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Taizé Europese Jongerenontmoeting Rotterdam 

Van 28 december tot 2 januari aanstaande zal in Rotterdam de grote 

Europese Taizé Jongeren ontmoeting plaatsvinden. Ik krijg al de 

kriebels in mijn buik als ik eraan denk. In 1993 ben ik als priester-

student voor de eerste keer naar zo’n ontmoeting geweest. Die was 

toen in München. Met tienduizenden jongeren uit alle Europese lan-

den en daarbuiten heb ik de dagen tussen Kerst en Nieuwsjaar door-

gebracht. We werden overal gastvrij ontvangen door de bevolking 

van München. Het jaar daarop was de ontmoeting in Parijs, daarna in 

Polen en vervolgens in Stuttgart. En elke keer weer het enthousiasme 

van de lokale bevolking, de gastvrijheid en de vele vriendschappen 

die tijdens zo’n ontmoeting ontstaan met jongeren uit allerlei landen. 

Voor de broeders van Taizé is het ieder jaar weer een hele klus om 

de Europese Jongerenontmoeting tot een succes te maken. Ze worden 

overigens geholpen door enkele jongeren die voor een langere tijd, 

meestal een jaar tot anderhalf jaar, als vrijwilliger in Taizé bij de 

broeders wonen en ze helpen bij de duizenden jongeren die het hele 

jaar naar hun klooster in Frankrijk komen. De broeders en deze jon-

geren zijn enkele maanden voor de grote ontmoeting al in het land 

om daar de lokale geloofsgemeenschappen te informeren en te moti-

veren om jongeren gastvrij te ontvangen. Het motto dat de broeders 

van Taizé al jaren voeren is: Pelgrimage van Vertrouwen. De jonge-

ren zijn het zout der aarde, en verdienen het om in vertrouwen hun 

verantwoordelijkheid in en voor de wereld, vanuit de Christelijke 

boodschap, uit te kunnen dragen. Dat klinkt misschien heel ingewik-

keld, maar de broeders maken het concreet door de jongeren gewoon 

te betrekken bij alles wat de gemeenschap doet. In het klooster van 

Taizé en tijdens de grote ontmoetingen zijn de jongeren heel belang-
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rijk. Overal zie je dan ook dat ze taken verrichten. Zo geven de broe-

ders uitdrukking aan hun verlangen om ’teken van gemeenschap’ te 

zijn. Dit is een verwijzing naar de Handelingen van de Apostelen. 

Alles delen met elkaar en ervoor zorgen dat niemand tekort komt. 

Dat zou eigenlijk ook ons diepste verlangen moeten zijn in onze H. 

Nicolaas parochie en straks als we zijn gefuseerd met de andere pa-

rochies. We vormen geen eiland in de deze wereld, niet als parochie 

maar zeker ook niet als individuele gelovige. We maken deel  uit van 

het ene Lichaam van Christus. Het is de bedoeling dat we met een 

groep jongeren uit onze parochie en hopelijk ook met jongeren uit 

het grotere verband een dag van de Europese Jongerenontmoeting in 

Rotterdam gaan meemaken. Mocht je daarbij willen zijn, geef je dan 

op via het emailadres van de parochie: parochie@nicolaasnet.nl of 

neem contact op met de jongerengroep. Ik hoop dat we met een flin-

ke groep richting Rotterdam zullen gaan. 

Wil je iets meer aan de weet komen wat er in Rotterdam gaat gebeu-

ren dan kun je ook op deze link naar een filmpje kijken:  

http://www.taize.fr/nl_article11407.html 

Pastoor A.J. Huitink 

 

Naschrift redactie: 

De website www.taize.fr kent vele talen, waaronder het Nederlands 

en is heel toegankelijk. 

RK Jongeren Baarn: info@rkjongerenbaarn.nl 

 

MISINTENTIES 
 

za    13 nov. Dhr. A.G. Huurdeman/ Overl. ouders Bertus en Dinie 

de Ruiter-Vermeulen. 
zo    14 nov. Fam. Schothorst/ Gerard en Marian Boersma/ Voor een 

dierbare overl. echtgenoot en om de genade van beke-

ring te verkrijgen/ Uit dankbaarheid ter gelegenheid van 

een verjaardag/ Otto Erhart/ Voor onze man, vader en 

opa Martien Hoogland. 
vrij  19 nov. Om roepingen tot het diaconaat/ zekere intentie.  

mailto:parochie@nicolaasnet.nl
http://www.taize.fr/nl_article11407.html
http://www.taize.fr/
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zo   21 nov. Voor een dierbare overl. echtgenoot en om de genade 

van bekering te verkrijgen/ Overl. ouders Verbeek- Er-

hart/ Onze overl. moeder en oma Elfriede Lansdorp/  

Overl. fam. Kuyer - Nagel/ Gerard en Marian Boersma/ 

Overl. ouders Collard-Franken/ Mieke Verhoeven- 

Rimmelzwaan. 

ma  22 nov. Timo van Zeldert.     

vrij  26 nov. Zekere intentie. 

