
 

Vakantietijd, tijd van bezinning 

Al ben ik met pensioen, toch lukt het me niet 

om zomaar eens te gaan zitten en tot 

bezinning te komen. Daar moet ik echt de 

goede omstandigheden voor creëren. Zo zal 

het bij meer mensen wel gaan. Dagelijkse 

werkzaamheden houden je bezig en 

verhinderen je vaak om even stil te staan bij 

de dingen om je heen en de wat meer 

spirituele zaken. Dat is vooral het geval als je 

thuis bent. Er zijn altijd wel grote of kleine 

dingen die je in beslag nemen. 

In de vakantie ga je meestal weg van huis en 

kun je wat afstand nemen. Ook doen wij het 

meestal zonder televisie. Zo zittend voor je tent 

of caravan kom je aan het mijmeren,  zeker 

als je midden in de natuur zit. Dan heb je de 

tijd om te overdenken waar dat alles vandaan 

komt. Hoe het mogelijk is dat bijvoorbeeld zo’n 

klein vogeltje weet waar hij zijn eten vandaan 

moet halen of communiceert met zijn 

soortgenoten. Dan krijg je respect voor de 

schepping en realiseer je je dat je maar een 

nietig radertje bent in het grote geheel. Door 

het jaar vind ik deze bezinning graag in onze 

H. Nicolaaskerk. De rust die er tijdens de 

vieringen heerst maakt ook dat ik me realiseer 

dat het allemaal niet zo vanzelfsprekend is dat 

wij bestaan. Ook de overwegingen dragen daar 

in hoge mate aan bij. Ik prijs me gelukkig met 

onze actieve geloofsgemeenschap en de 

inspirerende vieringen. 

Jos Willink, Locatieraad 

 

 

Kidskerk 8 september 11.30 uur 

God heeft jou gemaakt 

 

Kijk eens goed naar je handen. Wat kan jij 

daar allemaal mee? En je neus, wat doet je 

neus daar boven je mond? En je haren en je 

voeten en je buik?  

We zijn allemaal heel bijzonder gemaakt. En 

iedereen is anders. Zelfs de huid van onze 

vingers is voor iedereen verschillend.  

Dat laatste gaan we laten zien, door samen 

vingerafdrukken te maken. Dat betekent wel 

dat we een beetje kliederen met inkt. Geen 

deftige kleren aan dus, naar de kerk op deze 

zondag. Komen jullie ook? 

Wies Sarot 

 

 

 
 
 

Zeem nieuws 
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Uitvaart- en wensenboek 

Enige tijd geleden heb ik een cursus gevolgd 
over het voorgaan bij uitvaarten. Sindsdien 
ben ik beschikbaar om voor te gaan bij 
uitvaarten in onze kerk. In de praktijk heb ik 
gemerkt dat er bij nabestaanden allerlei 
vragen naar boven komen wanneer er iemand 
is overleden. Ook hoor ik steeds vaker dat 
mensen al bij leven afspraken willen maken 
over een afscheidsviering na hun dood. Op dit 
soort zaken wil ik hier ingaan. 
 
Of er nu gekozen wordt voor de kerk met 
aansluitend begraven op ons kerkhof of 
crematie, met al dan geen plechtigheid in het 
crematorium, er is veel mogelijk. 
De keuzemogelijkheden: 
 

A. Indien er gekozen wordt voor een 
eucharistieviering (mis), is de 
mogelijkheid daartoe afhankelijk van de 
beschikbaarheid van één van de twee 
priesters;  pastoor Joachim Skiba of 
pastor Mauricio  Meneses. 

B. Bij een woord- en communieviering 
kunnen pastoraal werkster Wies Sarot,  
Joop Goes en ondergetekende voorgaan 
al dan niet met ondersteuning van 
mensen van de PGV groep (Parochianen 
Gaan Voor, dit zijn mensen uit onze 
lokale geloofsgemeenschap die  vaker 
voorgaan bij vieringen) 

C. Wanneer er voor een gebedsviering 
wordt gekozen is het voor de hand 
liggend dat de hierboven onder B 
genoemde personen voorgaan. 
Daarnaast kan een beroep worden 
gedaan op diaken Jan Nieuwenhuis uit 
Baarn.  
 

