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Bericht van de pastoraatgroep / locatieraad
VAN DE LOCATIERAAD; ANTON DEN OUDE STOPT
ALS LID VAN DE LOCATIERAAD
Stil op de achtergrond heeft Anton zijn werkzaamheden
uitgevoerd. Tot vorig jaar heeft hij vele jaren ook de
financiële administratie voor de Carolus Borromeus
met alle daarbij komende taken gedaan. Tijdens de
locatieraadvergaderingen maakte hij als secretaris rustig
de aantekeningen voor het verslag, tot dat hij het er beslist
niet mee eens was. Bij een kopje koffie op vrijdagmorgen
luisterde we naar elkaars opmerkingen en ook dat was een
fijne samenwerking waar we met plezier op terug kijken.
Het bosje bloemen deed hem zichtbaar goed en een stukje
in het parochieblad: ”Als het maar niet te lang is”. Hartelijk
dank voor je inzet Anton en fijn dat je bijvoorbeeld voor de
koffie op zondag na de viering blijft zorgen.
VAN DE PASTORAATGROEP
Zoals jullie gezien en gelezen hebben is de nieuwe
pastoraatgroep vol enthousiasme aan hun taak begonnen.
Graag willen wij langs deze weg wat dingen onder de
aandacht brengen.

Er is goed overleg geweest met de wijk- en contactpersonen
en wij zullen ze indien nodig de helpende hand bieden.
Tijdens de viering op zaterdagavond 2 juli waarin pastor
Mauricio Meneses voorgaat, zullen we stilstaan bij onze
patroonheiligen Petrus en Paulus. Na deze viering zullen
we drie Paaskaarsen verloten. Als het goed is hebben jullie
in de weekenden van 18 en 25 juni veel loten gekocht.
De pastoraatgroep heeft besloten om de opbrengst dit jaar
te schenken aan de voedselbank. Eventueel wil Rijk van
Doorn de Paaskaars bij U thuisbrengen.
En verder is voortaan bij de vieringen in het weekend het
Stiltecentrum vanuit de kerk open voor diegene die in alle
rust een kaarsje op willen steken.
Mocht U verder nog vragen of opmerkingen hebben voor
zowel Soest als Soesterberg onze telefoonnummers staan
achterop ons parochieblad “Op de Hoogte”.
Namens de pastoraatgroep wensen wij U allen een goede
vakantie toe.
Bestuur Pastoraatgroep Soest-Soesterberg

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.

KLOKKENSTOEL VAN DE HH PETRUS EN PAULUSKERK WORDT VERVANGEN
Helaas ontdekte men tijdens de werkzaamheden, dat de
oude klokkenstoel niet deugdelijk meer was. Met deze
oude klokkenstoel zou het onverantwoordelijk zijn om nog
de klokken te luiden.
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Dit betekende wel, weer wat meer werkzaamheden, want
men heeft besloten deze te verwijderen, en te vervangen.
Dit gebeurde op 12 mei jl. We hoorden toen heel even de
klokken luiden. Hier wat foto’s van het verwijderen.

Berichten vanuit Soest en Soesterberg
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

ZONDAG 28 AUGUSTUS VIERING MET GILDE-EER IN PETRUS EN PAULUSKERK
De laatste zondag van augustus zal in Soest ook dit jaar weer de strijd plaats vinden tussen de gildeboeders
van het Groot Gaesbeeker Gilde om het Koningsschap. Dit jaar is het ook weer mogelijk om de dag te openen
met een speciale viering met Gilde-eer in de HH Petrus en Pauluskerk. Deze viering begint om 9.30 uur.
Even voor die tijd zal het tamboer-, hoornblazer-, schuttersen vendelkorps met in hun midden het Koningspaar Jeroen
van Hamersveld de kerk met slaande trom en bazuingeschal
op een altijd indrukwekkende wijze binnen trekken.
Celebrant tijdens deze viering is pastor Mauricio Meneses.
Het koor Inspiratie onder leiding van dirigent Theo
Hoogenboom zal de gezangen ondersteunen.
Aan het begin van de viering zal de gildekaars worden

