
        
 

 

             Jaargang 43, nr. 8 1 – 15 mei   

 

MISSCHIEN DE LAATSTE KEER 

  

Ja, misschien is dit de laatste keer dat ik een voorstukje maak voor 

het Kerkvenster.  

Ik ben nu immers officieel emeritus pastoor. Maar omdat mijn op-

volger, pastoor Huitink, nog niet  geïnstalleerd is en het nogal druk 

zal hebben met de voorbereiding daarop, ga ik in elk geval dit stukje 

tikken. Vanmorgen, 19 april, lazen we in de Eucharistieviering in het 

evangelie van Johannes deze woorden van Jezus:  

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

blijft ten eeuwigen leven” (Joh.6,27).  

En even verder stond:  

”Dit is het werk dat God van u vraagt: te geloven in Degene die Hij 

gezonden heeft”(Joh. 6,29). 

Deze woorden van Jezus zou ik u graag als samenvatting willen 

voorhouden van alle stukjes die ik in bijna 24 jaren op de voorpagi-

na’s van het Kerkvenster heb geschreven. 

Dus: niet werken en leven voor de dingen die voorbijgaan, zoals 

geld, bezit, genot etc., maar onze aandacht richten op God, onze ta-

lenten gebruiken voor het werken voor God. 

En…geloven in Jezus Christus, onze relatie met Hem versterken. 

Christus behoort ons leven te zijn. En hèt middel  daartoe is onze 

deelname aan de viering van de heilige Eucharistie. 

In deze paastijd laat de Heer ons zien dat Hij graag maaltijd met ons 

houdt. Denk maar aan de maaltijd van Hem met de Emmaüsgangers, 

meteen na zijn verrijzenis. En aan de maaltijd met zijn leerlingen aan 

de oever van het meer bij zijn derde verschijning. 

Kerkvenster 
- informatieblad van de Nicolaasparochie te Baarn -  
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Er bestaat geen inniger binding met onze Heer dan in de viering van 

de Eucharistie. 

”Blijft dit doen” gaf Hij als laatste wil, vlak voor zijn sterven aan het 

kruis. 

J.A. Kolkman, emeritus pastoor. 

 

MISINTENTIES 
 

za    1  mei Om overgave/ Fam. Bouwhuizen. 

zo    2  mei Fam. Schothorst/ Om hoop en vertrouwen in de toe-

komst/ Gerard en Marian Boersma/ Ad van Dijk / fam. 

Bouwmeester - Hartman/ dhr. A.G.Huurdeman / Geer 

Veltkamp/ Overl. familieleden en bekenden/ Petrus 

Wilhelmus Diekmann/ Voor een dierbare overl. echtge-

noot en om de genade van bekering te verkrijgen/ Cor-

nelis van Ruitenbeek en Richarda van Ruitenbeek - 

Schothorst/ Jacoba Witte- Demes/ Maurits van Weede/ 

Caroline en Everard van Weede van Dijkveld/ Paula 

Heurkens - Witte. 

di     4  mei Overl. vrienden en bekenden/ Dominicus van Wijk. 

do    6  mei Overl. fam. Vlaming - Knuwer/ Everardus Hilhorst/ 

Zekere intentie. 

za     8 mei    Joke Mudden/ Louisa Steenkamp - Thirion. 

zo     9 mei  Overl. ouders Bertus en Diny de Ruiter - Vermeulen/ 

Mieke Verhoeven - Rimmelzwaan/ Gerard en Marian 

Boersma/ Sjaak van der Veen/ Petrus Cornelis van 

Schadewijk/ Voor een dierbare overl. echtgenoot en om 

de genade van bekering te verkrijgen.  

do    13 mei Om heilige priesters.  

vrij   14 mei  Zekere intentie/ voor een jarige. 

  

PAROCHIEKRONIEK 

 

Gedoopt:  Quiomy Wilhelmina Helena Maria, dochter van Raoul 

en Reina Andoetoe – Oosterman. 
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Overleden:  Theodorus Bernardus Pothof , 85 jaar. 
 

MEDEDELINGEN 
 

Liturgie  
Zoals u weet staan er de komende tijd belangrijke vieringen op de 

agenda. Daarom de bijzonderheden op een rij. 
  
Zondag 2 mei: 10.00 uur plechtige Eucharistieviering wegens 

afscheid van pastoor Kolkman en Emerans. 

Crèche in het Trefpunt; Kinderwoorddienst vervalt. 

Afscheidsreceptie in het Trefpunt:  Van 11.45 – 14.00 uur. 
 

