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Allerheiligen en Allerzielen 

  

Veel heiligen hebben een speciale feestdag. 

Denk maar aan Sint-Franciscus, Sint-Nicolaas 

en Sint-Maarten. Allerheiligen is voor álle 
heiligen, de naam zegt het al. Maar speciaal 

voor de heiligen die geen eigen 
herdenkingsdag hebben.  

In Nederland is het geen officiële feestdag, 
maar er worden wel verspreid door het land 

Allerheiligenmarkten georganiseerd. In een 
aantal andere Europese landen, waaronder 

België, Frankrijk, Spanje en (delen van) 

Duitsland, is allerheiligen wél een nationale 
feestdag. 

 

Allerheiligen is nauw verbonden met de 

volgende dag: Allerzielen (2 november). Deze 
dag draait om het herdenken van overledenen 

die nog niet in de hemel zijn beland. Gelovigen 
bidden op Allerzielen voor deze ongelukkige 

overledenen die nog onderweg zijn, in de hoop 

dat ze naar de hemel mogen.  

 

 

 

 
 

 
Tegenwoordig worden op Allerzielen in 

onze kerk alle overledenen herdacht, niet 
alleen de verloren zielen.  

 

De directe nabestaanden van de in het 
afgelopen jaar overleden dierbaren zijn 

persoonlijk uitgenodigd om op allerzielen het 
kruisje op te halen voor hun overleden 

familielid. Ook kunnen mensen de verlichte 
begraafplaats bezoeken om een kaarsje aan te 

steken bij het graf van hun dierbaren. 
  

 

De voorbereidingen voor beide feesten vinden 
vaak plaats op allerheiligenavond, die van 

Allerzielen ook wel op allerheiligendag. In het 
Engels wordt Allerheiligenavond Halloween of 

"All Hallows eve(ning)" genoemd.  

Halloween heeft zich in de afgelopen eeuwen 

echter ontwikkeld tot een wereldlijk feest wat 
niets meer met Allerheiligen en Allerzielen te 

maken heeft. 

Bron: internet 
 

https://www.beleven.org/feest/halloween


Elkaar ontmoeten onderweg 

 

Steeds opnieuw heeft paus Franciscus 

benadrukt dat het Synodaal proces eigenlijk 
geen afgerond proces is, maar een leerproces 

om uiteindelijk een Synodale kerk te worden. 

Een kerk dus waarin het gewoonte is om naar 
elkaar te luisteren en samen te zoeken wat de 

beste weg is naar Gods Koninkrijk.  

In die lijn willen we ook kerk zijn in de Martha 

en Mariaparochie. Daarom willen we het 
komende seizoen samen praten over onze 

parochie en onze plannen voor onze parochie. 
Daarbij zullen we het beleidsplan van het 

team inbrengen, naast alle inbreng van 

gelovigen.  

Alle hoofdstukjes van het beleidsplan zullen 

een keer centraal staan in onze gesprekken. 
Maar we willen beginnen bij het begin en ons 

inziens is het begin: Wat is onze gelovige 
droom? Waar willen we als volgelingen van 

Jezus naar toe? Zitten we al een beetje op die 

weg? En zijn er wellicht reisgenoten te vinden 
die ons kunnen helpen?  

Op zondag 13 november is de eerste 
bijeenkomst in dit kader. Die zal worden 

gehouden in De Schoter aan de Wakkerendijk 
in Eemnes. We beginnen om kwart over twaalf 

en zullen om kwart voor twee afronden. Dit is 
op  lunchtijd. Daarom is er voor iedereen een 

kop soep met brood.  

Kom je ook meepraten over onze weg? Meld je 
voor 10 november aan bij Wies Sarot 

sarot@marthamaria.nl.   

Let op, zoals op te maken uit dit bericht zullen 

er meer bijeenkomsten volgen. Houd daarvoor 
ook de website van onze parochie in de gaten!  

