
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Zeem nieuws 
 

 

 
Informatieblad van de RK geloofsgemeenschap H. Nicolaas Eemnes- maart 2023 

 
 

‘Vandalisme’ in onze kerk?  
 

Meestal ga ik vooraan zitten als ik naar de 
kerk ga. Dan zit ik lekker dichtbij en word ik 

niet afgeleid door mensen die voor mij zitten. 
Misschien voor sommigen onbegrijpelijk, maar 

vroeger op school zat ik ook altijd graag 

vooraan :) 

Een tijdje geleden echter – ik was net beter 

van corona – besloot ik voor de veiligheid van 
anderen, achterin te gaan zitten. Tot mijn 

verbazing zag ik dat de banken daar vol 
gekerfd zijn met figuurtjes, namen, teksten en 

zelfs hartjes. Zoals je dat wel vaker ziet op een 
openbaar bankje in een park, maar wat je niet 

gauw verwacht in de kerk. 

 

Kennelijk hebben, waarschijnlijk kinderen, 
zich daar achterin ooit erg zitten vervelen 

tijdens de mis. Of misschien was het een 
verliefd stelletje dat expres achterin ging 

zitten, waar niemand op hen zou letten. Ze 
bezegelden hun liefde door een hartje in de 

bank te kerven.  

 

 

 

 

 

Nu bestaat onze kerk, zoals u weet, inmiddels 

meer dan 175 jaar. Tegenwoordig zijn er geen 
baldadige jongeren meer in de viering. Dit 

moet dus jaren geleden gebeurd zijn, toen de 
kerk iedere zondag nog vol zat en zelfs overvol 

met de feestdagen. Waarschijnlijk zijn de 
’daders’ inmiddels al bejaard.  

Misschien denkt u, nu u dit leest ietwat 

besmuikt: ‘Ja, dat was ik’. 

Het intrigeert mij wel wat er vroeger daar 

achterin de kerk zo stiekem gebeurde. Het is 
een stukje geschiedenis dat we niet meer 

wegpoetsen. Ga gerust eens een keertje kijken 
na de viering. Misschien herkent u de teksten 

en kent u het verhaal dat erbij hoort. Ik zal 
het waarschijnlijk nooit weten. Maar ik hoop 

in ieder geval dat diegenen waarvoor de 

hartjes daar in de banken gekerfd staan, 
samen heel gelukkig geworden zijn.  

Mascha van Oosterhout 

 

 



Ontmoeten in Lourdes  
 

 
 
Met zo’n zes miljoen pelgrims per jaar is 

Lourdes een van de populairste bedevaarts-
oorden ter wereld. Maar tegenwoordig gaan de 

pelgrims om andere redenen naar Lourdes 

dan voorheen. Vorige generaties reisden naar 
Lourdes om Onze-Lieve-Vrouw te danken en 

vooral om genezing af te smeken. De moderne 
pelgrim zoekt innerlijk vernieuwing. Het 

verlangen naar genezing staat niet langer 
centraal en maakt plaats voor rust en 

bezinning. Ontmoeting staat centraal, de 
ontmoeting met Maria en Bernadette, maar 

ook de onderlinge ontmoeting.  

 
Ter voorbereiding van de bedevaart reist een 

kaars langs de kerken van de OLVA en de 
M&M parochie. Deze kaars blijft twee weken 

in een kerk en reist dan door naar een 
volgende locatie. Binnenkort brandt de kaars 

in Eemnes. Er staat een brievenbus bij met 

briefjes en enveloppen, zodat u een intentie 
kunt meegeven voor Maria. Deze nemen we 

mee naar Lourdes. U kunt ook een gift in de 
brievenbus doen voor mensen die graag naar 

Lourdes willen gaan maar het zelf niet kunnen 
bekostigen. De reis vindt plaats van 27 april 

tot 5 mei 2023.  
 

