Borromeusparochie. In  diverse 
kranten vinden we uitgebreide verslagen terug van 
dit feest, waarvoor door de toenmalige pastoor   

St. Carolus Borromeuskerk rijk versierd bij een feest 
in 1925.
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H. Mocking als ceremoniemeester alle registers waren 
opgetrokken. Natuurlijk een prachtig versierde kerk, 
een kerkkoor Sint Caecilia onder leiding van de heer 
A. Wegman die 4-stemmig een bijzonder repertoir 
aan “Missen” had ingestudeerd, en een organist J. 
Schriekenberg die een indrukwekkende orgelfantasie 
van N.H. Andriesssen ten gehore bracht. Tijdens de 
vieringen die dit triduüm werden gehouden was een 
grote verscheidenheid aan priesters uitgenodigd om 
feestpredicaties te houden. Daaronder de Hoogeer-
waarde Heer Mgr. Th.C. Pichot, vicaris-generaal van 
het Bisdom Haarlem, pater overste W. Woudenberg 
M.S.C. en pater J. van Bergenhenegouwen M.S.F. 
Alle drie deze priesters kwamen uit de Soesterbergse 
parochie, en waren (con-)celebrant in de feestelij-
ke viering. Ook stond vermeld dat nog verschillende 
Soesterbergers op het seminarie in opleiding waren 
tot priester. Daarnaast waren er ook veel parochi-
anen ingetreden bij een kloosterorde en waren op 
vele plekken actief of actief geweest. Trots werd dat 
uitgedragen tijdens een van de feestpredicatie.
De kranten schreven dat bijna alle parochianen aan-
wezig waren bij de verschillende vieringen en dat de 
kerk tot in de laatste hoekjes daardoor bezet was. De 
Plechtige Hoogmis op zondag werd door de KRO-ra-
dio rechtstreeks uitgezonden. Nederland vierde het 
feest mee. 

De Hoogeerwaarde Heer B. Batenburg, plebaan in de 
kathedrale kerk van Utrecht, celebreerde het plech-
tige Lof, dat als afsluiting van het Eeuwfeest werd 
gehouden.

Een jaar later zou de parochie alweer op grootse wij-
ze feest vieren. Dit keer rondom het 40-jarig pries-
terfeest van pastoor Mocking. Bij dat feest werd de 
gehele Soesterbergse gemeenschap betrokken. Pas-
toor Mocking was zeer geliefd in Soesterberg vanwe-
ge zijn vele activiteiten en betrokkenheid bij tal van 
verenigingen en organisaties.

Aankomst Mgr. Pichot (rechts) en ontvangen door 
pastoor Mocking voorafgaande aan de Plechtige 
Hoogmis bgv de viering van het Eeuwfeest.

VREDESZONDAG IN SOESTERBERG

De Vredeszondag was dit jaar wederom niet samen met de Vredekerk, dat was jammer.
We hopen dat we in januari weer samen kunnen vieren. 

Dit zal dan zijn in  de week van de Eenheid. 
Nu werd er wel aan elkaar een opbeurende bood-
schap meegegeven. 
De viering was indrukwekkend. Mede doordat er ver-
schillende  symbolen van de elementen water, aarde, 
licht en plant en bloem. 

Dit mede omdat we zuinig moeten zijn op onze aar-
de. Ook in deze maand onder de aandacht gebracht 
door onze Paus in het geschreven stuk ‘ Laudate Si’. 
In het lied “Heelheid gerechtigheid en vrede” werd 
dat nog eens extra tot uitdrukking gebracht, gezon-
gen op een CD door het koor Inspiratie.

Het Caroluskoor zong weer erg mooi met muzikale 
ondersteuning van Jan Schuring op orgel. Het voelde 
goed dat er weer meer mensen aanwezig mochten 
zijn. 

Wat was het mooi te zien dat broer en zus die ook de 

kaarsen mochten aansteken voor de viering inspira-
tie bij Maria zochten. 

Op hun jonge leef-
tijd al. Velen die bij 
de viering aanwezig 
waren gaven aan 
dat ze blij waren om 
weer met veel in-
spiratie naar huis te 
gaan. 

Maar eerst een lek-
ker kopje koffie of 
thee in de Binnentuin  
van het parochiecen-
trum want het was 
prachtig weer.

Een parochiaan
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KAART EN SPELLENMIDDAG 
IN NOVEMBER EN DECEMBER

Op dinsdag 2 november 
en op dinsdag 7 decem-
ber kunt u in De Sleutel 
kaarten, een spel spelen 
of gewoon gezellig wat 
bijkletsen met koffie/
thee, een drankje en een 
hapje. 
We beginnen om 13.30 uur en het is ongeveer 
 afgelopen om 16.30 uur. 

GEBEDSBIJEENKOMSTEN IN STILTECENTUM 

Stiltecentrum “de Binnentuin” van de Petrus en 
 Pauluskerk, Steenhoffstraat 41, Soest, opent van-
af 29 oktober aanstaande, tussen 19.00 en 20.00 
uur extra haar deuren voor een ieder die in gebed 
wenst te gaan. Ook op de vrijdagen daarna bent u, 
jij daarvoor van harte welkom. Indien gewenst, is er 
de mogelijkheid dar er samen met u/jou, gebeden 

kan worden. Voor degene die troost en bemoediging 
nodig hebben, zal er extra liefdevolle aandacht, een 
geestelijke omarming zijn.

Namens de gebedsmedewerkers van stiltecentrum 
“de Binnentuin”, Niels Walgreen en Cilia van de Berg.

