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De nieuwe parochie: Opdat allen één zijn. 
 
Samen met de parochies van het Eemlandse en het Biltse werken we 
hard aan de realisatie van de fusie per 1 januari 2011. Ik kan u vertel-
len dat het een hele klus is. Niet alleen moeten er allerlei zaken wor-
den besproken en moet ook heel veel worden geïnventariseerd. Iede-
re geloofsgemeenschap heeft niet alleen een eigen klank en kleur, 
maar ook bezittingen die met ingang van de fusiedatum onder de 
verantwoordelijkheid vallen van het nieuwe parochiebestuur.  
Het pastoraal team is in de afrondingsfase van het pastoraal beleids-
plan dat de periode 2010-2014 behelst. Inmiddels zijn er ook kandi-
daten bereid gevonden om zitting te nemen in het nieuw te vormen 
parochiebestuur. In onze Nicolaas parochie wordt naast de verschil-
lende inventarisaties ook hard gewerkt aan de samenstelling van lo-
catieraad en pastoraatsgroep. 
Misschien is het goed om hier nog even wat meer op in te zoomen. 
Het bisdom beleid stelt heel duidelijk dat parochianen ook mededra-
gers zijn van het pastoraat. Nu is het zo dat in de Nicolaasparochie 
veel vrijwilligers al een belangrijk taak hebben op verschillende pas-
torale werkterreinen. Toch gaat er iets veranderen. Hoewel de pas-
toor en het pastoraal team de pastorale eindverantwoordelijkheid 
behouden, zal er lokaal, dus ook in de Nicolaasparochie, een groep 
van mensen moeten komen die als eerste worden benaderd door pa-
rochianen als het gaat om vragen die betrekking hebben op het lokale 
parochieleven. De pastoor en zijn collega pastores zijn immers be-
schikbaar voor alle geloofsgemeenschappen van de nieuwe parochie 
en niet (meer) voor één.  
De parochies van het Biltse en Eemland hebben inmiddels al de no-
dige ervaring met pastoraatsgroepen en ik hoor daar positieve gelui-
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den van. Men vindt het ook prettig om  zo te kunnen blijven ’waken’ 
over de eigenheid van de lokale geloofsgemeenschap. In de stukken 
van het bisdom lezen we dat de pastores niet meer de spin in het web 
zijn, maar dat juist de pastoraatgroep die rol overneemt. Daardoor 
kan er tijd vrijkomen voor pastores om zich meer met het individuele 
en groepspastoraat bezig te houden, met catechese, diaconie en litur-
gie. Nu gaat veel van onze tijd zitten in vergaderen en organiseren, 
terwijl heel veel van dat werk ook heel goed door toegeruste parochi-
anen gedaan kan worden. De pastoor en pastor verdwijnen hiermee 
dus niet uit beeld, integendeel het is juist de bedoeling dat wij pasto-
raal meer beschikbaar zijn. Iets waar door velen juist ook zo naar 
verlangd wordt. De pastorale nabijheid staat hoog op het prioriteiten-
lijstje van het pastoraal team.  
Misschien is ook dat wel iets waar men in de Nicolaasparochie aan 
zal moeten wennen. De pastoor is niet meer alleen, nee, de parochie 
krijgt er vier pastorale beroepskrachten bij. Hoe ieders inzet in de 
parochie handen en voeten zal krijgen is eerst en vooral een kwestie 
van tijd en gewenning. Dit geldt overigens ook voor het Biltse paro-
chieverband. Ook daar zullen wij onze plaats als pastores nog moeten 
gaan innemen.  
Ik heb er alle vertrouwen in dat de kennismaking en de gewenning 
goed zal verlopen. Misschien moeten we ons ook vasthouden aan het 
jaarthema: Opdat allen één zijn. 
Dat is een opdracht en een uitdaging! 
 