Voor meer informatie kunt contact opnemen 

met Riet Hilhorst, tel. 06 26126183 
 
 
De camino van  pastoor Skiba 
 
Op donderdagavond 9 maart geeft pastoor 

Joachim Skiba een lezing over zijn camino 
naar Santiago de Compostella. Aan de hand 

van foto’s en verhalen krijgt u een bijzonder 
inkijkje in zijn ervaringen. U bent van harte 

welkom!  

 
Aanvang 20.00 uur. 

De Sleutel,  Steenhoffstraat 41 in Soest. 

 
 

Pasen in Oekraïne 

Als voorbereiding op het hoogfeest van 
Pasen hebben wij dit jaar Oekraïners 

uitgenodigd om te vertellen over hoe Pasen in 

Oekraïne gevierd wordt. Op woensdagavond 8 
maart a.s. bent u van harte welkom om met 

hen in gesprek te gaan en kennis te maken 
met hun rituelen. De ontmoeting met 

medemensen uit een christelijke cultuur kan 
ons helpen om toe te leven naar ons Pasen in 

Nederland. 

 
De avond begint om 20.00 uur in De Schoter. 

Er zal een Nederlands-Oekraïense tolk 
aanwezig zijn om te vertalen. Graag tot ziens! 

 
Belinda Huiden, Steuncomité Eemnes-Oekraïne 
Ben Geerligs, Volwassenenkatechese 
 

 
 

Een kastje voor een Minibieb 
 

Verspreid over Eemnes zijn er een aantal 
minibiebs te vinden. Kastjes op openbare 

plaatsen waar iedereen boeken kan lenen, 
ruilen of achterlaten. Met elkaar en voor 

elkaar dus. Een parochiaan kwam op het idee 
om ook bij de kerk een minibieb te plaatsen, 

maar dan speciaal voor bijbels en andere 

boeken die een link hebben met het geloof. 
Ook voor kinderbijbels zou dit een ideale 

uitleen- en ruilplek zijn!  
 

Gedacht wordt aan een kastje op wieltjes. Het 
kastje kan dan 's nachts in de bidkapel staan 

en 's morgens buitengezet worden. Wie heeft 

een geschikt weerbestendig kastje, wil er een 
maken of wil meedenken?  

Bel 06-14968761 of email post4mieke@live.nl 
 

Mieke van Schaik 

 

mailto:post4mieke@live.nl


Voorbereiding op vormsel start 
Voor tieners vanaf groep acht   
 

“Er komen onderwerpen aan bod waar we het 
thuis niet over hebben. Je leert elkaar en je 
kind wat beter kennen”  (een ouder)  

 
“Als ik mocht kiezen om het vormseltraject te 
doen had ik nee gezegd, maar ik vond het 
achteraf leuk om mee te doen” (een vormeling) 
 

 
 
Als tieners in groep acht zitten wordt het 

meestal tijd voor iets nieuws.  Dat wordt leuk, 
spannend en zelfs inspannend. Is dit nu de 

beste tijd om er ook nog eens een snufje geloof 

overheen te strooien in de vorm van een  
vormselvoorbereiding? 

Ja, wij geloven van wel. Wij zijn van mening 
dat de manier waarop wij met tieners en hun 

ouders samen op weg gaan naar het vormsel 
een methode is die behulpzaam is bij het 

samen optrekken als gezinsleden. Geloven 
staat niet los van de rest van de dingen die je 

doet. Het is een soort reisstaf, waar je op kunt 

steunen als je onderweg bent en op kunt 
leunen als je even stil moet staan om te zien 

waarheen de weg leidt. En juist als je aan iets 
nieuws begint, kun je zo’n steuntje wel 

gebruiken. Natuurlijk gaat de vormselvoor-
bereiding over de kerk en over het vormsel. 

Maar het gaat net zo goed over wie je bent en 

wat je wilt in deze wereld. Over dromen en 
idealen, vrienden, angsten en je veilige haven. 

Pas aan het slot van de voorbereiding vragen 
we of de tieners echt gevormd willen worden. 

Hoe ziet de vormselvoorbereiding er praktisch 
uit? 

