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DE HERFST 

 

Het is nu buiten wel echt te merken dat de zomer voorbij is en dat de 

herfst begint. De bladeren beginnen al aardig te vallen. De tempera-

tuur daalt. Het is vochtig buiten. De zon staat duidelijk steeds lager 

aan de hemel. We zijn minder buiten en de gordijnen gaan ’s avonds 

veelal dicht. Sommigen vinden de herfst een fijne tijd, een tijd waar-

in de huiselijke sfeer wat meer voelbaar wordt. Voor anderen is dat 

juist de reden waarom zij de herfst verafschuwen. Het is voor hen de 

tijd van lang binnen zitten en het gemis van die huiselijke sfeer, veel-

al omdat men alleen is en niet zo gemakkelijk uit de voeten kan. In 

ons midden zijn er verschillenden die in deze tijd één of meerdere 

dagen niemand zien of spreken. En dan is er ook nog het vooruitzicht 

dat de winter er achteraan komt. Er zijn er onder ons die in de herfst 

vatbaar zijn voor zwaarmoedigheid. En dat is dan niet verwonderlijk. 

Want dan komt de vraag naar boven: ”Waarvoor leef ik nog? Voor 

wie?” De idee dat je de indruk hebt dat niemand zich om je bekom-

mert en dat jij zelf ook niet van betekenis bent voor een ander is ont-

neemt je de lust van het leven. De mens (zeker de West-Europese) is 

een individu die graag zelf grip heeft op zijn doen en laten, maar hij 

is ook deel van een gemeenschap. De zin van zijn leven wordt voor 

een groot deel bepaald door zijn relatie met medemensen. Dit laatste 

komt in de herfst voor sommigen onder druk te staan. Christenen 

moeten zich ervan bewust zijn dat dat niet goed is en dat zij in deze 

een opdracht hebben. Reeds in het eerste boek van de Bijbel staat dat 

God het niet goed vond dat de mens alleen is. Hij gaf de mens een 

medemens. Die medemens maakt dus deel uit van mijn eigen mens-

zijn. Voor Jezus is dit punt cruciaal. Hij plaatst het herhaalde malen 

boven de Wet. Bij het onvermijdelijke oordeel over ons doen en laten 
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gaat zijn aandacht voor een groot deel hiernaar uit. Nu wij richting 

het einde van het kerkelijk jaar gaan hebben de liturgische teksten 

ook steeds meer betrekking op dat oordeel. Kortom, in de herfst wor-

den wij uitgenodigd om juist dan om te kijken naar onze medemens, 

vooral naar hem of haar die zelf niet zo mobiel is om aan die op-

dracht gehoor te geven. Wie dat doet, doet als Jezus. 

Maar voor diegene die alleen zit en niet zo mobiel is heeft de herfst 

ook een opdracht in petto. En dan niet alleen in de zin van dat je in 

de positie verkeert waarin je voor de ander een uitnodiging bent om 

zijn geloof handen en voeten te geven. Nee, in het alleen zijn zelf ben 

je in de gelegenheid om te zoeken naar een innige band met Hem die 

rechtstreeks naar jou uitkijkt. Want juist in de stilte spreekt God het 

meest. Niet voor niets werd er een tijdje geleden een boekje uitge-

deeld met de tekst: ”Wees stil. God heeft je zoveel te zeggen.” In een 

druk gezin vind je die stilte niet zo gauw. Zo heeft het alleen zijn ook 

een positieve kant. 

Na de zomer mogen wij dus nu de herfst ingaan, waarin de dagen een 

andere invulling krijgen en waarin God met ieder van ons op weg wil 

gaan, en wij met God en onze medemens, in welke positie we ook 

verkeren. 

J.A.M.Nieuwenhuis, diaken 
 

MISINTENTIES 
 

zo   19 sept. Fam. Schothorst/ Gerard en Marian Boersma/ Overl. 

echtgenoot mr. C.C.M. Collard/ Voor een dierbare 

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

krijgen/ voor onze overl. kinderen Karel en Jan Willem/ 

Marguerite Nieuwenhuys- Le Grelle/ Gerard Haas. 

vrij 24 sept. Mej. Van Lilaar/ Timo van Zeldert/ Zekere intentie. 

za   25 sept. Overl. ouders Hart - Mak.  

zo   26 sept. Hennie Ketelaar - Otten/ Hannie Ketelaar/ Richarda 

Wilhelmina  Kuijer/ Gerardus Voskuilen/ Petrus Corne-

lis van Schadewijk/ Gerard en Marian Boersma/ Mieke 

Verhoeven – Rimmelzwaan/ Jo Ketelaar/ Voor een 
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dierbare overl. echtgenoot en om de genade van beke-

ring te verkrijgen.  

di   28 sept. Timo van Zeldert/ Michel Schuring en kleinzoon. 

vrij   1 okt. Zekere intentie.  
 

