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Bericht van de pastoraatgroep / locatieraad
Even voorstellen,
Graag stellen we de vernieuwde pastoraatgroep
Soest/Soesterberg aan u voor.
Nadat enkele leden gestopt zijn met hun
werkzaamheden bij de pastoraatgroep lag er voor de
overgebleven leden; Rijk en Ida van Doorn en Rob
Janssen een uitdaging om nieuwe leden te vinden.
Met trots mogen we zeggen dat dit gelukt is.
Op de foto ziet u de leden van de pastoraatgroep.
V.l.n.r. Isabel Folkers; al jaren een gewaardeerd
vrijwilliger bij verschillende werkgroepen in de Petrus
en Paulus.
Conja Šebek; ervaring als lectrice, PGV-er, Raad van
Kerken, gastvrouw en zeker al 50 jaar ervaring met
vrijwilligerswerk voor de Carolus Borromeus.
Rijk van Doorn; koster in de Petrus en Paulus. Is de
voorzitter van de Pastoraatgroep.

Ida van Doorn; draait al lange tijd mee in de
pastoraatgroep.
Ronny Jansen; koster in de Carolus Borromeus en
contactpersoon vanuit de kerk met de Carolusschool.
Rob Janssen; koster in de Carolus Borromeus en
werkzaam (geweest) in verschillende werkgroepen.
Voor de pastoraatgroep de secretaris.
De pastoraatgroep hoopt dat ze voor beide locatie
zoveel mogelijk de onderlinge contacten kunnen
versterken en daarbij een duidelijk gezicht zijn voor
onze geloofsgemeenschap.
Op het moment van schrijven zijn de leden nog niet
officieel aangesteld, maar de voordracht is door
bestuur en pastoraal team wel goedgekeurd.
De leden zullen in een nader te bepalen viering aan
de parochianen gepresenteerd worden.

LOCATIERAAD H.WILLIBRORD EN ST.CAROLUS BORROMEUS
Onze HH Martha & Mariaparochie heeft op dit moment acht locaties met acht kerkgebouwen: drie
in de gemeente De Bilt, twee in de gemeente Baarn, twee in de gemeente Soest en één in de
gemeente Eemnes. Per locatie of kerk(gebouw) is een Locatieraad samengesteld.
Een Locatieraad organiseert in goede afstemming
met het Parochiebestuur alles terzake de praktische
gang van zaken van de locatie, te weten:
•	in brede zin uitvoeren van taken binnen een locatie zo
dat communicatie en interactie, taken en processen
ten dienste van een locatie goed verlopen;
•	het uitvoeren van een lokaal beleid of beleidsplan
in afstemming met het beleidsplan en richtlijnen
van het Parochiebestuur;
•	
het onderhouden van gestructureerde contacten
met de pastoraatgroep om de pastorale activiteiten
op de locatie te ondersteunen;
•	
het stimuleren van inkomsten voor de parochie,
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een verantwoordelijkheid van het Parochiebestuur,
aan de Locatieraad gedelegeerd: hoe meer
inkomsten des te meer activiteiten er ondernomen
kunnen worden;
•	
het opstellen van locatiebegrotingen binnen de
door het bestuur gestelde financiële kaders.
Daartoe stelt de penningmeester van het
Parochiebestuur, samen met de budgethouders
van de locaties, een financieel beleidsplan op
dat door het Parochiebestuur dient te worden
goedgekeurd. Ook stelt de Locatieraad, binnen het
beleidsplan, meerjaren onderhoudsbegrotingen
op, zodat door het bestuur vastgesteld kan worden

of de onderhoudsvoorzieningen ruim genoeg zijn;
•	
uitgaven door de locaties boven € 5000.moeten vooraf geaccordeerd worden door het
Parochiebestuur;
•	
alle praktische zaken die een opvolging,
uitvloeisel of ondersteuning zijn van de taken en
verantwoordelijkheden van het Parochiebestuur,
relevant voor de locatie;
•	
het organiseren van het vrijwilligerswerk,
eventuele commissies en werkgroepen in de
eigen gemeenschap;
•	
de dagelijkse zorg rondom het (kerk)gebouw,
waaronder te verstaan het openen en sluiten
daarvan alsmede van andere ruimten, het
bijhouden van de agenda, het ontvangen van
groepen, het schenken van koffie en dergelijke;
•	
het schoonmaken en versieren alsmede kleine
eenvoudige onderhoudswerkzaamheden;
•	de Locatieraad houdt rechtstreeks contact met de
kerkhofcommissie.
De geloofsgemeenschappen van de H.Willibrord en
de St. Carolus Borromeus hebben een gezamenlijke

Locatieraad, waarbij qua financiën voor beide
geloofsgemeenschappen er een eigen budgethouder
is. De samenstelling van de Locatieraad is als volgt:
vanuit de St.Carolus Borromeus Anton den Ouden
(secretaris), Anne Gijsbers (budgethouder Carolus
Borromeus), Paula Brouwer en Hans van Laar; vanuit
de H.Willibrord Jan Roest (voorzitter) Frans Kniest
(budgethouder Willibrord)), Henk de Bruin en Bert
Revier. De leden van de Locatieraad worden door
het Parochiebestuur benoemd voor een periode van
vier jaar en zijn eenmaal herbenoembaar voor vier
jaar. De vergaderingen van de Locatieraad vinden
normaliter plaats op de eerste dinsdag(avond) van
de maand, of in het parochiehuis van St.Carolus
Borromeuskerk of in De Sleutel. Eén keer per twee
maanden is er een gezamenlijke vergadering van de
Pastoraatgroep en Locatieraad. Omdat van enkele
leden van de Locatieraad hun zittingstermijn voorbij
is, of aanstaande is, wil ik graag parochianen vragen
zich beschikbaar te stellen voor de gezamenlijke
Locatieraad Soest/Soesterberg.
Jan Roest

GROOT ONDERHOUD AAN TOREN PETRUS EN PAULUSKERK SOEST IN VOLLE GANG
De meesten van u weten wel, dat de toren van de HH Petrus en Pauluskerk in de steigers staat. Van
verre is nu de nog groter lijkende toren te zien. Het lijkt haast wel een flatgebouw. Bijgaand enkele
foto’s die ik van omwonenden heb ontvangen.
Op dit moment wordt er volop gewerkt en dit kan soms wat overlast veroorzaken. Het parkeerterrein kan niet
gebruikt worden, wat voor sommigen van u nu lastig is, omdat men slecht ter been is. De toegang is niet zoals
we gewend zijn, maar we kunnen in ieder geval door de hoofdingang binnenkomen in de vieringen tijdens het
weekend. Doordeweeks gaat dit niet. Ook kunnen de klokken niet geluid worden, omdat deze ook onderhoud
nodig
hebben.
Voor
sommigen
misschien een verademing, voor
anderen een gemis, en zij weten nu
niet hoe laat het is, of dat er een
viering begint. Vooraf aan uitvaarten
kunnen de klokken ook niet luiden,
zoals we gewend zijn, wel zullen de
werkzaamheden worden gestaakt als
men op tijd gewaarschuwd wordt. De
uitvaartverzorgers kunnen wel via de
grote deur naar binnen, echter de
uitvaartbezoekers dienen via de zijingang of via de ingang van De Sleutel
naar binnen te gaan. Het is dus nog
even wennen, maar in oktober zullen
we zien hoe mooi de toren dan weer
geworden is.
Joke van Kempen
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WERKZAAMHEDEN IN SOESTERBERG
U is het vast ook al wel eens opgevallen, de entree van de kerk is niet fraai meer. Doordat er water
tussen de stenen is gekomen zijn er scheuren ontstaan en zouden zelfs stenen los kunnen gaan
zitten. In de komende weken zal de entree opnieuw gevoegd gaan worden.
Ook hebben we opdracht mogen verstrekken om het
muurtje naast en de trapjes achter de kerk te herstellen en opnieuw te voegen. We hebben ook toestemming gekregen om de kap van het baarhuisje te
vervangen. Deze werkzaamheden gaan volgens de
laatste planning van de zomer uitgevoerd worden.
En bij het baarhuisje en bij de kerk willen we zoveel
mogelijk het originele ontwerp behouden.

