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Afsluiting …   en een nieuw begin 

 

Het einde van het kalenderjaar staat weer voor 
de deur. Het wordt steeds later licht en eerder 

donker. Ook de temperatuur daalt. Dit alles 
geeft bij veel mensen een somber gevoel. 

 

Daar tegenover staat dat we op 2 november 
weer hebben kunnen genieten van een 

prachtige Allerzielenviering en aansluitend de 
lichtjes op het kerkhof. Dit geeft mij elke keer 

weer een warm gevoel. Afscheid van iets is ook 
weer het begin van iets anders. 

 

Voor ons ligt natuurlijk eerst het feest van de 
Heilige Nicolaas (naamgever van onze kerk). 

Ook hebben we nog de Herderstocht in het 
verschiet. Maar toch wel een hoogtepunt vind 

ik het kerstfeest. De geboorte van Christus 
luidt echt een heel nieuw begin in. Zelfs onze 

jaartelling is volledig daarop gebaseerd.  
 

Het oude jaar is nog net niet afgesloten maar 

we zijn samen met een grote groep vrijwilligers 
al volop bezig met het nieuwe jaar. Zo zijn de 

voorbereidingen voor kerkbalans 2023 weer in 
volle gang.  Ook het opstellen van de begroting 

voor het nieuwe boekjaar is zo’n item dat elk 
jaar weer terugkomt. Maar het is wel fijn om 

zo vooruit te kunnen kijken en bezig te zijn 
met de toekomst. 

 

Ik wens U allen een heel fijne afsluiting van 
dit kalenderjaar. 

 
John van der Kolk 
lokatieraad 
 

 
 
 

Gezinsviering op kerstavond  
 

Op Kerstavond 24 december is er om 19 uur  
een woord- en gebedsviering voor gezinnen. 

Maar uiteraard is iedereen van harte welkom. 
We gaan luisteren naar het kerstverhaal en 

zingen met elkaar kerstliederen.  

 
 

 
 

 
 

 

 
 

En we vragen of alle kinderen een 
waxinelichtje in een versierd potje willen 

meebrengen. Dat hebben we nodig om het 
bijzondere Kind dat in de Kerstnacht geboren 

wordt, in het licht te zetten. Wees welkom en 
vier met ons mee! 

 

 
 
 



Herderstocht 2022 
Zaterdag 17 december, vanaf 16.30 uur 
 

 
 
Na afwezigheid van twee jaar door corona 

wordt voor de 10e keer de Herderstocht 
gehouden. De start is in het Huis van 

Eemnes. In groepen van ongeveer 50 personen 
wordt een route gelopen van ongeveer 2 km 

door Eemnes. Onderweg passeert u zes scenes 
waar wordt gezongen en geacteerd. De teksten 

en liedjes komen uit de musical ‘Herders sta 

op’ en zijn modern en verrassend… 
 

Onderweg kom je ook een dromedaris tegen en 
de Danscompagnie Eemnes van Jamie-Dee is 

ook present. Op het eindpunt ontvangt u een 
glaasje limonade of glühwein. 

 

 
 
De Herderstocht wordt georganiseerd door een 

samenwerkingsverband van de vier kerkelijke 
organisaties die in Eemnes actief zijn. Kaarten 

met tijdslot zijn verkrijgbaar vanaf 7 december 
voor € 2,00 per stuk bij de Primera. Kinderen 

tot 4 jaar gratis.   
 

 
 

 
 

Verslag seniorencatechese 
 
Twee keer hebben we ons in het kader van het 
Synodaal proces beziggehouden met een 

bordspel dat ontwikkeld is, om met behulp 
van de vragen die op het spelbord staan, met 

elkaar in gesprek te komen.  

