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Bericht van de redactie
Hoe is het met u na deze bijzondere kerstdagen en
Oud en Nieuw?
Wie had gedacht dat we, na de toch wat betere
zomertijd, en het groot aantal gevaccineerde
personen, toch weer het Kerstfeest in gedeeltelijke
isolatie zouden moeten vieren? Het feest van de
geboorte van Christus, van het Licht, dat we zo graag
uitbundig en samen begroeten met mooie liederen en
veel gezelligheid. Het doet ons allemaal verdriet, en
het is vermoeiend; deze situatie die maar voortduurt.
De aangescherpte coronamaatregelen, die maakten,
dat het dit jaar toch weer wat minder feestelijk was. Je
zit nog steeds meer alleen of je zit elkaar in de weg als
je met meer mensen leeft en allemaal veel thuis moet
zijn. Feesten kunnen niet uitbundig gevierd worden.
Je bent bezorgd om je gezondheid of om die van een
dierbare. Je zou zo graag weer zonder nadenken en
zonder mondkapje iemand een knuffel willen geven.

Hoe je hiermee omgaat, dat is heel verschillend. Je
hebt je eigen karakter en je hebt je eigen bagage. De
één zoekt de grenzen op van wat nog kan, de ander
overschrijdt die grenzen om uit te dagen. ‘Ik vind
het nu wel heel moeilijk om iets te merken van het
lijntje met Boven,’ zei iemand laatst tegen mij. En we
praatten daar wat over door. Over de lichtpuntjes, of
die er nog wel zijn, maar lijken af en toe minder te
worden… maar ja, die zijn er gelukkig meestal wel:
in de ontmoetingen met andere mensen. Iemand die
zomaar eens even belt en belangstellend vraagt of je
het redt. Een buurvrouw met wie je geregeld even
een praatje maakt of een bekende die je een kaartje
stuurt. Het lijntje met Boven: je bent het misschien
wel zelf. Laten we positief blijven, en hopen op betere
tijden. We wensen we iedereen een gezegend en
vooral een gezond 2022!
Namens de redactie, Joke van Kempen

Bericht van de pastoraatgroep / locatieraad
Beste mede-parochianen,
In de vorige uitgave van RK Driepunt heeft u kunnen lezen dat Anton den Ouden per 15 januari van
komend jaar zijn taken als
budgethouder van de Carolus
gemeenschap zal overdragen
aan mij. Graag stel ik mij even
voor. Mijn naam is Anne Gijsbers. Ik ben 38 jaar, getrouwd
met Manuel en samen hebben

we drie dochters. De oudste 2 zitten op de St. Carolusschool en de jongste over 2 jaar ook. De afgelopen
maanden heeft Anton mij al veel van zijn kennis en
expertise kunnen overdragen. Het is erg prettig om
te mogen leren van zijn jarenlange ervaring als budgethouder. Ik ben dankbaar voor het vertrouwen van
de locatieraad en zie ernaar uit onze parochie met
deze werkzaamheden te gaan ondersteunen.
Met hartelijke groet, Anne Gijsbers

GEEF VANDAAG VOOR DE KERK VAN MORGEN

Actie Kerkbalans 2022 gaat in januari van start!

Kerkbalans is de grootste fondsenwervende actie van het land; door het hele land vragen plaatselijke parochies en gemeenten hun leden om een financiële bijdrage over te maken. Binnenkort valt
ook bij u de brief op de mat. Doet u dit jaar (ook weer) mee?
Na een ingewikkelde en ‘dure’ coronatijd, willen we
als geloofsgemeenschap Soest/Soesterberg nu weer
vooruit. We willen een plek zijn en blijven waar we
rust en verdieping vinden en God ontmoeten. Waar
we naar elkaar omzien en voor elkaar zorgen. Waar
we klaarstaan voor mensen in de samenleving die
onze steun nodig hebben. Uw bijdrage is onmisbaar
om dit samen kerk-zijn ook in 2022 vorm en inhoud
te geven.
De kerk kan alleen bestaan dankzij de financiële steun
van haar leden. Doe daarom mee aan de Actie Kerkbalans en vul het toezeggingsformulier ruimhartig in.
Het formulier wordt opgehaald door een vrijwilliger,
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maar u kunt het ook opsturen, of bij het secretariaat
in de bus doen. U kunt uw bijdrage ook digitaal overmaken onder vermelding van ‘Actie Kerkbalans 2022’.
Alvast veel dank voor uw bijdrage! Door vandaag te
geven, kan de kerk blijven doen waar ze al eeuwenlang voor staat. Op naar de kerk van morgen.