Er is ook een werkgroepje gevormd dat een plan gaat
maken voor het kerkplein. We hopen dat het een
plein wordt met een mooie uitstraling en waarvoor
het parochiebestuur en het bisdom hun fiat gaan geven.

Locatieraad

Berichten vanuit Soest en Soesterberg
BIJEENKOMST WERKGROEP WIJKCONTACTPERSONEN SOEST
Afgelopen maart kwamen wij bijeen in De Sleutel, na lange tijd, door de corona, om elkaar
te ontmoeten en bij te praten. Margriet Heerkens heeft ons allen uitgelegd hoe de situatie op
dit m
 oment is. Zij was recent aanwezig bij een “OASE-middag”, O=ontmoeten, A=aandacht,
S= steunen, E=elkaar. Als de werkgroep WCP geven zij hier uiting aan.
Zij gaf ook aan waar nog hulp nodig kan zijn. John
van Kempen gaf uitleg over zijn opleiding Diaconaal
assistent, en liet de aanwezigen, door middel van
vragen, hun inbreng geven. Ook kwam te sprake, dat
Margriet Heerkens al zeer lange tijd bij vele parochianen een kaartje bezorgd bij verjaardagen en jubilea. Er zijn nog meer leden van de werkgroep die dit
ook doen, maar het aantal van 400 is wel veel voor
één persoon om te schrijven en te brengen. Spontaan werd al gelijk een groep gevormd om kaarten te
schrijven. Ook gaven aanwezigen aan wel een wijk

erbij te nemen. Daarnaast is voorgesteld om een oproep te doen, om zo meer actieve parochianen te
vragen om bezoekjes te brengen, indien hier om gevraagd wordt, en misschien zelfs op verzoek de communie thuis te brengen. Heeft u interesse, of wilt u
meer informatie, dan kunt u contact opnemen met
ons secretariaat, die uw gegevens dan doorgeeft aan
Margriet Heerkens, zodat zij contact met u kan opnemen. Ook wanneer u graag thuis de communie zou
willen ontvangen, of bezoek wilt hebben, neem dan
contact op met ons secretariaat.

HELPENDE HANDEN GEZOCHT
Nu alles weer open is en we weer ruimte hebben om elkaar te ontmoeten, blijken dat er toch ook wat
vrijwilligers gestopt zijn. Dat betekent dat er hier en daar een open plaats valt. Wij zijn op zoek naar:
Gastvrouwen of gastheren die koffie willen
zetten en schenken na de zaterdag- of zondagvieringen.
Daar we een rooster hebben, en het door meerdere
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personen wordt gedaan, bent u ongeveer 1x in de
6 weken aan de beurt. Bij drukkere vieringen, delen we meerdere personen in, en vaak komt er wel
onverwachte hulp vanuit de kerk.

Gastvrouwen of gastheren in ons parochie
centrum De Sleutel.
Je kan gasten ontvangen, koffie schenken voor de
nodige bijeenkomsten, die er plaatsvinden overdag,
of evt. in de avonden, en wat schoonmaak werkzaamheden uitvoeren. Er is al een groep dames en
een heer, die dit doen op dit moment, waarvan ieder
een dagdeel voor haar/zijn rekening neemt. Het zou
fijn zijn, om wat extra personen te hebben, die kunnen invallen bij afwezigheid van een van de anderen.
Soms door ziekte of andere omstandigheden komen
de schoonmaakploeg en de tuingroep handen te
kort en zou het fijn zijn om daar versterking bij te
krijgen. Zowel vrouwen als mannen zijn welkom.
Voor het openen en sluiten van het Stilte
centrum zoeken we iemand, die ongeveer 1x in de
6 weken een week lang in de ochtend opent en in de
avond sluit. Ook zou het fijn zijn om nog een reserve

 ersoon te hebben, die kan invallen mocht er iemand
p
door omstandigheden even niet kunnen.
Ook de reservelijst voor het bezorgen van het
M&M parochieblad en ons blad Op de Hoogte
raakt uitgeput, zowel in Soest, als in Soesterberg. We
zoeken nog een paar helpende handen. Deze bladen
komen ongeveer 7 x per jaar uit.
Denkt u Helpende Handen te hebben, en wilt u iets
doen. Dan kunt u contact opnemen met ons secretariaat telefonisch 035-6011320/035-7400005 of per
email secretariaatWS@marthamaria.nl.
Weet u het niet, maar mocht u meer informatie willen hebben over de genoemde taken, neem dan ook
gerust contact op met ons secretariaat.
Wij kijken naar u uit!
Vrijwilligers locatie Soest

KOOR “VOCAAL ENSEMBLE CÉLESTE”
ONDERSTEUNT VIERING 8 MEI, SOESTERBERG
Het Caroluskoor heeft een dag vrij af op zondag 8 mei. In de Carolus Borromeuskerk, zal dan
pastor Wies Sarot om 10.30 uur voorgaan in de woord en communieviering.
De zang wordt verzorgd door “Vocaal ensemble Céleste”, een zanggroep bestaande uit vier dames en vier
heren. Dit ensemble zingt religieuze muziek uit verschillende tradities en wordt geleid en begeleid door Jan
Schuring. Het koor is niet verbonden aan een bepaalde kerk maar zingt op verschillende locaties zoals het
klooster van de zusters van Onze Lieve Vrouw, de Marcus- en Dorpskerk te Leusden. Ook zingt het een paar
maal per jaar in een meditatieve viering in de Joriskerk te Amersfoort.
In deze viering zal het ensemble passende mooie liederen zingen in verschillende talen, o.a. van Mendelssohn, Stainer, Stopford, Oosterhuis en Taizé.

JEZUS EN ZIJN VRIENDEN

Jezus heeft veel vrienden. Jij en ik, andere kinderen
uit ons dorp, maar ook kinderen die ver weg wonen, in
andere landen. Alle mensen die dat willen kunnen een
vriend van Jezus zijn. Daarnaast heeft Jezus twaalf
speciale vrienden. Deze mannen waren erbij toen Jezus door de wereld trok en vertelde over God. Omdat
ze alles gezien en gehoord hebben wat Jezus deed,
kunnen ze ons ook heel goed vertellen wat Jezus echt
belangrijk vond. Deze twaalf noemen we de twaalf
apostelen. Misschien vind je het wel leuk om de vrienden van Jezus te leren kennen. Kom dat naar Kleuterkerk op 8 mei. Dan zullen we ze aan je voorstellen.
Want het leukste is, om niet alleen bevriend te zijn
met Jezus, maar ook met zijn twaalf andere vrienden.
Kleuterkerk 8 mei twaalf uur
Caroluskerk Soesterberg
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GEBEDSBIJEENKOMSTEN OP VRIJDAGMIDDAG IN HET STILTECENTRUM
Vanaf vrijdag 22 april 2022, tussen 15.00 en 16.00 uur, willen we, in oecumenisch verband, in Stiltecentrum “De Binnentuin” van de H.H.Petrus & Pauluskerk, Steenhoffstraat 41, Soest, gebedsbijeenkomsten houden.
We nodigen een ieder uit om enerzijds, in gezamenlijk gebed te bidden voor onze wereld en wat daarin
gebeurt, en anderzijds te bidden voor en met de individuele mens. Ook op de vrijdagmiddagen daarna is
een ieder van harte welkom in de gebedsbijeenkomsten en hopen we elkaar daar te kunnen begroeten.

Voor degenen die troost en bemoediging nodig hebben, zal er extra liefdevolle aandacht zijn met een
geestelijke omarming.
Namens de gebedsmedewerkers van Stiltecentrum
“De Binnentuin”, Niels Walgreen en Cilia van den
Berg.

