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 Bericht van de redactie

 Bericht van de pastoraatgroep / locatieraad

Beste parochianen en lezers van ons blad,   

We leven in roerige tijden voor zowel de Kerk als de wereld. De oorlog 
duurt voort, de winter zet in en de voedsel- en gasprijzen blijven hoog. 
Wat enkele jaren voor onmogelijk werd gehouden, wordt nu voor veel 
huisgezinnen ineens een bittere realiteit: we worden in onze eerste 
levensbehoeften aangetast. Uiteraard maakt dit ons onzeker en onrustig. 
Soms lijkt het alsof we ons in een schip bevinden dat op en neer geslingerd 
wordt door de grote golven van onze tijd. Een ervaring, vergelijkbaar met 
die van de apostelen, die dachten, dat ze zouden vergaan in de storm op 
het meer van Galilea. Toch weten we dat onze Heer nooit slaapt. Soms 
staat Hij toe dat de boot van ons leven flink op en neer wordt geschut, 
maar uiteindelijk zal Hij dit doen om ons nog meer in zijn veilige armen te 
laten vluchten. We zijn halverwege de Adventstijd, waarin we uitzien naar 
de geboorte van het kindje Jezus, die elke storm tot bedaren zal brengen. 
Hoe komen we bij Hem? Door de ster te volgen, die ons naar de veilige 
haven zal brengen. 

De redactie wenst u zalige kerstdagen en een voorspoedig 2023!

Beste parochianen,

Wij als pastoraat groep hebben eens gekeken naar wat 
de sterke punten van de Petrus en Pauluskerk zijn, Daar 
stond met stip bovenaan het Stiltecentrum. Van het Stil-
tecentrum wordt veel gebruikt gemaakt door voorbij-
gangers en mensen die er speciaal naar toe komen om 
even te bidden en een kaarsje op te steken. Op vakantie 
steken wij allemaal wel eens een kaarsje op als daar de 
gelegenheid voor is, even een momentje rust om in ge-
dachten bij God te zijn. En daar hebben wij thuis in Soest  
eveneens de mogelijkheid voor.

Daarom geloven wij dat het goed zou zijn om het Stilte-
centrum nog meer in de schijnwerpers te zetten als een 
mooie plek, niet alleen voor  parochianen  maar voor alle 
inwoners van Soest. 
Wij willen het Stiltecentrum vanaf de straat meer zicht-
baar maken. Hoe daar zijn de meningen  nog over ver-
deeld, te denken valt aan een passende verwijzing kort 
aan de weg of een rode loper. Zo hopen we dat er nog 
meer gebruik gemaakt zal worden van het Stiltecentrum.

Ter info: 
Het Stiltecentrum is iedere dag geopend  van 8.30u t/m 
17.00u in de middag. 
Iedere woensdag en vrijdagmorgen is er een viering om 
9.00 uur. Alleen de eerste vrijdag van de maand begint 
de viering, het is dan een eucharistieviering, om 10.00u.
Misschien vooral in de winterdag een aanrader indien u 
niet graag s ‘avonds in het donker de deur uit gaat.

De pastoraatgroep

REKENINGNUMMER BIJDRAGE PAROCHIEBLAD
Deze maand ontving u een brief over de bijdrage parochiebladen.
Zoals meerderen van u reeds meldden is er in de brief van Soesterberg helaas een foutief IBAN nummer  genoteerd. 
Het juist nummer is:

NL05 INGB 0000 5538 00
t.n.v. Martha & Maria St. Carolus

Excuses voor het ongemak! Bij voorbaat heel hartelijk dank voor uw bijdrage.
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 Berichten vanuit Soest en Soesterberg
RENÉ VAN HAL ONDERSCHEIDEN MET EEN WILLIBRORDPLAQUETTE

Dankbaarheid is het mooiste gebaar dat een persoon of een gemeenschap ons kan laten zien. Dankzegging 
is een daad van liefde, het is een gebed, het is een zegen. Samen met dankbaarheid komt erkenning 
en onderscheiding. En op 22 oktober aan het einde van de viering in de HH Petrus en Pauluskerk werd  
René van Hal naar voren gevraagd door pastor Meneses.

De Willibrord gemeenschap wilde symbolisch en plech-
tig hun gevoel van dankbaarheid zichtbaar maken voor 
René’s vrijwillige en onbaatzuchtige werk. Gedurende 
meer dan 60 jaar heeft René zich als vrijwilliger, eerst in-
gezet voor de HH. Petrus & Paulusparochie in Soest, ver-
volgens voor de gefuseerde Willibrord parochie in Soest 
en daarna voor de gefuseerde Martha & Maria parochie 
locatie Willibrord in Soest. Met name liturgisch heeft René 
veel gedaan. Als kind begonnen als misdienaar en zijn 
inbreng gehad bij het samenstellen en uitvoeren van 
 jongerenvieringen.
Vervolgens jarenlang lector geweest en op enig moment is 
René begonnen met regelmatig voorgaan in woord & com-
munievieringen, gebedsvieringen en uitvaartvieringen.
Bij het sluiten en overdragen van de H. Familiekerk aan 
de nieuwe eigenaar van de kerk,
heeft René veel werk verzet om e.e.a. goed te laten ver-
lopen in het kader van liturgisch erfgoed.
Daarnaast is René “supervrijwilliger” voor de gemeente 
Soest; een koninklijke onderscheiding 
is dus sinds een groot aantal jaren in het bezit van René. 
Binnen het Groot Gaesbeeker Gilde in Soest heeft René 
een voortrekkersrol vervuld en dat doet hij tot op de dag 
van vandaag.
Met Gilden uit Brabant heeft hij de organisatie gehad van 
bedevaarten naar de verschillende bedevaartsoorden in 
Europa. Van het Gilde is hij een groot aantal jaren Ouder-
man (voorzitter) geweest. René schrijft tot op dit moment 
zowel in onze plaatselijke krant als in het plaatselijke blad 

van de Katholieke Bond van Ouderen Soest en ook in het 
parochieblad over de historie van het katholicisme in de 
gemeente Soest; tevens schrijft hij veel over andere we-
tenswaardigheden van de gemeente Soest.
 
De wijze waarop René zijn taken als vrijwilliger, maar 
vooral ook als praktiserend Rooms Katholiek heeft ver-
vuld, verdient ons aller waardering. Om de dankbaarheid 
te tonen heeft hij van de parochie de Willibrord plaquette 
en de daarbij behorende oorkonde ontvangen.
Bij de uitreiking gaf pastor René de volgende woorden 
meer: “Wanneer jij deze onderscheiding ziet, denk dan 
aan de woorden van Jezus: ik ben niet in de wereld ge-
komen om gediend te worden, maar om te dienen. En 
dienstbaarheid is wat jou tot een groot man heeft ge-
maakt binnen deze gemeenschap. René, Bedankt.”

SPELLENMIDDAG IN DE SLEUTEL
Elke 1e dinsdagmiddag van de maand kunt u bij ons 
in De Sleutel gezellig een spelletje spelen, een  praatje 
maken, of gewoon even rusten en wat  drinken.  
U kunt kaarten, rummikub spelen, of neem zelf een 
spel mee, wat u leuk vindt, en het graag aan  anderen 
wil leren. Er zijn gastvrouwen aanwezig, die zorgen 
voor drankjes en hapjes. 

Deze keer is dat op dinsdag 2 januari. 
Iedereen is van harte welkom vanaf 13.30 uur.