 
 

 
En dat gebeurde dan ook. Vragen die erop 

staan waren o.a.: vertel eens een verhaal van 
Jezus en dat leek moeilijker dan gedacht. Veel 

losse delen uit verhalen, maar een heel 
verhaal was niet gemakkelijk. Ook een vraag 

of we wel eens nieuws over de kerk horen – 
lezen – zien in de media. Of waar helpt de 

kerk, (wie zijn dat eigenlijk?) ons om over 

dingen na te denken? Over klimaat of milieu, 
over maatschappelijke zaken. Luistert er 

iemand uit de kerk als je een probleem hebt?  
Het leverde mooie gesprekken op of nieuwe 

inzichten en ja, vroeger werd er anders 
gedacht dan we nu doen: over bisschoppen, 

over gezag, gehoorzaamheid, geboden en 
verboden.  

 

Voor de aanwezige senioren is het een 
waardevol uur om met elkaar in gesprek te 

komen. Wil je eens meedoen? Elke 2e 
donderdag van de maand starten we om 10.00 

uur, meestal met een Woord- en 
Gebedsviering in De Waker, waarna we samen 

koffie drinken en aansluitend tot 12.00 uur de 

catechese. Wees welkom! 
 

Loes Wiggerts en Toontje van ’t Pad Bosch  

 
 

 
 
 
 



Activiteiten jeugdkerk   
 
Terugblik: Oogstdankdag 

Op woensdagmiddag 26 oktober mochten we 

maar liefst 16 kinderen welkom heten op de 
Wakerzolder en vier moeders bleven 

(spontaan) helpen bij het  maken van de 
maïspoppetjes. En dat was heel fijn, want het 

bleek nog een hele uitdaging om zo’n poppetje 
te maken. In de pauze konden de kinderen 

genieten van wat drinken, een koekje en het 
verhaal van ‘De legende van de maïs’. 

Uiteindelijk leverde dat een oogst op van ruim 

80 poppetjes die uitgereikt zijn na afloop van 
de viering op zondag. De ontvangers waren erg 

blij met de mooie kunstwerkjes.  
 

Op zondag 30 oktober hebben we in een 
prachtig versierde kerk, God mogen danken 

voor alle oogst die wij hebben mogen 
ontvangen. Een eucharistieviering onder 

leiding van pastor Frans Zwarts en het 

gemengd koor. Een bijzondere, maar 
geslaagde setting voor deze gezinsviering. 

Dank aan iedereen die royaal heeft 
bijgedragen aan de donatie van de oogst ten 

behoeve van de Voedselbank. Op de 
Mariaschool waren vele dozen en 

boodschappentassen vol gedoneerd en ook op 

zondag is er nog veel oogst aangedragen, 
waardoor de Voedselbank maar liefst negen 

volle kisten bij ons kon ophalen!  
Dank ook aan de versiergroep voor alle hulp 

bij het versieren van de kerk en aan alle 
kinderen die geholpen hebben bij de 

Oogstdankdagviering. Dank ook voor ieders 
geduld, want de viering duurde wat langer 

dan gewoonlijk. Gelukkig was er na afloop 

heerlijke popcorn en taart, dus het geduld 
werd beloond. 

 
Stempelkaart 

Bij elke activiteit ontvangen de deelnemers 
een  stempel op een stempelkaart. Inmiddels 

zijn er al 20 stempelkaarten uitgedeeld. 

Omdat het niet handig is om de stempelkaart 
steeds mee te moeten nemen, is er een 

kaartenbak gemaakt waar alle kaarten in 
bewaard worden. Bij elke activiteit wordt de 

stempelkaart van de kinderen die er zijn, 
voorzien van een nieuwe stempel.  

Aan het einde van dit schooljaar ontvangen 
alle kinderen met een stempelkaart een 

uitnodiging voor ons eindfeest. Wat we gaan 

doen blijft nog even een verrassing, maar een 
feestje gaat het zeker worden! Voor die tijd 

hebben we nog een aantal activiteiten in petto, 
we zullen steeds laten weten wat, wanneer en 

waar. 
 

