
        
 

 

             Jaargang 43, nr. 12 3 juli – 21 augustus   

 
De zomer is begonnen! 

 

De zomer is begonnen, de langste dag hebben we alweer achter ons 

liggen. Daar werd ik afgelopen weekend aan herinnerd toen ik op 

zondagmorgen 21 juni 2009, ik weet het nog goed, luisterde naar het 

radioprogramma ’Vroege vogels’. Er werd tot op de seconde ge-

wacht tot het moment van de zonnewende aanbrak. Nog tien secon-

den……drie, twee een; de zomer is begonnen! 

 

De radiomakers wisten de spanning flink op te bouwen. Ik betrapte 

me erop dat ik in gedachte meedeed om de laatste seconden af te 

tellen. Het deed me herinneren aan mijn jonge jaren. Ook toen had je 

al op zondagmorgen een natuurprogramma. Hoe het toen heette weet 

ik niet meer, maar ik luisterde er altijd graag naar. In huis was ieder-

een nog in diepe rust. Ik was er altijd vroeg uit op zondag, omdat ik 

om kwart voor negen de stille Mis moest dienen of om tien de 

Hoogmis. Van ons gezin ben ik de enige geweest die deze kerkelijke 

discipline onderhield. Niemand vond het raar of zei er iets van, het 

hoorde nu eenmaal bij mij, zo vond men. Alleen mijn zus ging wel 

eens mee. Zo groeide ik op in het dorp Maarssen, iedere zondag be-

geleid door de muziek en ditjes en datjes uit de natuur van het pro-

gramma ’Vroege vogels’.  

 

In de vroege morgen kun je de natuur op z’n mooist ervaren. Heel de 

schepping ontwaakt en daar word ik wel vrolijk van. Het begint al 

met de vogels die rond een uur of vijf beginnen te kwetteren. De geur 

van de frisse morgenstond doet je beseffen hoe ’ongewoon gewoon’ 

het leven eigenlijk is. Verwondering en bewondering voel ik dan 

Kerkvenster 
- informatieblad van de Nicolaasparochie te Baarn -  



 

 2 

door mij heen gaan. Ik word er rustig van en kom vanzelf toe aan 

mijn morgengebed. Geen telefoon, geen email, geen deurbel alleen 

maar de schoonheid van de natuur. Zelfs als je in de stad woont kun 

je worden overvallen door die stille schoonheid van de morgen. Het 

geeft me een beetje een vakantie gevoel. 

 

Ik betrapte me er het afgelopen weekend op dat voor mij en vele an-

deren het aftellen ook een andere betekenis heeft. Met de zomer 

breekt voor velen van ons ook een periode van vakantie aan. Geen 

telefoon (tenzij mobiel), geen email (tenzij internetshop), geen deur-

bel (tenzij het roepen van de buren op de camping: ’Buurman de kof-

fie staat klaar! Kom je ook, gezellig een bakkie doen?!).  

Tja, als je niet oppast ben je tijdens je vakantie nog hartstikke druk 

met van alles en nog wat. En dat terwijl vakantie toch alles heeft te 

maken met: je vrijmaken, losmaken van het dagelijkse.  

 

Dat vrijmaken van onze dagelijkse beslommeringen is tegenwoordig 

een stuk minder gemakkelijk dan voorheen. Ik denk dat de moderne 

technische middelen daar voor een groot deel debet aan zijn. We 

hebben op allerlei manieren op allerlei plekken op ons lichaam 

communicatievoorzieningen, beeld- en geluidsdragers hangen. En 

daar kunnen we niet meer buiten. Het is valt me telkens weer op dat 

ondanks deze ultra moderne communicatiemiddelen de onderlinge 

communicatie tussen mensen  er niet per se beter op is geworden. Ze 

dragen er eerder toe bij dat we moeizamer met elkaar communiceren. 

De spreektaal is niet altijd goed te volgen, omdat er flink wordt afge-

kort en geput uit talen van verschillende culturen. Ook de digitaal is 

soms onbegrijpelijk doordat de klinkers wrden wggltn. Dat bespaart 

tijd en voorkomt een sms-duim!  

