
        
 

 

             Jaargang 43, nr. 11 12 juni – 3 juli   

 
NIET ZOMAAR EEN ONTMOETING 

 

Laatst ging ik eens met de trein naar Utrecht om de priesterwijding 

van twee jongemannen mee te maken. Om het half uur in de trein 

zinnig door te brengen nam ik een klein boekje mee. Het bleek het 

verslag te zijn van een vrouw in Latijns- Amerika. Daarin vertelde zij 

hoe het op een dag opeens tot haar doordrong hoe belangrijk de Eu-

charistie is. Zij was gewend regelmatig naar de kerk te gaan.  

Toen zij op een dag weer op weg was, ondertussen nadenkend wat zij 

daarna zou gaan doen, overviel haar dat opeens.  

Zij bemerkte dat die regelmaat een beetje een sleur was geworden. 

Het drong ook tot haar door hoe beschamend dat eigenlijk moet zijn 

voor Diegene die zij daar in die kerk ontmoette. Want zij besefte: ik 

ga toch eigenlijk naar de kerk omdat ik geloof dat ik daar Jezus 

Christus ontmoet. Ik zou daar naar uit moeten kijken in plaats van dat 

ik het als een van de vele dingen zie die ik op die dag doe. En zij 

bedacht: als ik naar mijn vriendin ga en ik ga daar voortdurend op 

mijn horloge zitten kijken of het nog niet tijd is om weg te gaan, wat 

zal zij daar wel niet van denken? Zo kwam zij aan bij de kerk, waar 

de priester reeds de mensen in naam van Jezus had begroet, want zij 

was wat laat van huis vertrokken. En toen hoorde zij die woorden: 

”Laten wij dan nu voor God en voor elkaar onze schuld belijden.”  

Ze voelde zich ter plekke klein worden. Die Eucharistie van die dag, 

die niet anders ging dan op andere dagen, beleefde zij als een nieuwe 

ontmoeting waar zij diep in haar hart lang naar had uitgekeken. Toen 

zij drie kwartier later weer buiten stond keek zij heel anders aan te-

gen datgene wat zij nu zou gaan doen. Ze nam zich voor om in elke 
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ontmoeting die zij die dag zou hebben iets te laten doorstralen van 

datgene wat zij in de Eucharistie had ontvangen: Liefde. 

Wat zal ik hier nog verder aan toevoegen? Misschien alleen dat we in 

de maand juni uitgenodigd worden om ons te laten verrassen door de 

liefde van Jezus Christus. Hij heeft zijn Hart opengesteld voor ons 

met liefde tot het uiterste. Mag Hij misschien een klein beetje liefde 

terug verwachten? En mag Hij misschien ook verwachten dat wij net 

als Hij daarvan iets doorgeven aan onze medemensen?  

J.A.M. Nieuwenhuis, diaken 

  

MISINTENTIES 
 

za    12 juni Overl. fam. Vlaming – Knuwer. 

zo    13 juni Voor een veilig en vruchtbaar verblijf in Ghana/ fam. 

Schothorst/ Overl. ouders Ansinger - de Lange en hun 

zoon Paul/ Gerard en Marian Boersma/ Voor een dier-

bare overl. echtgenoot en om de genade van bekering te 

verkrijgen. 

wo   16 juni Maria Mathea Gerarda Roovers-Roovers.     

vrij  18 juni  Zekere intentie. 

za    19 juni Wim Vermeulen en fam./ Adriaan van der Ploeg en 

dochter Thea/ Overl. ouders Kuyer - van den Hoed. 

zo    20 juni  Luc Cikot/ Gerard en Marian Boersma/ Uit dankbaar-

heid/ Overl. echtgenoot mr. C.C.M.Collard/ Volkert de 

Weijer/ Overl. ouders Verbeek - Erhart/ Overl. ouders 

Bertus en Diny de Ruiter - Vermeulen/ Mieke Verhoe-

ven - Rimmelzwaan/ Voor een dierbare overl. echtge-

noot en om de genade van bekering te verkrijgen. 

za    26 juni Adriaan van der Ploeg en dochter Thea/ Om standvas-

tigheid en het geloof voor de hele familie. Overl. fam. 

Van Hamersveld-Nieuwenburg/ uit dankbaarheid van 

een 50-jarig huwelijksfeest. 

zo    27 juni  Fam. Schothorst/ Ad Tomassen/ Anthon van Rhijn/ Jack 

van den Abeelen/ Mw. Stassen - van den Bosch/ Voor 

een dierbare overl. echtgenoot en om de genade van be-
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kering te verkrijgen/ Gerard en Marian Boersma/ Mevr. 