AANDACHT VOOR ELKAAR (AVE)
De volgende koffieochtend in het parochiehuis bij de  
St. Carolus Borromeuskerk is op vrijdag 6 januari 2023. 
Tussen 10.00 uur en 12.00 uur is iedereen welkom voor 
ontmoeting onder het genot van een kop koffie of thee. 
Ook is men inmiddels gestart met het rondsturen van 
verjaardagskaarten en het bloemetje van aandacht is 
al een aantal keren gebracht naar mensen, die het op 
dat moment nodig hadden. U kunt namen van parochi-
anen doorgeven via Conja op vrijdagochtend, of via het 
 Parochiesecretariaat per email of 
telefonisch. Misschien heeft u al 
gemerkt, dat bij viering weer mooi 
bloemwerk bij het altaar staat. 
Dit en de bloemetjes van aan-
dacht worden gemaakt door onze 
nieuwe bloemengroep;  Patricia 
de Kuijer, Janneke Rooze en José 
Knoops.
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20 NOVEMBER JUBILARISSEN CAROLUSKOOR 

Tijdens de viering op zondag 20 november jl. zijn een aantal koorzangers en -zangeressen in het zonnetje 
gezet. Namens de parochie werden de onderscheidingen uitgereikt door de voorganger John van Kempen. 
Bep van As werd gehuldigd vanwege haar 60-jarig jubileum. Willem van der Lee is ook al zo lang 
koorzanger, maar was al eerder onderscheiden hiervoor. Ook Jan Hondeveld is een trouw koorzanger, 
die al sinds 1972 bij het Caroluskoor zingt. Henk Kok werd ook gehuldigd voor zijn 25 jarig jubileum.  
Zr. Giovanna is 93 jaar en neemt afscheid na 18 jaar actief te zijn geweest als zangeres. 

Naast deze jubilarissen, werd er nog iemand naar 
voren geroepen. Cees Baars was zeer verrast toen hij 
zijn naam hoorde, en de burgemeester ook naar voren 
kwam. Normaal gesproken worden lintjes uitgereikt 
voor koningsdag, maar op deze bijzondere zondag reikte 
burgemeester Metz een koninklijke onderscheiding uit 
aan Cees Baars. Cees is 50 jaar lid van het Caroluskoor, 
en zijn rol omvat meer dan zingen alleen. Hij is als 
penningmeester al 25 jaar verantwoordelijk voor het 
financiële reilen en zeilen van het koor. Daarnaast zorgt 
hij voor de muziek, de koffie, vervoer voor de leden die 
dat nodig hebben en is medeorganisator van de dagjes 
uit. “Mensen doen nooit vergeefs een beroep op hem, 
volgens burgemeester Metz. Ook naast het zingen is 
Cees actief als vrijwilliger. Hij zat in het bestuur van de 
bouwbond NKV, en later van de Soesterbergse afdeling 
van de FNV. FNV-leden hielp hij jarenlang met het 
invullen van hun belastingaangifte als Belasting Hulp. 
Burgemeester Metz prees zijn inzet. “Vrijwilligers zoals 
u zijn onmisbaar in onze samenleving”. Daarna spelde 
hij de bijbehorende versierselen op bij Cees Baars.

Na de viering was er een gezellig samenzijn in het 
parochiehuis, met koffie/thee en een lunch met soep 
en broodjes. Tijdens dit samenzijn waren ook vele 
familieleden van de jubilarissen aanwezig. Het koor ging 
tijdens de lunch het lied zingen, wat een koorlid speciaal 
had gemaakt voor Cees.
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PETRUS EN PAULUSKERK: KERK VOOR ONS ALLEMAAL (2)

Zoals in de vorige uitgave van “Op de Hoogte” vermeld is er een “Denktank inrichting Petrus en Paulus-
kerk” samengesteld die voorstellen moet uitwerken over aanpassingen van het interieur van deze kerk 
om een “thuis” te worden voor alle katholieken in Soest, oud maar vooral ook jong.

De Denktank is de afgelopen maand uitgebreid met 
 enkele parochianen die graag mee willen denken.
In de komende uitgaven van “Op de Hoogte” wordt 
 gezorgd voor voortgangsinformatie, waarbij het de 
 bedoeling is om in het voorjaar 2023 een informatiemid-
dag/-avond te organiseren waarin de plannen worden 
gedeeld met de parochianen in Soest.

In de afgelopen periode heeft de Denktank als eerste 
een inventarisatie gemaakt van alle elementen (ruim-
te, benodigdheden), die horen bij de sacrale functie van 
een kerk. Wat is er nodig voor het vieren van de eucha-
ristie (priesterkoor met o.a. altaar, ambo’s, zitplaatsen 
celebranten, de plaats van orgel en koor, en natuurlijk 
ook het aantal zitplaatsen voor de bezoekers en zorgen 
voor niet teveel open ruimten, maar ook geluid en be-
lichting). Andere aandachtspunten zijn de indeling rond-
om het Maria-altaar, het gebruik van de kerk voor doop, 
uitvaart, huwelijk, 1ste communie, hoogfeesten zoals 
Kerstmis, Goede Week, Pasen en de gildeviering.
Best veel aandachtspunten, die allemaal praktische 
 aspecten hebben, en waarvoor investeringen noodzake-
lijk zijn. En daarbij moet zeker ook aandacht zijn voor 
het energieverbruik, duurzaamheid etc. 

Aan de hand van de resultaten van deze inventarisatie 
kunnen voorstellen worden uitgewerkt, die architecto-
nisch, technisch en financieel moeten worden getoetst 
alvorens deze te kunnen presenteren. 

Tijdens de komende Kersttijd zal er al wel een verande-
ring in de inrichting van de Petrus en Pauluskerk te zien 
zijn. Dit jaar zal de Kerststal uit de H. Familiekerk in de 
Petrus en Pauluskerk worden opgebouwd in de nabijheid 
van de oude preekstoel. Daarmee is deze kerk een extra 
bezoekje waard.

Meedenken over de toekomst kan en wordt op prijs 
 gesteld. 
Hebt u ideeën, wensen, of wilt u geïnformeerd worden, 
geef uw mailadres door aan  het secretariaat: secretari-
aat@marthamaria.nl.

Denktank inrichting Petrus en Pauluskerk 

 Berichten algemeen
GEEF VANDAAG VOOR DE KERK VAN MORGEN
Actie Kerkbalans 2023 komt eraan

In januari doet onze H Martha en Maria parochie mee 
aan de Actie Kerkbalans 2023. Tijdens deze actieperio-
de zullen we u als kerkleden om een financiële bijdrage 
vragen, zodat we ook in 2023 kunnen doen waar we 
als kerk voor staan. Het thema van de Actie is ‘Geef 
vandaag voor de kerk van morgen’. Want ook in de toe-
komst willen we samen kerk-zijn en naar elkaar omzien. 
Van betekenis zijn voor mensen die verdieping en ont-
moeting zoeken. Uitnodigend zijn voor jonge mensen 
die hun leven nog voor zich hebben. 

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

Tussen 14 en 28 januari ontvangt u daarom een brief 
met het verzoek om bij te dragen. We hopen dat we 
weer op u mogen rekenen! Dankzij uw bijdrage kan de 
kerk van waarde blijven voor al haar leden en plannen 
maken voor de toekomst. 
Door vandaag te geven, kan de kerk blijven doen waar 
ze al eeuwenlang voor staat. 
Op naar de kerk van morgen! 
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WARMTE DELEN 
Bericht van de Parochiële Caritas Instelling 

Het zal u niet ontgaan zijn: in november en december 
krijgen alle huishoudens een bedrag van in totaal 
€380,= op hun rekening gestort als compensatie voor 
de buitensporige kosten van energie. Misschien zijn er 
onder u, lezers van dit bericht, ook mensen die dit bedrag 
niet nodig hebben gewoon omdat ze het kunnen missen 
of omdat ze een vast contract hebben met lage prijzen. 
Mensen zoals u die willen helpen! U kunt bijvoorbeeld 
helpen door het bedrag van €190,= in  november en 
december te storten op het rekeningnummer van de 
PCI. De PCI ondersteunt verschillende organisaties 
zoals Voedselbanken, Schuld-Hulp-Maatje, maar ook 
particulieren die even niet rondkomen door problemen 
van verschillende aard. Uw PCI kan het beslissende 
vangnet zijn voor niet structurele hulp aan mensen 
zoals u en ik die het even tegen zit.
Mocht u besluiten om de PCI met haar werk te 
ondersteunen dan kunt u een bedrag op onze 
rekening overmaken, eventueel met de tekst: 
ENERGIECOMPENSATIE.

