
        
 

 

             Jaargang 43, nr. 10 29 mei – 12 juni  

 

De parochie een gastvrije herberg. 
 

Na een indrukwekkende en vreugdevolle installatieviering in de 

H.Familie kerk in Soest, mocht ik op 9 mei jl. voor de eerste maal in 

de H.Nicolaas kerk te Baarn celebreren. Ik was blij verrast toen ik bij 

de kerk aankwam en zag dat de kerk was versierd met mooie 

wit/gele vaandels. Natuurlijk wist ik dat een week eerder afscheid 

was genomen van pastoor Kolkman. Maar ik kon me niet aan de 

indruk onttrekken dat de versiering ook voor mijn eerste H.Mis in de 

Nicolaas kerk was blijven hangen.  

 

Het valt niet mee om eenvoudig te blijven wanneer je als priester 

afscheid neemt van een parochie waar je je nauw mee verbonden 

voelt om vervolgens in je nieuwe parochie met grote vreugde te 

worden verwelkomd. Al die aandacht en hartelijkheid en dat terwijl 

je in dienst staat van de Heer. Moet Hij niet groter worden en ik 

kleiner? 

 

Ik realiseerde me eens te meer dat het priesterschap niet zozeer mijn 

verdienste is, maar bovenal een genade die mij is toegevallen. Het 

ambt dat ik als pastoor mag bekleden is voor mij in de eerste plaats 

een dienstbetoon aan Christus, de Verrezen Heer. Ik mag Zijn 

dienstwerk voortzetten in het parochieverband Eemland. Dat klinkt 

voor velen misschien wat verheven en vroom. En toch voelt het zo. 

 

Ik ben het bestuur en de parochianen van de Nicolaas Baarn heel 

dankbaar voor het gastvrije onthaal van mij, mijn familie en vrienden 

Kerkvenster 
- informatieblad van de Nicolaasparochie te Baarn -  
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bij mijn eerste Mis in de Nicolaas kerk. Ik kan u verzekeren dat ook 

zij zeer onder de indruk waren van de warme ontvangst.  

 

We moeten echter verder. Het is goed dat aan alle feestelijkheden bij 

mijn aantreden en einde komt. Er ligt een berg werk op ons te wach-

ten. De Nicolaas parochie moet haar plaats gaan innemen binnen het 

parochieverband Eemland. Ik heb er alle vertrouwen in dat dat goed 

zal gaan lukken.  

 

Een eigen klank en kleur was de rode draad die door mijn installatie-

viering heen liep. Ik had voor deze thematiek gekozen om te bena-

drukken dat in de Kerk van Christus plaats is voor velen. Gastvrij-

heid is meer dan een eenzijdige beweging.  

 

Je bent niet gastvrij als je de vreemdeling verwelkomt, de deur snel 

dicht doet en de gast opsluit. Je bent pas gastvrij wanneer je deur 

werkelijk openstaat. Men mag binnenkomen, eten en drinken om 

gesterkt de reis te kunnen vervolgen. Het beeld van de herberg is 

hierbij heel toepasselijk.  

 

Als parochie zijn we geen doel op zich, maar een instrument van 

Gods liefde. Gastvrij voor hen die onderdak behoeven en zich willen 

voeden en laven zodat ze gesterkt de reis kunnen vervolgen. 

 

Ik wens ons allen toe dat wij elkaar als reisgenoten mogen ontmoe-

ten in de parochie: onze gastvrije herberg. 

Pastoor A.J. Huitink 

 

MISINTENTIES 
 

za    29 mei Voor de bekering van Nederland. 

zo    30 mei Fam. Schothorst/ Bob Schölvinck/ Gerard en Marian 

Boersma/ Geer Veltkamp/ Gerardus Voskuilen/ voor 

een dierbare overl. echtgenoot en om de genade van 

bekering te verkrijgen. 
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vrij    4 juni  10.00 uur Timo van Zeldert. 