 

 

 

 
 

 
 

Ontmoetingen in Kidskerk 

 
 

In Kidskerk horen we vaak over bijzondere 

ontmoetingen.  Wie komt er nu bijvoorbeeld 
een engel tegen? Is dat jou al eens 

overkomen? En wat denk je, is het leuk om 
een engel tegen te komen? Nou, ik zal je maar 

verklappen, Bileam vond dat helemaal niet zo 
leuk. Want de engel die hij tegen kwam liet 

zijn ezeltje bokken en bijna viel hij van de rug 
van zijn ezel af! En toen hij eindelijk luisterde 

naar de engel, hoorde hij dat hij hele andere 

dingen moest gaan doen dan hij van plan was.  

We gaan het verhaal vertellen en zelfs spelen 

op zondag 13 november. Kom je ook? We 
beginnen zoals altijd om half twaalf.  

Als je het leuk vindt om het verhaal alvast te 
horen, je kan het vinden op You Tube. Het 

heet Bileam en de ezel. 

https://www.youtube.com/watch?v=7woTnh
N_Tzw 

13 november: Bileam ontmoet een engel. 

11 december: Maria ontmoet haar oude nicht 

                     Elisabeth.  
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Uitnodiging  1e communie 2023  
 
Heeft uw zoon of dochter de leeftijd bereikt 

waarop de 1e Heilige Communie gedaan mag 
worden (vanaf groep 4 van de basisschool)?  

Dan nodigen wij u graag uit voor de 
informatieavond op maandagavond 14 

november 2022 in De Sleutel,  Steenhofstraat 
41 te Soest (naast de Petrus- en Pauluskerk).  

Deze avond begint om 20.00 uur en duurt tot 

ongeveer 22:00 uur. 
 

De informatieavond vindt dit jaar voor het 
eerst niet in Eemnes plaats, maar voor 

meerdere locaties uit onze Martha 
Mariaparochie tegelijk in Soest. Reden hiervan 

is dat de 1e communie in alle locaties wordt 
begeleid door Wies Sarot. Sinds een aantal 

maanden is zij het enige teamlid dat de 

catechesegroepen begeleid, zowel in de Martha 
Mariaparochie, als in Amersfoort. Uit 

praktische overwegingen is daarom gekozen 
voor één gemeenschappelijke avond. 

 
Hoe en waar de voorbereiding van de kinderen 

zal plaats vinden hangt af van het aantal 

aanmeldingen per locatie en of er een 
werkgroep in de locatie actief is.  

 
Graag ontvangen wij dan ook zo spoedig 

mogelijk uw aanmelding of indien u nog 
twijfelt, uw vraag om informatie. Wij kunnen 

dan per locatie inschatten wat de 
mogelijkheden zijn. 

 

Voor Eemnes kunnen de aanmeldingen of 
vragen gestuurd worden naar Mieke van 

Schaik: post4mieke@live.nl. Wilt u zelf als 
ouder helpen bij de voorbereidingen, bel dan 

gerust voor meer informatie 06-149 68 761. 
 

Werkgroep 1e Heilige Communie      
 

Mieke van Schaik  06-14968761 

post4mieke@live.nl 
 

Gabriëlle van den Boom 06-54202794 
gabvdb@ziggo.nl 

 

Pastor Wies Sarot  035-6032888  
sarot@marthamaria.nl 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

Hoge energierekening verwacht 

Net zoals bij u thuis krijgen we in de kerk te 

maken met een veel hogere energierekening. 

Het is een prijs die we moeten betalen voor de 
oorlog in Oekraïne. 

Tot op heden hadden we een energierekening 
die jaarlijks ongeveer € 8000,= betrof. Met de 

verwachte verhoging gaat dit misschien wel 
enkele tienduizenden euro’s bedragen. 

Binnenkort zullen we daarvoor wel de cijfers 
aangedragen krijgen. Wij zijn daarvoor 

aangesloten bij Energie Voor Kerken. 

