
        
 

 

             Jaargang 43, nr. 5 27 maart – 17 april  

 

 

HOOGTIJDAGEN 

  

Wij gaan de voornaamste dagen in de liturgie van de Kerk vieren: 

Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Stille Zaterdag en Pasen. Die da-

gen zijn samen een geheel, terwijl elke dag één aspect van het Ver-

lossingswerk van Jezus Christus benadrukt: de laatste avond van 

Jezus met zijn apostelen, de dag van zijn lijden en sterven, het stille 

wachten op zijn opstanding uit de dood, en verrijzen en zich laten 

zien aan zijn leerlingen. 

Als christenen komen wij deze dagen graag bij elkaar en proberen 

we ons in die dagen helemaal te concentreren op wat de Heer uit 

liefde voor ons heeft gedaan. Het zijn heilige dagen. In de geest zijn 

wij in Jerusalem. De schitterende liturgie van de Kerk brengt ons 

daar, in de straten van Jerusalem, in de grote bovenzaal, in de hof 

van olijven, voor de hogepriester Cajafas, voor het paleis van Pilatus, 

op de Calvarieberg, in de tuin van het graf en opnieuw in de zaal 

waarin de verrezen Heer zich laat zien. 

Wij willen ons in deze dagen openen voor Gods liefde en genade. 

Wij mogen volop drinken bij de bron die Jezus is en eten van het 

Brood van eeuwig leven. Wij willen met name in de Paaswake ons 

geloof in Christus en zijn boodschap hernieuwen en onze band met 

de verrezen Heer versterken en met Hem verder trekken naar ons 

beloofde Land. 

Ik wens u allen van harte heel gezegende dagen, en om de verrezen 

Heer een vreugde die niemand ons kan afnemen. 

J.A. Kolkman. Pastoor. 

 

Kerkvenster 
- informatieblad van de Nicolaasparochie te Baarn -  
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MISINTENTIES 
 

za    27 mrt. Voor de vrijwilligers in de parochie/ Om zegen over het 

huwelijk van onze dochter. 

zo    28 mrt. Gerard en Marian Boersma/ Voor onze petekinderen/ 

Gerardus Voskuilen/ Mieke Verhoeven-Rimmelzwaan/ 

Voor een dierbare overl. echtgenoot en om de genade 

van bekering te verkrijgen/ Luc Cikot. 

ma   29 mrt. Om priesterroepingen. 

wo   31 mrt.  Marinus van der Voort. 

do      1 apr. Voor een kleinkind.  

za      3 apr. Bob, Marguerite en Benoît Nieuwenhuys/ Timo van 

Zeldert. 

zo      4 apr.  Fam. Schothorst/ Voor een zieke/ Gerard en Marian 

Boersma/ Overl. ouders Ansinger -de Lange en hun 

zoon Paul/ Fam. Bouwmeester -Hartman/ Geer Velt-

kamp/ Overl. ouders Bertus en Diny de Ruiter -

Vermeulen/ dhr. A.G.Huurdeman/ dhr. Henk Kuyer/ 

Petrus Wilhelmus Diekmann/ Om hulp/ Everard en Ca-

roline van Weede van Dijkveld/ Voor een dierbare 

overl. echtgenoot en om de genade van bekering te ver-

krijgen/ Overl. ouders Van Ernst -Schimmel/ Paula 

Heurkens -Witte/ Jacoba Witte – Demes/ Maurits van 

Weede.   

ma     5 apr.  Mariëlle Kerkhof -de Rijk/ Uit dankbaarheid/ Mevr. 

Stassen -van den Bosch/ Mw. Tegelberg -Schölvinck/ 

Overl. familieleden en bekenden.  

za   10 apr.   Uit  dankbaarheid 

zo   11 apr. Voor mijn zusjes en broers/ Gerard en Marian Boers-

ma/ Voor een dierbare overl. echtgenoot en om de ge-

nade van bekering te verkrijgen/ Overl. ouders Verbeek 

- Erhart/ Mieke Verhoeven – Rimmelzwaan. 

ma   12 apr.  Voor de meest verlaten zielen in het vagevuur.   

vrij   16 apr.  Anthon van Rhijn/ Cornelia Kuyper/ Zekere intentie.
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PAROCHIEKRONIEK 

 

Overleden:  Mevr. Johanna Jacoba van den Bos – Vergoed, 92 jaar 

 

