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 Bericht van de redactie

 Bericht van de pastoraatgroep / locatieraad

U dacht misschien toen u het blad op de deurmat 
vond: Ken ik dit blad? Of…, Hé, een andere voorkant 
en een andere naam? Inderdaad verderop in het 
blad zal u meer hierover lezen. 28 Januari jl. is 
de overdracht geweest voor de verkoop van onze  
H. Familiekerk in Soest. Hoe de toekomst van deze 
kerk zal worden, is nu aan de nieuwe eigenaar. Wij als 
geloofsgemeenschap gaan gewoon samen verder met 
het samen kerk zijn. En as. woensdag kunnen we het 

askruisje ontvangen in de HH Petrus en Pauluskerk, 
of in de St. Carolus Borromeuskerk en dan gaan we 
ons voorbereiden op het Paasfeest tijdens de vasten. 
Na een lange tijd hopen we ook weer “normaal naar 
de kerk te gaan” zonder de maatregelen. We hopen 
dan ook ieder wel snel te ontmoeten. 

Namens de redactie, Joke van Kempen

Beste parochianen,
Voor U ligt de eerste uitgave van op de hoogte. Een 
mooie voorkant maar de tekst van op de hoogte is 
voor ons nog veel zeggender. Want ook wij willen U 
op de hoogte houden. Als U goed gelezen hebt zijn er 
wat veranderingen binnen de pastoraat groep. In het 
volgende nummer hopen wij de nieuwe namen van 
de pastoraat groep kenbaar te maken. Zoals in dit 
blad vermeld staat is voor Soesterberg Rob Janssen   
en voor Soest Rijk van Doorn het aanspreekpunt. Zit 
U ergens mee of heeft U vragen kom er mee. Wij 
zijn er voor U, Binnenkort is er weer overleg met de 
wijk- en contactpersonen. Wij zijn ons ervan bewust 
dat er nog veel werk aan de winkel is , al is het alleen 
maar meedenken over het herinrichten van de Petrus 
en Pauluskerk.
Wij heten U dan ook meer dan welkom in Soest of 
Soesterberg.

De pastoraatgroep

GEEF VANDAAG VOOR DE KERK 
VAN MORGEN
Actie Kerkbalans 2022 in volle gang!  

Inmiddels heeft u van onze vrijwilligers de 
envelop ontvangen voor onze jaarlijkse actie 
Kerkbalans. Wij willen onze vrijwilligers hier-
voor hartelijk bedanken! 

Wij danken u, mocht u het formulier al ingevuld 
hebben, of een gift hebben overgemaakt. Mocht u 
het nog niet gedaan hebben, probeer het nog z.s.m. 
te doen. Wij als kerk hebben dit echt nodig! 

NIEUWE NAAM EN NIEUWE OMSLAG ‘RK DRIEPUNT’

Enige tijd geleden heeft er een oproep in RK Driepunt gestaan omdat we i.v.m. de verkoop van de  
H Familiekerk geen Driepunt meer zijn. We hebben daar een aantal namen voor ontvangen, waar-
van de naam ‘Op de Hoogte’ is gekozen door leden van de pastoraatgroep en locatieraad. Ook zijn 
er ontwerpen ingeleverd voor de voorplaat. Iedereen die iets heeft ingeleverd; hartelijke dank! 

Uiteindelijk is er een winnaar uit gekomen: de 
11-jarige Quinten Helmink. Op zaterdagavond  
12 februari is de prijs aan hem uitgereikt door 
pastor Mauricio Meneses tijdens de viering waarin 
hij als misdienaar aanwezig was. We hebben Quinten 
gevraagd hoe hij op het idee is gekomen voor  het 
ontwerp, waarvan de vormgeving iets is aangepast. 
Dit is zijn antwoord: “Ik heb deze voorkant gemaakt, 
omdat de 2 kerken van de geloofsgemeenschap van 
Soest en Soesterberg er opstaan. En het is voor jong 
en oud.  Ook de logo’s van de kerken staan er op.
Het kruis is voor het kruisteken aan het begin van de 
mis en aan het einde.

De pijlen en achtergrond-
kleur vormen de kleuren 
van het kerkelijk jaar. 
De duif is voor vrede in 
Nederland en anderen 
landen op aarden. 
De getekende tekening 
speciaal voor kinderen 
en grote mensen als 
uitnodiging om samen 
aan tafel te komen eten 
en het geloof te delen”.  
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 Berichten verkoop H Familiekerk
H. FAMILIEKERK

De bisschop heeft het decreet waarmee de H. Familiekerk aan de goddelijke eredienst is onttrok-
ken betekend op 4 januari j.l. 

Nadat de tien nuttige dagen waren verstreken waar-
op bezwaar kon worden aangetekend is het decreet 
definitief geworden en kon de overdracht aan Just 
Real Estate uit Rotterdam op 28 januari plaatsvinden. 
De sleutels, tekeningen en bescheiden zijn overge-
dragen en de makelaar heeft een proces-verbaal van 
overdracht opgemaakt. Een deel van de liturgische 
inventaris is verhuisd naar de HH. Petrus en Paulus-
kerk en de kelder van De Sleutel, een ander deel is 
zorgvuldig ingepakt en wordt tijdelijk professioneel 
opgeslagen in afwachting van een nieuwe bestem-
ming.
De koper is voornemens de kerk te gaan gebruiken 
voor bezinning en retraites en wil op het terrein zorg-

woningen realiseren. Dit project moet echter nog uit-
gewerkt en door de Gemeente goedgekeurd worden, 
dus voorlopig zal er weinig activiteit zichtbaar zijn. 
De pastorie wordt binnenkort bewoond door een ge-
zin met kinderen. 
Het parochiebestuur is de vrijwilligers ongelofelijk 
dankbaar voor de enorme hoeveelheid werk die zij 
met elkaar verzet hebben om pastorie en kerk leeg 
en schoon op te leveren. Met de woorden van de ma-
kelaar “Complimenten, zó heb ik het nog maar zel-
den meegemaakt!” 

Margriet Nota-van Kampen
Vicevoorzitter HH. Martha en Mariaparochie

VERKOOP H FAMILIEKERK, WAT VERDER

Op 28 januari j.l. heeft de overdracht plaatsgevonden van de Heilige Familiekerk. De nieuwe 
 eigenaar, Just Real Estate uit Rotterdam heeft voor de kerk € 1.700.000 betaald. U zult zich afvra-
gen: waar gaat dit geld naar toe? Komt alles ten goede aan de parochie? Het antwoord is: nee.

Van dit (bruto) bedrag moeten namelijk eerst de 
bisdom bijdrage en de overige verkoopkosten, zo-
als makelaar en notaris, worden betaald. Van het 
resterende bedrag gaat de ene helft naar de locatie  
H. Willibrord Soest en de andere helft gaat naar de 
centrale Martha & Maria parochie, zoals afgesproken 
bij de fusie in 2011.