BIJDRAGE PAROCHIEBLAD RK DRIEPUNT
In de brief die u ontvangen heeft vanuit de St. Carolus Borromeuskerk voor uw bijdrage aan onze parochiebladen M&M en RK Driepunt is helaas een fout banknummer vermeld.
Vanaf januari is het nummer IBAN NL05RABO 0375201785 niet meer in gebruik. Wij verzoeken om daarom
uw gift over te maken op nummer IBAN NL05 INGB 0000 5538 00 t.n.v. Marthamaria-St. Carolus.
Onze excuses voor het ongemak
Anton den Ouden

Berichten vanuit Soest en Soesterberg
MARIA BEGRAAFPLAATS AAN DE KOSTVERLORENWEG
Een vaste vrijwilligersgroep van tien parochianen
heeft in het afgelopen jaar zich ingezet om de M
 aria
begraafplaats te onderhouden. In principe is de maandagmiddag van 13.30 – 17.00 uur de v
 aste werktijd.
Hierbij is ook het sociaal gehalte bij de werkzaam
heden duidelijk aanwezig; pauzeren, met een kop
koffie en een goed gesprek, is belangrijk, alsmede de
afsluiting van de werkzaamheden met een “oorlam”.
Heel mooi is het dat de groep e
 nthousiast bezig is
met het onderhoud. Nog mooier is het, dat bezoekers van de begraafplaats van harte hun dankbaarheid 
tonen en complimenten geven, voor de 
wijze
waarop de begraafplaats wordt onderhouden. Wij
vinden dat de Maria begraafplaats een mooie plek is
om begraven te worden.
Jan Roest

ONDERSCHEIDINGEN ZANGERS CANTO NUOVO
Tijdens de viering van 28 november in de HH Petrus en Paulus zijn er 4 leden van het koor Canto
Nuovo onderscheiden voor hun jarenlange inzet als koorzanger. Math Elissen, Jan Geurink en
Gerard Beijer zijn al 65 jaar bereid om de vieringen te ondersteunen met hun gezang.
De aanwezige heren kregen een speld en oorkonde
van de Gregoriusvereniging. Helaas was dhr. Beijer
ziek en krijgt hij de onderscheiding op een ander
moment. Dhr. Aart van Doorn is al 80 jaar koorlid; bij
de Gregoriusvereniging was er zelfs geen speld meer
voorhanden, dus is er voor hem een beeldje gemaakt.
Vanwege afwezigheid van pastor M
 eneses kregen zij
hun onderscheiding uitgereikt door k
 ardinaal Eijk.
Helaas is mw. v.d. Salm deze zomer overleden na
een noodlottig ongeval. Zij was 40 jaar koorzangeres.
De onderscheiding is post mortem uitgereikt aan
familieleden.
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DE KERK KERSTBOOM
Dinsdagmorgen 7 december trekken een paar
mannen van de tuinploeg het dorp in.
De een met de fiets de ander met de auto en een
aanhanger met het nodige gereedschap.
Bij een bewoner aan de Kamerlingh Onneslaan
mogen zij een kerstboom omzagen voor in de kerk!
Bij de kerk aangekomen wordt de boom de kerk in
gesleept.

Dan met de nodige touwen, trap en commentaar
van de zijlijn lukt het de mannen om de boom op de
goede plek te krijgen. Ondanks zieken in de groep
hebben zij samen deze schitterende klus geklaard!
Vele sterren met mooie wensen van het vorige jaar
maken er een prachtige kerstboom van.
De tuinploeg van de Caroluskerk wenst een ieder een
goed, gezond en coronavrij 2022 toe.