MEDEDELINGEN 

Afscheid:  
Zondag 14 maart j.l. was het dan zover. ”Alvast bedankt” werd om-

gezet in een onvergetelijke bijeenkomst. Aan het begin van de heili-

ge Eucharistieviering kon ik afscheid nemen, vanaf mijn plaats in de 

kerk, van acolieten en misdienaars in processievorm. Mijn vrouw en 

ik zijn pastoor Kolkman, diaken Nieuwenhuis, leden van het kerkbe-

stuur, geachte aanwezigen en eigenlijk op de eerste plaats jullie aco-

lieten en misdienaars en ouders, heel erg dankbaar voor uw aanwe-

zigheid, woorden van bemoediging, bloemen en cadeaus en niet te 

vergeten het mooie danklied. Voor ons, en hopelijk ook voor de pa-

rochie, is het een onvergetelijke dag geworden. Heel hartelijk dank, 

Dini en Piet Ruigrok 

 

Belangrijke data; noteer alvast in uw agenda! 
 

Zondag 2 mei om 10.00 uur Hoogmis 

Afscheid van pastoor Kolkman en Emerans Stallen, met receptie 

in het Trefpunt. 

 

Vrijdag 7 mei om 19.30 uur  

Plechtige installatie van Pastoor A.J. Huitink in de H. Familiekerk 

in Soest, door onze hulpbisschop Mgr. H. Woorts. 

 

Zondag 9 mei om 10.00 uur  

Hoogmis, Welkomstviering van de nieuwe pastoor Huitink in de 

H. Nicolaaskerk met receptie  in het Trefpunt.  

(nadere informatie volgt!!!!!!!!!!) 
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Oproep  

Graag doen wij een oproep op u allen om met zoveel mogelijk paro-

chianen aanwezig te zijn tijdens alle vieringen. Wij mogen dankbaar 

zijn dat de pastoor Kolkman en Emerans in goede gezondheid af-

scheid kunnen nemen van de parochie. Wij mogen ook dankbaar zijn 

voor het vele mooie werk dat ze voor de Nicolaas gedaan hebben. 

Het mooie is dat de pastoor nog heel veel zal blijven betekenen voor 

de parochie, zeker zolang zijn gezondheid dat zal toelaten. 

Dankbaar zijn we met de nieuwe pastoor en willen dat graag tonen 

tijdens zijn installatieplechtigheid in Soest. 

Laten wij bij alle vieringen en vooral op zondag 9 mei tonen dat wij 

een levendige parochiegemeenschap zijn die zijn nieuwe herder van 

harte welkom wil heten.  

Het Kerkbestuur 

 

Gebedsactie 

Bidden we de komende weken voor de Collectanten. Zij zorgen er-

voor dat de mensen in de kerk in de gelegenheid gesteld worden zich 

aan te sluiten bij de Offerande door het geven van geld in de collec-

te. Dat zij dit werk trouw zullen blijven doen. 

Bidden we voor de dames van de Paramentengroep. Met naald en 

draad zorgen zij er voor dat de liturgische kleding verzorgd is. Dat 

zij dit werk, zo op de achtergrond, met liefde willen blijven uitvoe-

ren. 

 

De zomertijd gaat op 28 maart in  
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Liturgie 

 
Plechtigheden Goede Week 

28 maart Palmzondag  10.00 uur                        Hoogmis 
 

 

  
 

maandag 29 maart  08.15 uur Lauden 

    08.45 uur H.Mis 

 

dinsdag 30 maart  08.15 uur Lauden 

    14. 15 uur Kruisweg RKVB k 

In de Goede week op dinsdag 30 maart bidden de R.K. Vrouwen 

Baarn de kruisweg in de Nicolaaskerk. De intentie van deze kruis-

weg is:  

Dat wij als vrouwen bidden voor alle vrouwen in de wereld.  
Parochianen zijn van harte welkom. 

 

     19.00 uur Boeteviering     

 
  

 

 

Jezus wordt feestelijk onthaald in 

Jeruzalem. Wij vieren de Eucharis-

tie met palmwijding en processie 
en nodigen jong en oud hierbij uit dit 

mee te vieren. De kinderen trekken 

mee met hun zelfgemaakte palm-

paasstok. 

Gregoriaans Mis XVII  

 

Ook nu nodigt Jezus ons uit in 

de dagkapel voor een Boetevie-

ring. 
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woensdag 31 maart    08.15 uur Lauden 

    08.45 uur H.Mis 

    Chrismamis in Apeldoorn 19.00 uur 

 

 
 

 

In het vorige Kerkvenster heeft u hier al over kunnen lezen. Wilt u 

nog meegaan, neemt u dan zo snel mogelijk contact op met mevr. 

