
        
 

 

             Jaargang 43, nr. 7 17 april- 1 mei  

 

Afscheid en Welkom. 
 

Afscheid, 
Gelukkig staan we er niet zo bij stil of zijn we er helemaal niet mee 

bezig, maar op 15 april a.s. gaat onze pastoor J.A. Kolkman officieel 

met emeritaat. Tevens zal Emerans Stallen, ook officieel, dan niet 

meer in dienst zijn van het kerkbestuur. Het afscheid van de pastoor 

en van Emerans zijn aanstaande en dat willen wij graag op 2 mei met 

u allen vieren tijdens een plechtige H. Mis. Meer informatie treft u 

elders in het Kerkvenster aan. We mogen dankbaar zijn voor alles 

wat in die bijna 24 jaar tot stand is gebracht. Ook Emerans heeft zich 

op onnavolgbare wijze dienstbaar gemaakt voor onze parochie.  

Gelukkig blijft de pastoor zijn priesterlijke taken als assistent uitoe-

fenen in onze kerk. 

 

Welkom, 
Zoals u weet is per 15 april pastoor A.J. Huitink benoemd tot pastoor 

van onze Nicolaasparochie en van het parochieverband Eemland. Op 

7 mei zal de installatieplechtigheid plaatsvinden in Soest. Meer in-

formatie hierover elders in het Kerkvenster. Voorlopig zal pastoor 

Huitink zijn intrek nemen in Dijnselburg om zo dichter bij het PVE 

en de Nicolaasparochie te wonen. De verhuizing is voorzien in de 

eerste week van mei. 

 

Wij mogen God dankbaar zijn dat pastoor Kolkman en Emerans in 

goede gezondheid  afscheid mogen nemen van de parochie en kun-

nen gaan genieten van wat meer rust. 

Kerkvenster 
- informatieblad van de Nicolaasparochie te Baarn -  



 

 2 

We zijn ook dankbaar dat God ons een nieuwe priester heeft gezon-

den in de persoon van pastoor Huitink. Graag willen wij de wens 

uitspreken dat er een vruchtbare samenwerking mag groeien tussen 

de nieuwe pastoor en het kerkbestuur en dat  hij zich snel thuis mag 

voelen in de Nicolaasparochie. 

 

Vieringen, 
Het is de wens van het Kerkbestuur, dat wij als parochiegemeen-

schap in grote getale aanwezig zullen zijn tijdens de drie vieringen 

op 2, 7 en 9 mei a.s. om onze dankbaarheid te tonen. 

 

Het Kerkbestuur. 

 

DE ROEPING TOT COMMUNIO 

 

Het probleem bij het vertalen van een vreemd woord is vaak dat de 

volle betekenis van het woord niet in een andere taal is weer te ge-

ven. Dat is ook het geval met het woord ’communio’. Het beste kan 

dat dan duidelijk gemaakt worden aan de hand van voorbeelden uit 

de praktijk. In de komende periode zijn er drie gebeurtenissen die 

met communio in verband gebracht kunnen worden.  

Allereerst is dat de derde zondag van Pasen, als onze aandacht ge-

vraagd wordt voor de Oosterse Kerken. Jezus bidt in de zaal van het 

Laatste Avondmaal dat allen één mogen zijn. Welnu, de Oosterse 

Kerken staan wat betreft geloofsinhoud het dichtste bij de Katholieke 

Kerk. Wij worden uitgenodigd te streven naar en te bidden om her-

stel van de eenheid met hen, tot communio.  

Op dezelfde zondag, 18 april, zullen twaalf kinderen voor het eerst 

Jezus mogen ontvangen in de Communie. Ze mogen volledig deel-

nemen aan de Eucharistie, ofwel in communio treden met de verre-

zen Heer zelf. Ze mogen zich ook volledig lid weten van de Kerk.  

Een week later, op de vierde zondag van Pasen, wordt ons gebed heel 

expliciet gevraagd voor roepingen. We zijn allemaal geroepen tot het 

algemene priesterschap, tot een leven in communio met en in Chris-

tus. Binnen dat algemene priesterschap, dat een kenmerk is van de 
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Kerk, worden sommigen geroepen om hun leven op heel bijzondere 

wijze te verbinden met en in dienst te stellen van Christus. Op de 

zondag van de Goede Herder bidden wij gezamenlijk dat Hij velen 

mag roepen tot die communio. We bidden ook dat er onder ons een 

zodanige communio mag zijn dat die roepstem van de Heer ook ge-

hoord en beantwoord zal worden. En we bidden voor de opleidingen 

van hen die zich geroepen weten: dat zij, gewone mensen als zij zijn, 

toch mogen uitgroeien tot zuivere vertegenwoordigers van Christus 

als herder, als dienaar, of als aan God toegewijde religieus.  