HEILIGVERKLARING TITUS BRANDSMA GROOTS MOMENT
VOOR NEDERLANDSE R.-K. KERK
Op vrijdag 4 maart heeft paus Franciscus bekend gemaakt dat op 15 mei de zalige Titus Brandsma
heilig zal worden verklaard. De Nederlandse bisschoppen reageren verheugd op dit nieuws. De
Nederlandse kerkprovincie zal met drie afgevaardigden vertegenwoordigd zijn bij de plechtigheid
in Rome, in de personen van Willem Jacobus kardinaal Eijk, mgr. Gerard de Korte en mgr. Ron van
den Hout.
Titus Brandsma’s vele activiteiten voor kerk en samenleving,
zijn principiële verzet tegens
het nazisme en zijn martelaarsdood in het concentratiekamp Dachau getuigen van
zijn rotsvaste geloof en intense
betrokkenheid met medemensen. Hij was een inspiratiebron
voor velen. Voor de internationale Karmel Orde is pater Titus een van hun belangrijkste 20ste-eeuwse leden
die is heiligverklaard. Kardinaal Eijk vertegenwoordigt Nederland als metropoliet van de kerkprovincie.
Mgr. Van den Hout, de bisschop van Groningen-Leeuwarden, en mgr. De Korte, de bisschop van ’s-Hertogenbosch, vertegenwoordigen respectievelijk de
bisdommen waar Titus Brandsma is geboren (Oegeklooster, Friesland) en tijdens zijn leven woonde
en werkte (Oss en Nijmegen). Vanuit deze twee bisdommen wordt in samenwerking met de orde van de
Karmelieten, waartoe Titus Brandsma behoorde, verschillende gedenkactiviteiten voorbereid in het kader
van de heiligverklaring.
Dankviering
Op zondag 6 maart, kort na de vooraankondiging in
Rome van de heiligverklaring, was er om 19.00 uur
in Titus’ geboorteplaats Bolsward een oecumenische
vesperviering in de R.-K. Franciscusbasiliek. Met medewerking van mgr. Ron van den Hout en het Con-
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vent Karmel Noord van leken-Karmelieten.
Na de heiligverklaring op 15 mei wordt een nationale dankviering voorbereid voor zondag 22 mei in de
St. Janskathedraal te ’s-Hertogenbosch. Deze zal dan
plaatsvinden om 16.00 uur. Daar zijn behalve Nederlandse bisschoppen ook vertegenwoordigers van de
Karmel Orde, de Konferentie van Nederlandse Religieuzen (KNR) en andere genodigden bij aanwezig.
Bisschop De Korte heeft een videoboodschap ingesproken in de Sint-Janskathedraal. In deze kathedraal
is pater Titus Brandsma op 17 juni 1905 tot priester
gewijd. In de gedachteniskapel van de kathedraal
staat een buste van de heilige pater en een urn met
as uit een massagraf van concentratiekamp Dachau.
Mgr. De Korte noemt pater Titus een patroonheilige
voor journalistiek en een heilige van vandaag.
Verder is de publicatie van een speciaal publieksmagazine in gang gezet, gewijd aan leven en werk van
Titus Brandsma en zijn betekenis voor huidige generaties. Dit magazine wordt in grote oplage verspreid
via de bisdommen in Nederland en zal ook als download beschikbaar komen. Ook komt er een bidprentje
beschikbaar bij gelegenheid van de heiligverklaring.
Op initiatief van de bisdommen ’s-Hertogenbosch en
Groningen-Leeuwarden biedt bedevaartorganisatie
Huis voor de Pelgrim een Rome-programma aan voor
iedereen die de heiligverklaring wil bijwonen. Informatie hierover is te vinden op de site: heiligetitusbrandsma.nl.

Reacties van de bisschoppen:
Kardinaal Eijk: ‘De heiligverklaring van pater Titus
Brandsma is een bijzonder en groots moment in de
Nederlandse kerkgeschiedenis. Titus Brandsma was
geestelijk adviseur van de Nederlandsche Rooms-Katholieke Journalistenvereniging. Als zodanig zette hij
mgr. (later kardinaal) Jan de Jong, de aartsbisschop
van Utrecht, ertoe aan katholieke dagbladen te verbieden om N.S.B.-advertenties te plaatsen. De nazi-ideologie durfde hij openlijk te bestrijden. Dit kostte hem uiteindelijk zijn leven. Voor zijn trouw aan
Christus had hij alles over. Hij is voor journalisten,
universiteitsdocenten, religieuzen en vele anderen
een lichtend voorbeeld, niet alleen in ons land, maar
wereldwijd.’
Mgr. Van den Hende, bisschop van Rotterdam en
voorzitter van de Nederlandse Bisschoppenconferen
tie: ‘Titus Brandsma heeft getuigd van de waarheid
van Gods liefde en duidelijk gemaakt dat een mens
door haat en geweld ten diepste ontrouw is aan zijn
of haar menselijke waardigheid. De heiligverklaring
door paus Franciscus laat onder meer zien hoe belangrijk de boodschap van pater Titus Brandsma is
en blijft. Ik hoop dat het getuigenis van pater Titus
ook nu inspireert en bemoedigt om trouw te blijven in
liefde en geloof aan de waardigheid die wij als mens
van God hebben gekregen.’
Mgr. De Korte: ‘Wij kijken uit naar de bijzondere
plechtigheid bij de heiligverklaring van pater Titus.
Jarenlang leefde hij binnen ons bisdom. Eerst in
Megen, Boxmeer en Oss en later als hoogleraar en
rector magnificus aan de Katholieke Universiteit van
Nijmegen. Wij zullen ook in ons eigen land met velen
de heiligverklaring vieren onder meer met een feestelijke viering in de Sint-Jan.’

AVOND OVER TITUS BRANDSMA
9 mei, 20.00 uur De Sleutel
Op vijftien mei wordt de Karmeliet, journalist en verzetsheld Titus Brandsma heilig verklaard. Dat is een
groot feest voor Nederland. Voor zijn mede-kloosterlingen, voor allen die zich actief hebben ingezet voor
het verzet in Nederland en voor al zijn geloofsgenoten, voor ons dus ook wordt dit een bijzondere dag.
Wie kent de naam van Titus Brandsma? Sommigen
van ons wonen in de Titus Brandsmastraat, kennen
een Titus Brandsmakerk of –school of hebben ooit
het museum dat aan hem gewijd is bezocht. Maar
wat weten we precies? En valt er nog meer te weten?
En als we dan toch op zoek zijn naar informatie, hoe
zit dat eigenlijk met heiligverklaringen?

Mgr. Van den Hout: ‘Titus verbond als geen ander
liefde voor culturele eigenheid met de universele
betekenis van kerk en geloof. In het bisdom Groningen-Leeuwarden zijn we dankbaar dat een geloofsheld als hij veel betekend heeft voor de Friese
taalemancipatie en katholieke traditie in het noorden. De manier waarop hij tijdens de Tweede Wereldoorlog onverschrokken de waarheid verkondigde
en dat uiteindelijk met de dood moest bekopen, is
een oproep aan ons vandaag om te kiezen voor het
goede en het heilige.’
Kijk ook op: heiligetitusbrandsma.nl, karmel.
nl/titusbrandsma en titusbrandsmateksten.nl.
Beknopte levensloop van Titus Brandsma
TEKSTEN VAN TITUS BRANDSMA
“Ik zou de klokken willen doen beieren om de wereld te zeggen,
hoe schoon de liefde is.”
“Wij moeten een grote eerbied hebben voor het lijden, want het
lijden is iets heiligs”
“Ik ben hier alleen, maar nooit was Onze Lieve Heer me zo
nabij. Hij is mijn enige toeverlaat en ik voel me veilig en geluk
kig.” (Scheveningen, Politiegevangenis, 23 jan. 1942)
“Ten allen tijde zijn er mensen geweest, die zo nodig, als
martelaar voor de Kerk hun leven gaven.” (Den Haag, verhoor
21 jan. 1942)
“De tegenstellingen der beginselen zijn er. Voor de belijde
nis ervan lijd ik met vreugde, wat er voor geleden moet wor
den. Mijn roeping tot de Kerk en tot het Priesterschap heeft
mij 
zoveel heerlijks en moois gebracht, dat ik er ook graag
iets onaangenaams voor op mij neem.” (Scheveningen, Politie
gevangenis, 23 Jan 1942)
“Op deze Goede Vrijdag: Blijde, dankbare stemming, bij leven
dige voorstelling van het lijden van Christus in vereniging met
ons lijden.” … “God voor ons, God met ons, God in ons, – Onze
kracht.” (Doorgangskamp, Amersfoort 1942).