BIBLEBYTES 
Maandagavond van half acht tot acht
Gewoon thuis, achter jouw computer

Op maandag 1 novem-
ber,  dan vieren we 
Aller heiligen,  kan je 
inloggen voor de bible-
bytes. Ze gaan op deze 
dag, hoe kan het ook 
anders over heiligen 
en onze verering van 
 heiligen. 
Ook op 22 november (Christus Koning), 29 novem-
ber (Advent)en 6 december (Sinterklaas) zijn er 
 biblebytes 
Heb je zin om eens mee te doen? Geef je op bij Wies 
Sarot, dan stuurt ze je een link waarmee je vanzelf 
inlogt. sarot@marthamaria.nl  

OUDERAVOND EERSTE COMMUNIE 
17 NOVEMBER 20.00 UUR  
DE SLEUTEL, SOEST 

Volgend jaar, met Hemelvaart, 
willen we graag de Eerste 
communie vieren met kinde-
ren uit Soest en Soesterberg. 
Kinderen die goed kunnen 
lezen, vanaf groep vier dus, 
zijn van harte welkom voor de 
voorbereiding op dit grote feest. Op woensdag 17 no-
vember is er een informatieavond over de voorberei-
ding. We starten met de voorbereidingen op zaterdag 
15 januari om half vier. De middagen voor de kin-
deren zijn steeds op zaterdag om half vier en duren 
tot vijf uur. We maken ze in de voorbereidingen ver-
trouwd met God die er wil zijn voor mensen. Ook zijn 
we een paar keer in de kerk te vinden, om te vieren, 
maar ook om de ruimte te ontdekken.  Meer hierover 
tijdens de ouderavond. Wilt u komen? Geef u even op 
bij pastor Wies Sarot: sarot@marthamaria.nl 

ZATERDAG 27 NOVEMBER 
 ADVENTSKRANS MAKEN

Op 28 november begint het 
nieuwe kerkelijke jaar met de 
eerste zondag van de Advent. 
Wat is er dan  leuker, dan 
samen het eerste kaarsje 
aansteken van de Advents-
krans. Maar dan moet je wel 
een krans hebben. Op zaterdag 
27 november gaan we die samen 
maken. Met groen en paarse linten versieren we de 
krans zodat het een echte Adventskrans wordt. Vier 
kaarsen komen erop om aan te steken op de vier 
zondagen voor Kerst. En om te symboliseren dat het 
licht de hele wereld rondgaat.  Daarnaast vieren we 
Oudjaar en vertellen we het Godly Play verhaal over 
het kerkelijk jaar dat rond is. Als de kransen af zijn 
zegenen we ze en hijsen we de grote krans in de kerk 
naar boven. 
Dit is een ouder/kind activiteit. 

Waar? De Sleutel, Steenhoffstraat 41 te Soest 
van 14.00-15.30 uur. 
Onkosten: 5 euro per krans. 

Je kan je opgeven bij Sarot@martamaria.nl 
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HERDERSTOCHT 2021

Op het moment dat wij dit schrijven is het prachtig nazomerweer, waarvan wij net als velen van u 
kunnen genieten. Toch kijken wij al volop vooruit richting Kerst. 

Was het vorig jaar door de Corona perikelen niet mo-
gelijk om de Herderstocht te organiseren; dit jaar 
gaan wij in aangepaste vorm dat prachtige verhaal 
van de geboorte van Jezus weer ten gehore brengen. 
Wanneer je al bekend bent met het fenomeen Her-
derstocht in Soest dan denk je wellicht aan de tocht 
in de Soesterduinen. Dit jaar doen wij het anders. 
Het verhaal zal in de vorm van een theaterspel in de 
Petrus en Pauluskerk te Soest getoond worden. Dit 
om de ‘Herderstocht’ Corona technisch zeker door te 
kunnen laten gaan. Het geeft ook weer andere mo-
gelijkheden, u kunt een spannende mix van oude en 
nieuwe elementen verwachten.

Wanneer:  18 december 2021. 
Hoe laat:  Twee voorstellingen. 17.30 en 19.30 uur.
Waar:   Petrus en Pauluskerk, Kerkplein 2 in Soest
Duur voorstelling: 
  Ongeveer 1 uur. Dus ook geschikt voor de 

kleintjes onder ons.
Kaarten:   Na 18 november voor 1 euro verkrijgbaar 

bij de Fakkel, Soesterbergsestraat 74 
Soest. 

Let op:  (Vooraf) reserveren is niet mogelijk!

Wij kijken er naar uit om jullie weer te verwelkomen! 

Ben jij diegene die denkt “ik zou een handje willen 
meehelpen bij dit theaterspel’? 
Heb je vragen? Meld je aan of stel je vraag aan Astrid 
Suijkerbuijk. aa.suijkerbuijk@xmsnet.nl 

Namens de werkgroep Herderstocht
Astrid Suijkerbuijk

 Berichten slotviering H. Familiekerk

SAMEN VERDER

Op zondag 3 oktober heeft de laatste viering in 
de H Familiekerk plaatsgevonden.

Vooraf aan de viering was er vanaf 13.00 uur gele-
genheid om nog eens rond te kijken in de kerk, of om 
een kop koffie/thee te drinken. Om 14.00 uur begon 
de plechtige viering m.m.v. drie koren. Aan het einde 
werden door de voorgangers en vrijwilligers de doop- 
huwelijk- en overlijdensboeken, de kruisjes, de bloe-
men, het lectionarium, en het heilig brood naar bui-
ten gedragen. De deur werd op slot gedraaid door 
pastoor Skiba. Het heilig brood en het lectionarium 
werden per koets naar de HH Petrus en Pauluskerk 
gereden, waar de geloofsgemeenschappen Soest 
 samen verder gaan. Hier een foto impressie (op onze 
website zijn ook krantenberichten geplaatst). 

Kon u niet aanwezig zijn bij de viering, of u wilt het 
nog een keer bekijken, www.afscheidfamiliekerk.nl 

Na de viering, zijn de bloemstukken, die gemaakt 
waren door de bloemengroep op het kerkhof aan de 
Dalweg neergelegd bij graven van overleden pasto-
res door Elly Heideman, Joop Gros en Rob Schalkx. 
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AFSCHEIDSVIERING HEILIGE FAMILIEKERK

De afscheidsviering in de Heilige Familiekerk op zondag 3 oktober was een emotioneel moment. 
Je wordt weer eens geconfronteerd met de tijdsgeest. Nog net opgegroeid in het Rijke Room-
sche Leven, zie we dat na de bloei die onze katholieke gemeenschap kende tot in de jaren ’70, 
er sprake is van een teruggang. Dat gaat met kleine stapjes, die je in best wel grote stappen 
beleeft door binnen enkele jaren de sluiting van 3 kerken in Soest. Na de Joanneskerk (2008) 
en de Mariakerk (2009) was op 3 oktober 2021 de afsluitende viering in de Heilige Familiekerk.

