
        
 

 

             Jaargang 43, nr. 14  4 – 18 september    

 

HET KRUIS, EEN WEG OM TE GAAN. 

14 September viert de Kerk jaarlijks het feest van de Kruisverhef-

fing. Alle gelovigen worden op deze dag uitgenodigd om op te zien 

naar de Gekruisigde die alle mensen tot zich trekt (Altaar Missaal 

blz. 912). Met dit feest in mijn achterhoofd werd mijn aandacht ge-

trokken door een krantenartikel.  

In het doorspitten van de berg aan post, documenten, andere papieren 

en kranten, kwam ik na mijn vakantie in een van de kranten een arti-

keltje tegen op bladzijde drie, rechtsonder. De kop luidde: Herrie 

over presidentieel kruis duurt voort. 

Nadat de Poolse president bij een vliegtuigongeluk, samen met ver-

schillende anderen was omgekomen hadden een aantal Rooms Ka-

tholieken voor het parlementsgebouw in Warschau een groot Kruis 

geplaatst ter nagedachtenis aan de omgekomen president en zijn lot-

genoten. Bloemen en kaarsen werden erbij geplaatst. Dit viel niet in 

goede aarde bij andere Rooms Katholieken, die de scheiding van 

Kerk en Staat voorstaan. Het Kruis moet volgens hen worden ver-

plaatst naar een kerkplein. Resultaat: handgemeen, ruzie en gescheld.  

Ik dacht: het zal toch niet waar zijn, dat anno 2010 het Kruis nog 

steeds als martelwerktuig wordt gebruikt. Terwijl er in de politiek en 

in onze samenleving allerlei meningen de ronde doen over de Islam 

en verschillende bevolkingsgroepen, bestrijden katholieken elkaar 

met en vanwege het Kruis.  

Het bericht maakt me zeer onrustig van binnen. Hebben we dan nog 

steeds niet begrepen dat het Kruis voor ons christenen geen wapen 

mag zijn, teken van dood en verderf. Het kruis is door Christus juist 

teken geworden van liefde. Het Kruis is door Hem teken van on-

voorwaardelijke verbondenheid geworden, teken van liefde tot het 

uiterste toe. 

Kerkvenster 
- informatieblad van de Nicolaasparochie te Baarn -  
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Deze dagen zijn wij als pastores samen met de bestuurders van het 

PVE, de Nicolaas Baarn en het Biltse parochieverband druk bezig 

om de fusie tot één nieuwe parochie voor te bereiden. We doen dat 

niet alleen om praktische, financiële, materiële en personele redenen. 

We doen dat ook om vorm en inhoud te kunnen blijven geven aan die 

liefde die Christus aan het Kruis heeft laten zien. Die liefde was niet 

bedoeld voor een select groepje, maar straalt uit naar allen.  

Het is onze opdracht als pastores om samen met de parochianen die 

liefde op het spoor te komen. Het veranderingsproces waarin wij nu 

zitten brengt voor velen onzekerheid met zich mee. Er rijzen vragen 

over de identiteit van de eigen gemeenschap, over het geld, het ge-

bouw, de vrijwilligers en hun taken. Allemaal heel begrijpelijke vra-

gen en waar wij ons als pastores samen met bestuurders heel bewust 

van zijn. We willen dan ook niet dat ons geloof in Christus aanlei-

ding is tot verdeeldheid, maar juist tot verbondenheid. Het Kruis van 

Christus is en blijft de bindende factor.   

Daarom is onze inzet erop gericht om met elkaar op zoek te gaan hoe 

wij ons met elkaar verbonden weten en daar vorm en verdere inhoud 

aan te geven. Iedere geloofsgemeenschap heeft zijn eigen wordings-

geschiedenis. Daarin ligt volgens mij ook de kracht van het fusiepro-

ces verborgen. Een eerste stap zou moeten zijn, nieuwsgierigheid 

wekken naar elkaars historie en mores. Hoe voelt een ieder zich ver-

bonden met Christus en vervolgens hoe wordt daar door de lokale 

geloofsgemeenschap vorm en inhoud aan gegeven. We maken alle-

maal deel uit van de Rooms Katholieke Kerk en mogen niet vergeten 

dat wij daarom ook staan in een lange traditie. We zijn niet alleen 

een gemeenschap van hier en nu, wij dragen (mede) verantwoorde-

lijkheid voor het verleden, heden en toekomst. Daarom durven we 

ook in het fusieproces op zoek te gaan naar dat wat ons met elkaar 

verbindt, en niet wat ons scheidt. 

