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FOCUS 

 

U zult misschien wel denken: wat is dat nu voor kopje boven dit 

stukje in het Kerkvenster? Ik kan me voorstellen dat er niets zinnigs 

is waar u dan aan denkt. Of het moest een bepaald soort type auto 

zijn. Nee, daar heb ik het niet over. Met het woord focus kun je ech-

ter ook aanduiden dat je je helemaal richt op een bepaald doel: je 

bent daarop gefocussed. Dat kan over een baan gaan, over een studie, 

enz.  

Er zijn bepaalde fases in je leven waarin je je wat meer voorneemt 

een bepaald doel na te streven. Vooral bij jongeren is dat een belang-

rijke fase in hun leven. Dan moet er een keuze gemaakt worden 

waarvan je weet dat die bepalend is voor de rest van je leven. Dat 

legt soms een druk op je. En zo voelt dat ook. Gesprekken gaan daar 

vaak over. Je bent op zoek naar de criteria die je moet hanteren. Die 

liggen niet alleen op rationeel terrein, ook emoties spelen een belang-

rijke rol. Omdat de keuze zulke verstrekkende gevolgen kan hebben, 

komen de grote vragen boven drijven rond het leven, de liefde, het 

lijden, de rechtvaardigheid. In heel dat proces zoek je naar een hou-

vast, of beter gezegd naar iemand die je de weg kan wijzen. Die ie-

mand moet je kunnen vertrouwen. Je moet bij hem of haar ook te-

recht kunnen als het allemaal niet zo goed gaat. Hij of zij helpt je bij 

het zoeken naar de juiste waarden en normen. Als het goed is, wijst 

hij of zij je erop dat uiteindelijk alleen God je echt houvast kan bie-

den: de Vader, die je zozeer liefheeft dat Hij zijn enige Zoon in Jezus 

Christus juist daarvoor weggeeft, en de Geest die alles geeft wat je 

nodig hebt. Vanuit dat perspectief klinkt voortdurend die vraag: waar 

moet ik mij op focussen? Of misschien wel: op Wie moet ik mij fo-
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cussen? Die vraag is belangrijk voor ieder mens, maar vooral voor 

jongeren. Vandaar dat dit het thema is van de Katholieke Jongeren-

dag die op 7 november gehouden wordt in de Maaspoort in ’s Herto-

genbosch. Ik hoop dat velen van onze jongeren daarheen gaan om 

samen met vele anderen het katholieke geloof te vieren en misschien 

ook dat houvast te vinden waarnaar gezocht wordt. 

Wat verder kijkend kan het ook een opstap zijn voor de grote Taizé-

bijeenkomst na Kerstmis eind dit jaar in Rotterdam, en voor de We-

reldjongerendagen in augustus volgend jaar in Madrid. 

Eigenlijk biedt de komende tijd iedere jongere uitgelezen kansen om 

het leven een gelovig fundament te geven. Laat Christus nu maar 

Degene zijn op Wie je je focust! En de rest zal je gegeven worden. 

Hij heeft het zelf gezegd, en anders Maria, zijn Moeder wel. 

Jan Nieuwenhuis, diaken 

 

MISINTENTIES 
 

za     30 okt. Hendrica  Joh. Kuijer/ Maria Anna Kuijer-Dorresteijn/ 

Antonius van  Moorst/ Cornelia van Moorst – van de 

Brink/ Tonny van Hamersveld-van Dijk. 
zo     31 okt. Mevr. Tegelberg-Schölvinck/ Mw. Stassen – van den 

Bosch / Gerardus Voskuilen/ Mariëlle Kerkhof – de 

Rijk/ Overleden ouders Ansinger – de Lange en hun 

zoon Paul/ Voor hoop en vertrouwen in alle mensen die 

groot verdriet hebben/ Voor een dierbare overl. echtge-

noot en om de genade van bekering te verkrijgen/ Fam. 

Schothorst/ Gerard en Marian Boersma. 
ma    1 nov. Dominicus van Wijk. 

di      2 nov. Overl. ouders van Lierop – Vos/ Anthon van Rhijn/ 

Overl. ouders Van der Wurff – Post/ Bob, Marguerite 

en Benoît Nieuwenhuys, Johan Verdegaal en familie/  

 Volkert de Weijer/ Gerard Haas/ Overl. ouders Hool-

Rusenberg. 

vrij   5 nov. 10.00 uur Zekere intentie.  

19.00 uur Mej. Reijne. 