Tegelberg - Schölvinck. 

ma  28 juni Ruben Nieuwenhuis. 

wo  30 juni Wilhelmus van Asch. 

vrij   2 juli Zekere intentie.       

 

Gebedsactie 

Bidden we voor alle groepen die dit jaar actief geweest zijn.  

Dat de komende rustperiode allen goed zal doen.  

Dat we ons hart voor de Heer blijven openstellen.  

Dat we naar Zijn stem blijven luisteren zodat de H. Geest ons kan  

blijven inspireren. 

 

MEDEDELINGEN 

 

KRUIS OP DE SCHEIDINGSWAND ABSIS 

 

 
 

Velen van u zullen zich afvragen hoe dat kruis op de wand komt. 
En misschien is er ook nog iets over te vertellen? 
Een van onze parochianen heeft dit mooie kruis geschilderd en wil er 

graag de volgende uitleg bij geven.  

P.Pouw 
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Het is een kruis uit Noord-Spanje (Cataluña), genaamd ”Majestat 

Batlló” en stamt uit de tweede helft van de 12
e
 eeuw. Het is een van 

de mooiste voorbeelden van een Romaans kruis en een topstuk uit 

het Museo Nacional de Arte de Cataluña, in Barcelona. 

De naam ”Majestat” is ontleend aan Christus als Majesteit en ”Batl-

ló” is de naam van de Spanjaard die dit kruis begin 1900 op een 

rommelmarkt vond! De maker van het kruis is, zoals in de Middel-

eeuwen gebruikelijk was, onbekend gebleven. Het originele kruis 

heeft een apart uit hout gesneden corpus. Voor de afbeelding in onze 

kerk is het kruis en corpus als één geheel geschilderd en onze afme-

tingen zijn: 2,40 m bij 1,60 m. 

Christus heeft een tuniek aan om zijn triomf over de dood aan te 

geven: de zegevierende Christus. Bovendien geeft het de majesteite-

lijke houding van de verheerlijkte Christus weer. 

Het gebruik van een tuniek met lange mouwen stamt hoogst waar-

schijnlijk uit Syrië en wel uit de 6
e
 eeuw. Via handelsroutes is deze 

vorm van versiering West-Europa binnengekomen. 

De rijkversierde tuniek van deze Christusfiguur (en vooral van het 

origineel) slaat terug op de uitbundig versierde zijden kleding van de 

Arabieren (Muzelmannen) die grote delen van Spanje toen in bezit 

hadden. Op het origineel zijn zelfs in de blauwe vlakken heel vaag 

Arabische teksten te zien, al heeft men daar wel een vergrootglas 

voor nodig. 

De knoop in het touw om het middel van Christus werd vaak in de 

Middeleeuwen gebruikt als symbool ter bescherming van de persoon. 

Dit symbool is vaker te zien op zeer oude  kerken, Bijbels etc… Be-

roemd zijn de prachtige knopen gebruikt in het Ierse ”Book of 

Kells”, gemaakt rond het jaar 800. De tekst boven Christus luidt: 

”Jesus Nazarenus rex judeorum”. 

(Jezus van Nazareth, koning der Joden) 

Het geschilderde kruisbeeld heeft enkele zeer kleine aanpassingen 

zoals onder anderen de uiteinden van het kruishout. De kleuren zijn 

origineel, maar de beschadigingen aan het originele kruis zijn hier 

niet weergegeven. Alle lof voor de Middeleeuwse kunstenaar die ons 

zo’n prachtig kruis heeft nagelaten…ere wie ere toekomt! 

Jacqueline van den Eshof 
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13 juni 15.00 uur                Poorthuis 

…. Uit het leven van een dorpspastoor. 

De jeugd geeft pastoor Kolkman alvast een cadeau bij gelegenheid 

van zijn 55 jarig priesterjubileum.  

 

Liturgie 

 

27 juni 10.00 uur              Gezinsmis 

Vandaag alweer de laatste gezinsmis voor de zomervakantie met als 

thema:  

Kom, en volg Mij. 

De Heer wil dat wij Hem onvoorwaardelijk volgen, met heel ons 

hart. 

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

ook  tijdens de H. Mis heen gebracht mogen worden.  
 