A.J.Huitink, pastoor 
 

MISINTENTIES 
 
zo    17 okt. Overleden ouders Kuijer-Hasselbach/ Gerard en Marian 

Boersma/ Voor een dierbare overl. echtgenoot en om de 
genade van bekering te verkrijgen/ Overl. ouders Col-
lard- Franken/ Fam. Schothorst/ Ruben Nieuwenhuis.   

ma   18 okt. Theo Saalbrink. 
woe 20 okt. Aart Hoogeboom.  
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vrij  22 okt. Zekere intentie.  
za    23 okt. Wim Vermeulen en familie/ Aart Hoogeboom.  
zo    24 okt.  Petrus Cornelis van Schadewijk/ voor een overl. zusje/  

voor een dierbare overl. echtgenoot en om de genade 
bekering te verkrijgen/ Gerard en Marian Boersma 
Mieke Verhoeven-Rimmelzwaan. 

woe 27 okt.  Marie Madeleine Clementine Snabel - Blaise.   
vrij  29 okt.  Gerard Haas/ Zekere intentie. 
 

PAROCHIEKRONIEK 
 
Overleden: Mevrouw A.T.M. Collard-Franken 98 jr. 
 

MEDEDELINGEN 
 
 

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. 
Het is nu volop herfst en extra handen zijn zeer welkom om gevallen 
blad en onkruid te verwijderen. Bovendien willen we toch dat de 
graven van onze dierbaren er goed uitzien met Allerheiligen en Al-
lerzielen.  
Meer informatie kunt u krijgen bij de heer P.J.F. van der Kruijf. Tel. 
035-5418150 
  

Kerkvenster en digitale verzending 
Door een computercrash al weer enkele weken geleden zijn een aan-
tal kostbare gegevens verloren gegaan, waaronder digitale adressen. 
Dit kan tot gevolg hebben dat u het Kerkvenster later of wellicht he-
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lemaal 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 
 
Liturgie 
 
                              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.  
 
Verkondiging      jeugd 
 
Voorbereiding                          E.H.Communie 
Omdat een aantal kinderen van de groep niet op zaterdag kunnen 
komen is, in overleg met de ouders, besloten dit jaar de voorberei-
ding op zondagmorgen te houden.  
Van 8.45 - 9.45 uur in het Trefpunt.  
 
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. 
In de herfstvakantie komen we niet bij elkaar. 
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Kinderpagina 
 

De heilige Clara.  
De vorige keer hebben we het over Franciscus 
gehad. Toen vertelden we dat er een meisje 
was dat net zo wilde leven als hij. Dat was de 
H. Clara.  
Clara woonde ook in Assisië. Zij was van een 
belangrijke familie. Haar moeder was een heel 
vrome vrouw. Ze leerde Clara van Jezus te 
houden. Op jonge leeftijd bad Clara al veel. 
Ook voelde ze zich aangetrokken tot de arme 
en zieke mensen.  
 

Op een dag hoorde ze over Franciscus. Ze ging naar hem luisteren en 
wist het meteen: zo wilde zij ook leven. Haar vader vond dat hele-
maal niks. Ze moest een schitterend en rijk leven krijgen.  
Maar Clara ging opnieuw naar Franciscus en die vertelde haar dat ze 
moest kiezen: Tussen een rijk, maar voorbijgaand leven of een arm, 
gelukkig leven met Jezus.  
Clara heeft gekozen. Ook al wilden haar ouders er niets van weten. 
In de nacht sloop ze het paleis uit en ging naar Franciscus. Hij knipte 
haar haren af en Clara trok een eenvoudige jute jurk aan, bond een 
touw om haar middel en kreeg een sluier.  
De volgende dag wilde haar vader haar terughalen. Maar Clara 
vluchtte naar de kapel. Toen haar vader haar daar vond, werd hij ont-
roerd en ging terug naar zijn paleis.  
 

Na een poosje kwam Clara’s zusje Agnes naar het klooster van Cla-
ra. Later nog een zusje en na de dood van de graaf ook haar moeder. 
De zusters leefden heel arm. En dat moest ook zo blijven.  
Clara is 27 jaar ziek geweest en heeft veel pijn geleden. Maar ze gaf 
door: sinds ik Jezus ken, kan ik overal tegen. Het enige wat telt is de 
vriendschap met Jezus. Op 11 augustus 1253 is zij overleden. Haar 
lichaam kun je nu nog zien in de kerk van de H. Clara in Assisië, 
vlak bij haar ouderlijk huis.  
 