Met gemengde gevoelens ging ik op de druilerige 
middag naar de kerk, een kerk waar ik jarenlang 
(1968-1975) ook parochiaan van ben geweest en 
al vanaf mijn jeugd veel herinneringen aan heb. 
Bouwpastoor Lommerse kwam regelmatig bij ons 
thuis, omdat mijn vader tot zijn dood actief was 
voor de Soester RK Gemeenschap. 
Ik zocht tijdens de viering een plekje achter in de 
kerk, een plaats waar ik eigenlijk nooit gezeten heb. 
Na een lange periode dat er maar weinig mensen 
in de kerk mochten zijn, koren niet konden zingen, 
eindelijk weer een viering met veel parochianen en 
maar liefst 3 koren die de viering muzikaal opluis-
terden. Een laatste viering in deze indrukwekkende 
kerk met zijn imposante wandschildering, waar-
van de betekenis een plek kreeg in de inspireren-
de preek van pastor Mauricio Meneses. Je laat alles 
op je inwerken en wilt niets missen. Aan het eind 
van de viering wordt je geconfronteerd met de re-
den waarom je naar deze kerk bent gegaan op dit 
best wel ongewone uur. De ciborie, de H Olie, de 
gedachtenisboeken, het Lectionarium wordt naar 
buiten gedragen als teken dat het echte einde is 
gekomen in het gebruik van deze kerk. Het is een 
symboliek van afscheid nemen dat past bij onze ge-

bruiken wanneer we ook afscheid nemen van een 
dierbare.
Wanneer je dan buiten komt werd het echt een 
emotioneel moment. Het bekende klokgeluid galmt 
over ons als kerkgangers, de kerkdeur wordt geslo-
ten, de meegenomen ornamenten worden meege-
nomen in de koets en vertrekken naar de Petrus en 
Pauluskerk. Je blijft verdwaasd achter en gaat ook 
naar de Petrus en Pauluskerk.
Daar mis je eigenlijk de sfeer en warmte die je hoop-
te te vinden nadat je afscheid hebt moeten nemen 
en het nieuwe leven een start maakt. Het zal zeker 
wennen zijn de komende tijd. Na de sluiting van de 
Joanneskerk waarvan je parochiaan was, werd je 
een parochiaan van de Willibrordgemeenschap met 
twee verschillende kerken, met twee verschillende 
sferen en culturen. Ik besef dat ik jarenlang een 
shopper ben geweest, die zich verbonden voelde 
met alle vier de kerken in Soest en de laatste jaren 
ook meer met Soesterberg. De sfeer van de H. Fa-
miliekerk zal ik zeker gaan missen. Het is goed dat 
we met velen afscheid hebben kunnen nemen. Nu 
werken aan een nieuwe gemeenschap in Soest. 

René van Hal
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Wat is het gek om te beseffen dat dit de laatste keer 
is dat ik in de Heilige Familie kerk zal zijn. Ik heb 
zoveel verschillende momenten mogen meemaken 
in de kerk en dit is dan de allerlaatste. Terwijl ik 
vooraf twijfel over of ik mee zing met het koor of ga 
luisteren in de kerkbanken denk ik aan de verschil-
lende momenten van afgelopen jaren.
Uiteindelijk besluit ik mee te zingen en te gaan ge-
nieten van de mooie klanken en akoestiek die deze 
kerk geeft. 

Langzaam zie ik de kerk voller lopen en mogen wij 
voor het eerst op voor “The way old friends do”. Dat 
past helemaal wanneer je beseft dat hier vreugde-
volle momenten hebben mogen vieren, maar ook 
andere dierbare momenten in de vorm van een af-
scheid. Alles doen wij met elkaar. 
Terug in de banken, tijdens het openingswoord van 
Wies Sarot, kwam pas echt het besef dit is voor het 
laatst. Verschillende momenten passeren bij mij de 
revue. Mijn communie, misdienaar zijn (zelfs als ik 
niet ingepland stond), de verschillende bruiloften, 
maar ook de verschillende optredens met het koor. 
De Kerstavonden vond ik altijd speciaal, net als de 
paaswake. De verbondenheid van alle parochianen 
hierbij maakt het een THUIS. Of zoals de voorgan-
gers tijdens de afscheidsviering zeiden: een huis 
voor velen. Elke parochiaan heeft daarin een steen-
tje bij gedragen in meer of mindere mate. Zelf zeg 
ik altijd geloven kunnen we overal en hebben niet 
we niet specifiek één plek voor nodig. Het geloven 
doe je vanuit je eigen ik. Nu voelde het toch alsof 
het ouderlijk huis niet meer tot ons behoort en ik 
daar niet meer heen terug kan keren. 
Tijdens de afscheidsdienst, was het prettig om met 
meerdere koren te kunnen zingen, zodat iedereen 
de gelegenheid had om afscheid te kunnen nemen 
op zijn of haar manier. De liederen waren zorgvul-
dig uitgekozen en waren passend ook al was er een 
grote verscheidenheid in soort muziek.
Meerdere voorgangers die samen laatste groet ge-
ven en elkaar proberen aan te vullen. Toch helaas 
met enige afstand (letterlijk). Een stuk uit de brief 
van mr Woorts tijdens de opening van Wies Sarot, 
De overweging van priester Mauricio. Allemaal ging 
het over het stenenhuis wat helaas gesloten gaat 
worden, maar dat niet betekent dat de kerk en het 
geloof ophoudt. Hopelijk voelen wij dit ook met zijn 
allen zo. 
Tijdens de afscheidsdienst hadden ook meerdere 
parochianen een taak. Parochianen die vaker mee 
hielpen met voorgaan, of voorbereiden met de vie-
ringen.  Onder hen mochten een aantal de lezing, 
de voorbede of dankgebed doen, anderen waren 

gevraagd om de heilige spullen mee de kerk uit te 
dragen. Nadat het slotlied had geklonken, gingen 
zij als eersten naar buiten, gevolgd door de rest van 
de kerk. Zelf ging ik nog snel voor de laatste keer 
langs de Mariakapel (dat heb ik altijd een fijne plek 
gevonden). De laatste keer een kaarsje aansteken 
met een dankgebedje, voor het allerlaatst de kerk 
in kijken naar de mooie wandschildering achterin 
en dan naar buiten. Als een van de laatsten kom 
ik buiten. De deur wordt gesloten en symbolisch 
draait priester Skiba de sleutel om. Nu is het echt 
gesloten. Priester Mauricio wordt begeleid naar de 
koets, stapt in en dan is de Heilige familie daad-
werkelijk geen kerk meer. Het gebouw staat er wel, 
maar dat is nu alleen nog een omhulsel van wat het 
vroeger geweest is. Het hart klopt er niet meer. Dat 
doet toch wel een beetje pijn om niet meer naar 
deze plek te kunnen terugkeren binnen het geloof.

