
        
 

 

             Jaargang 43, nr. 9 15 -29 mei  

PINKSTEREN 

 

In de afgelopen periode hebben wij het Paasmysterie gevierd. We 

mochten er getuige van zijn dat God in het menselijk sterven van 

zijn Zoon het diepste dal van ons mens-zijn is ingegaan. Daar in die 

diepte heeft Hij ons allen aan de hand genomen om ons uit dat dal 

mee te nemen, voorbij ons gewone mens-zijn, naar de hemelse hoog-

te van het samen zijn met Hem. Elke keer als wij de Paaskaars zagen 

branden, werden wij daaraan herinnerd. Met ons verstand kunnen we 

er niet bij, we kunnen het alleen ondergaan als een geloofsgeheim.  

Aan het eind van de Paastijd schenken de Vader en de Zoon ons de 

voltooiing van dit Paasmysterie: de heilige Geest. Aan het begin van 

het Paastriduüm, in de zaal van het Laatste Avondmaal, werd die 

heilige Geest ons al door Jezus als Helper beloofd. Zonder die heili-

ge Geest kunnen wij niets met dat Paasmysterie. Maar door Hem 

wordt het levend in ons. Het is de heilige Geest die ons tot geloven 

brengt, die ons met zijn gaven bezielt. Daartoe geeft Hij zijn gaven, 

waarvan wij meestal pas achteraf, bij de vruchten, beseffen dat zij 

gegeven werden. Want de heilige Geest werkt in stilte aan onze hei-

liging: Hij versterkt onze band met de Vader en de Zoon, omdat Hij 

zelf de band is tussen de Vader en de Zoon: de Liefde. En daardoor 

zet Hij ons er ook toe aan om elkaar lief te hebben. Door de heilige 

Geest worden wij waarlijk mens zoals God ons bedoeld heeft. Hij 

legt in onze mond het verhaal van Gods grote daden. Als wij het 

moeilijk hebben helpt Hij. Als wij afdwalen brengt Hij ons in herin-

nering dat wij de verkeerde weg bewandelen. De heilige Geest wil 

ons thuis brengen. 

Daarom is het goed om veelvuldig, heel het jaar door, om zijn bij-

stand te bidden. Bijvoorbeeld met de woorden:  
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’Kom, heilige Geest, vervul het hart van uw gelovigen, 

 en ontsteek in ons het vuur van uw liefde.’  

J.A.M.Nieuwenhuis, diaken 

 

MISINTENTIES 
 

za    15 mei Overl. fam,.Van der Wurff - Post/ Maria Bom/ Overl. 

ouders Kuyer – van den Hoed. 

zo    16 mei Fam. Schothorst/ Voor een dierbare overl. echtgenoot 

en om de genade van bekering te verkrijgen/ Gerard en 

Marian Boersma/ Mw. Stassen - van den Bosch/ Mevr. 

Tegelberg – Schölvinck. 

wo   19 mei  Om zegen over de parochie. 

vrij  21 mei Zekere intentie.   

za    22 mei Piet Nieuwenhuis en zijn kleinzoon Ruben. 

zo    23 mei  Gerard en Marian Boersma/ Overl. ouders Roest - 

Steur/  Mieke Verhoeven - Rimmelzwaan/ Overl. ou-

ders Bertus en Diny de Ruiter - Vermeulen/ Overl. ou-

ders Mudden - Meijer en Joke Mudden/ Overl. ouders 

Grouwstra- Hagen en Arjen Kool/ Voor een dierbare 

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

krijgen/ Overl. ouders Hart - Mak/ Gertrudis Hart/ 

Aleida Kuyer - Hart/ Petrus Cornelis van Schadewijk/ 

Johan Verdegaal en fam. / Overl. ouders Ansinger-De 

Lange en hun zoon Paul.    

ma   24 mei  Timo van Zeldert.  

wo   26 mei  Overl. echtgenoot mr. C.C.M.Collard. 

do    27 mei Theo Steenkamp. 

vrij   28 mei   Zekere intentie.  