Het rekeningnummer van de PCI is: NL21 RABO 
0359 9000 38

Met dank en vriendelijke groet, leden van de PCI

KERSTSTALLENTENTOONSTELLING  
IN DE SINT ANSFRIDUSKERK VAN 
10 T/M 18 DECEMBER 2022
Van zaterdag 10 t/m zondag 18 december 2022 
organiseren we weer een kerststallententoonstelling in de 
Sint Ansfriduskerk aan de Jacob Catslaan in Amersfoort. 
De tentoonstelling is iets minder uitgebreid dan in de jaren 
voor Corona, u kunt nu circa 100 kerstgroepen bekijken. 
Maar er is nog steeds veel te zien. De kerstgroepen zijn 
gemaakt van diverse materialen. Er zijn grote beelden 
en hele kleine, veelkleurige en eenvoudige. En natuurlijk 
staat ook de Santonsgroep van de Sint Ansfriduskerk weer 
opgesteld. Openingstijden maandag t/m vrijdag van 13.00-
17.00 uur, zaterdagen en zondagen van 12.30-17.00 uur. 
Entree € 2/€ 0,50 (4 t/m 12 jr), jonger dan 4 jr gratis. Op 
zaterdagen en zondagen treden koren en muziekgroepen 
belangeloos op. U bent van harte welkom!
Zie voor meer informatie www.sintansfridus.nl/kerststallen

HOUD UW HAND BOVEN ONS HOOFD HOUD ONS MENSEN SAMEN 

Gespreksverslag van pastor Jan van der Zandt met de Sinti en Roma over armoede. Noveenbijdrage,  
d.d. 7 november 2022. De Sinti en Roma in Nederland wonen en leven voor een groot deel in het bisdom  
Den Bosch en het Bisdom Roermond. 

Wij zijn Ringo, Vlasta en Adolf Sinti en Roma. Wij overdenken 
in deze noveen wie wij zijn. Dat doen wij vandaag in het MST 
Mensen in beeld houden, een inloop en ondersteuningsplek 
voor stadsnomaden in Tilburg en een plek voor Sinti en 
Roma. Oorspronkelijk komen wij van India en Pakistan, 
1000 jaar geleden. Zoals nu de vluchtelingen uit Syrië en de 
Oekraïne naar Europa komen zo zijn wij gevlucht vanwege 
geweld en onderdrukking. Onze zwerftocht heeft 1000 
jaar geduurd. Pas in de laatste eeuw zijn wij gesetteld. Wij 
hebben ons onderweg niet gemengd met de plaatselijke 
bevolkingen. De meeste Sinti en Roma leven nog steeds 
onder elkaar en met elkaar en helpen elkaar waar dat kan. 
In de oorlog zijn wij, zoals de Joden, op transport gezet en 
velen van ons zijn vermoord in concentratiekampen. Na 
de oorlog probeerden wij, die vernietiging zijn ontkomen, 
de draad weer op te pakken. We ondervonden een kille 
ontvangst en trauma’s beheersten ons bestaan. Alle drie 
leven wij in een wagen op een klein woonwagencentrum. 
Wij hebben gewerkt bij een baas maar ons gezinsleven 
en het leven in een bredere familiekring is moeilijk te 
combineren met een dienstverband. In ons nomadisch 

verleden leidden wij een zelfstandig bestaan. We konden 
daarin onze eigen tijd bepalen. Onze oude beroepen komen 
in de moderne samenleving niet meer van pas. Armoede 
slaat in de meeste gezinnen toe. Wij Ringo, Vlasta en Adolf 
zijn rond de veertig. Naast de sociale uitkering werken wij 
op vrijwillige basis voor andere Roma en Sintigezinnen.  
Ik, Ringo, werk vooral voor de ouderen die nog steeds aan 
de oorlog te lijden hebben. Ik kom onder ooms en tantes, 
neven en nichten veel eenzaamheid tegen en psychische 
ziekten vanwege onverwerkte oorlogstrauma’s. Elke dag 
bezoek Ik wel iemand van hen. Ik kan naar hen luisteren 
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omdat ik zelf een zware inzinking heb gehad en die te 
boven ben gekomen. Ouderen merken dat het weer beter 
met mij gaat en doen een beroep op mij. Ik bezoek hen 
op vrijwillige basis. De mensen vertrouwen mij omdat ik 
een van hen ben en dezelfde taal spreek. Ik merk dat mijn 
bezoek hen goed doet. Ik, Vlasta, kom van Slowakije. 
Mijn familie woont daar. Samen met Adolf hebben we in 
Nederland een gezin opgebouwd. Op vrijwillige basis helpen 
wij Roma gezinnen in Den Haag die dakloos zijn, werkloos 
en verwaarloosd. Wij spreken de taal van de mensen 
en kennen hun achtergronden. Gemeenteambtenaren 
verbazen zich over onze vrijwillige inzet terwijl wij ook nog 

helemaal uit het zuiden van het land moeten komen. Wij 
hebben weinig om van te leven, maar wij zijn rijk als we 
elkaar helpen, en voor elkaar zorgen. De natuur is van ouds 
ons huis; zij beschermt ons, voedt ons en geeft ons de 
broodnodige rust. Wij trekken ons er graag in terug. Helaas 
is ons daarvoor nog weinig tijd gegund. God waakt over 
ons, geeft ons kracht en vreugde in ons dagelijks leven en 
in ons werk en vertrouwen in de toekomst. 
Wij bidden tot Maria in onze taal: Mari Deweskeri Daij, 
merh mangaa toet, riekie toe was praal mari menschie 
riekie mare Sinti ketnes. (Onze Lieve Vrouw, wij vragen u, 
houd uw hand boven ons hoofd houd ons mensen samen.

KERKHISTORIE IN SOEST EN SOESTERBERG
Door René van Hal

De historie van de RK Begraafplaats aan Sint Annahof - 2

Nadat we in de november uitgave van “Op de Hoogte” hebben stil gestaan bij de tijd rondom pastoor  
Mgr. Steenhoff die het poortgebouw en de muur om het kerkhof heeft laten bouwen, zullen we in dit deel de 
historie vervolgen.

We starten in de periode 1897/1898. In Soest werd toen 
het Stichtse Lijntje, de verbinding tussen Den Dolder en 
Baarn aangelegd. De route van deze lijn kwam voor een 
deel over het kerkhof. Een achterste deel van het kerkhof, 
dat tot op De Engh liep, werd verkocht. Tegelijkertijd werd 
een nieuw stuk grond aangeschaft waardoor naar de rech-
terzijde richter Schildersteeg (huidige Talmalaan) kon wor-
den uitgebreid. Gevolg: het poortgebouw stond niet meer 
in het midden van de begraafplaats. Er was wel voldoende 
ruimte beschikbaar dat zelfs nu nog overleden parochianen 
hun laatste rustplaats hier kunnen vinden.