 

Toch gun ik het iedereen dat de vakantieperiode ons even werkelijk 

verlost van de druk van alledag, en dat we toekomen aan ont-moeten. 

Ik heb me voorgenomen om de veertien dagen die ik Frankrijk zal 

verblijven me overgeef aan de architectuur en cultuur van de mooie 

Vogezen. De H.Nicolaasparochie en het Parochieverband Eemland 
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reizen natuurlijk in mijn hart mee, maar fysiek blijven die rustig lig-

gen in het midden van Nederland.  

K wns u n hl fn zmr! 

Pastoor A.J. Huitink  

 

MISINTENTIES 
 

za      3 juli Overl. fam. Van der Wurff - Post/ Adriaan van der 

Ploeg en dochter Thea. 
zo     4 juli Mieke Verhoeven - Rimmelzwaan/ Gerard en Marian 

Boersma/ Petrus Wilhelmus Diekmann/ fam. Bouw-

meester - Hartman/ Voor de weldoeners van de kerk/ 

Mw. A. Wellink - van der Zijden, oma Cita/ dhr. 

A.G.Huurdeman/ Cornelis van Ruitenbeek en Richarda 

van Ruitenbeek - Schothorst/ Caroline en Everard van 

Weede van Dijkveld/ Maurits van Weede/ Paula Heur-

kens - Witte/ Jacoba Witte - Demes/ Overl. familieleden 

en bekenden/ Voor een dierbare overl. echtgenoot en 

om de genade van bekering te verkrijgen/ Overl. ouders 

Mudden - Meijer en Joke Mudden/ Geer Veltkamp/ 

Overl. ouders Bertus en Diny de Ruiter - Vermeulen/ 

Overl. ouders Grouwstra - Hagen en Arjen Kool. 
vrij    9 juli Zekere intentie. 

za    10 juli Om overgave. 

zo    11 juli Voor een veilig en vruchtbaar verblijf in Ghana/ fam. 

Schothorst/ Volkert de Weijer/ Gerard en Marian 

Boersma/ Voor een dierbare overl. echtgenoot en om de 

genade van bekering te verkrijgen. 
wo   14 juli jaargetijde fam. Moorman. 

vrij  16 juli Zekere intentie. 

za    17 juli Wim Vermeulen en fam./ Adriaan van der Ploeg en 

dochter Thea.  

zo    18 juli Overl. ouders Van Oostrum - de Gooyer/ Gerard en 

Marian Boersma/ Marinus van de Voort/ Mw. Stassen - 

van den Bosch/ Mw. Tegelberg - Schölvinck/ Richarda 
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Wilhelmina Kuijer/ Mieke Verhoeven - Rimmelzwaan/ 

Voor een dierbare overl. echtgenoot en om de genade 

van bekering te verkrijgen. 
vrij  23 juli Zekere intentie. 

za    24 juli Overl. ouders Daselaar-Hool. 

zo    25 juli    Fam. Schothorst/ Gerardus Voskuilen/ Voor een dier-

bare overl. echtgenoot en om de genade van bekering te 

verkrijgen/ Bob en Marguerite Nieuwenhuys - le Grelle/ 

Gerard en Marian Boersma/ Overl. echtgenoot mr. 

C.C.M.Collard. 

vrij  30 juli Zekere intentie. 

za   31 juli Om beterschap/ Adriaan van der Ploeg en dochter Thea. 

zo    1 aug. Gerard en Marian Boersma/ Petrus Wilhelmus Diek-

mann/ fam. Bouwmeester - Hartman/ Overl ouders 

Mudden - Meijer en Joke Mudden/ Overl. ouders 

Grouwstra - Hagen en Arjen Kool/ Caroline en Everard 

van Weede van Dijkveld/ Maurits van Weede / Paula 

Heurkens - Witte/ Jacoba Witte - Demes/ Geer Velt-

kamp/ Mieke Verhoeven - Rimmelzwaan/ Voor een 

dierbare over echtgenoot en om de genade van bekering 

de verkrijgen/ Overl. familieleden en bekenden. 

ma   2 aug. Johan Verdegaal en familie. 

di    3 aug. Overl. ouders Van Lierop – Vos. 

