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De zomer voorbij 
 

De prachtige zomer die maar niet voorbij wou 

gaan, is nu toch echt voorbij. 

 
Op zondag 28 augustus was het 60-jarig 

jubileum van onze pater Wijnand van Wegen 
in een uitpuilende kerk. Een paar dagen later 

vertrok hij voor zes weken naar ‘zijn mensen’ 
in Friersdale. Het is de laatste keer dat hij 

daar kan zijn vanwege zijn hoge leeftijd en 
broze gezondheid. 

  

Op 4 september was dus onze startzondag 
waarbij alle vrijwilligers van de H. Nicolaas 

locatie in het zonnetje werden gezet. Tijdens 
de viering zong het jongerenkoor onder andere 

het lied ‘Multicolor’ van Son Mieux. Wie, wat 
of hoe we ook zijn, we horen er allemaal bij en 

zo hoort het ook bij de startzondag van het 

nieuwe jaar. Ook ons gemengd koor liet zich 
niet onbetuigd met een aantal prachtige 

liederen. Het thema van de dag was 
ontmoeting en tijdens de koffie, de fietstocht 

en de barbecue heb ik zelf ook veel mensen 
ontmoet en gesproken. Het geeft inspiratie om 

te zien dat je met de vele vrijwilligers probeert 
om een vitale gemeenschap te zijn en te 

blijven. Ieder draagt daar vanuit zijn of haar 

eigen werkgroep een steentje aan bij. Ieder 
vanuit zijn eigen overtuiging en met zijn eigen 

beperkingen en mogelijkheden.  
 

Voor de verloting van de Paaskaars kopen wij 
al jarenlang loten zonder de verwachting  deze 

ooit te winnen. Het bleek echter dit jaar dat bij 

onze loten ook het winnende lootje zat. We 
gaan de kaars een mooi plekje geven. 

 
 

 
 

 
 
 

Voorafgaand aan de barbecue kwam de 
uitslag van de puzzelfietstocht en bleken we 

ook deze gewonnen te hebben. Toeval bestaat 
niet wordt wel eens beweerd…   

 
Ik zag deze dag veel mensen die 

geïnteresseerd  waren in de ander en elkaar 
opzochten. Met een hapje en een drankje erbij 

waren deze ontmoetingen bijzonder goed voor 

de sfeer en goede samenwerking die nodig is 
in het nieuwe jaar. Dankzij de inzet van velen 

maar vooral van Carel was dit weer een 
onvergetelijke dag. 

  
Hans Albers, Pastoraatgroep 
 

 
 
 
 



Klusdag 8 oktober 
 

 
Op 8 oktober hebben we weer een nieuwe 
klusdag gepland. Het is altijd gezellig om met 

elkaar de diverse kleine klusjes in en rond de 
kerk uit te voeren. 

Naast het nodige grote schoonmaakwerk zijn 

er ook altijd wat technische klusjes en 
opruimwerkzaamheden uit te voeren. Hierbij 

enkele voorbeelden: 

 Het vervangen van lampen door LED-

verlichting. 

 Schoonmaken van de kerktoren. 

 Nieuwe lampen in de Mariakapel. 

 Sauzen van de muren in De Waker. 

 Grote schoonmaak van de Wakerzolder 

en Dagkapel. 

 De groepenverdeling van de pastorie in 

kaart brengen. 

 Administratie op de pastoriezolder 

opruimen. 

 
Dit is maar een kleine greep uit de 

werkzaamheden. Je hoeft niet heel handig te 
zijn om een klusje uit te voeren. Vele handen 

maken licht werk!  
Wij beginnen op 8 oktober om 9 uur. Om 

ongeveer 10 uur is er koffie met iets lekkers. 

Voor wie dat wil zijn er broodjes om ongeveer 
13 uur waarna we meestal de werkzaamheden 

afronden. 
Als u van de partij bent geef dat dan even door 

via kerkeembeheer@gmail.com of via het 
secretariaat: nicolaaskerkeemnes@gmail.com. 

 

Jos Willink, Locatieraad 
 

 
De Ariënsprijs voor Diaconie 
 

De Ariënsprijs is in 2003 in het Aartsbisdom 
Utrecht in het leven geroepen om initiatieven 

en activiteiten rondom diaconie te stimuleren.  
 