Zo vormt de communio de basis van ons kerk-zijn: de band met God 

en de band met elkaar. En in het middelpunt van die communio staat 

Christus, de verrezen Heer. 

 

J.A.M.Nieuwenhuis  

diaken 

 

MISINTENTIES 
 

za    17 apr. Wim Vermeulen en fam. 

zo    18 apr. Fam. Schothorst/ Jan Kuijer/ Gerard en Marian Boers-

ma/ Petrus Cornelis van Schadewijk/ Mevr. Schouten- 

Koenders/ Fam.Daselaar-Hool/ Voor een dierbare overl. 

echtgenoot en om de genade van bekering te verkrijgen/ 

Overl. echtgenoot mr. C.C.M.Collard. 

ma   19 apr. Vader en moeder Schuring en hun kleinzoon Ruben. 

vrij  23 apr. Zekere intentie.  

za    24 apr. Overl. fam. Van der Wurf -Post. 

zo    25 apr.  Uit dankbaarheid t.g.v. 50-jarig huwelijk/ Gerard en 

Marian Boersma/ Henk Buise/ Gerardus Voskuilen/ 

Mieke Verhoeven - Rimmelzwaan/ Voor een dierbare 

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

krijgen.   

ma   26 apr.  Overl. familie Vlaming-Knuwer.  

vrij   30 apr.  Zekere intentie/ Marie Johanna van Teeffelen. 
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PAROCHIEKRONIEK 

 

Gedoopt:  Finn Samuel, zoon van Erik en Miranda van Steenis – 

Soeters. 

Overleden: Maria Jannesje Huijink - Bakker, 70 jr. 

         Alfred Johannes August Kauer, 74 jr. 

         Theodorus Maria de Bruijn, 78 jr. 

         Antonius Wilhelmus Gerardus Marie Daverveldt, 85 jr. 

         Antonia Maria Theresia Vlaming, 84 jaar. 

 

MEDEDELINGEN 

 

 
 

Na bijna 24 jaar herder van de H.Nicolaasparochie in Baarn te zijn 

geweest gaat pastoor J.A.Kolkman op 15 april a.s. officieel met eme-

ritaat. 

Op zondag 2 mei vindt om 10.00 uur een plechtige Eucharistievie-

ring plaats ter gelegenheid van het afscheid van de pastoor en zijn 

huisgenote Emerans Stallen, die hem niet alleen bijna 40 jaar ver-

zorgd heeft, maar ook gastvrouw was en zich op vele manieren ver-

dienstelijk heeft gemaakt voor de Kerk. 
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Met veel genoegen nodigen wij u uit om de plechtigheid bij te wonen 

en/of tijdens de receptie na afloop persoonlijk afscheid te nemen van 

de pastoor en Emerans.  

Het kerkbestuur zal namens de hele parochie zowel aan de pastoor 

als aan Emerans een cadeau aanbieden voor hun nieuwe woning.  

 

De receptie is van 11.45 tot 14.00 uur in het Trefpunt achter de 

kerk. 

Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld. 

 

Het Kerkbestuur 

 

Parkeergelegenheid op 2 en 9 mei: 
In verband met de te verwachten drukte is de parkeerplaats van Thea-

ter ”de Speeldoos” ook beschikbaar om uw auto te parkeren. 

Let op: Parkeren op de Johannes Vermeerlaan naast het grasveld is 

niet toegestaan. U riskeert hiermee een fikse boete als een overijveri-

ge agent controleert.  

 

INSTALLATIE PASTOOR HUITINK 
 

Op vrijdag 7 mei wordt pastoor A.J.Huitink tijdens een plechtige 

Eucharistieviering om 19.30 uur in de H.Familiekerk te Soest als 

pastoor van het parochieverband Eemland en de H.Nicolaasparochie 

door Mgr. H.W.Woorts, hulpbisschop van het Aartsbisdom Utrecht, 

geïnstalleerd.  

U wordt hartelijk uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. 

Het Kerkbestuur  

 

Bereikbaarheid H.Familiekerk: 
Sint Willibrordusstraat 19, 3768 CP Soest. 

 

Per openbaar vervoer: Station Baarn (V 18.21 uur) per trein naar 

Soest-zuid (A 18.32 uur). Vandaar is het ca. 7 minuten lopen. 
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WELKOM PASTOOR HUITINK 

 

                                 
 

Op zondag 9 mei wordt pastoor A.J.Huitink tijdens de Hoogmis om 

10.00 uur welkom geheten als pastoor van de H.Nicolaasparochie. 

