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TERUGBLIK 

Nu het Kerkvenster na de vakantie weer verschijnt en u eerst infor-
matie is gegeven over de  restauratie ven de kerkramen, kreeg ik nu 
de gelegenheid terug te kijken op mijn 55-jarig priesterjubileum. Ik 
kijk daar in grote dankbaarheid op terug. 
Met vreugde denk ik allereerst aan de musical ”Kom en zie”, die zo 
knap is opgezet en uitgevoerd. Ik denk aan het koortje zo mooi in het 
blauw en met de mooie liedjes, en aan de sketches. Amusant en soms 
ontroerend, zoals de Baarnsche Courant schreef. Ik denk aan de vier 
monniken, het ondeugende duveltje Michiel, aan het danseresje An-
gelien Ponsioen, aan Hans en Marianne (mijn moeder). Kortom aan 
iedereen die meegewerkt heeft. Het was een schitterende middag, 
werkelijk een heel mooi cadeau van de kinderen, groot en klein.  
Jullie verdienen alle lof. 
Natuurlijk denk ik ook terug aan de Eucharistieviering op zondag 25 
juli. Zoals op die zondag 55 jaar geleden wij als nieuw gewijde pries-
ters voor het eerst de heilige Mis mochten opdragen met de bisschop 
die ons had gewijd (kardinaal Alfrink), zo mochten mijn klasgenoot 
Martin Vernooy en ik ook nu concelebreren met onze aartsbisschop, 
Mgr. Eijk. 
De bisschop stond na de mededelingen stil bij mijn dienst als priester 
in Gods Kerk in ons bisdom. En u weet op welke wijze hij daarvan 
blijk gaf. Ik ben heel blij en dankbaar dat God mij onverdiend de 
genade van het priesterschap heeft gegeven Ik ben allen ook dank-
baar die mij terzijde hebben gestaan om als priester goed te kunnen 
functioneren.  
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Laten wij hopen en bidden vooral dat de Heer velen zal roepen voor 
dit heilige dienstwerk en de genade zal geven die roepstem te volgen. 
Het priesterleven is beslist niet saai en geeft veel voldoening.  
Nogmaals, ik denk dankbaar terug op mijn leven als priester en op 
het, dank zij velen, welslagen van dit jubileum. Het kerkraam dat u 
schonk, zal hieraan ook een herinnering blijven in onze Nicolaas-
kerk. 

J.A. Kolkman, em. Pastoor. 
 

MISINTENTIES 
 
zo    3 okt. Geer Veltkamp/ Overl. ouders Mudden-Meijer/ Joke 

Mudden/ Overl. ouders Grouwstra-Hagen en Arjan 
Kool/ Volkert de Weijer/ Petrus Wilhelmus Diekman/

 Overl. ouders Kok-van den Heuvel/ Jan van Loon/ dhr. 
A.G. Huurdeman/ Johannes Rikken/ Mariëlle Kerkhof–
de Rijk/ Fam. Schothorst/ Gerard en Marian Boersma/  

 Fam. Bouwmeester-Hartman/ Maurits van Weede/ Ca-
roline en Everard van Weede van Dijkveld/ Paula 
Heurkens-Witte/ Jacoba Witte-Démes/ Overleden fami-
lieleden en bekenden/ Voor een dierbare overl. echtge-
noot en om de genade van bekering te verkrijgen/ Overl. 
ouders Roest –Steur. 

ma   4 okt. Anthon van Rijn. 
vrij   8 okt. Zekere interntie.  
zo    10 okt. Petrus Cornelis van Schadewijk/ Sjaak van der Veen/ 

Overl. ouders Ansinger-de Lange en hun zoon Paul/ 
Mieke Verhoeven-Rimmelzwaan/ Gerard en Marian 
Boersma/ Voor een dierbare overl. echtgenoot en om de 
genade van bekering te verkrijgen.  

vrij   1 okt. Zekere intentie.  
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MEDEDELINGEN 
 
 
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. 
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 dit proces al verschillende keren dit proces heeft 
meegemaakt, zal ons op uitstekende wijze informeren over de huidi-
ge stand van zaken. U bent van harte welkom! 
Het Kerkbestuur.  
 