Natuurlijk blijft dan nog steeds een aanzienlijk geld 
bedrag over.
Maar: Volgens voorschrift van het bisdom mogen bij-
zondere, éénmalige (!) inkomsten als deze niet ge-
bruikt worden voor de normale exploitatie, zeg maar 
de huishoudportemonnee, maar moet het naar de 
spaarrekening. Het geld op deze rekening is gere-
serveerd voor groot onderhoud en onvoorziene uit-
gaven. 

De kerkbijdrages zijn wél bestemd voor de huishoud-
portemonnee, dus voor het dekken van de onkosten. 
Daarom ook blijft deelname aan de actie Kerkbalans 
noodzakelijk en van harte aanbevolen!

De voorschriften van het bisdom zijn er niet omdat 
het parochiebestuur onder curatele zou staan maar 
wel om te voorkomen dat er onverantwoorde uitga-
ven of transacties worden gedaan met geld dat door 
onze voorouders met dubbeltjes en kwartjes bij el-
kaar is gespaard. Daarom ook moet voor transac-
ties als deze tevoren een machtiging aangevraagd 
worden bij het bisdom en dient het parochiebestuur 
jaarlijks verantwoording aan het bisdom af te leggen 
over het gevoerde financiële beleid. Dit betreft ove-
rigens niet alleen Soest maar alle 8 geloofsgemeen-
schappen van onze HH. Martha en Mariaparochie en 
alle parochies in de Nederlandse kerkprovincie.

Frans Kniest
Budgethouder Willibrord locatie
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AFSCHEID VAN DE H. FAMILIEKERK, HERBESTEMMING VAN ERFGOED 

Vrijdag 28 januari 2021 is de H. Familiekerk in andere handen overgegaan. Zeker bij allen die 
zich met dit karakteristieke kerkgebouw en met de locatiegemeenschap diep verbonden voelen, 
roept dit gebeuren gemengde gevoelens op. Hoe jammer ook, er is alles aan gedaan om dit stenen 
 monument voor Soest te behouden en laten we hopen dat de nieuwe eigenaar alle plannen voor 
een zinvolle nieuwe bestemming kan realiseren. 

Dankzij een grote opruimactie zijn de H. Familiekerk 
en de pastorie nagenoeg leeg opgeleverd. De onder-
staande foto’s geven een impressie van het vele werk 
dat is verzet. In ruim 80 jaren slipt heel wat aan in 
kelders, zolders en kasten. Het was tevens een ge-
legenheid om kaf van koren te scheiden. Liturgische 
voorwerpen en gewaden, archiefmateriaal en nog 
goed bruikbaar meubilair is deels opgeslagen in De 
Sleutel en deels in een tijdelijke opslag. 

Bij het ordenen en sorteren heeft de begeleidende 
inventarisatie- en liquidatiecommissie (René van Hal 
en Richard van de Loo, met daarbij als toegevoegd lid 
de vice-voorzitter van het parochiebestuur Margriet 
Nota) veel steun gehad van de door museum het 
Catharijne Convent opgestelde lijst van bijzondere 
voorwerpen. Ook de landelijke, kerkelijke richtlijnen 
voor het omgaan met religieus erfgoed vormden een 
bruikbare richtlijn bij hele herbestemmingproces. 
Nu alle erfgoed van de H. Familiekerk is beschreven 
en gefotografeerd, kan de volgende fase ingaan: de 

 herbestemming van deze voorwerpen. Hiervoor zijn 
het parochiebestuur en de locatieraad verantwoor-
delijk. Van alle tot nu toe ontvangen verzoeken en 
suggesties is goede nota genomen. 
Binnenkort volgen hierover nadere mededelingen. 
De commissie heeft in haar taak veel steun gehad 
van onmisbare vrijwilligers. Hen past grote dank! 
Eén persoon verdient speciale vermelding: Antoon 
Hartman. Hij was de kenner bij uitstek van dit kerk-
gebouw en had op een gegeven moment zelfs ruim 
100 sleutels onder zijn hoede. Hij was degene die 
als laatste de kerkdeuren op en dicht heeft gedaan 
en de vele vrijwilligers heeft ondersteund bij hun bij-
drage. Voor de buitenwacht is de inzet van velen wat 
onzichtbaar. Toch hadden we zonder die handen ons 
werk niet kunnen uitvoeren en de ruimten netjes en 
schoon kunnen opleveren. Afwassen, stofzuigen is 
tot op het laatst gebeurt.
Dank aan al die vrijwilligers.

Richard van de Loo en René van Hal 
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 KERKHISTORIE IN SOEST EN SOESTERBERG
Door René van Hal

SCHILDERIJ HEILIGE FAMILIE VAN BERTUS VAN KOOIJ

De afgelopen periode hebben we de inventaris van de H Familiekerk, gezien de overdracht naar een 
nieuwe eigenaar, geïnventariseerd en overgebracht naar andere locaties. Best wel een emotionele 
activiteit, moet ik bekennen. Maar daarnaast besef je ook voor hoeveel “rijkdom”, kerkelijk religi-
eus erfgoed, een nieuwe plek gevonden moet worden.

Toen een journalist mij vroeg wat nou een bijzonder 
object was, dat in de H. Familiekerk aanwezig was, 
was voor mij één onderdeel dat er uitsprong naast 
natuurlijk de mooie wandschildering van Abraham 
Stokhof de Jong.
Het was het schilderwerk van een andere Soester 
kunstenaar, nl. Bertus van der Kooij (1921-2005), 
die aan de Van Lenneplaan heeft gewoond. De Kruis-
weg die in de H. Familiekerk hing was van zijn hand. 
Pastoor Van Wijk was zeer onder de indruk van het 
werk van Bertus van der Kooij. Hij zou best werk van 
hem een plekje in de H Familiekerk willen geven. 
Pastoor Van Wijk zelf heeft echter niet meegemaakt 
dat werk van Bertus van der Kooij een plaatsje kreeg 
in de H. Familiekerk. Hij overleed in november 1981. 
Pas nadat in april 1982 de Kruisweg onderdeel werd 
van een bijzondere tentoonstelling in Artishock, wer-
den meer Soesters enthousiast. Er ontstond een initi-
atief om in het weekend 27/28 november de 14 door 
Bertus van der Kooij geschilderde Kruiswegstaties op 
te hangen in de H. Familiekerk. De reacties waren zo 
overweldigend dat bijna direct door enkele parochi-
anen een actie in gang werd gezet om deze Kruis-
wegstaties aan te kunnen schaffen. Vele parochianen 
doneerden een bijdrage, waardoor deze schilderijen/
iconen uiteindelijk konden blijven hangen en gekocht 
konden worden van deze schilder.

Tijdens het Paastridu-
um in 1983 werden ze 
officieel ingewijd. Velen 
zullen deze schilderijen 
bij een bezoek aan de 
kerk hebben waarge-
nomen. Wat misschien 
minder is opgevallen 
dat er naast deze 14 
Kruiswegstaties in de-
zelfde uitvoering ook 
een schilderij van de H. 
Familie aanwezig was, links voor in de kerk dichtbij 
het Mariabeeld.