vrij  6 aug. Zekere  intentie. 

za   7 aug. Overl. familie Van der Wurff - Post/ Timo van Zeldert/ 

Adriaan van der Ploeg en dochter Thea. 

zo   8 aug. fam. Schorthorst/ Voor een veilig en vruchtbaar verblijf 

in Ghana/ Voor een dierbare overl. echtgenoot en om de 

genade van bekering te verkrijgen. 

vrij  13 aug. Zekere intentie. 

za    14 aug. Mevrouw Emmy Vijlbrief. 

zo    15 aug. Volkert de Weijer/ Gerard en Marian Boersma/ Overl. 

ouders Ansinger - de Lange en hun zoon Paul/ Mieke 

Verhoeven - Rimmelzwaan/ Toos Walraven/ Voor een 

dierbare overl. echtgenoot en om de genade van beke-

ring te verkrijgen. 
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ma   16 aug. Mevrouw Toos Walraven. 

vrij  20 aug. Zeker intentie/ Veel dank aan God voor onze em. pas-

toor en Emerans. 

 

PAROCHIEKRONIEK 

 

Gedoopt:  Gabriëlla Zofia, dochter van Paul en Iwona van Leeu-

wen – Kalinowska. 
 

Voorgenomen huwelijk: Sylvia Cornelia Visser en Frederik Christi-

aan Veldhuis treden op vrijdag 16 juli a.s. in het huwelijk.  
 

MEDEDELINGEN 

LEDENBESTAND 

Vorig jaar is de Nicolaasparochie overgegaan op een nieuw systeem 

van registratie van de leden van de parochie. Na maanden van verbe-

teren en bijwerken is ons echter gebleken dat een aantal parochianen 

niet of niet juist in het nieuwe digitale systeem staat. Wij trachten 

thans tot een verdere vervolmaking te komen. Dit is o.a. van belang 

bij verhuizing, voor het bezorgen van het Kerkvenster, de registratie 

van de kerkbijdrage, aanschrijving van ouders van wie kinderen in 

aanmerking komen voor de sacramenten van Eerste Communie en 

Vormsel, en de activiteiten van het Ouderenwerk.  

De afgelopen maanden hebben wij een aantal brieven verzonden 

voor het verkrijgen van de juiste gegevens. Velen hebben gereageerd 

(waarvoor dank), maar ook velen hebben tot op heden het antwoord-

formulier niet teruggezonden. Wij doen een dringend beroep op deze 

laatste groep dit zo spoedig mogelijk alsnog te doen. 

Verder zouden wij graag in contact komen met mensen die in ons 

bestand willen staan of misschien denken dat ze er in staan, terwijl 

dat niet zo is. Neemt u gerust contact met ons op. Dat kan op de vol-

gende manieren: tel. 035-5411568;  

e-mail: ledenadministratie@nicolaasnet.nl;  

mailto:ledenadministratie@nicolaasnet.nl
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of stuur een briefje naar de pastorie t.a.v. ondergetekende. 

Wij danken iedereen voor de medewerking. 

mevr. E.B.M. Dankers-Bijlsma, 

ledenadministratie parochie H. Nicolaas. 

 

Liturgie 

 

Op 25 juli a.s. weer een groot feest in de H. Nicolaaskerk. 

 
Die zondag hoopt emeritus Pastoor J.A. Kolkman zijn 55-jarig pries-

terjubileum te vieren. 

Speciaal voor die gelegenheid zal onze bisschop Mgr. Dr. W.J. Eijk, 

in concelebratie met de jubilaris de H. Mis, uit dankbaarheid, opdra-

gen. 

De Eucharistieviering begint om 10.00 uur met een plechtige 

intocht in een mooi versierde kerk. Voor de genodigden zijn er voor 

in de kerk plaatsen gereserveerd. 

Na de H. Mis is iedereen van harte welkom in het Trefpunt 

voor een gezellig samenzijn onder het genot van een kopje koffie en 

iets lekkers erbij. 

Tijdens dit samenzijn zal het parochiecadeau, dat vanaf september 

2009 door de parochianen bij elkaar gespaard is, worden aangeboden 

aan emeritus pastoor Kolkman. 