ontstoken als teken dat we alle gildeleden en gildevrienden
die in de afgelopen eeuwen zijn overleden willen herdenken.
Aan het eind van de viering zal de band tussen het Soester
Gilde en de RK gemeenschap in Soest worden herbevestigd
door het overvendelen van pastor Meneses.
Na de viering zullen de gildeleden, gildevrienden en
belangstellenden naar het gildeterrein vertrekken voor het
Koningsschieten.
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CAROLUSKOOR SOESTERBERG 185 JAAR
Het st. Caroluskoor bestaat in 2022 185 jaar, dat is wel heel bijzonder en mag daarom best wel gevierd
worden. Dat hebben we ook gedaan met veel plezier en veel succes. Het feest comité had in het geheim iets
geregeld en verder wist niemand van het koor wat er ging gebeuren.

We wisten wel, dat we op 11 mei om tien voor negen bij de
kerk moesten zijn.
Het is een compliment waard, dat iedereen op tijd
aanwezig was. Zo begonnen we de dag met een
groepsfoto. Daarna gingen we op pad met eigen auto’s.
De chauffeurs kregen natuurlijk de bestemming in
gefluisterd en na verloop van tijd wist iedereen waar
we naartoe gingen. We kregen een onvergetelijk
arrangement aangeboden bij Van Der Valk, locatie
Avifauna. De aankomst was wat rommelig, omdat niet
iedereen op het zelfde moment aanwezig was, maar geen
probleem, we hadden tijd genoeg. Bij het hoofdgebouw
werden we via een lange gang doorverwezen naar de
vijverzaal. Dit was een wat kille en ongezellige ruimte,
maar de geweldige koffietafel waarbij het water uit je
mond liep, maakte alles weer goed. Na het tweede kopje
koffie konden we vast nadenken over het volgende
avontuur. Op eigen gelegenheid mochten we rondgaan
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door het vogelpark, waarbij we van het personeel
gegevens kregen over vogel demonstraties en voeder
presentaties. Deze gebeurtenissen waren met het mooie
weer heel leuk om te zien.
Daarna werden we weer ontvangen in de vijverzaal, waar
we een lunch kregen aangeboden, die elke andere lunch
overbodig maakte. Tijdens het eten werd er gezellig
gesproken over alles wat we gezien hadden. Er wachtten
ons weer een verrassing. Er lag een boot klaar voor een
tochtje over het Heimansweteringkanaal, waarbij we
konden genieten van bouwwerken, mooie huizen en kapitale
villa’s. Het einde van de boottocht was bij restaurant
Molenaarsbrug. Daarna werd de dag compleet gemaakt met
een lekker drankje en een garnituur. En zo ging iedereen
voldaan op eigen gelegenheid weer naar huis.
Achter het franse woord parfait staat [ volmaakt ] goed
uitgedrukt vinden we dit dagje uit.

OUDEREN KUNNEN EEN REVOLUTIE VAN TEDERHEID
BEWERKSTELLIGEN ZEGT PAUS FRANCISCUS
Een lang leven “is een zegen”, een “levend teken van Gods goedheid” dat “veel
vrucht kan dragen”. Dat schrijft paus Franciscus in zijn boodschap voor de tweede
Werelddag voor grootouders en ouderen. Die wordt gevierd op de vierde zondag
van juli. Deze dag werd in 2021 door paus Franciscus ingesteld om de waarde en
betekenis van de ouderdom onder de aandacht te brengen. Het is een thema waar
hij sinds het begin van zijn pausschap met regelmaat op terugkomt. Sinds februari
staat hij er wekelijks in de woensdagcatechese bij stil. De paus maakt zich grote zorgen over de manier waarop naar
ouderen wordt gekeken en dat ‘terwijl er in de mensengeschiedenis (verhoudingsgewijs – red) nog nooit zoveel van ons
zijn geweest.’ Door de wereldwijd steeds hogere levensverwachting neemt de vergrijzing sterk toe. Dat leidt er mede
toe dat ouderen als een ‘last’ worden ervaren, en ouderen zichzelf ook zo kunnen gaan zien. Paus Franciscus: ‘Beminde
grootouders en ouderen, wij zijn in deze wereld geroepen om bewerkers van de revolutie van de tederheid te zijn. Laten wij
dat doen door steeds meer en steeds beter het kostbaarste instrument te leren gebruiken dat wij hebben en dat het best
past bij onze leeftijd: het gebed. “Laat ons dichters van het gebed worden: laten wij er de smaak van te pakken krijgen onze
eigen woorden te zoeken, laten wij de gebeden die het Woord van God ons leert, opnieuw eigen maken”. Ons vertrouwvol
gebed kan veel doen. Zij kan de kreet van pijn van wie lijdt, begeleiden, en kan ertoe bijdragen de harten te veranderen.’
Lees het hele artikel: https://www.katholiekleven.nl/artikelen/geloven-hoe-zit-datartikelen/paus-over-ouderen-we-zijnnog-nooit-met-zoveel-geweest.