Een koorzangeres

Op 3 oktober hebben wij de slotviering bijgewoond 
in de Heilige Familiekerk. Het was een emotioneel 
afscheid van “onze”parochiekerk. Van kinds af aan 
zijn wij vertrouwd geweest met deze kerk. Dat be-
gon al bij onze ouders; zij hebben jarenlang in het 
koor gezongen, dat was toen nog boven. Onze twee 
broers waren er misdienaar. 
Op zondag gingen wij ’s morgens naar de mis en ’s 
avonds naar het lof. Door de week moesten wij ’s 
morgens naar de mis en van daaruit naar de Willi-
brordschool aan de overkant van de kerk.
Wij zijn in de H. Familiekerk gedoopt, we hebben 
onze plechtige Eerste Heilige Communie gedaan en 
zijn er gevormd. Ons huwelijk is er voltrokken en 
tevens zijn onze kinderen daar gedoopt.
Toen wij ongeveer 15 jaar waren, werden we door 
kapelaan Weersink gevraagd om de kerk te helpen 
schoonmaken en dat hebben we verschillende ja-
ren gedaan. De laatste jaren werkten we, met de 
tuingroep, één keer per maand rondom de kerk; er 
werd geveegd, geharkt, gesnoeid en blad geruimd. 
Ik heb het gedachtenisboek ingeschreven en dit 
heb ik met veel plezier gedaan. 
De slotviering was plechtig en prachtig, maar ook 
een emotionele afsluiting van onze kerkgeschiede-
nis daar. Van veel mensen om ons heen hebben we 
gehoord, dat zij het geluid van de klokken heel erg 
zullen missen. 
Voor ons was dit een afscheid met een traan! 

Maria en Ineke
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Toen we zondag 3 oktober voor de laatste keer als 
gezin naar de H. Familiekerk liepen overviel de wee-
moed mij toch onverwacht. Ik moest terugdenken 
aan de eerste keer dat ik naar de kerk liep. Dat was 
in 2004, toen we net naar Soest waren verhuisd. 
Ook toen voor een bijzondere viering, al wist ik 
dat niet toen ik naar de kerk liep. Toen een viering 
waarin voor het eerst met alle vier de parochies van 
Soest werd gevierd in één kerk, als voorbereiding 
op de fusie van de vier Soester parochies. 

Ook toen een volle bak, eigenlijk nog voller dan de 
slotviering. Toen we in de kerk zaten vroeg ik mij 
af wat een minder volle kerk betekend. En wat dat 
voor ons als gezin impliceert. Is er straks nog een 
kerk waar de kinderen naar toe kunnen? Of moe-
ten die toch naar een eucharistisch centrum een 
dorp of stad verder? Als gemeenschap hebben we 
niet alles in de hand, we kunnen er wel voor zorgen 
dat de vlam in Soest niet uitdooft. In de H. Fami-
liekerk was dat wel het geval, de Godslamp is ge-
doofd. Toen we tijdelijk het voorrecht hadden in de 
pastorie van de H. Familiekerk te wonen hebben we 
daar stiekem weleens naar gekeken terwijl er geen 
dienst was. Zoals op kerstavond in 2019. Eerst had-
den we als gezin de viering bijgewoond, een vroege 
omdat de pastor van dienst een late viering elders 
had. Traditie in ons gezin is dat we daarna een diner 
eten. We hoorden dat de harde werkers, waaronder 
Ida en mw. Stolwijk, het pand verlieten terwijl wij 
nog net niet aan het toetje zaten. Dat betekende 
dat de kerk en pastorie weer verlaten waren, op 
Ons Lieve Heer na. Ik stelde voor nog terug te gaan 
naar de kerk, de kerststal nog eens te bekijken en 
te luisteren naar de stilte in de kerk. Het was een 
fantastische ervaring! 

Alleen wij vieren en Ons Lieve Heer in die prach-
tig versierde kerk, waar de kaarsen bij de Mariaka-
pel en de kerststal nog getuigden van alle mensen 
die met ons samen het kerstfeest vierden. Toen de 
Godslamp op 3 oktober definitief doofde stroomden 
de tranen spontaan over mijn gezicht, terugden-
kend aan die heerlijke kerstnacht nog zo kort ge-
leden. De H. Familiekerk heeft een bijzonder plek 
in ons gezin, door doopsel, vormsel én ons tijdelijk 
verblijf in de pastorie. Toch voelen wij als nieuwe 
Soesters ons ook in de andere kerk thuis. Ook weer 
door eerste H. communie én de vele keren dat we 
er waren voor repetities en optredens van het kin-
derkoor, vrijwilligerswerk en vieringen. Maar ook in 
andere kerken binnen de Martha en Mariaparochie. 
Ik hoop alleen echt oprecht dat we in Soest nog 
heel lang onze plek aan het kerkplein overhouden 

(en stiekem dat in de H. Familiekerk ook nog steeds 
bij de nieuwe eigenaren er gelegenheid zal zijn een 
kaarsje te branden in bijvoorbeeld de Mariakapel). 
Dat maakt het echt laagdrempeliger de kerk te be-
zoeken en stiekem, als er geen viering is,  net als 
wij deden in de Familiekerk, even te verwijlen bij 
Ons Lieve Heer.