Wachten met de krans  
Gezinsviering 11 december, 10.00 uur 

 

 
 

De Advent duurt dit jaar de volle vier weken 
omdat Kerst op zondag valt. Dat betekent dat 

we lang moeten wachten voor het Kerstmis is. 
Gelukkig helpt de Adventskrans ons bij dat 

wachten. Iedere zondag steken we een kaarsje 
aan totdat alle vier de kaarsjes branden op de 

krans.  
De gezinsviering op 11 december staat in het 

teken van het wachten op de geboorte van 

Jezus. De krans helpt ons daarbij. En Maria is 
ons grote voorbeeld.  

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Spreuk van Franciscus van Sales: 
 

 
 

Heb geduld met iedereen, maar speciaal met u 
zelf. Ik wil zeggen: maak u persé niet onrustig 
over uw onvolmaaktheden en heb altijd de 
moed om er uit op te staan. Ik ben blij dat u 
probeert elke dag als een nieuw begin te 
beschouwen. Er bestaat geen beter middel om 
geestelijk te volgroeien dan telkens opnieuw te 
beginnen en nooit te denken dat je wel genoeg 
gedaan hebt. 
 
 
 
 



Maria ontmoet Elisabeth  
Kidskerk 11 december, 11.30 uur  
 

Op 11 december gaan we in Kidskerk toch 

echt op Kerstmis voorbereiden. We vertellen 
het verhaal over de ontmoeting van Maria met 

haar oudere nicht Elisabeth. Allebei zijn ze 
zwanger. Maria gaat Elisabeth een beetje 

helpen, want het kindje van Elisabeth komt al 
heel snel. Elisabeth is blij dat Maria komt, 

want nu kan ze uitgebreid praten over het 

kindje dat komt. Met haar man gaat dat niet. 
Die kan niet meer praten sinds hij weet dat 

Elisabeth een kindje krijgt. Hoe dat komt? Dat 
vertellen we op 11 december.  

 

 
 
Volkskerstzang 
Dinsdag 20 december, 19.30 uur  

 
Momenteel zijn wij in voorbereiding voor de 

41e Volkskerstzang in onze H. Nicolaaskerk. 
Deze traditie heeft door de coronatijd een 

onderbreking gekend maar nu kunnen we 

weer bijeen komen om samen te zingen. 
 

Kom luisteren naar de kerstliederen, naar de 
sprekers en de samenzang  op weg naar 

kerstmis. Het thema is Vrede, Verdraagzaam-
heid en Verbondenheid.  

 
De toegang is gratis en iedereen is welkom. Er 

is een deurcollecte ter bestrijding van de 

onkosten.  
 

KUN JE ZINGEN, ZING DAN MEE. 
 

Jan Hilhorst 
 

 
 

 
 
 

 

Kerststal bewonderen 
Zondag 25 december, 14.00 – 16.00 uur 
 

 
 

Op eerste kerstdag is ’s middags van 2 tot 4 
uur de kerk geopend. U kunt dan alleen of 

met de familie een bezoekje brengen aan de 
sfeervol aangeklede kerk met de levensgrote 

kerststal. 
 

 

Helpen met compensatie  
 
Ter compensatie van hoge energiekosten 

ontvangt ieder huishouden dit jaar € 380,-. 
Misschien zijn er onder u mensen die dit 

bedrag niet nodig hebben omdat ze nog een 
vast contract hebben met lage prijzen, en/of  

omdat ze het kunnen missen.  

 
U kunt anderen helpen door dit bedrag te 

doneren aan de PCI. De PCI ondersteunt 
organisaties zoals Voedselbanken en 

SchuldHulpMaatje, maar ook particulieren die 
even niet kunnen rondkomen. Uw PCI kan het 

beslissende vangnet zijn voor niet structurele 

hulp aan mensen zoals u en ik als het even 
tegen zit. 