SPECIALE BIJBEL VOOR MENSEN MET VERSTANDELIJKE BEPERKING
Zorgorganisatie Philadelphia geeft zelf een
Bijbel uit speciaal voor mensen met een
verstandelijke beperking. Vaak werd er voor
deze groep teruggevallen op een uitgave
voor kinderen, maar de doelgroep heeft
volgens Philadelphia recht op een eigen
versie, niet kinderachtig, serieus en met de
echte verhalen. Het boek is voor nog geen
twee tientjes te bestellen. Er staan teksten
in die door mensen met een lichte handicap
zelf kunnen worden gelezen, maar ook erg
geschikt zijn om voor te lezen. Het is de bedoeling dat er
hoop, inspiratie en vertrouwen uit worden geput. “Zoals
het verhaal van David”, aldus een woordvoerster. De
kleine David overwon niet alleen de grote Goliath, maar

HET KEVELAER-KOOR
Het Kevelaer projectkoor wordt ook weer
opgestart! Voor velen bekend van voorgaande
jaren, voor sommigen nieuw. Een mooie
gelegenheid om de bedevaart naar Kevelaer op
een extra zinvolle manier te beleven en anderen
te laten genieten van prachtige koorzang.
De eendaagse bedevaart wordt gehouden op maandag
25 juli.
Wie zoeken wij? Sopranen, alten, tenoren, bassen
die bereid zijn om tijdens een aantal repetities op
zaterdagmiddag het repertoire in te studeren om zo

werd ook uitverkoren voor de troon. “Soms
zien anderen iets in je wat je zelf niet ziet”,
aldus de zegsvrouw. De nieuwe Bijbel bevat
77 verhalen in totaal, die soms ook gaan over
over fouten maken. “Want ook dat is onderdeel
van het gewone, eigen leven dat Philadelphia
voor alle mensen nastreeft.” De plannen voor
de Bijbel ontstonden tijdens de coronacrisis.
“René Grotenhuis begon de hoopvolle verhalen
uit de Bijbel te vertalen om ze begrijpelijker
te maken. Hij las ze voor en dat zonden we
uit op YouTube. Al snel wisten we: dit is zo waardevol,
dit moeten we bewaren. En nu is er deze nieuwe Bijbel.”
Lees het hele bericht: https://kro-ncrv.nl/speciale-bijbelvoor-mensen-met-verstandelijke-beperking