 

 3 

za     6 nov. Voor de overledenen van de gemeente. 

zo    7 nov. Gerard en Marian Boersma/ Fam. Bouwmeester – 

Hartman/ Cornelia van  Ruitenbeek en Richarda van 

Ruitenbeek – Schothorst/ Overl. familieleden en beken-

den/ Voor een dierbare overl. echtgenoot en om de ge-

nade van bekering te verkrijgen/ Overl. fam. Daselaar – 

Hool/ Geer Veltkamp / Overl. ouders Mudden – Meijer 

en Joke Mudden/ Overl. ouders Grouwstra – Hagen en 

Arjan Kool/ Petrus Wilhelmus Diekman/ Caroline en 

Everhard van Weede van Dijkveld/ Maurits van Weede 

/ Paula Heurkens – Witte/ Jacoba Witte - Démes/ Mieke 

Verhoeven – Rimmelzwaan. 
vrij  12 nov. Zekere intentie. 

 

MEDEDELINGEN 

 

Wereldjongerendagen-nieuws        31 oktober 20.00 uur 
Nog een paar weken en de inschrijving voor de wereldjongerendagen 

sluit. Al enkele maanden zijn we druk in de weer om jongeren van 

binnen en buiten onze parochie te prikkelen om mee te gaan naar 

Madrid. Bij een aantal is dit gelukt, maar er zijn nog steeds een aan-

tal jongeren die het nog niet zeker weten. Voor iedereen die nog twij-

felt of gewoon nog wat meer wilt weten over deze geweldige reis, 

organiseren we op 31 oktober een informatieavond. Hier kan je te-

recht met al je vragen en zullen wij proberen je zoveel mogelijk te 

vertellen over de reis. Op deze manier hopen we dat we met een zo 

groot mogelijke groep naar Madrid kunnen vertrekken. Om 20.00 uur 

zullen we beginnen en het zal ongeveer een uur duren.  

De wereldjongerendagen is een evenement wat je eigenlijk niet kan 

missen. Omdat het nu relatief dicht bij huis is kunnen we niet anders 

dan je aanraden mee te gaan. Uit ervaring kan ik, Michel Dankers, 

zeggen dat je zo’n happening nooit zal vergeten! Kijk voor meer in-

formatie alvast op www.rkjongerenbaarn.nl. 

http://www.rkjongerenbaarn.nl/


 

 4 

Verslag van de informatieavond over de samenvoeging van de 

parochies van het Parochieverband Eemland, het Biltse Paro-

chieverband en de Nicolaasparochie te Baarn op 15 oktober 2010 

 

Waarom naar één nieuwe grote parochie? 

Er zijn steeds minder priesters en ook het aantal gelovigen (kerkgan-

gers) vermindert. Dit laatste leidt tot een terugloop van de financiën 

waardoor uiteindelijk de lasten niet meer zijn op te brengen. 

Daarom is nieuw missionair beleid ontwikkeld met als doel een vita-

le parochiegemeenschap. Er heeft een heroverweging van het huidige 

parochiemodel plaatsgevonden om met minder priesters toch het ge-

loof te kunnen blijven verkondigen. Samenwerking, de rol van de 

priesters, pastoraal werkers en vrijwilligers, en de aandachtsgebieden 

zijn hierin belangrijk. 

 

Het missionaire beleid is voor de komende vier jaar aldus verwoord: 

Mensen van goede wil uitnodigen open te staan voor de Blijde Bood-

schap van Jezus. We willen het alledaagse leven verbinden met het 

mysterie van God. Zo wordt het leven geheiligd en verdiept. Dat 

maakt een wonderlijk verschil. In Bijbelse taal gezegd: water wordt 

wijn. In vertrouwen op Gods Geest willen we metterdaad getuigen 

zijn van deze bevrijdende boodschap van liefde. 

 

Per 1 januari 2011 hebben we te maken met één parochie, 8 paro-

chiegemeenschappen en 9 locaties.  

-   Er komt één nieuw parochiebestuur voor alle locaties; 

- Er is één pastoraal team voor alle locaties; 

- Per profiel (er zijn vier profielen: liturgie, verkondiging, inter-

menselijk hulpbetoon en gemeenschapsopbouw) komt er een 

klankbordgroep.  

De klankbordgroepen werken samen met de priesters en pastoraal 

werkers, die ieder gespecialiseerd zijn in een bepaald profiel, aan de 

ontwikkeling van gemeenschappelijk beleid en het opstellen van de 

jaarplannen. 