Dit schilderij is enkele jaren later aan de collectie toe-
gevoegd. In hoeverre deze officieel is gekocht of dat 
deze door de schilder zelf aan de kerk is geschonken 
kon ik niet terug vinden.

Het schilderij zal binnenkort een plaats krijgen in de 
Familiekamer in de Sleutel. Daarmee blijft dit kunst-
werk van de Soester (kunst)schilder voor onze ge-
meenschap behouden. Wat de toekomst is van de 
14 Kruiswegstaties, dat is op dit moment nog niet 
duidelijk. Daarvoor wordt nog een nieuwe bestem-
ming gezocht.

 Berichten vanuit Soest en Soesterberg

PALMPAASSTOKKEN KNUTSELEN 

Zaterdag 9 april 14.00 uur De Sleutel in Soest 

Eén haantje, twee mandarijnen, twaalf pinda’s, dertig rozijnen en hoeveel 
eitjes eigenlijk? Het maken van een mooie, betekenisvolle Palmpasenstok is 
nog een heel klusje. Heb je zin om het samen met ons te doen, om een goed 
verhaal te horen, een lied te leren en de stok te maken volgens de regelen van 
de kunst? Je bent welkom in De Sleutel. Het is een ouder-kind activiteit, want 
de meeste kinderen hebben wat praktische hulp zeker nodig. 

Geef je op: sarot@marthamaria.nl 
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GROOT ONDERHOUD AAN TOREN PETRUS EN PAULUSKERK SOEST OM HET 
RIJKSMONUMENT TE BEHOUDEN

Om de tien jaar wordt er onderhoud uitgevoerd aan de toren van de Petrus en Pauluskerk in Soest. 
De laatste keer dat dit gebeurde was in 2012. In februari is de toren in de steigers gezet en in de 
komende periode van maart tot en met oktober vinden de onderhoudswerkzaamheden plaats. Dit 
is nodig om het Rijksmonument in de toekomst te behouden.

De toren werd gebouwd in 1851-1852 en is van 
 architect Theo Molkenboer. In 1968 werd de kerk 
achter de toren gesloopt en er kwam later een 
 modernere, kleine kerk voor terug. De neoclassicis-
tische toren en voorgevel bleven wel behouden.

Koperwerk
Tijdens de onderhoudsperiode worden er verschil-
lende werkzaamheden uitgevoerd: zo worden het 
 natuursteen, en het voeg- en metselwerk hersteld. 
Ook vindt er onderhoud plaats aan de houten boven-
bouw en koper-, lood- en pleisterwerk. 
De parkeerplaats bij de toren van de Petrus en 
 Pauluskerk wordt tijdens de werkzaamheden deels 
afgezet met bouwhekken. De kerk blijft in die  periode 

wel gewoon open voor 
kerkdiensten. Helaas kun-
nen we er wel overlast van 
ondervinden, zo kunnen er 
bijna geen auto’s gepar-
keerd worden op het kerk-
plein.

Inmiddels is de toren bijna 
geheel in de steigers gezet. 
Vanaf maart tot en met ok-
tober vindt het onderhoud 
plaats. De werkzaamheden worden uitgevoerd op 
werkdagen tussen 07.00 en 17.00 uur. Tijdens uit-
vaarten zullen de werkzaamheden worden gestaakt.

ONDERSCHEIDING CAROLUSKOOR

Tijdens de St. Cecilia viering van 21 november in de St. Carolus Borromeuskerk is Lia van den 
 Bogert  in het zonnetje gezet voor haar jarenlange inzet als koorzangeres. 

De koorleden hadden die avond ervoor een ge-
zamenlijke maaltijd genoten in een restaurant om 
het Sint Ceciliafeest te vieren. Het is de gewoonte 
om op de zondag van dat weekend jubilarissen te 
onderscheiden. Aan het eind van de viering werd Lia 
naar voren gevraagd begeleid door Arie van Enge-
len, de voorzitter van het koor. Lia kreeg een zilve-
ren  medaille opgespeld voor haar 25-jarig jubileum 
door de voorganger John van Kempen en daarbij ook 
een zilveren speld en een oorkonde. Van Linda van 
Amelsvoort, lid van de pastoraatgroep kreeg zijn een 
bos bloemen. Het koor had voor haar een speciaal 
lied gemaakt, wat toen ook spontaan gezongen werd. 

Dinsdag 1 februari kreeg de St. Carolus Borromeus-
kerk bezoek van 11 leerlingen van de middelbare 
school HIP te Bilthoven. De leerlingen volgen een 
Maatschappelijk Diensttijd-traject en zijn bezig met 
het thema “geloof”. Zij kregen een bijzondere rond-
leiding van koster Hans. Hij vertelde interessante 
feitjes over de kerk en het Rooms-katholieke geloof, 
kreeg veel vragen van de leerlingen en liet ruimtes in 
de kerk zien, die veel mensen nooit hebben gezien. 

De leerlingen waren onder de indruk en vonden het 
een leuke rondleiding. Vanuit de leerlingen, hartelijke 
dank Hans!
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NAAMFEEST GROOT GAESBEEKER GILDE IN SOESTERBERG

Op zondag 6 februari heeft het gilde het jaarlijkse naamfeest van de patrones, Sint Aechten van-
wege de coronamaatregelen niet uitbundig gevierd. Wel is de eucharistie gevierd in de St. Carolus 
Borromeuskerk. Het Groot Gaesbeeker Gilde was aanwezig met een wat uitgebreidere delegatie 
met in haar midden het koningspaar Jeroen van Hamersveld en hofdames. Celebrant was pastoor 
J. Skiba. Het Caroluskoor onder leiding van Jan Schuring verzorgde de gezangen. 

Het koor en de kerk viert dit jaar haar 185-jarig be-
staan, en deze viering was een van de jubileumac-
tiviteiten. Aan het einde van de viering volgde een 
dankwoord van de voorzitter Arie van Engelen: 
Ik sta hier als voorzitter van het Sint Carolus Borro-
meus koor. Namens het koor wil ik het Groot Gaes-
beeker Gilde heel hartelijk bedanken voor hun mede-
werking met deze Sint Agathaviering in Soesterberg. 
Wij als koorleden konden na een lange periode weer 
een mooie mis Da Pacem zingen.