samen een prachtig geheel te vormen. De datums
van deze repetities zijn op zaterdagen 2 juli in de St.
Vituskerk te Blaricum en 9 juli in de St. Jozefkerk te
Hooglanderveen, telkens om 14.00u.
Wat zingen wij? De meerstemmige Missa brevis van
Gounod staat weer op het programma, verder de
bekende gezangen uit het lof, zoals Tantum Ergo, Adoro
Te enz. Dit alles aangevuld met specifieke koorzang,
processieliederen en samenzang uit GvL.
De muzikale leiding berust bij dirigent Bas Groenewoud
met Hans Rikkert de Koe aan het orgel.
Ben je ook enthousiast om mee te zingen of ken je
iemand die misschien nieuw is maar wel interesse heeft?
Mail dan naar hphschouten@gmail.com
Met zanggroeten van Henri Schouten / 0653700477
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GEZIEN DOOR DE IJSVOGEL
Op zaterdag 4 juni jl. heeft onze parochiaan Gerard Trienekens een nieuw boek uitgebracht en in Utrecht de
eerste exemplaren ervan uitgereikt. Het boek heeft de titel “Gezien door de ijsvogel, tachtig jaar leven en
beleven in verhalen”.
Het boek geeft met de nodige
humor en zelfspot een inkijkje in zijn
leven als schooljongen, klusjesman,
priesterstudent, reisleider, academisch
onderzoeker, koorzanger, bestuurder
en vele andere rollen die hij heeft
vervuld. Zijn katholieke oorsprong en
de veranderende geloofsbeleving en
invloed van de katholieke identiteit op
het leven in Nederland krijgt daarbij
ruimschoots aandacht, maar wel vanuit
zijn eigen belevingswereld.
Het tweede deel van het boek bevat zo’n
50 bijzondere en soms ook wel bizarre
ervaringen. Een deel van die verhalen
hebben betrekking op de periode dat
hij met zijn gezin in Soest woont (vanaf
1971). Zo staat hij uitgebreid stil bij de
afbraak van de Mariakerk eind jaren
’70 en vooral de wijze waarop de besluitvorming daarover
plaats vond. Daarnaast heeft hij onderzoek gedaan naar de
historie van een bijzonder beeld dat in de hal van de Petrus
en Pauluskerk staat “Christus op de Koude Steen”. Niet

alleen de betekenis van dit beeld wordt
uitgebreid toegelicht maar ook zijn
pogingen om achter de kunstenaar te
komen en wanneer het beeld in Soest is
gekomen. Dat laatste blijft een mysterie
trouwens.
Gerard Trienekens is een groot liefhebber
van de gregoriaanse gezangen en zingt
deze nog steeds met plezier. In zijn
verhaal over de zangkoren zijn vooral
teleurstellingen te lezen omdat niet
alleen het repertoire van de koren
de laatste decennia is aangepast,
maar dat ook verschillende koren zijn
samengevoegd mede als gevolg van
de sluiting van kerken en daarmee het
einde aan volgens hem zeer succesvolle
zangkoren, die wekelijks de vieringen
opluisterden.
Nog vele andere verhalen spelen zich in Soest en
omgeving af en zullen voor de lezers veel herkenning
kunnen opleveren. Het boek is voor € 26,50 te koop in de
boekhandel.

OPROEP VOOR
BIDPRENTJES

Een bidprentje uit 1939
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Op de site van de Historische
Vereniging
Soest/Soesterberg
(www.hvsoest.nl) is een speciale
pagina
gebouwd
waarop
vele
honderden bidprentjes van met
Soest verbonden personen worden
gepresenteerd. Criterium is dat ze in Soest geboren moeten zijn, dan wel in
Soest gedurende korte of lange tijd gewoond hebben, dan wel zijn getrouwd
met iemand die in Soest geboren is, dan wel waar familie woont/heeft gewoond.
De verschillende bidprentjes geven in veel gevallen een bijzonder beeld van
de overledene. De intentie is om dit bestand de komende tijd verder uit te
breiden. Daarom een verzoek om bidprentjes die u in bezit hebt met de HVS
te delen. Er wordt dan een scan van gemaakt zodat u heel snel de bidprentjes
weer terug heeft. Uiteindelijk hebben ze voor u bijzondere betekenis, zijn het
herinneringen aan een bekende.
Bezit u (een collectie) bidprentjes, wellicht nog in een oud missaal, laat het ons
dan weten. Hiervoor kunt u contact opnemen met René van Hal, webmaster
van de Historische Vereniging Soest/Soesterberg. Zijn telefoonnummer is
06-23284667.
U
kunt
ook
een
mailtje
sturen
aan
mailadres
webmaster@hvsoest.nl. Dan neemt hij met u contact op. Alvast dank.