Gabriëlle Nieuwenhuis, janengabrielle@planet.nl of tel. 5420208, 

dan kunnen we kijken of het vervoer geregeld kan worden.  

Vertrek vanaf het kerkplein om 17.30 uur. 

 

1 april Witte Donderdag  08.15 uur Lauden 

19.00 uur Hoogmis 
 

 
Tot 22.00 uur Stille aanbidding in de dagkapel. 

Van 22.00 tot 23.00 uur aanbidding door de jongeren. 

 

 

 

 

Tijdens deze Eucharistieviering vindt de zegening 

van de olie voor de zieken en geloofsleerlingen 

plaats, alsook de wijding van het chrisma voor het 

doopsel, het vormsel, de priesterwijding en de 

consecratie van kerken en altaren. Tijdens de 

Chrismamis vernieuwen de priesters hun wij-

dingsbelofte aan de bisschop. De Vormselgroep is 

als deel van de parochieafvaardiging aanwezig in 

deze H.Mis. 

De Kerk viert de instelling van de sa-

cramenten van  H. Eucharistie en het 

Priesterschap. Jezus nodigt ons uit 

deze Eucharistieviering met voetwas-

sing bij te wonen. Gregoriaans Mis 

VIII. 

mailto:janengabrielle@planet.nl
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2 april Goede Vrijdag  08.15 uur Lezingendienst en Lauden 

 
 15.00 uur Kruisweg  

Wij worden uitgenodigd om de Kruisweg te bidden, waarbij de kin-

deren met de pastoor mee langs de kruiswegstaties lopen. 

19.00 uur Goede Vrijdag viering  
Wij worden uitgenodigd voor de Goede Vrijdag plechtigheden met 

kruisverering en bloemenhulde. Jongens en meisjes en ouders mogen 

bloemen meebrengen. 

De Profundis   W.A.Mozart 

Locus iste        A.Bruckner 

Popule meus   G.P. da Palestrina 

Tenebrae facta sunt D.Pérez  

 

3 april Stille- of Paaszaterdag 
 

      
 
     

21.30 uur Paaswake 
Vertrouwend op het Woord en de belofte 

van de Heer, overweegt de Kerk, na dank 

gebracht te hebben voor het Licht de grote 

daden die Hij vanaf den beginne voor Zijn 

volk heeft verricht. Het doopwater wordt 

gewijd en wij hernieuwen onze doopbe-

loften. Gregoriaans Mis I. 

 

Jezus heeft zich totaal ontledigd 

voor ons door zijn Lijden en ster-

ven aan het kruis. 

 

      08.00 Lezingendienst en lauden 

Het is stil rond het graf van Jezus. 

Van 08.00 – 16.00 uur is er gelegenheid 

tot stil gebed in de dagkapel bij de icoon 

van de ”Nederdaling ter helle”. 
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4 april Hoogfeest van Pasen de Verrijzenis des Heren 

    10.00 uur Hoogmis 
   

 
Tijdens de Hoogmis is er crèche en kinderwoorddienst. 

                                 

5 april  Hoogfeest van Pasen 2
e
 Paasdag 10.00 uur       Gezinsmis 

Tweede Paasdag, is er een gezinsmis met als thema: 

Je hoeft niet bang te zijn, Hij leeft! 

 
 

Je hoeft niet bang te zijn, je mag het aan iedereen vertellen:  

Jezus leeft! 

Voor de allerkleinsten is er crèche in het Trefpunt, waar de kinderen 

ook  tijdens de Mis heen gebracht mogen worden.  

 

9 april 10.00 uur        H. Mis voor ouderen 

Op Goede Vrijdag is er geen H. Mis, reden waarom de H. Mis voor 

ouderen een week uitgesteld wordt. U bent op deze vrijdag 9 april 

van harte welkom. Na de H. Mis staat de koffie in het Trefpunt klaar. 

 

 

Wij vieren de Verrijzenis van Jezus Christus 

Om 10.00 uur zijn wij welkom in de Hoog-

mis. 

 Missa brevis in C KV 317 Krönungsmesse 

W.A.Mozart. 

Alleluia G.F.Händel 
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Kinderpagina 
 

We gaan verder met het Onze Vader. Dit keer over 
 

”Geef ons heden ons dagelijks brood….” 
 

Jezus zegt van zichzelf:  

Ik ben het levende brood dat uit de hemel is neergedaald.  

Als iemand van dit brood eet, zal hij leven in eeuwigheid. 
       Joh. 6,51 

Mijn vragen 
 Waarom heeft Jezus ons dit smeekgebed geleerd, over ”ons dagelijks 

brood”? 