Voor de prijs komen diaconale projecten of 
activiteiten in aanmerking die gericht zijn op: 

 Zorg en barmhartigheid 

 Gerechtigheid 

 Verzoening en vergeving 

Naast de Ariënsprijs voor Diaconie wordt ook 
de Publieksprijs uitgereikt. De PCI van de 

H.H. MarthaMaria heeft hiervoor het initiatief 
van de Locatie Maria Koningin in Baarn 

aangemeld. Wat zou het mooi zijn als dit 

initiatief de winnaar wordt. U kunt daarbij 
helpen door op  www.aartsbisdom.nl/stembus

uw stem uit te brengen op nr. 12. Stemmen 
kan tot 15 oktober. De prijsuitreiking vindt 

plaats op 22 oktober.  
 

Wilt u eerst meer lezen over het project en 
over de andere genomineerden? Kijk dan op: 

https://www.aartsbisdom.nl/home/diaconie/

ariens-prijs-diaconie/ariensprijs2022/ 
. genomineerden-ariens-publieksprijs-2022/

 
Ruud van ’t Pad Bosch, 
Secretaris PCI HH. Martha en Maria 
 

 

Almeerse Mitch gedoopt 
 

 
 

Dat onze kerk ook bij mensen van buiten onze 
parochie in de smaak valt, bleek op zaterdag 2 

juli toen er een gezin uit Almere naar onze 
kerk kwam om hun zoontje te laten dopen. 

Hun dochtertje was in Laren in de basiliek 

gedoopt, maar voor hun zoontje kozen ze voor 
onze locatie. Pastor Mauricio was 

beschikbaar, dus hebben wij met elkaar een 
mooie viering voorbereid.  

Mitch, zijn ouders en grote zus worden 
uitgenodigd om bij ons naar de Kidskerk te 

komen, in ieder geval volgend jaar om het 

doopsteentje op te halen, maar zij zijn 
natuurlijk al eerder welkom. 

Bidden wij dat Mitch mag opgroeien tot een 
gezonde jonge  
n die oog heeft voor de mensen in de wereld 
om hem heen. 

 
Loes Wiggerts,  
Werkgroep Doopgesprekken 
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Activiteiten voor de jeugd                             
 
In de startviering heeft u kunnen horen dat 

ONTMOETEN het thema is van dit werkjaar. 

Ook voor de kinderen is er gelegenheid om 
elkaar te ontmoeten, dit jaar gaan we voor hen 

extra veel activiteiten organiseren. In oktober 
is dat: 

 
Zondag 9 oktober: KIDS-KERK, waar een 

Bijbelverhaal verteld, gelezen of gespeeld 

wordt. Zeker de moeite waard voor de jongste 
kinderen. 
 
Woensdag 26 oktober:  Maïspopjes maken 

van 13.30-15.00 uur in de Waker.  We zien de 
maïspopjes terug in de Oogstdankviering op 

30 oktober. 
 

 
 

Wij hopen u met uw (klein-)kind in de 
Oogstdankviering te ontmoeten en na afloop is 

er voor alle kinderen iets lekkers, ze gaan iets 
van wat geoogst is en bij de maïspopjes hoort, 

opeten.  
 

Nieuw dit jaar is een stempelkaart voor de 
kinderactiviteiten. Elk kind ontvangt van ons 

een stempelkaart en bij elke activiteit komt er 

een stempel op de kaart bij. Aan het eind van 
het jaar is er voor de kinderen een eindfeest, 

ook voor wie niet aan alle activiteiten heeft 
deelgenomen.  

 
Toontje van ’t Pad Bosch en Mieke van Schaik, 
Werkgroep school & parochie                   
 

Herderstocht 2022 
 

Op zaterdag 17 december is er wederom  
een herderstocht. We zoeken nog ongeveer  

10 mensen die op deze avond een  

bezoekersgroep willen begeleiden.  
Per groep gaan 2 begeleiders mee. 

 
Melden bij Hans Albers 06-26744574 

of op het secretariaat 

Oogstdankdag 
 

 
 

Op zondag 30 oktober willen we de Oogst 

vieren en dat doen we door aan u allemaal te 
vragen iets van uw oogst mee te brengen 

bijvoorbeeld iets uit uw voorraadkast, uw 
groentetuin of uit de winkel. Wat dan 

meegebracht kan worden?  
Rijst/bonen in blik/tomatenblokjes in 

blik/pompoen/kool/noten/macaroni/olie om 

in te bakken/gedroogde peulvruchten/soep in 
blik of stazak/aardappelen.  