LICHT IN HET DUISTER
Tijdens de Week van gebed voor eenheid van christenen 2022 staan
christenen vanuit de hele wereld stil bij de ster van Betlehem. Een licht dat
schijnt in het duister en de weg wijst naar Jezus. De gebedsweek vindt in
2022 plaats van 16 t/m 23 januari. Tijdens de Week van gebed voor eenheid
bidden wereldwijd miljoenen christenen mee. Door samen te bidden ervaren
we eenheid. Tegelijk tonen we verantwoordelijkheid voor anderen door de
problemen van de samenleving in de voorbeden een plek te geven.
Het thema Licht in het duister verwijst naar de ster van Betlehem uit Matteüs 2.
Kerken uit het Midden-Oosten kozen het thema naar aanleiding van het tweede
hoofdstuk van het Matteüs-evangelie, waarin het verhaal wordt verteld van magiërs
die een bijzondere ster zagen en deze volgden. De ster bracht hen bij Jezus Christus.
Als christenen worden we aangemoedigd om ook als die ster te zijn en anderen te
wijzen naar Jezus. Onze verdeeldheid maakt het echter moeilijk om zelf een licht
in het duister te zijn. Daarom is het belangrijk om voor eenheid te blijven bidden.
Het thema is toepasselijk in deze tijd. We leven in een wereld die hunkert naar
licht in de duisternis. De wereldwijde coronapandemie en de economische,
politieke en sociale crises die daaruit voortvloeien hebben dat eens te meer
laten zien. De ster van Betlehem nodigt ons uit om samen op zoek te gaan naar
Christus die het licht der wereld is.
Dat is wat we tijdens deze Week van gebed voor eenheid doen.
De jaarlijkse Week van gebed voor eenheid wordt georganiseerd door
MissieNederland en de Raad van Kerken. Meer info op www.weekvangebed.nl
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WEEK VAN GEBED VOOR EENHEID
Aan het begin van de Week van Gebed voor Eenheid zal er op zondag 16 januari om 10.00 uur een
oecumenische viering zijn in de HH Petrus en Pauluskerk, Soest en op woensdagavond 19 januari
zal daar om 19.00 uur een gebedsviering zijn.
Aan het eind van de week zal er in de St. Carolus Borromeuskerk, Soesterberg op zondag
23 januari om 10.30 uur een oecumenische viering zijn.
Tijdens de week zal er zoals ook andere jaren een
film getoond worden in ons parochiecentrum De
Sleutel. Deze keer is er gekozen voor de film “De
beentjes van Sint-Hildegard”, waarin Herman Finkers
de hoofdrol speelt.
Het is een heerlijke film met een lach en een traan.
Jan is 35 jaar getrouwd met Gedda. Gedda houdt zoveel van Jan dat hij het er benauwd van krijgt. Ze ziet
het huwelijk als een vorm van begeleid wonen. Zij bepaalt alles voor haar echtgenoot. In een poging meer
ruimte te krijgen maakt Jan dermate rare sprongen
dat hij zijn huwelijk letterlijk in een g
 esloten afdeling
ziet veranderen.

Dinsdagmiddag 18 januari om 14.00 uur
Vrijdagavond 21 januari om 20.00 uur
Opgave via het secretariaat telefonisch of per e-mail.

CATECHESE EN GESPREKSGROEPEN IN DE EERSTE HELFT VAN HET NIEUWE JAAR

(Bij evt. coronamaatregelen, blijf kijken op onze website)
KINDEREN
Eerste communie
Voor kinderen uit groep 4 of hoger begint op
15 januari de voorbereiding op de Eerste Communie.
Op Hemelvaartsdag zullen we vieren dat zij met ons
mee aan tafel mogen. De voorbereidingen zijn ongeveer eens in de twee weken op zaterdagmiddag om
half vier. Opgave vooraf is nodig.
Palmpaasstokken maken
Op zaterdag 9 april om 14.00 uur maken we Palmpaasstokken. Natuurlijk vertellen we ook het verhaal
over de intocht in Jeruzalem.
Vormsel
Aan het eind van groep acht wordt je uitgenodigd om
mee te doen met de voorbereiding op het vormsel.
VOLWASSENEN
De gespreksgroepen staan het komende half jaar in
het teken van het Synodaal proces. Op verzoek van
paus Franciscus denken we na over ons ‘samen op
weg’ zijn als gelovige mensen in een wereld die ingrijpend aan het veranderen is. Hoe trekken wij door
deze wereld en vooral ook met wie. Naar wie kij-

ken we om en door
wie worden we geïnspireerd? Wat zijn
de vreugdevolle momenten op onze weg
en waar worden we
verdrietig van? Tien
thema’s heeft de paus
aangesneden. We bekijken per groep welke thema’s bij ons op
weg zijn aansluiten.
Gespreksgroep rond de 40
Je hebt je plek gevonden en bent druk met je werk
en misschien ook een gezin. De wereld om je heen
verandert echter snel en dat noopt je om zelf ook
mee te veranderen, te leren en te reflecteren. Om
dat samen te doen met mensen van je eigen leeftijd
kan heel verrijkend zijn.
Maandagavonden om 20.00 uur in De Sleutel.
Data: 17/1, 21 /2, 21/3, 25/4, 23/5, 20/6 2022
Gespreksgroep rond de 60
Je hebt veel ervaring. Vroeger zou je zeggen dat je
van middelbare leeftijd was, maar vroeger is niet
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meer. Je ziet hoeveel er verandert is. Voor jezelf
verandert er ook veel. Je schuift een generatie op

omdat je ouders overlijden. Je denkt al wel eens na
over je pensioen. Kom je je ervaring inbrengen?
Maandagavonden om 20.00 uur in De Sleutel
Data: 31/1, 28/2, 4/4, 2/5, 30/5, 4/7

DIGITAAL
Vastenkalender
Iedere ochtend in de veertigdagentijd een mailtje
in je mailbox met thema’s uit het Synodaal proces.
Je hoeft er de deur niet voor uit en toch ben je samen
met anderen Op weg naar Pasen.