 
Vooruitlopend op deze te verwachten hoge 

kosten willen we toch proberen ons 
energieverbruik te  matigen. Dat geldt voor 

zowel de kerk als De Schoter en De Waker. 
Ook kijken we naar besparingsmaatregelen 

zoals isolatie en LED-verlichting. De kerk en 
De Waker zijn daarvoor vorig jaar al gereed 

gemaakt. Naar een oplossing voor LED-

verlichting in De Schoter zijn we nog aan het 
zoeken. 

 
Dit alles maakt dat we van plan zijn minder te 

gaan stoken.  Dat zal vooral merkbaar worden 
in de kerk en De Schoter. We willen echt in de 

kerk de verwarming niet hoger zetten dan 17 

graden.  
 

Dat betekent dat het verstandig is om 
warme kleren en schoenen aan te trekken 

voor de vieringen en als u het dan nog 
koud hebt, mogelijk een dekentje mee te 

nemen. 
 

 
 

We willen u ook vragen om bij binnenkomst 
en vertrek de deuren achter u te sluiten en 

in De Waker en De Schoter de verwarming 
laag te zetten. (ook op de Wakerzolder!) 

 
Wij hopen dat het voor jullie allemaal te doen 

blijft en natuurlijk ook dat deze maatregelen 
maar tijdelijk zullen zijn. 

 

De Locatieraad 
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400 jaar FRANCISCUS VAN SALES 

 

DOE ALLES UIT LIEFDE EN NIET OMDAT 

HET MOET 
 

Wellicht heeft u achter in onze kerk de poster 
al opgemerkt waarop te lezen is, dat er in 

museum ‘de Schat van Simpelveld’ (Zuid-
Limburg) een tentoonstelling is te bezoeken 

over Franciscus van Sales. Dankzij pater Kees 
Jongeneelen osfs, die van 1995 tot 2006 

pastoor was in onze Eemnesser 

geloofsgemeenschap, zijn velen van ons al op 
het spoor gekomen van deze heilige, die leefde 

van 1567 tot 1622 in het Franse stadje 
Annecy.  Deze tentoonstelling is op 1 oktober 

op bijzondere wijze geopend en tot en met 29 
januari te bekijken.  

 
Misschien zou ook u er graag heen gaan,  

maar schrikt de afstand tot Simpelveld u wat 
af.  Het is ook best ver!  Vanuit Eemnes is het 

zo’n 200 km en in ieder geval ruim twee uur 
rijden. Als je dat twee keer op één dag moet 

doen heb je wel heel veel kilometers te maken. 
Maar wat als u het in twee dagen kunt doen? 

Wat als u van het museumbezoek een 

uitstapje naar Zuid-Limburg maakt?  
 

Jack de Groot, lid van de Salesiaanse familie 
en dè grote inspirator achter deze 

tentoonstelling heeft daartoe een bijzonder 
arrangement samen weten te stellen. We laten 

hem zelf aan het woord: 
 

 

“U vertrekt  ’s morgens, onderbreekt uw tocht 

voor een kopje koffie, een lunch en misschien 

een kort bezoekje aan een of andere 

bezienswaardigheid op de route. Hoe dan ook, 

u komt zo tussen 14 en 15 u aan in het 

zuidelijkste puntje van Nederland, in Vaals, 

waar u ontvangen wordt met een heerlijk kopje 

koffie of thee en uiteraard een stuk Limburgse 

vlaai. Die ontvangst is bij het beeldenmuseum 

op de Vaalserberg.  

Aansluitend is er  gelegenheid het museum te 

bezoeken: er staat een beeld van Franciscus 

van Sales buiten en er staat er een binnen. En 

we zien in de tentoonstellingsruimte (de 

voormalige kapel van de Camillianen) ook nog 

een glas-in-lood-raam van onze inspirator. Na 

het bezoek aan het museum kunt u op eigen 

gelegenheid nog iets ondernemen: bijvoorbeeld 

naar het Drielandenpunt of een wandeling 

door de tuin en het bos bij het museum.  

