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Voorwoord  
 

Geen mens weet wat de 365 dagen van 2023 
ons gaan brengen. Wel zien we uit en hopen 

en blijven we bidden om vrede in Oekraïne 
en  andere landen waar oorlog gevoerd wordt. 

Heel veel vrijwilligers gaan zich weer inzetten 

voor allerlei activiteiten en kinderen vullen 
stempelkaarten. Het synodaal proces gaat 

verder, dus sluit aan bij de gesprekken, het 
gaat over de toekomst van onze eigen locatie. 

Meedoen is ook mede de koers bepalen van 
onze eigen geloofsgemeenschap. Want dat is 

toch wat we willen? Doorgaan met vieren in en 
om onze Nicolaaskerk? Er is een 

jongerenkoor, een parochiekoor met mooie 

gezangen en liederen en met hulp van de 
muzieklerares van de Mariaschool en 

Hobbitstee hadden we een klein kinderkoor 
met Kerstmis.  

Laten we die actieve levendige gemeenschap 
blijven waar we oog hebben voor wie uit het 

zicht zijn geraakt. Wees welkom, juist als je al 

even door allerlei omstandigheden ons niet 
meer hebt kunnen ontmoeten, u, jij hebt ons 

zo veel te bieden! We hebben elkaar nodig, dus 
vraag eens aan iemand om weer met je mee te 

komen naar de viering, het koffie drinken na 
afloop. Dat is ontmoeten, dat is ook kerkzijn. 

Is het vervoer een probleem dan proberen we 
het op te lossen. Ik hoor rond om mij, dat we 

toch wel gaan sluiten als er geen aanwas aan 

de onderkant is; dat wij een sterfhuis zijn; dat 
wij het licht gaan uitdoen. Maar ik wil niet 

doemdenken, laat 2023 het jaar zijn dat we 
met onze (klein) kinderen in gesprek gaan over 

het belang van de geloofsgemeenschap, 
waarom wij het een fijne plek vinden om met 

elkaar die gemeenschap te zijn. Ik kijk uit 

naar nieuwe gezichten, welkom! 
 

Toontje van ’t Pad Bosch – de Bekker, 
Pastoraatgroep  

Nieuws van werkgroep Kidskerk 
 

Voor één van ons wordt 2023 

een bijzonder jaar: Daniëlle is 

zwanger (yes, yes)  en zal vanaf 
half mei een tijd afwezig zijn. 

Heel hartelijk gefeliciteerd, 
Marcel en Daniëlle. We hopen 

dat je een goede zwangerschap 
mag hebben.  

 
Maar als Daniëlle straks met zwangerschaps-

verlof is en het daarna thuis ook een beetje 

drukker wordt, is het wel heel fijn wanneer er 
versterking komt voor de werkgroep. Anders 

zijn we genoodzaakt om de Kidskerk een 
poosje stil te leggen. Wij hopen daarom heel 

hard dat er iemand in onze werkgroep bij 
komt. Of nog beter, twee mensen. Heb je zin 

om de groep te versterken en te inspireren met 

frisse ideeën, meld je bij één van ons. De 
kidskerk is eenmaal per maand, vergaderen 

doen we slechts twee maal per jaar.   
 

Geen Kidskerk op zondag 12 februari   
Annemarie en Daniëlle doen beiden mee aan 

een musical over Jozef en hebben op 12 
februari een uitvoering. Wies is dat weekend 

in een kerk in een ander dorp. Daarom vervalt 

de Kidskerk op 12 februari.  

 
Op zondag 12 maart Feest!  

Kidskerk bestaat alweer tien jaar. Natuurlijk 
gaan we dat vieren. Kom je ook op ons feestje?  

 
Het is een feestje voor 

iedereen die Kidskerk een 
warm hart toedraagt en we 

hopen op veel belangstelling 

voor onze feestelijke viering. 
Dus zet de datum alvast in 

je agenda.  
 



Buurtgezinnen voor gezinnen 
 

In ieder gezin zit het weleens tegen. Maar 
soms duurt zo’n periode te lang en stapelen 

problemen zich op. We kunnen het ons 

allemaal voorstellen: ziekte in het gezin, 
tijdelijke overbelasting door bijvoorbeeld een 

scheiding of verhuizing of een kind dat extra 
zorg nodig heeft. Zo'n situatie vraagt veel van 

ouders en soms dreigt de emmer dan over te 
lopen. Dan lukt het niet meer om op ieder 

moment voldoende tijd en aandacht aan de 
kinderen te besteden. Of aan jezelf. 

 

Voor die gezinnen bestaat er in Eemnes, Laren 
en Blaricum een mooi initiatief: 

  
Voor overbelaste gezinnen zoekt 

Buurtgezinnen op een laagdrempelige manier 
een steungezin onder het motto: opvoeden 
doen we samen! Dit steungezin helpt en biedt 

steun gericht op de kinderen. Buurtgezinnen 
wil zo voorkomen dat de kinderen gaan lijden 

onder de gezinsproblemen. De steun varieert 
van een dagdeel per 1 of 2 weken tot twee 

weekenden per maand en alles ertussenin. 
 