Onderhoud Kerkhof 
 
Een aantal parochianen verricht sinds jaar en dag het onderhoud aan 
ons parochiekerkhof; echter de leeftijd vordert en de strijd tegen op-
rukkend onkruid en gras dreigt verloren te worden. Hulp van jeugdi-
ge parochianen is dan ook van harte welkom; immers vele handen 
maken licht werk. Schoffels en ander tuingereedschap zijn aanwezig. 
Meer informatie kunt u krijgen bij de heer P.J.F. van der Kruijf. Tel. 
035-5418150 
  

Kerkvenster en digitale verzending 
Door een computercrash afgelopen week zijn een aantal kostbare 
gegevens verloren gegaan, waaronder digitale adressen. Dit kan tot 
gevolg hebben dat u het Kerkvenster later of wellicht helemaal niet 
digitaal ontvangt. Er wordt aan gewerkt om het euvel zo spoedig 
mogelijk te verhelpen.  
Mocht u het Kerkvenster niet digitaal hebben ontvangen, dan kunt u 
dat melden op het bekende e-mailadres.  
Mijn excuses voor het ongemak. 
M.Nieuwenhuys 
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Kinderpagina 
  

4 oktober Dierendag 
 

Ja, hoe komen we aan deze dag? 
Ruim achthonderd jaar geleden 
leefde er in Assisië, Italië, een rijke 
jongen. Zijn vader verkocht dure 
stoffen, de zaken gingen goed. 
Franciscus, zo heette de jongen, 
had een gemakkelijk leventje. Hij 
had geld genoeg om feesten organiseren. Zo kreeg hij veel vrienden.  
Maar op een dag kreeg de stad ruzie met een andere stad.  
Franciscus droomde ervan te gaan vechten en een beroemde ridder te 
worden. Maar het liep anders. Al snel werd hij gewond naar Assisië 
teruggebracht. En dan gebeurt het …. 
 

Hij gaat over zijn leven en over God nadenken. Hij ziet de vogels en 
de bloemen en denkt: Als God daar al zo goed voor zorgt, dan zal Hij 
voor de mensen ook goed zorgen. Heb ik al die rijkdom wel nodig? 
Op een dag loopt hij een vervallen kerkje binnen. Daar hangt een 
kruis. En dat is raar. Het kruis spreekt tot hem: ”Franciscus, zie je 
niet hoe mijn kerk vervallen is. Ga hem weer opbouwen.”  
En Franciscus luistert. Hij gaat met eigen handen dit kerkje restaure-
ren. Als hij op een dag ook nog een melaatse ontmoet en deze een 
kus durft te geven (wat heel gevaarlijk is), weet hij het zeker: Hij 
doet afstand van al zijn rijkdom.  
Franciscus leeft in het veld en men zegt dat hij met de vogels sprak 
Ook gaat er het verhaal dat hij met een wolf heeft gesproken die de 
mensen aanviel. Daarom vieren wij dierendag. Franciscus was goed 
voor de dieren omdat hij zag hoe goed God voor hen zorgde. 
 

Franciscus heeft veel voor de kerk betekend door zijn eenvoud.  
Hij trok met de mensen op die arm of ziek waren. Hij vertrouwde op 
God dat deze wel voor hem en zijn broeders zou zorgen.  
Ook een vrouw volgde hem. Clara. De volgelingen van Franciscus 
heten Franciscanen, en die van Clara, Clarissen. 
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Liturgie 
 
3 oktober 10.00 uur                                     Gezinsmis 
Vandaag is er weer een gezinsmis met als thema: 

Wat moet ik doen? 
Wanneer je alles hebt gedaan wat je opgedragen werd, zeg dan: Wij 
zijn maar gewone mensen, wij hebben alleen maar gedaan wat wij 
moesten doen. (Lucas 17,10) 
Voor de allerkleinsten is er crèche in het Trefpunt, waar de kinderen 
ook  tijdens de Mis heen gebracht mogen worden.  
 

 
 

                              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.  

d 
 
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 
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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. 
 
6 oktober 14.00 – 15.30 uur          Doe-middag 

 
Zit je op de basisschool … 
Heb je zin in een gezellige middag …?  
Kom dan op woensdagmiddag naar het Trefpunt. 
Dit keer staat ons samenzijn in het teken van Maria. 
 

Groetjes en tot ziens op de eerste Doe-middag van het seizoen! 
 

Mevr. Aleide, ℡ 030-2283015 & Mevr. Rosalien, ℡ 035-5420234 
 
Verkondiging      volwassenen 

 
zaterdag 2 oktober 10.15 uur               Vrouw je bent goud waard 
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! 
In het Trefpunt: Aanvang 10.15 uur. We sluiten rond 14.00 uur af.  
Alle vrouwen zijn welkom!  
 