Wanneer u al een pastorale relatie heeft met 
één van de voorgangers, wilt u dit dan 
aangeven, dan zullen wij proberen om deze 
voorganger als eerste te vragen. Uiteraard kan 
van niemand de beschikbaarheid worden 

gegarandeerd. 
Waar houd je rekening mee bij een viering in 
de kerk: 

- Er wordt uit de bijbel gelezen 
- Er worden gebeden uitgesproken 

- Voor de muzikale ondersteuning is ons 
gemengd koor beschikbaar; wilt u ook 
muziek laten horen van CD's dan 
vragen wij u dit tot één hooguit twee 
nummers te beperken.  

- Alleen gepaste muziek van CD’s  is 
natuurlijk ook mogelijk, maar dan is er 
geen koor. 

 

Ook vinden wij het fijn wanneer er door de 
familie zelf meegewerkt wordt in de viering, 
zodat een warm en betrokken afscheid tot 
stand kan komen. Dat kan bijvoorbeeld door: 
kaarsen rond de kist aan te laten steken door 
(klein) kinderen; een in memoriam / 
herinneringen te delen; voorbeden te 
maken/lezen. 
 
Wensenboek: 
Van één van onze medecursisten hoorden wij 
dat er binnen hun locatie een initiatief is 
genomen om een wensenboek te maken, 
waarin parochianen, die dat willen, hun 
wensen rondom hun uitvaart kunnen 
opschrijven. Dit wensenboek (met losse 
formulieren per parochiaan) wordt in de kluis 
van de kerk bewaard en één exemplaar van 

het wensenformulier blijft ook bij de 
parochiaan achter. Wanneer het zover is, 
wordt het formulier meegenomen naar het 
gesprek met de nabestaanden.  
Dat deze wensen zijn vastgelegd, wordt 
genoteerd in het systeem van de kerk, zodat 
wanneer er een overlijden gemeld wordt, direct 
duidelijk is dat er wensen zijn vastgelegd. 
Vanzelfsprekend is, dat alles wat men voor het 
wensenboek opgeeft,  in vertrouwen wordt 
bewaard. 
 
Sommige mensen vinden dit regeren na je 
dood, maar ik zie het eerder zo, dat je 
nabestaanden werk en vragen uit handen 
neemt in een emotionele tijd waarin toch vrij 
snel beslist en gehandeld moet worden. 
 
Indien u nu denkt, dat u dit ook wilt  regelen, 
dan kunt u contact opnemen met ons 
secretariaat (tel. 035-5312789 of e-mail: 
Nicolaaskerk@zonnet.nl) en wordt er een 
afspraak met u gemaakt. Tijdens zo'n gesprek 
wordt niet een hele viering vastgelegd, maar 
wel bijvoorbeeld wat voor soort dienst u het 
liefst zou willen met eventuele lezingen en 
liederen. Ook is het niet zo dat er beloftes 
gedaan worden over het soort viering, of over 

de voorganger, maar alleen dat wij er naar 
zullen streven uw wensen zo goed mogelijk ten 
uitvoer te brengen. 
Voor eventuele vragen naar aanleiding van dit 
artikel kunt u mij natuurlijk altijd 
aanspreken. 
Deze informatie zal ook op de website 
gepubliceerd worden. 
 
Loes Wiggerts, vertrouwenspersoon 
06-40415684 
 
 
 



 
 
Elisabeth Geertruida Maria van Wegen-

Hoogland 

Op zondag 28 juli 
jl. is Bets van 
Wegen-Hoogland 
op achtentachtig-
jarige leeftijd 
overleden. Zij is 
vredig gestorven te 
midden van haar 
man en kinderen 
die zij altijd met 
veel zorg en liefde 
omgaf. Haar man 

en kinderen zullen 
haar heel erg 

missen maar zijn dankbaar dat zij zo lang in 
hun midden is geweest. Donderdag 1 
augustus j.l. was de woord- en 
communieviering ter nagedachtenis aan haar 
in onze H. Nicolaaskerk, waarna zij te ruste is 
gelegd op de begraafplaats van onze kerk. 

 

14 september Orgelconcert 

In het kader van de Open Monumentendag 
bespeelt de Amsterdamse organist Louis 
Levelt op 14 september a.s. tussen 13.00 en 
16.00 uur het orgel van onze Nicolaaskerk. 
Onze kerk is die middag gratis toegankelijk 
voor alle belangstellenden. 