Vrijdag 7 mei a.s. om 19.30 uur in de H. Familie kerk in Soest:  
Pastoor Huitink wordt door Mgr. H.W.Woorts geïnstalleerd als pas-

toor van het parochieverband Eemland en de H.Nicolaasparochie in 

Baarn tijdens een plechtige Eucharistieviering. Het zou heel mooi 

zijn als wij daar met zoveel mogelijk mensen aanwezig zijn. 

Pastoor Huitink heeft onze steun en gebed hard nodig! 

De avondmis om 7 uur vervalt. 
 

Vervoer naar de Sint Willibrordusstraat 19 Soest:  Het zou goed 

zijn als wij zelf in onze omgeving even informeren of iemand, die 

geen vervoer heeft, ook naar Soest wil gaan.  

Hebt u geen vervoer naar Soest, dan kunt u zich opgeven bij Gabriel-

le Nieuwenhuis 5420208 of bij Corrie Nouwen 5416694. 
 

Zondag 9 mei:  10.00 uur plechtige Hoogmis, waarin wij pastoor 

A.J.Huitink in onze parochie verwelkomen.  

Het Kerkbestuur  hoopt dat u met zoveel mogelijk mensen aanwezig 

zult zijn om de nieuwe pastoor een warm welkom te bezorgen. 

Na de H. Mis is er een receptie om met de nieuwe pastoor persoon-

lijk kennis te maken. 

Voor de genodigden van pastoor Huitink zijn de eerste banken 

voorin de kerk gereserveerd.  

Crèche in het Trefpunt; Kinderwoorddienst vervalt.   
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Meimaand Mariamaand 
 

 
 

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 vrijdag-

avond na de H.Mis. 

De volgende avonden is er géén rozenkransgebed: 

   3 mei wegens het oefenen van het herdenkingsconcert. 
   4 mei wegens dodenherdenking en herdenkingsconcert. 
   7 mei wegens de installatie van pastoor Huitink in Soest. 
   12 en 13 mei Hemelvaart van de Heer. 
 

Gebedsactie 

  

Bidden we voor de medewerkers van de kinderwoorddienst. Zij ge-

ven de kinderen van de basisschool iedere week uitleg van het evan-

gelie van de zondag. De kinderen mogen ook vragen stellen, waar-

door zij de boodschap nog beter kunnen begrijpen. Dat de H. Geest 

hen mag blijven inspireren. 

Bidden we voor de leden van de Samenwerkingsgroep. Alle jeugd-

groepen zijn in deze groep vertegenwoordigd. Dat zij, onder leiding 

van de Heer zelf, in grote onderlinge saamhorigheid mogen blijven 

samenwerken.  
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Kinderpagina 
 

We gaan weer verder met het Onze Vader.  

Dit keer gaat het over de zin: 
 

”En vergeef ons onze schulden, 

zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven…” 
 

Petrus kwam bij Jezus en vroeg: “Heer hoe vaak moet ik mijn broe-

der vergeven als hij mij kwaad doet? Tot zeven keer toe?  

Jezus zei hem: ”Niet tot zeven keer toe, zeg Ik je, maar tot zeventig 

maal zeven keer toe.” (Matt. 18, 21-22)  
 

Mijn vragen 
 Als iemand in mijn familie of op school mij, of iemand van 

wie ik houd, pijn doet, hoe kan Jezus van mij verwachten dat 

ik zo iemand telkens vergeef? Is dat mogelijk? 

 Als ik mensen zie die gemeen zijn, of die kwaad doen, of die 

de katholieke kerk, de paus en christenen aanvallen, hoe is 

het mogelijk om die lief te hebben en te vergeven? 

 Wanneer God de Vader mij vergeeft,  

 doet Hij dat alleen als ik eerst anderen vergeef? 
 

Het woord van God  
Ja, zonder de bijzondere hulp van God is het onmogelijk om anderen 

altijd te vergeven. Daarom zegt Jezus: ”Los van Mij kun je niets.” (uit 

Joh.15,5) 

Daarom is het absoluut noodzakelijk om elke dag te bidden, te vra-

gen om zijn goddelijke Liefde, zodat wij van anderen kunnen houden 

met het hart van Jezus. Jezus zegt tegen ons dat wij los van Hem 

niets kunnen.  

Om te bidden … 
 

Vader, ik wend me tot U als een heel zwak kind, dat het 

soms erg moeilijk vindt om anderen te vergeven. O mijn 

Heer, het spijt me dat ik tegen U gezondigd heb. Ik haat al 

mijn zonden omdat zij U pijn doen, mijn God die Liefde is 
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en liefde verdient. Ik beloof om met de hulp van uw genade niet 

meer te zondigen. Amen. 
 