                     19.00 uur Bob Nieuwenhuys/ zekere intentie. 

za      5 juni Overl. fam. Van der Wurff - Post/ Tonny van Hamers-

veld - van Dijk/ Adriaan van der Ploeg en dochter 

Thea. 

zo      6 juni  Dominicus vn Wijk/ Gerard en Marian Boersma/ Petrus 

Cornelis van Schadewijk/ fam. Bouwmeester - Hartman 

/ Overl. ouders Mudden - Meijer en Joke Mudden/ 

Overl. ouders Grouwstra - Hagen en Arjen Kool/ de 

heer A.G.Huurdeman/ Gods bijzondere zegen voor 

mijn overleden tweelingzusje/ Petrus Wilhelmus Diek-

mann/ Geer Veltkamp/ Caroline en Everard van Weede 

van Dijkveld/ Voor een dierbare overleden echtgenoot 

en om de genade van bekering te verkrijgen/ Maurits 

van Weede/ Mieke Verhoeven - Rimmelzwaan/ Paula 

Heurkens - Witte/ Overl. familieleden en bekenden/ Ja-

coba Witte - Demes.    

do    10 juni Overl. ouders Bartels. 

vrij   11 juni  Jan Bonhof/ zekere intentie.  

 

  

PAROCHIEKRONIEK 

 

Overleden:  Mevrouw Wilhelmina Post, 90 jr.  

              

Gebedsactie 

 

Voor alle ouderen en zieken binnen onze geloofsgemeenschap. Dat 

zij, nu de zomermaanden aanbreken, niet vergeten zullen worden. 

Dat zij, juist door het warmere weer en de langere dagen, eens extra 

bezocht worden en zich daardoor verbonden mogen voelen.  

 

 

 

 



 

 4 

MEDEDELINGEN 

 

AFSCHEID EN WELKOM 2 

 

Met grote dankbaarheid mogen we terugkijken op de mooie feesten 

die wij als Nicolaasparochie hebben mogen vieren op zondag 2 mei 

bij het afscheid van pastoor J.A. Kolkman en Emerans Stallen, op 

vrijdag 7 mei de installatie van pastoor A.J. Huitink in Soest, en ten-

slotte de welkomstviering in onze kerk van onze nieuwe pastoor op 

zondag 9 mei. 

Wat betreft het afscheid van pastoor Kolkman en Emerans 

’zijn wij God dankbaar voor alles wat in de afgelopen bijna 24 jaar 

tot stand is gekomen’ zo zei de vicevoorzitter van het kerkbestuur de 

heer Pouw in zijn toespraak in het Trefpunt na afloop van de plechti-

ge viering. 

 

Toespraak op 2 mei bij het afscheid van de pastoor en Emerans. 

 

”Pastoor en Emerans, 

Als ik mijn gevoelens onder woorden mag brengen en ik hoop na-

tuurlijk dat dat ook een beetje uw gevoelens zijn dan zou ik het als 

volgt willen omschrijven: 

                                     Een gevoel van diepe dankbaarheid: 

In de eerste plaats jegens God die onze Vader is en altijd goed voor 

ons zorgt: 

 Omdat Hij bijna 24 jaar geleden Pastoor Kolkman en Emerans 

naar Baarn dirigeerde. 

 Omdat na al die jaren van arbeid er een schitterende parochiege-

meenschap is met veel jonge gezinnen en kinderen. 

 Omdat er dagelijks Eucharistie gevierd wordt, de kern van ons 

geloof. 

 Omdat er vele mensen zijn die op hun manier vanuit hun Geloof 

een steentje bijdragen aan de opbouw van de parochie van Baarn. 

 Omdat de pastoor en Emerans in goede gezondheid afscheid kun-

nen nemen van de parochie. 



 

 5 

 Omdat pastoor Kolkman, dat is hem uitdrukkelijk door de nieuwe 

pastoor gevraagd, zijn krachten mag blijven geven aan de paro-

chie zolang hij dat kan en wil doen. 

 

Dankbaar omdat wij als Nicolaasparochie voort zullen gaan op de 

weg die in belangrijke mate door het voorbeeld van pastoor Kolk-

man is aangegeven. 