 Dankzij mijn ouders krijg ik dagelijks te eten. Welk voedsel zullen wij 

volgens Jezus aan de Vader moeten vragen? 

Het woord van God  
 

Tegenwoordig werken mensen hard en studeren veel, maar we vergeten 

soms wat Jezus heeft gezegd:  
 

Werk niet voor het voedsel dat vergaat, maar voor het voedsel dat 

blijft om eeuwig te leven en dat de Mensenzoon u zal geven.  Joh. 6,27 
 

Er staat geschreven: Niet van brood alleen leeft de mens, maar van 

alles wat uit de mond van God voortkomt.   Matteüs 4,4 
 

Je begrijpt nu dat God, onze Schepper en Vader, voed-

sel geeft aan heel de aarde. Jezus vraagt ons dus, als 

kinderen van God, om zijn Vader dit dagelijkse voedsel 

te vragen. En wat is het, dit noodzakelijke ’dagelijkse 

voedsel’? Het is Jezus zelf, Zijn liefdevolle aanwezig-

heid ontvangen tijdens de Mis, in het sacrament van de 

Eucharistie, na Hem te hebben ontvangen als het Le-

vende Woord in de lezingen. 

Om te bidden … 
Lieve Vader in de hemel. Mag ik meer van Jezus gaan houden en 

Hem ontmoeten in zijn Woord en tijdens de H.Mis in de 

H.Communie. 

Ook bid ik voor alle mensen die honger lijden, dat er een eerlijke verdeling 

op onze aarde zal komen. Amen.  
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Verkondiging                jeugd 

 

3 & 10 maart van  8.00 – 08.20 uur                  Vrienden van Jezus 

Vrienden van Jezus is er voor alle kinderen van de basisschool. 

Jezus vroeg eens aan een jong meisje, Theresia van Lisieux: ”Heb je 

Mij lief?” Zij kon van harte ”Ja” zeggen, omdat ze in Jezus geloofde 

en van Hem hield. Al vroeg had ze Hem mogen leren kennen. Jezus 

vraagt ook vandaag de dag: ”Heb je Mij lief?” Maar hoe kunnen de 

kinderen daar op antwoorden, als zij bijna niets van Jezus horen. Als 

zij Hem bijna niet kennen? En Jezus vindt de kinderen heel belang-

rijk! Laten we de kinderen toch een kans geven!  

Woensdagmorgen om 8.00 uur is er die gelegenheid. 

 

Verkondiging      volwassenen 
 

12 april 20.15 uur         Thema-avond 

Na Christus verrijzenis gaan we op weg naar Pinksteren. In de kerk 

wordt er in deze tijd gelezen uit de Handelingen van de Apostelen. 

Het evangelie op de zondag is uit het Evangelie van Johannes. En bij 

Johannes staat zo’n mooie zin:  

Niet gij hebt Mij uitgekozen, maar Ik u. 
En Ik heb u de taak gegeven op tocht te gaan en vruchten voort te 

brengen die blijvend mogen zijn. (Joh.15,16) Het thema van deze 

avond gaat hier over: ”Evangelisatie en apostolaat”.  

Iedereen is van harte uitgenodigd. 

 

 

14 april 10 uur                      … in ’t voetspoor van Maria… 

Vandaag ontmoeten we dames van de Focolarebeweging. Enige ja-

ren geleden zijn zij al eens bij ons geweest. Velen van ons krijgen 

maandelijks de brief Woord van leven toegestuurd. Een brief met 

een tekst van de stichteres van de Focolare, Chiara Lubich. 

Graag wilden zij ons nog eens ontmoeten. Voor wie nog niet bekend 

is met de Focolarebeweging een goede gelegenheid tot kennisma-

king. Van harte aanbevolen.  
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6 april 10.00 uur   Ontmoeting met ouders van jonge kinderen 

7 april 20.00 uur Ontmoeting met ouders van jonge kinderen  

Het gebeurde pas geleden. Twee hummels van twee jaar en nog wat 

maanden zitten naast elkaar tijdens de maaltijd. De volwassenen zijn 

nog niet klaar maar zij wel. Opeens klinkt al zingend: Ik dank U 

dank U Jezus, ik dank U ik dank U Jezus, ik dank U dank U Je-

zus in mijn hart. Ja zingen en bidden gaan goed samen. Wie en wat 

geven we aan onze kinderen door? Samen spreken we hierover. 

 

Diaconie 
 

VASTENACTIE 2010 

RED HET SOEDANESE SCHOLENPROGRAMMA 

 

Voor uw gift voor de mooie project staat de offerkist gedurende de 

Goede Week nog achter in de kerk.  