Om te doen … 
De heilige Johannes schreef: “…………………..” 1 Johannes 4,20. 

Oei, alle woorden zijn weggevallen. Kun jij de tekst zelf opzoeken?  

 

Restauratie 

 

Buffet-dansant. 
 

Als ú komt................dan zorgen wij voor een onvergetelijke avond! 
 

U heeft al kunnen lezen dat er een avond georganiseerd wordt op 9 
oktober a.s. in Groot Kievitsdal om geld bijeen te brengen voor de 
restauratie van de ramen. 
Maar u weet nog niet wat u allemaal kunt verwachten! 
 

Om 20.00 uur is er een ontvangst met een aperitief en een hapje. 
Daarna is er omstreeks 21.00 uur een uitgebreid voorgerechten buf-
fet, gevolgd door een hoofdgerechtenbuffet en nog een nagerechten-
buffet met als afsluiting koffie/thee met bonbons.  
Al uw drankjes zijn inbegrepen, dus het wordt een geheel verzorgde 
avond. 
De gehele avond is er live muziek  en…… gelegenheid om te dan-
sen. 
Er zal ook een verloting zijn met mooie prijzen en daarvoor worden 
nog kaartjes verkocht. 
 

Doel is tevens om de saamhorigheid te bevorderen want naast al het 
werk dat wij als vrijwillig(er)(ster) doen voor de kerk is een gezellige 
avond met elkaar een mooie gelegenheid om de band te versterken en  
het goede doel is tevens gediend. 
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Mogen wij rekenen op uw komst……dan gaan wij er met ú iets 
moois van maken! 
 

U kunt u opgeven bij: Mevr. C. Nouwen tel. 541 66 94 en Hr. P. 
Pouw tel. 694 63 50 of  sdm.pouw@ziggo.nl 
 

Stichting Restauratiefonds Nicolaaskerk Baarn. 

 
 

WERKZAAMHEDEN GLAS-IN-LOODRAMEN 

 
Sinds in februari een aanvang met de werkzaamheden gemaakt werd, 

is het project aan het oog onttrokken. 

Voor en achter de schermen is en wordt bijzonder veel werk verzet. 

De vaklui hebben ook niet stil gezeten. Inmiddels is het eerste glas-

in-loodraam is geheel verwijderd en naar Harderwijk overgebracht. 

In de regionale bladen hebt u kunnen lezen dat de aannemer in finan-

ciële problemen kwam en even niet verder kan werken. Dit heeft de 

nodige gevolgen voor het project gehad. Er komt veel bouwstof vrij 

als de stenen gedeeltelijk weggeslepen worden om de ramen in delen 

uit te  kunnen nemen. 

De schoonmaakploeg en de vrijwilligers hebben het geweten, maar 

dank zij hun inspanning zag de kerk er tijdens de viering van de Eer-

ste H. Communie er piekfijn uit.  

 

Hartelijk dank hiervoor! 
 

Zodra het vijfde raam gedemonteerd is zal het gedurende een aantal 

maanden redelijk stofvrij zijn. 

Bij belangrijke (feest)dagen zoals 2, 9 mei, Pinksteren, Vormselvie-

ring is de hele kerk natuurlijk beschikbaar.    
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    Ziekentriduüm Baarn 
  
Op dinsdag 4 en donderdag 6 mei verwelkomen wij de zieken en 

degenen uit onze parochie, die niet meer regelmatig naar de kerk 

kunnen gaan. Dit jaar wordt het programma één dag onderbroken 

vanwege Bevrijdingsdag op 5 mei. 

Tijdens het ziekentriduüm is de dagkapel in gebruik als rustruimte. 

4 mei 10.00 uur: opening met een gezongen H.Mis. 

6 mei 14.30 uur: afsluiting met een gezongen H.Mis (Cantate Domi-

no). 

 

zondag 2 mei 20.00 uur            wereldjongerendagennieuws 

We nodigen alle jongeren en tieners om naar het Trefpunt te komen 

voor een informatiebijeenkomst over alles wat met de wereldjonge-

rendagen in 2011 te maken heeft. Of je nu wel of niet weet of je 

meegaat, je bent van harte welkom om te komen kijken, luisteren en 

vragen te stellen. Wij doen ons uiterste best om je zoveel mogelijk 

informatie over de reis te geven. Om je alvast in te lezen, kan je naar 

onze website gaan. Daar vind je al heel wat over de reis. 

www.rkjongerenbaarn.nl 

 

DE PAUS EN ZIJN GEBEDSINTENTIES 
 

Pauselijke gebedsintenties voor mei: 
 

Dat er een einde mag komen aan de trieste en onrechtvaardige men-

senhandel, waarbij jammer genoeg miljoenen vrouwen en kinderen 

betrokken zijn. 