Het Gilde opent vandaag een nieuw jaar. Het koor 
gedenkt dit jaar hun 185 jarig bestaan.
In september 1837 werd door Aards Priester A.G. 
Vermeulen de noodkerk ingewijd.
Dat was de start van onze Sint Carolus Borromeus 
kerk. In december 1837 was de start van ons koor. 
Toon van Dijk hielp met het onderricht van de zan-
gers. 185 jaar later krijgt het koor onderricht van Jan 
Schuring. Het is een voorrecht in deze viering samen 
kerk te zijn.
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BIDDENDE VADERS IN SOESTERBERG

Beste medeparochianen, 

Graag wil ik iets met jullie delen over de biddende 
vaders. Maar eerst even wie ik ben. 
Ik ben Manuel Gijsbers, getrouwd met Anne en we 
hebben drie dochters van 10, 8 en 2,5 jaar. We wo-
nen dichtbij de St. Caroluskerk.
Nu over de biddende vaders: wekelijks kom ik samen 
met andere vaders om te bidden voor onze gezinnen. 
Dat doen we meestal in de St. Caroluskerk, soms bij 
iemand van ons thuis en anders via Zoom. 
We starten met een kopje koffie en dan gaan we over 
tot een check in, een rondje over hoe voor eenieder 
de afgelopen week is geweest: Heb ik Gods nabijheid 
ervaren of niet? Wat heeft God mij geleerd, waar-
voor gewaarschuwd of bemoedigd? Waarvoor vraag 
ik speciaal gebed, etc?   
Dan starten we met gebed. Leidraad daarbij is een 
klein gebedsboekje met vaste gebeden. Iedereen 
leest om de beurt een gebedje uit het boekje. De 
gebeden gaan o.a. over dankbaarheid, vergeving, de 
relatie met onze kinderen, etc.
Na elk gebed is er ruimte voor ieders persoonlijk ge-
bed.  
Tijdens deze gebedsavond staat er een kruisbeeld 
op tafel met een brandende kaars en voor het kruis 
staat een mandje. Aan het eind van de avond legt 

iedere vader stuk voor stuk een papieren rondje in 
de mand met op elk rondje de naam van een van zijn 
meest naaste dierbaren. Met dit gebaar brengen we 
dan onze geliefden in vertrouwen bij Jezus. 
Ons streven is om de gebedsavond niet langer te la-
ten duren dan anderhalf uur. 
Biddende Vaders is een wereldwijde gebedsbeweging 
die is ontstaan in Engeland in 2000, in navolging van 
de nog grotere gebedsbeweging van Biddende Moe-
ders. Stichter Maurice Williams raakte geïnspireerd 
door dit werk van de Heilige Geest dat door zijn zus, 
Veronica, de stichteres van de Biddende Moeders, tot 
stand kwam. 
Voor meer informatie over Biddende Vaders verwijs 
ik u ook graag naar www.fathersprayers.org.
Met ons groepje komen wij iedere woensdagavond 
samen. Mocht u interesse hebben om eens mee te 
doen, wees dan van harte welkom. 
U kunt mij bellen op: 06-28113517 of mailen op: 
manuel@blindrunner.nl 

HUISPAASKAARSEN 2022

Kaarsen symboliseren licht, hoop, nieuw 
 leven. Veel mensen zijn aan huis gekluisterd. 
Huispaaskaarsen zijn bij uitstek geschikt om 
de Paastijd in huiselijke kring op een ingeto-
gen manier te beleven. Uiteraard is de Huis-
paaskaars ook een aansprekend cadeau voor 
 mensen die u dierbaar zijn.

Huispaaskaarsen 2022 zijn leverbaar in maar liefst 
6 verschillende uitvoeringen, variërend in thema en 
maatvoering. Er zijn vier prachtige wasreliëf uitvoe-
ringen beschikbaar:
‘DE EUCHARISTIE‘ (C), ‘NIEUW BEGIN‘(D), ‘CHI-RHO 
KRUIS‘ (E) en ‘VREDESDUIF’ (F). 
Deze zijn verkrijgbaar in de maten: 25 cm € 27,00; 
30 cm € 35,00; 40 cm € 44,00.
  

Ook zijn er huispaaskaarsen met wasreliëf en een 
opdruk afbeelding: 
‘EMMAÜSGANGERS’ (A) en ‘DE LEVENSBOOM’ (B).

Deze zijn verkrijgbaar in de maten: 30 cm € 51,00 
en 40 cm € 60,00.
Pasen wordt dit jaar gevierd op 17 en 18 april 2022. 
De uiterste besteldatum voor de huispaaskaarsen is 
9 maart 2022. In dat geval beschikt u vóór Pasen 
over uw Huispaaskaars(en). 
U kunt de huispaaskaarsen bestellen telefonisch bij 
het secretariaat, 035-6011320 of per email, secre-
tariaat@marthamaria.nl, en ook liggen er inschrijf-
lijsten in de kerken. 
Zodra de kaarsen ontvangen zijn, kunt u deze opha-
len bij het secretariaat, Steenhoffstraat 41, Soest, 
evt. kunnen ze ook bij u worden thuisgebracht.
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VIERING OP WEG NAAR PASEN KBO SOEST-SOESTERBERG-BAARN 

Op weg naar Pasen nodigen wij alle leden en belangstellenden uit voor on ze viering in de HH 
Petrus en Pauluskerk, Kerkplein 2, Soest op donderdag 7 april om 10 uur.

Na de viering is er weer ons vertrouwde samenzijn 
met koffie of thee.
Wij verwelkomen u graag!

Vervoer dient u een week voor de viering aan te 
 vragen bi Joke v.d. Breemer 035- 6020206, of via 
het secretariaat035-6011320.

VASTEN MAALTIJD OP PALMZONDAG 

Eindelijk, wat hebben we weer een behoefte om 
elkaar te ontmoeten, koffie te drinken  en samen 
maaltijd vieren. Gelukkig konden we ook samen komen in  onze kerk. Een mis of een communieviering 
bij wonen of zomaar een kaarsje aansteken, of met elkaar bidden. Of in alle rust in stilte er zijn. Ook 
kunnen we weer aandacht besteden aan het project van de Vastenactie.  En wanneer je  met elkaar 
een mooi bedrag kan inzamelen geeft dat een fijn gevoel. Denken aan de medemens dat is ook een 
opdracht voor ons gezien vanuit onze christelijke gedachte. 

De Vastenactie steunt ieder jaar projecten die direct 
of indirect te maken hebben met landrechten. Zo 
konden we in 2020 22.000 indianen, kleine boeren 
en andere mensen steunen bij hun strijd voor land-
rechten. In 2022 zetten we drie landrechten projec-
ten extra in de schijnwerpers.