Gusta Willems

Margriet Stork
Margriet is een zeer 
trouwe bezoekster ge-
weest van de zondags-
viering in de H.Fami-
liekerk; het is goed en 
dankbaar dat zij, met 
haar broer André, de 
laatste viering in de 
kerk mee heeft kun-

nen maken. Het gezin Stork is altijd nauw betrok-
ken geweest bij de parochie van de H. Familie. Om-
dat Margriet meer zorg nodig heeft, is zij in 2019 
verhuisd van de locatie Birkstraat van Amerpoort 
in Soest naar de locatie Hoenderberg van Amer-
poort in Amersfoort. Als gevolg van het corona vi-
rus, hebben onze contacten met Margriet helaas op 
een laag pitje gestaan. We gaan ons best doen om 
de contacten met Margriet te blijven onderhouden.

Tom Pieterse
Tom is gedurende geruime tijd misdienaar geweest 
in de H. Familiekerk. Bij zijn ouders thuis in Weesp 
is Tom ook daar in de parochiekerk misdienaar. 
Vanwege het corona virus heeft Tom gedurende 
deze tijd niet als misdienaar 
kunnen functioneren. Als 
gevolg van een lelijke val, 
waarbij hij zijn heup heeft 
gebroken, is hij niet aan-
wezig geweest in de laatste 
viering in de H. Familiekerk. 
Wellicht dat we Tom weer in 
kunnen zetten als misdie-
naar in de H.H. Petrus & 
Pauluskerk; met name bij 
een viering met het Groot 
Gaesbeeker Gilde. 

Jan en Rita Roest
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PREEK VOOR DE LAATSTE EUCHARISTIEVIERING IN DE HEILIGE FAMILIEKERK – SOEST
Pastor Mauricio Meneses, Parochievicaris

Zomaar een dak. Met dit lied zijn we deze viering 
begonnen. De pijn die wij nu voelen, kan ons doen 
zeggen, hoe zo? Zomaar een dak! 
Hoeveel elementen waren er nodig om deze kerk te 
bouwen. Deze kerk is niet alleen gemaakt van stenen 
die met cement op elkaar zijn gevoegd. Dit gebouw 
bestaat uit de financiële bijdrage van vele mensen, het 
gebed, het werk en het zweet van anderen. In dit ge-
bouw ligt het onvoorwaardelijke werk van vele pries-
ters, vrijwilligers, en diverse generaties gelovigen. 
In dit gebouw liggen de dierbaarste herinneringen 
van vele families: huwelijken, doopsels, eerste hei-
lige communies, vormsels, begrafenissen,  gemeen-
schapsvieringen, dorpsfeesten, koffiemomenten, 
zinvolle gesprekken, vergevingservaringen, enz. Dat 
alles is onlosmakelijk verbonden met dit gebouw. 
Zomaar een dak? Zomaar, een simpel dak... Nee 
hé?! Deze kerk was de centrale plek van vele gelo-
vigen. Als deze muren konden praten, hoeveel ver-
halen zouden ze ons dan vertellen? Deze muren zijn 
getuige geweest van tranen en glimlachen op de ge-
zichten, en van verdriet en vreugde in de harten van 
vele mensen. Nee, deze kerk is niet zomaar een dak! 
Maar vandaag is het zo ver: de architecten Clemens 
Hardeman en Arnold Brouwer, de kunstenaar Abram 
Stokhof de Jong, dhr. Starmans, pastoor Lommer-
se, Mgr. De Jong, en de geloofsgemeenschap van 
de jaren dertig hebben zich nooit deze dag kunnen 
voorstellen.
Omdat projecten en dromen als een geboorte zijn, 
denken we er nooit bij na, dat de dood onvermijdelijk 
is, staan we er niet bij stil dat er ook een einde is. 
Dat materiele dingen vergankelijk zijn. Maar met pijn 
in ons hart moeten we zeggen: deze dag is nu geko-
men. Welke betekenis willen we aan deze dag geven? 
Wij ontmoeten elkaar vanmiddag op dezelfde plaats 
waar in 1938-1939 een gemeenschappelijke droom 
werd verwézenlijkt. Wij zijn nu niet met hetzelfde 
enthousiasme bijeen als toen, maar wel met dezelf-
de hoop en vervuld met dankbaarheid voor alles 
wat deze heilige plaats voor zoveel mensen heeft 
betekend. 
Er zijn momenten in het leven die maar een paar 
minuten duren, maar waar wij eeuwig dankbaar 
voor zijn.  
Als gelovigen gaan we door een zeer moeilijke peri-
ode. Het is aan ons allen om moedig de uitdagingen 
van onze tijd aan te gaan. Er zijn vele gemeenschap-
sprojecten die moeten reorganiseren of zelfs moeten 
sluiten zoals bedrijven, sportclubs, verenigingen, 
enz. Velen wijten dat aan individualisme, of aan de 