 

Dat de gewijde bedienaren, de religieuzen en de leken die zich inzet-

ten voor apostolaatwerk, mogen ontdekken hoe zij in de gemeen-

schappen die aan hen zijn toevertrouwd een missionair enthousiasme 

kunnen doen groeien. 

http://www.rkjongerenbaarn.nl/
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AGENDA H.H. MISSEN & VIERINGEN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oliënwijding 
 

Op woensdag 31 maart ben ik met de vormselvoorbereidingsgroep 

naar de oliënwijding in Apeldoorn geweest. Toen we aankwamen bij 

het parochiehuis werden we hartelijk ontvangen door de vormheer 

Mgr. Hoogenboom en de bisschop, Mgr. Eijk. Samen met de andere 

vormelingen van het bisdom kregen we wat te drinken. Er waren 

ongeveer 45 kinderen naar de oliënwijding gekomen. 

Mgr. Hoogenboom vertelde dat er per jaar ongeveer 4000 kinderen 

worden gevormd in het bisdom Utrecht. Ook vertelde hij dat er 3 

verschillende oliën zijn: 

 Chrisma, voor het vormsel, doopsel en voor de ambtswijding 

 Catechumenenolie, voor het zalven van geloofsleerlingen 

 Ziekenolie, voor de ziekenzalving 

Na de uitleg begon de H. Mis. In de Mis zijn de oliën gewijd en uit-

gereikt aan de priesters of diakens van de parochies. 

 
 

Ieder weekend na beide H. Missen geopend. 
 

(Ook open op de zondagen 2 en 9 mei!) 

 

In mei speciaal aandacht voor de heilige Geest. 

Nieuwe aanwinsten: 

 DVD’s:  Franciscus van Assisi 

  Pater Damiaan 

  St. Patrick  

 Boeken:  Dertig Bijbelse gebedsthema’s  

  Gods woord over de dood 
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Na de preek gingen alle priesters voor het altaar staan en hernieuw-

den zij hun beloften voor de bisschop. Er waren ongeveer 65 pries-

ters en diakens aanwezig. 

Na de Mis was er nog  koffie en daarna ging iedereen weer naar huis. 

Ik vond het jammer dat we maar met 2 vormelingen van Baarn wa-

ren, de anderen hebben echt wat gemist! 

Jochem Verweij 

 

AGENDA DE H.H. MISSEN & VIERINGEN 
 

zaterdag 1  mei 19.00 uur H. Mis met samenzang.     

zondag   2  mei 5
e
 zondag van Pasen  

10.00 uur Hoogmis Missa in honorem Sti. Ni-

colaï, Sechsviertelmesse, J.Haydn. 

Ave Maria, Anton Bruckner. 

dinsdag  4 mei  10.00 uur H.Mis Ziekentriduüm. 

donderdag 6 mei Ziekentriduüm. 

zaterdag 8  mei 19.00 uur H.Mis. 

zondag   9  mei 6
e
 zondag van Pasen  

10.00 uur Hoogmis Missa Brevis St. Joannis 

de Deo (Kleine Orgelmesse) 

donderdag 13 mei Hemelvaart van de Heer 

   10.00 uur Hoogmis Gregoriaans Mis I. 

vrijdag 14 mei  10.00 uur H.Mis voor ouderen. 

   

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

zoening ’s zaterdags om 15.30 uur of op afspraak. 

 

 
 

Afwijkingen gebedstijden en/ of plaatsen op 4, 5 en 6 mei: 

Lauden 08.15 uur: in de kerk in plaats van in de dagkapel 

Gelegenheid tot gebed 14.30 – 15.30 uur: vervalt! 

Aanbidding: vervalt op dinsdag en donderdag. 

H.Mis op 5 mei evenals tijdens het triduüm in de kerk. 
 

Hemelvaart van de Heer 13 mei:   
Er is géén avondmis op woensdag 12 mei, wel een H.Mis om 08.45 

uur. 

 

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;   

Kinderwoorddienst Alleen tijdens de Hoogmis. 

(7-11 jr.)  vervalt op 2 en 9 mei 

Bibliotheek Na de H.Mis in het weekeinde geopend. 

Herdenkingsconcert 4 mei 21.00 uur; Groot Nicolaas koor. Tot 18 

jr. gratis. Boven 18 jr. € 10,00 p.p. 

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. 9 van 15 tot 29 mei uiterlijk maandag 3 

mei 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