 
Het rekeningnummer van de PCI is:  

NL21 RABO 0359 9000 38 
 
Ruud van ’t Pad Bosch 
Secretaris PCI HH. Martha en Maria 
pcimarthamaria@gmail.com 
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Kindje wiegen 
Zondag 25 december, 13.00 uur 
 

 
 
Speciaal voor alle kinderen tot ongeveer 8 
jaar, is er in onze kerk op 1e kerstdag om 

13.00 uur weer “kindje wiegen”. In een  
kerstspel wordt het kerstverhaal verteld en 

door enkele kinderen nagespeeld.  

 
We kunnen ook heel goed herders en engeltjes 

gebruiken die mogen meedoen, maar niets 
hoeven te zeggen! Wil je een herder of engel 

zijn, kom dan tussen 12.30 en 12.45 naar de 
Waker (naast de kerk) dan hebben wij kleren 

voor jullie. Je mag natuurlijk ook je eigen 
kleding gebruiken. We vinden het gezellig als 

jullie ons komen helpen, of gewoon komen 

kijken.  
Papa's, mama's, opa's en oma's, ooms en 

tantes  zijn ook altijd welkom. Hoe meer 
mensen, hoe gezelligger. Tot 25 december. 

 
Werkgroep kidskerk/kindje wiegen 
Danielle, Edwin en Annemarie  

 

Gemengd koor viert Caeciliafeest 
 
Zondag 20 november kon het gemengd koor 

eindelijk weer als vanouds het Caeciliafeest 
vieren. We begonnen de dag met een fijne 

viering waarin mooie liederen zijn gezongen. 

Dit jaar waren er drie jubilarissen in ons 
midden. Fieke Vos (12,5 jr), Maria Dappers 

(25 jr) en Gerard Wilhelmus (12,5 jr) kregen 
een eremedaille van de Gregoriusvereniging 

opgespeld en ontvingen een fleurige bos 
bloemen van koorvoorzitter Ton Horst. In de 

Schoter dronken we met elkaar koffie en heeft 

het koor op cake getrakteerd.  
 

Daarna is in de Schoter nog een klein feestje 
gevierd. De koorleden gingen helemaal los 

tijdens een ZINGO! Dit is een muziekspel 
gebaseerd op het bekende bingospel, maar 

dan met muzieknummers op de kaart. Onder 
het genot van een hapje en een drankje is 

onder leiding van een gezellige quizmaster met 

elkaar veel gezongen en gelachen. Kortom een 
geslaagde dag! 

Dromen over onze toekomst  
 
Op 13 november zaten we met vijftien mensen 

rond de tafel te smullen van een heerlijk 

soepje met Turks brood erbij. Ondertussen 
waren we aan het dromen over de toekomst 

van onze geloofsgemeenschap. We willen zo 
graag verder met elkaar.  

 
Op een flap, die in de Schoter nog te zien is, 

schreven we onze dromen. Over een kerk waar 

je kwetsbaar mag en misschien wel moet zijn. 
Over omkijken naar elkaar. Met de wens dat 

iedereen, jong en oud, met ons meedenkt en 
doet. We waren na een uur nog lang niet 

uitgepraat. Daarom is er op 11 december een 
vervolgbijeenkomst. Daar gaat het gesprek 

verder over praten over je geloof, getuigen over 
wat je belangrijk vindt (maar niet met een voet 

tussen de deur) en de manier waarop je dat 

zou kunnen doen. 
 

 
 

Vervolg: 11 december, 12.15 uur, de Waker  
Ieder is welkom om met ons mee te dromen. 

Met elkaar proberen we op Synodale wijze te 
spreken over de thema’s van het beleidsplan 

van het pastoresteam. Dat betekent dat het 
vooral gaat om te luisteren naar elkaar. Wat 

houdt ons gaande op de weg.  
En natuurlijk is er weer soep! 

 

Wies Sarot 

 
Wees niet bang 
 

‘Bemoedigend en hoopgevend in deze lastige 
tijd’ was het veelgehoorde commentaar van de 
kerkgangers die op zondag 13 november de 

overweging ‘Wees niet bang’ van Drs. Wies 
Sarot beluisterden. Het was een overweging 

naar aanleiding van een geruststellend 
bedoeld woord van Jezus. 

