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Als je iets voor een ander wilt 

doen… 

In mijn werk als industrieel ontwerper heb ik 

er dagelijks mee te maken. Ik ontwerp 

namelijk altijd iets voor een ander. Daarbij is 

het heel belangrijk dat ik weet voor wie ik het 

maak. Wat is het voor persoon, wat vindt 

diegene belangrijk of leuk? Wat gaat hij ermee 

doen? Welke verwachtingen heeft hij erbij? 

Welke taalgebruik is hij gewend? Pas al ik dat 

weet, kan ik iets maken dat echt bij diegene 

past, dat hem helpt, dat hij goed kan 

gebruiken en waar hij blij van wordt. 

Datzelfde geldt als je iemand een cadeau wilt 

geven. Bedenk dan niet iets wat je zelf leuk 

vindt, maar verplaats je in die ander en 
bedenk wat hij of zij leuk zal vinden of goed 

kan gebruiken. Je zult zien dat je dan ook 
meer voldoening hebt van het geven. Kortom, 

empathie is een belangrijke eigenschap als je 
iets voor een ander doet. 

Als er in het gebruik van mijn ontwerp toch 
iets fout gaat door een onverwachte handeling 

van de gebruiker, moet ik ervoor zorgen dat 

hij weet wat er fout gaat en hoe hij dat kan 
oplossen.  Dan is het taalgebruik in de 

foutmelding heel belangrijk. Sommige 
gebruikers hebben niks met formele taal, 

anderen snappen ambtelijke taal niet. Dus 
pas ik het taalgebruik in de foutmelding aan, 

aan degene die de melding moet begrijpen. 

En daar vind ik persoonlijk dat er nog wel 
eens iets aan schort in de viering. Het 

taalgebruik in de lezingen is vaak ouderwets, 
de woordkeuze niet meer van deze tijd.  

 

 

                                                                   
Als ik dan zit te luisteren dwalen mijn 

gedachten heel snel af en kan ik het later echt 

niet navertellen. We willen toch dat iedereen 
begrijpt wat er verteld wordt?  

Hebben anderen er ook moeite mee? Ik hoor 

er nooit iemand over want kennelijk ‘het is nu 

eenmaal zo’. Ik denk dat het taalgebruik in de 

kerk ook een barrière vormt voor jongere 

mensen. Daarom is het fijn dat sommige 

voorgangers de lezingen nog eens uitleggen in 

hun overweging; dat de PGV in hun vieringen, 

verhalen en versies van bijbelverhalen 

gebruikt die qua taalgebruik beter passen in 

deze tijd. Dan kan iedereen ze wel in  ‘één 

ooropslag’ begrijpen en komen ze echt binnen.  

Daarom: Als je iets aan iemand vertelt, vertel 

het dan zoveel mogelijk in zijn/haar eigen 

taal. 

 

Mascha van Oosterhout 
Locatieraad 

 

 

 



Verslag Oekraïense viering 

 
Donderdag 21 April was het zover. Eemnes 

verwelkomde een groep van 26 vrouwen en 
kinderen uit Oekraine die door de 

Veiligheidsregio Utrecht waren geselecteerd 
om bij ons opgevangen te worden. 

Enkele weken eerder waren er vluchtelingen 
aangekomen in de Witte Bergen die door de 

Noord Hollandse Veiligheidsregio aan Laren en 

Blaricum wareb toegewezen. 
 

 
 
Enkelen van hen ontmoette ik op 14 april 

tijdens de door de Gemeente Eemnes 
georganiseerde georganiseerde bijeenkomst in 

het Huis van Eemnes. Dat was georganiseerd 
om contact te leggen tussen Oekraïeners, 

hulpverlenende instanties en  o.a. het 

Steuncomité Eemnes-Oekraïne. Het waren 
twee vrouwen met een dochter en kleinkind. 

Zij waren door tolken op de hoogte gebracht 
van de bijeenkomst en kwamen hun licht 

opsteken. Inmiddels waren zij ondergebracht 
in de pastorie in Laren. 

 
Tijdens ons gesprek ontdekten we dat ze niet 

stil wilden blijven zitten en graag iets terug 

wilden doen. Ook merkten we dat ze nog geen 
fietsen hadden. Dat kon het Steuncomité snel 

regelen. De volgende dag waren ze voorzien 
van fietsen via de weggeefwinkel aan de 

Braadkamp. 
 