Lieve Jezus, leer ons net als de H. Clara veel van U te gaan houden. 
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Verkondiging      volwassenen 
 
26 oktober 19.30 uur   Meditatie o.l.v. Pater Bots S.J. 
Deze meditatie is de eerste in een nieuwe reeks en wel, de Tien Ge-
boden. Vandaag het eerste gebod:  
Ik ben Jahwe, uw God, die u hebt weggevoerd uit Egypte, dat 
slavenhuis. 
Geen gebod, maar een woord waarmee God zichzelf voorstelt. God 
stelt Zich meteen op naast de mens, niet tegenover of boven hem. 
Want de naam Jahwe betekent: ik ben er altijd voor jullie. En Ik ben 
uw God. God is mijn God. Daar zit eigenlijk alles in. God alleen is 
genoeg (Teresia van Avila). 
En hoe we ons die aanwezigheid dan moeten voorstellen? Als bevrij-
dend en reddend. God geeft ons er een voorproefje van in de bevrij-
ding uit Egypte, het slavenhuis. Je mag je het verdere handelen van 
God in de geschiedenis in dezelfde lijn voorstellen, als bevrijdend. 
En daarom mag je je niet toevertrouwen aan afgoden (want daar raak 
je je vrijheid opnieuw aan kwijt). Ze zijn je vertrouwen niet waard. 
Bij mij alleen ben je veilig. Je kunt je op Mij verlaten. Je mag in Mij 
geloven.: daarom: Gij zult geen afgoden vereren, maar Mij alleen 
aanbidden en boven alles beminnen. 
Alleen al dit eerste gebod biedt ons stof te over om ons vertrouwen in 
God te vernieuwen en te verdiepen. 
De meditatie wordt afgesloten met een korte aanbidding en Eucharis-
tieviering. 
 
27 oktober 10.00 uuur                 … in ’t Voetspoor van Maria … 
Vandaag spreken we over het Kruis en de H.Franciscus.  
De eerste vrouwelijke volgeling van hem was de H.Clara.  
Ook vandaag de dag zijn er nog velen die in hun voetstappen willen 
treden. Wat hebben zij ons te vertellen? 
 
Bezinningsdag 27 november a.s.                                         Trefpunt  
Wilt u alvast deze datum noteren? Het thema luidt: 

”Opdat allen één zijn…” 
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Pastoor Huitink zal de overwegingen houden.  
Nadere informatie volgt. 
 
Gemeenschap  
 
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” verloopt veelbelovend. Enkele tientallen 
parochianen hebben al gedoneerd ten behoeve van een deel van het 
raam van hun keuze.   
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.  
De ”Grote Ramenactie” is van groot belang om het langdurige res-
tauratieproject van onze bijzondere ramen te kunnen financieren.  
Extra exemplaren van de brochure met uitleg en met de gedetailleer-
de afbeelding van elk raam liggen in het voorportaal van de kerk. 
Wellicht kent u iemand in uw omgeving die hier belangstelling voor 
heeft. 
Stichting Restauratiefonds Nicolaaskerk Baarn 
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zaterdag 23 okt
Vandaag vindt d
punt plaats. 
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sieraden, veel en
rende herfstbloe
Tip: Doe alvas
Lootjes te koop:
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We zijn nog op z
mevr. C. Nouwe
U komt toch ook
 
 
 

KERSTKAARTEN 2010 

ar zal het Restauratiefonds 
ten gaan verkopen ten behoeve 
rkramen. Op dit moment worden 
 ontworpen en binnenkort zul-
ier meer over kunnen berich-

n zullen aantrekkelijk geprijsd 

en daarom op een grote belang-
8

. a.s.    Herfst-fair                 van  11.00 – 15.30 uur 
e reeds eerder aangekondigde Herfstfair in het Tref-

k/taart, wafels bakken, taart verkoop, soep, wijn, 
 mooi speelgoed bijvoorbeeld, ’babyborn’ schitte-
mstukken en alles uit de winkel van Ot en Sien… 
t uw St. Nicolaas-inkopen op de fair! 
 2 voor € 1,00.  Er is een bloemstuk te winnen.. 
rengst voor de ramen van de kerk. 
oek naar mensen die iets lekkers willen bakken. Bel 
n  tel. 5416694. 
 even langs? De koffie met gebak staat klaar…. 
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Diaconie  
 
25-26 oktober                                                     Sam’s kledingactie 
 
Waar?    Portaal H.Nicolaaskerk 
Wanneer?   25 oktober van 18.00 - 20.00 uur 
    26 oktober van 14.00 - 18.00 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).  
Inlichtingen plaatselijke regiocoördinator: 035- 5414486.  
 