 

• We komen vanaf mei tot januari 

ongeveer eens in de maand bij elkaar. 

• We komen afwisselend bij elkaar in 

Soest en Eemnes. 

• De avonden zijn van 19.15 uur tot 

20.45 uur. 

• Het is de bedoeling dat een ouder 
aanwezig is tijdens de avond. 

• Het vormsel vindt plaats op een zondag 

begin februari 2024. 

Er valt nog veel meer te vertellen over de 
vormselvoorbereiding. Kom vooral naar de 

informatieavond op woensdag 19 april om 
20.00 uur in De Schoter naast de H. 

Nicolaaskerk, Wakkerendijk 60. 

 
Graag opgeven bij Marga van Kleinwee: 

kleinwee@xs4all.nl of tel. 035-5389849. 
 

“Het is niet alleen dat wij haar met de kerk en 
geloof in aanraking hebben gebracht, ze heeft 
er nu zelf voor gekozen. Maar het is geen 
zwaar proces. Wel bewust en op een levendige 
manier die bij onze tijd hoort” (een ouder) 

 
“Gewoon meedoen!  Het is heel leuk en je leert 
er ook wel wat” (een vormeling) 
 

 

Wij willen Jezus ontmoeten  

Kidskerk bestaat 10 jaar! En dat vieren we.   

Jezus ontmoeten, Jezus en God leren kennen, 

daar draait het al tien jaar om in Kidskerk. We 
hebben een leuke manier gevonden om dat te 

doen, met verhalen, spelletjes, liedjes, 

knutsels en veel gezelligheid. Daar zijn we 
best trots op. Daarom nodigen we jullie uit 

voor ons jubileum op zondag 12 maart. Met 
het verhaal over de kleine tollenaar Zacheus 

en een lekkere traktatie achteraf vieren we dat 
Kidskerk niet zo jong meer is. Maar nog wel 

heel speels en jeugdig.  

Kom je ook? Zondag 12 maart om half twaalf 
in de Nicolaaskerk in Eemnes. Enne, neem 

deze keer iets mee voor de voedselbank, want 
wij trakteren bij de koffie.  

 

 



45e Polderloop op 26 maart  
 

 

Op zondag 26 maart is het weer zover! Dan 
mag na drie jaar eindelijk weer de Eemnesser 

Polderloop van start gaan! Voor de 45e keer 
kan er gewandeld worden over 5 km en er kan 

worden hardgelopen over 5,10 en 15 km. De 

organisatie is in handen van de KPJ-Eemnes 
en de Stichting Friersdale-Eemnes. 

De inschrijving voor de Loop is op zondag 26 
maart van 12.00 tot 12.45 uur op De Deel, 

Wakkerendijk 162 in Eemnes. Het startschot 
klinkt om 13.00 uur aan het begin van de 

Jong Jaapeweg, vlakbij De Deel. Kinderen tot 

en met 12 jaar betalen € 5,--. Zij kunnen 
alleen meedoen met de 5 km. Deelnemers 

vanaf 13 jaar betalen € 10,--. Voor de drie 
snelsten op elke afstand zijn mooie prijsbekers 

te winnen! Dat geldt zowel voor de 
dames/meisjes als de heren/jongens op alle 

afstanden. Om 15.00 uur is de prijsuitreiking 
op De Deel. 

De opbrengst van deze Polderloop komt ten 

goede aan het Zonnepanelenproject in 
Friersdale in Zuid-Afrika. De Eemnesser pater 

Wijnand van Wegen heeft jarenlang gewerkt in 
Friersdale en hij beveelt steun voor de aanleg 

van zonnepanelen bij de school en de 
bijgebouwen in Friersdale van harte bij 

iedereen aan.  

De organisatie nodigt ook iedereen uit, die het 
niet ziet zitten om mee te lopen. Je kunt de 

lopers aanmoedigen of genieten van de 
gezelligheid op De Deel. Ook kun je bijdragen 

aan de baromzet, want een deel daarvan gaat 
naar het goede doel! 