 
Na afloop gaat de oogst naar de Voedselbank. 

Omdat het een aantal dagen duurt voordat het 
door de Voedselbank wordt uitgedeeld vragen 

wij u liever geen verse groente of fruit mee te 
nemen. Hopelijk heeft u hier begrip voor.   

  

Stil staan bij de oogst hoeft niet beperkt te 
blijven bij de viering in de kerk. Om nu met 

jong en oud te danken voor wat de aarde ons 
heeft geschonken, willen we vragen om het 

daar met uw kinderen of kleinkinderen eens 
over hebben. Wat groeit en bloeit er een hoop 

om ons heen om dankbaar voor te zijn! En dat 
hoeft natuurlijk niet alleen over voedsel te 

gaan. Komen jullie op 30 oktober met ons 

meevieren en delen in de oogst?  
 

Toontje van ’t Pad Bosch, 
Pastoraatgroep 
 
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Spreuk van Franciscus van Sales: 
 

 
God vraagt van ons dat we onze 

vijanden lief hebben. Zullen we dan toch 

maar proberen Hem hierin te 
gehoorzamen? 

 

 



Verantwoording Interkerkelijke 
40-dagenaktie 2022 
 

In 2022 heeft de interkerkelijke 40-dagenaktie 
Laren-Blaricum-Eemnes uw steun gevraagd 

en ook weer ruimhartig gekregen voor een 
ambitieus ontwikkelingsproject in Nepal onder 

het motto: Moeder en kind, onze zorg. 
 
Een medische steunpost en 

geboortecentrum in Sailung 
Sailung is onderdeel van een samenwerkings-

verband van 8 dorpen in het Dolakha-district 
in het noordoosten van Nepal. Het gebied 

beslaat 100 km2 en telt ruim 13.000 
inwoners. Met steun van Unicef is er een klein 

medisch (nood)steunpunt geopend met 

beperkte openingstijden. Voor echte medische 
zorg is men aangewezen op ziekenhuizen in 

omliggende plaatsen op 3 à 4 uur lopen. Voor 
zwangere vrouwen is het een uitdaging om 

ruim twee uur door velden en bergen te lopen 
naar het dichtstbijzijnde geboortecentrum (of 

één tot drie uur reizen per truck). 
 

Nu er mede door uw steun een mooi 

schoolgebouw door de Stichting Ton Memorial 
School Sailung is gerealiseerd, heeft het dorp-

ontwikkelingscomité gevraagd of de stichting 
ook kan ondersteunen in het opzetten van een 

uitgebreider medisch steunpunt annex 
geboortecentrum, met 6 kamers voor 

medische- en bevallingsondersteuning, 

tijdelijke opname en voor het verblijf van de 
medische staf. Een perceel rijksgrond in de 

omgeving van de school is hiervoor 
beschikbaar. 

 
Het doel is continu, 24 uur per dag, medische 

zorg voor de circa 3.000 inwoners van Sailung 
en directe omgeving. Ook zal de lokale 

overheid borg staan voor het medisch 

personeel, salarissen en alle exploitatiekosten. 
 

Voor de afbouw van de school heeft de 
Stichting Ton Memorial School voldoende 

fondsen binnengekregen, maar voor de 
realisatie van het medisch steunpunt annex 

geboortecentrum heeft men ons dus weer 
gevraagd of wij hen hierbij financieel kunnen 

ondersteunen. 

 
Door uw gulle bijdragen hebben wij de 

stichting nu het mooie bedrag van € 25.000,-- 
kunnen toezeggen. Op onze toezegging 

ontvingen wij de volgende reactie van een blij 
verraste Jan Post (uit Blaricum afkomstig en 

vrijwilliger bij de stichting): “Misschien ook 

mooi om te melden is dat we al een principe 
toezegging hebben van de Wilde Ganzen dat 

deze ons vervolgprojecten gaan ondersteunen 
met een bonus van 50%. De donatie 

Interkerkelijke 40-dagenaktie Laren-Blaricum-
Eemnes van € 25.000 wordt daarmee tot € 

37.500 verhoogd. Wat een super start.” 