Dat vraagt veel tijd, maar ook oprechte interesse en invoelingsver-

mogen. Geen parochie, geen mens is hetzelfde. Iedereen heeft zijn/ 

haar eigen beleving bij de vraag wat Kerk-zijn betekent. Ik prijs me 

gelukkig pastoor te mogen zijn van parochies die hebben uitgespro-

ken om in woord en daad op weg te willen gaan met elkaar en te 
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werken aan de eenheid, zoals ons door Jezus in de evangeliën wordt 

gevraagd (Johannes 17: 20-23). In mijn eigen woorden vertaal ik dat 

verlangen zo dat wij het kruishout willen gebruiken als een weg om 

te gaan en niet als een stok om te slaan.  

De beeldspraak van het kruis spreekt mij zeer aan, omdat ik daarin 

ook veel herken van de pijn, onzekerheid en het verdriet van de ver-

andering die op ons wacht. Het kruis kent een horizontale én vertica-

le dimensie. In het hier en nu (horizontaal) houden wij onze blik ge-

richt op wat ons ten diepste perspectief biedt (verticaal). Christus is 

de bindende factor en helpt ons om de weg naar de toekomst met 

vertrouwen te gaan. De eenheid waar Hij om bidt is het ultieme doel; 

wij zijn op weg naar die eenheid en dat doen we om ons telkens meer 

bewust te worden van onze verbondenheid met elkaar in Zijn Naam. 

Laten we daar dus maar eerst mee bezig gaan, stel ik me zo voor. En 

als het soms te zwaar wordt, elkaar helpen om op te staan en verder 

te gaan. 

Er hoeft daarom geen angst te zijn. Het fusieproces  heeft niet als 

doel om van de geloofsgemeenschappen een eenheidsworst te ma-

ken. We worden juist uitgenodigd om elkaar te vertellen over wie wij 

zijn en hoe wij onze verbondenheid beleven en vieren. Het thema 

voor mijn installatieviering was niets voor niets ’Eigen kleur en 

klank’. Het plaatje op het liturgieboekje illustreerde dat op voortref-

felijke wijze. In de vele kleuren die je ziet zijn ook heel goed indivi-

duele mensen en groepen zichtbaar. Dat moet zo blijven.   

Ik wens ons van harte toe dat wij naar elkaar op zoek gaan en ons 

door elkaar laten vinden, in naam van de Gekruisigde, Jezus Verlos-

ser. 

Ton Huitink, pastoor 

 

MISINTENTIES 
 

zo    5 sept. Fam. Schothorst/ Gerard en Marian Boersma/ Fam. 

Bouwmeester - Hartman/ Cornelis van Ruitenbeek en 

Richarda van Ruitenbeek- Schothorst/ Maurits van 

Weede/ Caroline & Everard van Weede van Dijkveld/ 
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Jan van Loon/ Paula Heurkens –Witte/ Jacoba Witte - 

Démes/ overl. familieleden en bekenden/ Voor een 

dierbare overleden echtgenoot en om de genade van be-

kering te verkrijgen/ Overl. ouders Mudden-Meijer en 

Joke Mudden/ Overl. ouders Grouwstra - Hagen en Ar-

jen Kool/ Geer Veltkamp/ Petrus Wilhelmus Diekman/ 

dhr. A.G. Huurdeman/ Petrus Cornelis van Schadewijk. 

vrij 10 sept. Fam. Cornelissen/ Zekere intentie. 

za   11 sept. Overl. fam. Van der Wurff-Post/ Wim Vermeulen.  

zo   12 sept. Gerard en Marian Boersma/ Mieke Verhoeven-

Rimmelzwaan / Voor een dierbare overl. echtgenoot en 

om de genade van bekering te verkrijgen/ Overl. ouders 

Ansinger-de Lange en hun zoon Paul/ Overl. ouders 

Bartels/ Volkert de Weijer/ Voor een veilig en vrucht-

baar verblijf in Ghana/ Bob Schölvinck.  

vrij 17 sept. Tot zekere intentie.  