 

Dankbaar ook om de troost die vele mensen mochten ontvangen bij 

het overlijden van hun dierbare. 

Dankbaar voor de vele dopelingen, dankbaar voor de mensen die 

katholiek zijn geworden. 

Dankbaar voor al die mooie 1
ste

 H. Communie-  Vormsel vieringen. 

Dankbaar voor alle huwelijksplechtigheden. 

Dankbaar voor alle gastvrijheid op de pastorie. 

Dankbaar voor alle kopjes koffie en thee die er al stonden voordat je 

plaats kon nemen. 

Dankbaar voor je opmerkzaamheid, want je hield altijd alles goed in 

de gaten. 

Dankbaar voor je inzet want je stond altijd voor iedereen klaar. 

 

Kortom afscheid doet wel pijn maar lang niet zoveel pijn als we zien 

waar we nu staan, met zoveel mensen die nu de gelegenheid krijgen 

om op eigen wijze de pastoor en Emerans te bedanken voor alles wat 

zij aan ons gegeven hebben, want dat is veel meer dan wij ons kun-

nen voorstellen.  

 

Ik wil nu symbolisch het cadeau overhandigen van alle parochianen, 

een relaxfauteuil die jullie in alle rust en vrede kunnen uitzoeken in 

een model en kleur naar eigen keuze. 

Want een beetje meer rust is jullie van harte gegund.”                                                    

           

******* 

 



 

 6 

Op vrijdag 7 mei vond de installatie plaats in Soest van de nieuwe 

pastoor A.J. Huitink. 

 

In een overvolle H. Familiekerk in Soest ging Mgr. H.W. Woorts 

voor in een plechtige installatieviering. 

Er waren een groot aantal parochianen van onze kerk aanwezig bij 

de plechtigheid. 

Alle leden van het pastorale team waren aanwezig om samen met de 

nieuwe pastoor het feest van zijn installatie mee te vieren. 

De verschillende parochies hadden een eigen voorbede gemaakt en 

een lied voorbereid om tijdens de plechtigheid te zingen. 

Zo werd er samen Eucharistie gevierd met alle parochies van het 

samenwerkingsverband en de H. Nicolaasparochie uit Baarn.                                                  

        

******** 

 

Op zondag 9 mei was het weer feest in de H. Nicolaaskerk met een 

plechtige welkomstviering voor pastoor Huitink. 

Velen hadden gehoor gegeven aan de oproep van het kerkbestuur om 

met zoveel mogelijk mensen naar de viering te komen en kennis te 

maken met de nieuwe pastoor. 

In zijn welkomsttoespraak tot pastoor Huitink sprak de vicevoorzit-

ter de hoop uit dat er net zo’n stevige band mag groeien tussen de 

nieuwe pastoor en zijn parochianen als de band die er is gegroeid 

met pastoor Kolkman. 

Hieronder volgt de toespraak die in het Trefpunt gehouden is: 

  

”Pastoor Huitink,                                                                                            

 

Vandaag op 9 mei hier in de Nicolaasparochie, willen wij u met ve-

len van harte welkom heten. 

Het is een bijzondere dag want na bijna 24 jaar hebben we een ande-

re, ja een nieuwe pastoor. 
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Dat is voor velen van ons een grote verandering want in de bijna 24 

jaar is er een stevige band gegroeid met pastoor Kolkman en niet te 

vergeten met Emerans, en is er heel veel moois tot stand gekomen. 

Afgelopen weekend hebben wij afscheid genomen en hebben wij 

onze dankbaarheid aan God, voor alles wat we gekregen hebben in 

die bijna 24 jaar, niet onder stoelen of banken gestoken. 

 

We hebben een schitterende parochie en daar zijn we, dat mag u best 

weten, heel trots op. 

Er zijn veel mensen die vanuit hun Geloof een grote bijdrage leveren 

aan de opbouw van de parochiegemeenschap. 

Er is een hechte band tussen geloven en je inzetten voor de gemeen-

schap. 