We hebben alle reden om dankbaar te zijn dat emeritus Pas-

toor Kolkman in goede gezondheid  met ons dit feest wil vieren na  

bijna 24 jaar pastoor van onze H. Nicolaaskerk te zijn geweest. 

En we weten dat hij, ondanks zijn emeritaat, zijn beste krachten wil 

blijven geven aan onze parochiegemeenschap. 

Ondanks het feit dat het vakantie is, rekenen wij er op dat u in grote 

getale naar deze plechtigheid komt om deze dag extra feestelijk te 

maken voor de pastoor en voor de hele parochie. Het kerkbestuur. 

24-07-1955 24-07-2010 
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Nicolaaskerk Baarn aangeschoven bij de besprekingen over de 

fusieplannen met het parochieverband Eemland (PVE), het Bilt-

se parochieverband (BPV). 

 

Door het emeritaat van pastoor J.A. Kolkman en de komst van de 

nieuwe pastoor A.J. Huitink is er ook voor de Nicolaaskerk een ge-

heel nieuwe situatie ontstaan. 

 

Voor de toekomst is het van belang dat de drie partijen: PVE en het 

BPV en de Nicolaasparochie samen verdergaan onder één grote pa-

raplu. 

 

Om de situatie nog even duidelijk te stellen: het PVE bestaat uit de 

parochies de H. Nicolaas, Eemnes, de H. Familie en de H. Petrus en 

Paulus kerk beide uit Soest, de H. Carolus Borromeus, Soesterberg 

en de Maria Koningin te Baarn. 

Het BPV bestaat uit: de H. Michaelkerk De Bilt, de Onze Lieve 

Vrouwekerk Bilthoven en de Sint Maartenskerk te Maartensdijk. 

En tenslotte de H. Nicolaaskerk te Baarn.   

 

De grote lijn 

De fusie dient een groter doel. Het gaat er om dat ook in de toekomst 

de Blijde Boodschap verkondigd wordt en dat mensen in de komende 

jaren het geloof zullen blijven beleven en verdiepen door met elkaar 

bijeen te komen rond de Eucharistie en andere liturgische vieringen. 

Het gaat hierbij om het ’geestelijk welzijn’ en voorop staat het be-

lang van de geloofsgemeenschappen ter plaatse, elk met een eigen 

herkenbaarheid. Heel de praktische organisatie staat ten dienste van 

het hogere doel: het levend houden van onze geloofstraditie. 

Daarom wordt onderscheid gemaakt tussen pastoraal en bestuurlijk. 

 

Pastoraat 

Het pastorale team is verantwoordelijk voor pastorale zaken zoals 

begeleiding, toerusting en uitvoering van pastorale taken. Het team is 

begonnen een pastoraal beleidsplan op te stellen voor de komende 

drie jaar. Per profiel (gemeenschapsopbouw, liturgie, catechese en 
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diaconie) zorgen de verantwoordelijken voor toerusting en onder-

steuning van de vrijwilligers die bepaalde taken uitvoeren. 

De pastoraatgroepen (PG) zijn voor het pastorale team de contactper-

sonen en directe medewerkers in het pastorale werk. Zij zijn de ’ogen 

en oren’ ter plaatse en komen op voor de eigen identiteit van hun 

geloofsgemeenschap. Zij denken met het pastorale team mee over de 

ontwikkeling van het parochieleven. 

 

Bestuur 

Het nieuwe parochiebestuur van de grote gefuseerde parochie draagt 

de bestuurlijke eindverantwoordelijkheid voor de plaatselijke ge-

loofsgemeenschappen. Zij zorgt voor de financiële en materiële za-

ken zoals gebouwen, personeel en administratie, samen met de vrij-

willigers die ter plaatse weten wat er nodig is. Het bestuur is voor-

waardenscheppend en is daarom ook betrokken bij het opstellen van 

het pastorale beleid. 

 

Locatieraad 

Elke plaats heeft een ’locatieraad’(LR). Dat is een groep die ter 

plaatse zorg draagt voor het reilen en zeilen van de plaatselijke kerk. 