Gespreksgroep op de donderdagmiddag
De derde gespreksgroep is een zeer gemêleerde
groep van mensen die één ding gemeen hebben: ze
staan midden in kerk en wereld en dragen daar hun
steentje bij. Er is veel ervaring en veel wijsheid in de
groep. Kom beslist meepraten als je ook graag overdag naar een gespreksgroep komt.
Donderdagmiddagen om 14.00 uur in De Sleutel
Data: 13/1, 17/2, 17/3, 21/4, 2/6, 7/7

Biblebytes
Ook voor de Biblebytes hoef je de deur niet uit. Wel
moet je op even achter je computer kruipen om
verbinding te maken op het aangegeven tijdstip.

In de veertigdagentijd sluiten de Biblebytes aan bij
de thema’s die in de Vastenkalender ook worden
behandeld, maar ze zijn ook los te volgen. Als je je
tevoren opgeeft krijgt je een link toegestuurd.
Log in om vijf voor half acht op
Do. 3/3, ws. 9/3, ma 14/3, ws 23/3, do 31/3, ws 6/4
en of ma 11/4.

EERSTE COMMUNIE VOORSTELVIERING OP 30 JANUARI 9.00 UUR
PETRUS EN PAULUSKERK
Op Hemelvaartsdag, donderdag 26 mei 2022 doen een groepje kinderen uit
Soest en Soesterberg hun eerste communie in de Caroluskerk. Vanaf begin
januari komen ze ongeveer eens in de twee weken op zaterdagmiddag bij elkaar voor de voorbereidingen. In een viering waarin we de hele wereld mee
willen laten vieren zullen de kinderen zich voorstellen aan de gemeenschap.
Informatie over de communie
Op zaterdag 15 januari starten we met de voor
bereiding op de Eerste communie. Het groepje
kinderen dat zich hiervoor aangemeld heeft is in

middels uitgebreid tot zes. Maar misschien wil jouw
zoon of dochter ook nog wel meedoen.
Vanaf groep vier zijn kinderen van harte welkom om
mee te doen. In het project zullen we veel aandacht
besteden aan de nabijheid van Jezus in ons leven.
De communie is daar bij uitstek het sacrament voor.

We komen afwisselend bij elkaar in Soest en Soesterberg en ook de vieringen zijn soms in de Petrus
en Pauluskerk en soms in de Carolus Borromeuskerk.
Op maandag 10 januari, de eerste schooldag na
de Kerstvakantie dus, is er een ouderavond in De
Sleutel. Deze begint om 20.00 uur. Wanneer je meer
informatie wilt hebben, maar ook als je nog aarzelt,
ben je daar van harte welkom.
Opgave voor de ouderavond en de Eerste communie
bij Wies Sarot : sarot@marthamaria.nl

VELE HANDEN MAKEN LICHT WERK
Het opzetten van de kerststal in Soesterberg is de taak van de kosters. Normaal breng ik van te voren samen
met mijn broer, neef en zoon alles van te voren van uit de kelder naar boven, echter dit jaar lukte dat niet.
Daarom heb ik de tuingroep gevraagd, Hans we gaan er voor
zorgen! De beelden zijn echt zwaar en de bodempanelen zijn ook
nog groot. Alles staat boven hoorde ik dinsdagmiddag. Onder
tussen was koster Rob mijn broer tegen gekomen.
In onze familie app kwam de vraag wie wil er helpen en de één
na de andere reageerde. s ’Avonds kwamen de voortgang foto’s
met alleen mensen met een glimlach erop. Van mij, liggend in
het Meander, had best de foto met de grootste glimlach gemaakt
kunnen worden.
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KLEUTERKERK NEEMT AFSCHEID VAN ARIANNE VAN DE WAL
Ze is niet zo vaak in beeld, Arianne, want vaak maakt ze foto’s bij kleuterkerk. Maar hier zien we
haar toch zitten, links op de trap, in actie bij het slingers maken op de dag dat we ons vijf jarig
bestaan vierden, alweer drie jaar geleden. Arianne was erbij vanaf het begin! Verder heeft ze veel
creatieve ideeën, is ze samen met Corry de linking pin met de Vredekerk en steekt ze haar handen
uit de mouwen waar het maar nodig is.
We gaan haar vanaf januari missen bij kleuterkerk,
want zij neemt afscheid van ons. Dat vinden we
jammer, maar we weten hoe druk Arianne is bij de
Vredekerk, waar ze ook allerlei vrijwilligerswerk doet.
We zijn haar dan ook heel dankbaar voor de acht
jaren dat ze zich ingezet heeft voor de kleuterkerk en
wensen haar en Jitske, die altijd met haar meekwam,
veel goeds.
Dat betekent tevens dat de werkgroep Kleuterkerk
versterking zoekt. Hou je niet van vergaderen (doen
we maar twee keer per jaar) maar wel van gezellig optrekken met kinderen, kom dan eens kijken bij
onze volgende Kleuterkerk.