Rondom de Tweede Wereldoorlog zien we dat de onder-
houdstoestand van het kerkhof en vooral het poortgebouw 
de nodige discussie oplevert. De beheerders/grafdelvers 
van de begraafplaats (Reijer de Bruin en later Schipperijn) 
hadden hun handen vol. 
Met de aanleg van de Dalweg en aanpassing van het Kerk-
plein in 1968 is de rechtstreekse verbinding over eigen 
grond met de Petrus en Pauluskerk vervallen, waardoor we 
vanaf die tijd moeten spreken over een begraafplaats. 
In de jaren ’70 was de graftombe van pastoor Steenhoff 
dermate vervallen, dat deze werd verwijderd en een nieuw 
graf voor hem werd gemaakt. Pastoor Buisman initieerde in 
die tijd ook een discussie over de toekomst van de begraaf-
plaats. Hij stelde voor geen nieuwe overledenen hier meer 

te begraven. Voor-
naamste reden was 
dat op de Algemene 
Begraafplaats aan de 
Veldweg vanaf 1978 
een katholiek gedeel-
te werd ingericht. Dat 
leverde de nodige 
vragen en weerstand 
op. Tot het sluiten 
van de begraafplaats 
is het niet gekomen. 
Naast het algemene priestergraf hebben verschillende pas-
toors er de laatste jaren voor gekozen om hun laatste rust-
plaats te vinden in een eigen graf (Buisman, Van de Beek, 
Savenije, Van Schadewijk en vorig jaar Veldhuis).
In 1986 is de begraafplaats ondergebracht een aparte 
stichting, Stichting RK Begraafplaats HH Petrus en Paulus.
In 1993 is het poortgebouw (een rijksmonument) ge-
restaureerd.
In de afgelopen decennia is de begraafplaats uitgebreid 
met een urnenmuur en in 2018 met grond nissen waar 
urnen in geplaatst kunnen worden.
Het onderhoud wordt gedaan door een actieve onder-
houdsploeg. Voor de grafdelving wordt daarbij gebruik ge-
maakt van medewerkers van H.G. van Dorresteijn. Vele 
tientallen jaren was Bep Hom als beheerder verantwoor-
delijk voor deze begraafplaats. Gezien zijn leeftijd heeft hij 
die rol recent overgedragen aan zijn dochter. Hij is echter 
nog regelmatig op de begraafplaats te vinden.
De onderhoudsploeg zorgt voor het schoonhouden van de 
paden en de geplaatste plantenbakken.

Begrafenis op Begraafplaats Sint Annahof met voorop 
beheerder/grafdelver Reijer de Bruin.

Luchtopname begraafplaats aan 
het Sint Annahof
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BERICHT ONTVANGEN VAN JOOP GROS, LID VAN DE ONDERHOUDSPLOEG: 
KERKHOFHUMOR

Ik was donderdagmiddag blad aan het ruimen op het kerkhof aan de Dalweg, toen 
een mijnheer tegen mij zei, zo ze hebben de boom een mooi dun jasje aan gedaan, en 
waarom is dat als ik het vragen mag. Natuurlijk mag u dat vragen, het is tegen de kou 
maar het is nog niet af er komen nog warmte elementen omheen. 

En waarvoor is dat? Nauw ja, als het gaat vriezen is dat jasje te dun. Mij niets zeggend 
aankijkend…, zal wel gedacht hebben die spoort ook voor geen meter!

 Vieringen kerst en Oud en Nieuw
OP WEG NAAR DE STAL VIERING VOOR 
JONGE KINDEREN 
Zat. 17 december  18.00 uur Caroluskerk, 
Rademakerstraat 141 Soesterberg

Van de keizer moeten 
alle mensen uit het land 
geteld worden. Daarom 
zijn Maria en Jozef op 
weg naar Bethlehem, de 
plaats waar zij in het grote 
boek moeten worden 

ingeschreven. Met hun ezeltje maken zij een lange reis. 
Ondertussen zijn er in een ver en vreemd land ook drie 
mannen op pad gegaan. Zij zagen een ster die hen vertelde 
dat er een nieuwe koning geboren zou worden. Met hun 
grote kamelen trekken ze door de woestijn. En ergens 
op de velden rond Bethlehem slapen een stel herders. 
Ze passen op hun schaapjes. Maar het zal niet lang meer 
duren of ook zijn worden weggeroepen en gaan met hun 
dieren op pad. Wat staat er toch te gebeuren? Kinderen 

zijn welkom met een stok in de hand om de lange reis naar 
de stal te maken. Sportieve schoenen en een rugzak met 
een flesje water zijn ook zeer gewenst! Na afloop van de 
viering drinken we gezellig limonade met…..
Omdat alles zich in de nacht afspeelt maken we na afloop 
een mooie slinger met lantaarntjes voor Jezus en alle 
mensen die hem op komen zoeken. 

WELKOM IN DE STAL VIERING VOOR 
JONGE KINDEREN 
Zat. 24 december 18.00 uur Petrus en Pauluskerk, 
Kerkplein 1 Soest 
In deze viering spelen we samen het kerstverhaal uit. We 
nodigen kinderen daarom uit om verkleed te komen als 
engeltje, herder, Maria, Jozef of als een koning. Een pet, 
een kroon of een stok in de hand is al voldoende om je 
rol op je te nemen. Ook schaapjes en kamelen zijn van 
harte welkom. Voor ieder kind is er wel een rol. Natuurlijk 
hebben wij ook nog wel wat kleding liggen. Want het is het 
leukste als iedereen mee doet! 

WOORD EN COMMUNIEVIERING “Een Redder geboren”
Zat. 24 december om 20.00 uur in de HH Petrus en 
Pauluskerk, Soest. Voorganger is dhr. Jan Roest, m.m.v. het 
koor Inspiratie onder leiding van dhr. Theo Hoogenboom
WOORD EN COMMUNIEVIERING “Een bijzonder kind”
Zat. 24 december om 22.00 uur in de HH Petrus en 
Pauluskerk, Soest. Voorganger is Mw. Stolwijk, m.m.v. het 
koor Joyful onder leiding van Annemarie van Os.
EUCHARISTIEVIERING 
Zat. 24 december om 21.00 uur in de St. Carolus 
Borromeuskerk, Soesterberg. Celebrant is pastor G. 
Nijland, m.m.v. het Caroluskoor en Canto Nuovo.
EUCHARISTIEVIERING 
Zon. 25 december om 9.00 uur in de HH Petrus en 
Pauluskerk, Soest. Celebrant is pastor G. Nijland, m.m.v. 
het koor Canto Nuovo.
WOORD EN COMMUNIEVIERING
Zon. 25 december om 10.30 uur in de St. Carolus 
Borromeuskerk, Soesterberg. Voorganger is diaken A. van 
Gaans, m.m.v. het Caroluskoor.
EUCHARISTIEVIERING 
Maan. 26 december om 10.00 uur in de HH Petrus en 
Pauluskerk, Soest. Celebrant is pastor G. Nijland, m.m.v. 
cantors o.l.v. dhr. H. de Ruig.

OUDJAARSVIERING 31 DECEMBER 2022
Zat. 31 december om 19.00 uur in de HH Petrus en 
Pauluskerk, Soest. Celebrant is pastor M. Meneses, m.m.v. 
het Canto Nuovo.
NIEUWJAARSVIERING 1 JANUARI 2023
Zon. 1 januari om 10.30 uur in de St. Carolus 
Borromeuskerk, Soesterberg. Niet pastor Meneses, 
maar pastor W. Sarot zal voorgaan in een Woord en 
Communieviering, m.m.v. het Caroluskoor.

Voor de vieringen na 1 januari verwijzen wij u naar 
ons blad M&M, of de website www.marthamaria.nl 
onder het menu vieringen.

Soms ontstaan er tradities op momenten dat je het 
eigenlijk niet verwacht, zo ook het openstellen van de 
kerk vlak voor kerst. Ook dit jaar weer. Op vrijdag  
3 december is de Carolus Borromeus kerk tussen  
13.00 uur en 15.00 uur geopend. De deuren staan 
met de huidige energieprijzen niet letterlijk open, maar 
ze zijn zeker van het slot. Voel je welkom om de kerststal 
te bezoeken, een kaars aan te steken of voor een goed 
gesprek. Voor de kinderen wordt een kerstverhaal 
voorgelezen en samen hopen we de kerstgedachte te 
kunnen vangen. Tot dan!
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KERSTCOLLECTE 2022: STICHTING KINDEREN IN NOOD!

Er is dit jaar gekozen om de kerstcollecte 2022  zowel 
in  Soest als in Soesterberg dit jaar te bestemmen 
voor Stichting Kinderen in Nood.