Omdat de Orthodoxe Christenen dit jaar op 24 

April het Paasfeest vieren was het idee 
geboren om onze Nicolaaskerk tussen 14.30 

en 16.30 open te zetten om de ontheemde 
Oekraïeners  de gelegenheid te geven toch iets 

van Pasen te kunnen vieren. Dit door middel 
van het luisteren naar Oekraïense 

paasliederen en bijv. samen te eten. 
 

Aan de vrouwen uit Laren vroeg ik of ze 

Oekraïense  groentesoep ‘Borsjtsj’ wilden 
maken voor die gelegenheid. Dat wilden ze! 

Marian van ‘Marian Kookt voor u’ in de 
Bongerd stelde haar keuken ter beschikking. 

Na de zaterdag voor Pasen de boodschappen 

met hen te hebben gedaan togen we op zondag 
morgen naar Bongerd om daar een pan soep 

van 10 liter klaar te maken. De tot de nok 
gevuld pan brachten we heel voorzichtig naar 

de Waker en hielden hem warm op een 

warmhoudplaat. 
 

Jaap Groeneveld, secretaris van het 
Steuncomité begeleidde de groep vanuit de 

Wel waar ze waren ondergebracht om 14.30 
naar onze kerk. Onwennig maar blij en 

benieuwd wat er zou gaan gebeuren namen ze 
plaats in de banken. De paasversiering in de 

kerk was bewust nog niet opgeruimd. 

 
De dames die de soep gemaakt hadden waren 

er ook en al gauw kwamen de gesprekken op 
gang. Na een half uur in de kerk gezeten te 

hebben en wat kaarsjes te hebben opgestoken 
met de kinderen en hun ouders  ging de groep 

naar de Waker en werd er gegeten. Dat werd 

zeer gewaardeerd en de soep was kostelijk. Op 
zolder vonden we een bal en dat betekende dat 

er buiten ook met de kinderen een balletje kon 
worden getrapt. 

 

 
 

Rond 16.00 ging iedereen huiswaarts en 
konden we opruimen. Echter, een kwartiertje 

later werd er op de deur geklopt door een 

gezin uit Eritrea dat in Eemnes woont sinds 
enkele jaren! Ook zij waren Orthodoxe 

Christenen en vereerden de kerk met een 
bezoek. Ze zagen er op z’n paasbest uit. Dus 

de soep weer tevoorschijn en met hen in 
gesprek. Dat was heel leuk! 

Rond 17.00 uur was het gedaan en konden we 
echt de kerk en de Waker sluiten. We 

brachten de soep de over was naar de Wel. Net 

als bij ons de erwtensoep is die na een dag op 
z’n lekkerst. 

We kunnen het verdriet van de gasten uit 
Oekraïne  in onze gemeenschap niet 

wegnemen maar we kunnen er wel voor hen 
proberen te zijn…. 

 

Ruud van ’t Pad Bosch 
 



Doopviering 

 
Zondag 23 april, een stralende dag; na de 

viering werd er in de Schoter de openbare 
parochievergadering gehouden en daarna 

kwamen Marie-Susan van der Wal en Barry 
van der Hoeven naar de kerk voor het doopsel 

van hun zoontje Lévi David Anthonius Arie. 

Tijdens het lied:Meer dan een wonder werd 

Lévi door zijn beide peetooms de kerk 

ingedragen. Pastor Mauricio leidde de dienst 
en na zijn welkom heeft de oma van Lévi een 

openingswoord gehouden waarin zij 
uiteengezet heeft wat het geloof allemaal kan 

betekenen in je leven.  

 

Tijdens de viering werd Lévi alle goeds 

toegewenst door zijn ouders, peetooms en 
vriend van de familie. Na de doop, zalving en 

het uitreiken van de doopkaars werd er voor 

in de kerk een poster neergezet van een kale 
boom. Barry legde uit wat daar de bedoeling 

van was; alle aanwezigen werd verzocht met 
de aanwezige stempelkussentjes een afdruk 

van hun vinger als blaadje aan de boom te 
maken. 

Wij hopen dat Lévi, opgenomen in onze 
gemeenschap, zich ook bij ons thuis zal gaan 

voelen. 

Spreuk van Franciscus van Sales: 
 

 
 

 
Waarom ben je bezorgd bezig met alles wat je 

kan overkomen? Wat er gebeurt, heeft een 
eigen zin en betekenis. Wacht rustig af. Wees 

tevreden met elke nieuwe dag die God je geeft.  
 