Ga jij ook mee met de boot? Neem je favoriete dieren
ook mee naar de ark. Dan varen we samen hoog en
droog.
Kleuterkerk is een laagdrempelige viering voor
peuters en kleuters. Er zit veel herhaling in de vieringen en de kinderen mogen rondlopen en praten. De
collecte gaat in natura: kinderen nemen mee wat ze
met elkaar willen delen, en we verzamelen dat in een
grote mand. In de koffie kamer delen we wat er meegebracht is. Zo hopen we dat kinderen spelenderwijs
vertrouwd raken met de kerk en wat daar gebeurt.

Kleuterkerk 16 januari 12.00 uur Caroluskerk
Noach bouw een boot!
‘Noach bouw een boot!’ klonk een stem. Noach kon
het bijna niet geloven. Waar was het water dan? Toch
luisterde hij naar de stem en begon te bouwen. Een
hele grote ark. Want er moesten dieren in zijn boot.
En toen begon het te regenen. Heel hard te regenen.
En de regen leek nooit meer op te houden. Snel kwamen de dieren eraan en kropen ieder in een hoekje
van de ark. En de kinderen van Noach, die gingen
ook mee.

BERICHT VAN DE PAROCHIËLE CARITAS INSTELLING (PCI)
Het is al weer geruime tijd geleden dat de PCI ’s van de verschillende locaties samen zijn gegaan.
Maar wat doet de PCI nu eigenlijk?
De PCI probeert te helpen als er plotselinge behoeften en noodsituaties zijn ontstaan.
Bijvoorbeeld: een gezin dreigt in de kou te komen
te zitten door een dreigende afsluiting van energie.
Rekeningen konden kennelijk niet worden betaald en
alles loopt vast. Er moet acuut hulp geboden worden
om de situatie niet erger te maken dan die al is. Er is
al dan niet overleg met bijv. de gemeente en er wordt
voorkomen dat de energie wordt afgesloten. Er wordt
ook gewerkt aan het voorkomen van het verder uit
de hand lopen van de problemen. De PCI ondersteunt
bijvoorbeeld ook de Voedselbank en SchuldHulp
Maatje en ondersteunt die organisaties die mensen

helpen alles weer op de rit te krijgen. We weten dat
er van een tweedeling sprake is in onze maatschappij: het gaat veel mensen goed maar de groep van
mensen die het moeilijk hebben groeit gestaag.
Toch is het signaleren van problemen en ze voorkómen er in de afgelopen jaren niet gemakkelijker op
geworden. Na invoering van de WMO (1 jan. 2015)
moesten de Gemeenten hun verantwoordelijkheid
oppakken en moesten zij ervoor zorgen dat schrijnende misstanden werden opgelost. De gemeenten
moesten in hun verantwoordelijkheid groeien en dat
ging in de ene gemeente beter dan in de andere. Ook
heeft de invoering van de Wet op de Privacy (AVG)
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het er niet gemakkelijker gemaakt om mensen die
incidentele hulp goed kunnen gebruiken, op het
spoor te komen. Hierdoor is de rol van ondersteuning
door bijv. PCI-en en Diaconieën minder zichtbaar ge
worden. Maar die belangrijke rol is er wel degelijk!
Natuurlijk heeft Corona ons de afgelopen jaren niet
geholpen en veel onzichtbaar gehouden. Daar wil
de PCI wat aan doen. Het PCI bestuur wil mensen

 elpen maar heeft ook uw ogen en oren nodig om
h
te signaleren daar waar hulp geboden is en vraagt u
om die mensen op ons spoor te zetten zodat we ze
kunnen proberen te helpen.
Tony Harbers en Ruud van ’t Pad Bosch
Voorzitter en Secretaris van de PCI HH. Martha en
Maria parochie