Zij zijn het eerste aanspreekpunt voor het nieuwe parochiebestuur. 

Door middel van afspraken en goedgekeurde begrotingen krijgen zij 

mandaat voor de uitvoering van bepaalde taken. Samen met de pasto-

raatgroep zorgt de locatieraad voor het in stand houden van de eigen 

geloofsgemeenschap. Het zijn natuurlijk de vrijwilligers en parochi-

anen die het met elkaar waar zullen moeten maken. Het parochiele-

ven wordt bepaald door het enthousiasme en de actieve deelname 

van de parochianen, zowel in de vormingsmiddelen als bij de liturgi-

sche vieringen en van daaruit ook in het vrijwilligerswerk. 

 

Secretariaat 

Het is belangrijk dat een aantal zaken centraal geregeld worden. Niet 

alles. Wat plaatselijk kan blijven, laten we ook daar. Het Centrale 

secretariaat is ter ondersteuning van bestuur en het pastorale team. 

Ter plaatse is er een ’locaal secretariaat’ voor plaatselijke activitei-
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ten, ter ondersteuning van locatieraad (LR) en pastoraatgroep (PG). 

Het secretariaat is de ’voordeur’. 

Daar kun je altijd aankloppen met je vragen. 

Samen verder 

Dit is het motto voor de komende tijd. 

We moeten de krachten bundelen om alles bestuurbaar en haalbaar te 

maken. 

De plaatselijke geloofsgemeenschappen blijven bestaan onder de 

eigen namen van de kerken. 

Wel zal er een gemeenschappelijke naam gekozen worden voor alle 

gefuseerde parochies. 

Zo komen we allemaal onder één grote paraplu om het ’mooi en 

droog’ te houden en omdat we gedragen worden door één bestuur en 

één pastoraal team. 

Bovenstaande tekst is overgenomen uit het Katern van het Parochie-

verband Eemland en geschreven door de heer F Overbeek. Op enkele 

punten is de tekst iets aangepast voor de Nicolaasparochie omdat wij 

sinds kort meedoen met de gesprekken over de fusieplannen. 

Namens het Kerkbestuur, 

P.Pouw, vicevoorzitter  

 

6 augustus 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze Zomer 

 

wordt u 

 

aangeboden….. 

 

GOD 
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Kinderpagina 
 

Hier zie je een puzzel. Vul de antwoorden van de vragen in.  

Als je alles goed ingevuld hebt, lees je in de kolom onder de pijl twee 

heel bijzondere namen. Zul je in je vakantie vaak aan hen denken?  
                                    

               
 

1              

2        

3          

             

 5        

6           

7            

8        

9           

10            

11        

12             
 

1. Met welk zaadje vergeleek Jezus het Rijk der Hemelen? 

2. Hoeveel apostelen heeft Jezus uitgekozen? 

3. In welke plaats stond de werkplaats van Jozef? 

4. Hoe noemen we de verhalen, die Jezus heeft verteld? 

5. Hoe noemen de Joden hun zondag? 

6. Wie waren de grootste vijanden van Jezus? 

7. Wanneer vieren wij de nederdaling van de H. Geest? 

8. Hoe heette de vader, wiens dochtertje door Jezus genezen 

 werd? 

9. Wat was het beroep van Levi en van Zacheüs? 

10. Hoe heet het gebedsnoer dat wij gebruiken als wij tot Maria 

 bidden? 

11. Door wie werd Jezus bezocht, toen Hij 40 dagen in de 

 woestijn verbleef? 

12. Wat zijn de eerste 2 woorden van het gebed tot Maria? 
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Verkondiging      volwassenen 
 

De α-cursus. 
De vakantie tijd breekt aan.  

Wat wordt het? Zon, warmte, regen of veel wind? Gelukkig weten 

wij dat niet  Wel is er misschien wat meer vrije tijd. Tijd om te ont-

spannen en tot jezelf te komen. Tijd misschien ook om eens na te 

denken wat je het komende seizoen wil gaan doen.  

Mag God hier een rol in spelen?  

Zou je meer over het christelijk geloof  willen weten? 

Maar weet je niet goed waar te beginnen?  