KERKHISTORIE IN SOEST EN SOESTERBERG
Door René van Hal
De katholieke gemeenschap in Soest heeft via de parochiebesturen diverse initiatieven genomen voor het
oprichten van verenigingen en organisaties. Al in de 19e eeuw nam pastoor Steenhoff het initiatief tot het
oprichten van katholiek onderwijs, en de zorg voor ouderen door het bouwen van het Sint Jozefgesticht.
Ook op charitatief gebied ontstonden katholieke
verenigingen als Vincentius en St. Elisabethvereniging.
De Vincentius à Paolo vereniging ondersteunde niet alleen
financieel parochianen, maar zorgde ook voor kleding,
etenswaren en zelfs de mogelijkheid om boeken te lenen.
Daarvoor werden afspraken gemaakt met de Zusters van
het Sint Jozefgesticht, alwaar vanaf 1924 een “magazijn”
werd ingericht waar men zondags na de Hoogmis boeken
kon lenen. Na het gereedkomen van de nieuwbouw voor de
bewaar- en naaischool Philomena aan de Steenhoffstraat
op het terrein van het Sint Jozefgesticht verhuist de RK
Bibliotheek naar deze ruimte en kon op meer momenten in
de week aldaar boeken worden geleend.
In Soest waren er al voor de oorlog verschillende winkeliers
die ook boeken te leen aanboden en was er ook een andere
Openbare Bibliotheek, welke lange tijd werd geëxploiteerd
door de vereniging tot Algemeen Nut.
De bibliotheek kreeg subsidie van gemeente en Rijk
zodat ook de abonnementsprijzen geen drempel
zouden opwerpen. Opmerkelijk is natuurlijk wel dat
toen in Soestdijk de Mariaparochie werd opgericht ook
deze parochie een eigen RK Bibliotheek inrichtte. De
samenwerking tussen beide parochies was jarenlang niet
optimaal. Hetgeen betekende dat in Soestdijk vele eigen
katholieke organisaties en verenigingen werden opgericht,
waaronder ook sportverenigingen.
Na de Tweede Wereldoorlog werd er een eigen Stichting RK
Openbare Bibliotheek opgericht en werd in januari 1946

In het rechter deel pand, Steenhoffstraat 36,
is van 1946-1967 de RK Bibliotheek gevestigd.
op Steenhoffstraat 36 (een huis dat eigendom was van de
Petrus en Paulusparochie) de bibliotheek gevestigd. Vanaf
dat moment was er ook personeel (bibliothecaresse(s))
in dienst. Er werd hard aan de weg getimmerd en het
ledenaantal groeide snel als ook het aantal uitleningen.
In elke advertentie zie je wel steeds weer staan dat de
bibliotheek niet enkel voor de katholieke gemeenschap
is, ook anderen zijn van harte welkom. Om ook de jeugd
aan het lezen te krijgen werden er eigen openstellingsuren
gecreëerd.
In de loop van de jaren worden duizenden boeken
aangeschaft, wordt er een leeszaal ingericht en wordt het
assortiment uitgebreid met dagbladen, weekbladen e.a.
In 1965 werd daarvoor de bibliotheek nog uitgebreid met
een noodgebouw. In hetzelfde jaar neemt de gemeente
het initiatief om met de besturen van de RK Openbare
Bibliotheek en de Openbare Bibliotheek in gesprek te gaan
over nauwere samenwerking en het verhuizen naar een
gezamenlijke locatie aan de Albert Cuyplaan gevestigd in
de oude Nijverheidsschool. Daarmee was na 20 jaar een
einde gekomen aan de RK-Stichting en zelfs 40 jaar RK
Bibliotheek in Soest.
In mei 1967 werd de locatie Steenhoffstraat 36 verlaten
omdat het pand moest worden afgebroken voor de aanleg
van de Dalweg. Omdat de Albert Cuyplaan nog niet klaar
was werd een tijdelijke locatie ingericht in de oude kapel
van het Sint Jozefgesticht. Terug naar het begin.