 

PAROCHIEKRONIEK 

 

Overleden: Isalbertus Dirk van Vugt, 84 jaar. 

 

MEDEDELINGEN 

  

Liturgie 
 

woensdag 8 & dinsdag 14 september  19.00 Avondmis 

Op de feestdagen van Maria Geboorte en van de Kruisverheffing 

wordt de Ochtendmis in de dagkapel verplaatst naar de avond. 

 

zondag 5 september 10.00 uur             Gezinsmis 

De zomervakantie is voorbij en vandaag heeft de eerste Gezinsmis 

van het seizoen als thema: 

Leerling zijn van Jezus = ? 

Wij zitten met allemaal draadjes aan mensen en dingen vast. Dan kun 

je je afvragen: Van wie of wat houd jij het meest? 
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Voor de allerkleinsten is er crèche in het Trefpunt, waar de kinderen 

ook  tijdens de Mis heen gebracht mogen worden.  
 

 
Na afloop van de H.Mis is iedereen van harte welkom in het Tref-

punt om onder het genot van koffie/ thee of iets fris bij te praten. 

 

Verkondiging      jeugd 

 

Vrienden van Jezus 08.00- 08.20 uur      iedere woensdagmorgen 
Ha die vrienden van Jezus.  

Iedere woensdag zijn jullie van harte welkom in de kerk. Dit jaar 

willen we de voorspraak inroepen van Antonietta Meo. Zij werd 

maar zes en half jaar en toch wordt zij waarschijnlijk zalig verklaard. 

Ze schreef meer dan honderd brieven aan Jezus, Maria en God de H. 

Geest. 

Omdat zij Jezus van jongs af aan had leren kennen, kon zij samen 

met Hem haar ziekbed doorstaan. Zij klampte zich aan Hem vast.  

We bidden dat op haar voorspraak er meer kinderen naar de Vrien-

den van Jezus zullen komen. En dat haar leven voor ons een voor-

beeld kan zijn. Neem gerust een vriendje of vriendinnetje mee. 

 

18 sept. 8.30 uur    Welkom voor  nieuwe Eerste Communicanten 

Hallo jongens en meisjes.  

Jezus heeft eens gezegd: ”Laat de kinderen bij Mij komen”. 

Wil jij graag naar Jezus komen en wil je voorbereid worden op de 

Eerste H.Communie? Kun je al wat lezen? Zit je in groep 4?  

Kom dan met papa of mama zaterdagmorgen om 8.30 uur naar het 

Trefpunt. Misschien heb je al een brief gekregen, maar als dat niet 

zo is, je bent welkom! Dag tot zaterdag. 

Mevr. Rosalien en mevr. Gabriëlle. 035-5420208 
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Kinderpagina 
Vreugde en Hoop met Antonietta Meo.  
 

Antonietta wordt geboren op 15 december 1930 

in Rome. Ze is de vierde dochter van Maria en 

Michele Meo. Haar grote zus heet Margherita. 

Twee zusjes, Carmela en Giovanni, zijn al jong 

gestorven. Op 28 december, op de dag van de 

onnozele kinderen, wordt zij gedoopt in de kerk 

van het H.Kruis van Jeruzalem in Rome. 
 

Zij is een blij kind en wil veel leren. Alles doet ze met volle inzet. 

Ze noemen haar vaak Nennolina, een echt troetelnaampje. 

Wanneer zij bijna vijf jaar is, zien haar ouders een zwelling bij haar 

linker knie. Na onderzoek blijkt dat ze botkanker heeft. 

Haar been moet geamputeerd worden. Ze heeft veel pijn. 

Maar…, ze zegt tegen Jezus: ”Ik wil graag mijn been terug, maar ik 

geef hem aan U.” Ze krijgt een prothese, maar houdt pijn. 