Tussen 18 en 19 uur wordt in museumcafé ‘de 

Zwarte Madonna’ een 3-gangenmenu 

geserveerd met een heerlijk glas wijn uit de 

Savoie, de streek rond Annecy. Na het diner 

gaat u stilaan naar Simpelveld. Daar kunt u 

overnachten in het gastenverblijf van het 

voormalige klooster van de Zusters van het 

Arme Kind Jezus, feitelijk de bovenverdieping 

van Museum de Schat van Simpelveld.  

U slaapt in een eenvoudige eenpersoons 

kamer, een kamer waar tot voor kort de 

zusters in huisden. In het gastenverblijf is een 

keukentje met de mogelijkheid om koffie of 

thee te maken; andere consumpties zou u zelf 

mee moeten nemen. ’s Ochtends  kunt u vanaf 

8.30 uur op 250 meter lopen van het museum 

het ontbijt gebruiken in de lunchroom van 

Harry de warme bakker.  

Om 11 uur gaat het museum open en kunt u 

de tentoonstelling over Franciscus van Sales 

bezoeken. Halverwege of ter afsluiting van uw 

bezoek wordt nog een kopje koffie of thee 

geserveerd met natuurlijk weer een mooi 

stukje vlaai. Daarmee wordt het arrangement 

afgesloten en heeft  alle tijd om rustig naar 

huis te gaan.  

Wie dit arrangement boekt ontvangt een aantal 

vouchers die je zelf kunt afdrukken op een A4 

en overhandigen bij de verschillende 

gelegenheden; desgewenst sturen we een 

gedrukt exemplaar op.   

 

 



U ontvangt vouchers voor:  
 

• koffie/thee en vlaai museum Vaals  

• toegangsbewijs museum Vaals  

• driegangendiner museumcafé Vaals  

• ontbijt bij Harry de warme bakker in 
Simpelveld  

• toegangsbewijs museum de Schat van 
Simpelveld met expositie Franciscus van 
Sales  

• koffie/thee en vlaai museum Simpelveld  
 
Voor de toegang tot het gastenverblijf voor 
de overnachting ontvangt u  via uw 
telefoon  een app, waarmee u zelfstandig 
de buitendeur kunt openen.  

 

Kosten en boeken  

Kosten voor het totale arrangement bedragen  

€ 95,- per persoon. Voor een tweepersoons 

arrangement betaalt u € 175,-. In dat geval 

wordt er een tweede bed in de kamer bijgezet. 

Zoals gemeld verblijft u in een eenvoudige 

zusterkamer met een wasbak op de kamer en 

toilet en badkamer op de gang. Er zijn enkele 

kamers met eigen sanitair (toilet en douche) op 

de kamer, de meerprijs daarvoor bedraagt      

€ 15,-  ongeacht of u die met een of twee 

personen gebruikt.  

Met dit arrangement hopen we velen van 
u  een mogelijkheid te bieden  om de 

tentoonstelling te bezoeken. Voor verdere 

info en/of boeken kunt u een mailtje 

sturen naar:   jackdegroot@oblaten.osfs.nl.  

 

Wij voegen er nog het volgende aan toe:  

Openingstijden museum: donderdag en 

vrijdag  van 11.00 – 17.00 uur, zaterdag en 

zondag     van 13.00 – 17.00 uur 

 

Neem alvast eens een kijkje op de website van 

het museum: 

www.deschatvansimpelveld.nl 

Meer dan de moeite waard! En mocht u 

besluiten de reis te aanvaarden, dan wensen 

wij u hierbij alvast een goede reis en heel veel 

inspiratie en plezier! 