Misschien is dan de Alpha cursus iets voor jou. Het is een 10-weken 

cursus over het christelijk geloof. Denk niet dat je de enige zoeker 

bent, al miljoenen mensen wereldwijd gingen je voor. 

Op 7 september a.s. starten we met een nieuwe Alphacursus in het 

Trefpunt. Om 18.45 uur is er een gezamenlijke maaltijd, waarin het 

’elkaar ontmoeten’ centraal staat.  

Rond 19.45 uur wordt er een inleiding gehouden van ongeveer een 

half uur. Daarna gaan we in groepen uiteen om met elkaar, aan de 

hand van vragen, hierover te spreken. Om 21.15 uur sluiten we de 

avond af. 

Voor nadere informatie of opgave: 

Mevr. Gabriëlle Nieuwenhuis, 5420208 of janengabrielle@planet.nl   

 

Diaconie 
 

 Pinkstercollecte heeft € 360,00 opgebracht. Hiervoor hartelijk dank. 

  
Help Stichting Rusland Kinderhulp !!! 

Van 29 oktober tot 11 december 2010 komen er 30 kinderen, in de 

leeftijd van 8-12 jaar uit Bychov, Wit Rusland, naar Nederland, naar 

Baarn. Zij wonen 30 kilometer vanaf het grensgebied waar je niet in 

mag i.v.m. de straling van Tjsernobyl. Ze zijn niet ziek, niet besmet-

telijk door de straling, maar hebben wel een verminderde weerstand, 

door eenzijdige voeding van besmette grond.  
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In Baarn gaan deze kinderen gewoon naar school in het Poorthuis. 

Ook voor naschoolse opvang kan gezorgd worden. Voor 10 kinderen 

is onderdak gevonden, voor 20 kinderen nog niet.  

Wie o wie wil helpen? 
Het is fijn als er twee kinderen per gezin geplaatst kunnen worden. U 

hoeft met de kinderen niets bijzonders te doen. Het hier zijn is al va-

kantie. Wel belangrijk is liefde, aandacht en gezonde voeding. 

Meestal komt er na twee à drie weken kleur op de wangen. De moto-

riek verbetert zichtbaar. Het uithoudingsvermogen neemt toe. De 

meeste kinderen gaan 1 tot 3 kilo zwaarder naar huis. De stichting 

organiseert nog wel wat evenementen. Binnen onze parochie wordt 

er een doe-middag georganiseerd en waarschijnlijk zal er ook een 

gezinsmis met hen gehouden worden.  

Voor de kinderen is het hard nodig dat ze naar Nederland komen.  

Wie wil zijn hart laten spreken? 
Voor info: Secretariaat Werkgroep Baarn, Nieuw Baarnstraat 89, 

3743 BP Baarn Tel.035-5411676 of 06-51343050 of  

e-mail srkbaarn@tiscali.nl 

Informatie op de website http://baarn.ruslandkinderhulp.nl  

 

Restauratie 
 

 Gezocht: 

 
Ot en Sien trekken de aandacht van mensen, want zij zijn naarstig op 

zoek naar leuke spullen voor hun winkel. Hebt u wat leuks en bruik-

baars voor de verkoop? Neem dan contact op met mevrouw Corrie 

Nouwen: 035-5416694 

mailto:srkbaarn@tiscali.nl
http://baarn.ruslandkinderhulp.nl/
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 We sparen door voor het cadeau van 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 € 50.000,00  en met nog één maand te gaan heb-

ben we er alle vertrouwen in deze doelstelling te bereiken.  

  

Het banknummer waarop u een bijdrage kunt storten luidt: 

13.98.87.393 t.n.v. de Stichting Restauratiefonds Nicolaaskerk 

Baarn. 