5 oktober 10.00 uur   Ontmoeting met ouders van jonge kinderen  
6 oktober 20.00 uur  
Het thema waarover we gaan nadenken luidt: 
God is je Vader, je bent zijn kind, je mag Hem ”Vader – Abba” 
noemen.  
Hoe maken we onze kinderen vertrouwd met God onze Vader?  
Er is een hele trouwe groep die komt. Graag willen in contact komen 
met nog meer ouders van jonge kinderen. Aarzel niet. Ben je vrij en 
denk je misschien is dit wel wat voor mij, kom dan gewoon naar het 
Trefpunt. Kleine kinderen kunnen meegebracht worden. 
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11 oktober 20.15 uur    Thema-avond in het Trefpunt 
Dit jaar staat het Kruis centraal. Vandaag spreken we over het Kruis 
en de H.Franciscus. In San Damiano, bij Assisië, zag hij een verval-
len kerkje. Hij ging er naar toe, trad er binnen, zag het Kruis en vanaf 
dat moment ….  
Ach, komt U zelf maar luisteren. De avond duurt tot 21.45 uur.  
 
Gemeenschap  
 
woensdag 13 oktober 20.15 uur    R.K.V.B.  

Bijzondere dia-avond bij R.K. Vrouwen Baarn. 
Vandaag komt de heer A.F. ten Have uit Hattem een diaserie verto-
nen over het bloemeneiland Mainau. Dit eiland staat bekend als één 
van de mooiste parken ter wereld. Het geheel wordt omlijst met mu-
ziek. De avond wordt gehouden in het Trefpunt en begint om 20.15 
uur. Vanavond zijn introducés à €  4,50 p.p. heel hartelijk welkom. 
 
donderdag 21 oktober 13.30 uur    ouderenmiddag 
Deze donderdag organiseert het bestuur van de R.K. Vrouwen Baarn 
weer een gezellige middag voor dames en heren van 60 jaar en 
ouder van de beide parochies in het Trefpunt. U wordt vanaf 
13.30 uur verwacht in het Trefpunt, achter de Nicolaaskerk. Natuur-
lijk is er weer koffie/thee met gebak en een drankje met een hapje. 
Om 14.00 uur begint een gezellig programma, dat verzorgd wordt 
door het Shantykoor Windstilte uit Vleuten. Zij brengen o.a. zee-
mansliedjes uit diverse landen. Rond 16.30 uur wordt de middag 
afgesloten met een gratis verloting met prachtige prijzen. 
Wij hopen vele parochianen te ontmoeten. 
 
Restauratie 

”Grote Ramenactie” 
De ”Grote Ramenactie” is zeer goed van start gegaan. Er is alom 
bewondering voor de replica’s van de ramen die nu achter in de kerk 
hangen en waar de afbeeldingen van heel dichtbij te zien zijn. Dat 
vergemakkelijkt uw keuze om te doneren voor een paneel.  
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Veel parochianen hebben heel spontaan gereageerd en er zijn al di-
verse bedragen gedoneerd, waaronder enkele zeer hoge giften. We 
willen nogmaals benadrukken dat de bedragen die in de brochure 
genoemd worden streefbedragen zijn die wij met elkaar bijeen hopen 
te brengen. Elke donatie, van klein tot groot, is daarom zeer welkom. 
Daarmee kunnen we de restauratie van de kerkramen tot een goed 
eind brengen.  
Het begin van de ”Grote Ramenactie” is er... en is  veelbelovend ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KERSTKAARTEN 2010 
 
Ook dit jaar zal het Restauratiefonds 
kerstkaarten gaan verkopen ten behoeve 
van de kerkramen. Op dit moment worden 
de kaarten ontworpen en binnenkort zul-
len wij u hier meer over kunnen berich-
ten.  
De kaarten zullen aantrekkelijk geprijsd 
worden.   
Wij rekenen daarom op een grote belang-
stelling! 
 

 
zaterdag 23 okt. a.s.    Herfst-fair                 van  11.00 – 15.30 uur 
Vandaag vindt de reeds eerder aangekondigde Herfstfair in het Tref-
punt plaats. 
Koffie met gebak/taart, wafels bakken, taart verkoop, soep, wijn, 
sieraden, veel en mooi speelgoed bijvoorbeeld, ’babyborn’ schitte-
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rende herfstbloemstukken en alles uit de winkel van Ot en Sien… 
Tip: Doe alvast uw St. Nicolaas-inkopen op de fair! 
Lootjes te koop: 2 voor € 1,00.  Er is een bloemstuk te winnen.. 