 

De tekst van de overweging is op veler verzoek 
en met instemming van Wies Sarot na te lezen 

op onze website.  
 

 



Bericht van de Mariaschool 
 
Graag willen we u iets vertellen over de levens-

beschouwelijke vorming op de Mariaschool. In 

de methode Hemel en Aarde geven wij 
kinderen vanuit alle levensbeschouwingen 

handreikingen, zodat zij kunnen nadenken 
over wat geloof voor hen kan betekenen. We 

leren dus geen godsdienst aan. Dat is een 
verantwoordelijkheid van ouders en de 

parochie. Daarom zijn we blij dat er 

samengewerkt kan worden met de werkgroep 
school-parochie. Er ligt een aanbod waar we 

gebruik van kunnen maken.  
 

Het eerste was Oogstdankdag, dat was een 
mooi voorbeeld van hoe  ook onze school heeft 

meegedaan. De ingezamelde boodschappen 
leverden een grote oogst op! Daarna met 

Allerzielen in het kader: voor wie steek jij een 

kaarsje op, een bezoek brengen aan het 
kerkhof. Daar is van alles verteld en gezien, 

gezocht en gevonden. Alle kinderen van groep 
7 en 8 hadden een lichtje mee en hebben dat 

op een graf van oma of opa gezet. Of zomaar 
op een graf van een onbekend iemand.  Ook is 

het fijn dat met de samenwerking de 
Gezinsviering soms afgestemd kan worden op 

de thema’s van de methode. Wij kunnen het 

niet alleen en de ouders en de parochie ook 
niet: we hebben elkaar nodig. Deze 

samenwerking vinden wij krachtig. 
 

De methode Hemel en Aarde is een levens-
beschouwelijke methode die 5x per jaar  een 

themanummer laat  verschijnen. We willen er 

graag iets meer over vertellen, zodat u er met 
kind of kleinkind eens over kunt praten. De 

periode tot Kerstmis is het thema: KLANK. 
Het eerste geluidje waar naar wordt 

uitgekeken is het huilen van de pasgeboren 
baby, daarna het gebrabbel, de eerste 

woordjes. Hoe klinkt die stem van dit nieuwe 
mensje? In Hemel en Aarde staat altijd een 

Bijbelverhaal. Dit keer over David die harp 

speelt en een verhaal over de sjofar; de 
ramshoorn die klinkt tijdens de reis van 

Mozes door de woestijn. Die sjofar heeft ook te 
maken met het Joodse feest van Grote 

Verzoendag. In de verhalen is de link met 
KLANK sterk.  

 

Ook in onze kerstviering zien we het thema 
klank terug. Het heet: Als muziek in je oren.  

U ziet dat we aan onze identiteit veel aandacht 
schenken en dat willen we graag in Zeem 

Nieuws met u delen. 
 

Niels Woppenkamp  
Directeur Mariaschool 

Actie Voedselbank weer van start! 
 
De Advent is begonnen, tijd dus om weer de 

Voedselbankactie aan te kondigen,  zoals we 

die houden in de aanloop naar Kerstmis en 
Pasen. 

Vanaf 4 t/m 26 december zult u weer de  
kratten aantreffen bij de ingang van de kerk. 

Doordeweeks, wanneer de kerk gesloten is,  
staan er kratten in de Devotiekapel.  

 

 
 
Bij de Boni loopt continue een actie voor deze 

Voedselbank en landelijk zijn er veel acties 
voor de Voedselbanken. In deze tijd van 

hoogoplopende inflatie  heeft de Voedselbank 
het moeilijk. Zij worden aan de ene kant 

geconfronteerd met meer vraag, terwijl er aan 
de andere kant juist minder aanbod komt van 

de supermarkten o.a. door producten met 

korting aan te bieden als de houdbaarheids-
grens in zicht komt. 