 

 

 Financiële barometer: 

  

Streefbedrag  € 50.000,-- 

 

juni  € 44.947,-- 

 

 

maart  € 32.616,-  

 

februari € 31.286,- 

 

januari  € 27.956,- 
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OOK SKANFONDS STEUNT RAMENACTIE 

 
 
Onze parochie is bijzonder verheugd over de toegezegde bijdrage van 
Skanfonds ten behoeve van de restauratie van de ramen. De aanvraag 
was een intensief gebeuren, maar de inspanning is beloond! Wij kunnen 
een bedrag van € 10.000,-- tegemoet zien. Deze bijdrage vormt niet 
alleen een stap voorwaarts in de financiering van de restauratie, maar zij 
vormt ook een blijk van erkenning van de zin en waarde van dit kostba-
re restauratieproject voor onze parochie. De mooie ramen omlijsten 
namelijk alle liturgievieringen in onze kerk en de voorstellingen geven 
centrale thema’s weer van de Bijbelse boodschap.  En natuurlijk is deze 
bijdrage ook een blijk van solidariteit met alle parochianen die tot nu 
toe zo royaal aan de restauratie van ons kerkgebouw hebben bijgedra-
gen en aan alle vrijwilligers die zich hiervoor met hart en ziel inzetten.  
 
Skanfonds staat voor een samenleving waarin iedere mens telt en men-
sen elkaar helpen. Vanuit katholieke inspiratie steunt Skanfonds orga-
nisaties die zich richten op de versterking van sociale cohesie, de zorg 
voor de kwetsbare mensen en het behoud van materieel en immaterieel 
religieus erfgoed. Sinds de oprichting in 1957 steunt het fonds projecten 
die deze doelen mogelijk maken. Jaarlijks zijn dat ongeveer 800 projec-
ten in het Nederlands Koninkrijk, Suriname en Oost-Europa. De pro-
jecten zijn onder andere voor allochtonen, dak- en thuislozen, mensen 
met een handicap of trauma, vluchtelingen, ouderen, jeugd, zieken, ex-
gedetineerden, minima en slachtoffers van huiselijk geweld. Skanfonds 
hecht groot belang aan het bestaan van verenigingen, stichtingen en 
zelforganisaties en aan inzet van sociaal betrokken vrijwilligers. Onder 
meer de restauratie van de Kerk der Friezen te Rome is mede door 
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Skanfonds mogelijk gemaakt. Voor meer informatie over dit fonds kan 
men terecht op de website: www.skanfonds.nl.   
Namens de Stichting Restauratiefonds Nicolaaskerk Baarn                
Richard van de Loo 
 

Buffet-Dansant 
 
Op zaterdagavond 9 oktober om 20.00 uur is het zover. 

Groot feest in Groot Kievitsdal. 
Een gezellige avond met een buffet, muziek en dansgele-
genheid,verloting, kortom dit feest mag u niet missen! 
 
Er zijn al een aantal mensen die zich hebben opgegeven 
maar er zijn ook een groot aantal mensen die gezegd hebben 
dat ze zullen komen……..maar zich nog niet hebben opge-
geven! 
Graag zouden wij zo spoedig mogelijk van diegene die vaste 
plannen hebben om te komen een opgave willen hebben zo-
dat wij weten waar we aan toe zijn. 
 
Wacht niet tot op het laatste moment om teleurstellingen te 
voorkomen. 
Nodig vrienden en bekenden uit om deze gezellige avond 
met ons mee te beleven. 
U kunt een tafel kopen voor 10 pers. voor  €  1.000,00 
Voor 12 pers. voor €  1.200,00 
U kunt ook een bedrag schenken en ons vragen mensen uit 
te nodigen voor dit feest. 

http://www.skanfonds.nl/
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Voor alle duidelijkheid u betaalt per persoon € 100,00 
 
En u weet dat u naast een gezellige avond u ook een aan-
zienlijke bijdrage levert aan de restauratie van de ramen. 
Graag horen wij zo spoedig mogelijk van u of bel ons als u 
vragen heeft. 
 
Corrie Nouwen tel. 035-5416694  of  
Pieter Pouw 035-6946350 
Mail: sdm.pouw@ziggo.nl 

 
DE PAUS EN ZIJN GEBEDSINTENTIES 

 

 

 

Voor de maand juli: 

Dat in alle landen van de wereld de verkiezing van regeringsleiders 

moge geschieden met rechtvaardigheid, inzicht en eerlijkheid, waar-

bij de vrije keuze van burgers gerespecteerd wordt. 