Kun jij deze steun wel gebruiken of wil je juist 

steun geven? Meld je dan aan op de website: 
https://www.buurtgezinnen.nl/aanmelden.  

 
Heleen Zomers is de coördinator en komt 

graag bij je langs om vrijblijvend kennis te 
maken. Liever eerst wat meer informatie? 

Neem een kijkje op Buurtgezinnen.nl of neem 
contact met Heleen op: 06-2679306 of 

heleen@buurtgezinnen.nl. Buurtgezinnen kun 

je ook volgen op Facebook via Buurtgezinnen 
in Eemnes.  

 
UITNODIGING 

Na afloop van de viering op zondag 12 

februari is er in de Schoter een openbare 
vergadering waarin u wordt bijgepraat  
over het wel en wee van onze locatie.  

U bent van harte welkom. 
 

 

Eerste communie 
 

Het was voor iedereen even een beetje 

spannend, de start van de eerste communie 
op 14 januari in Eemnes. Voor het eerst 

waren er maar liefst vier verschillende locaties 
die samen begonnen aan de voorbereiding op 

het grote feest straks in juni. Maar het bleek 
heel leuk en gezellig te zijn, een groep van 14 

kinderen, afkomstig uit De Bilt, Eemnes, 
Soest en Soesterberg met hun ouders.  

 

We hebben onder andere samen gepuzzeld op 
de volgorde van een eucharistieviering. Want 

net als bij judo, zwemles of dansles, zijn er 
regeltjes in de kerk waaraan we ons houden. 

Zo weten we wat we eerst gaan doen en wat 
erna. Daarom hebben we samen ook al een 

klein beetje geoefend met het kruisteken, 

waarmee we elke viering beginnen. En het 
Onze Vader klonk alvast een keertje. 

 
Op 29 januari stelden de communicantjes uit 

Eemnes zich voor in de Nicolaaskerk. Op 19 
februari zullen de communicantjes uit Soest 

en Soesterberg hun gezicht laten zien in een 
viering in de Carolus Borromeuskerk. En ons 

communicantje uit De Bilt mag lekker kiezen 

tussen deze twee vieringen. Welkom lieve 
communicantjes, heel erg leuk dat jullie er 

zijn! 
 

Werkgroep Eerste communie 
 

Actie Voedselbank succesvol  
 

Op 4 december startte onze actie. De eerste 

twee weken liep het nog niet hard, daarna 
ging het beter. Vooral in de Devotiekapel 

werden dagelijks veel producten gebracht, 
zelfs in tassen en dozen, zoals een 

kerstpakket. Ook opvallend veel keukenpapier 
en toiletpapier.  Ik moest er dan ook  

regelmatig heen om alles  veilig te stellen. 

 
Al met al een heel mooi resultaat met weer 

veel verschillende producten. De vrijwilliger 
van de Voedselbank kon dan ook op 27 

december 20 gevulde kratten ophalen.  
Namens de Voedselbank dank ik u hartelijk 

voor al uw gulle gaven! 
 

Henk Hendriks 
Locatieraad, diaconie 

 

http://www.buurtgezinnen.nl/
mailto:heleen@buurtgezinnen.nl


De tijd vliegt! 
 

De oliebollenlucht is uit de Schoter en de 
Waker verdwenen en na de nodige 

nieuwjaarsborrels gaan wij weer op naar het 

voorjaar.  
 

Wij hebben als Pax Kinderhulp Eemnes weer 
een goed jaar gedraaid en konden een 

recordbedrag bijschrijven op onze rekening. 
Waarschijnlijk gaan wij dit jaar naar Armenië 

om ter plaatse een vakantieweek te draaien. 
De situatie in de regio is nog steeds te 

dreigend waardoor wij niet verwachten dit jaar 

kinderen naar Eemnes te kunnen halen.  
 

                    
 

Ik heb het gevoel dat de tijd steeds sneller 
gaat. Waren wij kortgeleden nog de kerststal 

aan het opruimen, nu maken wij ons al weer 
op voor het askruisje op 22 februari. Zelfs het 

weer is van streek. In plaats van winter leek 

het de afgelopen tijd wel herfst. Wij kregen 
geen sneeuwvlokken maar veel regendruppels. 

De vastentijd is ook een tijd van bezinning. In 
onze 24/7 samenleving is het wel eens goed 

om niet altijd ‘aan’ te staan. Wij hoeven niet 
de woestijn in te trekken om even een stapje 

terug te doen, maar ik denk dat het niet voor 

niets is dat bij alle geloven een tijd van vasten 
is ingebouwd.  Het is opvallend dat bij steeds 

jongere mensen burn-out verschijnselen 
optreden. Je hoeft niet overal en altijd 

bereikbaar te zijn, het ritme van de appjes-
ping regeert ons leven niet; na een 

ontspannen wandeling of een goede nachtrust 
is er tijd genoeg om op de social media te 

reageren. Ik was laatst in de Sint Pietersberg 

groeve in Maastricht en daar stond een hele 
wijze tekst ‘De tijd bestaat alleen maar omdat 

anders alles tegelijk zou gebeuren’.  
 