 
De stichting is de afgelopen maanden nog 

druk geweest met het afronden van nog 
lopende zaken rond het schoolgebouw (o.a. 

het invoeren en lossen van een container met 
geschonken schoolmeubilair en lesmateriaal 

bleek een enorme en tijdrovende klus). Maar 
men verwacht nu voor het eind van het jaar 

aan de slag te kunnen gaan, als de locatie 

door de plaatselijke autoriteiten bouwrijp is 
gemaakt. 

 
Ook hebben wij via de stichting Caring Unites 

in Nepal de alleenstaande moeder van Nishan 
en Sushant, de twee leerlingen waarvoor wij 

het schoolgeld 4 jaar hebben gesponsord, in 

het afgelopen corona-jaar nog financieel 
kunnen ondersteunen. 

 
Als werkgroep van de interkerkelijke 40-

dagenaktie kiezen wij de projecten altijd zeer 
zorgvuldig uit. We gaan daadwerkelijk met de 

stichtingen in gesprek en zien er scherp op toe 
dat al het ingezamelde geld goed wordt 

besteed. De stichtingen worden alle geleid 

door mensen, vaak (met bindingen) hier uit de 
regio, die zich geheel belangeloos inzetten voor 

hun project. Met als enige doel kansarme 
kinderen, vrouwen en gemeenschappen een 

kansrijke toekomst te bieden. 
Dit kan evenwel alleen met uw financiële 

bijdrage. Helpt u ons hen te helpen?  
 

Uitgebreide informatie over alle door ons 

gesteunde projecten vindt u op onze website: 
www.40-dagenaktie.nl 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.40-dagenaktie.nl/


Feestelijke jubileumviering   
pater Wijnand van Wegen 
 

Op zondag 28 augustus werd er in Eemnes 
een niet meer zo veel voorkomend jubileum 

gevierd. Pater Wijnand was het middelpunt 
van dit feest ter gelegenhei van zijn 60-jarig 

priesterjubileum 
Dat werd in Eemnes gevierd, omdat de pater 

daar geboren en getogen is. Inmiddels is hij 

ruim 61 jaar priester maar het feest kon nu 
pas gevierd worden in verband met corona. 

 

 
 
Misviering 

De dag begon met een misviering in onze kerk  
in Eemnes. Pater Wijnand was zelf de 

voorganger, vergezeld door zes Oblaten van 
Franciscus van Sales, de congregatie waartoe 

hij behoort. Onder hen was Kees Jongeneelen, 
onze vroegere pastoor. De muzikale verzorging 

was in handen van ons Gemengd koor onder 

leiding van Wim van Geffen. Het was een 
mooie en inspirerende viering, bijgewoond 

door circa 250 personen. De pater wilde géén 
persoonlijk cadeau maar wel graag een 

geldelijke bijdrage voor het 
Zonnepanelenproject in Friersdale. Daarvoor 

werd tijdens de viering gecollecteerd en dit 
bracht, samen met de stortingen op de bank, 

€ 5382,50 op! Een geweldig cadeau, waar de 

pater bijzonder blij mee was. 
 

 
 

 
 
Receptie 

Na de viering was er op ons kerkplein de 
gelegenheid om pater Wijnand te feliciteren. 

Gezeten op een hoge stoel onder een boom, 
schudde de pater vele handen. Hij moet zich 

weer een beetje in Zuid-Afrika gevoeld hebben. 
Niet alleen vanwege het stralend zonnige weer 

maar ook omdat de Djembéband van 

Mwajuma Kitano op het kerkplein speelde. 
Pater Wijnand werd zelfs nog speciaal 

gehuldigd toen Mwajuma hem een lied 
toezong. De aanwezigen genoten van de 

muziek, van het jubileumgebak en een 
drankje. 

 
Lunch in kleine kring 

Na de receptie werd het feest voortgezet in 

kleine kring. Met zijn medebroeders, 
familieleden, kennissen en vrienden genoot 

pater Wijnand van een lunch, waarbij hij werd 
toegezongen en ook nog eens drie keer werd 

toegesproken. Het geheel werd opgeluisterd 
met beelden uit zijn hele leven.  

Nog vol van indrukken vertrok de inmiddels 

88-jarige pater Wijnand op dinsdag 30 
augustus naar Zuid-Afrika, om nog één keer 

bij zijn mensen te zijn. Op 20 oktober a.s. zal 
hij weer in Nederland terugkeren.  