Wij doen dit in onze parochie, en dat hebt u zeker al verschillende 

keren gehoord, vanuit het vieren van de H. Eucharistie, de kern van 

ons geloof. 

En u zult begrijpen dat er naast de Eucharistie vele andere vormen 

van Liturgie en vorming in onze parochie aanwezig zijn, en dat is, 

veel te veel om op te noemen. 

(Wij zouden haast zeggen, tegen zo’n jonge priester als u bent…. 

’maak uw borst alvast maar nat’)! 

 

Ook mogen wij ons verheugen in een levendige parochiegemeen-

schap met veel jonge gezinnen en kinderen. 

Je hoort dus best wel eens een kinderstemmetje of een baby die be-

gint te huilen. 

Maar zoals Christus ons voorhield ’Laat de kinderen tot mij komen’ 

staat ook onze kerk wagenwijd open voor een ieder die Christus daar 

wil ontmoeten, ook de kleintjes. 

We hebben een rijk Geloof en dragen dat graag uit en hopen dat door 

ons enthousiasme u zich gesteund voelt en dat u spoedig een ’thuis’ 

zult vinden in de H. Nicolaasparochie. 

 

Wij hopen dat er net zo’n stevige band mag groeien tussen u en de 

parochianen van de Nicolaaskerk als die tussen pastoor Kolkman en 

zijn parochianen. 



 

 8 

Om te eindigen zou ik de slotzin uit de brief van Mgr. W.J. Eijk wil-

len citeren aan u over uw benoeming, waarvan wij een afschift heb-

ben ontvangen: 

Ik citeer: 

’Moge deze opdracht u en velen in de parochies van Baarn, Eemnes, 

Soest en Soesterberg vreugde en voldoening brengen.’ 

 

Wij sluiten ons hier graag bij aan want u hebt een mooie opdracht en 

samen zullen wij er iets heel moois van gaan maken. 

Op ons kunt u rekenen!” 

We mogen terugkijken op heel mooie feesten die mogelijk zijn ge-

worden door de inzet van vele vrijwilligers die op zeer verdienstelij-

ke wijze bezig geweest zijn om dit alles mogelijk te maken. 

Het kerkbestuur is u dankbaar voor uw inzet en het bewijst eens te-

meer dat wij een schitterende parochiegemeenschap hebben die met 

pastoor Huitink verder zal gaan op de weg die door alle vorige pries-

ters van de Nicolaaskerk is uitgezet. 

Wij zullen hen voor altijd dankbaar blijven. 

 

DANKBETUIGING 
 

Komen en gaan op 2 en 9 mei jongstleden. 

Wat was het een mooi gemarkeerde persoonswisseling! 

Wat een feestelijk begin voor de nieuwe pastoor: Huitink! 

Vooral het giga-werk van de bloemengroep van Quirine viel meteen 

op. Maar nog véél meer; de hele organisatie van de beide weekends 

was zo feilloos àf . Ik zag het wel. Wat een samenwerking en kracht-

patserij  was dit, om de beide dagen zo duidelijk tot in de finesses 

goed en feestelijk  te verzorgen. Veel dank hiervoor aan allen, aan 

allen die deden, allen die kwamen, allen die door hun voorbereiding 

en inzet de beide recepties ook zó lieten verlopen als ze deden. Allen 

die de H.H. Missen bezochten. Allen die de gaande pastoor en mij er 

bij, nog cadeautjes toestopten, chocolaatjes,  kaarten, en zelfs geld. 

Dat zal vàst van pas komen zo gauw er een geschikte behuizing is 

gevonden. Ook de mooie orchideeën verhuizen dan natuurlijk mee. 



 

 9 

De pastoor en ik zoeken naar een comfortabele woning waarin nog 

20 jaar valt te leven. Of, indien ik zo oud mag worden als mijn moe-

der, nog 30 jaar! Zij woont nog gewoon thuis. Alles gelijkvloers… 

en van die dingen die iedereen wel wil…..lieve buren….gezond. 