-   Binnen iedere locatie komt er een locatieraad, die de dagelijkse 

beheerszaken, gebouwen en materiële voorzieningen regelt. 
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- Er komt één begroting met acht locatiebegrotingen. 

- Binnen elke locatie wordt een pastoraatsgroep opgericht. Deze 

groep is het aanspreekpunt en doorgeefluik voor alle pastorale 

vragen en regelt de coördinatie van de vrijwilligers. 

- Er komt een centraal secretariaat ter ondersteuning van het bestuur 

en het pastoraal team. 

Daarnaast behoudt iedere geloofsgemeenschap haar eigen secreta-

riaat. 

 

De bisschop benoemt de pastoor, overige priesters, pastoraal werkers 

en leden van het parochiebestuur. 

De pastoor is namens de bisschop eindverantwoordelijke voor het 

pastoraat. Hij deelt deze verantwoordelijkheid met het pastorale 

team. 

De pastoor is eindverantwoordelijke voor het beheer van de financi-

ele middelen en het roerend en onroerend goed. Hij deelt deze ver-

antwoordelijkheid met het parochiebestuur. 

Voor de leden van het parochiebestuur (4 tot 6 personen) wordt er 

gekeken naar kwaliteit en niet naar vertegenwoordiging per parochie. 

 

Er wordt onderscheid gemaakt tussen een klein en een groot pasto-

raal team. Tot het kleine team behoren de pastoor, overige priesters 

en pastoraal werkers. Tot het grote team tevens de emeriti priesters 

en permanent diakens. 

 

Op 17 november a.s. gaat het fusiedocument, omvattende het pasto-

rale beleid, de begrotingen en inventarisatie van gebouwen en inven-

taris, naar de bisschop.  

Deze bekrachtigt dit document door een fusiedecreet. 

 

Enige aanvullende opmerkingen: 

De locaties behouden hun eigen naam, maar de nieuwe grote paro-

chie krijgt een nieuwe naam. 

Telefonisch is de pastoor altijd bereikbaar. Zomaar even bij hem 

langsgaan is niet mogelijk. De pastoraatsgroep is het eerste aan-

spreekpunt. 
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In het Kerkvenster komt per 1 januari 2011 een katern waarin alle 

vieringen van de parochie staan, dus van alle 9 locaties. 

Wat de financiën betreft: Uitgangspunt is dat het geld dat de parochi-

anen geven aan de kerkbalans, gebruikt wordt voor de eigen geloofs-

gemeenschap. Een juist evenwicht is van belang voor de lokale ont-

vangsten en uitgaven ten opzichte van de centrale uitgaven. Solidari-

teit ten opzichte van elkaar is belangrijk, maar mensen geven aller-

eerst aan hun eigen parochie. 
 

Liturgie 

 

31 oktober 10.00 uur               Gezinsmis 

Vandaag heeft de Gezinsmis als thema: 

Jezus zoekt ook mij. 

Want Jezus is gekomen om te zoeken, en de mensen te helpen die dat 

nodig hebben. 

Voor de allerkleinsten is er crèche in het Trefpunt, waar de kinderen 

ook  tijdens de Mis heen gebracht mogen worden. 

Na afloop bent u welkom in het Trefpunt om bij te praten onder het 

genot van koffie/ thee of iets fris.  
 
 

 
 

31 oktober 16.30 uur     afsluiting Rozenkransmaand 

Tijdens een mooie korte viering nemen we op feestelijke wijze af-

scheid van de Rozenkransmaand. We bidden bij Maria en zijn even 

stil bij het Allerheiligste. De viering wordt door het familiekoor op-

geluisterd. Er staat een mandje bij het Mariabeeld om gebedsintenties 

in te leggen.  
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j5 november 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. 

 

1 november 19.00 uur         Allerheiligen 

Op deze maandagavond vieren we het feest van Allerheiligen met 

een gezongen H. Mis in de kerk. 

 

2 november 19.00 uur             Allerzielen 

Vanavond herdenken we tijdens een gezongen Avondmis allen, die 

ons dierbaar waren en ons in het afgelopen jaar ontvallen zijn. 

 

Verkondiging        jeugd 

 

3 en 10 november 08.00 uur           Vrienden van Jezus 

Ook al wordt het ’s morgens donkerder, in ons hart brandt een Licht: 

Het Licht van Jezus. En daarom komen we gewoon toch om 8.00 

uur ’s morgens in de kerk bij elkaar. We vertellen jullie over Jozef 

uit het Oude Testament, we zingen en bidden. En Jezus is erbij en 

daarom zijn wij blij! 