Op maandag 9 mei, de maandag voor zijn heilig
verklaring dus, houden we een bijeenkomst in
De Sleutel om wat informatie en inspiratie te delen.
Iedereen is welkom. Vooraf aanmelding is prettig,

maar niet verplicht.
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TIMMER JE MEE AAN DE WEG?

Vervolg gesprek Synodaal Proces

Het Synodaal Proces is nog lang niet ten einde. Sterker nog, het is de bedoeling dat er geen einde meer
aan komt. Want de weg naar de toekomst zal iedere
dag, ja iedere minuut, weer nieuwe gepaste actie
van ons vragen. Op donderdag 12 mei willen we verder praten over onze dromen en idealen voor de toekomst van de kerk. Op 12 mei is het thema: Huis dat
een levend lichaam wordt.

12 mei 14.00 uur
De Sleutel in Soest
16 juni 14.00 uur
De Sleutel in Soest
Opgave is gewenst,
maar niet verplicht.
Middagen kunnen los van elkaar gevolgd worden.

WE ZIJN IN DE WOLKEN!

Eerste communie op Hemelvaartsdag - 26 mei Caroluskerk 11.00 uur
Op donderdag 26 mei doen zeven kinderen uit Soesterberg en Soest hun eerste
communie in de Caroluskerk. We zijn heel blij met dit enthousiaste koppeltje,
dat met heel veel plezier aan het werk is geweest de afgelopen maanden om een
beetje te leren hoe het is om in de kerk mee te doen. We hebben geoefend op
het Onze Vader en het kruisteken, we hebben meerdere malen de kerk bekeken,
meegedaan met vieringen en veel geleerd over Jezus. Nu is er de grote dag. We
hopen dat als vanouds de kerk lekker vol is met familie, klasgenootjes, medeparochianen, buren en andere mensen die blij zijn dat wij ook vrienden van Jezus
willen zijn. Kom jij ook? Hoe meer zielen, hoe meer vreugde.

EEN VURIGE GROET
VAN DE VORMELINGEN

Je eigen doopkaars aansteken. Dat doe je niet
bij je doop. Dan ben je nog veel te klein. Maar
als je gevormd wordt kan je het wel zelf! Een
dichterlijke groet van de vormelingen. Ze worden gevormd op zondag 12 juni in Bilthoven.

Vuur				Vuur
Warm licht			
Is heet
Geef het door			
Ik ben warm
Aan een ander hart		
Ik haat veel water
Inspiratie 			Bosbrand
Vuur				Vuur
Is hier				Bos brand
Altijd bij je			
Brand hout vuur
Verwarmt je eigen hart
Ton lava vulkaan dode
Liefde				mensen
Vuur
Verwarmt jou
En je hart
Samen met je vrienden
Warmte

VERLOTING PAASKAARSEN W
 ILLIBRORD PAROCHIE
Voor de pandemie werden de oude Paaskaarsen verloot onder de parochianen. Helaas hebben
we dit een tijdje niet meer kunnen doen. Maar nu is de gelegenheid er weer.
De Paaskaarsen van de laatste jaren zullen dit jaar verloot worden tijdens het feest van de
HH Petrus en Paulus op 2 juli a.s. Na de vieringen van 18 juni en 25 juni is het mogelijk om loten à 1 euro
te kopen bij Rijk van Doorn. De opbrengst van de verloting wordt geschonken aan een goed doel.
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SPELLETJES AVOND VAN EN DOOR HET CAROLUSKOOR
Bij het koor denk je aan zingen, maar we doen ook wel eens wat anders om de onderlinge band te
versterken.
Het koor bestaat al 185 jaar (net als de parochie) en
al die jaren zullen er ook al activiteiten geweest zijn.
Het is best wel gezellig bij de koor repetitie en ook bij
de spelletjes avonden.
Met de spelletjes avond kan er misschien wel eens
vals gespeeld worden, maar met zingen doen we dat
zeker niet!
Heb je ook zin om mee te zingen, kom gerust eens
kijken en luisteren hoe gezellig wij het hebben.
Wij repeteren in de St Carolus Borromeuskerk
(in de winter boven in het parochiehuis) op
donderdagavond van 19.30 uur – 21.15 uur.

2 JULI MAALTIJD IN DE SLEUTEL
Sinds de corona zijn er veel aanvragen ontvangen bij de Parochiële Caritas
Instelling voor financiële ondersteuning.
Daarom hebben de leden van de PCI tijdens hun eerste vergadering na de “lockdown”
het idee opgevat om een maaltijd te organiseren, met als doel, een geldbedrag op
te halen. De maaltijd zal dan plaatsvinden op 2 juli vooraf aan de eucharistieviering
op zaterdagavond , waarin pastor Meneses zal voorgaan. Het zal plaatsvinden in ons
parochiecentrum De Sleutel, Steenhoffstraat 41, Soest. Het zou dan fijn zijn, om na de
maaltijd samen de eucharistie te vieren in de HH Petrus en Pauluskerk.
Aanvang: 17.00 uur, inloop vanaf 16.30 uur. Graag aanmelden via het secretariaat telefonisch
(035-6011320) of per @ secretariaat@marthamaria.nl

HET VERHAAL VAN DE VIOOL
"Heb je het gehoord"? vroeg de viool. Heb je mijn stem gehoord?
Soms geloof je zelfs maar half dat ik zo zingen kan. Ik kan het ook
nog niet zo lang, pas sinds ik viool ben eigenlijk. Ik ben ook niet
altijd viool geweest. Eerst was ik een boom, en nog wel een hele
prachtige. Mijn stam was breed, mijn wortels sterk en mijn takken
vol ritselende bladeren; en zo was mijn stem: ritselen en ruisen
als het 'n beetje waaien wou... Toen kwam de dag van de houthakkers met hun bijlen en zagen. Niet bij mij, niet bij mij! Dacht
ik, want ik wilde niet sterven. Maar ze kwamen toch, en zaagden
mijn mooie stam van mijn wortels en ik viel! Veel is met mij gebeurd. Ik werd gesleept over de aarde, doorweekt in water en gedroogd in de wind. Ik ben in stukken gedeeld, in planken gezaagd
en uitgekozen door een man, die vioolbouwer was. Hij werkte aan
mij met beitels en schaven, met lijm en lak en ik werd mooi om
te zien; glanzend en licht gebogen, prachtig gemaakt. Maar het
wonder gebeurde toen de speler mij in zijn hand nam. Ik had een
stem! Ik, die zo bang was om te sterven. Hoor hoe ik zing!
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Berichten algemeen
WIE IS PASTOR GÉ NIJLAND?
De pastorie in Hooglanderveen heeft sinds 1 januari een nieuwe
bewoner. Pastor Gé Nijland (63) is het pastorale team als priester

