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Onder de druk uit spelen 
 

Steeds vaker kampen jongeren met sombere 
gedachten. Voor hen ligt de lat hoog; de druk 

van het studeren, het volgen en gevolgd 
worden via instagram en facebook, zorgen 

over de toekomst, de sociale druk om vooral 

plezier te hebben en een bijbaantje om alles te 
bekostigen. Hoe ga je met die druk om? 

 
Ook in het profvoetbal is de druk hoog. De 

druk om te moeten presteren en de druk 
vanuit de media. Veel voetballers vinden steun 

bij God. Vaak zien we ze op het veld naar de 
hemel wijzen of een kruisje maken. Tijdens 

het WK in Qatar ging dat nog een stapje 

verder. Een belangrijk deel van de 
Oranjespelers kwam regelmatig samen in 

religieuze bijeenkomsten om rust in het hoofd 
te krijgen. Zij spraken met elkaar over wat zij 

moeilijk vinden.  Zo ontstond een hecht 
teamverband en vonden zij steun bij God en 

bij elkaar.  
 

 
 

Ik gun het jongeren ook; een vriend(in) of 

hogere macht om onzekerheden, problemen of 

verdriet mee te delen. Iemand die er altijd voor 
je is en voor wie je je niet anders hoeft voor te 

doen als wie je bent.  
 

Eerhard Huiden, Locatieraad 

Wij zijn samen onderweg  
29 januari: voorstelviering 1e communie  
 

 

 
Op 14 januari gaan we van start met de 

Eerste communievoorbereiding. Twaalf 
communicantjes hebben er zin in om de 

komende maanden thuis te raken in onze 

kerken en vertrouwd te raken met Jezus. 
Maar eerst moeten we elkaar een beetje leren 

kennen. Want de kinderen komen allang niet 
meer uit hetzelfde dorp, laat staan van 

dezelfde school. Nu gaat dat onder kinderen 
gelukkig behoorlijk snel, zeker als ze werken 

aan hetzelfde doel. En dat doel is helder, we 
gaan straks aan tafel met Jezus.  

 

De voorstelviering gaat over het geluk dat je 
onderweg met Jezus kan vinden. Dat is wel 

heel ander geluk dan het hebben van veel geld 
of veel vrienden. Past het geluk dat Jezus ons 

aanbiedt een beetje bij ons, is daarom de grote 
vraag. We gaan het zien en horen. Kom je ook 

kennismaken met onze communicantjes?  

 
Mieke van Schaik  
Werkgroep 1e Communie 
 

 



De Drie wijzen ontmoeten  
de ware koning  
8 januari: Kidskerk, half twaalf  

 

 
 

In Kidskerk vieren we op 8 januari Drie 

Koningen. We volgen de lange reis van de 
sterrenkijkers die  helaas niet helemaal trouw 

de ster volgen en per ongeluk terecht komen 
bij de verkeerde koning, koning Herodes. Deze 

koning, die graag veel macht heeft, schrikt als 
hij hoort dat er ergens een kleine koning is 

geboren.  En hij maakt slechte plannen.  

 
De Drie wijzen vervolgen uiteindelijk hun reis 

naar de stal en vinden het kindje Jezus. Alle 
kinderen zijn welkom als kleine koningen met 

een kroon op het hoofd. Tijdens het limonade 
drinken zijn we benieuwd wie het cakeje met 

de rozijn vindt. Want dat wordt de nieuwe 
koning!  

 

Welkom in deze viering die de Kerstperiode 
afsluit!  

 

 
 

Bedevaart naar Lourdes 
 
Het is in Lourdes aan de oevers van de Gave 

dat Maria achttien keer aan de 

molenaarsdochter Bernadette Soubirous 
verscheen. De Dame verzocht Bernadette om 

een kapel te laten bouwen en zo geschiedde.  
 

Onder het toeziend oog van Maria bezoeken 
ieder jaar duizenden mensen met hun eigen 

verhaal en met hun eigen rugzak Lourdes.  De 

bijzondere en betekenisvolle plek, het samen 
zijn, de gesprekken en ervaringen die 

gedurende de bedevaart gedeeld worden, 
veranderen iedereen. Lourdes is voor hen 

meer dan alleen maar een plek waar hemel de 
aarde raakt; Lourdes voelt als thuiskomen. 

 

 
 

Het zou mooi zijn om dit met veel mensen uit 

onze eigen parochie te kunnen  beleven. Van 
27 april t/m 5 mei 2023 organiseert het 

Aartsbisdom Utrecht opnieuw een bedevaart 
naar Lourdes. Dit is alweer de vijfde keer. 