U kunt u gift ook overmaken op rekening 39.48.03.000 t.n.v.  

M.J.A.G. Burgman-de Haas, inzake Missie en Ontwikkeling.  
 

Restauratie 

 

Ot en Sien, 

Het mooie weer komt er weer aan en de winkel ziet er vro-

lijk uit. Er zijn heel veel mooie spulletjes te koop. 

Voor de kinderen zijn er spelletjes, loopfietsjes en nog 

veel meer. 

Er zijn kaarsen en mooie kandelaars, zilveren bestekken, 

lepeltjes, gebaksvorkjes. 

Kortom het is meer dan de moeite waard om even langs te 

komen en iets te kopen. 

U weet dat alles ten goede komt aan de restauratie van de 

ramen!! 

Tot ziens in het winkeltje van Ot en Sien. 
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Stand van Zaken cadeau voor de pastoor 
 

Het ’cadeau voor de pastoor’ ter gelegenheid van zijn 55-jarig pries-

terjubileum aanstaande juli, is een onderdeel van de activiteiten van 

het restauratiefonds en blijkt inmiddels een mooie extra impuls te 

zijn om voldoende fondsen bijeen te krijgen voor het in stand houden 

van de glas-in-loodramen van onze kerk. Een soort ’tussensprint’ 

dus! 

Het streefbedrag is € 50.000  en met nog vier maanden te gaan heb-

ben we goede hoop deze doelstelling te bereiken. Het banknummer 

waarop u ook kunt bijdragen is 13.98.87.393 van de Stichting Res-

tauratiefonds Nicolaaskerk Baarn. 
 
 

 

 Financiële barometer: 

  

11 Maart  € 32.616,- 
 

 

Februari € 31.286,- 

 

 

Januari  € 27.956,- 

 

 
 

 
 

Groot feest in Groot Kievitsdal                zaterdag 9 oktober 2010  

 

Op zaterdag 9 oktober a.s. organiseert de Stichting Restauratie-

fonds Nicolaaskerk Baarn een groots BUFFET-DANSANT met 

verloting in Groot Kievitsdal. 

Aanvang: 20.00 uur  t/m  00.30 uur. 
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Na de succesvolle veiling in 2008 zijn wij weer toe aan een nieuw 

evenement met als doel veel geld bijeen te brengen voor de res-

tauratie van de ramen van de Nicolaaskerk. 

 

Op deze avond zal een spetterend 4 gangen Buffet worden aan-

geboden, met voorafgaand een ontvangst met borrel, een voorge-

rechtenbuffet, hoofdgerechtenbuffet en een nagerechtenbuffet en 

koffie als afsluiting. 

 

Tijdens het buffet is er muziek en gelegenheid om te dansen, en 

er zal een verloting worden gehouden. 

 

Er zijn de volgende mogelijkheden: 

De prijzen per persoon bedragen € 100,00 voor de gehele avond.   

U kunt ook een tafel ’kopen’ voor 10 personen  € 1.000,- of een 

tafel voor 12 personen voor € 1.200,- 

(u nodigt zelf familie of kennissen uit!) 

De Parkzaal kan max. 120 pers. bevatten. 

 

Reserveer zo spoedig mogelijk en spoor ook anderen aan te ko-

men, wij willen er weer een gezellige avond van maken! 

 

Opgave bij:  

Mevr. C. Nouwen tel. 541 66 94 

Hr.      P. Pouw      tel. 694 63 50 of e-mail: sdm.pouw@ziggo.nl 

Wij sturen u een mooie bevestigingsbrief als u zich heeft opgege-

ven! 

 

DE PAUS EN ZIJN GEBEDSINTENTIES 

 

Dat de Kerken in Afrika tekenen en instrumenten mogen zijn van 

verzoening en gerechtigheid in alle delen van dat continent. 

mailto:sdm.pouw@ziggo.nl
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    Ziekentriduüm Baarn 
 

 
Van de toren geblazen                                            

  

Wanneer het beweegt in de kerk, heeft uw torenhaantje reden om 

mee te kraaien. ’t Zit dan ook in spanning te wachten tot het 4 en 6 

mei wordt: een heel leuk èn bijzonder Ziekentriduüm komt er aan. 

Het zullen dagen zijn die tekenend zijn voor 2010. 

Want  u als gasten van dit ZT, zult de eersten zijn die de nieuwe pas-

toor (plus ook de oude pastoor nog) gaan zien. Geweldig! 