Inmiddels heeft vrijwel iedereen al kennis gemaakt met de nieuwe 

pastoor. Deze gaat nog wat veranderen aan de pastorie (logisch, de 

vloerbedekking bijvoorbeeld ligt al vanaf 1974)  en hij ziet het wo-

nen al helemaal zitten. Ik hoop dat hij hier heerlijk zal wonen. Want 

de laatste jaren is er wel met hem gesold: dit wordt al zijn vierde 

verhuizing in zeer korte tijd! Wie in de Baarnse analen kijkt - dat 

zijn de oude boeken -, leest dat àlle Nicolaaspastoors héél lang in 

Baarn waren. Dat wens ik pastoor Huitink ook toe. 

Postuum bedank ik vooral pastoor Snelder  die zo verduld eigenwijs 

was dat de pastorie er nu staat, waarop de keuze van het bisdom voor 

uw nieuwe pastoor in een nieuwe tijd is gevallen.  

Emerans Stallen 
 

13 juni 15.00 uur in het Poorthuis 
 

De jeugd, van klein tot groot,  

biedt Pastoor Kolkman alvast een cadeau aan … 
 

Op 24 juli zal Pastoor Kolkman, D.V. gedenken dat hij 55 jaar 

geleden priester werd gewijd.  
 

Op 25 juli zullen we dit grote feest samen vieren.  

Maar omdat dit feest midden in de grote vakantie valt en veel jeugd  

waarschijnlijk weg is, bieden zij vandaag hun cadeau aan. Zij spelen  
 

 

 

”Kom en zie …, uit het leven van een dorpspastoor.” 
 
 

 

Dit wordt een eenmalige voorstelling, met zang, dans en sketches. 

In het Poorthuis kunnen 180 gasten ontvangen worden.  

Zou u deze voorstelling willen meemaken?  
 

Let dan op de kaartverkoop in het kerkportaal op zondag 6 juni a.s.  

Entree € 2,50 en …..Op is op! 
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Liturgie 
 

Aanpassingen Eucharistieviering in de Dagkapel 

 

Pastoor Huitink zal vanaf dinsdag 25 mei steeds op de maandagen en 

dinsdagen de H. Mis om 09.00 uur in de dagkapel opdragen. 

De Lauden beginnen vanaf die datum op die dagen dus om 08.30 

uur.  
De andere dagen zal em. pastoor Kolkman de H. Mis opdragen op de 

gebruikelijke tijden, te weten om 08.15 uur de Lauden en om 08.45 

uur de H. Mis. 

 

Voor huwelijken en Doopsels kan men zich tot pastoor Huitink wen-

den. Telefoon: 06-205 706 69 

 

Voor uitvaarten en stervensbegeleiding kunt u contact opnemen met 

em. pastoor Kolkman. 

 

Als pastoor Huitink in Baarn woont, is het mogelijk dat er enige 

aanpassingen komen. 

 

30 mei 18.30 uur           Mariaviering  

Op de feestdag van de H. Drieëenheid willen we de Dochter van 

God de Vader, de Moeder van God de Zoon en de Bruid van God de 

H.Geest, Maria, eren. Laten we met velen onze Moeder groeten op 

het einde van de meimaand. 

 

4 juni 10.00 uur         H.Mis voor ouderen 

De eerste vrijdag van de maand is traditioneel de ochtend, waarop 

voor de ouderen de H.Mis in de kerk wordt opgedragen. Na afloop 

bent u van harte welkom in het Trefpunt om onder het genot van 

koffie of thee bij te praten. 
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Kinderpagina 
 

We gaan weer verder met het Onze Vader.  

Dit keer over de zin: 
 

”En leid ons niet in bekoring, 

maar verlos ons van het kwade. Amen” 
 

Mijn vragen 
 Waarom zei Jezus ”En leid ons niet in bekoring” alsof God 

ons  zou willen verleiden”? 

 Hoe weten we dat de verleidingen die we elke dag tegenko-

men, geen zonden zijn? 

 Heeft de duivel – Satan – geprobeerd om Jezus te verleiden? 