 
10 november 14.00 – 16.00 uur          Doe-middag 

Hallo jongens en meisjes van de basisschool.  
 

Op dit moment logeren 30 kinderen uit de omgeving van Bychov, 

gelegen in Wit-Rusland, in Baarnse gezinnen. Dat gebied is ernstig 

getroffen door de ramp in Tsernobyl en de gevolgen hiervan zijn nog 

dagelijks merkbaar. De meeste gezinnen leven in grote armoede, en 

veel kinderen hebben problemen met hun gezondheid. 

De kinderen komen hier om aan te sterken en gaan gewoon naar 

school en krijgen les van de meegekomen juffen.  
 

Wij willen hen een gezellige middag aanbieden en organiseren een 
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We komen bijeen op woensdag 10 november, 

in het Trefpunt, van 14.00 u. tot 16.00 u.  
 

Komen jullie ook om met hen een fijne middag te beleven? 

 

Verkondiging      volwassenen 
 

2 november 10.00 uur        ouders van jonge kinderen 

3 november 20.00 uur                            ouders van jonge kinderen 

Het thema van deze bijeenkomst luidt: 

Blijf altijd voor God als een klein kind voor zijn moe-

der. 

Hierover zullen we met elkaar spreken. Teksten uit de Bijbel zullen 

ons ondersteunen. Maar ook praktische tips worden gegeven. 

Aarzel niet langer, kom gewoon! 

 

8 november 20.15 uur         Thema-avond 

Thema-avond over Maria en het vierde beest. En wat heeft het 

Kruis hier mee te maken? Wat dit betekent, gaan we met elkaar ont-

dekken. De thema avond is niet alleen voor ouderen, maar ook voor 

jongeren. En in deze tijd is het en wordt het heel belangrijk jezelf te 

vormen. Welkom! 

 
Bezinningsdag 27 november                                               Trefpunt 
Het thema luidt: 

”Opdat allen één zijn”  naar Joh. 17, 21 

Pastoor Huitink zal ons deze dag begeleiden en de overwegingen 

houden.  
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Dagindeling 
  

09.15 uur Oefenen gelegenheidskoor 

10.00 uur H. Eucharistieviering  

11.00 uur Koffie / thee 

11.15 uur Overweging 

12.15 uur Lunch met koffie/thee.  

13.30 uur Overweging 

14.30 uur Afsluitende viering 

 

12.00 -14.00 uur  Aanbidding in de dagkapel 

12.30 -13.30 uur Gelegenheid om het Sacrament van Boete en 

   Verzoening te ontvangen. 
 

LUNCHPAKKET meenemen. 

 

Kosten: 

Er zijn geen kosten aan de dag verbonden. Aan hen die kunnen en 

willen, wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd om de kosten te be-

strijden. Tijdens de Eucharistieviering zal er een collecte gehouden 

worden. 

 Opgeven d.m.v. een antwoordstrook in de doos in het portaal; 

 Bij mevrouw C.Nouwen, tel. 035-5416694 

 Bij mevrouw G.Nieuwenhuis, tel. 035-5420208 of 

Per mail: janengabrielle@planet.nl 

 

Er is een boekentafel voor volwassenen en voor de jeugd.  

 

www.Nicolaasbaarn.nl bezinning aanklikken. 

  

 
 

mailto:janengabrielle@planet.nl
http://www.nicolaasbaarn.nl/
http://www.visjeposters.nl/plaatjes/poster/oud/poster_groot/vis011.jpg
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Kinderpagina 
 

… dat ik mijn hand in Jezus hand blijf houden  

en de hele weg met Hem alleen ga …. 
  

    Moeder Teresa 
  

Vroeger heeft dat ook al iemand gedaan. 

Wie dat is ...?  Lees het maar! 

Hoe komt het dat wij over Jezus gehoord hebben?  

Omdat andere mensen ons over Hem verteld hebben.  

Een van de eerste die dat in Nederland gedaan heeft, is de 

H.Willibrord. Geboren in 658 na Chr. in Northumbrië in het noorden 

van Engeland. Op 7-jarige leeftijd, zijn moeder is overleden, gaat hij 

naar een benedictijnenklooster. Hij leert hier Grieks en Latijn en al-

lerlei andere vakken. Als hij twintig jaar is, besluit hij om monnik te 

worden. Hij gaat naar Ierland naar een klooster in Rathmelsigi.  