Dat er deze keer een vrije dag valt in het triduüm: dat wist ons haan-

tje al. Maar dat het Ziekentriduüm zo meteen zèlf… óók ergens tus-

sen in zit…dàt is blinkend nieuws. Op zondag 2 mei namelijk is er 

afscheid van pastoor Kolkman, en een week later op zondag 9 mei de 

inhaal van pastoor A.J. Huitink.  

Tjonge, zo vraagt uw haantje zich meteen af, hebben de parochianen 

van de Nicolaas + de andere parochies al een goed beeld van  de 

nieuwe, jonge pastoor? Daarom vloog uw haantje helemaal naar 

Doetinchem en kwam met een tevreden grijns over zijn snavel op z’n 

Baarnse toplocatie terug : pastoor Huitink zal bij het triduüm zijn èn 

hij laat er zich interviewen. Maar liefst 14 vragen heeft uw toren-

haantje daarom al voor hem bedacht.  

Wat uw haantje nu van de toren blaast: Kom en Zie. 

De ambassadrices van het ZT zijn inmiddels aan het rondgaan. Zij 

hebben het programma van de Ziekentriduüm dagen  bij zich en ook 

de invullijsten. Zoals altijd. 

Wat ons betreft: tot onder de toren? 

 Zt-bestuur 
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Een week om nooit te vergeten! 

Enkele jaren geleden ging een langgekoesterde wens in vervulling: 

het meemaken van de Goede Week in Zuid Spanje. Over de beleving 

van deze volksdevotie is veel te lezen, maar erover lezen of het zelf 

meemaken is een wereld van verschil, want de week voor Pasen 

(Goede Week) is er een vol bruisende activiteit en diepe emotie die 

te maken hebben met de beleving van het lijden van Christus, onge-

veer 2000 jaar geleden. In heel Spanje, maar vooral in het zuiden, is 

het ontzettend druk en wordt er bijna niet geslapen. Iedereen wil 

aanwezig zijn als de vele lijdensprocessies door de straten trekken. 

Het is een mengeling van folklore en religieuze beleving. Iedere wijk 

van de stad (in mijn geval Granada en Sevilla) heeft haar eigen broe-

derschap of gilde (cofradía) met kleding in aparte kleuren en dit gil-

de is het hele jaar bezig met het onderhouden en verfraaien van de 

”pasos” die in de processies worden rondgedragen. Een ”paso” is een 

draagbaar waarop, omgeven door kaarsen en bloemen, een beeld-

schone Maria staat of een uitbeelding van het lijdensverhaal van 

Christus. Vooral de ”pasos” met een Maria (”La Virgen”) zijn veruit 

favoriet.  Voor en achter deze ”pasos” lopen de ”nazarenos”, de boe-

telingen, die gekleed gaan in een lange pij met op het hoofd de pun-

tige boetekap, een overblijfsel uit de Middeleeuwen.  Deze ”naza-

renos” (mannen en vrouwen!) zijn onherkenbaar voor de toeschou-

wers en willen op deze voor hen persoonlijke manier zich bezinnen 

op het leven.  De ”paso” toe te zingen door middel van een geïmpro-

viseerd zigeunerlied (de ”saeta”) is het toppunt van alle emotie.  Dan 

voel je de Spaanse ziel, geweldig!  Iedere dag zijn er gemiddeld zes 
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processies die op verschillende tijden en in verschillende wijken be-

ginnen. 

De ”paso” is de trots van de wijk en zij wordt gedragen door de 

”costaleros”.  Deze jongens torsen de hele draagbaar (gemiddeld zo'n 

5000 kilo!) op hun nek en houden dit slechts enkele meters vol om 

haar daarna weer neer te zetten en vijf minuten te rusten. Dit dragen 

van de eigen Madonna is een eer en er zijn wachtlijsten van stoere 

mannen die zich aanbieden voor deze klus... die elf tot twaalf uren 

kan duren! Sommige zware ”pasos” (6000 kilo) worden, onzichtbaar 

voor het publiek, gedragen door 60 ”costaleros”.   

Geachte lezer, ga even met mij mee ... 

 Het is 3 uur in de nacht. Mijn man er ik zijn op weg naar de 

zigeunerwijk want daar begint om 4 uur de processie met de prach-

tige Madonna van de zigeuners. Wij lopen door de smalle, witte 

straatjes van Sevilla en het wordt steeds drukker. Iedereen wil dit 

zien. Bij het kleine witte volkskerkje ziet het zwart van de Spanjaar-

den, een prima sfeertje voor deze processie. Men praat zachtjes met 

elkaar en ik krijg alvast heel wat bijzondere informatie te horen van 

een groepje zigeuners. Plotseling laten een paar trompetten voor-

zichtig een schel geluid horen en de deur van het kerkje gaat open. 