Louis Levelt zal werken spelen van J.S. Bach, 
zijn zoon C.Ph.E. Bach, van de 19e eeuwse 
componist Th. Kirchner en van de 20e eeuwse 
componist H. Distler. Ook zal hij enkele 
traditionals laten horen.  

Het is tijdens zijn orgelspel bovendien mogelijk 
om de kerk te bekijken. 

 

 

Aanleveren  kopij uiterlijk 9 september. De 
redactie behoudt zich het recht voor de 
ingezonden kopij in te korten. Ingezonden 
stukken a.u.b. niet meer dan 350 woorden. 
S.v.p. foto’s inzenden in de hoogst mogelijke 
resolutie. 
 
 

Oecumenische viering op 22 

september 

 

Thema van de Vredesweek 2019 is: ’Vrede 
verbindt over grenzen’. 

Graag nodigen wij u uit voor een 
oecumenische viering in de periode van de 
Vredesweek. 

Voorgangers zijn ds. J.G. de Bruijn, predikant 
van de Protestantse Gemeente Laren-Eemnes 
en leden van de werkgroep P.G.V (Parochianen 
Gaan Voor) Marian van het Klooster-Huiden 
en Carla Eijkelenburg-Post. 

De viering vindt plaats in onze eigen kerk met 
medewerking van het gemengd koor. 

 

Stuurgroep Oecumene Blaricum-Eemnes-Laren 

 

Lief en Leed 

Met elkaar zijn wij de ogen en oren van onze 

geloofsgemeenschap. Wilt u dan ook als u 
hoort dat er iemand ziek is, dit doorgeven aan 
de pastoraatgroep of het secretariaat? Het is 
zo jammer wanneer een zieke van ons geen 
aandacht krijgt en een kaartje of bloemetje 
doet zoveel goeds. 

De Pastoraatgroep, 
Hans Albers, 
Carel Jungerling, 
Lidy Kouwenhoven 

 

 



Goede Buren Eemnes 

genomineerd voor de Ariënsprijs 

In het bisdom Utrecht wordt iedere 3 jaar de 

Ariënsprijs uitgereikt aan mensen of groepen 

die zich inzetten voor caritas en diaconie. De 

prijs is genoemd naar Alfons Ariëns die erg 

betrokken was bij in armoede verkerende 

gezinnen. Hij bracht het sociale denken 

binnen de katholieke kerk in praktijk. Voor de 

Ariënsprijs 2019 is stichting Goede Buren 

Eemnes genomineerd.  

Aan deze prijs is ook een publieksprijs 

verbonden. Deze prijs wordt toegekend aan 

het initiatief dat  via internet de meeste 

stemmen krijgt. In 2016 was dat de werkgroep 

Friersdale en nu maakt Goede Buren een 

kans op de publieksprijs. Helpt u Goede 

Buren aan een flink aantal stemmen? Dat 

kan via www.dkci-utrecht.nl. Daar kunt u 

ook meer informatie vinden over de Ariënsprijs 

en de andere genomineerden.  

Waar staat Goede Buren Eemnes voor? 

In 2015 kwam er een golf vluchtelingen naar 

Nederland en elke gemeente kreeg de taak om 

woonruimte beschikbaar te stellen. De 

gezamenlijke kerken van Eemnes brachten 

een manifest uit waarin ze de gemeente steun 

toezegden bij de opvang. In praktische zin 

leidde dat tot een werkgroep en een toezegging 

van onze Nicolaaskerk om grond voor 

noodwoningen beschikbaar te stellen. 

Ondertussen maakte de gemeente ook andere 

plannen voor tijdelijke woningen in de 

Noordbuurt. Die werden niet overal met 

enthousiasme ontvangen. Om een tegengeluid 

te geven en de vluchtelingen een welkom te 

geven werd er door andere burgers een 

werkgroep ‘Gastvrij Eemnes’ opgericht en zo 

waren er in korte tijd twee initiatieven gestart. 

Toen de beide werkgroepen elkaars bestaan 

ontdekten, werden de koppen bij elkaar 

gestoken en was binnen de kortste keren een 

fusie gerealiseerd. Er werd verder gewerkt 

onder de naam Stichting Goede Buren 

Eemnes. 