Op 33 jarige leeftijd stapt hij met 11 ander monniken in de boot op 

weg naar Nederland om de mensen over Jezus te vertellen.  

Eerst gaat hij naar Rome om de paus de zegen te vragen over zijn 

werk. Teruggekeerd begint hij hiermee. Dat was best moeilijk.  

In het noorden van het land, in het land van de Friezen, leefde koning 

Radboud en die wilde niets van Willibrord weten. Alles wat Willi-

brord had opgebouwd, vernielde hij. Maar na de dood van Radboud 

en met steun van een Franse edelman Pippijn II kon hij vele kerken 

en scholen bouwen. Zelf ging hij voor rust naar Echternach in 

Luxemburg. Daar had hij een stuk land gekregen en ook daar had hij 

een klooster en een kerk gebouwd. 

Later werd Willibrord aartsbisschop van Utrecht. Hij bouwde de kerk 

van St. Maarten waarvan nu nog een stuk te zien 

is: de Domtoren.  

Op 7 november 758 stierf Willibrord inEch-

ternach en werd daar begraven.   

De H.Willibrord is patroon van ons aartsbisdom.  

Dit vieren we op 7 november. In Utrecht staat 

een standbeeld van hem.  

Vele scholen en parochies zijn naar hem genoemd. 
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Restauratie 
 

                                
 

Kerstkaarten. 

 

Vanaf zaterdag 23 oktober gaat, tijdens de herfst-fair in het Trefpunt, 

de verkoop van de kerstkaarten van start. Na de H. Missen in het 

weekend zullen de kaarten worden aangeboden. 

Om de verkoop van de kaarten, waar een mooie afbeelding van de 

ramen opstaat, tot een succes te maken hebben wij u als parochianen 

nodig om in uw eigen omgeving van familie, buren, kennissen en 

misschien op uw werk de kaarten aan te bieden. 

De opbrengst is, u raadt het al, voor de restauratie van de ramen! 

De prijzen zijn: 

Per set van 10 kaarten € 10,00 

Als u 10 sets koopt voor € 100,00 dan krijgt u 1 set kaarten cadeau! 

En u heeft al gauw 10 sets nodig voor uzelf en…… als u aan anderen 

wilt verkopen. 

Helpt u mee en maak de kerstkaartenactie tot een groot succes! 

 

Voor de kaarten kunt u zich ook wenden tot: 

Mevr. Jacqueline van den Eshof  tel. 035-54176 22 

Mevr. Corrie Nouwen tel. 035-54166 94 
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DE PAUS EN ZIJN GEBEDSINTENTIES 
 

 

Voor de maand november: 

Dat al degenen die het slachtoffer zijn van drugs of op andere wijzen 

verslaafd zijn, dank zij de steun van de christelijke gemeenschap, de 

kracht vinden om vanuit Gods reddingsmacht hun leven radicaal te 

veranderen. 

 

Dat de Kerken  van Latijs Amerika de missie op hun continent voort-

zetten, zoals door hun bisschoppen voorgesteld, als een onderdeel 

van de universele missionaire taak van het volk van God. 

 

 

 
In de parochiebibliotheek kunnen parochianen en bezoekers van de 

Nicolaaskerk gratis boeken, video’s en DVD’s lenen. 

Komt u gerust eens kijken. 

Ieder weekend na beide H. Missen geopend. 

In dit seizoen aandacht voor de sacramenten. 

In november: de Eucharistie. 

Catalogi bibliotheek op de website 

Vanaf heden zijn de catalogi van de parochiebibliotheek beschikbaar 

via de website ( www.nicolaasbaarn.nl ).  

Dat betekent dat u de boeken en films van de bibliotheek kunt zoe-

ken op titel, trefwoorden en beschrijvingen. Een reuze handig middel 

voor ieder die een goed boek zoekt voor de lange herfstavonden of 

een film over een bepaald onderwerp. 

Klik op ’Groepen’ en dan op ’Bibliotheek’ 

 

http://www.katholiek.org/pictures/wapen-b16-groot.gif
http://www.nicolaasbaarn.nl/
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Ten slotte: 

 

Emeritus pastoor J.A. Kolkman en Emerans verhuizen. 