Al ruim 32 jaar zamelt deze 
stichting nog bruikbare goe-
deren in en stuurt deze naar 
Oost-Europa. Elke maand ver-
trekt een transport vanuit Bus-
sum met allerlei hulpgoede-
ren (van luiers tot fietsen, van 
houdbare voeding tot school-

meubels). In Hongarije en Roemenië hebben zij vaste, 
betrouwbare contactpersonen die ervoor zorgen dat deze 
goederen terechtkomen op de juiste plekken: in tehuizen, 
ziekenhuizen, kinderkankercentra, gezinnen, waar de nood 
hoog is. De transportkosten van één transport liggen heden 
rond € 5000,00. Ook ondersteunt de stichting kleine lokale 
projecten. Ze dragen dan financieel bij aan b.v. het op-
knappen van een dokterspost, de aanleg van verwarming 
in een school, etc. Dit doen ze onder strikte voorwaarden 
en afspraken met o.a. de overheid. Ze willen ervan verze-
kerd zijn dat het geld dat ze van de donateurs ontvangen, 

goed en duurzaam besteed wordt. Vandaar dat ze bijna da-
gelijks in contact staan met hun vertegenwoordigers. Een 
afvaardiging van het bestuur gaat ook jaarlijks een bezoek 
aan de betreffende landen brengen en zien/horen waar de 
goederen terechtgekomen zijn en hoe het ervoor staat met 
de projecten. 
Vanaf 24 februari jl. is de stichting zeer begaan met de 
Oekraïners, die naar de buurlanden Roemenië en Hongarije 
zijn gevlucht. Zij verblijven daar onder akelige omstandig-
heden in vluchtelingenkampen. De stichting heeft vele ex-
tra transporten gedaan. De teller staat dit jaar al op 45 (en 
ze zijn voorlopig nog niet klaar). Onder dit getal schuilt ook 
het transport dat de zoon van de familie van Doorn met zijn 
truck en oplegger heeft gedaan. 
De stichting werkt uitsluitend met vrijwilligers. Ruim 60 
personen zetten zich belangeloos en met veel liefde in om 
de medemens te helpen. Wilt u meer informatie over 
Kinderen in Nood, zie www.kindereninnood.nl 

Wij hopen dat u hen steunt met uw gift in de kerstcollecte 
tijdens de vieringen op 24, 25 en 26 december.  Mocht u niet 
naar de viering gaan, dan kunt u een bedrag overmaken op 
één van onze bankrekeningen o.v.v. kerstcollecte 2022. 

KERST VIEREN IN EEN PUB, HOE DAN?
Kom met kerst naar de “Herberg van Hoop”.

Op 25 december (1e kerstdag) om 10 uur opent de Herberg van Hoop haar deuren in Soest. Een groep 
“zwervende christenen” organiseert een moderne kerstviering. De Heilige Familiekerk is die dag omgetoverd 
tot herberg, een pub van vroeger zeg maar.

Herberg van Hoop
De Herberg van Hoop is een plek om met elkaar kerst te 
vieren, elkaar te ontmoeten, naar muziek te luisteren, 
kerstliederen te zingen en inspiratie op te doen voor de 
komende tijd. Kom mee beleven hoe het verhaal van 
Kerst anno 2022 hoop kan brengen in je leven. Gezinnen, 
jongeren en eigenlijk iedereen uit de regio Baarn-Soest is 
van harte welkom om met elkaar Kerst te vieren op een 
eigentijdse manier. Vanaf 10 uur, 1e kerstdag, is de herberg 
open, je kunt alvast een koffietje, limo of thee scoren en 
wat rondlopen in de herberg. In verschillende hoekjes kun 
je even kijken en doen. Wat, dat is een verrassing. Rond 
10.30 uur zal de herbergier ons meenemen in haar verhaal. 
In een echte pub sfeer neemt ze ons mee van de “tijd van 
toen” naar “het hier en nu”.

Zoeken naar antwoorden
Volgens een van de initiatiefnemers Arjan, belooft het 
een moderne kerstviering te worden. “Met dit groepje 
vrijwilligers hebben we in december 2019, vlak voor 
Corona, ook zo’n kerstbijeenkomst gehad en dat is toen erg 
goed bevallen. Er kwamen toen veel gezinnen, jongeren en 
anderen die geen vaste kerkplek meer hadden.  En juist 
ook voor mensen die nooit (meer) naar een kerk gaan, of 

alleen zijn met kerst, is dit een geschikte vorm om met 
elkaar hoop te vinden in de roerige tijd waarin we leven. 
Maatschappelijke crises raken iedereen. Ieder mens vraagt 
zich weleens af. Hoe gaat dit goedkomen? Waarom gebeurt 
dit? Wat is de zin hiervan? Op al deze belangrijke vragen 
hebben we natuurlijk niet een pasklaar antwoord, maar we 
gaan wel met elkaar op zoek…. of er nog hoop is.”
“Je moet geen traditionele kerkdienst verwachten, maar 
wel een leuke interactieve zinvolle kerstviering, geschikt 
voor jong en oud“ zegt Arjan tot slot. 
Tijdens de ochtend is er een collecte voor gemaakte kosten 
en voor HipHelpt Soest. 
De entree is uiteraard gratis. Neem wat te eten en te 
drinken mee voor jezelf en voor 1 ander persoon, om te 
kunnen delen met elkaar, want rond 11.30 uur is er ruime 
gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder het genot van 
een hapje en drankje. Om 13 uur  sluit de herbergier de 
tent weer.  “Voel je Welkom en kom zoals je bent, dat doen 
wij ook”, zegt Arjan helemaal tot slot met een lach op zijn 
gezicht. Kom allemaal samen!

Herberg van Hoop
voorheen Heilige Familiekerk, St. Willibrordustraat 19
Soest-Zuid
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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 vrijdagochtend 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.

•  In de maand mei/oktober is er in het parochiehuis, 
Soesterberg op woensdagochtend om 9.30 uur rozenkrans 
bidden. Na afloop drinken we samen koffie/thee.

Vieringen in tehuizen weer gestart
Mariënburg: 
Iedere 3e Zondagochtend van de maand om 11.00 uur. 
De volgende viering is 15 januari 2023.
Molenschot/Daelhoven: 
Iedere 1e woensdagmiddag van de maand om 15.00 uur 
in het Grand Café. 
De volgende viering zal dan weer zijn op 4 januari 2023

WEEK VAN GEBED VOOR EENHEID 2023

De Week van gebed voor eenheid van christenen 2023 moedigt kerken aan om goed te doen en recht te zoeken. 
Bijzondere aandacht is er voor de verdeeldheid die veroorzaakt wordt door het onrecht van ongelijkheid en 
racisme.

De Bijbeltekst die centraal staat tijdens de Week van gebed 
voor eenheid 2023, komt uit Jesaja 1 vers 17: ‘Leer goed 
te doen; zoek het recht, houd tirannen in toom, kom op 
voor wezen, sta weduwen bij’. 

Leer goed te doen
De eenheid van christenen zou een teken en voorproefje 
moeten zijn van de herstelde eenheid van de hele 
schepping. Verdeeldheid onder christenen verzwakt echter 
de kracht van dat teken en versterkt de gebrokenheid. Goed 
leren doen vereist dat we ervoor open staan om eerlijk 
naar onszelf te kijken. De Week van gebed voor eenheid 
is het ideale moment voor christenen om te erkennen dat 
de verdeeldheid in onze kerken niet los kan worden gezien 
van de verdeeldheid binnen de bredere menselijke familie. 
Samen bidden voor eenheid van christenen stelt ons in 
staat na te denken over wat ons bindt. Het ondersteunt 
onze inzet om onderdrukking en verdeeldheid tussen 
mensen aan te pakken.