 

Werkgroep 1e communie 

Afgelopen maanden heb ik samen met 

Gabriëlle en Wies weer 6 kinderen voor mogen 
bereiden op hun 1e heilige communie. Iets wat 

ik al jaren met heel veel plezier doe. 

Dit jaar is er echter meer op mijn pad 

gekomen wat ik ook leuk vind om te doen. Zo 

heb ik vanaf januari het roosteren van 
voorgangers overgenomen van Anton Eek, ga 

ik de Kaski-tellingen coördineren voor de 
Martha Maria parochie en heb ik samen met 

Toontje van ’t Pad Bosch nieuw leven geblazen 
in het contact tussen de scholen en de kerk. 

De eerste twee taken vergen een paar keer per 

jaar tijd, maar het laatste zou fijn zijn als we 
het jaar rond een programma aan kunnen 

bieden aan de scholen. 

Alles bij elkaar is te veel en ik ben er ook vast 

van overtuigd dat het gezonder is om alle 
vrijwilligerstaken binnen de parochie te 

verdelen over zoveel mogelijk mensen. Dan is 
het voor niemand te zwaar en heb je meer 

invalshoeken en nieuwe initiatieven, waardoor 

we een levendige gemeenschap blijven. 

Kortom, tijd om het stokje van de 1e 

communie over te dragen aan de volgende! 
Vind je de interactie met kinderen leuk en kun 

je samen werken binnen een kleine 
werkgroep? Neem dan vooral contact met mij 

op, zodat ik je kan vertellen hoe het er op dit 
moment aan toe gaat.  

Je staat er zeker niet alleen voor. Al jaren 

worden wij vanuit het pastoresteam begeleid 
door Wies Sarot. Ook zij kan je alles vertellen 

over het 1e communieproject. Er ligt een 
compleet werkplan klaar en een 

begeleidersboek en komend jaar ben ik nog 
beschikbaar voor allerlei voorbereidingen 

achter de schermen. Vooropleiding is niet 

nodig, je groeit en leert in je rol, iets wat ik 
altijd bijzonder heb gewaardeerd aan mijn rol 

in de werkgroep 1e communie. 

Mieke van Schaik 
06-149 68 761 

 
 

 
 
 
 
 
 



Verslag seniorencatechese    
donderdag 12 mei  
 

Thema: Titus Brandsma 

 
Op zondag 15 mei 2022 werd pater Titus 

Brandsma op plechtige wijze door Paus 
Franciscus Heilig verklaard. Wie was Titus 

Brandsma? Hij was priester ten tijde van 
tweede wereldoorlog. Hij verzette zich met 

voortvarendheid tegen de Duitse overheersing. 

Uiteindelijk is hij in Dachau door de Nazi’s  
vergast. 

 

 
 

Waarom Heilig verklaard?  Iemand wordt 

Heilig verklaard na een moeizaam proces.  
Het belangrijkste om die titel te krijgen is dat 

er bewezen moet worden dat door bemiddeling 
van de bewuste persoon een wonder moet 

geschieden. Bij Titus Brandsma is dat gebeurt 
bij pater Driscoll uit de staat Florida in de VS. 

Pater Driscoll was ongeneeslijk ziek en leed 

aan kanker. Een tumor in zijn hoofd, 
opgelopen tijdens een autorit waarbij hij zijn 

hoofd ernstig stootte. Vele malen is hij 
geopereerd. Kreeg uitzaaiingen in zijn nek en 

zelfs een vijf uur durende operatie heeft niet 
geholpen. Pater Driscroll was Karmeliet, net 

zoals Titus Brandsma. Hij wist door studie wie 
Titus Brandsma was en wat hij deed. Op een 

dag kreeg deze pater een ingeving: “Ik weet 

niet waarom en hoe. Maar ik legde een stukje 
van de habijt van Titus Brandsma op de plek 

waar de tumor zich bevond. En ik bad. Ik bad 
niet om genezing, maar ik voelde een sterke 

verwantschap met mijn medebroeder die zo 
geleden moet hebben om gerechtigheid. Ik bad 

om genezing van de hele mensheid. En toen 
gebeurde er een wonder”. Bij controle, tot drie 

keer toe bij zijn arts, verklaarde deze dat zijn 

tumor was verdwenen. Onverklaarbaar. Na 
vele onderzoeken bleek die genezing het werk 

te zijn geweest van en door bemiddeling van 
Titus Brandsma. De belangrijkste reden voor 

zijn Heilig verklaring. Pater Driscroll was 
daarbij ook aanwezig. 