 
Symbool 
Verslag seniorenkatechese 1 september 
 
Het woordje symbool komt uit het Grieks en 

betekent: samenbrengen. Een voorwerp dat 
we met onze zintuigen kunnen waarnemen 

wordt in verband gebracht met iets dat aan de 
zintuigelijke waarneming ontsnapt. Dat kan 

zowel iets zijn wat je helemaal niet kunt 
waarnemen als wat niet meer is. Zo kan je 

trouwring je de liefde voor de ander te binnen 

brengen. Een geur kan je laten terugdenken 
aan je ouders. En een woord of een stukje 

brood kan jou de aanwezigheid van God laten 
ervaren. 

 
Een symbool laat veel ruimte voor eigen 

invulling, voor een eigen verhaal. Alles kan 
voor jou een symbool worden. Bij een symbool 



is het echter wel de kwestie: verwijst het 
zintuigelijke voorwerp slechts naar het verhaal 

daarachter, of is het zintuigelijke voorwerp 
onderdeel van datgene waar het naar verwijst. 

Dus is de hostie slechts een verwijzing naar 

God/Jezus  of stelt de hostie God/Jezus 
aanwezig? Wij Rooms Katholieken gaan uit 

van het laatste. 
 

Ons kerkgebouw is ook niet zomaar een grote 
zaal, maar heeft ook symbolische betekenis.  

Neem nu de hoogte. Hoogte roept verhalen op 
aan macht, boven op een berg voel je jezelf 

machtig (maar tegelijk nietig vergeleken bij die 

grote berg). De belangrijkste figuur zit op de 
hoogste zetel. Dus hoogte roept zowel een 

gedachte op naar macht boven je gesteld, als 
een gedachte naar ruimte om te groeien (een 

lage zoldering geeft een bedrukt gevoel).  
 

Wanneer je een kerk binnen  komt, voel je de 

indrukwekkendheid van de hoogte, maar voel 
je je ook opgenomen of opgetild in die ruimte. 

Wanneer mensen dichterbij God wilden zijn, 
gingen ze een berg op (offerhoogte, de Berg 

Sinaï, de Tempelberg in Jerusalem). Waar 
echter geen bergen zijn, bouwden de mensen 

hun eigen berg, een toren aan het gebouw. 
Dus de kerktoren was niet alleen een 

aandachttrekker met geluid van klokken, een 

torenuurwerk en een oriëntatiepunt, maar het 
was op de eerste plaats een symbool van bij 

God horen. Door de toren reikte het gebouw 
dichterbij God dan alle andere gebouwen. En 

binnen in de kerk gaf de hoogte van het 
plafond niet alleen een gevoel van 

belangrijkheid, maar ook een gevoel van 
ruimte. God geeft je de ruimte om te groeien.  

 

In de oude Romeinse liturgie, waarbij de 
priester nog met de rug naar het volk stond en 

ons zo voorging in gebed, was er nog een 
hoogte van belang. Het hoogaltaar. De kerk 

had één bidrichting, namelijk naar voren en 
dan naar boven. De priester ging voor in 

gebed. Priesterkoor was al verhoogd, het 

hoofdaltaar stond weer hoger en had een 
opbouw die tot in de nok liep. Mooi te zien in 

de Nicolaas kerk, waar boven het hoogaltaar, 
eerst de aanbidding van de wijzen en 

daarboven de voorstelling van de Drie-eenheid 
in de hemel wordt weergegeven. Het Vaticaans 

Concilie heeft naast deze aanbidding aandacht 
gevraagd voor het maaltijd karakter van de 

Eucharistie. Vandaar dat de priester zich heeft 

omgedraaid en de tafel in het midden heeft 
gezet. We verzamelen ons nu rond de Tafel 

van de Heer.  

 
Cuno Lavaleije 

 

 
 
Rutgerus Antonius Willenborg 

 

 
 

Gerard werd geboren op 19 februari 1930 in 
Laren, als vijfde kind in een gezin van acht 

kinderen. 