2 juli 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 kof-

fie of thee bij te praten. 

 

Verkondiging      jeugd 

                
16 & 23 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. 

 



 

 6 

Kinderpagina 
 

Het priesterjaar. 
 

Op 11 juni heeft Paus Benedictus XVI het priesterjaar afgesloten. 

Een jaar lang, vanaf het H.Hartfeest vorig jaar tot aan het H.Hart 

feest dit jaar hebben we veel aan de priesters gedacht, voor hen ge-

beden. 

Jezus riep zijn Apostelen:  

”Kom, volg Mij en Ik zal jullie tot vissers van mensen maken.”  

De apostelen lieten alles achter en volgden Jezus. 
  

              
 

         
 

Onze priesters laten ook alles achter en volgen Jezus.  

Waar Hij ze wil hebben, daar gaan ze.  

Of de priester geroepen wordt om in een parochie te werken zoals bij 

ons of als hij geroepen wordt de wereld over te reizen, het is de be-

doeling dat hij Jezus present stelt. Hij zal leven zoals Jezus gedaan 

heeft, hij zal de mensen over Jezus en zijn Blijde Boodschap vertel-

len. Evenals Jezus zal hij dienaar zijn. 
 

Bij het toedienen van de sacramenten neemt de priester de plaats van 

Jezus in. De priester zegt: ”Neemt en eet, dit is mijn Lichaam, en 

neemt en drinkt dit is mijn Bloed.” Maar het is Jezus zelf die dit zegt. 

Of bij de biecht: ”Ik ontsla je van de zonden.” Het is opnieuw Jezus 

zelf die dit zegt. 
 

Om te bidden …  
Heer, geef ons goede en heilige priesters.  

Dat ook uit onze gemeenschap jongens geroepen mogen worden om 

Jezus te volgen. Amen. 
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Verkondiging      volwassenen 
 

23 juni 10.00 uur                           … in ’t voetspoor van Maria… 

We gaan ons seizoen over Maria afsluiten. We komen nog even terug 

op de vorige bijeenkomst die over Maria en het vierde beest ging. 

We blikken terug en kijken alvast vooruit. We sluiten de avond en 

tevens ons seizoen samen af in de dagkapel. 

 

  22 juni 19.30 uur   Meditatie o.l.v. pater Bots s.j. 

Vanavond mediteren we over het onderwerp: 

Hart van Jezus, hart van de wereld. 
Na een lied tot de H. Geest wordt een gedeelte uit het Evangelie 

voorgelezen. In de uitleg die erop volgt, wordt deze tekst betrokken 

op het leven van deze gelovigen. Maar uiteindelijk kan alleen God 

Zelf het hart van mensen bereiken. Daarom wordt de inleiding ge-

volgd door een tijd van stilte, waarin men alleen is met God; ieder is 

met God in gesprek, onmiddellijk zonder tussenpersoon. Om het ge-

wijde karakter van deze stilte te accentueren, wordt het Allerheiligste 

uitgesteld. Een kwartier lang is de Heer op sacramentele wijze bij 

Zijn volk aanwezig. Daarna wordt de Eucharistie gevierd. 

De harten werden door de voorafgaande overweging en het stille 

gebed ontvankelijk gemaakt voor wat God zegt en doet. Daarom 

kunnen deze Eucharistievieringen heel intens beleefd worden. 

Vóór en erna is er gelegenheid tot biechten. Na afloop krijgt U de 

tekst van het evangelie en enige punten uit de overweging uitgereikt, 

met enkele mooie afbeeldingen erop en een aantal gebedsaanwijzin-

gen. De ervaring heeft namelijk geleerd, dat mensen thuis met het 

gebed willen doorgaan. Er is meestal een boekentafel met vooral 

geestelijke boeken, die aangeschaft kunnen worden. 
 

KERKVENSTER DIGITAAL 
 

Als u het Kerkvenster digitaal ontvangt, ontlast u de vrijwilligers, het 

scheelt papier en kosten en u hebt het Kerkvenster eerder op uw 

scherm, dan hij bij u in de bus valt.  

Opgave: Kerkvenster@nicolaasnet.nl   

mailto:Kerkvenster@nicolaasnet.nl
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Restauratie 
 

Ot en Sien en nog veel meer................ 

 

Wist u…….  Dat Ot en Sien samen al € 1.500,00 hebben opge-

bracht voor de restauratie van de ramen? 