Voor meer informatie nodigen wij u uit voor 
een bijeenkomst op: 

 
Dinsdag 17 januari  

19.30 uur  

Sint Josephkerk in Hooglanderveen 
 

Woensdag 18 januari  
20.00 uur  

Michaëlkerk in De Bilt 
 

 
Riet Hilhorst   
tel. 0626126183  
 
                                                                              

 
Het volgende Zeem Nieuws verschijnt 

begin februari. 
Aanleveren van kopij uiterlijk 15 januari. 

 
 
 



 

 
 
Net als iedereen heeft ook de kerk met 
stijgende kosten te maken. Om uw kerk 

draaiende te houden vragen we eens per jaar 
een financiële bijdrage. Deze maand is het 

weer zover. In de 2e helft van januari kunt u 
hierover een brief verwachten.  

 

Sommigen onder u zullen voorzichtig moeten 
zijn met hun bijdrage, maar misschien dat 

anderen een extra steentje kunnen bijdragen. 
Met vereende krachten hopen we van actie 

Kerkbalans wederom een succes te maken. 

 
Eigentijdse herderstocht  

 

 
 
Na twee jaar van afwezigheid was er in de 

aanloop naar kerst weer een herderstocht in 
Eemnes. Op verschillende locaties werd er 

door de vele vrijwilligers gezongen, gedanst en 
geacteerd. De enige betaalde kracht was een 

dromedaris die voor kameel speelde. De 
dromedaris had zich goed in de rol verdiept en 

speelde overtuigend ondanks het overduide-

lijke gemis van één bult.  
 

Het kerstverhaal werd met een eigentijdse 
twist vertelt en gespeeld. Dat bleek een schot 

in de roos, de voorbijtrekkende bezoekers 
vermaakten zich prima, ondanks de vrieskou. 

Met koude tenen maar met een verwarmd hart 

keerde iedereen tevreden huiswaarts. 
 

Vrijwilligers in een glansrol 
 

 
 

Na een aantal jaren was het dan eindelijk 
weer zover; er kon weer koper gepoetst worden 

en volgens de kosters, was dit ook hard nodig. 
Door Covid was dit helaas niet mogelijk 

geweest maar nu kon het weer.  
 

Emmy Peek was druk geweest met de opzet 
hiervan en had een groot aantal dames bereid 

gevonden om te komen helpen. Ook waren er 

extra mannen gevraagd om bij deze klus te 
helpen. Zij klommen op de steigers om de 

kronen te ontmantelen en er stonden weer 
andere vrijwilligers klaar om het kaarsenvet er 

af te smelten. Daarna ging het in grote teilen 
naar De Waker waar de dames al met de 

poetsdoeken klaar zaten.  

 
Heel gezellig zo’n ochtend waar onder druk 

gepraat en gelach al het koper- en zilverwerk 
onderhanden werd genomen. Aan het einde 

van de ochtend blonk alles weer als nieuw. 
 

Als  parochiegemeenschap zijn wij o zo blij 
met zoveel vrijwilligers, want vele handen 

maken licht werk. Lieve mensen dank jullie 

wel, het was weer geweldig en alles straalt ons 
weer tegemoet. Kijkt u straks maar eens rond, 

dan ziet u het wel. 
 

De Pastoraat groep 
 

Lief & Leed 

Hoort u dat er iemand in uw omgeving ziek is, 
gevallen of opgenomen in een ziekenhuis, 

revalidatiecentrum of iets dergelijks wilt u dit 
dan doorgeven aan de leden van de 

pastoraatgroep of het secretariaat?  
Wij zijn dan in de gelegenheid deze personen 

aandacht te schenken. 
 



 

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: 

   
    
De Locatieraad, de pastoraatgroep en de Redactie van Z    
    
    
    
    
    
    
    
 

                                                    Liturgierooster 

Datum Vieringen kerk Aanvang Voorganger Bijzonderheden 

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

Zo      1 jan Communieviering 11.00 uur C. Lavaleije Nieuwjaar 

Do     5 jan Eucharistieviering 10.00 uur M. Meneses  

Zo      8 jan Eucharistieviering   9.00 uur J. Skiba Samenzang 

 Kidskerk 11.30 uur W. Sarot Kidskerk 

Do    12 jan Communieviering 10.00 uur L. Wiggerts & 

T. v.’t Pad-Bosch 

+ Seniorencatechese 

Zo     15 jan Communieviering 10.00 uur A. van Gaans Samenzang 

Do    19 jan Communieviering 10.00 uur W. Sarot  

Zo     22 jan 

 

Oecumenische 

viering in Laren 

11.00 uur  In de Basiliek in Laren 

Do    26 jan Communieviering 10.00 uur PGV  

Zo    29 jan 

 

Communieviering 10.00 uur W. Vlooswijk Voorstelviering 1e comm. 

Gemengd koor 

Do     2 feb Communieviering 10.00 uur B. v. Wilgenburg  

Zo     5 feb Eucharistieviering   9.00 uur G. Nijland 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  
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