 

Hoe geloofwaardig is deze getuigenis voor u? 
Erg geloofwaardig, getuige het artikel in 

dagblad Trouw van 11-5-2022 van pater 
Discroll, die daarin verteld wat hem is 

overkomen en verbaasd dat hij op voorspraak 

van Titus Brandsma is genezen. 
Durven wij te geloven in onze eigen Heiligheid?  
Een zeer moeilijke vraag zo bleek. Nee 
schuddende hoofden van de tien aanwezigen. 

We zijn meer geneigd onze zwakke kanten te 
tonen. De goede kanten houden we liever voor 

onszelf. Daar loop je niet mee te koop. En 
toch, waarom? Waarom lopen we niet fier door 

het leven. Zo van: ‘ik zal wel eens laten zien 

wat ik in mijn mars heb’. Zonder opsmuk, 
maar met de leus: geen woorden, maar daden. 

Toen moesten alle nee-schudders zeggen: 
eigenlijk doen we dat wel, vanuit ons geloof. 

Waar halen wij de kracht vandaan?  
Uit ons geloof en ook uit ons zelf. Steeds weer 

de goede kant van het leven willen zien. En als 

het ons tegen zit, zoeken naar het positieve. 
Er zijn zoveel zaken die ons daarbij van dienst 

zijn. Maar je moet ze wel zoeken. Dat kan in 
de natuur, en één van de aanwezigen doelde 

op de polder. Maar dat kan ook bij jezelf. 
Ondanks je ongemakken. Kijk maar eens naar 

je lichaam. Het ademt, je hart klopt, je 
ledematen bewegen. Wees meer dankbaar dan 

ongelukkig voor het leven. 

Gelooft u in wonderen?  
Ja en nee. Ja, als ik kijk naar wat mensen 

voor elkaar kunnen betekenen. Ja, als ik kijk 
naar de vooruitgang op medisch gebied en in 

de techniek. Ja, als ik kijk naar al die 
miljarden mensen, die proberen te overleven 

en te leven. Nee, als ik kijk naar de haat en de 
nijd onder de mensen. Nee, als ik kijk naar die 

miljoenen vluchtelingen in de wereld. Nee, als 

ik kijk naar al die oorlogsslachtoffers die 
onschuldig worden gedood.  
Gelooft u in het wonder van het leven? 
Het leven is toch een wonder op zich? Alleen 

het komt er op aan of wij durven geloven in 
het wonder van het leven. Ook al worden wij 

nog zo getroffen. Het verlies van je partner. 

Het verlies van een kind. Ieder van ons weet 
hoeveel verdriet het geeft. Maar ook kracht om 

verder te kunnen. Dat is al een wonder op 
zich. 

 
Met deze woorden namen wij afscheid van 

elkaar. Op weg naar het wonder van het leven.  
 

Joop Goes, gespreksleider 
 
De eerstvolgende seniorencatechese is op 

donderdag 9 juni a.s. om 11.00 uur, na de 
viering en de koffie. 

 



Huwelijk 

 
Vrijdag 13 mei was de grote dag voor Danielle 

Klarenbeek en Marcel de Jonge, hun trouwdag 

waar ze met veel plezier naar hebben 
uitgekeken. 

 
Danielle doet veel voor onze parochiegemeen-

schap. Zij zet zich in voor het jongerenkoor 
waarin ze ook dwarsfluit speelt en samen met 

haar moeder verzorgt zij de kidskerk.  

 
Deze dag was zij de stralende bruid en werd 

zij door haar vader Edwin op passende muziek 
naar het altaar begeleid. In een mooie viering 

met speciaal gekozen lezingen en toegezongen 
door haar moeder Annemarie  gaven ze elkaar 

het ja–woord en kregen zij Gods zegen over 
hun huwelijk. 

 

 
 
Vol liefde ontstaken zij samen hun 

huwelijkskaars. Wij wensen hen een heel 

gelukkig huwelijk en een hele mooie en 
liefdevolle toekomst.    

 

“Vandaag vieren wij de liefde” 

Met deze woorden werd de huwelijksviering 

van Daniëlle en Marcel door Wies geopend. Nu 

ben ik zelf niet erg bijgelovig maar sommige 

mensen zouden zich wel twee keer bedenken 

om op vrijdag de 13e een huwelijk te sluiten. 

Maar ik heb het volste vertrouwen in hun 

keuze voor dit geluksmoment. Een kerkelijk 

huwelijk hebben wij de laatste jaren jammer 

genoeg steeds minder. Naast de mooie 

woorden, bruid en feestelijkheden werd ik ook 

getroffen door het viertal voorbeden van 

Kasper. Ik wil die u dan ook niet onthouden, 

zij staan in de kolom hiernaast. 