 

MEDEDELINGEN 

 

VERANDERINGEN BEREIKBAARHEID 
Met de verhuizing van em. Pastoor J. Kolkman en Emerans op 12 

november zullen er een aantal veranderingen plaatsvinden:  

1. Eucharistievieringen weekeinde: Ongewijzigd. 

2. Eucharistie en overige vieringen door de week:  
a. Lauden: maandag tot en met vrijdag om 08.30 uur. 

b. Eucharistieviering op maandag, dinsdag en donderdag om 

09.00 uur. 

c. Eucharistieviering op woensdag en vrijdag om 19.00 uur.  

d. Uitstelling van het Allerheiligste op dinsdag en donderdag: 

onveranderd. 

e. Gelegenheid tot gebed in dagkapel: onveranderd.  

f. Mariaviering: woensdag na de H. Mis om 19.30 uur.  

g. Sacrament van Boete en Verzoening: wordt vrijdagavond 

van 18.00 – 18.45 uur of na afspraak met de pastoor 06-

20570669.  

3.  Bereikbaarheid pastorie:  

a. Spoedeisend voor ziekenzalving overlijden of pastorale 

noodsituatie:  
Tel. 035-6035518 is dag en nacht bereikbaar of wordt 

doorgeschakeld.  

b. Niet spoedeisend:  

Secretariaat: 035-5412975 dinsdag- en donderdagmorgen.  

Pastoor A.J. Huitink: 06-20570669 of  
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Diaken J. Nieuwenhuis: 035-5420208 

  

4. Secretariaat:  

a. Bezoekadres: dinsdag en donderdag van 09.00 – 12.00 in de 

Bibliotheek, ingang trefpunt.  

b. Telefonisch: 035-5412975  

c. E-mail: secretariaat@nicolaasnet.nl   

5.  Opgave misintenties: Dit kan helaas niet meer op het laatste 

moment gebeuren. U wordt vriendelijk verzocht dit uiterlijk 

donderdagmorgen bij het secretariaat te doen. Indien u dat per 

mail wilt doen kan dat ook tot uiterlijk donderdagmorgen.  
 

Verkondiging        jeugd 

 

17 en 24 november 08.00 uur           Vrienden van Jezus 

We hebben een Licht in ons hart en dat is Jezus. Daarom zongen we: 

”Laat zo je licht maar schijnen bij alles wat je doet, 

zodat de mensen zeggen: God is goed!” 

Jezus het Licht der wereld, over Hem willen we de kinderen vertel-

len. Jezus vraagt aan de ouders:  

”Laat de kinderen toch bij me komen en houdt hen niet tegen.” 

Graag uw gebed voor de Vrienden van Jezus dat er meer kinderen 

over Jezus mogen horen.  

 

21 november 10.00 uur         Vormselgroep 

 

 
 

Vandaag een heel andere bijeenkomst. We gaan samen om 10 uur 

naar de H. Mis in onze kerk. Na de Mis drinken we wat in het Tref-

punt om vervolgens per trein naar Amsterdam te gaan. 

mailto:secretariaat@nicolaasnet.nl
javascript:groot('groot.aspx?afb=WbovenW+Piet+Schopping+Maria+met+Kind.jpg&bij=%26%2339%3bMaria+met+Kind%26%2339%3b+-+Piet+Schopping')
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We gaan naar het Bijbels museum waar  we een bijzondere tentoon-

stelling zullen bezoeken, genaamd: Wonder boven wonder. 

We maken kennis met de onbekende wereld van mensen met een 

verstandelijke handicap. Zij luisterden naar Bijbelverhalen en maak-

ten aan de hand van hun impressie religieuze kunstwerken. Dit uitje 

sluit mooi aan bij de bijeenkomst van 10 november, wanneer we het 

hebben over kunst in de religie. 

24 november hebben we een normale bijeenkomst 18.45-19.45 uur. 