PAROCHIEKRONIEK 

 

Overleden: J.T. Uhlenbusch - Gersen, 89 jr. 
 

MEDEDELINGEN 
 

GEZOCHT:  

voor em. pastoor Kolkman en Emerans, een woning liefst in Baarn. 

Gezellige woning -  leuk gelegen. 

Het zou mooi zijn als de pastoor en Emerans binnen niet al te lange 

tijd een woning zouden vinden in of in de buurt van Baarn. 

Al maanden kijken ze uit naar iets wat hun geschikt lijkt om in te 

wonen tegen een betaalbare huur, eventueel koop. 

Maar om iets leuks te vinden, dat is zeer moeilijk. 
 

Daarom hopen wij als kerkbestuur dat u ons, maar vooral de pastoor 

en Emerans wilt helpen met het vinden van een leuke woning. 

Er staat vast ergens in Baarn wel iets wat geschikt is, maar dat wij 

niet weten dat het te huur of te koop staat. 
 

Uw reactie graag direct aan de pastoor of Emerans tel. 541 29 75 
 

Wij hopen dat het binnen niet al te lange tijd gaat luk-

ken iets geschikts te vinden en rekenen daarbij op uw 

hulp! 
 

15 oktober 20.00 uur                    parochiële avond 
U hebt vast wel een en ander gehoord en gelezen over de fusie van 

de diverse kerken in de omgeving. 
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Ook is er al een publicatie geweest in het Kerkvenster over het pro-

ces dat in volle gang is. 

Graag willen wij u op de hoogte brengen van de stand van zaken en 

nodigen u uit op vrijdagavond 15 oktober a.s. om 20.00 uur aanwezig 

te zijn in het Trefpunt. 

Pastoor Huitink die al verschillende keren dit proces heeft meege-

maakt kan ons op uitstekende wijze informeren over de huidige si-

tuatie. U bent van harte welkom! 

Het Kerkbestuur.   
 

Liturgie 
 

vrijdag 1 oktober 10.00 uur        H.Mis voor ouderen 

De eerste vrijdag van de maand is traditioneel de dag waarop de ou-

deren van harte welkom zijn in de kerk om de Eucharistieviering te 

koppelen aan een gezellig samenzijn in het Trefpunt. 

 

                              oktobermaand, rozenkransmaand                    d                       

Op maandag tot en met donderdag om 19.15 uur en op vrijdag aan-

sluitend aan de Avondmis van 19.00 uur bidden we de rozenkrans in 

de kerk. De R.K. Vrouwen Baarn nemen de organisatie ter hand. 

d 

Tot 2002 waren we gewend om tijdens het bidden van de rozenkrans, 

de Droeve, de Blijde en de Glorievolle Geheimen te overwegen. In 

2002 vulde paus Johannes Paulus II deze geheimen aan. 

Paus Johannes Paulus II heeft 16 oktober 2002 in de Apostolische 

Brief Rosarium Virginis Mariae vijf ’Geheimen van het Licht’ toe-

gevoegd aan het traditionele rozenkransgebed. In deze brief zegt de 

Paus dat de rozenkrans, als deze met devotie en niet mechanisch 

wordt gebeden, een ware meditatie is over de geheimen van het leven 

van Christus. ”Door de aanroepingen van het ”Wees Gegroet” te her-

halen, kunnen wij diepgaand reflecteren op de essentiële gebeurtenis-

http://www.rozenkrans.nl/apostolische_brief_rosarium_virg.htm
http://www.rozenkrans.nl/apostolische_brief_rosarium_virg.htm
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sen van de missie van Gods Zoon op aarde, die aan ons zijn doorge-