 
 
 
 

 

Verslag van Maria Lichtjesfeest op 
de Mariaschool 
 

Twee februari was het zover, we heten 

Mariaschool en waarom zouden we geen 
feestje maken van Maria Lichtmis, dat we in 

plaats daarvan Maria Lichtjesfeest noemen. 
Verzameld in de versierde aula kwam de hele 

school meevieren. Kinderen hadden lichtjes 
geknutseld, er was een lichtlied ingestudeerd, 

kortom het feestje kon beginnen. 

 
In samenspraak met de parochie begeleide  

Toontje van ’t Pad Bosch – de Bekker ons bij 
dit moment in de aula. Er werden natuurlijk 

kaarsen aangestoken, voor wie doe je dat en 
wat doe je dan voor bijvoorbeeld die zieke of 

eenzame mens? Ook werd duidelijk zichtbaar 
gemaakt, dat wie deelt ook vermenigvuldigen 

kan. Van een lichtje zagen we een cirkel van 

licht ontstaan. Met de vijf euro die gedeeld 
werd, konden we wel zeker tien mensen blij 

maken. Zo gemakkelijk gaat dus dat delen en 
vermenigvuldigen. 

 
Na het lied te hebben gezongen, trok iedereen 

naar buiten, waar langs de route ouders en 
grootouders, maar ook anderen ons stonden 

toe te lachen en te zwaaien. Onderweg ook in 

de huizen zwaaiende mensen en zelfs een 
lichtje met een Mariabeeldje op een tafeltje 

voor de deur. 
Na afloop werden er pannenkoeken gegeten 

die door ouders gebakken waren. Het was een 
topochtend! 

 

Niels Woppenkamp, directeur Mariaschool 
 

 
 
 

 
 



 
Door Zonkracht schoon Water 
 

De Interkerkelijke 40-dagenaktie Laren-

Blaricum-Eemnes vraagt dit jaar uw steun 
voor een drietal projecten  
 
Een waterpomp op zonne-energie voor de 

Tanji Life Nursery School in Gambia 
 

In 2015 hebben wij actie gevoerd voor een 
nieuw schoolgebouwtje voor de Tanji Life 

Nursery School in Gambia. Gambia behoort 

tot de armste landen ter wereld. De openbare 
scholen liggen ver weg, in de grote plaatsen. 

Openbaar vervoer is er niet of nauwelijks en 
bovendien voor veel gezinnen onbetaalbaar. 

Slechts 55% van de bevolking krijgt onderwijs. 
Om deze kansarme situatie te doorbreken, 

heeft dhr. Bakary Kanyi in 2008 een 
basisschooltje opgezet in Tanji. Omdat het 

schoolgebouwtje door termieten in ernstig 

verval dreigde te raken is het in 2016 met uw 
steun opnieuw opgebouwd. Het streven was 

dat de school binnen enkele jaren toegang zou 
bieden aan 150 leerlingen, maar dit aantal is 

nu uitgegroeid tot maar liefst 400 leerlingen. 
           

 
 
Een lid van onze werkgroep heeft het 

afgelopen jaar de school bezocht, waar haar 
een hartverwarmend onthaal wachtte. Zij werd 

rondgeleid door een trotse directeur Bakary 
Kanyi, maar toen kwam ook ter sprake, dat er 

nog een grote wens was. De school beschikt 

namelijk niet over een eigen watervoorziening. 
Schoon (drink)water moet men nu bij een 

verderop gelegen moskee halen. Geen 
gemakkelijke situatie dus. Graag willen wij nu 

met uw steun een waterpomp op zonne-
energie bij de school laten installeren.  

Waterpompen voor Bandar Jhula  in Nepal 
 

In 2021 hebben wij actie gevoerd voor de 

Stichting Child Welfare Organizaton Nepal 
(CWON) voor een ontwikkelingsproject in 

Bandar Jhula, op de grens met India.  