(parochievicaris) komen versterken. Hij is al een aantal keer voorgegaan
in vieringen binnen onze geloofsgemeenschap Soest-Soesterberg, maar
hij is nog niet bekend bij iedereen.
Gé Nijland hoort tot de nieuwe generatie priesters
binnen de katholieke kerk. ‘Sinds mijn wijding in
1990 heb ik namelijk altijd gewerkt in pastorale
teams die meerdere parochies bedienden. Ik heb
dus nooit beantwoord aan het klassieke beeld van
een pastoor met één kerk.’ Integendeel, in de afgelopen dertig jaar heeft pastor Nijland alle hoeken
van het bisdom gezien: Tubbergen, Zevenaar, Zeist,
Lelystad, Zwolle. De afgelopen vijf jaar was hij in
Salland de parochievicaris in de parochies van Deventer en Raalte. Een bijzondere benoeming omdat
hij in Raalte is geboren en getogen. ‘In de hedendaagse rooms-katholieke kerk zijn we gewend om
samen te voegen, samen te werken en samen te
bouwen. Voor de moderne generaties gelovigen en
priesters is dat vanzelfsprekend. En voor mij is het al
dertig jaar een manier van werken.’
Hooglanderveen
‘Dat is een prachtige plek van waaruit ik snel kennis
hoop te maken met de parochie, de vrijwilligers en
de gelovigen. Ik moet bekennen dat ik de stad nog
minder ken dan de parochie en dat geldt helemaal
voor Soest en Baarn. Maar ik ben het verhuizen gewend en ik verwacht dat ik die kennisachterstand
snel kan inlopen. Het heeft over een weer wat geduld nodig.’
Vliegende keep
‘Amersfoort-Baarn-Soest en Deventer-Raalte hebben overigens de nodige overeenkomsten. Het zijn
parochies met zowel in de stad als in de ommelanden geloofsgemeenschappen. Grote gebieden
waar je als pastoraal werkenden een beetje een
vliegende keep bent. Maar ook dat ben ik gewend.’
‘Ik heb al wel begrepen dat Onze Lieve Vrouw van
Amersfoort een veelkleurige parochie is waarin de
geloofsgemeenschappen een eigen gezicht hebben
binnen het grotere geheel. Dat is mooi, het is goed
dat het geloof en de kerk deze veelzijdigheid kan
huisvesten zonder te vervallen in polarisatie. Zelf sta
ik midden in de kerk, dat is wat mij betreft de beste
uitgangspositie.’
De mens-achter-de-pastor typeert Gé Nijland als
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welwillend en gevoelig. In de schaarse vrije tijd die
een pastor heeft, vermaakt hij zich graag passief
met sport op tv. ‘Al hoop ik dat ik op mijn nieuwe
plek wel wat meer toekom aan wandelen.’ Een andere hoop betreft het kampioenschap van Feyenoord,
de voetbalclub die zijn hart heeft veroverd: ‘2017 is
alweer veel te lang geleden’. Een andere vorm van
ontspanning is de uitgebreide familie in Raalte. Gé is
de oudste van acht kinderen en zijn familie ligt hem
na aan het hart. ‘Vandaar ook, dat de verhuizing uit
Raalte een relatief begrip is.’
Ambities
Over zijn ambities en plannen voor de nieuwe standplaats kan pastor Nijland nog weinig zeggen. ‘Ook
de kennismaking met het pastoraal team en met de
besturen is nog vers en beperkt. ‘Wel hoop ik een
even levendige gemeenschap te treffen als ik in Deventer en Raalte achterlaat. Dat zijn bloeiende gemeenschappen met weliswaar dunne randjes als het
gaat om de absolute aantallen kerkbezoekers, maar
met een heel grote betrokkenheid. Dat is volgens
mij ook hier het geval.’

INTERVIEW MET JAN ROEST IN HET
KADER MONDELING GESCHIEDENIS
De Historische Vereniging Soest/Soesterberg kent een project Mondelinge Geschiedenis waarin Soesters wordt gevraagd naar
hoe zij Soest als inwoner van die plaats
ervaren, maar ook naar de historie van hun
eigen leven en hoe ze in het leven staan.
Dit project is gestart bij het afscheid van burgemeester De Widt, die zijn afscheidscadeau hiervoor
heeft bestemd om verhalen over Soest en haar inwoners na te laten aan de toekomstige generatie.
Recent is hier een interview aan toegevoegd dat
Wim de Kam heeft gehouden met de voorzitter
van de locatieraad, lekenvoorganger, vrijwilliger in
onze Willibord gemeenschap, Jan Roest.
Het interview van hem en vele andere Soesters
is terug te luisteren via https://www.hvsoest.nl/
mondelinge-geschiedenis.

KERKHISTORIE IN SOEST EN SOESTERBERG
Door René van Hal

40-JARIG PRIESTERJUBILEUM PASTOOR MGR. S.TH. VISSER IN 1960
In het verleden werden priesterjubilea in onze Soester parochie(s) uitgebreid gevierd. De paro
chianen laten hun hiermee vaak hun waardering uitspreken voor de bij hen in de parochie benoemde pastoor. In vorige artikelen over de kerkhistorie in Soest en Soesterberg is hierover al een
aantal keren verslag gedaan.
Alleen al de intocht van alle spelers was een imposant
spektakel. Ook de aanwezige parochianen/bezoekers
in de kerkbanken werden uitgedaagd actief aan deze
uitvoering mee te werken. Het werd een groots succes als jubileumkado aan pastoor Visser maar ook
voor de parochiegemeenschap die maanden druk is
geweest met de voorbereiding.

In het weekend 13-15 augustus 1960 werd in het
40-jarig priesterjubileum van pastoor Mgr. S. Th. Visser wel op een heel bijzondere wijze gevierd. De parochianen hadden onder regie van “meester” H.G.M.
Taris een toneelstuk ingestudeerd, “Het Paasmaal
des Heren”. Het toneelstuk was geschreven door
pater Michael, een capucijn, in samenwerking met
Gabriël Smit en bevatte ook veel liederen. Het parochieel zangkoor onder leiding van de heer C. Luyckx,
tot die tijd een mannenkoor en vanaf dat moment
uitgebreid met een dameskoor, verzorgde de gezangen. Daarbij werden de koorleden ondersteund door
een koperkwartet onder leiding van B. Huxdorffer.
Om het geheel nog verder aan te kleden, werden de
religieuze dansen uitgevoerd door een balletgroep
onder leiding van de heer P. Hausdörfer.
De schrijver van het toneelstuk, pater Michael, introduceerde bij de verschillende uitvoeringen en doel
achter de opvoering van het “Paasmaal des Heren”,
nl. iedereen te laten zien meer liefde en begrip op te
brengen voor “het hoogheilig mysterie van de mis”.
De heer Taris vervulde zelf de rol van Christus, vele
tientallen parochianen hadden een rol in deze uitvoering, die misschien wel een wat oudere versie van
The Passion betrof. Het altaar van De Petrus en Pauluskerk was omgebouwd tot een groot toneel, voorzien van decors en veel bloemen en planten, extra
verlicht. Ook aan de grime en de kleding van de spelers was veel aandacht besteed.

Pastoor Mgr. S. Th. Visser is in 1956 in de Petrus
en Paulusparochie benoemd als opvolger van pastoor
Voss. In 1966 moest hij zich om gezondheidsredenen
terugtrekken en verliet Soest. Op 9 maart 1971 is hij
op 73-jarige leeftijd overleden waarna op zaterdag
13 maart zijn uitvaartdienst in de Petrus en Pauluskerk was en hij aansluitend is begraven op de RK
Begraafplaats aan de Dalweg.
Bronnen:
1. Artikelen in Soester Courant uit 1960 en 1971
2. Foto’s uit parochie-archief

Oproep:
Wanneer er parochianen zijn die nog over foto’s beschikken rondom de katholieke parochies in Soest
en Soesterberg en die we zouden mogen toevoegen (als scan) aan het parochie-archief dan graag
contact opnemen met René van Hal 06-23284667
of mail halrenevan@gmail.com.

Collage met opnamen van het jubileumtoneelstuk
voor Mgr S.Th. Visser in 1960

11

BEZOEK VAN BOVEN

Mariaverschijningen in West-Europa
Belangrijke bedevaartsoorden als Lourdes en Fátima
trekken jaarlijks miljoenen gelovigen, maar ook in
andere, minder bekende plaatsen leeft nog altijd een
vurige of bescheiden Mariaverering.
In het boek “Bezoek van boven” gaat Jeroen Sweijen
op zoek naar de boeiende verhalen achter 120
Maria
verschijningen in heel West-Europa, die aan
de oorsprong liggen van een heiligdom, processie of
devotie. Daarnaast besteedt hij aandacht aan wonderbaarlijke beelden, bijzonder licht en weldadige
bronnen.
Bezoek van boven – Mariaverschijningen in
West-Europa is een prachtige en tijdloze kroniek
die ruim vijftien eeuwen Mariadevotie bestrijkt. We
leren Maria kennen door haar eigen woorden waaruit een onvoorwaardelijke liefde spreekt. Telkens

weer vraagt zij om de rozenkrans te bidden, biedt
zij troost in moeilijke perioden en belooft zij ons een
betere wereld. Daarmee is haar boodschap universeel en van alle tijden.
Bezoek van boven – Mariaverschijningen in
West-Europa is verkrijgbaar bij de boekhandel en
online, onder andere via bovengenoemde website.
Naast de paperback-versie is het boek verkrijgbaar
in een luxe hardcover-editie. Auteur Jeroen Sweijen
(1974) is al jaren gefascineerd door Mariaheiligdommen en de verhalen die daarachter schuilgaan.
Hij schreef eerder twee reisgidsen en Waarom Lyon
geen Dijon heet, over Franse plaatsnamen.