Aansluitend aan de Hoogmis vindt een ontvangst van 11.30 tot 

14.00 uur in het Trefpunt plaats, waarbij u als parochiaan in de 

gelegenheid bent om met onze nieuwe pastoor kennis te maken. 

Uw aanwezigheid tijdens de plechtigheid en ontvangst wordt bijzon-

der op prijs gesteld. 

Het Kerkbestuur 

  

Vervoer ouderen op 2 en 9 mei: 

Voor parochianen, die minder goed ter been zijn en toch naar de 

H.Mis en receptie willen komen, wordt er in samenwerking met de 

Leuning goed vervoer geregeld. Er zijn 2 busjes beschikbaar, waar-

mee ook rolstoelen vervoerd kunnen worden.  

In verband met de organisatie aanvraag vervoer uiterlijk 25 april bij 

mevrouw Mary Vonk, 035-5414358 of mevrouw Engelien van 

Kooten, 035-5411674. 

Dit geldt voor zowel 2 als 9 mei! 

 

Liturgie 

 

In de maand mei verzorgen de R.K. Vrouwen Baarn het rozenkrans-

gebed. Maandag tot en met donderdag om 19.15 uur in de kerk en 

vrijdagavond na de Heilige Mis. 
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18 april 10.00 uur     Eerste H. Communie 

 

18 april  Hoera het is zover! 
Verwachtingsvol en een beetje zenuwachtig zijn ze, maar na 8 maan-

den voorbereiding mogen onderstaande kinderen voor het eerst de  

H. Communie ontvangen: 

 

Joanne Averdijk   Alex Brunekreef   

 

Rens Hilhorst    Sabien Hilhorst   

 

Thijs Huurdeman   Dennis v. Kooij  

 

Jordi  v. Kooij    David Kruszko    

 

Daya Nijholt    Saskia Pernot   

 

Irmgard van Weede   Petra Zwanikken 

 

Samen met ouders, broertjes en zusjes, met familie en de hele paro-

chie willen we er een mooi feest van maken. 

De voorste banken zijn gereserveerd voor de gezinnen van de Eerste 

Communicanten.  

Er is crèche in het Trefpunt. Ook tijdens de H. Eucharistieviering 

mogen kinderen hier naar toe gebracht worden. 

Pastoor Kolkman heeft deze kinderen begeleid en zal dan ook in de 

Eucharistie voorgaan. 

 

Gebedsactie 

  

Laten we bidden voor al de medewerkers aan het Ziekentriduüm. Dat 

zij de gasten die zij mogen ontvangen, verzorgen en vermaken, met 

liefde tegemoet zullen treden. Dat zij in de oudere, zieke medemens, 
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Jezus zelf mogen zien, die gezegd heeft: ”Alles wat je aan een der 

geringsten van Mij hebt gedaan, heb je aan Mij gedaan.” 

Kinderpagina 

Paus Pius X, de paus van de kindercommunie. 
 

Paus Pius wordt geboren op 2 juni 1835 in Riese, een plaatsje in 

Noord Italië niet zo ver van Venetië. De Oostenrijkse keizer heeft 

hier veel invloed. Hij krijgt de namen Giuseppe Melchiorre Sarto.  

Rijke namen voor een arme familie. Ja, zijn ouders waren zeer arm. 

Giuseppe kan wel naar school. Hij loopt op blote voeten om zijn 

schoenen te sparen die hij op school bij zijn uniform moet dragen. 

Hij heeft al vroeg belangstelling voor het geloof en zeker voor de 

priesters. Toch werkt hij na school hard voor het gezin. Hij wil graag 

priester worden, zijn ouders schrapen het geld bij elkaar en worden 

uiteindelijk geholpen door een paar rijke mensen. Na de priesterwij-

ding wordt hij kapelaan, pastoor, bisschop en kardinaal -patriarch 

van Venetië. Toch blijft hij eenvoudig. Hij zegt:  

”Ik ben arm geboren, heb arm geleefd en wil vooral arm sterven.” 

Op 4 augustus 1903 wordt hij tot paus geko-

zen. Hij neemt de naam Pius X aan, omdat de 

andere pausen met deze naam zoveel geleden 

hadden. En wat vindt hij belangrijk?  

De Eucharistie, de Sacramenten en het geluk 

van de menselijke ziel.  

Om nog meer van Jezus te gaan houden, stelt 

hij de mensen voor vaak de H.Communie te 

ontvangen. Hij stelt de kindercommunie in. 

Kinderen vanaf  7 jaar mogen ter communie.  