Je voelt de spanning van de toeschouwers. Heen en weer manoeu-

vrerend, centimeter voor centimeter, komt de Madonna te voor-

schijn... Zwaar werk voor de ”costaleros”. 

Een luid applaus stijgt op. De trompetten zwijgen. De nacht is don-

ker en de hemel vol sterren. De straatverlichting is uit, alleen de 

Madonna is omgeven door een zee van brandende kaarsen en witte 

lelies. Dit is echt het einde... dit moet je zelf gezien hebben om te 

begrijpen wat deze mensen voelen. Centimeter voor centimeter lopen 

de ”costaleros” op het ritme van de doffe trommelslagen enkele me-

ters vooruit. 

Dan zetten ze haar neer en rusten een paar minuten. De schouders 

worden er weer onder gezet en met een ruk tilt men de Madonna 

weer op.  Applaus. De paso vervolgt zijn weg. Opeens begint er er-

gens langs de kant een man uit het publiek te zingen, de ”saeta”! Hij 

bezingt spontaan de schoonheid van deze Maria, de Madonna uit 

zijn wijk. Dit is een ontroerend moment. De stoet staat stil, geheel 
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volgens de traditie en iedereen luistert naar de zanger. Als hij uitge-

zongen is krijgt hij zacht applaus en kreten van goedkeuring en 

aanmoediging. De ”paso” gaat weer omhoog, de processie gaat 

schoorvoetend verder. Na enkele meters beginnen de ”costaleros” 

onder de ”paso” ritmisch, op de plaats, heen en weer te wiegen. Ik 

word hier helemaal door gegrepen, wat een prachtig gezicht! 

 Er gaat een raam open op de eerste verdieping van een statig 

huis: de Duquesa de Alba verschijnt voor het raam! Jazeker, de Her-

togin van Alva, een verre nazaat van onze beruchte Hertog van Alva. 

Zij buigt eerbiedig het hoofd en groet de wiegende Madonna. Dit 

behoort ook tot de traditie: de Hertogin van Alva, een zeer sociale en 

geliefde persoonlijkheid in Spanje, sponsort ieder jaar met een flink 

bedrag het zigeunersgilde en op deze manier wil men haar groeten 

en danken voor haar steun. Dan trekt de processie weer langzaam 

verder en wij lopen in de richting van ons hotel ... 

Of je het wilt of niet, deze week laat je niet onberoerd en je wordt 

erdoor gegrepen. Wat hebben wij nuchtere noorderlingen toch veel 

verloren, denk ik stil. Wij hebben ruim dertig processies gezien, vaak 

in een schitterende omgeving zoals die in Granada, met op de ach-

tergrond het verlichte Moorse paleis, het Alhambra, in de bergen.  

Dit uitzicht staat in mijn geheugen gegrift! Uren en uren hebben wij 

gestaan maar het was meer dan de moeite waard. Het heeft mijn le-

ven verrijkt! 

Jacqueline van den Eshof-Ansinger 

 

AGENDA H.H. MISSEN & VIERINGEN 
 

zaterdag 27 mrt. 19.00 uur H. Mis met samenzang.     

zondag   28 mrt. Palmzondag  

10.00 uur Hoogmis Gregoriaans Mis XVII 

dinsdag  30 mrt. 14.15 uur Kruisweg zie elders.  

19.00 uur Boeteviering. Zie elders. 

Witte donderdag  19.00 uur H. Mis met voetwassing. Zie elders. 

Goede Vrijdag        15.00 uur Kruisweg. Zie elders. 
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19.00 uur Herdenking van het Lijden en ster-

ven van Jezus. Zie elders. 

Stille zaterdag 11.00 tot 16.00 uur. Gelegenheid tot gebed. 

21.30 uur. Paaswake. Gregoriaans Mis I. Zie 

elders. 

1
e
 Paasdag 10.00 uur Hoogmis. Zie elders. 

2
e
 Paasdag 10.00 uur Gezinsmis. Zie elders. 

vrijdag        9 apr. 10.00 uur H.Mis voor ouderen. Zie elders. 

zaterdag    10 apr. 19.00 uur H.Mis. 

zondag       11 apr. Beloken Pasen  

10.00 uur Hoogmis Missa brevis G.P. da Pa-

lestrina.    