Iedere avond schrijft zij briefjes aan Jezus, God, de H.Geest en Ma-

ria. Eerst opgeschreven door haar moeder of zus, later doet ze het 

zelf. De briefjes worden onder het beeldje van het Kindje Jezus, dat 

aan het voeteneinde van haar bed staat, neergelegd. 
   

Met Kerstmis 1936 mag zij haar Eerste Heilige Communie doen.  

De mensen in de kerk zien dat zij hierna een uur lang, geknield met 

gevouwen handen, naar het tabernakel blijft kijken.  

Voortaan schrijft zij onder haar briefjes: Antonietta van Jezus. 

Zij lijdt met Jezus, al haar pijn draagt zij op voor de zondaars.  

Zij sterft op 3 juli 1937, zes jaar oud. 

Paus Benedictus heeft op 18 december 2007 het proces geopend voor 

haar zaligverklaring.  
 

Om te bidden … 
 

Antonietta wij bidden dat wij, net als jij, heel veel van Jezus gaan 

houden. En dat ook wij kleine offertjes kunnen brengen.  
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vrijdag 17 september 20.00 uur       ouderavond Vormselgroep 

Dit jaar verandert er het een en ander in ons bisdom op het gebied 

van de vormselcatechese. De ouders van de kinderen die in groep 7 

en 8 van de basisschool zitten worden persoonlijk uitgenodigd om 

deel te nemen aan een ouderavond op 17 september, waarin wij uit-

leg zullen geven over de vormselvoorbereiding. 

Mocht u onverhoopt geen uitnodiging ontvangen hebben, dan bent u 

toch van harte welkom in het Trefpunt. We beginnen om 20.00 uur.   

 

Verkondiging      volwassenen 
 

woensdag 8 september 10.00 uur       …in ’t Voetspoor van Maria  

We vieren op deze dag de geboorte van Maria. Zij is ons grote voor-

beeld. In haar Voetspoor proberen wij te gaan. Vandaag is het ook 

het begin van een nieuw seizoen met een nieuw thema.  

Boven de kerkdeur hangt 

…opdat allen één zijn … 

Eén zoals Jezus en de Vader één zijn. (zie Joh.17,21)  

Deze eerste bijeenkomst kijken we naar het Kruis. Heb je zelf een 

speciaal kruis? Wil je dit dan deze ochtend meebrengen?  

Het Voetspoor is er voor alle jonge en oudere moeders. Om met el-

kaar ons te verdiepen in het geloof, zodat we gesterkt, ons geloof 

kunnen uitdragen in onze gezinnen en de wereld waarin we leven. 

Welkom! 

 

donderdag 9 september 09.30- 11.00 uur                  Bijbelgroep II  

De groep start op 9 september en komt meestal tweemaal per maand 

bijeen, van 9.30 -11.00 uur. Hier lezen we het evangelie van Lucas. 

 

maandag 13 september 20.15 - 21.45 uur      Thema-avond  

Iedereen, jong en oud, is welkom op de thema-avonden.  

Op deze avonden is er een lezing, vaak ondersteund met PowerPoint, 

waarna men met elkaar in gesprek gaat. Ook kan men vragen stellen. 

We sluiten de avond af met een korte gebedsviering.  

Dit alles om onszelf te blijven verdiepen in ons rijke geloof.  
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Dit jaar zal het Kruis centraal staan. Het thema van de eerste avond 

is: Met Bernadette het kruisteken maken.  

 

Restauratie 

 

Dit is een vooraankondiging van een grote ramenactie die medio sep-

tember van start zal gaan. Het bestuur van het restauratiefonds is op 

dit moment druk bezig met allerlei voorbereidingen.  

In de week van 12 september krijgt u meer te horen en te zien. 

Tot die tijd werken we hard aan deze bijzondere actie, die in het ver-

lengde ligt van de destijds zeer succesvolle leienactie.  

Meer vertellen we echter op dit moment nog niet... 