546 Families leven er onder zeer moeilijke 
omstandigheden, ver van de bewoonde wereld. 

Basisvoorzieningen, zoals schoon drinkwater, 
goede gezondheidszorg en scholing zijn voor 

hen niet beschikbaar. Met uw steun heeft de 
stichting trainingen op het gebied van 

duurzame landbouw en veeteelt verzorgd voor 
20 groepen van ruim 50 cursisten. Ook zijn er 

65 drinkwaterpompen geplaatst. Er zijn echter 

nog steeds verder weg wonende dorpelingen 
die nog water uit vennen en riviertjes moeten 

halen. Zwaar, gevaarlijk en tijdrovend werk en 
het water is verre van schoon. Graag willen wij 

er aan bijdragen, dat er meer waterpompen in 
dit gebied geïnstalleerd kunnen worden. 
 

Een landbouwproject voor Sailung in Nepal 
 

In 2021 hebben wij uw steun gevraagd voor de 

realisatie van een medische steunpost en 

geboortecentrum in Sailung. Men verwacht nu 
snel met de bouw te kunnen beginnen. De 

grond is al bouwrijp gemaakt en er is een 
zandweg naartoe aangelegd. Door de lokale 

bevolking is al een waterleiding gegraven. Dit 
project is onderdeel van een 3-jarenplan om 

de sociaal-economische situatie te verbeteren. 
Hiervoor wil de stichting ook lesprogramma’s 

voor volwassenen opstarten, zoals lezen en 

schrijven, naailessen en kennis van internet. 
Maar ook het verbeteren van de lokale 

landbouw is een belangrijk onderdeel. Hieraan 
willen wij bijdragen voor b.v. het opzetten van 

proeflocaties, plantmateriaal en specifiek 
gereedschap. 
 

Als werkgroep van de 40-dagenaktie kiezen 
wij de projecten altijd zeer zorgvuldig uit. We 

gaan met de stichtingen in gesprek en zien er 

scherp op toe dat al het ingezamelde geld goed 
wordt besteed. De stichtingen worden geleid 

door mensen die zich geheel belangeloos 
inzetten. Met als enige doel kansarme 

gemeenschappen een kansrijke toekomst te 
bieden. Dit kan evenwel alleen met uw 

financiële bijdrage. Helpt u ons hen te helpen? 
 

website:                 www.40-dagenaktie.nl 

Bankrekening:      NL72 RABO 0334 9515 93                           
 

 
 

 
 

of scan de QR-code: 

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


Wereldgebedsdag 3 maart 
 

 
 
Zichtbaar Geloven  

Dit is het thema van de jaarlijkse viering van 

de Wereldgebedsdag die gehouden wordt op 
vrijdag 3 maart van 19.00 tot 20.00 uur in de 

Schoter.  
 

Wereldwijd bidden we in 170 landen voor 
Taiwan. Een groep vrouwen van verschillende 

kerken uit Taiwan heeft deze dienst 
samengesteld. Het verloop van de dienst staat 

in een boekje dat 1 euro kost. Tijdens de 

dienst wordt er een collecte gehouden voor 
verschillende projecten in Taiwan. Na afloop 

van de dienst kunnen we met elkaar napraten 
bij een kopje thee of koffie. U bent van harte 

uitgenodigd om deze dienst samen met ons te 
vieren. 

 
Gaby Ossowski, Jeltje Dijkstra, Rita Haveman 
werkgroep Wereldgebedsdag 

 

 
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. 

 

 
 

Verslag openbare vergadering 
 

Op zondag 12 februari was er na afloop van de 
viering een openbare vergadering in de 

Schoter. De pastoraatgroep en de locatieraad 

vertelden aan zo’n 40 aanwezigen wat er in de 
kerkgemeenschap gebeurt is of nog moet 

gebeuren, zoals over het onderhoud van de 
gebouwen, de financiën, de activiteiten voor 

jongeren en ouderen, de diaconie en liturgie. 
Ook werd Lidy Kouwenhoven bedankt voor 

haar jarenlange inzet voor de pastoraatgroep.  
 