  

Gebedsactie 

Het jaar van de priester loopt ten einde. Laten we de komende weken 

met grote vurigheid bidden om roepingen voor het priesterschap.  

Dat ook uit onze gemeenschap jongeren de roepstem van de Heer 

mogen horen. 
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PAROCHIEKRONIEK 

 

Overleden:   Josephus Antonius Berns, 86 jaar. 

           Jhr A.E. Rutgers van Rozenburg.  

Zr. J.M. van Wegen, Mariëngaard te Bussum. 

  

MEDEDELINGEN 

 

Liturgie 

 
 

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

gebed. Elke avond (behalve zaterdag en zondag) om 19.15 uur in de 

kerk en vrijdagavond na de Heilige Mis. 

 

16 mei 10.00 uur             Gezinsmis  

Het thema is: Samen één. 

”Eenheid, hoe belangrijk is dat en hoe verschrikkelijk is het als er 

geen eenheid is!” 

Kom en hoor hoe wij allemaal één zijn zoals God & Jezus één zijn. 

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

ook  tijdens de Mis heen gebracht mogen worden.  
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Verkondiging      jeugd 

                
22 mei 08.30 uur                          Terugkomochtend E.Communie. 

Het is alweer een maand geleden dat twaalf kinderen de Eerste Hei-

lige Communie deden. Vandaag nog één bijeenkomst. We luisteren 

naar elkaar. Misschien is er een dvd van het grote feest. Hoe gaan we 

verder? En ….wellicht horen we een laatste verhaal. 

 

19 & 26 mei 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 
 

17 mei 20.15 uur         Thema-avond 

17 mei Thema avond over de ”Geschiedenis van de Katholieke 

kerk in Nederland” door professor dr. P.F.W.Hamans. 

De Katholieke Kerk is wereldomvattend. Toch heeft de Katholieke 

Kerk in Nederland binnen de wereldkerk zijn eigen geschiedenis. 

Professor Hamans zal ons deze avond, die om 20.15 uur begint, 

hierover informeren. Omdat we een gastspreker hebben wordt er een 

vrijwillige bijdrage gevraagd. 

 

19 mei 10 uur                       … in ’t voetspoor van Maria… 

Vorig jaar werd de vraag gesteld. Ik heb gehoord over Medjugorje, 

wat is daar gebeurd? Hierover zullen we vandaag vertellen. Natuur-

lijk lopen we niet vooruit op een beslissing van de Kerk, die begon-

nen is met een onderzoek naar de gebeurtenissen in deze plaats. 
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18 mei 10.00 uur   Ontmoeting met ouders van jonge kinderen 

19 mei 20.00 uur  Ontmoeting met ouders van jonge kinderen  

Deze keer met als onderwerp: 

Welke waarden willen wij onze kinderen meegeven? 

Zijn er fundamentele waarden en zo ja welke zijn deze dan? 

Met elkaar in gesprek bij een kopje koffie of thee.  

Hartelijk welkom! 

 

25 mei 19.30 uur             Meditatie Pater Bots s.j. 

We beschouwen hoe Jezus in het midden van Zijn apostelen staat. 

Hij blies over hen en zei: Ontvangt de Heilige Geest. (Joh. 20: 19-

23) Het is de Persoon, die- zoals in het Credo staat- voortkomt van 

de Vader en de Zoon. Wanneer we Jezus over de Vader horen spre-

ken en we ervaren bij zo’n woord van Jezus over de Vader een be-

weging van genegenheid voor de Vader, een opwelling van liefde 

voor Hem, dan hebben wij op zo’n moment contact met de H.Geest, 

dan worden wij ons bewust hoe we zijn opgenomen in de liefdes-

stroom tussen de Zoon en de Vader. 

Soms denken mensen: God is zo ver weg, zo hoog, hoog in de he-

mel. Of Jezus, die is zo lang geleden, al bijna tweeduizend jaar. Dan 

mogen we bedenken: de heilige Geest, dat is Jezus en de Vader le-

vend en vlak bij, de kracht en het licht van God in het eigen hart. 