Stichting Restauratiefonds Nicolaaskerk Baarn  

R.H.C. Wessels 

  

 
Financiële barometer: 

  

25 juli  € 55.503,--   

 

juni  € 44.947,-- 

 

 

maart  € 32.616,-  

 

februari € 31.286,- 

 

januari  € 27.956,- 

 

 

Het banknummer waarop u een bijdrage kunt storten luidt: 

13.98.87.393 t.n.v. de Stichting Restauratiefonds Nicolaaskerk 

Baarn. 
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DE PAUS EN ZIJN GEBEDSINTENTIES 
 

 

Voor de maand september: 
Dat de verkondiging van het Evangelie de mensen in onderontwik-

kelde landen in staat stelt tot een geloofwaardige inzet voor de men-

selijke vooruitgang te komen. 

Dat wij door het openstellen van ons hart voor de liefde, een einde 

mogen maken aan de vele oorlogen en conflicten die onze wereld 

met bloed doordrenken.  

 

 

 
 

In de parochiebibliotheek kunt u gratis 

boeken, video’s en DVD’s lenen.  

Komt u gerust eens kijken. 
 

Het komende seizoen aandacht voor de sacramenten. 

In september: Doopsel en Vormsel. 
 

Nieuwe DVD’s 

Albert Schweitzer - Geroepen om te dienen 

Franciscus van Assisi; Heilige tegen wil en dank 

Pater Damiaan; De grootste Belg 

St. Patrick; Zendeling en heilige van Ierland 

Joan of Arc 

Bolke de Beer 

Het Kleine Huis op de Prairie 
 

Ieder weekend na beide H. Missen geopend. 
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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 18 september 08.30 uur. 

Kinderclub  -- 18.45 - 19.45 uur. 

Vrienden van Jezus 8 & 15 september 08.00 - 08.20 kerkportaal. 

Vormselgroep  17 september 20.00 uur. Zie elders. 

Doe-middag  -- 14.00 – 15.30 uur. 

Teen-Challenge -- Eemnesserweg 88. 

Jongeren 24 september 20.00 uur. 

α-cursus  7 & 14 september 18.45 uur. 

Thema-avond  13 september 20.15 uur. Zie elders. 

Koffieochtend voor ouders van jonge kinderen:  

-- 10.00 - 11.30 uur. 

-- 20.00 - 21.30 uur. 

In ’t Voetspoor van Maria 8 september 10.00 - 11.30 uur. Zie elders. 

Bijbellezen I  -- 15.00 - 11.30 uur. 

Bijbellezen II  9 september 09.30 - 11.00 uur. Zie elders. 

Bijbellezen III  27 september 20.15 – 21.30 uur 

RKVB   -- 

Meditatie-avond 28 september 19.30 uur dagkapel.  

Bibliotheek  Aansluitend aan de H.Mis in het weekeinde. 

Boekentafel  18 & 19 september. 

Repetitie koren: 

Kinderkoor de Kerkuiltjes: vrijdags       19.15 uur. 

Volkszangkoor       :  donderdags  18.15 uur. 

Cantate Domino       :  donderdags  19.30 uur. 

Familiekoor        :  vrijdag 10 september 19.45 uur. 
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AGENDA H.H. MISSEN & VIERINGEN 
 

zaterdag   4 sept. 19.00 uur H. Mis met samenzang.     

zondag     5 sept. 23
e
 zondag door het jaar.  

10.00 uur Gezinsmis. Zie elders. 

woensdag 8 sept. Feest van Maria Geboorte 

19.00 uur Avondmis dagkapel  

zaterdag  11 sept. 19.00 uur H.Mis  

zondag    12 sept. 24
e
 zondag door het jaar. 

10.00 uur Hoogmis Missa ad Fugam G.P. da 

Palestrina. 

maandag 13 sept. H.Chrysostomus, bisschop en kerkleraar. 

dinsdag   14 sept. Kruisverheffing, 19.00 uur Avondmis dagkapel 

woensdag 15 sept. O.L.Vrouw van Smarten. 

donderdag 16 sept. H.H. Cornelius, paus en Cyprianus, bisschop, 

martelaren. 

vrijdag    17 sept. H. Robertus Bellarminus, bisschop en kerkle-

raar.     

 

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. 15 van 18 september tot 2 oktober uiter-

lijk maandag 6 september per mail. Geschreven of getypte kopij al-

tijd 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