nieuwe digitale wereld en de social media. In de kerk 
denken we altijd aan het proces van secularisatie. 
Eén ding is echter zeker, het Lichaam van Christus 
dat de Kerk is, is in Nederland vrij mager geworden 
en de jas dat het aan heeft, wordt vrij groot en 
moet daarom vermaakt worden. Dit is een taak 
voor ons allemaal. 
Hoe willen wij als christenen in deze werkelijkheid 
werken? Hoe willen wij als geloofsgemeenschap 
naar de werkelijkheid kijken? Ik wil niet met minder 
pijn naar deze dag kijken, verdriet is onvermijdelijk. 
Ik vraag God echter om ons te helpen niet stil te blij-
ven staan bij de pijn, maar in ons hart ruimte te ma-
ken voor al het goede wat hier tot stand is gebracht. 
Op zoveel vragen rondom de pijn hebben we geen 
antwoord. Nog niet! In dit leven zijn zoveel dingen 
nog steeds onbegrijpelijk! Maar met Gods hulp willen 
we negatieve dingen, kwade dingen, niet op ons laten 
inwerken. Negativiteit en kwaad nemen de overhand 
als we toegeven. Wie kan de zegens en genaden tel-
len die van deze kerk zijn uitgegaan? De betekenis 
van deze wandschildering, die zoveel mensen heeft 
geïnspireerd en die deze kerk heeft verfraaid, is een 
latente realiteit van de Kerk: wij zijn een lijdende, 
strijdende en zegevierende kerk. Een kerk is werke-
lijk de plaats waar het leven in volheid wordt gevierd. 
De plek waar de beste en de minst mooie momenten 
worden gedeeld. Maar vandaag vieren we ons geloof 
voor de laatste keer in deze kerk. 
Vandaag zien we het verschil tussen enthousiasme 
en hoop. Vandaag zijn we hier met minder enthou-
siasme, maar niet met minder hoop. Of dat is ten-
minste mijn gevoel als uw pastor die in deze viering 
mag preken. 
Vandaag moeten wij nuchtere gelovigen zijn, de re-
aliteit onder ogen zien en die met moed tegemoet 
treden. Vandaag moeten we deze kerk verlaten. 
Maar… laten wij de vreugde, de beste momenten, 
het gemeenschapsleven dat wij hebben opgebouwd, 
met deze stenen vernietigen? Gaan wij met dit ge-
bouw ook onze geloofservaring verkopen? Nee, ik 
denk niet dat we dit als gemeenschap willen doen. 
Dus… eigenlijk hadden wij het, bij het rechte eind 
om “zomaar een dak” te zingen aan het begin van 
deze eucharistie. Want uiteindelijk zijn WIJ de Kerk, 
de levende stenen, de ziel van de gebouwen en zul-
len wij als Kerk voorwaarts gaan. 
Net als de Joden in ballingschap wordt de katholie-
ke Kerk in het licht van deze harde realiteit opge-
roepen om heel goed naar zichzelf kijken, zichzelf 
in ogenschouw te nemen. Ons geloof kan niet ge-
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baseerd zijn op valse zekerheden, op voorbijgaande 
en tijdelijke werkelijkheden. Dat is niet waar ons 
vertrouwen op gesteld is. De eerste gelovigen die 
werden verbannen, werden beroofd van de plaats 
waar zij hun geloof vierden toen de Tempel in Jeru-
zalem werd verwoest, die dimensie van de Joodse 
religiositeit werd geblokkeerd. Maar in het aange-
zicht van deze afwezigheid herontdekten zij Gods 
geopenbaarde boodschap en de geschiedenis van 
hun relatie met Hem. Bovendien besloten zij het op 
te schrijven. 
om hen te helpen hun wonden te helen, zich te ver-
zoenen met hun verleden en ontworteling om te 
zetten in hoop. 
Het hart van de Hebreeuwse Bijbel kreeg vorm in 
deze tijd van beproeving. Omdat zij opeens geen 
tempel hadden, richtten deze gelovigen hun geloof-
servaring opnieuw op het Woord van God en maak-
ten een nieuw begin. 
Deze week dacht ik ook aan de velen die hun ker-
ken hebben verloren door natuurrampen, door ver-
volging, door terroristische aanslagen of omdat zij 
hun land hebben moeten verlaten. Deze situaties 
zijn niet te vergelijken met de redenen waarom 
deze kerk dichtgaat. Maar de pijn van de onthech-
ting van zo’n geliefde plaats is in alle situaties er 
niet minder om. 
En hebben ze hiervoor hun geloof opgegeven? Is 
het niet zo dat wij vandaag terecht worden uitge-
nodigd om ons geloof, net als zij deden, opnieuw 
te vieren, opnieuw te beleven? Zijn we allen niet 
geroepen om een nieuw begin te maken? 
Het geloofsleven opnieuw richten op het Woord, op 
Jezus zelf, is erkennen dat de ware kerk wijzelf zijn, 
de levende stenen, het mystieke lichaam van Chris-
tus. We moeten samen zijn, want, zoals de eerste 
lezing van vandaag zegt, het is niet goed voor de 
mens om alleen te zijn. Geloof kan niet in eenzaam-
heid gevierd worden. We zijn geroepen om in ge-
meenschap te leven. 

Het huwelijk is een weerspiegeling van deze prach-
tige roeping waartoe God ons roept, want God is 
gemeenschap. God is Vader, Zoon en Heilige Geest. 
Vandaag moeten we meer dan ooit weten dat we 
als gelovigen aandachtig moeten zijn om Gods aan-
wezigheid op onverwachte plaatsen te omhelzen.
Het lied waarmee we begonnen was juist, maar 
het lied waarmee we zullen eindigen is niet min-
der belangrijk: Wil je opstaan en Mij volgen! Laten 
we deze harde realiteit hoopvol bekijken, laten we 
onze pelgrimstocht door het leven samen voortzet-
ten, laten we blijven werken in de levende Kerk, 
laten we het doen voor onszelf, voor de nieuwe 
generaties, voor de liefde, Laten we het voor God 
doen. Dit vraag ik jullie in Godsnaam! 
Eén ding is zeker: God zal ons niet alleen laten, dat 
heeft de geschiedenis ons geleerd!  
Beste parochianen, collega’s, vrijwilligers, gelovi-
gen, buren van deze geliefde Kerk. Beste allen hier 
in deze strijdende Kerk en daar in de Zegevierende 
kerk: duizend maal dank voor wat jullie allemaal 
gedaan  hebben, om het geloof met liefde te vie-
ren, voor wat jullie aan het doen zijn en voor wat 
jullie nog zullen doen! Moge God ons zegenen, ons 
kracht geven en altijd bij ons zijn.
Zomaar een dak, wil jij opstaan en hem volgen?! 
Amen
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 Algemeen 
KOSTER GEZOCHT 

Beste mensen, 

Wij zoeken nog een koster. Zou u misschien in uw 
geloofsgemeenschappen kunnen en willen kijken 
of u iemand kent die dit als vrijwilliger zou willen 
doen? Misschien iemand die al koster was, maar 
moest stoppen omdat de kerk gesloten is?

In het klooster van de zusters van Onze Lieve Vrouw 
van Amersfoort wonen nog bijna vijftig zusters, die 
allemaal al op leeftijd zijn. Ze zoeken graag de rust 
en stilte van hun mooie kapel, en komen graag naar 
de vieringen. Daarom proberen we nog vier vierin-
gen per week te houden, waaronder de Eucharistie-
viering op de zaterdagmiddag. 