Een belangrijke activiteit van Goede Buren is 

het werken met buddies. Dat gebeurt in 

samenwerking met Vluchtelingenwerk in 

Huizen. De gemeente regelt via 

Vluchtelingenwerk de eerste praktische hulp 

als huisvesting, ziektekostenverzekering, de 

school voor kinderen, de inburgeringscursus 

voor volwassenen enz.  De buddy maakt 

contact met de vluchtelingen als zij bij 

Vluchtelingenwerk aangeven dat op prijs te 

stellen. Dan gaat het vooral om het wegwijs 

maken in Eemnes, helpen met praktische 

zaken en vooral het persoonlijk contact in de 

nieuwe woonplaats. 

De buddies  zijn nu al enkele jaren actief. Ook 

uit onze parochie zijn meerdere mensen 

buddy van een gezin of alleenstaande. Er 

komen nog steeds nieuwe statushouders naar 

ons dorp, dus er is nog steeds behoefte aan 

nieuwe buddies.  

De stichting heeft ook van begin af aan het 

Taalcafé georganiseerd dat elke vrijdagochtend 

plaatsvindt in de bibliotheek. Daar wordt met 

de statushouders het Nederlands geoefend 

door middel van gesprekken en eenvoudige 

teksten. Het taalcafé voorziet duidelijk in een 

behoefte want het is er altijd gezellig druk en 

er zijn een flink aantal taalmaatjes en 

gastvrouwen actief.  

Er is ook een textielatelier gestart waarvoor de 

Schoter beschikbaar is gesteld. Elke 

donderdagmiddag is de ‘Knipoog’ actief. 

Iedereen die iets met textiel wil doen of iets wil 

leren op dat vlak is welkom. 

Zoals hierboven al genoemd komen er nog 

steeds nieuwe statushouders naar Eemnes en 

is er behoefte aan buddies. Wilt u daar iets 

meer van weten, mail dan naar 

goedebureneemnes@gmail.com of neem 

contact op met Gerard Beentjes of Marja 

Willink. Ook zoekt de stichting nog nieuwe 

bestuursleden. 

Informatie over Goede Buren Eemnes vindt U 

ook op de website: 

www.goedebureneemnes.nl. 

 

 

 

 

http://www.dkci-utrecht.nl/
mailto:goedebureneemnes@gmail.com
http://www.goedebureneemnes.nl/


Verslag Seniorencatechese 4 juli 

 

 

Reinhold Niebuhr 

Protestants Theoloog 

1892-1971 

Leermeester van  

Dietrich Bonhoeffer 

 

RUST  –  MOED  –  WIJSHEID 

God, geef mij 

de RUST om de dingen te aanvaarden, die ik 

niet veranderen kan, 

de MOED om de dingen te veranderen die ik 

kàn veranderen, 

de WIJSHEID om het ene van het andere te 

onderscheiden. 

Om de ene dag na de andere dag te leven, het 

ene moment na het andere te genieten. 

Ontberingen te aanvaarden als een weg naar 

vrede. 

Te doen zoals Jezus deed: deze onvolmaakte 

wereld nemen zoals die is. 

En niet zoals ik graag zou willen. 

Te vertrouwen dat Gij alles goed zult maken, 

wanneer ik mij aan U overgeef, 

zodat ik redelijk gelukkig mag zijn in dit leven 

en gelukzalig met U in het komende leven. 

Amen. 

RUST is wat wij nodig hebben in deze tijd van 

korte lontjes en opgewonden standjes.  

RUST om te aanvaarden dat niet alles 

maakbaar en veranderbaar is. RUST om te 

ontdekken dat je een vrij mens bent, maar ook 

wordt begrensd door je afkomst. 

 

MOED om het vermogen dingen te veranderen 

in onszelf, in onze omgeving, de samenleving. 

MOED om je te realiseren dat je het niet alleen 

kunt, maar mensen om je heen kan vinden. 

MOED om je er van te overtuigen dat jij meer 

kunt dan jezelf  denkt, jouw meerwaarde. 

WIJSHEID om tussen rust en moed 

onderscheid te maken, het belang van ‘te 

overzien’. 

WIJSHEID om te weten dat anderen anders 

denken, anders doen, anders leven dan jijzelf. 

WIJSHEID om het idealisme, het 

enthousiasme, de bevlogenheid, niet te 

verliezen.  

Bovenstaand gebed hebben we allen eerst 

gelezen en aansluitend de woorden overwogen.  