De betrokkenheid was groot, waaruit nog 

maar weer eens bleek hoe hecht we met elkaar 
zijn. Dat werd onderstreept door de inbreng 

van Emmy Peek. Op het einde van de 
bijeenkomst droeg zij de volgende tekst voor: 

 
Wat is de kracht van een geloofsgemeenschap? 
Dat ieder meetelt, dat iedereen de moeite 
waard is en dat iedereen bij naam genoemd 
wordt.  
Zo moet kerk zijn…. als een plek waar 
gastvrijheid is voor iedereen, waar fantastisch 
wordt gezongen en waar het geloof werkelijk 
inhoud krijgt! 

 
Zorgen over de communieviering 
 

U heeft vast gehoord over het voornemen van 

kardinaal Eijk om vanaf 2028 de communie 
alleen nog door priesters te laten uitreiken. De 

woord- en communieviering zoals we die nu 
kennen is dan niet meer mogelijk en wordt 

een gebedsviering zonder communie. Wie 

communie wil ontvangen dient vanaf 2028 de 
viering in het oecumenisch centrum te 

bezoeken, voor onze parochie is dat de H. 
Nicolaaskerk in Baarn. 

Onder bestuurders, vrijwilligers en gelovigen 
van onze locatie is hierover de nodige onrust 

ontstaan. Veel gelovigen hechten aan de 
ontvangst van de communie maar hechten 

ook aan het bezoek aan de eigen kerk en het 

samenzijn met de eigen geloofsgemeenschap.  
Mede dankzij vele vrijwilligers houden wij onze 

geloofsgemeenschap draaiend, levend en 
financieel gezond. Maar onze geloofsgemeen-

schap krimpt en het is steeds uitdagender om 
alle functies en taken gevuld te houden. Wij 

vrezen dat de plannen van de kardinaal dit 

proces zullen versnellen als onze kerk niet 
meer kan bieden wat gelovigen zoeken.   

Er is een landelijke petitie gestart om deze 
zorg met de kardinaal te delen. Als u deze zorg 

ook heeft, vragen wij u om deze petitie ook te 
ondertekenen. Ga daarvoor naar: 

https://infobericht.nl/kerkpetitie/ 
 

https://infobericht.nl/kerkpetitie/


 
 
Actie Voedselbank start weer 
 

De inzameling in de aanloop naar Kerst lijkt 

nog maar zo kort geleden, toch is het 
belangrijk om in deze Veertigdagentijd weer 

zo’n inzameling te houden. 

De Voedselbanken hebben het zwaar. Er is 

meer hulpvraag terwijl het aanbod  van onder 
andere de supermarkten kleiner wordt.  Ook 

de gestegen prijzen spelen een rol. Vanaf 19 

maart t/m Pasen zult u achterin de kerk en in 
de Devotiekapel weer kratten aantreffen om 

uw meegebrachte producten in te doen.  Als er 
tegen die tijd een nieuwe editie van de 

Voedselbankkrant is met informatie over deze 
organisatie, zal die eveneens achter in de kerk  

te vinden zijn. Neem er gerust eentje mee. Ook 
treft u er een lijstje aan van de producten die 

nodig zijn.  

Het gaat voornamelijk om koffie, thee, pasta, 
rijst, en alle soorten groente-, fruit- en 

visconserven. En alle soorten broodbeleg in 
pakken en potten. Tevens alles op het gebied 

van schoonmaak en persoonlijke verzorging. 

We hopen dat de Voedselbank na Pasen weer 

veel producten  kan komen ophalen. Namens 
hen alvast hartelijk dank voor uw gulle gaven. 

Henk Hendriks                                                                                                                                    
Diaconie 

 
 
 

Wilhelmus Gijsbertus van Hamersveld 

Wim is geboren op 5 maart 1929 op de 
Meentweg nummer drie als oudste  zoon in 

het gezin van Bartje Hilhorst en Willem van 
Hamersveld. Na zeven jaar lagere school; het 

was oorlog dus een vervolgopleiding zat er niet 

in, ging hij werken in de garage van Jan de 
Bruijn; voor techniek had hij altijd grote 

interesse en hij had er ook aanleg voor. Hij 
heeft bij verschillende garages gewerkt en in 

de avonduren diverse opleidingen gevolgd 
zoals elektrotechniek, land- en tuinboekhoud-

kunde en dieseltechniek.  