Zoek het recht
In Jesaja’s aanmoedig aan Juda om het recht te zoeken, 
klinkt door dat sprake is van onrechtvaardigheid en 
onderdrukking in de samenleving van die tijd. Jesaja 
smeekt het volk van Juda om hier verandering in te 
brengen. Het zoeken naar recht, vraagt – net als het leren 

goeddoen – om zelfreflectie van de kerk. Kerken in grote 
delen van de wereld hebben te erkennen dat zij hebben 
meegewerkt aan raciaal onrecht, zowel actief als passief 
(door te zwijgen). Vooroordelen op basis van afkomst 
vormden en vormen een bron van de verdeeldheid die 
het lichaam van Christus heeft verscheurd. Zowel het idee 
dat witte mensen superieur zijn (‘white supremacy’) als 
de ontdekkingsdoctrine hebben als een gif veel schade 
kunnen aanrichten en gezorgd voor onderdrukking top 
op de dag van vandaag. Vooral in Noord-Amerika en in 
landen over de hele wereld die door de eeuwen heen door 
witte Europese machten zijn gekoloniseerd. Als christenen 
moeten wij bereid zijn om systemen van onderdrukking te 
doorbreken en te pleiten voor gerechtigheid. Dit vereist dat 
we de confrontatie aangaan met hen die anderen kwaad 
aandoen. Dat is niet altijd makkelijk en zal soms leiden tot 
conflicten. Maar Jezus geeft aan zijn volgelingen een rijke 
belofte in Mattheüs 5 vers 10: het koninkrijk van de hemel 
is voor hen die vanwege de gerechtigheid vervolgd worden.

Herstellende gerechtigheid
In de Bijbel ontdekken we dat we onze relatie met Christus 
niet kunnen loskoppelen van onze houding tegenover al 
Gods mensen. In het bijzonder niet van de mensen zonder 
aanzien en status (Mattheüs 25 vers 40). Wiens stemmen 
worden niet gehoord in onze gemeenschappen? Wie is 
niet vertegenwoordigd aan de tafel? Waarom niet? Welke 
kerken en gemeenschappen ontbreken in onze dialogen, 
onze gezamenlijke actie en ons gebed voor de eenheid van 
de christenen? Onze toewijding aan elkaar vereist dat we 
ons bezighouden met mishpat, het Hebreeuwse woord voor 
herstellende gerechtigheid. Het betekent dat we opkomen 
voor mensen van wie hun stem niet wordt gehoord. 
Dat we structuren ontmantelen die onrechtvaardigheid 
creëren en in stand houden. En dat we anderen versterken 
die zich inzetten voor het bevorderen van een eerlijke, 
gelijkwaardige behandeling.
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Dit werk gaat verder dan onze vrienden, familie en 
geloofsgemeenschap. Christenen zijn geroepen om erop 
uit te gaan en te luisteren naar de pijn van allen die lijden, 
om hun verhaal en hun trauma’s beter te begrijpen en erop 
te reageren.

Samen
Jesaja daagde Gods volk in zijn tijd uit om te leren samen 
goed te doen; samen gerechtigheid te zoeken, samen op 
te komen voor onderdrukten en wezen en samen weduwen 
bij te staan. De uitdaging van de profeet geldt ook voor 
ons vandaag. Hoe kunnen wij onze eenheid als christenen 
beleven om het kwaad en het onrecht van onze tijd het 

hoofd te bieden? Hoe kunnen wij het gesprek aangaan en 
de ander werkelijk zien? Deze gebeden en ontmoetingen 
van het hart hebben de kracht om ons diep te veranderen 
– persoonlijk én als groep. Laten we openstaan voor Gods 
aanwezigheid in al onze ontmoetingen met elkaar terwijl we 
de strijd aangaan voor gerechtigheid in onze samenleving.

Tijdens de Week van Gebed voor de eenheid zijn er vanaf 
16-20 januari s ’avonds om 19.00 uur gebedsvieringen in 
verschillende Soester kerken. In de HH Petrus en Pauluskerk 
zou dat zijn op dinsdag 17 januari. In het weekend van 21-
22 januari zijn er vieringen, waarin het thema “Doe goed 
zoek recht” centraal staat. 

WEEK VAN GEBED VOOR EENHEID; FILMWEEK
THE TIBETAN BOOK of the DEAD
 
Dit maal is er gekozen voor een film gebaseerd op een 
documentaire over het Tibetaanse Dodenboek. Het is een 
mysterieus geschrift dat in de 8ste eeuw werd geschreven 
door de Indiaase boeddhist Padmasambavha. Eeuwenlang 
lag het boekwerk begraven in de Himalaya totdat het 
in de 15e eeuw herontdekt werd. De film beschrijft de 
esoterische reis van de ziel van een dode man, vanaf zijn 
sterven tot en met de hergeboorte na 49 dagen….
Ook volgen we een oude Tibetaanse monnik en zijn leerling 
nadat zij de begrafenis van een dorpsgenoot hebben 
bijgewoond. De monnik fungeert als gids voor de ziel van 
de man die nu aan zijn grootste reis begint. De boodschap 
van de film is dat de dood niet alleen angst en verdriet 
oproept maar ook vreugde en bevrijding.
Gebaseerd op actuele beschrijvingen van bijna-dood 
ervaringen, wordt de reis door het leven na de dood 
fascinerend geïllustreerd door Isu Patel die hiervoor 
genomineerd werd voor een Oscar en The British Academy 
Award won!

De film wordt vertoond in parochiecentrum De 
Sleutel: Vrijdag 13 januari om 20.00 uur en dinsdag 
17 januari om 13.30 uur
U kunt zich aanmelden bij het secretariaat 
telefonisch 0356011320 of per email secretariaat@
marthamaria.nl 

WIJ ZIJN SAMEN ONDERWEG 

Voorstelviering Eerste communie zondag 29 januari 
Op 14 januari gaan we van start met de Eerste communievoorbereiding. 
Twaalf communicantjes hebben er zin in om de komende maanden 
thuis te raken in onze kerken en vertrouwd te raken met Jezus. Maar 
eerst moeten we elkaar een beetje leren kennen. Want de kinderen 
komen allang niet meer uit hetzelfde dorp, laat staan van dezelfde 
school. Nu gaat dat onder kinderen gelukkig behoorlijk snel, zeker als 
ze werken aan hetzelfde doel. En dat doel is helder, we gaan straks aan 
tafel met Jezus. 
De voorstelviering gaat over het geluk dat je onderweg met Jezus kan 
vinden. Dat is wel heel ander geluk dan het hebben van veel geld of 
veel vrienden. Past het geluk dat Jezus ons aanbiedt een beetje bij 
ons, is daarom de grote vraag. We gaan het zien en horen. 

Kom je ook kennismaken met onze communicantjes? 
Zondag 29 januari om half elf in de Carolus Borromeuskerk in 
Soesterberg.
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KLEUTERKERK JEZUS IS KWIJT 29 JANUARI OM TWAALF UUR

Wat een grote groep mensen is daar onderweg. 
Waar gaan ze toch heen? Ze gaan naar huis. 
Ze zijn in Jeruzalem geweest voor een feest en 
nu is het tijd om weer terug te gaan. Maar er is 
één mevrouw die kijkt steeds maar achterom. 
Ze is ongerust. Ze ziet haar zoontje nergens. 
Waar zou Hij zijn? 
Jezus is kwijt. Zijn vader en moeder kunnen 
hem nergens vinden. Waar is hij toch? Maria en 
Jozef  laten de groep verder naar huis lopen en gaan alleen terug. Ze zoeken wel drie dagen. Drie lange dagen. Uiteindelijk 
vinden ze Jezus in de tempel. Wat hij daar nu toch te zoeken heeft….
Kwijt, verdwaald, zonder je ouders, dat is het thema van de Kleuterkerk op 29 januari 

MARIA-LICHTMIS 

Of kortweg Lichtmis is een christelijk feest dat op 2 februari 
gevierd wordt. Het is de herdenking van de opdracht of 
presentatie van de Heer in de tempel, waarbij Jezus, 
zoals elk eerstgeboren joods jongetje, werd opgedragen 
aan God. Men noemt dit 'pidjon ha'ben' (vrijkoop van 
de eerstgeborene). Volgens de joodse wet moet een 
eerstgeborene worden vrijgekocht op het moment dat 
hij 30 dagen oud is. De ouders nemen het kind mee naar 
de tempel, en door aan de priesters geld te geven, of 
een ander offer in natura, wordt het kind 'vrijgekocht'. 
Daarnaast herdenkt men het zuiveringsoffer dat Maria 
veertig dagen na de geboorte van Jezus volgens de 
joodse wet moest brengen; vandaar de Latijnse naam 
Purificatio Mariae. In de Oosters-orthodoxe kerk wordt 'de 
presentatie van Jezus in de tempel' gevierd, als een van 
de twaalf grote feesten, en wordt het soms Hypapante 
(‘Yπαπαντή - 'ontmoeting') genoemd. In het westerse 
christendom is de traditionele naam van de dag Lichtmis 
of Maria-Lichtmis, ook wel het feest van 'de ontmoeting 
van de Heer' of 'de opdracht van de Heer' genoemd. In 
de Katholieke Kerk is de opdracht van de Heer ook het 
vierde 'blijde mysterie' van de rozenkrans.