Zo ja, hoe helpt Jezus dan ons vandaag de dag als wij in de 

verleiding komen? 
 

Het woord van God  
 ”God is liefde”, maar Hij heeft iedere mens een vrije wil gegeven. 

Zo ook Adam en Eva, onze eerste ouders op aarde. Zij konden kie-

zen om van hun Vader en Schepper te houden. Maar je weet, ze luis-

terden niet naar God, hun Vader. Ongehoorzaamheid is altijd een 

gevolg van trots. Als wij ongehoorzaam zijn, als we niet luisteren 

naar onze ouders, of naar onze leraren, is dat ook een zonde door 

trots. Je weet het zelf immers beter!  

Wil je weten hoe je verleidingen kunt weerstaan?  

Lees hoofdstuk 4 van het Matteüs evangelie en zie 

hoe Jezus de strijd tegen de duivel heeft gewonnen. 

Denk eraan, als je aan een verleiding niet toegeeft, 

zondig je niet, en Jezus en Maria zijn erg blij met je.  

Jezus geeft ons het geheim van de overwinning. 
 

Blijf wakker en bid dat jullie in de beproeving niet bezwijken. 

De geest is wel van goede wil, maar het vlees is zwak. Matteüs 26,41 
 

Heilige Maximiliaan Kolbe, een vriend van Jezus, zegt; 
 

 ”Gebed is het sterkste wapen in de strijd tegen verleiding” 



 

 12 

Verkondiging      jeugd 

                
30 mei 10.00 uur                 Vormselviering 
Vanaf oktober 2009 hebben Martin Averdijk, Maartje en Willemijn-

Robeerst, Chris Vogler, Jochem Verweij, Angelien Ponsioen, Esra 

van Maurik en Martijn Pernot zich op het Vormsel voorbereid. Zij 

staan nu aan de vooravond van een nieuwe fase in hun jonge leven 

en wel het afscheid van de basisschool en de start van hun weg op 

het middelbaar onderwijs naar de volwassenheid.   

Vandaag komt Mgr. Th.C.M.Hoogenboom, hulpbisschop van het 

aartsbisdom, naar onze parochie om deze kinderen het sacrament van 

het Heilig Vormsel toe te dienen. 

Een werkelijk feestelijke dag want deze kinderen hebben een bewus-

te keuze gemaakt. Deze  nieuwe generatie bewuste christenen ver-

dient onze steun door gebed en het meevieren van de ontvangst van 

dit mooie sacrament op 30 mei. 

 

2 & 9 juni 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 
 

1 juni 10.00 uur   Ontmoeting met ouders van jonge kinderen 

2 juni 20.00 uur  Ontmoeting met ouders van jonge kinderen  

Het seizoen nadert het einde. We komen nog eenmaal samen en 

blikken vooruit. Wil je meedenken kom dan naar één van de 

bijeenkomsten.  
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2 juni 10 uur                           … in ’t voetspoor van Maria… 

”Maria en het vierde beest” 

is het onderwerp van deze ochtend.  

Wat wordt hiermee bedoeld? Samen gaan we ons hierin verdiepen. 

We beginnen met een kort moment van gebed in de dagkapel. 

 

  7 juni 20.15 uur         Thema-avond 

Godsvertrouwen! 
Pastoor Kolkman zal de laatste thema-avond van dit seizoen  

leiden. Vertrouwen in God, tijdens alle momenten van ons leven. 

Kan dit en hoe kunnen we ons daarin oefenen? 

We hopen dat velen deze avond zullen bijwonen. 

 

Gemeenschap 

    Ziekentriduüm Baarn 
 
Terugblik   
 In maart werd ik door een dame van de kerk ’belaagd’: 

”Er is ziekentriduüm in de maand mei. Bent u ook van de partij?” 

Ik dacht meteen: ”Wat is dat nu weer. Drie dagen in de kerk bij onze 

lieve Heer. En wat doen ze dan allemaal?” 

Nu, die mevrouw had gelijk een goed verhaal: 

We beginnen de dag met de heilige Mis om tien uur precies, 

Daarna is er koffie en die is beslist niet vies. 