Opbrengst voor de ramen van de kerk. 
We zijn nog op zoek naar mensen die iets lekkers willen bakken. Bel 
mevr. C. Nouwen  tel. 5416694. 
U komt toch ook even langs? De koffie met gebak staat klaar…. 
Diaconie  
 

Wereldmissiemaand 2010 steunt parochies wereldwijd 
Missio richt aandacht op kerk in Ethiopië 
Ethiopië: land van droogte en hongersnood; land met vruchtbare 
hoogvlaktes; land met een eeuwenoude christelijke traditie; land met 
een kleine katholieke minderheid; land met een rijke cultuur. Kort-
om: een land met vele gezichten. 
Reden genoeg voor Missio om dit jaar in de Wereldmissiemaand 
Ethiopië centraal te stellen. 
Missio staat voor solidariteit met parochies wereldwijd. Speciaal 
tijdens Wereldmissiemaand (oktober) worden uw gebed en actie ge-
vraagd voor de minder draagkrachtige parochies in de derde wereld. 
Ethiopië is een van de armste landen van Afrika.  
 
Een christelijk land 
Ethiopië is een door en door christelijk land, 62% van de bevolking 
is christen en het merendeel behoort tot de Ethiopisch-Orthodoxe 
Kerk.  
De Rooms-Katholieke Kerk vormt een kleine minderheid (0,7%). 
Het bijzondere van de Rooms-Katholieke Kerk in Ethiopië is dat ze 
twee liturgische tradities heeft: in het noorden viert men de liturgie 
volgens de Ge’ez ritus, net als in de Ethiopisch-Orthodoxe Kerk. In 
het zuiden volgt men de Latijnse ritus, in de plaatselijke taal. 
 
Katholiek in Ethiopië: dienstbaar in de samenleving 
Hoewel klein in aantal, is de Katholieke Kerk zeer dienstbaar in de 
samenleving, zoals op het gebied van voedselzekerheid. Naast het 



 

 10

verlenen van noodhulp heeft de kerk een speciaal programma voor 
de langere termijn. Er zijn trainingen voor boeren en men werkt aan 
het versterken van de plaatselijke gemeenschappen, zodat de mensen 
niet afhankelijk blijven van noodhulp. 
Veel parochies zijn betrokken bij WATSAN-projecten (Water en 
Sanitation): veilig drinkwater en een goede riolering zijn van levens-
belang. Juist omdat deze projecten door de plaatselijke parochies 
opgepakt worden, komen ze ten goede aan veel mensen, vooral de 
meest kwetsbare zoals vrouwen en kinderen. 
 
Bisdom Nekemte 
In de Katholieke Kerk zijn nog enkele missionarissen werkzaam, 
onder wie de Nederlandse pater Lazarist Theo van Ruijven, bisschop 
van Nekemte.  
Het bisdom heeft zeer beperkte financiële middelen, zoals de hele 
katholieke gemeenschap in Ethiopië. Men heeft goede ideeën en uit-
gewerkte plannen om noden van diverse aard te lenigen. Zo wil men 
onder jongeren het bewustzijn rond de problematiek van HIV/aids 
vergroten door het geven van trainingen en workshops op katholieke 
scholen.  
 
Ook voor de opbouw van de plaatselijke geloofsgemeenschappen is 
geld nodig. Op dit moment kunnen slechts twintig priesterstudenten 
aan het seminarie studeren, hoewel er meer kandidaten zijn. In de 
parochie spelen vrijwilligers een belangrijke rol. Voor hen worden 
toerustingscursussen georganiseerd, zoals leiderschapstrainingen en 
cursussen bible-sharing. 
Voor uw financiële hulp staat de offerkist achter in de kerk.  
U kunt u gift ook overmaken op bankrekening 39.48.03.000 t.n.v. 
M.J.A.G. Burgman-de Haas, inzake Missie en Ontwikkeling.  