geven door het Evangelie en de Traditie”, aldus de Paus. Omdat de 

vijftien geheimen die tot nu toe bij de rozenkrans werden overwogen, 

niet de grote gebeurtenissen uit het Openbare Leven van de Heer 

omvatten, voegde de Paus in zijn apostolische brief vijf geheimen 

aan de rozenkrans toe, die hij de ”Geheimen van het Licht” heeft 

genoemd. Deze benaming, zo legde de Paus uit, is gebaseerd op het 

feit dat Jezus Zich tijdens Zijn openbaar leven gemanifesteerd heeft 

als het ”geheim van het licht”: ”Zolang Ik in de wereld ben, ben Ik 

het licht der wereld” (Joh. 9,5). Het gaat om vijf momenten uit het 

openbare leven van de Heer, te beginnen met Zijn doop in de Jor-

daan, de aanvang van het openbare leven, en eindigend vlak voor 

Zijn lijden, dus vlak voor het begin van de droevige geheimen. 
Op maandag en zaterdag worden de ’Blijde Geheimen’ overwogen, 

op donderdag de ’Geheimen van het Licht’, 

op dinsdag en vrijdag de ‘Droevige Geheimen’ 

op woensdag en zondag de ’Glorievolle Geheimen’. 
 

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 

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

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

18 en 25 september              Voorbereiding op de E.H. Communie 
De uitnodigingen zijn verstuurd. We willen graag beginnen en dat 

doen we dan ook op zaterdag 18 september om 8.30 uur ’s morgens. 



 

 6 

Er is geen uitnodiging gekomen en u heeft een kind dat hiervoor wel 

in aanmerking komt? Weet dat u met uw kind welkom bent. Ook 

als u vragen hebt of nog niet weet of u mee wil gaan doen, ook u bent 

welkom!   
 

29 september 18.45 – 19.45 uur   Vormselvoorbereiding  

De persoonlijke uitnodigingen voor de ouderavond zijn verstuurd. 

Op 17 september was de eerste ouderavond en nu komen we voor de 

eerste keer op 29 september bij elkaar. Komen jullie op tijd? Na onze 

bijeenkomst komen er weer anderen in het Trefpunt; we moeten dus 

op tijd weg zijn. De kleur rood zal de eerste keer centraal staan. 

 

Kinderpagina 
 

Met Bernadette het kruisteken maken. 
 

Heb je wel eens van Bernadette gehoord?  

Het meisje uit Lourdes. 

Zij leefde van 1844 - 1879.  

Bernadette had geen makkelijke jeugd.  

Ze was vaak ziek en thuis waren ze arm. 

Maar aan de schoorsteen hing een grote rozenkrans en Bernadette 

had er zelf ook een. Toen ze 14 jaar was kon ze nog niet lezen en 

schrijven en had ze haar eerste Communie nog niet gedaan. 

 

Maar er gebeurt iets heel bijzonders. 

Bernadette zal 18 keer Maria mogen 

zien. Bij de eerste verschijning leert Ma-

ria haar het kruisteken te maken. Berna-

dette, die toen nog niet wist, wie die 

Dame was, wilde wel haar hand naar 

haar voorhoofd brengen maar hij viel 

steeds. Dus kon ze geen kruisteken ma-

ken. Maria doet het haar voor.  

En daarna maakt ze het kruisteken. Heel langzaam.  
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Ze neemt er alle tijd voor. Ze omgeeft zich met Jezus.  

Haar rechterhand gaat langzaam naar haar voorhoofd, dan langzaam 

naar haar riem, langzaam naar haar linkerschouder en langzaam naar 

haar rechterschouder. En ze zegt: ”In de naam van de Vader en de 

Zoon en de heilige Geest.” 

Om te bidden … 
 

Lieve Jezus, 

Mag ik, net als Bernadette, leren om het kruisteken goed te maken? 

Mag ik altijd aan U denken als ik het kruisteken maak? 

Leer mij Jezus om vaak het kruisteken te maken. 

Dank U wel. Amen.  

 

Verkondiging      volwassenen 
 

dinsdag 28 september 19.30 - 21.00 uur  meditatie pater Bots S.J. 

We staan stil bij een afbeelding van een vrouw, bekleed met de zon, 

de maan onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van twaalf 

sterren. Die kroon met twaalf sterren zijn wij. God is begonnen met 

het twaalfstammen vol en Hij eindigt met het twaalf sterrenvolk. 