DE PAUS EN ZIJN GEBEDSINTENTIES 
 

 

 
Voor de maand oktober 

 
Dat katholieke universiteiten steeds meer plaatsen mogen worden, 
waar dankzij het licht van het Evangelie de harmonieuze eenheid kan 
worden ervaren tussen geloof en rede. 
 
Dat de viering van Wereldmissiedag een gelegenheid moge zijn om 
te begrijpen dat de taak om Christus te verkondigen een noodzakelij-
ke en onherroepelijke dienst is, waartoe de Kerk geroepen is tot heil 
van de mensheid. 
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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 31 oktober 08.45 – 09.45 uur. Zie elders.  
Kinderclub  25 oktober 18.45 - 19.45 uur. 
Vrienden van Jezus 20 oktober vervalt wegens vakantie. 

27 oktober 08.00 - 08.20 kerkportaal. 
Vormselgroep  27 oktober 18.45 uur.  
Doe-middag  -- 14.00 – 15.30 uur. Zie elders. 
Teen-Challenge 31 oktober 19.30 -20.30 uur Eemnesserweg 88. 
Jongeren 22 oktober 20.00 uur. 
Koffieochtend voor ouders van jonge kinderen:  

-- 10.00 - 11.30 uur. Zie elders. 
-- 20.00 - 21.30 uur. 

In ’t Voetspoor van Maria 27 oktober 10.00-11.30 uur. Zie elders. 
Bijbellezen I  7 oktober 15.00 - 11.30 uur. 
Bijbellezen II  28 oktober 09.30 - 11.00 uur.  
Bijbellezen III  25 oktober 20.15 – 21.30 uur 
RKVB  ouderenmiddag   21 oktober 14.00 uur. Zie elders. 
Meditatie-avond  26 oktober 19.30 uur dagkapel. Zie elders. 
Bibliotheek  Aansluitend aan de H.Mis in het weekeinde. 
Boekentafel  16/ 17 oktober. 
Parochieel koffiedrinken -- 
H.Mis voor ouderen -- 10.00 uur.   
 
Repetitie koren: 
Kinderkoor de Kerkuiltjes: vrijdags       19.15 uur. 
Volkszangkoor       :  donderdags  18.15 uur. 
Cantate Domino       :  donderdags  19.30 uur. 
Familiekoor        :  29 oktober  19.45 uur. 
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AGENDA H.H. MISSEN & VIERINGEN 
 
zaterdag       16 okt. H.Hedwig, kloosterlinge 

19.00 uur H. Mis met samenzang.  
zondag         17 okt. 29e zondag door het jaar.  

10.00 uur Gezinsmis. Zie elders. 
maandag      18 okt. H.Lucas, evangelist.   
dinsdag        19 okt. HH. Johannes de Brébeuf & Isaac Jogues,  
   priesters en gezellen, martelaren. 
   H.Paulus van het Kruis, priester. 
zaterdag       23 okt. H. Johannes van Capestrano, priester. 

19.00 uur H.Mis.  
zondag         24 okt. 30e zondag door het jaar. 

10.00 uur Hoogmis. 
donderdag   28 okt. HH. Simon en Judas, apostelen. 
 

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
lijk maandag 18
uiterlijk zaterda
E-mail: kerkven
Redactie:  
Bezorging: Mev
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?
12

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. 18 van 30 oktober tot 13 november uiter-
 oktober per mail. Geschreven of getypte kopij altijd 
gs op de pastorie inleveren. 
ster@nicolaasnet.nl  

M.T.G.M.J.Nieuwenhuys, tel. 030-2283015 
r. M.J.A.G.Burgman, Eemstraat 11, 035-5430054 
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