 
25-26 oktober                                                     Sam’s kledingactie 
Deze dagen organiseert Mensen in Nood weer de jaarlijkse kleding-
actie in Baarn. 
U kunt dan uw goede, nog draagbare kleding, schoeisel en huishoud-
textiel in gesloten zakken afgeven. 
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Waar?    Portaal H.Nicolaaskerk 
Wanneer?   25 oktober van 18.00 - 20.00 uur 
    26 oktober van 14.00 - 17.00 uur. 
Waar niet? Kleding kan niet bij de pastorie Afgegeven worden! 
(Na deze kledinginzamelingsactie is het depot van Mensen in Nood in het 
portaal van het Poorthuis, Kerkstraat 28, alle dagen weer open).  
 
Sam’s Kledingactie zamelt al sinds 1967 kleding in en is daarmee 
één van de oudste, charitatieve kledinginzamelaars van Nederland. 
Bij de kledinginzameling wordt de actie ondersteund door 1500 vrij-
willigers. De ingezamelde kleding wordt verkocht aan sorteerbedrij-
ven. Met de opbrengst hiervan steunt Sam’s kledingactie de projec-
ten van Cordaid Mensen in Nood. Een groot deel van deze middelen 
gaat nu naar een ’droogteproject’ in Kenia. Binnen dit project wor-
den mensen geholpen om zich te wapenen tegen de steeds vaker 
voorkomende droogteperiodes bijvoorbeeld door aanleg van waterre-
servoirs. Ook steunen we de wederopbouw van Haïti na de zware 
aardbeving van januari 2010. Namens Sam’s Kledingactie worden 
tientallen woningen gebouwd voor de zwaar getroffen slachtoffers. 
Info over Sam’s Kledingactie voor Mensen in Nood en de gesteunde 
projecten: www.samskledingactie.nl of tel. 073-6871060. 
Inlichtingen plaatselijke regiocoördinator: 035- 5414486.  
 

DE PAUS EN ZIJN GEBEDSINTENTIES 
 

 
Voor de maand oktober: 
Dat wereldmissiedag een gelegenheid moge bieden om te begrijpen 
dat de taak van het bekendmaken van Christus een absoluut noodza-
kelijke dienst is, waartoe de Kerk geroepen is ten bate van de mens-
heid. 
 

http://www.samskledingactie.nl/
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In de parochiebibliotheek kunt u gratis boeken,  
video’s en DVD’s lenen.  

Komt u gerust eens kijken. 
Ieder weekend na beide H. Missen geopend. 

 

Dit seizoen aandacht voor de sacramenten. 
In oktober: de Biecht. 

Er liggen in de bibliotheek gratis mee te nemen boekjes met een kor-
te beschrijving van de sacramenten. Hierin wordt ook uitleg gegeven 
over enige actuele onderwerpen die met de sacramenten samenhan-

gen, o.a. de kerkelijke praktijk rond het communiceren. 
 

Nieuwe boeken: 
De Martelaren van Gorcum  

Getuigen voor Christus 
De geest van Damiaan 

Ik ben een echte prinses (jeugd) 
Maar wie is God? (jeugd) 

 

 

Geloven op je eigen 
manier beperkt!, 
geloven op God's ma-
nier werkt!   
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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 9 oktober 08.30 uur. 
Kinderclub  4 & 11 oktober 18.45 - 19.45 uur. 
Vrienden van Jezus 6 & 13 oktober 08.00 - 08.20 kerkportaal. 
Vormselgroep  13 oktober 18.45 uur.  
Doe-middag  6 oktober 14.00 – 15.30 uur. Zie elders. 
Teen-Challenge 10 okt. 19.30 -20.30 uur Eemnesserweg 88. 
Jongeren 22 oktober 20.00 uur. 
Dag voor de vrouw 2 oktober 10.15 uur. Zie elders.  
Koffieochtend voor ouders van jonge kinderen:  

5 oktober 10.00 - 11.30 uur. Zie elders. 
6 oktober 20.00 - 21.30 uur. 

In ’t Voetspoor van Maria -- 10.00-11.30 uur.  
Bijbellezen I  7 oktober 15.00 - 11.30 uur. 
Bijbellezen II  14 oktober 09.30 - 11.00 uur.  
Bijbellezen III  -- 20.15 – 21.30 uur 
RKVB   13 oktober 19.00 uur. Zie elders. 
Meditatie-avond  -- 19.30 uur dagkapel.  
Bibliotheek  Aansluitend aan de H.Mis in het weekeinde. 
Boekentafel  -- 
Parochieel koffiedrinken -- 
H.Mis voor ouderen -- 10.00 uur.   
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        :  15 oktober  19.45 uur. 
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AGENDA H.H. MISSEN & VIERINGEN 

 
zaterdag       2 okt. 19.00 uur H. Mis met samenzang.  
zondag         3 okt. 27e zondag door het jaar.  