 
Er is vooral behoefte aan artikelen die lang 

goed blijven zoals frisdrank, koffie, thee, 
suiker, rijst, pasta ed. Ook groente-, fruit- en 

visconserven zijn van harte welkom.  Verder 
kunt u ook denken aan broodbeleg in potten 

en pakken, wasmiddelen en verzorgingspro-

ducten als shampoo, douchegel, tandpasta.         
Alcoholische dranken deelt de Voedselbank 

niet uit, hoe goed bedoeld ook in deze 
feestmaand.  

 
Bij de kratten zult u in de kerk ook de 

Voedselbankkrant aantreffen (zover op dit 

moment bekend). Neem deze gerust mee. Hij 
geeft u een kijkje in wat er zoal omgaat in deze 

organisatie. 
 

Met Oogstdankdag was de inzameling een 
groot succes, zoals u elders in deze uitgave 

kunt lezen. Wij hopen dan ook dat  deze actie 
weer even succesvol zal zijn. Namens de 

Voedselbank wil ik u alvast hartelijk 

bedanken voor al uw  gulle gaven. 
 

Henk Hendriks                                                                                                                                                             
Diaconie 
 

 



De betekenis van Maria 
Seniorencatechese 8 december  
 

In de kerk is alles netjes geregeld. 25 maart is 
Maria boodschap, de aankondiging van de 

geboorte van Jezus en 9 maanden later op 25 

december is die geboorte.  
De aankondiging van de geboorte van Maria, 

gebeurt op 8 december en 9 maanden later op 
8 september wordt Maria geboren. 

 
Maria is een belangrijke figuur in onze kerk. 

Niet alleen heeft ze de meeste feestdagen van 

alle heiligen, maar ook in iedere kerk is een 
beeltenis van haar. Ze heeft een plaats in onze 

geloofsbelijdenis en er zijn over haar drie 
geloofswaarheden verkondigd. 

 
De beschouwingen van de kerkleiding over 

Maria dienen allemaal ter eerbiediging van 
haar. Dat is mooi, maar het gewone kerkvolk 

heeft een eigen eerbied voor Maria. Voor velen 

van hen is Maria  een vrouw dicht bij God, die 
door haar herkenbare vrouwelijke en 

menselijke uitstraling, in hun ogen meer open 
staat voor aanroepingen dan God of Jezus.  
 
Cuno Lavaleije 
 
 

 
 
 

Grad van der Velden-Post 
 
Grad werd  op 9 mei 1931 geboren op de 
boerderij Wakkerendijk 136 in Eemnes als 

dochter van Hermanus Post en Adriana van 

Daatselaar.  
 

In 1965 trouwde ze met Nico van der Velden . 
Ze werden de ouders van één dochter, die 

later met haar partner twee kinderen kreeg. 
Grad woonde met haar gezin vele jaren op 

Laarderweg 80. In 2016 stierf haar man Nico. 

Toen ze niet meer alleen kon wonen, vond ze 
een onderkomen in een tehuis in Laren. Na 

een langzaam afnemende gezondheid is ze 
daar op donderdag 27 oktober jongstleden 

overleden op 91-jarige leeftijd. In besloten 
kring is afscheid van haar genomen. 
 

Gerarda Theresia Brouwer   

*27-11-1931     † 02-11-2022 
 

Bea Leeuwenkamp     

*25-06-1965  † 05-11-2022 

Petrus Willibrordus Isidorus de 
Jong 
 

Piet is geboren op 4 
april 1933 in Blaricum. 

Hij groeide op in een fijn 
gezin met negen 

kinderen waar iedereen 
van harte welkom was. 

Hij trouwde in 1966 met 
Corrie van Oostrum uit 

Eemnes. Samen beleef-
den ze op de boerderij in 

Blaricum een gelukkige 

en onbezorgde tijd. Zij 
kregen drie kinderen.  

 
Piet hield van gezelligheid en maakte graag 

overal een praatje. In 1994 verhuisden zijn 
voor de ruilverkaveling naar de Lange 

Maatsweg in Eemnes. Piet heeft genoten van 

de tijd in de polder. Midden in de natuur, met 
de weilanden en koeien rondom hem heen was 

hij helemaal op zijn plek. Piet was boer in hart 
en nieren.  