En Maria belichaamt de beloften van God in haar persoon, in haar 

hart: zij is de vervulling van de beloften van God in het Oude Ver-

bond en zij is de moeder van de Messias, van de Zoon van God en 

van ons, haar kinderen. Dat heeft Jezus zelf tot haar gezegd: Vrouw, 

zie daar uw Zoon (Joh.19). Onder het kruis is Maria de moeder van 

God geworden. Onder het kruis werd zij ook de moeder van de kin-

deren van God.  Onder het kruis werd zij mijn moeder, kan iedereen 

zeggen. Dat betekent voor onze houding tegenover de zonde, dat wij 

op dezelfde manier als onze moeder omgaan met alles wat ons krui-

sigt. We hoeven er niet zo mee te zitten, als wij aan wat ons over-

komt, niet zo veel kunnen doen. Heeft Jezus de wereld niet verlost 

door aan de zonde te lijden? Samen met onze moeder Maria kunnen 

wij daar aan mee doen. De meditatie kan ons helpen om ons aan de 

hand van de Apocalyps met die gedachte vertrouwd te maken. 

De meditatie wordt afgesloten met een korte aanbidding van het Al-

lerheiligste, gevolgd door de H.Mis. 
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woensdag 29 september 10.00 uur     …in ’t Voetspoor van Maria  

Nadat we de vorige keer naar het Kruis hebben gekeken en hierover 

gesproken hebben, gaan we vandaag met Bernadette het kruisteken 

maken. We starten in de dagkapel.  

Vrouw je bent goud waard. 
 

Zaterdag 2 oktober 2010 
 

Evenals vorig jaar organiseren we een dag voor de vrouw.  

Een dag van vreugde in het gebed en de ontmoeting met elkaar.  

Een dag van bemoediging. Een dag van verdieping en een dag van 

zang. Een vreugdevolle dag omdat we zo’n blij geloof hebben! 

10.15 uur Welkom met koffie/ thee en iets gezelligs. 

10.30 uur  Zang.  

10.45 uur  Gebed. 

    Het leven van Antonietta Meo. 

11.00 uur  Praktische tips plus materiaal voor kinderen en 

   kleinkinderen. 

11.15 uur  Lied en koffie, thee. 

11.30 uur  De vreugde van het gebed. Lezing. 

12.15 uur  Geleide Aanbidding. 

13.00 uur  Lunch. 

13.30 uur  Lied van cd moeder Teresa. 

  Teksten uit het boek Kom wees mijn Licht waarin de  

  persoonlijke geschriften van moeder Teresa staan en 

 waar wij door gevoed kunnen worden.  

Rond 14.00 uur sluiten we de dag af. 
 

Alle vrouwen zijn van harte welkom! 
 

Wist u dat … 

- De dagkapel iedere werkdag tussen 14.30 en 15.30 uur open 

is voor stil gebed bij de Heer? 
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- Er op dinsdag van 10.00 -11.00 uur en donderdagavond van 

19.00 -20.00 uur gelegenheid is om de Heer in het Allerhei-

ligst Sacrament te aanbidden? 

- Er iedere woensdagavond een korte Mariaviering is om 19.15 

uur?  

- Dat we juist in stilte en gebed de stem van de Heer kunnen 

horen? 

 

Gemeenschap  

 

woensdag 22 september 19.00 uur    R.K.V.B.  

START VERENIGINGSJAAR R.K.Vrouwen Baarn 

Vandaag vindt de opening van het verenigingsjaar plaats. 

We beginnen met een H. Eucharistieviering, gecelebreerd door pas-

toor A.J.Huitink. 

Aanvang:  let op! 19.00 uur in de dagkapel. 

Aansluitend vindt de jaarvergadering plaats. 

Na de pauze komt mevrouw Els van Lierop uit Baarn vertellen over 

de magie van labyrinten, met als titel :  

”De weg naar binnen …… de weg naar buiten”. 

Het bestuur en de wijkleidsters hopen vele leden te verwelkomen. 

 

donderdag 21 oktober     ouderenmiddag 

Parochianen van 60 jaar en ouder noteert u donderdag 21 oktober 

alvast in uw agenda ? 

Shantykoor Windstilte uit Vleuten komt de ouderenmiddag opluiste-

ren. Nadere informatie volgt in de volgende Kerkvensters. 

 

Restauratie 

 

Nieuws van de Stichting Restauratiefonds  Nicolaaskerk  Baarn. 