In Guatemala steunt onze lokale partner drie 
 Maya-gemeenschappen die opkomen voor hun rech-
ten. In de voor de gemeenschappen belangrijke rivier 
worden waterkrachtcentrales gebouwd. Dat betekent 
dat de toegang tot water beperkt wordt en kostbare 
landbouwgrond verdwijnt. Onze lokale partner steunt 
de dorpen bij het opbouwen van duurzaam water-
management, leert ze wat hun rechten zijn en hoe ze 
die kunnen verdedigen. Drie leiders die dreigen ge-
vangenisstraf te krijgen vanwege hun verweer tegen 
de landonteigeningen, krijgen juridische bijstand. 
In Libanon leven 884.000 Syrische vluchtelingen. 
Ze hebben geen eigen plek om te wonen in hun nieu-
we land. Bijna 90% van hen leeft op de armoede-
grens. In de kampen is het leven hard en zwaar. Er is 
onvoldoende eten, slechte huisvesting, geen school 
voor de kinderen en geen werk voor de volwassenen. 
We steunen via Vastenactie 250 gezinnen in tenten-
kampen in de Bekaa-vallei bij het opbouwen van een 
beter, menswaardig bestaan.
De kleine boeren in het noordoosten van Brazi-
lië staan voor verschillende uitdagingen. Er is een 
groep die voldoende voedsel produceert, maar die 

zijn  producten nauwelijks kan verkopen. Daardoor 
zijn hun inkomsten laag en is hun sociaal-economi-
sche positie zwak. Veel mensen, vooral jongeren, 
trekken daarom naar de stad, om daar van de regen 
in de drup te belanden. Er zijn ook families zonder 
landrechten. Zij produceren onvoldoende voedsel: ze 
kunnen nauwelijks investeren in goed materiaal en 
zaaigoed, omdat ze ieder moment verdreven kun-
nen worden. Deze groepen leven van dag tot dag en 
verbouwen alleen enkele snelgroeiende gewassen. 
 Ondervoeding ligt daardoor op de loer. Via Vastenactie 
krijgen 60 families uit beide groepen ondersteuning: 
ze ontvangen kassen, bassins voor wateropvang, ge-
reedschap, zaaigoed én training en begeleiding. 

Je zou kunnen denken een druppel op de gloei-
ende plaat, maar we zien dat alle bijdragen hel-
pen, en het ook op de plek komt waar het nodig is.  

U kunt zich voor deze maaltijd opgeven op de lijst 
achterin  de Carolus Borromeuskerk of in de Petrus 
en Pauluskerk. Ook via het secretariaat secretariaat@
marthamaria.nl  of via telefoonnummer 0356011320 
of 0346351521.

Graag zien wij u op palmzondag 10 april. 
De viering begint om 10.30 uur, voorganger is Joke 
van Kempen. 
Aansluitend is dan de lunch in het parochiehuis.
Meer informatie bij John van Kempen en Conja  Sebek.
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 Berichten algemeen

SYNODAAL PROCES

Misschien, hopelijk heeft u het al gehoord. 
Paus Franciscus heeft de hele kerk uitgeno-
digd om mee te denken in de voorbereiding 
van de bisschoppensynode die gehouden 
wordt in 2023. De hele kerk. 

Samen (syn) met alle gelovigen, maar ook met an-
deren die met ons mee willen denken, wil de paus 
op weg (odos) in deze snel veranderende wereld. 
En daarom worden we uitgenodigd om met elkaar 
te praten en vooral ook naar elkaar te luisteren. 
Kenmerk van dit gesprek is dus dat iedereen mag 
meedoen. Sterker nog, de paus nodigt ons uitdruk-
kelijk uit om vooral naar mensen te luisteren waar 
naar gewoonlijk amper geluisterd wordt. 
Dat is een hele uitdaging, waar we niet zo heel 
veel tijd voor hebben. Want in augustus moeten 
alle verslagen binnen zijn op de bisdommen, zodat 
onze verhalen meegenomen kunnen worden naar 
de synode. Maar soms komt uit een hogedrukpan 
het smakelijkste eten. 

Verleidelijk is het 
misschien om dit pro-
ces vorm te geven 
middels een enquête. 
Maar dat is nu juist 
niet de bedoeling. De 
opzet van de paus is 
dat we met elkaar 
gaan praten en onder leiding van de Heilige Geest 
verder komen dan we in ons eentje zouden komen.  
Voor dat gesprek heeft de paus tien thema’s aan-
gereikt, waaruit ons bisdom er drie gekozen heeft. 
Wat ons natuurlijk niet hoeft te beletten om ook 
over de andere thema’s samen na te denken. 
Het komende half jaar zullen we in allerlei verban-
den spreken over de thema’s van de synode. Als er 
mensen zijn die willen bijdragen aan de organisatie 
hiervan zou ons dat zeer verheugen. Maar tegelijk 
gaan we alvast aan de slag. 

Hopelijk merkt u er de komende maanden steeds 
meer van en gaat het proces leven in ons midden. 

DE LEVENSBOOM

Toen Adam en Eva in het paradijs leefden, waren er twee bomen waar-
van zij niet mochten eten. De eerste boom was de boom van kennis van 
goed en kwaad. De andere boom was de boom van het eeuwig leven, die 
ook wel de levensboom wordt genoemd. We lezen in de Bijbel dat Eva 
en Adam toch aten van de boom van kennis van goed en kwaad. Daarna 
werden ze verbannen uit het  paradijs. Maar hoe is het verder gegaan met 
die andere boom, de boom van eeuwig leven?

In het paradijs viel alles wat Adam en Eva nodig 
hadden zomaar uit de lucht. Toen ze uit het paradijs 
 waren, moesten ze werken om te eten. Ze bouw-
den een hutje, ze gingen groenten verbouwen en ze 
hielden een koe voor de melk. Ze kregen kinderen: 
eerst Kaïn en Abel, en later ook nog Set. Toen Adam 
erg oud was, werd hij ziek. Zijn zoon Set wilde hem 
graag helpen en vroeg wat hij kon doen. Zijn  vader 
zei:”Ga naar het paradijs, haal daar wat olie van 
de levensboom.” Zo vertrok Set naar het paradijs. 
Daar trof hij de aartsengel Michael,die de toegang 
bewaakte. “Ik mag je niet binnenlaten”, zei de aarts-
engel tegen Set. “Maar ik kan je wel een takje mee-
geven van de levensboom. Plant dit takje. Als deze 
boom vrucht gaat dragen, zal je vader weer leven”, 
zo beloofde de engel. Het was een verre reis naar het 
paradijs en weer terug. Toen Set thuiskwam, was zijn 