 

Loes Wiggerts en Wil Vos 

 

 

 

 

Koeientrofee 2022 

Afgelopen 30 september was er in het Huis 

van Eemnes weer de uitreiking van de 

jaarlijkse Koeientrofee voor de beste 
vrijwilligers.  

Namens onze parochielocatie hadden we 
Mieke van Schaik-Post genomineerd voor het 

vele werk dat zij doet voor onder andere de 
Eerste Communie en het Liturgisch Schema. 

Voor dat laatste steekt zij veel werk in het 
overleg met pastores en andere betrokkenen 

voor het regelen van de vieringen. Mieke was 

eerder ook lid van de Pastoraatsgroep.  
 

 

Gert van den Brink was genomineerd door 

Amerpoort maar doet natuurlijk ook heel veel 
werk voor onze kerk. Hij is een van de 

voorlieden van de ploeg die het kerkhof en de 
tuin onderhoudt. 
 

 

Iedereen die voorgedragen wordt krijgt een 

klein zilverkleurig kalfje. Daarna worden er 
vijf genomineerd voor de grote Koe. Mieke en 

Gert behoorden tot deze vijf. Uiteindelijk werd 
Gert tot vrijwilliger van het jaar verkozen en 

kreeg de grote zilverkleurige koe. Mieke mocht 
een bonte koe in ontvangst nemen. 

Beiden hartelijk gefeliciteerd! 

 

De Locatieraad en Pastoraatsgroep 

mailto:jackdegroot@oblaten.osfs.nl
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Adventskrans maken 
 

Het is een gezellige en voor kinderen ook heel 
begrijpelijke traditie om iedere zondag van de 

Advent een kaarsje aan te steken op de 
Adventskrans  om zo rustig aan toe te leven 

naar Kerstmis. Natuurlijk is het dan het 

mooiste, wanneer je er vanaf het begin aan 
mee kunt doen, dus vanaf de eerste zondag  

van de Advent.   
 

 

Daarom gaan we op vrijdag 25 november aan 
het knutselen. We maken we samen een 

groene krans met vier kaarsen en paarse 
linten. De eerste zondag van de Advent is in 

de kerk ook de eerste dag van een nieuw jaar. 
Dat betekent dat we op Oudejaarsdag bij 

elkaar zijn. Zoiets moet je natuurlijk ook 
vieren. Dat zullen we dan ook zeker doen, na 

het vertellen van het Godly Play verhaal over 

het kerkelijk jaar dat rond is. Als de kransen 
af zijn zegenen we ze in de kerk.  

Dit is een ouder-kind activiteit. Zin om mee te 
doen?  

 
Vrijdagmiddag 25 november om 15:15 uur in 

de Schoter naast de Nicolaaskerk in Eemnes. 

 
Opgave: 

Mieke van Schaik   post4mieke@live.nl
 

Opgave is vanwege de inkoop van materialen 
mogelijk tot 19 november.  

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

Gijsbertus Cornelis Louis 
Vlamings 

 
Gijs werd geboren op 

1 augustus 1925 in 
Steenbergen als 

tweede in een gezin 
van negen kinderen. 

Hij volgde een 

kunstopleiding aan 
de Academie in 

Tilburg. Hij trouwde 
met Threes Boddeke 

en ze kregen drie 
dochters en een 

zoon.  

 
Acht kleinkinderen brachten vreugde in hun 

leven. En Gijs mocht het zelfs meemaken om 
overgrootvader te worden. Het gezin Vlamings 

woonde aanvankelijk in Hilversum en vanaf 
1974 aan de Ploeglaan in Eemnes. Naast zijn 

werk heeft Gijs vooral genoten van zijn hobby 
archeologie. Hij heeft op dat gebied diepgaand 

onderzoek verricht. 

 
Het leven was voor Gijs niet altijd 

gemakkelijk. In 2013 stierf zijn vrouw Threes 
en hij heeft ook moeten meemaken dat hun 

dochter Simone en zoon Diederic aan de ziekte  
ALS overleden. In zijn laatste jaren vond hij 

steun bij zijn partner Gemma. 
 