In de pastoraatgroep namen wij afscheid van 
Lidy Kouwenhoven, lid van het eerste uur. Na 

haar secretariaatsrol trad zij toe tot de 
pastoraatgroep waar zij lange tijd de goed 

geïnformeerde drijvende kracht was. Wij 

hebben vorig jaar Toontje bereid gevonden 
haar rol gedeeltelijk in te vullen en zijn nog 

naarstig op zoek naar een vierde lid. Zo zie je 
maar, Lidy telde voor twee. Lidy, bedankt voor 

je tomeloze en toegewijde inzet! 
 

Carel Jungerling, Pastoraatgroep   

Jeugdactiviteiten 
 

In het nieuwe jaar staan weer een aantal 
activiteiten gepland. Houd Zeem nieuws maar 

goed in de gaten. De stempelkaarten kunnen 
de volgende keer worden bij gestempeld.  

 

Afgelopen periode zijn we druk geweest met de 
Kerstviering van de Mariaschool, waar we onze 

bescheiden bijdrage aan geleverd hebben. 
Verder met de gezinsviering voor Kerstmis, 

waar veel jonge gezinnen aanwezig waren en 
waar de PGV een mooie en actieve viering 

heeft verzorgd.  

 
Ook was het geweldig te zien dat voor ons 

Jongerenkoor een heus schoolkoor stond te 
zingen onder leiding van  juf Thamar, de 

muziekdocente van de Mariaschool en 
Hobbitstee. Nog niet echt groot, maar elk 

begin is er één. Zaadjes groeien onder 
aandacht, dus wie mee wil doen, meld je bij 

juf Thamar! Wie weet kan er dit jaar bij de 

viering van de eerste communie weer een 
kinderkoor haar opwachting maken, dat zou 

toch mooi zijn! Dus ouders, praat hier eens 
over met uw kind en geef je op bij de juf. 

 

     
 

Kindje Wiegen van de Kidskerk was ook zeer 

geslaagd, ook hier waren er zo’n 25 kinderen 
met ouders en grootouders naar toe gekomen. 

Er waren veel engelen, herders, koningen, 
loslopende dreumesen en er was zelfs een 

heus Kindje Jezus, die zoet het verhaal en alle 
kinderen om zich heen opnam.  

 
Dank aan de Familie Klarenbeek, het 

Jongerenkoor dat zich niet onbetuigd liet. 

Dank – dank – dank aan iedereen die de 
vieringen met jonge kinderen zo geweldig 

hebben opgeluisterd. 
 

Mieke van Schaik  
Toontje van ’t Pad Bosch – de Bekker 
                                                                              

 
Het volgende Zeem Nieuws verschijnt 

begin maart. 
Aanleveren van kopij uiterlijk 15 februari. 

 



 
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 

Zo    29 jan 
 

 

Communieviering 10.00 uur W. Vlooswijk Voorstelviering          
eerste communicantjes 

Jongerenkoor 

Do     2 feb Communieviering 10.00 uur B. v. Wilgenburg  

Zo      5 feb Eucharistieviering   9.00 uur G. Nijland Samenzang 

Do     9 feb 

Communieviering 10.00 uur L. Wiggerts & 

T. v.’t Pad-Bosch 

+ Senioren catechese 

Zo    12 feb Communieviering 10.00 uur B. v. Wilgenburg Samenzang  
+ openbare vergadering 

Do    16 feb Communieviering 10.00 uur W. Sarot  

Zo    19 feb Communieviering 10.00 uur PGV Samenzang 

Wo    22 feb Gebedsviering 19.00 uur W. Sarot Aswoensdag 

Do    23 feb Communieviering 10.00 uur PGV  

Zo    26 feb 
 

Communieviering 10.00 uur PGV Gemengd koor  
1e zondag van de vasten 

Do    2 mrt Eucharistieviering 10.00 uur  G. Nijland  

     

 
 

 
 

  
 

  

 

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  Carel Jungerling  035-5387601 kerkeemcomm@gmail.com 
Het locatiesecretariaat is geopend op Hans Albers  06-26744576    
Maandag van 9.00 – 12.00 uur  Toontje van ‘t Pad Bosch  06-23314233 Vertrouwenspersoon 
Donderdag van 9.00 – 13.00 uur       Loes Wiggerts: 06-40415684 
IBAN Bank:   NL20 RABO 0315.9015.35 Kerkhofbeheer 
Kerkbalans:  NL86 RABO 0315.9416.69 Nico Seure  06-10157979 Redactie 

rkeemnes.kerkhofbeheer@gmail.com  kerkeemzeem@gmail.com 
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