Het geplande buffetdansant op 9 oktober a.s. hebben we helaas we-

gens de te geringe belangstelling moeten afgelasten. De mensen die 

zich hebben opgegeven en zich al hadden verheugd op een gezellige 
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avond in Groot Kievitsdal hebben inmiddels bericht gekregen dat de 

avond niet zal doorgaan. 

 

Voor de komende tijd is er een Herfst-Fair gepland en wel op 

zaterdag 23 oktober a.s. van 11.00 uur – 15.30 uur in het Tref-

punt. 

 

Wat gaan we doen en wat kunt u er zowel aantreffen: 

Koffie met gebak/taart, wafels bakken, taarten te koop, soep, wijn, 

schitterende herfstbloemstukken en allerhande artikelen die te koop 

zijn in de winkel van Ot en Sien. 

 

Er zullen ook lootjes te koop worden aangeboden voor een bloem-

werk: 2 lootjes voor € 1,00 

 

We willen er weer een gezellige happening van maken en zien dat 

we wat geld bij elkaar  krijgen voor de restauratie van de ramen. 

En als iemand een taart, cake of iets anders lekkers wil bakken bel 

gerust  mevr. Corrie Nouwen, 541 66 94.  

 

U komt toch ook even langs………………….? 

 

 

De ”Grote Ramenactie”, een actie waar velen op gewacht heb-

ben. 
  

Met deze uitgave van de het Kerkvenster gaat tevens de ”Grote Ra-

menactie” van start. Uitgebreide informatie hierover treft u in de bij-

gaande brochure aan. Ook voegen we een boekje bij om de beschrij-

ving van de afbeeldingen er nog eens op na te kunnen lezen. 

 

De restauratie van de ramen verloopt voorspoedig. Achter de scher-

men wordt hard gewerkt en de eerste ramen worden alweer geplaatst 

door de glazenier met de aannemer. Ook in financieel opzicht mogen 

we heel tevreden zijn. Er is al ruim € 260.000 aan giften ontvangen. 

We zijn dan ook een ieder die gegeven heeft via de tweede collecte, 
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giften en deelname aan de verschillende acties, heel veel dank ver-

schuldigd. Echter, er is nog € 350.000 nodig om alle restauratie plan-

nen uit te kunnen voeren. 

Daarom starten we nu met deze ”Grote Ramenactie” . 

 

Alle ramen zijn verdeeld in segmenten en per segment hebben we 

een bedrag geplaatst. Voor alle duidelijkheid willen we benadrukken 

dat dit streefbedragen zijn. U kunt dus elk bedrag naar keuze done-

ren ten behoeve van een paneel of afbeelding waar u een zekere bin-

ding mee voelt. Om die reden is er dus ook geen exclusiviteit moge-

lijk. 

 

De streefbedragen zijn hoog, maar zoals gezegd, we hebben nog een 

lange weg te gaan in financieel opzicht. Uw bijdrage kunt u echter 

ook in termijnen betalen. Voorts bestaat er de mogelijkheid om fis-

caal aantrekkelijk te schenken. In de brochure staat hierover uitge-

breide informatie en is een formulier toegevoegd om dit gratis nota-

rieel vast te laten leggen. Dit is namelijk een voorwaarde van de be-

lastingdienst om uw schenking volledig - dus zonder drempel – in 

mindering te brengen van uw belastbaar inkomen. 

 

Deze actie gaat over geld.  

Maar het uiteindelijke doel is onze historische gebrandschilderde 

ramen te behouden en onze kerk in stand te houden. Nu en voor de 

toekomst… 

Daarom bevelen we deze belangrijke actie dan ook van harte bij u 

aan! 

R.H.C. Wessels     

Stichting Restauratiefonds Nicolaaskerk Baarn 
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Financiële barometer: 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

september 2010 € 260.000,00 

 

 

U kunt een bijdrage kunt storten op: 

rekening 13.98.87.393  

t.n.v. de Stichting Restauratiefonds Nicolaaskerk Baarn. 

 
Plaatsing eerste gerestaureerde raampanelen: 
In het weekeinde van 4-5 september werd aangekondigd dat de eerste ge-

restaureerde panelen op 7 september tijdens een kleine bijeenkomst terug-

geplaatst zouden worden. 