Op Maria-Lichtmis worden traditioneel kaarsen gewijd en 
een kaarsenprocessie gehouden vóór de mis; vandaar 
de naam 'Lichtmis'. In veel talen verwijst de naam 
van het feest rechtstreeks naar kaarsen (Zweeds: 
Kyndelsmässodagen, Frans: Chandeleur, Engels: 
Candlemas). De processie staat symbool voor de intrede 
van Christus in de tempel van Jeruzalem, als het “Licht 
dat voor alle volkeren straalt”. De kaarsen worden de 
volgende dag, gebruikt bij het geven van de Blasiuszegen. 

Maar wat de meesten wel weten, is dat er op twee 
februari wordt gesmuld van lekkere pannenkoeken. Een 
eeuwenoud gezegde luidt immers: "Op twee februari is 
geen vrouwtje zo arm, of ze maakt haar pannetje warm". 
Door pannenkoeken te bakken werd vroeger de overschot 
van de bloem opgemaakt voor de nieuwe oogst.

In onze kerken in Soest en Soesterberg is er dan geen 
viering. U kunt op onze website www.marthamaria.nl 
kijken waar er een viering is op donderdag 2 februari. U 
kunt wel in ons Stiltecentrum een kaarsje opsteken voor 
Maria.
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 Lief en leed
SOEST
Overleden
Elly Gräffner-Stalenhoef (88 jr) * 19 januari 1934 † 21 september 2022
Petrus Gerardus Theresia (91 jr) * 3 oktober 1931 † 18 oktober 2022
Iet Koop-Kranendonk (87 jr) * 6 februari 1935 † 22 oktober 2022
Wil van Dijk-Hilhorst (79 jr) * 13 december 1942 † 25 oktober 2022
Gerda van Hazendonk-Bakker (78 jr) * 27 januari 1944 † 30 oktober 2022
Ank van der Vaart (85 jr) * 26 april 1937 † 3 november 2022
Hajk Margarjan (58 jr) * 29 januari 1964 † 8 november 2022
Tilly van der Nat (100 jr) * 17 juli 1922 † 10 november 2022

Gedoopt
Luka Thijssen is gedoopt op 5 november in de HH Petrus en Pauluskerk. 
Hij woont met zijn ouders in Amersfoort. 

SOESTERBERG
Overleden
Riet van Werkhooven-van den Berg (85 jr)  * 5 mei 1937 † 15 november 2022

Gedoopt
Pippa Smit is gedoopt op 23 oktober in de St Carolus Borromeuskerk. 
Zij woont met haar ouders op de Amersfoortsestraat. 

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.

AGATHAFEEST 4 FEBRUARI 2023

Het Agathafeest 2023 wordt op zaterdag 4 februari om 19.00 uur geopend met een eucharistieviering met 
Gilde-eer in de HH Petrus en Pauluskerk. 

Even voor zeven uur zal vanaf het Gildehuis het tamboer-, 
hoornblazer-, vendel- en schutterskorps met in haar 
midden het bestuur en het koningspaar Eric en Rianne 
Borgts en de oud-koningen vertrekken naar de kerk en 
daar met slaande trom en hoorngeschal binnen trekken. 
Zodra ieder zijn plaats heeft ingenomen zal pastor Mauricio 

Meneses, de celebrant in deze viering, 
door een delegatie van het gilde worden 
begeleid naar het altaar zodat de viering 
kan beginnen. Het koor Pastorale onder 
leiding van Jan Schuring zal de gezangen 
verzorgen.
Zoals gebruik zal tijdens deze viering het 
gildekorps op een speciale wijze met de 
nodige symboliek de onderdelen van de 
viering ondersteunen. Aan het eind van de 
viering zal de band tussen het gilde en de 
katholieke gemeenschap worden bevestigd 
door het overvendelen van pastor Meneses.
Aan het eind van de viering nadat de pastor 
weer is begeleid naar de sacristie trekt het 
gildekorps naar het Gildehuis alwaar het 

feest om informele wijze zal worden voortgezet.
Zowel bij de viering als na afloop in het Gildehuis is iedere 
belangstellende van harte welkom.
Vieringen met gilde-eer worden trouwens altijd als zeer 
bijzonder ervaren, maar krijgen een extra dimensie 
wanneer deze ook door velen worden bijgewoond.
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 Misintenties 

HH Petrus en Pauluskerk
17-18  december 
Hajk Margarjan; Gerda Hazendonk-Bakker; Fam. Kanne-
Koot en ouders fam. Koot-Elsendoorn; Pastor Hans van de 
Schepop; Gerard van Roomen (jgt); Mies Kuijer-Hilhorst; 
Wim Hilhorst

Zaterdag 24 december - Kerstavond 
Tine Heinhuis-Hartevelt; overleden ouders Jan en Annie 
van Poppelen-van Logtestijn; Jos Verhoeven; Herman 
Schimmel, Cecilia Schimmel-Verhoef, Gijs Schimmel; Harry 
Rademaker en Riek Rademaker-Beuken; Ben Borgts (jgt); 
Pastor Hans van de Schepop; Bep Rijners en Lien Rijners-
Vrakking; Ine Grimbergen en Jan Persoon

Zondag 25 december en 26 december - Kerst
Cees Stolwijk; Johannes Okhuijzen, Henrica Okhuijzen-
van Rooijen en hun kinderen; Jos Verhoeven; Herman 
Schimmel, Cecilia Schimmel-Verhoef, Gijs Schimmel; Harry 
Rademaker en Riek Rademaker-Beuken; Ben Borgts (jgt); 
Bep Rijners en Lien Rijners-Vrakking; Ine Grimbergen en 
Jan Persoon; overleden ouders de Jong- van Wegen

Zaterdag 31 december - Oudjaarsavond
Dini Backelandt-Hazelhoff; Wim Hilhorst; Voor overleden 
gildeleden van het afgelopen verenigingsjaar 

7-8 januari 2023
Overleden ouders Johan van Esveld en Cathrien van Esveld-
Wolken; Co Verlaan en Bep Verlaan-de Bruin; Hans de 
Beer; Fam Kanne-Koot en ouders fam. Koot-Elsendoorn, 
overleden ouders Spijker-Wigtman

14-15 jan
Piet en Marie van Nieuwburg-Langendorff; Johannes 
Voskuilen en Alida Voskuilen-Hartman; Gerrit van 
Logtenstijn; Pastoor Wilhelmus Steenhoff

21-22 jan
Fam Kanne-Koot en ouders fam. Koot-Elsendoorn; Cornelia 
van Dam; Michiel Dijkman en Christina de Beer; Pastoor 
Smorenburg; Pastoor Gerard van de Beek

28-29 jan
Peter van den Breemer en Jansje van Logtenstijn

4-5 feb 
Voor alle leden en overleden leden van het Groot Gaesbeeker 
Gilde; overleden ouders Johan van Esveld en Cathrien van 
Esveld-Wolken; Co Verlaan en Bep Verlaan-de Bruin; Fam 
Kanne-Koot en ouders fam. Koot-Elsendoorn; Hans de 
Beer; Pastor Wil Veldhuis; overleden ouders Jan en Annie 
van Poppelen-van Logtestijn; Wim Hilhorst