Carel Jungerling 

 

 

De geboorte van de liefde 

Een mythe uit het oude Griekenland verteld dat 

de mens vroeger 2 gezichten, 4 armen en 

benen had. Van alles 2. De goden waren bang 

dat ze te machtig zouden zijn en splitsten het 

lichaam in 2. Sindsdien is iedere mens op zoek 

naar zijn andere helft en wanneer die de ander 

weer had teruggevonden voelde ze zich beide 

pas volledig. Zo is de liefde geboren. 

God, wij danken u dat zij hun wederhelft 

hebben gevonden. 

 

‘Liefde maakt blind’ is een gezegde met 

een negatieve bijsmaak 

De heilige Valentijn staat bekend als een 

symbool van de liefde. Zijn leven laat het 

tegenovergestelde van dit gezegde zien, Toen 

hij gevangen werd gezet omdat hij Romeinse 

koppels huwde en zo voorkwam dat de 

geliefden gescheiden werden van elkaar 

(ongetrouwde mannen moesten het leger in) In 

de gevangenis werd hij verliefd op de blinde 

dochter van een bewaker. Hij schreef haar 

liefdesbrieven die hij stiekem overhandigde.  

Maar hoe kon ze die ooit lezen? Zijn liefde voor 

haar was zo groot dat hij haar ogen aanraakte 

en ze weer kon zien.  

God, wij danken u voor wat zijn leven ons laat 
zien: liefde brengt ons bij elkaar en opent ons 
de ogen. 
 
Een bekend Romeins gezegde luidt:  

Amor Omnia Vincit: ‘Liefde overwint alles‘ 
Jezus leven stond ook in het teken van de 

liefde voor alles en iedereen op de wereld. 
In deze tijd na Pasen vieren we dat zijn liefde 
zelfs de dood heeft overwonnen.  
God, zegen dat de liefde voor elkaar ook elke 
uitdaging overwint die op het pad komt.  
 
Geniet nu van elk moment  
Wacht niet tot morgen omdat je denkt nu geen 

tijd te hebben! Soms lijkt de tijd te vliegen en 
dan vind je een minuutje genieten van een 
fluitende vogel verspilde tijd. Vraag dan 
iemand die te laat is voor de trein wat de 
waarde van een minuut is, en als je denkt dat  
een paar seconden genieten van een bloem 
verspilde tijd is, vraag dan aan iemand die 
maar net ontkomt aan een ongeluk wat de 
waarde van een paar seconden is! Gisteren is 
verleden tijd en morgen is een onbekende 
toekomst. Vandaag is een cadeau dat je hebt 
gekregen en het is dan ook niet voor niks dat 
de Engelsen voor de dag van vandaag het 
woord present gebruiken. Hetzelfde woord voor 
cadeau. God, zegen ons allemaal dat we niet 
vergeten om vandaag te genieten en niet te 
wachten tot morgen.  



  
 

 

Via www.kerkomroep.nl zijn alle vieringen thuis mee te beleven.  

Het kerkboekje van een communieviering vindt u op de website. 
Kijk daarvoor onder ‘alle vieringen’ bij de desbetreffende viering. 

  

 
Een bijdrage aan de collecte kunt u  

via deze QR code doen:  
 

 

                                                      Liturgierooster 
         

Datum Vieringen kerk Aanvang Voorganger Bijzonderheden 

Do     2 juni Communieviering 10.00 uur B.v.Wilgenburg  

Zo     5 juni Eucharistieviering   9.00 uur J. Skiba Pinksteren 

Ma    6 juni  Géén  viering   2e Pinksterdag 

Do     9 juni Communieviering 10.00 uur J. Goes Seniorencatechese 

Zo   12 juni Communieviering 10.00 uur 

 
11.30 uur 

C. Lavaleije Afsluitende viering  

1e Heilige Communie 
Kidskerk 

Do   16 juni Eucharistieviering 10.00 uur M. Meneses  

Zo   19 juni Eucharistieviering   9.00 uur J. Skiba Vaderdag 

Do  23 juni Communieviering 10.00 uur PGV  

Zo   26 juni Communieviering 10.00 uur PGV  

Do   30 juni Communieviering 10.00 uur W. Sarot  

Zo      3 juli Communieviering   9.00 uur W. Sarot  

Do     7 juli  Eucharistieviering 10.00 uur M. Meneses  
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