Elke dag wordt goed voor de inwendige mens gezorgd. 

Maar maakt u zich maar niet bezorgd. 

Ook het geestelijk deel wordt niet vergeten. 

En er is ruim tijd om met elkaar te keten. 

En als u moe wordt, kunt u rusten in de kapel 

of u maakt met iemand een ommetje, jawel. 
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Na dit mooie praatje, ging ik meteen overstag 

maar zei er wel bij: Ik kom niet elke dag. 

  

Tja en dan is het nu zover. 

O jee, waar ben ik aan begonnen 

zoveel geregel, wat moet ik áán? 

Wie heeft dat allemaal verzonnen. 

Komen ze me tijdig halen? 

Kom ik te laat, dan wordt het balen! 

Heb ik nog een kapbeurt nodig 

of is dat compleet overbodig. 

Oh help, mijn pillen moeten in de tas 

en ook een broekje komt misschien van pas. 

  

Uiteindelijk was ik keurig op tijd klaar 

En zat ik om 10 uur pontificaal voor het altaar. 

Daarna had ik twee dagen heel veel pret 

Al rol ik dan nu doodmoe in mijn bed. 

Lieve mensen, ik hoop er volgend jaar weer bij te zijn. 

met een nieuw Thema wordt het vast en zeker fijn. 

 

9 juni 20.15 uur    Slotavond R.K.V.B. 

We sluiten jet verenigingsjaar op deze woensdagavond feestelijk af. 

In tegenstelling wat in het programmaboekje staat vermeld, wordt 

deze slotavond een muzikale avond met medewerking van een 

prachtig koor. Natuurlijk is er ook een hapje en een drankje.  

Kortom het belooft een zeer spectaculaire avond te worden en hopen 

vele leden in het Trefpunt te mogen begroeten. 

 

Restauratie  
Buffet-dansant. 

 
Nu alle feestelijkheden voorbij zijn gaan we ons weer concentreren 
op een volgend groot feest in:                                         

Groot Kievitsdal op zaterdag 9 oktober a.s. 
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Het wordt een gezellige avond met muziek, verloting, dansgelegen-
heid en een uitgebreid buffet en drankjes. 
 
De kosten bedragen € 100,00 p.p. en een gedeelte van het bedrag is 
voor de restauratie van de ramen. 

U komt toch óók? 
 
Aanmelden: mevr. C. Nouwen tel. 5416694 of   
hr. P. Pouw tel. 6946350 of  e-mail: sdm.pouw@ziggo.nl 
U ontvangt van ons een bevestigingsbrief met alle gegevens als u 
zich aanmeldt. 
 

Bedevaarten  
 

 
 

Beste Pelgrims, 

Het thema van de bedevaarten naar Kevelaer dit jaar zijn de woor-
den van Jezus tot zijn apostelen vlak voor zijn Hemelvaart: "Gij zult 
kracht ontvangen van de H. Geest om mijn getuigen te zijn over 
heel de wereld." (Hand. 1,8) 
Getuige zijn van Jezus, zijn leven, dood en verrijzenis. Dat 

vraagt Christus van zijn leerlingen. Ook van ons, in deze 

tijd. 

 

mailto:sdm.pouw@ziggo.nl
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Deze bedevaart zal de 260e keer zijn dat mensen uit Amersfoort en 

omgeving en uit  ’t Gooi naar Kevelaer gaan in geloof en vertrou-

wen op Christus en zijn moeder Maria, die in Kevelaer wordt ver-

eerd als de Troosteres van de bedroefden. 

In onze streken waren de tijden in de 17
e
 en 18

e
  eeuw zeer moei-

lijk: grote armoede en talloze oorlogen. En wie in die tijd kerkelijk 
iets wilde beleven, getuige wilde zijn wat hem of haar bezielde, 
moest wel buiten de grenzen van de toenmalige republiek om weer 
op adem te komen.  
 