4-5 MEI HERDENKEN EN VIEREN IN SOEST EN SOESTERBERG
Locatie: Verzetsmonument, Verzetsplein te Soest
Op het verzetsplein vormt de Scouting Soest een
vlaggenwacht tezamen met vertegenwoordigers van
het Groot Gaesbeker Gilde. Het Occasional Brass
Quintet van Muziekvereniging PVO Soest verzorgt de
muzikale ondersteuning.
19.30 uur
•	Welkomstwoord door Nico Huizing,
voorzitter Stichting Comité 4 en 5 mei
Soest-Soesterberg.
•	Voordracht 2 gedichten door leerlingen van het
Griftland College
•	Voordracht door kinderen van de 2e Van der
Huchtschool
• Krans/bloemleggingen mmv Scouting Soest.
•	Muziek verzorgd door PVO tijdens de krans- en
bloemleggingen.
20.00 uur
•	Taptoe signaal door Adri Verlaan en 2 minuten
stilte.
•	Signaal voorwaarts en zingen van het Wilhelmus
onder begeleiding van PVO.
• Eventueel vervolg krans/bloemleggingen
•	Herdenkingswoord/gedicht door burgemeester/
loco-burgemeester
•	Defilé en bloemleggingen publiek. Tijdens defilé
muziek door muziekvereniging PVO.
Einde Plechtigheid / Samenzijn op het Verzetsplein met koffie/thee voor belangstellenden.
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Locatie: Verzetsmonument,
Odijkplein te Soesterberg
Bij de vlaggenmasten vormen de kinderen van de
basisscholen een vlaggenwacht tezamen met vertegenwoordigers van het Groot Gaesbeeker Gilde.
Muziekvereniging Odeon verzorgt de muzikale ondersteuning. Na het openingswoord draagt Luna van
Laar een gedicht voor en houdt de burgemeester/
loco-burgemeester een toespraak. Hierna brengt
Popkoor Allround een lied ten gehore. De plechtigheid wordt afgesloten met een krans/bloemlegging
en een defilé langs het monument.
Herdenking bij het monument in Soesterberg
19.45 uur
• Odeon brengt koraalmuziek ten gehore.
20.00 uur
• Taptoesignaal en twee minuten stilte
• Odeon speelt één couplet van het Wilhelmus
• Luna van Laar draagt een gedicht voor
• Toespraak door burgemeester/loco-burgemeester
•	Popkoor Allround uit Soesterberg brengt een lied
ten gehore
• Krans/bloemleggingen.
•	Defilé en bloemleggingen publiek. Tijdens defilé
muziek door muziekvereniging Odeon
Einde plechtigheid / Na afloop is er gelegenheid
om na te praten in Ontmoetingsruimte De Drie Eiken.

OPHALEN BEVRIJDINGSVUUR 5 MEI
Ophalen bevrijdingsvuur door sporters van
AV Pijnenburg. Overhandiging van het bevrijdingsvuur aan burgemeester dhr R.T.
Metz op 5 mei te 09.00 uur bij het Verzetsmonument aan het Verzetsplein te Soest.
Iedereen is van harte welkom.

TOEGEZONGEN VROUWEN
Lili Marleen
Er zijn veel liedjes waarin een met name
genoemde vrouw wordt toegezongen,

bijvoorbeeld het soldatenlied Lili Marleen.
Lili Marleen werd al in 1915 geschreven door
soldaat Hans Leip, maar alleen als gedicht.
Pas in 1937 werd het op muziek gezet en nog
weer wat later, in 1941, midden in de Tweede
Wereldoorlog, werd het populair bij de Duitse
soldaten. De Nazi-leiding kon het lied overigens
niet waarderen: het was niet patriottisch genoeg.
En bovendien…ook bij de geallieerden werd Lili
Marleen zeer geliefd. Het werd al snel in het
Engelsvertaald. Tot lang na de oorlog bleef Lili

Marleen populair.

Bevrijdingsontbijten voor ouderen
Op 5 mei worden een tweetal Bevrijdingsont
bijten georganiseerd voor ouderen. In samenwerking tussen Stichting Comité 4 en 5 mei
Soest en Soesterberg en SWOS wordt dit gedaan
in Soesterberg in Ontmoetingscentrum De Drie
Eiken en in Soest in het Klarinet. Ouderen en de
vrijwilligers die voor de ondersteuning zorgdragen, zullen via SWOS worden benaderd. De catering is in handen van Antonio van den Hengel.
Bevrijdingsfestival Paleis Soestdijk
In samenwerking met het Comité 4 en 5 mei
Baarn wordt in de paleistuin van Paleis Soestdijk een inspirerend bevrijdingsfestival georga
niseerd. Tijdschema: 15.30-18.30
Het Goois Bevrijd zal met ca. 100 wiel- en
motorvoertuigen in colonne bij Paleis Soestdijk

arriveren en zich in de voortuin opstellen. Er zal
dan een Static Show plaatsvinden.
De muzikale omlijsting wordt verzorgd door de
Amsterdamse Studenten Big Band en zangeressen, zij zullen jaren ’40 muziek spelen op een
podium in het voorterrein.
Catering is in diverse vormen beschikbaar via
foodtrucks.
Bevrijdingsconcert op 5 mei 2022
Cultureel en Congres Centrum De Rank
Soesterbergsestraat 18
3768 EJ Soest
Wie:
Muziekvereniging Odeon uit Soesterberg o.l.v.
Gerrit de Weerd Muziekvereniging PVO Soest,
harmonie orkest o.l.v. Mark Beursgens
koor PVOcaal o.l.v. Harrie Herfst
Tijd: 20.00 – 22.00 uur
Het Concert is gratis te bezoeken. Graag digitaal
aanmelden via de link aanmelden bevrijdings
concert op de website https://www.4-5-mei.nl
Graag melden met hoeveel personen u zich
aanmeldt.
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SAM’S KLEDINGACTIE VOOR OEKRAÏNE
Sam’s Kledingactie zet zich in voor alle mensen in rampgebieden over de hele wereld. Met dank
aan alle kledingdonaties en vrijwilligers is er al heel veel goeds gedaan voor heel veel mensen!
Dankzij de inzet en het enthousiasme van de
honderden vrijwilligers kunnen er mooie geld

bedragen worden overmaken voor projecten van
Mensen in Nood, van Cordaid.
Ditmaal is er een project opgericht voor de
vluchtelingen uit Oekraïne.
U kunt uw bruikbare kleding inleveren bij de heer
en mevrouw Rob en Gerda Kleinegris,
Bosstraat 12, 3766 AG Soest.
Voor het inleveren graag eerst contact met ze
opnemen via 06-16094919.

Wilt u meer weten over Sam’s kledingactie;
zie de website www.samskledingactie.nl
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Wat kunt u WEL inleveren?
U helpt ons het meest met herdraagbare kleding
en schoeisel. Dat heeft voor Sam’s de hoogste opbrengst en zo kunnen we het meeste geld doorgeven aan de mensen die het hard nodig hebben.
In beperkte mate kun je ook tassen, accessoires,
speelgoed en knuffels inleveren, mits deze ook
schoon en heel en herbruikbaar zijn.
Wat moet u NIET inleveren
Vervuilde en kapotte kleding, kussens, dekbedden,
matrassen, tuinkussens, huishoudtextiel en vloerbedekking zamelen we niet in, want dit is voor ons
afval dat wij tegen betaling moeten afvoeren. Dit
kost veel geld en dat gaat dan ten koste van de
opbrengst.

WAT BETEKENT PINKSTEREN?