10.00 uur Gezinsmis. Zie elders. 
maandag      4 okt. H.Franciscus van Assisië.   
woensdag     6 okt. H.Brun o, priester. 
donderdag    7 okt. H.Maagd Maria van de Rozenkrans. 
zaterdag        9 okt. HH. Dionysius, bisschop, en gezellen, martela-

ren. H.Johannes Leonardi, priester. 
19.00 uur H.Mis.  

zondag        10 okt. 28e zondag door het jaar. 
10.00 uur Hoogmis Missa super Dixit Maria, 
H.L.Hasler. 

donderdag  14 okt. H.Callistus I, paus en martelaar. 
vrijdag        15 okt. H. Teresia van Avila, maagd en kerklerares. 
zaterdag      16 okt. H. Hedwig, kloosterlinge. 
 H. Margaretha-Maria Alacoque, maagd.  
 19.00 uur H.Mis met samenzang. 
 

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. 

  

Is er een kindje geboren? 

 

   
Wordt of bent u opgenomen in het ziekenhuis? 

 

    
 

 

  
 
Laat het ons w
 
Parochiesecreta
Telefonisch bij 
e-mail: parochi
Het secretariaat
12 uur bellen of
Pastoor A.J.Hu
Kerkbestuur:  
Gezinsbijdrage
Stichting Resta

Kopij voor Ker
dag 4 oktober p
zaterdags op de
E-mail: kerkven
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?
15

eten, dan kunnen wij er aandacht aan besteden. 

riaat: Kerkstraat 17, 3741 AJ Baarn 
voorkeur dinsdags van 9-12 uur: 035-5412975 
e@nicolaasnet.nl   
 is op dinsdagochtend bezet. U kunt rustig tussen 9 en 
 langs komen. 

itink tel.: 06-20570669 of pastoor@nicolaasnet.nl  
  rekening 7471  bankrekening 30.47.04.733 
: rekening 1775074     bankrekening 30.47.24.858 
uratie Nicolaaskerk  bankrekening 13.98.87.393 

www.nicolaasbaarn.nl 
kvenster nr. 17 van 16 tot 30 oktober uiterlijk maan-
er mail. Geschreven of getypte kopij altijd uiterlijk 
 pastorie inleveren. 
ster@nicolaasnet.nl  

mailto:parochie@nicolaasnet.nl
mailto:pastoor@nicolaasnet.nl
mailto:kerkvenster@nicolaasnet.nl
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Redactie:  M.T.G.M.J.Nieuwenhuys, tel. 030-2283015 
Bezorging: Mevr. M.J.A.G.Burgman, Eemstraat 11, 035-5430054 

CONCERT DOOR HET KERKKOOR 
”CANTATE DOMINO” 

 
ZONDAG 3 OKTOBER 2010 15.30 UUR 

 
O. MESSIAEN 1908- 1992: 

Meditation 6 voor orgel 
Uit Méditations sur le Mystère de la Sainte Trinité 

 
J. HAYDN 1732- 1809: 

Missa brevis. In hon. St Joannis de Deo 
 

W.A. MOZART 1756- 1791: 
Sonate in F KV 244 

 
Offertorium Misericordias Domini KV 222 

 
Sonate in D KV 245 

 
A. BRUCKNER 1824- 1896: 

Mis in C 
 

F. LISZT 1811- 1886: 
Consolation in Des voor orgel 

 
Ave Maria 

 
C. FRANCK 1822- 1890: 

Psalm 150 
 

JOSEPH CONRATH - 1e Viool 
MARIEKE DONKER KAAT - 2e Viool 
FRANK LINSCHOTEN -  Violoncello 

HARRY DE JONG - Contrabas 
MARIE TREES BROEREN - Orgel 

 
WILLEM VONK - Algehele leiding en orgelsolo 

 
 

TOEGANG VRIJ 
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Na afloop van het concert is er een collecte bij de uitgang, waarvan de opbrengst  be-
stemd is voor het restauratiefonds van de Nicolaaskerk voor de glas-in-lo dramen. o

Alle uitvoerenden werken belangeloos mee aan dit concert. 


	zaterdag 2 oktober 10.15 uur               Vrouw je bent gou
	DE PAUS EN ZIJN GEBEDSINTENTIES

	Nieuwe boeken:
	AGENDA H.H. MISSEN & VIERINGEN