Hij sterft in Rome op 20 augustus 1914, aan 

het begin van de Eerste wereldoorlog. Door Paus Pius XII wordt hij 

in 1954 heilig verklaard. 

Om te bidden …  
 

H.Paus Pius X  we bidden om uw voor-

spraak voor onze E.Communicanten. Dat zij 

veel van Jezus en zijn Kerk gaan houden. 

Amen. 
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Verkondiging                jeugd 

 

21 & 28 april 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 
 

26 april 20.15 uur         Thema-avond 

Na iedere Eucharistieviering bidden wij het gebed om roepingen. 

Zondag 25 april is roepingenzondag met het evangelie van de Goede 

Herder.  

In het kader van het priesterjaar wordt er een thema-avond georgani-

seerd met als thema:  

”Roepingen”. 

Pastoor Vernooij, priester van het aartsbisdom, maar ook jarenlang 

missionaris in Malawi, zal deze avond een getuigenis geven. Hij is 

ook jarenlang bij de zusters van Moeder Teresa geweest en heeft daar 

vele roepingenverhalen gehoord. 

We nodigen iedereen, maar vooral de jongeren uit, deze avond met 

ons mee te maken. 

Iedereen is van harte uitgenodigd. Aanvang 20.15 uur. 

 

27 april 19.30 uur           Meditatie Pater J.Bots s.j. 

De dood van Jezus is de poort geworden van het eeuwige leven. God 

heeft een sterfelijk lichaam aangenomen om met dit lichaam strijd te 

leveren tegen de dood en over hem te zegevieren. De kerkvaders 

zeggen: de dood heeft zich op Christus geworpen en Hem willen 
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verslinden, zoals hij met alle mensen doet, maar hij kon Hem niet 

verteren omdat God in Hem was. En zo is hij zelf vernietigd. christus 

heeft de dood gedood met de Geest die niet kon sterven. 

Door Zijn dood heet Hij onze dood vernietigd. Sinds de dood van 

Christus is de menselijke dood niet meer dezelfde als voorheen. Er is 

iets beslissends gebeurd. Dat ongelooflijke nieuwe kon alleen daar-

door geschieden omdat er een God op aarde kwam. Wij zijn in ver-

binding getreden met die mensgeworden God, met Zijn lijden en met 

Zijn dood. Weliswaar een mystieke verbinding, maar daarom niet 

minder reëel. Wij hebben daar zozeer deel aan, dat de apostel op 

grond van dit geloof het waagt te verkondigen: Gij zijt gestorven. En 

uw leven is nu met Christus verborgen in God (Kol. 3,3). Waarom 

schreeuwen wij het dan niet uit van louter vreugde? Waarom? Waar-

om anders dan omdat wij die uitspraak niet serieus nemen, niet letter-

lijk genoeg nemen. De meditatie wordt gevolgd door een korte aan-

bidding en afgesloten met een  Eucharistieviering. 

 

Restauratie 

Buffet-Dansant. 
 
Op zaterdag 9 oktober 2010 zal in Groot Kievitsdal een avond 
worden georganiseerd door de Stichting Restauratiefonds Nicolaas-
kerk Baarn. 

Doel van de avond is om geld bijeen te brengen voor de res-
tauratie van de ramen en tevens de gemeenschapszin onder de paro-
chianen en inwoners van Baarn te stimuleren. 

U kunt een gezellige avond verwachten met een Buffet-
dansant, live muziek, gelegenheid om te dansen en een verloting. 

De avond wordt gehouden in de Parkzaal en u kunt als 
volgt reserveren: 
Per persoon voor € 100,00. Voor een tafel van 10 pers. € 1.000,00.  
Voor een tafel van 12 pers. € 1.200,00. (leuk om anderen uit te no-
digen!) 
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Maak tijdig uw reservering en beleef een geweldige avond 
t.b.v. de restauratie. 
Aanmelden:  
Mevr. C. Nouwen tel. 541 66 94 
Hr. P. Pouw  tel. 694 63 50  of e-mail: sdm.pouw@ziggo.nl 
Na aanmelding ontvangt u een bevestigingsbrief met alle gegevens.  
 

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: 

  

31 Maart  € 37.459 

 

 

Februari € 31.286,- 

 

 

Januari  € 27.956,- 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:sdm.pouw@ziggo.nl
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Gemeenschap 
 

Meestal vindt u onder deze kop een artikel aan van de RKVB of over 

koffiedrinken na de H. Mis op zondag. Nu ook een artikel over een 

initiatief van de jongeren in onze parochie. Een lovenswaardig ini-

tiatief, dat alle steun verdient. 