Dagkapel 
maandag, woensdag en donderdag: 08.45 uur H.Mis. 

vrijdag:             19.00 uur H.Mis. 

maandag t/m vrijdag  08.15 uur Lauden.  

maandag t/m vrijdag  14.30 - 15.30 uur Gelegenheid tot gebed. 

dinsdag  10.00 - 11.00 uur  Aanbidding. 

woensdag  19.15 uur Mariaviering. 

donderdag   19.00 - 20.00 uur  Aanbidding. 

 

Biechtgelegenheid 
Gelegenheid tot het ontvangen van het Sacrament van boete en ver-

zoening ’s zaterdags om 15.30 uur of op afspraak. 

 
In de Goede Week bovendien: 

Dinsdag:   direct na de Boeteviering 

Witte Donderdag: om 15.00 uur en na de Avondmis 

Goede Vrijdag: na de Kruisweg en in aansluiting op de 

avondplechtigheden. 
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AGENDA VAN DE GROEPEN 

-in het Trefpunt, tenzij anders vermeld- 

 

Crèche (0-3 jr.) Tijdens de Hoogmis of Gezinsmis.   

Kinderkerk (4-6 jr.) Alleen tijdens de Hoogmis; niet met Pasen.  

Kinderwoorddienst Alleen tijdens de Hoogmis. 

(7-11 jr.)   

Eerste Communie 27 maart & 10 april 08.30 uur. 

Kinderclub  maandagavond 18.45 - 19.45 uur. 

Vrienden van Jezus 30 maart, 7 & 14 april 08.00 - 08.20 kerkpor-

taal. 

Vormselgroep  31 maart 17.30 uur. Zie elders onder liturgie. 

   14 april 18.45 uur. 

Doemiddag  -- 14.00 – 15.30 uur. 

Teen-Challenge 28 maart Eemnesserweg 88. 

Jongeren -- 20.00 uur. 

Thema-avond  12 april 20.15 uur. Zie elders. 

Koffieochtend voor ouders van jonge kinderen:  

 6 april 10.00 - 11.30 uur. 

 7 april 20.00 - 21.30 uur. 

In ’t Voetspoor van Maria 14 april 10.00 - 11.30 uur. Zie elders. 

Bijbellezen I  8 april 10.00 - 11.45 uur. 

Bijbellezen II  15 april 09.30 - 11.00 uur. 

Bijbellezen III  29 maart 20.15 uur 

RKVB   -- 20.15 uur. Zie elders.  

Meditatie-avond -- 19.30 uur dagkapel.  

Bibliotheek Gesloten tijdens de weekeinden van Palmzon-

dag en Pasen. Alléén na de H.Mis in het week-

einde van 10-11 april geopend. 

 

Repetitie koren: 

Kinderkoor de Kerkuiltjes: vrijdags  19.15 uur. 

Volkszangkoor       :  donderdags 18.15 uur. 

Cantate Domino       :  donderdags 19.30 uur.  

Familiekoor        :  vrijdag 5 maart  19.45 uur. 
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Laat het ons weten, dan kunnen wij er aandacht aan besteden. 
 

Parochiesecretariaat: Kerkstraat 17, 3741 AJ Baarn 

Telefonisch bij voorkeur dinsdags van 9-12 uur: 035-5412975 

e-mail: parochie@nicolaasnet.nl   

Het secretariaat is op dinsdagochtend bezet. U kunt rustig tussen 9 

en 12 uur bellen of langs komen. 

Kerkbestuur:  Giro 7471 bankrekening 30.47.04.733 

Gezinsbijdrage: Giro 1775074 bankrekening 30.47.24.858 

Stichting Restauratie Nicolaaskerk bankrekening 13.98.87.393 

 

www.nicolaasbaarn.nl 
Kopij voor Kerkvenster nr. 7 van 17 april tot 1 mei uiterlijk zondag 5 

april per mail. Geschreven of getypte kopij altijd uiterlijk zaterdags 

op de pastorie inleveren. 

E-mail: kerkvenster@nicolaasnet.nl  

Redactie:  M.T.G.M.J.Nieuwenhuys, tel. 030-2283015 

Bezorging: Mevr. M.J.A.G.Burgman, Eemstraat 11, 035-5430054 

Is er een kindje geboren? 

Wordt of bent u opgenomen in het ziekenhuis? 

Wenst U thuis de H.Communie te ontvangen? 
 

 

Bent u langdurig ziek? 

Gaat een van uw kinderen het huis uit of gaat u  

zelf verhuizen? 

mailto:parochie@nicolaasnet.nl
mailto:kerkvenster@nicolaasnet.nl