In 2002 is hij samen met Corrie naar de 
Schootvork verhuisd om van hun 

welverdiende oude dag te genieten. Hij ging 
nog dagelijks terug naar de boerderij. Hij heeft 

genoten van alle bezoekjes van zijn negen 

kleinkinderen en vond het heerlijk om met 
hun grapjes te maken, waar hij zelf het hardst 

om moest lachen. Piet is een aantal jaren 
vrijwilliger geweest van de kerkhofcommissie. 

Het koffie drinken om 10.00 uur vond Piet 
altijd gezellig! Piet had een groot geloof.  

 
Op 29 oktober is toch nog vrij onverwacht een 

einde gekomen aan zijn leven. Zoals hij zelf 

zei: Ik heb een goed leven gehad. Op vrijdag 4 
november hebben wij Piet na een mooie 

viering naar zijn laatste rustplaats gebracht.  

 
Wilhelmus Hermanus Anthonius 

Brouwer 
 
Werner werd geboren in Eemnes op 30 januari 

1963 als zoon van Goossen Brouwer en 
Adriana Post. Hij zou zijn hele verdere leven in 

Eemnes blijven wonen. Werner trouwde met 

Margareth Tolboom en zij werden de ouders 
van één dochter en twee zonen. Zijn ziel en 

zaligheid legde Werner in zijn eigen bedrijf, 
waar hij keihard voor gewerkt heeft. Plotseling 

kwam daaraan een einde toen hij op 
woensdag 19 oktober overleed. Op donderdag 

27 oktober is er in het crematorium in Laren 

in besloten kring afscheid genomen van 
Werner. 

In dankbare herinnering 



 

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 de QR code doen.    
    
De Locatieraad, de pastoraatgroep en de Redactie van Z    
    
    
    
    
    
    
    
 

                                                    Liturgierooster 

Datum Vieringen kerk Aanvang Voorganger Bijzonderheden 

Do     1 dec Communieviering 10.00 uur W. Sarot  

Zo     4 dec Communieviering 10.00 uur A. van Gaans 2eAdvent, samenzang 

Do     8 dec Communieviering 10.00 uur C. Lavaleije Seniorencatechese 

Zo    11 dec Gezinsviering 10.00 uur W. Sarot 3e Advent, jongerenkoor            

Zo    11 dec Kidskerk 11.30 uur W. Sarot Kidskerk 

Do    15 dec Eucharistieviering 10.00 uur  J. Skiba  

Zo    18 dec  Eucharistieviering 10.00 uur F. Zwarts 4eAdvent, samenzang 

Do   22 dec Communieviering 10.00 uur PGV  

Za    24 dec Gezinsviering 19.00 uur PGV Kerstnacht, jongerenkoor 

Za    24 dec Eucharistieviering 21.00 uur J. Skiba Kerstnacht, gemengd koor 

Zo    25 dec Communieviering 10.00 uur W. Vlooswijk Gemengd koor 

Zo    25 dec Kidskerk 13.00 uur Werkgroep Kindje wiegen 

Ma   26 dec Géén viering    

Do    29 dec Eucharistieviering 10.00 uur G. Nijland  

Za    31 dec Eindejaarsviering 19.00 uur B. v. Wilgenburg Samenzang 

Zo      1 jan Communieviering 11.00 uur C. Lavaleije Nieuwjaar 

Do     5 jan viering 10.00 uur   

Zo      8 jan Eucharistieviering   9.00 uur J. Skiba Samenzang 

 

 

  

 
  

 

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

Nico Seure  06-10157979 kerkeemzeem@gmail.com 
     rkeemnes.kerkhofbeheer@gmail.com  
    

 
 de pastoraatgroep, locatieraad en redactie  wensen u 

 een Zalig Kerstfeest en een Gezond Nieuwjaar 
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