  

Het nieuwe adres van pastoor Kolkman en Emerans is per 11 no-

vember 2010: 

Arnhemsestraat 60,  6974 AK Leuvenheim. 

Het is in het retraitehuis Klein Sion.   

De telefoon van dat huis is 0575 - 562832. 

  

We weten inmiddels dat pastoor Huitink binnenkort zijn intrek zal 

nemen in de pastorie van de H. Nicolaaskerk om zo in het gebied te 

wonen waar al zijn werkzaamheden geconcentreerd zijn. 

  

Na de verhuizing is de parochie tijdelijk op de volgende wijze be-

reikbaar: 

Voor noodgevallen: (alléén voor verzoek van ziekenzalving, over-

lijden of pastorale noodsituatie): 035-6035518. 

 

In het volgende Kerkvenster zullen wij u informeren over de wijze 

waarop de Nicolaasparochie bereikbaar zal blijven, belangrijke tele-

foonnummers (noodgevallen - 24 uur bereikbaar), contactpersonen 

binnen de parochie, mogelijke aanpassingen in het secretariaat, etc. 

  

Ten aanzien van de HH. Missen zal er, op een kleinigheid na, niets 

veranderen. 

Vanaf 15 november zal de H. Mis op maandag t/m donderdag 

beginnen om 9.00 uur. Daaraan voorafgaand beginnen de Lau-

den om 8.30 uur.  

De HH. Missen op de vrijdag, zaterdag en zondag blijven op de 

bekende tijden gehandhaafd. 

  

Het kerkbestuur. 
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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.) Tijdens de Hoogmis op zondag. 

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

Communievoorbereiding: 31 oktober 08.45 - 09.45 uur.  

Vrienden van Jezus 3 & 10 november 08.00 -08.20 uur. 

Kinderclub 8 november 18.45 – 19.45 uur. 

Vormselgroep 10 november 18.45 – 19.45 uur. 

Doe-middag 10 november. 14.00 – 16.00 uur. Zie elders. 

Teen Challenge 31 oktober 19.30-20.30 uur. Eemnesserweg 88. 

Jongeren --  09.00 uur. 

Ouders van jonge kinderen:  

 2 november 10.00 – 11.30 uur. Zie elders. 

 3 november 20.00 – 21.30 uur. 

Thema-avond 8 november 20.15 uur. Zie elders. 

Meditatieavond  -- 19.30 uur. 

Bijbellezen I 4 november 10.00 – 11.30 uur. 

Bijbellezen II 11 november 09.30-11.00 uur. 

Bijbellezen III -- 20.15 – 21.30 uur. 

RKVB -- 20.15 uur. 

Bezinningsdag 27 november. Zie elders. 

Boekentafel -- 

Bibliotheek Aansluitend aan de H. Mis in het weekeinde.  

 

Kinderkoor de Kerkuiltjes: vrijdags  19.15 uur. 

Volkszangkoor       :  donderdags 18.15 uur. 

Cantate Domino       :  donderdags 19.30 uur.  

Familiekoor        :  vrijdag 12 nov. 19.45 uur. 
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AGENDA H.H. MISSEN & VIERINGEN 
 

zaterdag     30 okt. 19.00 uur H. Mis.     

zondag       31 okt. 30
e
 zondag door het jaar.  

10.00 uur Gezinsmis. Zie elders. 

   16.30 Afsluiting Rozenkransmaand. Zie elders. 

maandag      1 nov.    Allerheiligen 

19.00 uur Gezongen H.Mis. Gregoriaans. 

dinsdag       2 nov. Allerzielen. 

19.00 uur Gezongen H.Mis. Zie elders.   

woensdag    3 nov. H. Martinus de Porres, kloosterling. 

donderdag   4 nov. H. Carolus Borromeüs, bisschop.      

vrijdag         5 nov. 10.00 uur H.Mis voor ouderen. Zie elders. 

zaterdag       6 nov. 19.00 uur H.Mis met samenzang. 

zondag         7 nov. H.Willibrord, bisschop. 10.00 uur Hoogmis 

Mis in E, opus 192 J.G.Rheinberger. 

maandag      8 nov. Alle heilige bisschoppen van Utrecht. 

woensdag   10 nov. H. Leo de Grote, paus en kerkleraar. 

donderdag  11 nov. H. Martinus van Tours, bisschop. 

vrijdag        12 nov. H. Josafat, bisschop en martelaar. 

 

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. 19 van 13 tot 27 november uiterlijk 

maandag 1 november 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
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