  

Koninginnedag en Wereldjongerendagen 

Al vele jaren staat de jongerengroep van de parochie op Koninginne-

dag op de rommelmarkt spullen van parochianen te verkopen. De 

opbrengst was dan uiteraard altijd voor een goed doel. 

Na vorig jaar te hebben overgeslagen, zijn we dit jaar op volle kracht 

terug! Op 30 april kunt u ons weer vinden vóór de Bruna in de Laan-

straat. We gaan ons uiterste best doen om een zo groot mogelijk be-

drag bij elkaar te verdienen door het verkopen van uw spullen. De 

vraag is dan ook of u uw afgedankte maar nog wel bruikbare spullen 

bij onze kraam wilt komen brengen. Alleen dan kan het geldbedrag 

groeien. U begrijpt het al, zonder u lukt het niet!  

Nu rijst natuurlijk de vraag wat wij dan met dat astronomische geld-

bedrag willen gaan doen. We hebben een heel duidelijk doel en dat is 

het organiseren van een eigen reis naar de Wereldjongerendagen te 

Madrid in 2011. Zo’n reis kost behoorlijk wat geld en we zouden het 

fijn vinden als er zoveel mogelijk jongeren van onze parochie mee 

zouden kunnen. 

Ruim dus nog voor Koninginnedag uw hele huis van onder tot boven 

op. Als u dit massaal doet, begrijpt u wel dat we niet al die spullen 

van tevoren kunnen opslaan. Daarom toch nog even de oproep om 

het op Koninginnedag zelf bij ons langs te komen brengen. Wij hel-

pen u dan met het uitladen. 

Tot 30 april! 

 

21 april 20.15 uur      RKVB 

Meteoroloog bij Rooms Katholieke Vrouwen Baarn 

Op deze woensdagavond houdt  de heer David Henneveld uit Soest, 

meteoroloog bij Weathernews  een lezing over:  
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”Wolken in al hun vormen”. 

Hij geeft uitleg over wolken, het ontstaan van wolken en wat ze ons 

kunnen vertellen over het weer.  

Introducés zij welkom à € 4,50 per persoon. 

 

 
 

DE PAUS EN ZIJN GEBEDSINTENTIES 
 

Pauselijke gebedsintenties voor april: 
 

Dat iedere tendens tot fundamentalisme en extremisme moge worden 

weerlegd door volhardend respect, verdraagzaamheid en dialoog on-

der alle gelovigen. 

 

Dat christenen die worden vervolgd omwille van het Evangelie met 

steun van de heilige Geest mogen volharden in een trouw getuigen 

van de liefde van God voor de hele mensheid. 

 

 

 

 

 

 

 

AGENDA H.H. MISSEN & VIERINGEN 
 

 

 

 

 

 

 
 

Ieder weekend na beide H. Missen geopend. 
 

In april speciaal aandacht voor roeping. 
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AGENDA DE H.H. MISSEN & VIERINGEN 
 

zaterdag 17 apr. 19.00 uur H. Mis met samenzang.     

zondag   18 apr. 3
e
 zondag van Pasen  

10.00 uur Eerste H.Communie 

zaterdag 24 apr. 19.00 uur H.Mis. 

zondag   25 apr. 4
e
 zondag van Pasen Missa brevis in D KV 194 

W.A.Mozart  

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. 
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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 17 april 08.30 uur. 

Kinderclub  maandagavond 18.45 - 19.45 uur. 

Vrienden van Jezus 21 & 28 april 08.00 - 08.20 kerkportaal. 

Vormselgroep  28 april 18.45 uur. 

Doemiddag  -- 14.00 – 15.30 uur. 

Teen-Challenge 25 april Eemnesserweg 88. 

Jongeren 23 april 20.00 uur. 

Thema-avond  26 april 20.15 uur. Zie elders. 

Koffieochtend voor ouders van jonge kinderen:  

 -- 10.00 - 11.30 uur. 

 -- 20.00 - 21.30 uur. 

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

Bijbellezen I  -- 10.00 - 11.45 uur. 

Bijbellezen II  22 april 09.30 - 11.00 uur. 

Bijbellezen III  19 april 20.15 uur 

RKVB   21 april 20.15 uur. Zie elders.  

Meditatie-avond 27 april 19.30 uur dagkapel.  

Bibliotheek Na de H.Mis in het weekeinde geopend. 

 

Repetitie koren: 

Kinderkoor de Kerkuiltjes: vrijdags  19.15 uur. 

Volkszangkoor       :  donderdags 18.15 uur. 

Cantate Domino       :  donderdags 19.30 uur.  

Familiekoor        :  --  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. 8 van 1 tot 15 mei uiterlijk maandag 19 

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