Algemeen
KERKHISTORIE IN SOEST EN SOESTERBERG

door René van Hal

Historie Maria-altaar in HH Petrus en Pauluskerk
Een van de ornamenten die na de afbraak en nieuwbouw van de HH Petrus en Pauluskerk in 1969
weer een dominante plaats heeft gekregen in de kerk is het Maria-altaar. Dit altaar is echter geen
onderdeel geweest van de oorspronkelijke kerk die in 1853 is gebouwd op initiatief van pastoor
W. Steenhoff.
Dit Maria-altaar is op 15 augustus 1940 door de
parochianen aangeboden aan pastoor W.M. Voss bij
gelegenheid van zijn 40-jarig priesterfeest. Dr. J.
Rupert sr., huisarts, sprak namens de parochianen

daarbij zijn dankbaarheid uit voor de onvermoeibare
inzet voor de parochie van pastoor Voss. Pastoor Voss
was sinds 1931 actief in de Soester gemeenschap.
Het Maria-altaar was oorspronkelijk afkomstig uit de
Dominicuskerk aan de Mariaplaats in Utrecht, welke in 1940 werd afgebroken. Het daar aanwezige
kerkelijk erfgoed kreeg plaats in verschillende kerken
in Nederland, waaronder het Maria-altaar in Soest.
Deze Dominicuskerk hebben de paters Dominicanen
in dezelfde periode laten bouwen als de Petrus en
Pauluskerk in Soest (rond 1850). Ook deze kerk is
evenals de Soester Petrus en Pauluskerk ontworpen
door architect Theo Molkenboer. In 1939 werd besloten tot afbraak van deze kerk in de binnenstad
van Utrecht nadat in 1939 de Dominicanen hadden
besloten hun klooster in Utrecht te verhuizen naar de
wijk Lombok.
Het wit-marmeren Maria-altaar zou vervaardigd zijn
door Pierre-Joseph de Cuyper uit Antwerpen. Dit is
dezelfde kunstenaar die ook de preekstoel, die nog
in de huidige Petrus en Pauluskerk staat, heeft gemaakt.
Het Maria-altaar kreeg een plaats in de linker zijbeuk,
waar eerder een veel kleiner altaar stond (zie foto).
Het was ook de beuk waarin de biechtstoelen zaten
aan de zijde van het Kerkpad.
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Het tabernakel in dit
Maria-altaar wordt tot

op de dag van vandaag
nog steeds gebruikt
om een van de cibories
met 
hosties te bewaren, naast de ciborie in
het “glazen” tabernakel
dat in 1969 is vervaardigd bij de bouw van de
nieuwe kerk en die thans
staat op de overgang
naar het Stiltecentrum.
Pastoor Voss is tot 1 oktober 1956 pastoor geweest
van de HH Petrus en Pauluskerk en heeft maar kort
van zijn emeritaat (pensioen) genoten, want
op 2 november 1956 is
hij overleden in het Sint
Jozefgesticht (het huidige Museum Soest).
Het Maria-altaar is dus
nog een erfenis uit zijn
periode als pastoor van
de toenmalige Petrus en
Paulusparochie.
Maria-altaar
Dominicuskerk Utrecht

BERICHT VAN HET DIACONAAL NETWERK SOEST EN SOESTERBERG
Eerder in het blad heeft u kunnen lezen wat de PCI doet. Het diaconaal Netwerk is dankbaar voor alle
diaconale activiteiten vanuit de kerken in Soest en Soesterberg. Ook dit jaar hebben honderden plaatsgenoten, ondanks de beperkende maatregelen door de covid pandemie, ondersteuning ontvangen.
Kort nieuws vanuit de aan ons verbonden
organisaties:
St. Hiphelpt Soest en St. Present; hebben beiden dit
jaar hun 15 jarig jubileum gevierd en hebben meer
personen kunnen helpen dan in 2020.
Schuldhulpmaatje; een initiatief en ondersteund vanuit de diaconieën. Er zijn vier nieuwe maatjes opgeleid. De laatste maanden zijn de aanvragen om hulp
verdubbeld vergeleken met de maanden daarvoor.
Verzocht wordt om oplettend te zijn en in uw contacten te wijzen op de mogelijkheid van deze op financiën gerichte hulpverlening.
Het Diaconaal Inloophuis; kon gedurende vorig en
dit jaar maar zeer beperkt open zijn vanwege de
lockdowns. Toch werden er vanaf de opening zo’n
150 mensen bereikt, dit laat de behoefte en potentie van het inloophuis zien. Naast de laagdrempelige
inloop faciliteit, is er ook nu ook de Buurtbalie met
een maatschappelijk spreekuur, er is dan een maatschappelijk werker aanwezig voor hulp of begeleiding
naar de juiste hulpinstantie.