De zusters waarderen het zeer als er een koster is 
die de kapel netjes klaarmaakt en na afloop alles 
weer keurig opruimt. Momenteel bestaat het koster-
team uit vier vrijwillige kosters en één zuster. Maar 
we zoeken nog iemand die het team wil aanvullen. 
Het rooster wordt in onderling overleg ingevuld.

Als vrijwilliger krijg je in elk geval een attentie op je 
verjaardag en eens per jaar een kerstpakket. Maar 
het mooiste zijn de contacten met de zusters. Stuk 
voor stuk sterke vrouwen, die hun leven hebben 
ingezet voor God en de mensen. Vaak in het onder-
wijs, maar ook in de parochies, de bejaardenzorg 
en de missie, waar ze veel hebben meegemaakt. 
Als koster ben je vooral dienstbaar tijdens de vie-
ringen, waardoor je veel voor hen kan betekenen. 

Als u iemand kent, die dit vrijwilligerswerk zou wil-
len doen, zou dat héél fijn zijn! Wilt u dan deze mail 
of onze contactgegevens aan hem of haar doorge-
ven, zodat hij of zij contact met ons kan opnemen?

Dank u wel! Met hartelijke groet,

Emmanuel Gerritsen, Pastoraal werker bij de 
 Zusters van OLV van Amersfoort

Zuidsingel 40, 3811 HC Amersfoort, 
Tel: 033 – 46 73 111 
(ma, di, do), Mob. 06-15315516

INFORMATIE VANUIT 
WILLIBRORDGEMEENSCHAP, 
onderdeel HH Martha& Mariaparochie

TOON SMITS KRIJGT 
WILLIBRORDPENNING UITGEREIKT

Na afloop van de eucharistieviering op 
 zaterdagavond 16 oktober in de HH Petrus en 
 Pauluskerk in Soest kreeg de heer Toon Smits 
de Willibrordpenning uitgereikt door pastor 
M. Meneses.

De Willibrordpenning wordt uitgereikt aan paro-
chianen die zich als vrijwilliger uitermate ver-
dienstelijk hebben gemaakt voor de plaatselijke 
 parochie. Deze penning is de enige onderscheiding 
die het aartsbisdom Utrecht kent. 
Toon Smits is meer dan 40 jaar actief geweest in 
eerst de Petrus en Paulusparochie en later de Willi-
brordgemeenschap in Soest. Hij heeft in die periode 
verschillende bestuursfuncties bekleed, waaronder 
het penningmeesterschap. Zijn laatste bestuu rlijke 
rol was budgethouder van de locaties in Soest. 
Toon besloot begin van dit jaar daarmee te stop-
pen. Daarnaast heeft hij jarenlang minder-mobiele 
 parochianen meegenomen naar een van de vierin-
gen in Soester kerken. 
In zijn toespraak maakte pastor Meneses de ver-
binding met de lezingen van dit weekend waarin 
de christenen worden opgeroepen zich dienstbaar 
op te stellen. Juist voor die rol in de plaatselijke 
 gemeenschap paste deze onderscheiding.

Nadere informatie over dit bericht:
René van Hal, 06-23284667
halrenevan@xmsnet.nl
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 Lief en leed
Overleden
Soest
Ger van den Berg-Reijerse (93 jr) * 31 december 1927 † 27 augustus 2021
Joop Kranenkamp (  jr) * 20 oktober 1939 † 7 september 2021
Willy Versteegh-Priem (70 jr) * 5 december 1950 † 8 oktober 2021
Riet van den Berg-Lagerweij (82 jr) * 13 december 1938 † 12 oktober 2021
Soesterberg
Joop Poort (85 jr) * 8 september 1935  † 6 september 2021

Gedoopt
Soest
Op 5 september is gedoopt Luuk Brenninkmeijer in de HH Petrus en Pauluskerk. 
Hij woont samen met haar ouders op Darthuizen, in Soest.  
Op 17 oktober is gedoopt Joni Meiling in de HH Petrus en Pauluskerk. 
Zij woont samen met haar ouders in Huis ter Heide. 
Soesterberg
Op 10 oktober is gedoopt Hans Venema. Hij woont samen met zijn ouders in Huis ter Heide. 

 Misintenties 

HH Petrus en Pauluskerk 
Allerzielen dinsdag 2 november
Riet van den Berg-Lagerweij; Cees Stolwijk; 
Johannes Okhuijzen, Henrica Okhuijzen-van Rooijen 
en hun kinderen; Pastoor Herman Goddijn; Henk van 
’t Klooster; Sjors Karwoczik; Coby Karwoczik; Lia 
Karwoczik; Bianca Karwoczik
6 - 7 november
Riet van den Berg-Lagerweij; overl. ouders Johan 
van Esveld en Cathrien van Esveld-Wolken; overled. 
ouders Spijker-Wigtman; Fam. Kanne-Koot en ouders 
fam. Koot-Elsendoorn; Toon en Gerrie van Doorn-
Kaats; Maria Reiniera Tolboom-Willemse (jgt); 
overled. ouders Henk van Korlaar en Korrie van 
Korlaar-van Hoeijen; Co Verlaan en Bep Verlaan-de 
Bruin; Tine Heinhuis-Hartevelt
14 - 15 november
Riet van den Berg-Lagerweij; Mies Kuijer-Hilhorst en 
overleden familie; Piet en Marie van Nieuwburg-Langendorff
20 - 21 november
Voor alle koorleden en overleden koorleden vanwege 
St. Ceciliafeest; overled. ouders Spijker-Wigtman; 
Fam. Kanne-Koot en ouders fam. Koot-Elsendoorn; 
Wim van Roomen; Tine Heinhuis-Hartevelt; Alie van 
den Hengel-van ‘t Klooster; Joop Hilhorst
27 - 28 november
Hans de Beer; Pastor Hans van de Schepop; Alie van 
den Hengel-van ‘t Klooster
4 - 5 december
Overled. ouders Johan van Esveld en Cathrien van 
Esveld-Wolken; overled. 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