Het gesprek kwam langzaam op gang. Immers 

ieder voelde dat ie persoonlijk werd 

aangesproken: 

Rust om dingen te aanvaarden 

“Moeilijk, erg moeilijk voor mij ”, verzuchtte de 

een.  “Rust heb ik nodig om te kunnen 

ontdekken dat ik een ‘vrij’ mens ben”, zei een 

ander. “Een lieve vriendin van mij, helaas 

overleden, werkte in de verslavingszorg. Zij 

heeft mij geleerd om te gaan met stress, 

drukte en onzekerheden in het leven. Dat 

geeft mij nog steeds rust”. “Rust betekent voor 

mij meer onrust. Er gaat vrijwel geen nacht 

voorbij of het maalt door mijn hoofd. Kan het 

dan eenvoudig niet rustig krijgen en lig soms 

uren wakker”. “Rust betekent voor mij: 

‘aanvaarden’, omdat niet alles maakbaar is. 

De ervaring leert mij dat we in het leven niet 

alles kunnen maken. Dit te aanvaarden geeft 

mij innerlijke rust”.  

Moed om de dingen te veranderen 

‘Soms ben ik bang, dingen die ik zou willen 

veranderen, hardop te zeggen. Te vaak denk ik 

dan: laat maar zitten’. “Ik ben niet bang mijn 

mening te geven. Soms heb ik er wel moed 

voor nodig, maar achteraf denk ik altijd: goed 

gedaan”. 

 



Wijsheid om het ene van het andere te 

onderscheiden  

“Vroeger maakte ik mij overal druk om. Wilde 
de wereld veranderen en verbeeldde me dat ik 
het ook kon. Nu ik ouder ben ontdek ik dat 
dat geen effect heeft”. “Wijsheid vind ik de 
mooiste van alle drie en ook de belangrijkste. 
Dan denk ik: als ik de Moed had om balans en 
Rust in mijn leven te brengen, dan zou ik een 
Wijs mens zijn”.  

Aan het slot van de bijeenkomst kwamen er 
meer ervaringen los en riep het ook vragen op.  

Het werd een latertje. Dank iedereen voor de 
openheid, dat geeft Rust, Moed en Wijsheid. 

Joop Goes, gespreksleider. 

De volgende seniorencatechese is op 5 
september om 11.00 uur in de Waker na de 
viering en de koffie. 

 
 
 
 

Als ik… 
 

als ik alleen maar was 

een kop op een karkas 

had mijn bestaan geen zin 

goddank, zit er iets in 

 

ik weet niet hoe het heet 

een ziel? een kern? een pit? 

mijn moeder zei: “’t is God, 

die ergens in ons zit…” 

 

maar ik voel me soms zo leeg 

en onze lieve Heer 

van wie mij werd verteld 

vind ik dan nergens meer 

 

maar als ik op een dag 

wat naar de bloemen kijk 

dan denk ik telkens weer… 

mijn moeder had gelijk! 

 

Toon Hermans 

 



 

 
 
 



 
 
 
Liturgierooster 
 
Datum Viering Koor Voorganger Bijzonderheden 

      

zo 1 sept Eucharistieviering GK/JK W. Veldhuis Startzondag 

do 5 sept Communieviering   J. Goes Na de viering SC 

zo 8 sept Communieviering SZ W. Vlooswijk Kidskerk 11.30 uur 

do 12 sept Communieviering   W. Sarot   

zo 15 sept Communieviering SZ C. van Loon   

do 19 sept Communieviering   PGV   

zo 22 sept Communieviering SZ PGV Oecumenische viering 

do 26 sept Eucharistieviering   J. Skiba   

zo 29 sept Eucharistieviering GK F. Zwarts   

do 3 okt Communieviering   J. Goes Na de viering SC 

zo 6 okt Eucharistieviering JK W. v. Wegen Friersdalezondag 

do 10 okt  Communieviering   W. Sarot   

zo 13 okt Communieviering KK W. Sarot Gezinsviering, kidskerk 
11.30 uur 

 
Alle vieringen zijn om 10.00 uur, tenzij anders vermeld 
GK = gemengd koor, JK = jongerenkoor, KK =kinderkoor, SZ =samenzang 
PGV = parochianen gaan voor 
SC = seniorencatechese 
 
 
 
 
 
 
 
. 
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