De betekenis van de uitstorting van de heilige Geest voor christenen
Pinksteren is een christelijk feest waarbij de gelovigen vieren dat ze de heilige Geest ontvangen.
Het wordt 50 dagen na Pasen gevierd en daarmee heb je ook meteen de betekenis van Pinksteren: het woord is afgeleid van het Griekse pentekostè, dat 50 betekent.
De datum van Pasen wordt via een ingewikkelde berekening bepaald aan de hand van de maanstand.
Daarom valt Pinksteren ook elk jaar op een andere
datum: dit jaar is dat 5 en 6 juni.
Met Pinksteren vieren we dat de heilige Geest werd
‘uitgestort’. Dat klinkt als een soort waterval en volgens de omschrijvingen in de Bijbel was dat ook wel
het gevoel. De eerste christenen hadden de ervaring dat ze plotseling ‘volgegoten’ werden met God.
Veel latere gelovigen kennen dat gevoel: dat God
ook in hun binnenste is en hun eigen geest inspireert. Dat vieren ze met Pinksteren: God komt zelfs
zo dichtbij, dat Hij rechtstreeks in contact treedt
met je eigen brein.
De Bijbel vertelt dat deze ‘uitstorting’ precies 50
dagen na Jezus’ opstanding uit de dood was: dan
werd er ook een Joods oogstfeest gevierd. Volgens
sommige berekeningen was die eerste keer Pasen
op 5 april van het jaar 33 na Christus. De eerste
keer Pinksteren zou dan dus zijn gevallen op 24 mei
van dat jaar.
Waarom vieren we Pinksteren precies
50 dagen na Pasen?
De Bijbel geeft hier geen duidelijk antwoord op en
dan wordt het natuurlijk speculeren. Belangrijk lijkt
in elk geval dat Jezus’ eerste volgelingen, nadat hij
zo dramatisch was gekruisigd en daarna opgestaan,
tijd nodig hadden om het te laten bezinken. Ze
moesten eraan wennen en omschakelen. Pas daarna
konden ze echt openstaan voor de nieuwe situatie.
Wat ook meespeelt, is dat de eerste keer Pinksteren
tegelijk viel met een Joods feest: Sjavoet, ook wel
het Wekenfeest, dat precies zeven weken na Pesach
werd gevierd. Zeven is een belangrijk getal in het
Jodendom: het staat als priemgetal voor perfectie.
Met Pesach (bij christenen Pasen) werd de gersteoogst gevierd en ook de bevrijding uit Egypte. Met
Sjavoet (bij christenen dus Pinksteren) de tarweoogst en dat Mozes de heilige wet kreeg.
Een oogstfeest is zoiets als bij ons ‘de Hollandse
nieuwe’: je ziet de eerste beetjes van de nieuwe
oogst en daarmee weet je wat voor jaar het wordt.
Zo zien christenen aan de opgestane Jezus hoe de
toekomst van de mensen wordt. En bij de eerste
volgelingen bij Pinksteren zien we hoe later de gelovigen kunnen worden.

Wie is die heilige Geest?
Christenen geloven dat er één God is die tegelijk
drie is: de Drie-eenheid. Dat klinkt natuurlijk raar,
maar komt regelmatig voor. Een muziekakkoord
bestaat ook vaak uit drie tonen. Elke kleur kun je
opbouwen uit de drie primaire kleuren rood, geel,
blauw. Zo is God als het ware rood, geel en blauw
tegelijk, en dat bij elkaar geeft wit.
Je kunt het ook zien als ‘functies’ van God. God de
Vader is degene die alles begint. God de Zoon legt
contact. God de heilige Geest komt bij je binnen.
De heilige Geest is dus dat ‘stukje’ van God dat in
mensen zelf werkt.
Veel gelovigen krijgen soms een gedachte als ze
bidden of stil zijn en schrijven die gedachte aan de
heilige Geest toe: ze horen dan Zijn stem. Of ‘haar’
stem, want de woorden in de Bijbel die voor heilige
Geest worden gebruikt, zijn neutraal of vrouwelijk.
Was de heilige Geest er dan eerder niet?
Christenen geloven dat God er altijd al was en altijd
al drie-enig. De heilige Geest was ook steeds actief. Eerder werkte de heilige Geest echter alleen bij
specifiek aangestelde profeten: zij kregen een bijzondere rol om het Joodse volk te leiden en ervoeren ook regelmatig visioenen. Met de eerste keer
Pinksteren konden nu alle gelovigen die rol krijgen.
Ook nieuw is dat Jezus is gekomen. Hij heeft nieuwe kanten van God laten zien. De heilige Geest is
ook Zijn geest: God is immers helemaal één. Gelovigen kunnen dus vanaf nu ook innerlijk iets van
Jezus ervaren. Telkens als zij meer op Jezus gaan
lijken of iets Jezus-achtigs doen, is de heilige Geest
in hen aan het werk.
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Lief en leed
Overleden

Soest
Dora Sukel-Heeremans (103 jr)
Annie Tolboom-Hoogland (90 jr)
Ben Schimmel (76 jr)
Henk Simons (94 jr)

*
*
*
*

Soesterberg
Arie Vermeulen (81 jr)
Annie Foulon-Hagen (75 jr)
Jos Brouwer (71 jr)

* 18 november 1940
* 16 maart 1947
* 12 juli 1950

24 april 1918
28 december 1931
26 september 1945
5 juni 1927

†
†
†
†

15
22
10
22

februari 2022
februari 2022
maart 2022
maart 2022

† 24 februari 2022
† 28 maart 2022
† 1 april 2022

Gedoopt

Lily Mc Ging is op 19 maart 2022 gedoopt in de HH Petrus en Pauluskerk. Zij woont samen met
haar ouders op de Troelstrastraat in Soest.

Lief en Leed

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

PALMZONDAG
Dat kon dit jaar weer als vanouds gevierd worden. Veel parochianen, zowel jong als oud, waren
aanwezig in de kerk.
Toen de kerkdienst begon liepen de voorganger,
lectoren en de kinderen met hun versierde Palmpaasstokken in processie door de kerk. Na het welkomstwoord gingen de kinderen naar de kindernevendienst. De parochianen luisterden naar de
lezingen van Lucas en Jesaja. Daarna volgde het
lijdensverhaal vertelt door John, Jannie en Tom. Na
de collecte kwamen de kinderen terug uit de kindernevendienst. De kinderen legden hun versierde
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Palmpaasstokken voor in de kerk. Gezamenlijk werd
de kerkdienst voortgezet. Na het slotlied gingen de
voorganger, de lectoren en de kinderen met hun
versierde Palmpaasstokken in processie naar buiten
voor hun optocht door de kerktuin. Vele parochianen keken buiten toe terwijl de zon scheen.
Het was een mooie viering.
Petra Pelgrum

Vieringen
EXTRA VIERINGEN DOOR DE WEEK
Stiltecentrum (bij de Petrus en Pauluskerk) woensdag/vrijdag 9.00 uur,
behalve 1e vrijdag v/d maand om 10.00 uur.
1e Woensdag van de maand om 19.00 uur rozenkrans bidden 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.
In de maand mei is er in het parochiehuis op woensdagochtend om 9.30 uur rozenkrans bidden.
Na afloop drinken we samen koffie/thee.
Datum
Za 30 april
Zo 1 mei
Zo 1 mei

Tijd
19.00 uur
10.00 uur
10.30 uur

Kerk
P&P
P&P
Carolus B

Viering
Communieviering
Communieviering
Eucharistieviering

Za
Zo
Zo
Zo

19.00 uur
9.00 uur
10.30 uur
12.00 uur

P&P
P&P
Carolus B
Carolus B

Eucharistieviering G. Nijland
Eucharistieviering M. Meneses
Communieviering
W. Sarot
Kleuterkerk		