Advertentie uit 1950
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IK WIL STRAKS EVEN HELEMAAL NIETS AAN MIJN HOOFD HEBBEN
Door Alain Verheij
Straks, in de vakantie, wil ik even helemaal niets hoeven doen. Daarom moet ik nu – tussen Pinksteren en de
zomervakantie – nóg harder rennen. Zo’n eindsprint trekt, schat ik, de helft van alle mensen in ons land. Hoe
houden we dat vol?
De tijd tussen Pinksteren en de zomervakantie is voor veel
mensen druk. De school van je eventuele kinderen, de
leiding van je bedrijf, je sport- en hobbyverenigingen en
natuurlijk de kerk organiseren precies in deze junimaand
nog afscheidsborrels en lunches en ontbijtjes en avonden
en uitjes, terwijl het werk ook gewoon nog veel van je eist.
Je probeert je laatste deadlines nog te halen voordat je
de deur achter je dichttrekt. Want in de zomermaanden
zitten je collega’s nooit allemaal tegelijk op hun plek en is
samenwerken lastiger. Daarnaast zijn er altijd weer mensen
die je willen verleiden om nu alvast naar het volgende
seizoen te kijken. Want leuk hoor, die weekjes vrij, maar
wat gaan we daarná eigenlijk produceren?
Kroon
Periodieke rust is iets goeds. Volgens de Bijbel is het zelfs
een heilige plicht. In zes dagen tijd schept God de hemel
en de aarde en alles en iedereen erop en eraan. Op de
zevende dag schept God eigenlijk alleen maar een luchtje –
en daarmee wordt de rust geschapen. De mens ziet zichzelf
graag als kroon op de schepping, maar misschien is de
zalige rust juist de echte kroon. Diep ademhalen, tevreden
om je heen kijken en, hoewel je ook terugdenkt aan wat
er was en al nieuwe ideeën krijgt voor wat er komt, vooral
genieten van wat er nu is. Dat is wat vakantie moet zijn.
Dat God die rust nam op de zevende dag, zo hebben
uitleggers van de Bijbel altijd gezegd, is een les voor ons
mensen. Wij moeten zelf ook onze ‘zevende dag’ in acht
nemen, en vaak genoeg helemaal niets doen. Daarom
stelde Mozes in de Bijbel een wekelijkse verplichte rustdag
in. Hij ging zelfs nog verder. Elk zevende jaar hoefde er niet
gewerkt te worden. De ‘sabbatical’ geldt nu als luxeproduct
voor mensen die het geluk hebben dat ze genoeg kunnen
sparen om een jaar mooie reizen te maken. In de Bijbelse
samenleving was het bedoeld als een collectief gebeuren:
jong en oud, mens, flora en fauna, rijk en arm kreeg
allemaal een jaar respijt.
Manna
In de woestijn mag het volk van Mozes een tijdlang
oefenen met het 6+1 ritme, vertelt Exodus 16. Elke
ochtend verschijnt er ‘manna’ op de grond, een wonderlijk
goedje dat door God wordt gegeven. Mensen staan op en
verzamelen het manna in een kruik, waarna ze er lekkere
en voedzame koeken van kunnen bakken. Dat gaat zes
dagen per week zo, en op de zevende dag blijft het manna
weg. Dan hoeven Mozes’ mensen niet vroeg op te staan,
hoeven ze niet te zoeken en te rapen en te koken, maar
mogen ze het doen met het manna van de vorige dag.
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Maar dan moet dat manna er wel zijn … En daar zit een
addertje onder het gras van dit verhaal. Als je elke zevende
dag lekker vrij wilde krijgen, moest je elke zesde dag net
even wat harder lopen en werken, net even wat meer
manna bij elkaar rapen. Zo hield je een dubbele portie over,
waarvan je op de rustdag kon genieten. Zoals God op de
zesde scheppingsdag misschien net wat harder werkte, net
wat meer schiep, zo raapte het volk van Mozes elke zesde
dag net even wat meer. Pas dan kon het vakantie worden.

Oproep foto’s:

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.

Lief en leed
Overleden

Soest
Martin Brouwer (89 jr)
Joyce Daniëls (57 jr)
Christien Kielliger-Been (75 jr)
Wim Hilhorst (88 jr)
Hans Koks (83 jr)
Toos Tolboom (85 jr)

*
*
*
*
*
*

Soesterberg
Ron Scheren (69 jr)
Roelie Verstappen-Gerrits (54 jr)

* 1 augustus 1952
* 30 juli 1967 † 6 mei 2022

17 juli 1932		
5 februari 1965
25 november 1946
9 december 1933
28 april 1939
27 juni 1936

†
†
†
†
†
†

11 april 2022
14 april 2022
14 april 2022
27 april 2022
9 mei 2022
25 mei 2022

† 18 april 2022

Gedoopt

•	Diego Núñ̃ez is op 23 april 2022 gedoopt in de HH Petrus en Pauluskerk.
		 Hij woont samen met zijn ouders in Utrecht.
•	Martina van Esch is op 1 mei 2022 gedoopt in de St Carolus Borromeuskerk.
		 Zij woont samen met haar ouders in Huis ter Heide.
•	Joanna Thijssen is gedoopt op 26 juni 2022 in de St Carolus Borromeuskerk.
		 Zij woont met haar ouders in Ermelo.