vader al ge storven. Set kon niet meer doen dan zijn 
vader  begraven. Het takje plantte hij op zijn graf. Het 
groeide uit tot een prachtige boom.
Eeuwen gingen voorbij. Saul werd koning, en Saul 
stierf. David werd koning, en David stierf. En toten 
Salomon koning van Israel werd, reed hij eens met 
zijn paard langs de boom. Hij zag hoe groot en sterk 
de boom was. Hij was net een nieuw huis aan het 
bouwen, dus hij liet de boom kappen voor zijn nieuwe 
paleis. Maar hoe de bouwlui de stam ook draaiden, 
de boom wilde maar niet passen in het bouwschema. 
Geërgerd wierpen de bouwlui de boomstam weg. Hij 
kwam terecht in een meer, waar dieren en kinderen 
hem gebruikten om het water over te steken.
Op een dag kreeg koning Salomo hoog bezoek; de 
koning van Seba. Vanuit haar draagkoets zag zij de 
boom liggen in het meer en ze herkende hem  meteen. 
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”Van deze boom heb ik een visioen gehad”, vertelde 
ze aan Salomo. “Ooit zal aan deze boom iemand ge-
kruisigd worden die de mensheid zal redden”, zei ze. 
Salomo was verwonderd. Dit was toch de boom waar 
de bouwlieden niets mee konden beginnen?
Eeuwen gingen voorbij. De boom werd vergeten en 
raakte begraven onder de grond. Bovenop de plaats 
waar de boom begraven lag, ontstond een water-
plaats die de vijver van Siloam werd genoemd. Men 
zei dat in deze vijver zieken genezen werden. Iedere 
dag kwam het water in beweging en als je dan in 
het water lag, dan kon je genezen. Jezus was er zelf 
een keer geweest. Maar niemand wist dat onder het 
water het hout van de levensboom het water in be-
weging bracht.
Niet lang daarna kwam de stam bovendrijven. “Nou, 
dat hout is alleen nog maar geschikt om een kruis 
van te maken”, zeiden de timmerlieden tegen elkaar. 
En zo werd het een kruis. En juist aan dit kruis werd 
Jezus gekruisigd op Goede Vrijdag.
Zo gebeurde het dat Jezus gekruisigd werd aan de 
levensboom uit het paradijs. Het leek wel of Jezus 

een vrucht was die aan deze boom hing. Jezus’ dood 
bracht het eeuwig leven voor alle mensen. Zo werd 
waar wat de aartsengel Michael had gezegd: de 
 levensboom uit het paradijs redde zelfs Adam en Eva 
uit de dood.

Marian Geurtsen: theoloog en liturgiewetenschap-
per. Zij heeft een eigen bedrijf: Schatgraven in de 
traditie. Van daaruit houdt zij zich bezig met het 
 herontwikkelen van vergeten tradities.

Zeg het met palmen 
Zeg het met palmtakken 
dat je Hem die beeld is van 
‘Ik zal er zijn voor jou’ 
wil binnenlaten in je leven. 

Zeg het met palmtakken 
dat je de Gekruisigde, de Verrezene 
wil binnenlaten in je samenleven. 

Zeg het met palmen dat je je verbindt 
tot een nieuwe manier van leven 
waar het geknakte riet niet gebroken 
en de kwijnende vlaspit niet gedoofd worden, 
waar recht wordt gedaan aan de minsten, 
waar alles spreekt van breken en delen. 

Zeg het met palmen 
en doe wat je zegt: 
ik zal er zijn voor jou. 
Laat de Gekruisigde 
in jou tot leven komen. 

Carlos Desoete (priester)
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 Lief en leed

Overleden
Soest
Zr. Fortunata (98 jr) * 1 januari 1923 † 14 december 2021
Eef Holierhoek (88 jr) * 3 december 1933 † 19 december 2021
Cees van Doornik (76 jr) * 15 juni 1945 † 23 december 2021
Margriet Stork (68 jr) * 25 februari 1953 † 28 december 2021
Jopie Coorens-de Bruin (92 jr) * 20 februari 1929 † 29 december 2021
Jan Schellekens (85 jr) * 1 januari 1937 † 13 januari 2022
Jeanne Kaats-Faaij (90 jr) * 17 april 1931 † 21 januari 2022
Jan Meijer (88 jr) * 29 november 1933 † 28 januari 2022
Wil Rasch-Rademaker (91 jr) * 2 maart 1930 † 30 januari 2022

Soesterberg
Cor Kocks (77 jr)  * 26 maart 1944 † 13 januari 2022

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.

‘Een wonder’, zegt mijn moeder
‘Een wonder’, zegt mijn moeder als het lente wordt,
de oude eik ontbot, weerbarstig staat in prille gele sluiers.
‘Ik ben zou oud geworden om te zien’, zegt zij, 
‘dat ik een wonder is en niét gewoon’. 

Het meisje, amper drie, plukt uit het bloeiend park
met handjes vol de paarse krokus en draagt die mee naar huis,
waar zij ze in een vaasje zet, op tafel schuift, die in die paarse diepte kijkt
- het gouden hart – en zegt: ‘Mooi, mama, dit is zó mooi!”

Verwondering dat in de leegte, het gemis, verdriet en eenzaamheid,
de levenskracht slechts ondergronds gaat, maar niet wijkt, 
en opstaat, zomaar op een dag en wij ons leven weer hernemen
alsof het áan ons wordt gedaan en wij niet zelf….
Dat dit aan ons gebeurt!
Verwondering dat het na elke nacht, 
hoewel dat zeker is en dagelijks bewezen,
weer ochtend wordt en alles weer opnieuw begint.

Marijke de Bruijne
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 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. 

Datum Tijd Kerk Viering Voorganger Muziek
Za 26 feb 19.00 uur P&P Communieviering Mw. Stolwijk  Cantores, H. de Ruig
Zo 27 feb 9.00 uur P&P Eucharistieviering M. Meneses  Canto Nuovo
Zo 27 feb 10.30 uur Carolus B Communieviering C. Sebek  Caroluskoor 
 Aswoensdag
Wo 1 mrt 19.00 uur P&P Eucharistieviering F. Zwarts Canto Nuovo
Wo 1 mrt 19.00 uur Carolus B Eucharistieviering G. Nijland Caroluskoor
 40-dagen tijd
Za 5 mrt 19.00 uur P&P Eucharistieviering J. Skiba Inspiratie
Zo 6 mrt  10.30 uur Carolus B Eucharistieviering F. Zwarts Caroluskoor
 
Za 12 mrt 19.00 uur P&P Eucharistieviering G. Nijland Canto Nuovo
Zo 13 mrt 10.00 uur P&P Communieviering G. Buis Cantores, H. de Ruig
Zo 13 mrt 10.30 uur Carolus B Communieviering C. Sebek Caroluskoor

Za 19 mrt 19.00 uur Carolus B Eucharistieviering G. Nijland Caroluskoor 
Zo 20 mrt   9.00 uur P&P Eucharistie M. Meneses Inspiratie 
 
Za 26 mrt 19.00 uur P&P Communieviering J. Roest Cantores, H. de Ruig
Zo 27 mrt 9.00 uur P&P Communieviering W. Sarot Canto Nuovo
Zo 27 mrt 11.00 uur Carolus B Communieviering W. Sarot Caroluskoor
Zo 27 mrt 12.00 uur Carolus B Kleuterkerk  