Canto Nuovo
Cantores, H. de Ruig
Ensemble Celeste

19.00 uur
10.00 uur

Carolus B
P&P

Eucharistieviering
Communieviering

Caroluskoor
Canto Nuovo

7
8
8
8

mei
mei
mei
mei

Za 14 mei
Zo 15 mei

Voorganger
J. Roest
J. Roest
F. Zwarts

M. Meneses
M. Nota

Muziek
Inspiratie
Cantores, H. de Ruig
Caroluskoor

Za 21 mei
19.00 uur
P&P
Communieviering
G. Buis
Zo 22 mei
9.00 uur
P&P
Eucharistieviering J. Skiba
Zo 22 mei
10.30 uur
Carolus B
Communieviering
J. van Kempen
Hemelvaart
Do 26 mei
10.00 uur
P&P
Eucharistieviering F. Zwarts
Do 26 mei
11.00 uur
Carolus B
Eucharistie / 1e HC J. Skiba/W. Sarot
					
Za 28 mei
19.00 uur
Carolus B
Eucharistieviering G. Nijland
Zo 29 mei
10.00 uur
P&P
Communieviering
Mw. Stolwijk
Pinksteren
Za 4 juni
19.00 uur
P&P
Eucharistieviering M. Meneses
Zo 5 juni
10.30 uur
Carolus B
Eucharistieviering F. Zwarts

Cantores, H. de Ruig
Inspiratie
Caroluskoor

Za 11 juni
Zo 12 juni
Zo 12 juni

19.00 uur
9.00 uur
10.30 uur

P&P
P&P
Carolus B

Communieviering
Communieviering
Communieviering

J. van Kempen
W. Sarot
J. van Kempen

Cantores, H. de Ruig
Canto Nuovo
Caroluskoor

Za 18 juni
Zo 19 juni

19.00 uur
10.00 uur

Carolus B
P&P

Eucharistie
Communieviering

J. Skiba
M. Nota

Caroluskoor
Cantores, H. de Ruig

Za 25 juni
Zo 26 juni
Zo 26 juni

19.00 uur
9.00 uur
11.00 uur

P&P
P&P
Carolus B

Communieviering
Eucharistieviering
Eucharistieviering

J. Roest
G. Nijland
G. Nijland

Canto Nuovo
Inspiratie
Caroluskoor

Za 2 juli
Zo 3 juli

19.00 uur
11.00 uur

P&P
Carolus B

Eucharistieviering
Communieviering

M. Meneses
W. Sarot

Canto Nuovo
Caroluskoor

Gregoriaans, G. Muts
Caroluskoor
Caroluskoor
Canto Nuovo
Inspiratie
Caroluskoor
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Misintenties

HH Petrus en Pauluskerk

St Carolus Borromeuskerk

30 apr-1 mei
Jan van Mourik; Tine Heinhuis-Hartevelt; Wilhelmus
en Geertruida de Beer-Boere; Janny NuijsinkVersteegen (jgt)

30 apr-1 mei
Jos Brouwer; Annie Foulon-Hagen; Maria Theodora
Parlevliet; Hendrikus Parlevliet en Maria Parlevliet–
Ruijgrok; overleden ouders Weerdesteijn-Merts en
dochter Corry; Joh Brouwer en Petronella BrouwerWeerdesteijn

7-8 mei
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;
overleden ouders Toon van Doorn en Gerrie van
Doorn-Kaats; overleden ouders Spijker-Wigtman
14-15 mei
Piet en Marie van Nieuwburg-Langendorff; Tine
Heinhuis-Hartevelt; Wim van Roomen (jgt)
21-22 mei
Fam. Kanne-Koot en ouders fam. Koot-Elsendoorn;
overleden ouders Jan en Annie van Poppelen-van
Logtestijn; Mies Kuijer-Hilhorst; Henri Herman
Elferink (jgt)
28-29 mei
Tine Heinhuis-Hartevelt; Jan van Sijl (jgt); Pastoor
Herman Goddijn
4-5-6 jun
Pinksteren
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;
overleden ouders Spijker-Wigtman
11-12 jun
Feest v/d H. Drie-eenheid
Piet en Marie van Nieuwburg-Langendorff; Tine
Heinhuis-Hartevelt; overleden ouders Jan en Annie
van Poppelen-van Logtestijn; Johannes Petrus
Tolboom
18-19 jun
Feest v/h H. Sacrament
Fam. Kanne-Koot en ouders fam. Koot-Elsendoorn;
Mies Kuijer-Hilhorst; Kees Kuijer
25-26 jun
Tine Heinhuis-Hartevelt

7-8 mei
Jos Brouwer; Annie Foulon-Hagen; Jeane en André
Janssen;Maria Theodora Parlevliet; overleden ouders
Weerdesteijn-Merts en dochter Corry; Joh Brouwer en
Petronella Brouwer-Weerdesteijn; Pater Jules Ypma;
Zr Marie-Anne van Erven
14-15 mei
Jos Brouwer; Maria Theodora Parlevliet; overleden
ouders Weerdesteijn-Merts en dochter Corry; Joh
Brouwer en Petronella Brouwer-Weerdesteijn; Gerard
Stalenhoef
21-22 mei
Maria Theodora Parlevliet; Hendrikus Parlevliet
en Maria Parlevliet–Ruijgrok; overleden ouders
Weerdesteijn-Merts en dochter Corry; Joh Brouwer
en Petronella Brouwer-Weerdesteijn; Maria Bouwens
28-29 mei
Maria Theodora Parlevliet; overleden ouders
Weerdesteijn-Merts en dochter Corry; Joh Brouwer
en Petronella Brouwer-Weerdesteijn; Henri Bosch van
Drakestein; Elisabeth Bosch van Drakestein; Pastoor
Ludovicius Rademaker
4-5-6 jun
Pinksteren
Maria Theodora Parlevliet; overleden ouders
Weerdesteijn-Merts en dochter Corry; Joh Brouwer en
Petronella Brouwer-Weerdesteijn; Gerard Stalenhoef
11-12 jun
Feest v/d H. Drie-eenheid
Maria Theodora Parlevliet; Hendrikus Parlevliet
en Maria Parlevliet–Ruijgrok; overleden ouders
Weerdesteijn-Merts en dochter Corry; Joh Brouwer en
Petronella Brouwer-Weerdesteijn; Pater Jules Ypma;
Zr Marie-Anne van Erven
18-19 jun
Feest v/h H. Sacrament
Maria Theodora Parlevliet; overleden ouders
Weerdesteijn-Merts en dochter Corry; Joh Brouwer
en Petronella Brouwer-Weerdesteijn; Maria Bouwens;
Elisabeth Bosch van Drakestein; Pastoor Ludovicius
Rademaker
25-26 jun
Jeane en André Janssen; Maria Theodora Parlevliet;
overleden ouders Weerdesteijn-Merts en dochter
Corry; Joh Brouwer en Petronella BrouwerWeerdesteijn
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MEI MAAND – MARIA MAAND
Mei is in de Katholieke Kerk de Mariamaand. De Romeinen noemden de meimaand naar de
moedergodin Maia. In de Middeleeuwen ontstond in Italië het gebruik om mei toe te wijden aan
Maria, de Moeder Gods.
Naast tientallen feestdagen waarop een aspect van of
en gebeurtenis uit het leven van Maria wordt gevierd,
heeft de Katholieke Kerk ook twee maanden aan de
Moeder Gods toegewijd: mei en oktober. De meimaand
is bij uitstek de Mariamaand; oktober is de maand
van de Rozenkrans, de eeuwenoude oefening van het
150 maal herhalen van het Mariagebed Weesgegroet.
In de jaren 60 van de vorige eeuw wijdde paus Paulus
VI zelfs een speciale encycliek aan de Mariamaand mei

(Menso Maio = over de maand mei). Daarin schrijft
hij dat de Mariaverering nooit los gezien kan worden
van haar zoon Christus: “Omdat Maria immers met
recht beschouwd kan worden als de weg die ons voert
tot Christus, is elke ontmoeting met haar vanzelf ook
een ontmoeting met Christus.”
Daarmee sluit de Mariaverering in mei ook weer nauw
aan bij de Paastijd die tot Pinksteren duurt.
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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 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 ‘Op de Hoogte’ kunnen gestuurd
worden naar het e-mailadres
redactieWS@marthamaria.nl
of
redactieCB@marthamaria.nl
uiterlijk op 13 juni as.
Het volgende nummer verschijnt
op 28 juni 2022.

Aanmelding ‘Op de Hoogte’

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