 
Hij  ging al als 15-jarige werken bij het bedrijf 

van zijn vader Expeditie Willenborg te Laren, 
waar hij veel schilderijen heeft vervoerd vanuit 

de schildersdorpen Laren en Blaricum naar de 
kunsthandelaren in Amsterdam. Later kwam 

er naast het expeditiebedrijf een Volkswagen 
garage, Auto Willenborg. Gerard leidde dit 

bedrijf tot aan zijn pensioen. Na zijn pensioen 

deed hij veel vrijwilligerswerk in en om de 
kerk. 

 
Hij leerde Anneke Willems kennen op de 

dansvloer in Hilversum en in 1956 zijn zij 
getrouwd. Zij gingen wonen in Laren, waarna 

zij in 1969 verhuisden naar Eemnes. 
Hun huwelijk werd gezegend met vier 

kinderen, die hen later opa en oma maakten 

van zeven kleinkinderen en een 
achterkleinkind. 

 
Als grote hobby heeft Gerard, na in zijn 

werkzame leven veel schilderijen te hebben 
vervoerd, ook zelf niet onverdienstelijk 

geschilderd. Gerard is zaterdag 27 augustus, 

na voorzien te zijn van het sacrament van de 
zieken, op 92 jarige leeftijd overleden. 

Zaterdag 3 september hebben wij in de kerk 
afscheid van hem genomen waarna wij hem 

begeleid hebben naar zijn laatste rustplaats 
op ons kerkhof. 

 
 
 
 

 
 

In dankbare herinnering 



Carolina Hendrika Groenestein – 
Glazemaker 
 

Carolien werd op 1 juli 
1932 geboren op een 

boerderij aan het 
Melkpad in Hilversum 

en had een oudere zus 
Mijnie (die later moeder 

Anna hielp) en een 

oudere broer Teus (die 
later ging studeren). 

Vader Jan had voor die 
tijd een redelijke grote 

boerderij. Dus Carolien 
had als klein meisje leren melken onder een 

geit en omdat het werk erg arbeidsintensief 
was hielp zij (voor en na de lagere- en 

huishoudschool tijd) altijd achter mee. In de 

zomer als het vee graasde in verschillende 
weilanden in Hilversum en ook in Eemnes, 

werd daar 2 x daags met paard en wagen naar 
de koeien gereden om te melken.  

 
Hobby ́s van haar waren zeilen en zwemmen. 

Ze is zelfs vroeger gescout, want ze wilde haar 

graag extra trainen voor de zwembond. Helaas 
kon dat niet, want op zondag was er kerk en 

er moesten ook koeien gemolken worden. De 
eerst ontmoeting met Cornelis Groenestein 

was in de polder, waar Cornelis aan het werk 
was. Van het één kwam het ander en in 1957 

zijn ze getrouwd in het Raadhuis van 
Hilversum, het huwelijk werd ingezegend in de 

Vituskerk in Blaricum. Eerst gingen ze in 

Hilversum op de boerderij wonen, vervolgens 
verder boeren en wonen in Eembrugge met 

hun 2 zoontjes, daar werden nog 1 jongen en 
1 meisje geboren. In 1963 werd de boerderij in 

Eemnes gebouwd en daar zijn nog 3 jongens 
bijgekomen. Ze werden grootouders van 12 

kleinkinderen en er waren ook al 7 

achterkleinkinderen. Carolien heeft altijd 
meegewerkt op de boerderij en ging ook graag 

met het hele gezin (vaak samen met familie, 
neefjes en nichtjes) naar het strand, 

tractorpulling, ringsteken, touwtrekken of een 
fokveedag. Koelbox vol eten en drinken of een 

picknickmand vol lekkers mee. Vanaf 1972 
gingen ze op vakantie naar verschillende 

landen.  

 
De laatste jaren is ze liefdevol verzorgd in de 

Stichtse Hof, daar is ze op 17 augustus 
overleden. Op 23 augustus heeft haar 

afscheidsdienst in de St. Vituskerk in 
Blaricum plaatsgevonden, waarna ze begraven 

is op het kerkhof aldaar. 
 

Alfons Marcel Madelein van 
Sprundel 
 

Fons werd geboren 
op 14 oktober 1939 

in Hulst als derde 
zoon in een gezin 

van acht kinderen, 
waarvan er twee bij 

of vlak na de 

geboorte zijn 
overgegaan. 

 
 

 
 

In Oosterhout heeft hij de lagere school 
gevolgd; daarna de HBS en na zijn militaire 

dienstplicht koos hij voor een 

bestuursopleiding en kreeg hij werk bij 
verschillende gemeenten.  