Dat christenen overal, maar vooral in grote stedelijke centra, ernaar 

mogen streven om effectief bij te dragen aan de bevordering van cul-

turele vorming, rechtvaardigheid, solidariteit en vrede. 

 

Voor de maand augustus: 

Dat de werklozen en zij die in nood geraken begrip en concrete hulp 

ontvangen. 
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Dat de Kerk een thuis moge zijn voor alle mensen, bereid om haar 

deuren open te zetten voor iedereen die lijdt onder discriminatie we-

gens ras of geloof, honger of oorlog, en die daardoor gedwongen is 

naar andere landen te emigreren. 

 

 

 

 
 

In de vakantiemaanden hebben we voor jong en oud bij vakantie pas-

sende boeken en DVD’s uitgezocht. 

 

Ook in de vakantie zijn we ieder weekend na beide H. Missen geo-

pend.  

 

KERKVENSTER DIGITAAL 
 

Als u het Kerkvenster digitaal ontvangt, ontlast u de veelal oudere 

vrijwilligers, het scheelt papier en kosten en u hebt het Kerkvenster 

eerder op uw scherm, dan dat het bij u in de bus valt.  

Opgave: Kerkvenster@nicolaasnet.nl  

 

 

Bevindt u zich in het buitenland? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om GOD te  

 

bereiken heb je  

 

geen beltegoed  

 

nodig. 

 

mailto:Kerkvenster@nicolaasnet.nl
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AGENDA VAN DE GROEPEN 

-in het Trefpunt, tenzij anders vermeld- 

 

Crèche (0-3 jr.) vervalt tot 22 augustus wegens vakantie.   

Kinderkerk (4-6 jr.) vervalt tot 22 augustus wegens vakantie. 

Kinderwoorddienst Alleen tijdens de Hoogmis. (7-11 jr.)  

Jongeren 4 juli  09.00 uur. 

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

vakantie. 

 

Repetitie koren: niet tijdens de vakantie. 

Kinderkoor de Kerkuiltjes: vrijdags  19.15 uur. 

Volkszangkoor       :  donderdags 18.15 uur. 

Cantate Domino       :  donderdags 19.30 uur.  

Familiekoor        :  vrijdag -- 19.45 uur. 

 

AGENDA H.H. MISSEN & VIERINGEN 
 

zaterdag  3 juli 19.00 uur H. Mis met samenzang..     

zondag    4 juli 14
e
 zondag door het jaar.  

10.00 uur Hoogmis Missa brevis in KV 275 

W.A.Mozart. 

zaterdag  10 juli 19.00 uur H.Mis  

zondag    11 juli 15
e
 zondag door het jaar. 

10.00 uur Hoogmis Gregoriaans Mis XI.  

zaterdag 17 juli 19.00 uur H.Mis. 

zondag   18 juli 13
e
 zondag door het jaar. 

   10.00 uur Hoogmis Gregoriaans Mis XI. 

zaterdag  24 juli 10.00 uur H. Mis. 

zondag    25 juli 17
e
 zondag door het jaar. 

 10.00 uur Pontificale Hoogmis. Mis in G  

G.B. Casali. Zie elders.  

zaterdag  31 juli 19.00 uur H.Mis. 

zondag    1 augustus 18
e
 zondag door het jaar 

 10.00 uur Hoogmis Gregoriaans Mis XI.  
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vrijdag  6 augustus 10.00 uur H.Mis voor ouderen.  

zaterdag  7 augustus 19.00 uur H.Mis. 

zondag    8 augustus 20
e
 zondag door het jaar 

 10.00 uur Hoogmis Gregoriaans Mis XI. 

zaterdag 14 augustus Maria ten Hemelopneming 

 19.00 uur H.Mis. 

zondag   15 augustus Maria ten Hemelopneming 

 10.00 uur Hoogmis Mis in G A.Caldara. 

 

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 tel.: 06-20570669 of pastoor@nicolaasnet.nl  

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. 13 van 21 augustus tot 4 september uiter-

lijk maandag 9 augustus 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:pastoor@nicolaasnet.nl
mailto:kerkvenster@nicolaasnet.nl