In april kon hij niet langer in zijn huis aan de 

Ploeglaan blijven. Hij werd opgenomen in 
Hilversum. Vorige week zaterdag 24 

september werd hij getroffen door een 
bloedvergiftiging. Hij werd overgebracht naar 

het ziekenhuis in Hilversum  Daar is hij op 
zondag 25 september jongstleden op 97-jarige 

leeftijd overleden. Zaterdag 1 oktober heeft de 

crematie plaatsgevonden in Laren. 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

In dankbare herinnering 

Spreuk van Franciscus van Sales: 

 

 
 

De allerbeste remedie tegen de angst voor onze 
dood is te denken aan Hem die ons leven is. 
Denk nooit aan het één zonder aan het ander 
te denken. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allerzielen  

Overledenen 2021 – 2022   

27-10-2021              Corry van den Tweel – Hoofd             94 jaar   

01-11-2021          Frans van Valkengoed     87 jaar   

05-11-2021          Hennie Beukeboom     69 jaar 

22-11-2021  Mieke van Dongen – de Coo    76 jaar 

07-12-2021  Gerard Makker      72 jaar 

19-12-2021  Sien van Hamersveld - van Hamersveld  82 jaar 

14-01-2022  Peter Wagenaar      85 jaar 

24-01-2022  Hannie Nap – Veenhof     84 jaar 

31-01-2022  Ria van de Kleij      87 jaar 

08-02-2022  Ruth Fokken      90 jaar 

10-02-2022  Jeannette van der Geest – Toorenburg  83 jaar 

16-02-2022  Greet Hilhorst – de Ridder    87 jaar 

28-03-2022  Elly Horst - Telleman     77 jaar 

31-03-2022  Diny Peters – Rekelhof     87 jaar 

06-04-2022  Aartje van Daatselaar - van Oostrum  89 jaar 

24-05-2022  Truus Hartog – Huiden      93 jaar  

01-06-2022  Wim Rigter       64 jaar 

11-07-2022  Marianne Goossens – Compeer   75 jaar 

16-08-2022  Henk Wiggerts      86 jaar 

17-08-2022  Caroline Groenestein - Glazemaker   90 jaar 

26-08-2022  Fons van Sprundel     82 jaar 

27-08-2022  Gerard Willenborg     92 jaar  

25-09-2022  Gijs Vlamings      97 jaar   
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                                                     Liturgierooster 

Datum Vieringen kerk Aanvang Voorganger Bijzonderheden 

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 Samenzang 

Do    10 nov Communieviering 10.00 uur Loes en Toontje Seniorencatechese 

Zo    13 nov Communieviering  10.00 uur W. Sarot Jongerenkoor Nicoza 

Zo    13 nov  11.30 uur  Kidskerk 

Do   17 nov Communieviering 10.00 uur W. Sarot  

Zo    20 nov Communieviering 10.00 uur PGV Gemengd koor 

Do    24 nov Communieviering 10.00 uur PGV  

Zo    27 nov Eucharistieviering  9.00 uur G. Nijland 1eAdventszondag, Samenz. 

Do     1 dec Communieviering 10.00 uur W. Sarot  

Zo     4 dec Communieviering 10.00 uur A. v. Gaans 2eAdventszondag,Samenz. 

Do     8 dec Communieviering 10.00 uur C. Lavaleije Seniorencatechese 

 

  
 

  

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   secretaris: Mascha van Oosterhout 
     kerkeemleden@gmail.com   kerkeemsecr@gmail.com 
Redactie     Vierkante Bosje 53, Eemnes  budgethouder: John van der Kolk 
kerkeemzeem@gmail.com       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 

Nico Seure  06-10157979 
Parochiesecretariaat    rkeemnes.kerkhofbeheer@gmail.com  
 secretariaat@marthamaria.nl   
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