Ook wij willen komen en ons in Kevelaer openen voor de kracht 

van de H. Geest om Christus en zijn Moeder te ontmoeten. Die 

ontmoeting kan ons tot echte getuigen maken. 

Zoals de eerste leerlingen de gestorven en verrezen Christus heb-

ben ervaren, er vol van waren en er uit leefden, zo komen wij bid-

dend naar Kevelaer en wij vragen dat ons leven ook andere mag 

boeien, zodat ook zij mogen bijdragen aan het geluk van anderen. 

Wie Christus in zijn leven echt heeft ontmoet, kan getuigen zijn in 

de wereld en bijdragen aan het geluk waar nu nog geen geluk te 

vinden is 

 

Bidden wij om kracht van de H. Geest en van Haar die vol was van de H. 

Geest, Maria. 

Het bestuur en de Broedermeesters hopen dat ook U met deze bij-

zondere bedevaart wilt meegaan Zij wensen U een goede en vrucht-

bare bedevaart die een getuigenis kan zijn  van geloof en onze hoop. 

De bedevaart staat gepland voor 26 en 27 juli 2010. 

 

J.C. de Froe, directeur. 

 

P.S. Contactadres voor Baarn mevr. A Hoogland, tel. 035 5420775 
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DE PAUS EN ZIJN GEBEDSINTENTIES 

 

 

 

Voor de maand juni: 

Dat de christelijke kerkgenootschappen in Azië, die een kleine kudde 

tussen de niet-christelijke bevolkingsgroepen zijn, mogen weten hoe 

ze het Evangelie kunnen verkondigen en hoe ze vreugdevol kunnen 

getuigen van hun trouw aan Christus. 

 
 

 

OPRUIMING  
In de 

 

 
 

 

Regelmatig krijgen we boeken aangeboden voor de bieb. 

Daar zitten vaak boeken bij die we al hebben. 

In de maand juni ruimen we die dubbele boeken op. 

U mag ze gratis meenemen, al is een bijdrage welkom. 

We zijn ieder weekeinde na beide H. Missen geopend.   
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AGENDA H.H. MISSEN & VIERINGEN 
 

zaterdag 29 mei 19.00 uur H. Mis.     

zondag   30 mei zondag Trinitatis H. Drieëenheid  

10.00 uur Vormselviering. Zie elders. 

18.30 Mariaviering ter afsluiting van de mei-

maand. Zie elders. 

vrijdag    4 juni 10.00 uur H.Mis voor ouderen. 

zaterdag  5 juni 19.00 uur H.Mis met Samenzang. 

zondag    6 juni 2
e
 zondag na Pinksteren Sacramentsdag. 

10.00 uur Hoogmis Mis The Prince of  Peace 

A.Lloyd Webber. 

 

Dagkapel 
maandag en dinsdag 09.00 uur H.Mis 

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.)   

Kinderclub  31 mei 18.45 - 19.45 uur. 

Vrienden van Jezus 2 & 9 juni 08.00 - 08.20 kerkportaal. 

Teen-Challenge 6 juni Eemnesserweg 88. 

Jongeren 28 mei 20.00 uur. 

Thema-avond  7 juni 20.15 uur. Zie elders. 

Koffieochtend voor ouders van jonge kinderen:  

 1 juni 10.00 - 11.30 uur. 

 2 juni 20.00 - 21.30 uur. 

In ’t Voetspoor van Maria 2 juni 10.00 - 11.30 uur. Zie elders. 

Bijbellezen I  3 juni 10.00 - 11.45 uur. 

Bijbellezen II  10 juni 09.30 - 11.00 uur. 

Bijbellezen III  31 mei 20.15 uur 

RKVB   9 juni 20.15 uur. Zie elders.  

Feestmiddag  13 juni Poorthuis. Zie elders. 

Meditatie-avond -- 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 -- 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. 

Pastoor A.J.Huitink telefoon: 06-20570669 

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. 11 van 12 juni tot 3 juli uiterlijk maandag 

31 mei per mail. Geschreven of getypte kopij altijd uiterlijk zater-

dags 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