Za 2 apr 19.00 uur P&P Communieviering Mw. Stolwijk Cantores, H. de Ruig
Zo 3 apr 9.00 uur P&P Eucharistieviering J. Skiba Canto Nuovo
Zo 3 apr 10.30 uur Carolus B Communieviering J. v. Kempen Caroluskoor
 Palmzondag          
Zo 10 apr 9.00 uur P&P Eucharistie M. Meneses Inspiratie 
Zo 10 apr 10.30 uur Carolus B Communieviering J. v. Kempen Caroluskoor
 Witte Donderdag 
Do 14 apr 19.00 uur Carolus B Eucharistieviering F. Zwarts Caroluskoor
Goede Vrijdag
Vr 15 apr 15.00 uur P&P Kruisweg J. Roest Cantores, H. de Ruig
Vr 15 apr 15.00 uur Carolus B Kruisweg R. Zandstra/J. v. Kempen Caroluskoor
Vr 15 apr 19.00 uur P&P Kruishulde F. Zwarts Canto Nuovo
Vr 15 apr 19.00 uur Vredekerk Oec. kruishulde R. Zandstra/ J.v.Kempen Projectkoor
 Paaswake
Za 16 apr 21.00 uur P&P Eucharistieviering F. Zwarts Inspiratie
 Pasen     
Zo 17 apr 11.00 uur Carolus B Eucharistieviering G. Nijland Caroluskoor
Ma 18 apr 10.00 uur P&P Communieviering W. Sarot Canto Nuovo
     
Za 23 apr 19.00 uur Carolus B Eucharistieviering J. Skiba Caroluskoor
Zo 24 apr 9.00 uur P&P Eucharistieviering J. Skiba Canto Nuovo

Za 30 apr 19.00 uur P&P Communieviering J. Roest Inspiratie
Zo 1 mei 10.00 uur P&P Communieviering J. Roest Cantores, H. de Ruig
Zo 1 mei 10.30 uur Carolus B Eucharistieviering  F. Zwarts Caroluskoor
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 Misintenties 
HH Petrus en Pauluskerk
26-27 feb 
Jan Meijer; Jeanne Kaats-Faaij; Pastoor Gerard van 
der Beek; Herman Schimmel, Cecilia Schimmel-
Verhoef, Gijs Schimmel; Gerda de Bruin-Zwarthoed

5-6 mrt 
Jan Meijer; 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 Spijker-Wigtman

12-13 mrt 
Jan Meijer; Piet en Marie van Nieuwburg-Langendorff; 
Pastoor Herman Goddijn (jgt)

19-20 mrt 
Fam. Kanne-Koot en ouders fam. Koot-Elsendoorn; 
Tine Heinhuis-Hartevelt; Gerard van Roomen; Jos 
Verhoeven; Henk van Korlaar en Korrie van Korlaar-
van Hoeijen

26-27 mrt (zomertijd gaat in) 
Harry Rademaker en Riek Rademaker-Beuken; Ben 
Borgts

2-3-apr
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 Spijker-
Wigtman

9-10-apr Palmzondag
Piet en Marie van Nieuwburg-Langendorff; overleden 
ouders Toon van Doorn en Gerrie van Doorn-Kaats 

16-18 apr Paaswake en Pasen
Tine Heinhuis-Hartevelt; Cees Stolwijk; Johannes 
Okhuijzen, Henrica Okhuijzen-van Rooijen en hun 
kinderen; Pastoor Mattheüs Dashorst & Johannes 
van Delden; Herman Schimmel, Cecilia Schimmel-
Verhoef, Gijs Schimmel; Harry Rademaker en Riek 
Rademaker-Beuken

23-24-apr
Fam. Kanne-Koot en ouders fam. Koot-Elsendoorn; 
Mies Kuijer-Hilhorst (jgt); overleden familie Kuijer-
Hilhorst; Ben Borgts

30 apr-1 mei 
Tine Heinhuis-Hartevelt; Wilhelmus en Geertruida de 
Beer-Boere; Janny Nuijsink-Versteegen (jgt)

St Carolus Borromeuskerk
26-27 feb 
Maria Theodora Parlevliet; Hendrikus Parlevliet 
en Maria Parlevliet–Ruijgrok; overleden ouders 
Weerdesteijn-Merts en dochter Corry;Joh Brouwer en 
Petronella Brouwer-Weerdesteijn

5-6 mrt 
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 mrt 
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

19-20 mrt 
Maria Theodora Parlevliet;overleden ouders 
Weerdesteijn-Merts en dochter Corry;Joh Brouwer en 
Petronella Brouwer-Weerdesteijn

26-27 mrt (zomertijd gaat in) 
Maria Theodora Parlevliet;overleden ouders 
Weerdesteijn-Merts en dochter Corry;Joh Brouwer en 
Petronella Brouwer-Weerdesteijn

2-3-apr
Hendrikus Parlevliet en Maria Parlevliet–Ruijgrok;Maria 
Theodora Parlevliet;overleden ouders Weerdesteijn-
Merts en dochter Corry;Joh Brouwer en Petronella 
Brouwer-Weerdesteijn

9-10-apr Palmzondag
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

16-18 apr Paaswake en Pasen
Pastoor Ludovicius Rademaker;Maria Theodora 
Parlevliet;overleden ouders Weerdesteijn-Merts en 
dochter Corry;Joh Brouwer en Petronella Brouwer-
Weerdesteijn

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

30 apr-1 mei
Maria Theodora Parlevliet;overleden ouders 
Weerdesteijn-Merts en dochter Corry;Joh Brouwer en 
Petronella Brouwer-Weerdesteijn