Onder belangstelling van een aantal parochianen, pastoor Huitink, em. pas-

toor Kolkman en diaken Nieuwenhuis zijn de eerste panelen teruggeplaatst. 

In het Trefpunt waren ze van dichtbij te bekijken en het resultaat mag er 

zijn.  

Als je op de steiger staat kun je goed zien hoe het allemaal wordt. De stalen 

verbindingsstangen zijn vervangen door exemplaren van messing (geel 

koper) met als voordeel dat er geen roestvorming plaatsvindt. De oude sta-

len verstevigingstangen, die niet allemaal recht zijn, maar vaak de ronde 

vormen van het lood volgen, zijn helemaal schoon gemaakt en gezwart. 

Onder hoge temperatuur wordt een fosfaatlaag aangebracht, waardoor roes-

ten voorkomen wordt. Al met al, reuze mooi om van dichtbij een inzicht te 

krijgen in dit staaltje vakmanschap. 
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Hieronder een aantal plaatjes. 

                
 

                                 
 

 

zondag 3 oktober          concert  
Op zondag 3 oktober geeft ons kerkkoor Cantate Domino een concert in de 

kerk ten behoeve van de restauratie van de gebrandschilderde ramen. 

Medewerking wordt verleend door het ensemble en de organist. In het vol-

gende kerkvenster leest u meer over programma en de aanvangstijd. Houdt 

u zondagmiddag 3 oktober vrij?   
   

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.  
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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 & 25 september 08.30 uur. 

Kinderclub  20 september 18.45 - 19.45 uur. 

Vrienden van Jezus 22 & 29 september 08.00 - 08.20 kerkportaal. 

Vormselgroep  29 september 20.00 uur. Zie elders. 

Doe-middag  -- 14.00 – 15.30 uur. 

Teen-Challenge 26 sept. 19.30 -20.30 uur Eemnesserweg 88. 

Jongeren 24 september 20.00 uur. 

Dag voor de vrouw 2 oktober 10.15 uur. Zie elders.  

Koffieochtend voor ouders van jonge kinderen:  

-- 10.00 - 11.30 uur. 

-- 20.00 - 21.30 uur. 

In ’t Voetspoor van Maria 29 september 10.00-11.30 uur. Zie elders. 

Bijbellezen I  -- 15.00 - 11.30 uur. 

Bijbellezen II  23 sptember 09.30 - 11.00 uur.  

Bijbellezen III  27 september 20.15 – 21.30 uur 

RKVB   22 september 19.00 uur. Zie elders. 

Meditatie-avond 28 september 19.30 uur dagkapel. Zie elders. 

Bibliotheek  Aansluitend aan de H.Mis in het weekeinde. 

Boekentafel  18 & 19 september. 

Parochieel koffiedrinken 19 september na de Hoogmis. 

H.Mis voor ouderen 1 oktober 10.00 uur. Zie elders. 

Dag voor de vrouw 2 oktober 10.15 uur. Zie elders. 

Repetitie koren: 

Kinderkoor de Kerkuiltjes: vrijdags       19.15 uur. 

Volkszangkoor       :  donderdags  18.15 uur. 

Cantate Domino       :  donderdags  19.30 uur. 

Familiekoor        :  -- 19.45 uur. 
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AGENDA H.H. MISSEN & VIERINGEN 
 

zaterdag    18 sept. 19.00 uur H. Mis met samenzang.     

zondag      19 sept. 25
e
 zondag door het jaar.  

10.00 uur Hoogmis. Gregoriaans Mis XI. 

dinsdag     21 sept. Feest van H. Mattheus, apostel en evangelist.  

maandag   25 sept. 19.00 uur H.Mis  

zondag      26 sept. 26
e
 zondag door het jaar. 

10.00 uur Hoogmis Mis Prince of Peace W. 

Lloyd Webber. 

maandag   27 sept. Gedachtenis van H.Vincentius de Paul, pr. 

dinsdag     28 sept. H. Wenceslaus, martelaar. 

woensdag  29 sept. H.H. Michaël, Gabriël en Rafaël, aartsengelen. 

donderdag 30 sept. H.Hieronymus, priester en kerkleraar.  

vrijdag          1 okt. H. Theresia van het Kind Jezus, maagd.  

zaterdag        2 okt. HH. Engelbewaarders, gedachtenis.    

  

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. 16 van 2 tot 16 oktober uiterlijk maandag 

20 september 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