Wist u ook… Dat er nog steeds leuke dingetjes te koop zijn  

tegen zeer aantrekkelijke prijzen? 

Wist u dat…  Ot en Sien op u zitten te wachten en uw bezoekje aan 

de winkel zeer op prijs stellen? 

Wist u dat… Als u toch langskomt om iets te kopen u ook leuke 

spulletjes die u toch niet meer gebruikt kunt afgeven. 

Wist u dat… Als het hekje openstaat u altijd van harte welkom 

bent? 

Wist u dat… Er veel mensen zijn die de Nicolaaskerk een warm 

hart toedragen en regelmatig een bedrag overmaken 

voor de restauratie van de mooie gebrandschilderde 

ramen? 

Wist u dat… Er gewerkt wordt aan een prachtige nieuwe uitgave 

van het boekje over ramen? 

Wist u dat… Dit gedaan wordt om nog veel meer geld binnen te 

halen? 

Wist u dat… Er een mooi artikel over de ramen is verschenen in 

ons bisdomblad Optocht? 

Wist u dat… Er heel veel mensen zijn in onze parochie die zich op 

allerlei manieren inzetten om er iets moois van te ma-

ken. 

Wist u dat… We op 25 juli a.s. weer een heel groot feest gaan vie-

ren? 

Wist u dat… Emeritus pastoor Kolkman dan zijn 55 jarig priester-

jubileum hoopt te vieren? 

Wist u dat… Speciaal voor deze gelegenheid onze aartsbisschop 

Mgr. W.J. Eijk de H.Mis zal opdragen. 

Wist u dat… We heel blij zijn met de komst van de bisschop naar 

onze kerk? 
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Wist u dat… We na deze plechtige H. Mis een gezellig samenzijn 

zullen hebben met onze em. pastoor Kolkman en mis-

schien ook met de bisschop als hij daar tijd voor 

heeft? 
 

We sparen door voor het cadeau van de pastoor…! 
 

 Financiële barometer: 

  

Streefbedrag  € 50.00,-- 

 

 

 

 

 

 

31 mei  € 40.568,-- 

 

 

Bedevaarten  
 

 
 

In het vorige Kerkvenster hebt u uitgebreid kunnen lezen over de ko-

mende bedevaart naar Kevelaer op 26 en 27 juli aanstaande. 

Om mee te kunnen gaan is het van belang te weten dat de uiterste 

inschrijvingsdatum zaterdag 3 juli is. 

Wacht dus niet tot het laatste moment, want dan kunt u wel eens achter 

het net vissen.   

Aanmelding bij  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. 

 

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.)  

Vrienden van Jezus 16 & 23 08.00 - 08.20 kerkportaal. 

Teen-Challenge 20 juni Eemnesserweg 88. 

Jongeren -- 20.00 uur. 

In ’t Voetspoor van Maria 23 juni 10.00 - 11.30 uur. Zie elders. 

Bijbellezen I  -- 10.00 - 11.45 uur. 

Bijbellezen II  24 juni 09.30 - 11.00 uur. 

Bijbellezen III  14 juni 20.15 uur 

Feestmiddag  13 juni Poorthuis; Kom en zie. Zie elders. 

Meditatieavond 22 juni 19.30 uur dagkapel. Zie elders.  

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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AGENDA H.H. MISSEN & VIERINGEN 
 

zaterdag 12 juni 19.00 uur H. Mis.     

zondag   13 juni 11
e
 zondag door het jaar.  

10.00 uur Hoogmis Gregoriaans Mis XI. 

zaterdag  19 juni 19.00 uur H.Mis met Samenzang. 

zondag    20 juni 12
e
 zondag door het jaar. 

10.00 uur Hoogmis Missa Brevis in Bes KV 

275 W.A.Mozart.  

zaterdag 26 juni 19.00 uur H.Mis. 

zondag   27 juni 13
e
 zondag door het jaar. 

   10.00 uur Gezinsmis. Zie elders. 

Vrijdag    2 juli 10.00 uur H. Mis voor ouderen. 

 

Dagkapel 
 

maandag en dinsdag 08.30 uur Lauden; 09.00 uur H.Mis 

woensdag en donderdag: 08.15 uur Lauden; 08.45 uur H.Mis. 

vrijdag:  08.15 uur Lauden. 

vrijdag:             19.00 uur H.Mis. 

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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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. 12 van 3 juli tot 14 augustus uiterlijk 

maandag 21 juni 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