11-12 feb 
Piet en Marie van Nieuwburg-Langendorff; overleden ouders 
Spijker-Wigtman

18-19 feb 
Fam Kanne-Koot en ouders fam. Koot-Elsendoorn; Pastoor 
Jan Buisman (jgt); Peter Hartman en Alida Kok

St. Carolus Borromeuskerk
17-18  december 
Riet van Werkhooven-van den Berg; Maria Bouwens; Henri 
Bosch van Drakestein; Maria Theodora Parlevliet; overleden 
ouders Weerdesteijn-Merts en dochter Corry; Joh Brouwer 
en Petronella Brouwer-Weerdesteijn en zoon Jos

Zaterdag 24 december Kerstavond (en kerst) 
Riet van Werkhooven-van den Berg; Hendrikus Parlevliet 
en Maria Parlevliet–Ruijgrok; Maria Theodora Parlevliet; 
overleden ouders Weerdesteijn-Merts en dochter Corry; Joh 
Brouwer en Petronella Brouwer-Weerdesteijn en zoon Jos; 
Pastor Hans van de Schepop; Bert van den Bogert

Zondag 1 januari 2023 Nieuwjaarsdag
Hendrikus Parlevliet en Maria Parlevliet–Ruijgrok; Maria 
Theodora Parlevliet; overleden ouders Weerdesteijn-Merts 
en dochter Corry; Joh Brouwer en Petronella Brouwer-
Weerdesteijn en zoon Jos

7-8 jan
Sjaan en André Janssen; Joh Brouwer en Petronella 
Brouwer-Weerdesteijn en zoon Jos; Gerard Stalenhoef; 
Pater Jules Ypma; Zr Marie-Anne van Erven; Maria Bouwens; 
Pastoor Ludovicius Rademaker; Maria Theodora Parlevliet; 
overleden ouders Weerdesteijn-Merts en dochter Corry

14-15 jan 
Maria Theodora Parlevliet; overleden ouders Weerdesteijn-
Merts en dochter Corry; Joh Brouwer en Petronella Brouwer-
Weerdesteijn en zoon Jos

21-22 jan 
Maria Theodora Parlevliet; overleden ouders Weerdesteijn-
Merts en dochter Corry; Joh Brouwer en Petronella Brouwer-
Weerdesteijn en zoon Jos; 
Hendrikus Parlevliet en Maria Parlevliet–Ruijgrok

28-29 jan 
Maria Theodora Parlevliet; overleden ouders Weerdesteijn-
Merts en dochter Corry; Joh Brouwer en Petronella Brouwer-
Weerdesteijn en zoon Jos

4-5 feb  
Joh Brouwer en Petronella Brouwer-Weerdesteijn en zoon 
Jos; Gerard Stalenhoef; Pater Jules Ypma; 
Zr Marie-Anne van Erven; Maria Bouwens; Maria Theodora 
Parlevliet; overleden ouders Weerdesteijn-Merts en dochter 
Corry; Hendrikus Parlevliet en Maria Parlevliet–Ruijgrok

11-12 feb
Maria Theodora Parlevliet; overleden ouders Weerdesteijn-
Merts en dochter Corry; Joh Brouwer en Petronella Brouwer-
Weerdesteijn en zoon Jos

18-19 feb 
Maria Theodora Parlevliet; overleden ouders Weerdesteijn-
Merts en dochter Corry; Joh Brouwer en Petronella Brouwer-
Weerdesteijn en zoon Jos
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30 NOVEMBER; AVOND OVER ENERGIE

30 november was er een bijeenkomst met de titel “Waar wordt jij warm 
van?”. Het was een mooie avond, waar men eerst als groepjes uit elkaar ging 
met een aantal vragen rond het thema energie. 

Daaruit bleek, dat men toch veel energie krijgt van heel 
gewone dingen, zoals een boswandeling, in de zon zitten, 
kleinkinderen, maar ook veel vonden dat je energie krijgt 
door andere te helpen, en door vrijwilligerswerk te doen. 
Aanwezig waren ook mensen, die schuldhulpmaatje zijn, 
en leden van de PCI, en dames van de Wereldwinkel. 
Ieder van hen vertelde over wat hun taken zijn, en hoe 
ze mensen kunnen helpen, die financiële problemen 
hebben. Wat moeilijk is, dat men meestal niet zegt, dat 
men niet kan rondkomen. En zeker nu met de inflatie, kan 
dat een groot probleem worden voor gezinnen. Dus al dit 
moeilijk, maar probeer het aan te geven! Enkel zo kan 
men geholpen worden. Van de Wereldwinkel kregen we 
uitleg over een andere manier van koken, en we konden 
ook nog wat proeven. Aan het eind ging iemand piano 
spelen en zong een lied, zijn manier om warm te worden. 
Na afloop van de avond gingen de aanwezigen met een 
goed gevoel en een warme kruik naar huis. Hieronder een 
artikel uit Trouw van Dirk de Wachter, wat Ruud van ’t Pad 
Bosch, secretaris van de PCI, voorlas, omdat het hem erg 
aansprak: Dirk de Wachter schrijft: Het fundament van ons 
bestaan is dat we het gevoel moeten hebben dat het zin 
heeft. Ik kan iets betekenen voor de ander. Ik kan in de 
context waarin ik leef gezien worden. Mijn leven krijgt zin 
omdat het in de blik van de ander wordt gezien. Hij schrijft 
verder: In onze samenleving is meer en meer ikkigheid 
en individualiteit ontstaan. Mensen raken daardoor eerder 
geïsoleerd. Onze menselijkheid, onze betekenis ontstaat 
doordat we in gesprek gaan en elkaar ontmoeten en 
echt contact maken. Er is te weinig verbondenheid en hij 
noemt dat ‘verkruimeling van de samenleving’. Hij geeft 
een voorbeeld: Individueel is de mens niet opgewassen 

tegen een wild dier. Alleen door samen te werken kunnen 
we vooruitgang boeken. Wat is ons oriëntatiepunt voor 
die vooruitgang? Mensen zijn spirituele wezens en dat is 
honderden jaren lang in onze cultuur heel godsdienstig 
ingevuld. We leven nu in een meer seculiere tijd maar dat 
spirituele is heel fundamenteel. De blik van de ander op mij 
en mijn blik op de ander, je gezien weten. Het gezicht van 
God in de ander tegenkomen. Dat kun je een goddelijke 
kracht noemen.

Ruud moest aan het woord OASE denken. Waar denkt u 
aan als u zich een OASE voorstelt? 
Een oase is de plek in de woestijn waar water is en 
beschutting tegen de zon. Een goede plek om te zijn in 
barre omstandigheden.

Toen hij het woord OASE eens beter bekeek kon ik de 
vertaalslag maken naar:
Ontmoeten-Accepteren-Samen en Elkaar. 

Gaat het daar niet om? Een sfeer te creëren waarin je elkaar 
kunt Ontmoeten, in het vertrouwen dat je op elkaar kan 
vertrouwen en elkaar hebt leren Accepteren zoals je bent 
en wie je bent, Samen te zijn en er dus niet alleen voor te 
staan en Elkaar te steunen als het moeilijk is.

In een geloofsgemeenschap kunnen we een OASE zijn 
voor elkaar als we in de spiegel blijven kijken, onze 
kwetsbaarheid onderkennen en tot het besef komen dat we 
het niet alleen kunnen en hoeven te doen. We zijn daartoe 
niet op aarde. We zijn op aarde om een OASE te zijn voor 
elkaar en om ons aan elkaar te warmen, in woord en daad.

15



 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 6 februari 2023  .   
Het volgende nummer verschijnt 
op 22 februari 2023.

Aanmelding ‘Op de Hoogte’
Voor toezending kunt u contact opnemen 
met ons secretariaat 035 6011320 
of secretariaat@marthamaria.nl