St. Carolus Borromeuskerk
31 oktober 2021 Soesterberg Allerzielen
Overl. ouders Aartsen – Florax; Frans Aartsen; Hugo 
Hoogendijk; overl. ouders Klein Hofmeijer; overl. 
ouders Odijk; Henny Klein Hofmeijer; Joke Klein 
Hofmeijer; Fam. van Eijden; Fam. Sluis-van Gend; 
Bert van den Bogert; Vader en zonen Jos en Peter van 
Dorrestein; Henk en Truus Buis; Jan en Chris
6 - 7 november 
Overleden weldoeners van de kerk; Hendrikus 
Parlevliet en Maria Parlevliet–Ruijgrok; Maria 
Theodora Parlevliet; overled. ouders Weerdesteijn-
Merts en dochter Corry; Joh Brouwer en Petronella 
Brouwer-Weerdesteijn
14 - 15 november   
Maria Theodora Parlevliet; overled. ouders 
Weerdesteijn-Merts en dochter Corry; Joh Brouwer 
en Petronella Brouwer-Weerdesteijn 
20 - 21  november  
Voor alle koorleden en overleden koorleden vanwege 
St. Ceciliafeest; Maria Theodora Parlevliet; overled. 
ouders Weerdesteijn-Merts en dochter Corry; Joh 
Brouwer en Petronella Brouwer-Weerdesteijn
27 - 28 november 
Maria Theodora Parlevliet; overled. ouders 
Weerdesteijn-Merts en dochter Corry; Joh Brouwer 
en Petronella Brouwer-Weerdesteijn
4 - 5 december  
Gerard Stalenhoef; Pater Jules Ypma; Zr Marie-Anne 
van Erven; Maria Bouwens; Maria Theodora Parlevliet; 
Hendrikus Parlevliet en Maria Parlevliet–Ruijgrok; 
overled. ouders Weerdesteijn-Merts en dochter Corry; 
Joh Brouwer en Petronella Brouwer-Weerdesteijn

17



 Vieringen Soest-Soesterberg 

GEZINSVIERING OVER MARIA 

31 oktober 2021, Petrus en Pauluskerk  
De allerlaatste dag van de rozenkransmaand ok-
tober, hebben we in de viering alle aandacht voor 
 Maria. We maken een mooie tentoonstelling met 
beelden van haar (als u thuis een mooi beeldje 
hebt, neem het gerust mee, om deze zondag voor 
in de kerk te zetten) en bidden een extra weesge-
groetje. Het koor Inspiratie zal zingen in deze ge-
zinsviering en de kinderen die meegedaan hebben 
met de catechese zullen een rol hebben als lector of 
misdienaar. Als je van Maria houdt, of van kinderen, 
of gewoon graag naar de kerk komt, wees welkom.
PS op zaterdag 30 oktober om half vier maken we 
rozenkransen voor om je pols. We hebben nog wel 
een paar stoelen vrij voor kinderen die dat leuk vin-
den om te doen. Geef je dan even op bij pastor 
Wies Sarot: Sarot@marthamaria.nl 

VIERING MET JONGERENKOOR 

7 november Caroluskerk half elf 
Elf jonge mensen zijn op 13 oktober begonnen met 
de voorbereidingen op hun vormsel in juni. We zijn 
heel blij met ze. Maar het is ook een hele uitdaging 
voor ons. Kunnen we ze boeien en een plek voor 
hen vinden in onze kerk? Kunnen we ons aanpassen 
aan hun behoeften en wensen? 
Daarom is het mooi dat de viering plaats vindt op 
Willibrordzondag. Deze eerste missionaris in Neder-
land stuitte ook op weerstand en moeilijkheden. En 
Willibrord heeft ze overwonnen met hulp van vele 
anderen.  De afbeelding laat dit mooi zien. 
Het wordt een enthousiaste viering met het jonge-
renkoor uit Eemnes. Iedereen is van harte welkom, 
maar in het bijzonder gezinnen met kinderen. 

OP 5 DECEMBER VIEREN WE SINTERKLAAS! 

Gezinsviering in de Caroluskerk om half elf 
We konden de verleiding niet weerstaan. Als het 5 december is, dan willen 
we een Sinterklaasfeestje houden in de kerk. Tenslotte is Sint Nicolaas een 
heilige en is er alle reden om die mooie verhalen die over hem de ronde doen 
te vertellen. Er zijn legenden over de goedgeefsheid van de Sint, maar ook 
mooie verhalen over zijn redding van een paar kinderen die door de slager… 
Welke legende we vertellen, is natuurlijk een surprise! 

Kom je deze dag ook extra diepgang geven en meezingen met bekende lied-
jes? We hebben er zo’n zin in. 
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Datum Tijd Kerk Viering Voorganger Muziek
Zo 31 okt 10.00 uur P&P Gezinsviering W. Sarot Inspiratie
Zo 31 okt 10.30 uur Carolus B Gebedsviering C. Sebek Caroluskoor
Zo 31 okt 17.00 uur Carolus B Allerzielen Werkgroep Caroluskoor

Di   2 nov 19.00 uur P&P Allerzielen Werkgroep Inspiratie

Za 6 nov 19.00 uur P&P WenC viering Mw. Stolwijk Canto Nuovo
   Oec. viering 
Zo 7 nov  10.00 uur P&P Willibrordzondag  Mw. Stolwijk/ds.  Canto Nuovo 
Zo 7 nov 10.30 uur  Carolus B WenC viering W. Sarot jongerenkoor
 12.00 uur Carolus B  Kleuterkerk W. Sarot 

Zo 14 nov 10.00 uur P&P WenC viering G. Buis Canto Nuovo 
Zo 14 nov 10.30 uur Carolus B WenC viering J. v. Kempen Caroluskoor

Za 20 nov 19.00 uur P&P Eucharistie J. Skiba Inspiratie 
Zo 21 nov 10.30 uur Carolus B WenC viering J. v. Kempen Caroluskoor

Za 27 nov 19.00 uur P&P Eucharistie J. Skiba Canto Nuovo
Zo 28 nov 10.30 uur Carolus B WenC viering C. Sebek Caroluskoor

Za 4 dec 19.00 uur P&P WenC viering J. Roest Canto Nuovo
Zo 5 dec   9.00 uur P&P Eucharistie M. Meneses Koor G. Muts
Zo 5 dec 10.30 uur Carolus B WenC viering W. Sarot Caroluskoor

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.
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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 15 november as.   
Het volgende nummer verschijnt 
op 30 november 2021.

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