14



PASEN EN VASTEN: HOE ZIT HET OOK ALWEER?
Vasten 
Een tijdlang je onthouden van het gebruik van bepaal-
de dingen. Het kan gaan om eten en drinken, maar te-
genwoordig ook om andere dingen, bijvoorbeeld je auto 
minder of niet gebruiken, de computer of iPhone uit laten 
staan. Een goede manier van vasten probeert vier dingen 
te bereiken: een betere omgang met jezelf; een betere 
omgang met medemensen; een betere omgang met het 
milieu en de gehele wereld; een betere omgang met God.
Voor gelovige mensen zijn juist de eerste drie wegen in 
hun combinatie een goede manier om het vierde doel na te 
streven: een betere omgang met het geheim dat we God 
noemen. Vasten is voor gelovigen daarom ook steeds een 
voorbereiding op het hoogfeest van Pasen en een periode 
van inkeer en bezinning.
Vasten en Vastenactie
Wist u dat Vastenactie al sinds 1961 campagne voert voor 
projecten in ontwikkelingslanden? De vastentijd is een pe-
riode van bezinning en solidariteit met anderen. Je staat 
wat vaker stil bij mensen die het minder goed hebben dan 
jij. Vasten betekent ‘even minderen voor een ander’. Het 
idee is te geven wat je bespaart (of kunt missen) om het 
leven van anderen ver weg te verbeteren. Vastenactie 
werft fondsen om wereldwijd kleinschalige ontwikkelings- 
projecten te steunen. 
Vastenperiode
De katholieke vastenperiode begint op Aswoensdag en ein-
digt op de zaterdag vóór Pasen om 12.00 uur ’s middags. 
Dat zijn 46 dagen. De zondagen tellen niet mee als vasten-
dagen, dus uiteindelijk blijven er 40 dagen over, vandaar 
de ‘veertigdagentijd’. Het getal 40 verwijst onder meer 
naar het aantal dagen dat Jezus volgens drie evangelisten 
in de woestijn verbleef en het aantal jaren dat de Israëlie-
ten vanuit Egypte onderweg waren naar het Beloofde Land. 
In de vastentijd draagt de priester tijdens de Eucharistie 
een paars kazuifel. Paars is in de R.K. Kerk de symbolische 
kleur voor boete, berouw, inkeer en rouw. Uitzonderin-
gen op de paarse kleur zijn de vierde zondag (Halfvasten) 
en Witte donderdag. Dit jaar start de vastenperiode op 2 
maart en eindig op 16 april.
Aswoensdag 
De eerste dag van de vastentijd. Mensen kunnen in de 
kerk op hun voorhoofd een askruisje krijgen, wat herinnert 
aan een middeleeuws boeteritueel, toen zondaars die zich 
bekeerden werden bestrooid met as. Op een enkele plek 
wordt door de priester bij mannen nog as op het hoofd ge-
strooid. De as wordt tijdens de viering op Aswoensdag ge-
maakt door overgebleven palmtakjes van Palmpasen van 
het jaar ervoor te verbranden. Het askruisje moet mensen 
eraan herinneren dat hun leven vergankelijk is, niet meer 
dan stof en as, en dat een mens dus zijn plaats moet ken-
nen. Vergelijk Gen. 18,27 waar Abraham zegt: Mag ik zo 
vrij zijn tot mijn Heer te spreken, ofschoon ik maar stof en 
as ben? 
Halfvasten
De vierde zondag in de vastentijd. In sommige plaatsen 
wordt dan nog eens dunnetjes het carnavalsfeest over-
gedaan, want de vastenperiode is op de helft. Tijdens de 
Eucharistie draagt de priester een roze kazuifel: door het 
paars van berouw en inkeer schijnt al het licht van Pasen.
Palmpasen  
De zondag voorafgaande aan Pasen. Op deze zondag wordt 
de intocht herdacht van Jezus in Jeruzalem. Hij zat daar-
bij niet op een paard (het symbool van de overheersende 
Romeinen), maar op een ezel, een symbool van nederig-
heid. Omdat Jezus door de menigte werd toegejuicht met 
palmtakken, heet die dag Palmzondag. Op die dag wor-
den ook palmtakjes ingewijd (in weerwil van de naam zijn 
het meestal buxustakjes), die door mensen mee naar huis 
worden genomen om het huis beschermen tegen bijvoor-
beeld blikseminslag en brand. Het palmtakje wordt achter 
een kruisbeeld gestoken.

Goede Week 
De week voorafgaande aan Pasen waarin herdacht wordt 
dat Jezus zijn lijden en kruisdood moest ondergaan. De 
Goede Week is het hoogtepunt van de vastentijd en heel in 
het bijzonder een week van inkeer en bezinning.
Witte donderdag 
De donderdag voorafgaande aan Pasen, waarbij herdacht 
wordt dat Jezus het laatste Avondmaal vierde met zijn 
apostelen (leerlingen) en daarbij de Eucharistie instelde. 
De naam Witte donderdag verwijst naar de kleur van de 
liturgie (de priester draagt een wit kazuifel) en naar de 
witte doeken waarmee op deze dag de kruisbeelden in de 
kerk zijn afgedekt.
Goede vrijdag
De vrijdag voorafgaande aan Pasen, waarin herdacht wordt 
dat Jezus zijn lijden op zich nam en aan het kruis stierf. In 
de R.K. Kerk wordt op deze dag geen Eucharistie gevierd, 
maar wel de zogenoemde Kruisweg, een herdenkings-
dienst langs de veertien staties van het lijden en de dood 
van Jezus.
Stille zaterdag
De zaterdag voorafgaande aan Pasen en de laatste vasten-
dag (tot 12.00 uur ’s middags). De dag heet Stille zaterdag 
omdat dan de kerkklokken niet geluid worden. Volgens de 
volksoverlevering waren de kerkklokken dan op weg naar 
Rome om de paaseieren te halen.
Pasen
De dag dat christenen de verrijzenis van Jezus Christus 
vieren. Dat Jezus op de derde dag na zijn lijden en sterven 
aan het kruis uit de dood is opgestaan, is het belangrijkste 
feit in het christelijke geloven en dus de hoogste feestdag 
in de katholieke kerk. Pasen wordt gevierd op de eerste 
zondag ná de eerste volle maand in de lente. De eerst mo-
gelijk dag van Pasen is 22 maart, de laatst mogelijke 25 
april. De datum fluctueert dus en ligt niet zoals bijvoor-
beeld Kerstmis vast. Omdat de datum van Pasen steeds 
verandert, veranderen ook de data van aan Pasen gere-
lateerde dagen zoals Aswoensdag (46 dagen vóór Pasen), 
Hemelvaart (op de 40ste dag ná Pasen) en Pinksteren (op 
de 50ste dag na Pasen).
Paasei
Het paasei dankt zijn populariteit mede aan het Vasten. 
Paus Gregorius de Grote verbood omstreeks 600 niet al-
leen om tijdens de vastentijd vlees, maar ook om eieren 
te eten. Eieren, die in gekookte vorm langer te bewaren 
zijn, werden zo een begeerlijke lekkernij die op paaszon-
dag weer genuttigd mocht worden. Daarnaast was het ei al 
een vruchtbaarheidssymbool vanuit de heidense en Joodse 
traditie en werd het mede daardoor het symbool van de 
Verrijzenis van Jezus.
Paashaas
Naast het paasei is ook de paashaas een symbool van 
vruchtbaarheid. Dit stoelt op de Saksische vruchtbaar-
heidsgodin Easter of Eostre (denk aan de namen voor Pa-
sen in Engeland Easter en in Duitsland Ostern). In chris-
telijke tijden werd de haas ook een symbool van onschuld 
(gezegde: ‘mijn naam is haas’), waarmee een verband 
werd gelegd met de gekruisigde, maar onschuldige Jezus 
en met zijn Verrijzenis. Sinds de 16de eeuw heeft het ge-
bruik van de Oschter Haws, de paashaas, die een mand 
met eieren cadeau deed als je braaf was geweest, zich over 
Duitsland en West-Europa verbreid.
Beloken Pasen
De eerste zondag ná Pasen. ‘Beloken’ betekent zoiets als 
‘gesloten’, denk bij voorbeeld aan ‘luik’. De term refereert 
aan het feit dat de volgelingen van Jezus, de apostelen, 
zich na diens dood en verrijzenis afgezonderd hadden, 
bang voor de dingen die konden gebeuren. Pas met Pink-
steren doorbraken zij die angst en begon, nadat de H. 
Geest over hen was gekomen, hun prediking van de Goede 
Boodschap, het evangelie.
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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 
-  Soest Rijk van Doorn 0645866594  
-  Soesterberg Rob Janssen 0346 352448

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 11 april as.   
Het volgende nummer verschijnt 
op 26 april 2022.

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