Precies wat er in het evangelie staat: En wie Mij liefheeft, zal door 

Mijn Vader bemind worden; ook Ik zal hem beminnen en Ik zal 

Mij aan hen openbaren. (Joh. 14,21) 

We hopen u in deze viering iets te laten proeven en smaken van de 

troost van de H.Geest.  
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Kinderpagina 
 

Petrus Canisius 
 

Wie is hij? Wat heeft hij gedaan? 
 

Hij wordt in Nijmegen, waar zijn vader burgemeester is, geboren op 

8 mei 1521. Hij heet Piet de Hondt, maar in die tijd veranderde men 

de naam in het Latijn en zo werd het Petrus Canisius. Hij gaat in 

Keulen studeren en begint hier meer aan God te denken. Hij wordt 

jurist. Een heel geleerde jurist.  

Maar dan ontmoet hij pater Faber, een jezuïet. En je raadt het mis-

schien al, Petrus wordt de eerste Nederlandse jezuïet. Hij schrijft een 

boek voor jongeren en kinderen: de catechismus. Op een eenvoudige 

manier legt hij hier het geloof in uit. Ook laat hij scholen bouwen die 

door de paters geleid worden. 
 

Petrus zal veel reizen, naar Praag, naar We-

nen, naar Trente waar een belangrijke verga-

dering van de Kerk is, een concilie. Hij 

preekt bij koningen en in allerlei kerken in 

Europa. 

De laatste zeventien jaar van zijn leven moet 

hij naar Freiburg in Zwitserland. Hier heeft 

hij veel strijd met de protestanten die niets 

meer van de Katholieke Kerk willen weten.  

Toch sticht hij ook hier weer een school. 

Op 21 december 1597 sterft hij.  

In 1925 wordt hij door Paus Pius XI heilig 

verklaard. 
 

Om te bidden …  
 

Heilige Petrus Canisius, u hebt veel kinderen geleerd wat we mogen 

geloven en hoe we van God kunnen houden. We bidden om uw 

voorspraak, dat er voor de kinderen van onze tijd ook mensen zijn 

die hen leren te geloven en van God te houden. Amen.  
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Diaconie  
 

Vastenactie 

De dit jaar gehouden vastenactie voor het onderwijsproject van de 

bisschop van Karthoum heeft € 1.225,00 opgebracht. Na alle acties, 

waaronder de actie voor het project van pater Boksebelt in Haïtie een 

mooi resultaat, waarvoor hartelijk dank. 

 

Mensen met een Missie 
Pinksteractie: Afrika opent je hart 
  

In de Pinksteractie richt de Week Nederlandse Missionarissen dit 

jaar de aandacht op Afrika. Een prachtig continent, een bron van 

inspiratie, maar ook een continent waar armoede en uitsluiting veel 

mensen en gemeenschappen treft. 

  

Uganda, Kenia en Congo vormen het speerpunt van de Pinksteractie 

2010. In deze landen zijn veel missionarissen en missionair werkers 

actief. Zij willen zorgen dat iedereen volwaardig deel kan nemen aan 

de samenleving, zodat de vicieuze cirkel van armoede en conflicten 

wordt doorbroken. Door hun jarenlange aanwezigheid in deze landen 

zijn zij diep verbonden geraakt met de lokale bevolking en hun cul-

tuur. Vanuit een open en toegankelijke houding werken ze standvas-

tig en onder soms extreem moeilijke omstandigheden aan een vreed-

zame samenleving. 

Zij hebben hun hart geopend voor Afrika. 
  

Om het unieke werk van missionaire ontwikkelingswerkers mogelijk 

te maken en om het welzijn van de 900 actieve Nederlandse missio-

narissen te ondersteunen, vragen wij uw financiële steun. Uw steun 

is hard nodig. Mogen wij ook dit jaar weer op u rekenen? 
Voor uw gift staat de offerkist tussen Hemelvaart en Pinksteren (13 

tot en met 24 mei) achter in de kerk.  

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

M.J.A.G. Burgman-de Haas. 
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Gemeenschap 

 

19 mei 20.15 uur      R.K.V.B. 