 

Op een gegeven moment is hij voor zichzelf 
begonnen en deed allerlei klusjes in de ruime 

omgeving van Eemnes. Was hij eenmaal 
ergens geweest dan werd hij steevast voor een 

volgende klus weer gevraagd. Zelfs met een 

klant mee naar België en ook naar Friesland. 
Ook de klokken van onze kerk werden goed 

door hem in de gaten gehouden en zo nodig 
gerepareerd.  

 

In 1956 is hij getrouwd met Trees Duurland. 
Hun huwelijk werd gezegend met twee 

dochters en een zoon. Helaas mochten zij 
maar kort genieten van hun zoontje Clemens, 

die ziek werd en maar acht jaar is geworden. 

Ook hun oudste dochter is niet oud geworden, 
zij is in 2016 overleden. 

Wel hebben zij volop genoten van hun zes 
kleinkinderen. 

In 2017 is Trees overleden, Wim heeft lang 
voor haar gezorgd en na het overlijden van 

Trees was er weer ruimte om zelf dingen te 

ondernemen, wat hij ook volop gedaan heeft.  

Op elke uitnodiging voor een uitstapje zei hij 

volmondig ja. Zo ging hij nog met zijn dochter 
een weekendje naar Maastricht naar een 

optreden van Andre Rieu; op een cruiseschip 
naar Noorwegen; op bezoek bij vele vrienden 

en bekenden. Zo genoot hij daar met volle 
teugen van. 

Eind maart 2022 kon hij niet meer in zijn 

geliefde huisje aan de Meentweg blijven 
wonen. Hij is toen in Soest gaan wonen en in 

Villa Florian in Blaricum heeft hij zijn laatste 
tijd doorgebracht. 

Op 2 februari is hij daar overleden. Op 9 
februari hebben wij hier in de kerk afscheid 

van hem genomen en hem begeleid naar zijn 
laatste rustplaats bij zijn Trees en hun zoontje 

Clemens op ons kerkhof. 

 

 

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 deze QR code doen: 

   
 

    
De Locatieraad, de pastoraatgroep en de Redactie van Z    
    
    
    
    
    
    
    
 

             

                                                Liturgierooster 

                              
Datum 

Vieringen kerk Aanvang Voorganger Bijzonderheden 

Do     2 mrt Eucharistieviering 10.00 uur  G. Nijland  

Zo      5 mrt Communieviering 10.00 uur C. Lavaleije Samenzang 

Do      9 mrt Communieviering 10.00 uur Loes en Wil + Seniorencatechese 

Zo    12 mrt 

 
 

Communieviering 10.00 uur W. Sarot Gezinsviering 

Jongerenkoor 

Kidskerk 11.30 uur W. Sarot Kidskerk 

Do    16 mrt Eucharistieviering 10.00 uur J. Skiba  

Zo    19 mrt Eucharistieviering 10.00 uur K. Jongeneelen Samenzang 

Do    23 mrt Communieviering 10.00 uur B. van Wilgenburg  

Zo    26 mrt Eucharistieviering 10.00 uur F. Zwarts Gemengd koor 

Do    30 mrt Eucharistieviering 10.00 uur J. Skiba  

Zo     2 april 
   

Communieviering 
Gezinsviering 

10.00 uur B. van Wilgenburg Palmzondag 
Jongerenkoor 

Do    6 april 

 
 

géén viering om 10.00 uur 

Communieviering 19.00 uur W. Vlooswijk  Witte Donderdag 
Samenzang 

Vrij   7 april Gebedsviering 15.00 uur W. Sarot Goede Vrijdag 

 

  
 

  

 

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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