Huwelijk

Op 22 mei 2022 zijn gehuwd in de St Carolus Borromeuskerk dhr. Niels Stol en mw. Lan Nhi Ta Nguyen.
Het echtpaar woont in Amerfoort.

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.

Ik
Ik
Ik
Ik
Ik

mis
mis
mis
mis
mis

je
jouw liefde en tevredenheid
je verhalen en je stilte
jouw aanwezigheid
jouw warmte in de kilte

Ik mis die ene blik die alleen jij kon geven
Jou naast me aan mijn zij
Een gesprek al was het maar even
Jou zien lachen maakte me zo blij
Ik mis de manier waarop je geruststelde
Ik mis zoals je vergaf en door kon gaan
Ik mis jou, ik mis alles aan je
Hopelijk zie ik jou weer, in een ander bestaan.
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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.
De St. Carolus Borromeuskerk is geopend op dinsdag- en vrijdag
ochtend van 10-12 uur voor een gebed, het aansteken van een kaarsje,
of om rustig te zitten.
1e Woensdag van de maand om 19.00 uur rozenkrans bidden in het
Stiltecentrum.
Op vrijdagmiddag is er om 15.00 uur in het Stiltecentrum een oecumenische gebedsbijeenkomst.

Datum

Tijd

Kerk

Viering

Voorganger

Muziek

Za 2 juli

19.00 uur

P&P

Eucharistieviering

M. Meneses

Canto Nuovo

Zo 3 juli

11.00 uur

Carolus B

Gezinsviering

W. Sarot

Caroluskoor

 					
Zo 10 juli

10.00 uur

P&P

Communieviering

PGV, G. Buis

Inspiratie

Zo 10 juli

11.00 uur

Carolus B

Communieviering

PGV, J. van Kempen

Samenzang

					
Za 16 juli

19.00 uur

P&P

Eucharistieviering

J. Skiba

Cantores, H. de Ruig

Zo 17 juli

11.00 uur

Carolus B

Eucharistieviering

G. Nijland

Samenzang

 					
Zo 24 juli

10.00 uur

P&P

Eucharstieviering

F. Zwarts

Cantores, H. de Ruig

Zo 24 juli

10.30 uur

Carolus B

Communieviering

PGV, J. van Kempen

Samenzang

					
Za 30 juli

19.00 uur

Carolus B

Eucharistieviering

M. Meneses

Samenzang

Zo 31 juli

9.00 uur

P&P

Eucharistieviering

G. Nijland

Canto Nuovo

					
Za 6 aug

19.00 uur

P&P

Eucharistieviering

J. Skiba

Cantores, H. de Ruig

Zo 7 aug

10.30 uur

Carolus B

Communieviering

PGV, J. van Kempen

Samenzang

					
Za 13 aug

19.00 uur

Carolus B

Eucharistieviering

J. Skiba

Samenzang

Zo 14 aug

10.00 uur

P&P

Communieviering

PGV, G. Buis

Cantores, H. de Ruig

					
Za 20 aug

19.00 uur

P&P

Communieviering

PGV, Mw. Stolwijk

Cantores, H. de Ruig

Zo 21 aug

11.00 uur

Carolus B

Eucharistieviering

J. Skiba

Caroluskoor

Dit weekend extra collecte tbv Miva					
Za 27 aug

19.00 uur

Zo 28 aug	 9.30 uur

Carolus B

Eucharistieviering

J. Skiba

Caroluskoor

P&P

Eucharistieviering

M. Meneses

Inspiratie
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Za 3 sept

19.00 uur

P&P

Eucharistieviering

J. Skiba

Canto Nuovo

Zo 4 sept

10.30 uur

Carolus B

Communieviering

W. Sarot

Caroluskoor

Zo 4 sept

12.00 uur

Carolus B

Kleuterkerk		

Misintenties

HH Petrus en Pauluskerk

St Carolus Borromeuskerk

2-3 juli
Toos Kok-Tolboom; 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;
Pastoor Gerard van der Beek (jgt); overleden ouders
Spijker-Wigtman; Cees Gräffner