 
Hij ontmoette zijn grote liefde Fransje, tijdens 

het carnaval in Etten-Leur; zij was pas 17 jaar 
en drie jaar later kregen ze verkering en weer 

1,5 jaar later zijn zij getrouwd. 

 
Door zijn werk bij het samenwerkingsverband 

van de Gooische gemeentes en kwamen zij in 
Eemnes wonen. Hier groeiden ook hun drie 

dochters op. 
 

Fons was sportief, tenniste graag en was ook 
buiten de tennisbaan actief voor de vereniging 

van Eemnes. Zoals hij ook op politiek gebied 

zijn steentje heeft bijgedragen. Voor zijn inzet 
bij de verschillende Eemnesser verenigingen is 

hij welverdiend Koninklijk onderscheiden. 
 

Andere grote hobby’s van hem waren schaken 
en bridgen. Dat heeft hij veel gedaan, naast de 

taak van mantelzorger voor zijn Fransje, die 

30 jaar aan de ziekte Parkinson heeft geleden. 
 

Vrijdag 26 augustus is hij na problemen met 
zijn hart overleden en 1 september hebben wij 

hier in de kerk afscheid van hem genomen 
met mooie woorden en muziek, waarna wij 

hem begeleid hebben naar zijn laatste 
rustplaats bij Fransje op ons kerkhof. 
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Datum Vieringen kerk Aanvang Voorganger Bijzonderheden 

Zo      2 okt Communieviering 10.00 uur W. Sarot Voorstellen vormelingen 

Do     6 okt Communieviering 10.00 uur B. v. Wilgenburg  

Zo      9 okt Communieviering 10.00 uur B. v. Wilgenburg Samenzang 

Zo      9 okt  11.30 uur   Kidskerk 

Do    13 okt Communieviering 10.00 uur Loes + Toontje Seniorencatechese 

Zo     16 okt Eucharistieviering 09.00 uur M. Meneses Oogstdankdag 

Do    20 okt Eucharistieviering 10.00 uur G. Nijland  

Zo     23 okt Communieviering 10.00 uur PGV Samenzang 

Do    27 okt Communieviering 10.00 uur Marga en Henk  

Zo     30 okt Eucharistieviering 10.00 uur F. Zwarts Gemengd koor 

Woe   2 nov Communieviering 19.00 uur W. Sarot Allerzielen 

Do     3 nov Communieviering 10.00 uur B. v. Wilgenburg  

Zo      6 nov Communieviering 10.00 uur C. Lavaleije  
 

  
 

  

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:  
 

 

 

Website:    Ledenadministratie:   Locatieraad 
marthamaria.nl    Gea van der Heiden    
Redactie:     Vierkante Bosje 53, Eemnes  secretaris: Mascha van Oosterhout 
kerkeemzeem@gmail.com  kerkeemleden@gmail.com   kerkeemsecr@gmail.com 
     De Schoter    budgethouder: John van der Kolk 
Locatiesecretariaat:   Wakkerendijk 66a, Eemnes   kerkeempenn@gmail.com (financiën) 
Wakkerendijk 60, 3755 DD Eemnes Telefoon   035-5310995 gebouwenbeheer: Jos Willink 
Telefoon:   035-5312789 Pastoraatgroep:    kerkeembeheer@gmail.com 
Alléén bij overlijden:    035-6035518 Lidy Kouwenhoven 035-5315206 beraad Diaconie: Henk Hendriks 
nicolaaskerkeemnes@gmail.com  Carel Jungerling  035-5387601 kerkeemdiaconie@gmail.com 
Het locatiesecretariaat is geopend op  Hans Albers  06-26744574 communicatie: Eerhard Huiden 
Maandag van 9.00 – 12.00 uur  Toontje van ‘t Pad Bosch  06-23314233 kerkeemcomm@gmail.com 
Donderdag van 9.00 – 13.00 uur      
     Kerkhofcommissie:   Vertrouwenspersoon: 
IBAN Bank:  NL20 RABO 0315.9015.35 Nico Seure  06-10157979 Loes Wiggerts: 06-40415684 
Kerkbalans:  NL86 RABO 0315.9416.69 rkeemnes.kerkhofbeheer@gmail.com  

 

http://www.kerkomroep.nl/
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