In de week voor kerstmis zijn er opnieuw ongeveer
280 kerstpakketten met daarin ook een klein geld
bedrag verstrekt aan personen die rond moeten
komen van een minimum inkomen.
Hospice; De woensdag voor kerst zijn er namens de
kerken van Soest bloemen en een kaart afgegeven,
voor de mensen die op dat moment in het hospice
verbleven. Op deze manier hebben we laten zien dat
we als kerken aan hen denken.

Lief en leed
Overleden

Soest
Harrie Broekhuizen (82 jr)
Wilma de Jager-van der Louw (67 jr)
Rie Hilhorst- van ’t Klooster (88 jr)
Jan van Mourik (87 jr)

*
*
*
*

Soesterberg
Riet Verdegaal-van Burgsteden (79 jr)

* 21 augustus 1942

5
7
3
1

november 1938
juli 1954
juni 1933
mei 1934

†
†
†
†

22
10
24
12

oktober 2021
november 2021
november 2021
december 2021

† 28 november 2021

Gedoopt

Op dit moment zijn er afgelopen tijd geen kinderen gedoopt.

Lief en Leed

Hoort u dat er iemand in uw omgeving ziek is, gevallen of opgenomen in een ziekenhuis, revalidatie
centrum etc. en ook als u weet dat iemand iets te vieren heeft. Wilt u dit dan doorgeven aan het
secretariaat of leden van de pastoraatgroep? Wij kunnen hier dan aandacht aan schenken.
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Vieringen Soest-Soesterberg
Voor het vieringenrooster verwijzen wij u naar het parochieblad M&M van de HH Martha en
Maria parochie. Het kan zijn, dat er wijzingen komen in het rooster. Deze worden vermeld op
onze website www.marthamaria.nl/vieringen of in de mededelingen tijdens de voorafgaande
vieringen.
EXTRA VIERINGEN DOOR DE WEEK
Elke woensdag en vrijdagochtend om 9.00 uur in de
HH Petrus en Pauluskerk.
Op dinsdag- en vrijdagochtend van 10-12 uur is
de St. Carolus Borromeuskerk geopend voor een
gebed, het aansteken van een kaarsje, of om rustig
te zitten.
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 de laatste berichten

vervallen de vieringen na 17.00 uur nu tot het
weekend van 15 januari, maar dit kan nog verlengd worden. Indien mogelijk zijn die vieringen
verplaatst naar de middag om 16.00 uur. U dient
voor de juiste tijden onze website te raadplegen of
u kunt contact opnemen met het secretariaat.
Omdat de anderhalve-metermaatregel ook nog 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 Borromeuskerk kunnen ongeveer 70 kerkgangers een plaats krijgen. Bij binnenkomst dient u
uw handen te desinfecteren. Ook mondkapjes zijn
verplicht bij binnenkomst en als u loopt.

WAAROM DE SNEEUW HET SNEEUWKLOKJE GEEN KWAAD DOET

Alles had een kleur, behalve de sneeuw. De aarde was
bruin, het gras groen, de rozen rood, de hemel blauw
en de zon was van goud. Alleen voor de sneeuw bleef
er geen kleur over. De arme sneeuw besloot om aan
één van de anderen een beetje kleur te vragen.
Eerst ging hij naar de aarde: “Aarde, mag ik een
beetje van jouw bruine kleur?” Maar de aarde sliep
en antwoordde niet.
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Daarna ging de sneeuw naar het gras en vroeg: “Gras,
mag ik een beetje van jouw groene kleur?” Maar het
gras was gierig en deed alsof het niets g
 ehoord had.
Toen ging de sneeuw naar de roos en smeekte:
“Roosje, alsjeblieft, geef mij een beetje van jouw
rode kleur.” Maar de roos was erg verwaand en draaide zijn hoofd af.
De sneeuw probeerde het bij de hemel en riep:
“Hemel, mag ik een beetje van jouw blauwe kleur?”
Maar de hemel was veel te ver weg en hoorde de
sneeuw niet.
En zo moest de sneeuw weer verder en vroeg aan de
zon: “Zonnetje, mag ik een beetje van jouw g
 ouden
kleur?” Maar de zon had het veel te druk met schijnen
en had geen tijd om te antwoorden.
En tenslotte vroeg hij aan een klein wit bloempje
aan de rand van het bos: “Wit bloempje, mag ik een
beetje van jouw mooie kleur?”
En het lieve bloempje antwoordde: “Natuurlijk
sneeuw, neem zoveel als je wilt!”
Zo nam de sneeuw een beetje van de witte kleur van
de bloem en vanaf dat ogenblik was de sneeuw wit.
Daarom werd het tere bloempje aan de rand van
het bos sneeuwklokje genoemd en het is het enige
bloempje, dat van de sneeuw geen last heeft.