Wie Utrecht per auto nadert ziet van verre al de hoogste kerktoren 

van ons land, de Domtoren. Over de klokken weten we niet veel. 

Vanavond verzorgt mevrouw De Kreuk uit Leersum een interessante 

lezing over de klokken van de Domtoren in Utrecht.  

Aan de hand van dia’s en geluid leren we veel over de geschiedenis 

van deze klokken. 

Introducé(e)s zij welkom à € 4,50 per persoon. 

 

Wereldjongerendagen 2011 

Afgelopen Koninginnedag stonden we op de rommelmarkt met een 

hele berg spullen om deze te verkopen voor onze WJD reis! De dag 

begon al zeer vroeg voor 2 van onze jongeren met het verdedigen 

van ons territorium, hetgeen ons een prachtige plek tegenover de 

Bruna in de Laanstraat opleverde. Vanaf een uur of 6 is begonnen 

met het decoratief inrichten van de stand. We hadden veel ruimte, 

dus we konden alles breeduit neerzetten. Het was al vroeg druk en 

tot een uur of kwart over 9 bleef het droog. Veel parochianen kwa-

men speciaal langs om nog spullen aan te leveren.  

Lieve mensen, heel hartelijk dank! Ook kregen we plastic zeilen om 

de koopwaar te beschermen tegen de aanhoudende regen. Er waren 

veel jongeren die zijn komen helpen, zodat de stand de hele dag goed 

bemand was! Super geregeld!  

De uiteindelijke opbrengst bedroeg € 335,10. Een mooi bedrag dus. 
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DE PAUS EN ZIJN GEBEDSINTENTIES 

 

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. 

 

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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AGENDA H.H. MISSEN & VIERINGEN 
 

zaterdag 15 mei 19.00 uur H. Mis met samenzang.     

zondag   16 mei 7
e
 zondag van Pasen  

10.00 uur Gezinsmis. Zie elders. 

dinsdag  22 mei 19.00 uur H. Mis.  

zondag   23 mei Hoogfeest van Pinksteren. 

10.00 uur Hoogmis Missa brevis in C Spat-

zenmesse W.A.Mozart. 

2
e
 Pinksterdag 10.00 Hoogmis Gregoriaans Mis I. 

 

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;  

Kinderwoorddienst Alleen tijdens de Hoogmis. 

(7-11 jr.)   

Eerste Communie 22 mei 08.30 uur. Zie elders. 

Kinderclub  17 & 24 mei 18.45 - 19.45 uur. 

Vrienden van Jezus 19 & 26 mei 08.00 - 08.20 kerkportaal. 

Vormselgroep  19 & 26 mei 18.45 uur. 

Doemiddag  -- 14.00 – 15.30 uur. 

Teen-Challenge 23 mei Eemnesserweg 88. 

Jongeren 28 mei 20.00 uur. 

Thema-avond  17 mei 20.15 uur. Zie elders. 

Koffieochtend voor ouders van jonge kinderen:  

 18 mei 10.00 - 11.30 uur. 

 19 mei 20.00 - 21.30 uur. 

In ’t Voetspoor van Maria 19 mei 10.00 - 11.30 uur. Zie elders. 

Bijbellezen I  20 mei 10.00 - 11.45 uur. 

Bijbellezen II  27 mei 09.30 - 11.00 uur. 

Bijbellezen III  -- 20.15 uur 

RKVB   19 mei 20.15 uur. Zie elders.  

Meditatie-avond 25 mei 19.30 uur dagkapel.  

Bibliotheek na de H.H.Missen in het weekeinde. 

 

Repetitie koren: 

Kinderkoor de Kerkuiltjes: vrijdags  19.15 uur. 

Volkszangkoor       :  donderdags 18.15 uur. 

Cantate Domino       :  donderdags 19.30 uur.  

Familiekoor        :  vrijdag 21 mei   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. 10 van 29 mei tot 12 juni uiterlijk maan-

dag 17 mei per mail. Geschreven of getypte kopij altijd uiterlijk za-

terdags 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