2-3 juli
Maria Theodora Parlevliet; Hendrikus Parlevliet en Maria
Parlevliet–Ruijgrok; overleden ouders Weerdesteijn-Merts
en dochter Corry; Joh Brouwer en Petronella BrouwerWeerdesteijn en zoon Jos; Gerard Stalenhoef

9-10 juli
Piet en Marie van Nieuwburg-Langendorff; Tine HeinhuisHartevelt
16-17 juli
Fam. Kanne-Koot en ouders fam. Koot-Elsendoorn
23-24 juli
Tine Heinhuis-Hartevelt; Pastoor Mattheüs Dashorst &
Johannes van Delden; Herman Schimmel, Cecilia SchimmelVerhoef, Gijs Schimmel; Mies Kuijer-Hilhorst
30-31 juli
6-7 aug
Overleden ouders Johan van Esveld en Cathrien van EsveldWolken; Co Verlaan en Bep Verlaan-de Bruin; Fam. KanneKoot en ouders fam. Koot-Elsendoorn; Tine HeinhuisHartevelt; Janny Nuijsink-Versteegen;
Maria Reiniera
Tolboom-Willemse; overleden ouders Spijker-Wigtman
13-14 aug
Piet en Marie van Nieuwburg-Langendorff; Dini BackelandtHazelhoff (jgt); Wim van Roomen; Kees Kuijer
20-21 aug
Fam. Kanne-Koot en ouders fam. Koot-Elsendoorn; Tine
Heinhuis-Hartevelt; Ben Borgts;
Mies Kuijer-Hilhorst
27-28 aug
Harry Rademaker en Riek Rademaker-Beuken
Misintenties

9-10 juli
Maria Theodora Parlevliet; overleden ouders WeerdesteijnMerts en dochter Corry; Joh Brouwer en Petronella BrouwerWeerdesteijn en zoon Jos; Pater Jules Ypma;Zr Marie-Anne
van Erven
16-17 juli
Maria Theodora Parlevliet; overleden ouders WeerdesteijnMerts en dochter Corry; Joh Brouwer en Petronella BrouwerWeerdesteijn en zoon Jos; Maria Bouwens; Henri Bosch van
Drakestein; Pastoor Ludovicius Rademaker
23-24 juli
Hendrikus Parlevliet en Maria Parlevliet–Ruijgrok; Maria
Theodora Parlevliet; overleden ouders Weerdesteijn-Merts
en dochter Corry; Joh Brouwer en Petronella BrouwerWeerdesteijn en zoon Jos
30-31 juli
Maria Theodora Parlevliet; overleden ouders WeerdesteijnMerts en dochter Corry; Joh Brouwer en Petronella BrouwerWeerdesteijn en zoon Jos
6-7 aug
Gerard Stalenhoef; Maria Theodora Parlevliet; overleden
ouders Weerdesteijn-Merts en dochter Corry; Joh Brouwer
en Petronella Brouwer-Weerdesteijn en zoon Jos
13-14 aug
Pater Jules Ypma; Zr Marie-Anne van Erven; Hendrikus
Parlevliet en Maria Parlevliet–Ruijgrok;
Maria Theodora Parlevliet; overleden ouders WeerdesteijnMerts en dochter Corry; Joh Brouwer en Petronella BrouwerWeerdesteijn en zoon Jos
20-21 aug
Maria Bouwens; Maria Theodora Parlevliet; overleden
ouders Weerdesteijn-Merts en dochter Corry;
Joh Brouwer en Petronella Brouwer-Weerdesteijn en zoon
Jos
27-28 aug
Henri Bosch van Drakestein; Maria Theodora Parlevliet;
overleden ouders Weerdesteijn-Merts en dochter Corry; Joh
Brouwer en Petronella Brouwer-Weerdesteijn en zoon Jos
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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.

DE REDACTIE WENST U ALLEN
EEN RUSTIGE EN FIJNE VAKANTIETIJD!

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 15 augustus
Het volgende nummer verschijnt
op 30 augustus 2022.

Aanmelding ‘Op de Hoogte’

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