Misintenties

HH Petrus en Pauluskerk

St. Carolus Borromeuskerk

8 - 9 januari
Rie Hilhorst - van ’t Klooster; overleden ouders Johan
van Esveld en Cathrien van Esveld-Wolken; Co Verlaan
en Bep Verlaan-de Bruin; Tine Heinhuis-Hartevelt;
Johannes Voskuilen en Alida Voskuilen-Hartman

8 - 9 januari
Maria Theodora Parlevliet; overleden ouders
Weerdesteijn-Merts en dochter Corry; Joh Brouwer
en Petronella Brouwer-Weerdesteijn

15 - 16 januari
Piet en Marie van Nieuwburg-Langendorff; Fam.
Kanne-Koot en ouders fam. Koot-Elsendoorn; Gerrit
van Logtenstijn; Pastoor Wilhelmus Steenhoff
22 - 23 januari
Tine Heinhuis-Hartevelt; Pastoor Gerard van de Beek;
Cornelia van Dam; Michiel Dijkman en Christina de
Beer; Pastoor Smorenburg; overleden gildebroeders
en -zusters, met name: A. Wijnands- van den Heuvel,
J. van den Deijssel-van Burgsteden, E.M. Bosboomvan Steen, J. Vis, M. Dazelaar-Hilhorst
29 - 30 januari
Peter van den Breemer en Jansje van Logtenstijn;
overleden gildebroeders en - zusters, met name: R.
Hilhorst, C. Werkhoven, P. Rupert, J. de Bruin-van
Wegen, T. van Schalkwijk-van Dorresteijn
5-6 februari
Voor alle leden en overleden leden van het Groot
Gaesbeeker Gilde; overleden ouders Johan van Esveld
en Cathrien van Esveld-Wolken; Co Verlaan en Bep
Verlaan-de Bruin; Fam. Kanne-Koot en ouders fam.
Koot-Elsendoorn; Tine Heinhuis-Hartevelt; overleden
ouders Jan en Annie van Poppelen-van Logtestijn; Kees
Hilhorst (jgt); Helma Leertouwer-Kok; Gerard Kok
12 - 13 februari
Piet en Marie van Nieuwburg-Langendorff; Pastoor Jan
Buisman (jgt); overleden gildebroeders en -zusters,
met name: M. Bosman-Hilhorst, A. van den Breemer,
I. van Schalkwijk-Büchler, J.M. Schouten, W. van Leek

15 - 16 januari
Maria Theodora Parlevliet; overleden ouders
Weerdesteijn-Merts en dochter Corry; Joh Brouwer
en Petronella Brouwer-Weerdesteijn
22 - 23 januari
Maria Theodora Parlevliet; Hendrikus Parlevliet
en Maria Parlevliet–Ruijgrok; overleden ouders
Weerdesteijn-Merts en dochter Corry; Joh Brouwer
en Petronella Brouwer-Weerdesteijn
29 - 30 januari
Pastoor Ludovicius Rademaker; Maria Theodora
Parlevliet; overleden ouders Weerdesteijn-Merts en
dochter Corry; Joh Brouwer en Petronella BrouwerWeerdesteijn
5 - 6 februari
Voor alle leden en overleden leden van het Groot
Gaesbeeker Gilde; 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
12 - 13 februari
Maria Theodora Parlevliet; overleden ouders
Weerdesteijn-Merts en dochter Corry; Joh Brouwer
en Petronella Brouwer-Weerdesteijn
19 - 20 februari
Maria Theodora Parlevliet; overleden ouders
Weerdesteijn-Merts en dochter Corry; Joh Brouwer
en Petronella Brouwer-Weerdesteijn

19 - 20 februari
Fam. Kanne-Koot en ouders fam. Koot-Elsendoorn;
Tine Heinhuis-Hartevelt; Peter Hartman en Alida Kok;
Pastoor Jan Buisman St. Carolus Borromeuskerk
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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

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

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.

Pastoraatgroep Soest-Soesterberg

Kerken:

Locatieraad Soest-Soesterberg

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.

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

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 11 februari as.
Het volgende nummer verschijnt
op 22 februari 2022..

Aanmelding RK Driepunt

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