 

Verkondiging      volwassenen 
 

17 november 10.00 uur        ..in ’t voetspoor van Maria 

Het kruis en de diaconie 

is het thema deze ochtend. Kandidaat diaken Arnauld Dols zal ons 

hier deze ochtend over gaan vertellen. 

Dit thema wordt alleen bij het Voetspoor behandeld en niet op een 

thema avond. We starten om 10.00 uur in de kapel. 

 

23 november 19.30 uur dagkapel      meditatieavond p. Bots S.J. 

Deze keer staan we stil bij het Tweede Gebod:  

Gij zult de Naam van de Heer uw God niet zonder eerbied ge-

bruiken. 

Maar in elk woord kunnen we kunnen wij het hele geheim van Gods 

openbaring aan ons beleven. Want in elk van de Tien Woorden 

schenkt God Zichzelf. Daarom staat er op de muurkrant van deze 

maand (bij de dagkapel) dat God deze woorden tot Mozes sprak mid-

den uit het vuur. Midden uit het vuur van de liefde. God sluit met de 

mensheid, met ons, met mij een verbond van liefde, van vurige, god-

delijke liefde. Als twee mensen intiem met elkaar omgaan, dan spre-

ken zij elkaars naam uit: eerbiedig en vertrouwelijk. Eerbiedig of 

respectvol, want de ander blijft de ander. Er vindt geen versmelting 

plaats. Zo wil God met ons omgaan. Voor ons blijft God de Ander, 

zelfs de totaal Andere. Hij wil dat wij Zijn naam met eerbied uitspre-

ken. Maar Hij wil ook dat wij Hem vrijmoedig benaderen. Zoals kin-
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deren: Laten wij vrijmoedig naderen tot de troon van Gods genade. 

Hebr. 4, 16 

De Heilige Geest bewerkt in ons dat wonderlijke mengsel van eer-

bied en vertrouwen. We hoeven dan niets anders te doen dan in de 

geest van Jezus Zijn Vader aan te spreken met Abba. We zoeken in 

de Heilige Schrift naar de instelling die ons past bij het noemen van 

Gods naam. 

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

lerheiligste gevolgd door de H. Mis. Er is gelegenheid om het sacra-

ment van Boete en Verzoening te ontvangen. 

   

Bezinningsdag 27 november                                               Trefpunt 
We houden een bezinningsdag om iedereen in de gelegenheid te stel-

len even uit de drukte van alle dag te stappen. Eens even een dagje in 

rust te overwegen waar we nu allemaal mee bezig zijn. 

Een dagje terug naar de ”Bron”, om ons door Hem te laten opladen. 

Het thema luidt: ”Opdat allen één zijn” naar Joh. 17, 21 

Pastoor Huitink zal ons deze dag begeleiden en de overwegingen 

houden.  

We starten om 10.00 uur met een Eucharistieviering en rond 14.30 

uur sluiten we de dag af. 

Graag een lunchpakket meenemen. 

 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. 

 

Diaconie 

 

De Gerarduskalender: elke dag een beetje spirit! 
 

De Gerarduskalender, uitgebracht door Klooster Wittem, is een 

scheurkalender met elke dag op de voorkant een spreuk die opbeurt 

mailto:janengabrielle@planet.nl
http://www.nicolaasbaarn.nl/
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of aanzet tot nadenken, onder het motto: ’elke dag een beetje spirit!’ 

Op de achterkant staan afwisselend moppen, gedichten, bezinnings-

teksten, puzzels en informatie over verschillende onderwerpen. 

De kalender is bedoeld om elke dag goed te kunnen beginnen. De 

spreuk op de voorkant en de moppen, puzzels en informatie op de 

achterkant geven u aan het begin van de dag een positief gevoel. 

De kalender wordt elk jaar met zorg en plezier samengesteld door 

een uitgebreide redactie van personeel en vrijwilligers rondom 

Klooster Wittem. De opbrengst van de kalender komt ten goede aan 

alle activiteiten die vanuit Klooster Wittem worden georganiseerd 

(zie ook op internet: www.kloosterwittem.nl). 

De kalender kost € 5,25. 

Bij u in de buurt is de kalender voor 2011 verkrijgbaar bij: 

Dhr. Hagen    Mw. Burgman- de Haas 

Hartweg 45, Soest   Eemstraat 11, Baarn 

tel. 6021441    tel. 5430054 

   

Gemeenschap  
 

15 - 25 november      Kerstactie 2010 voor beide parochies RKVB 

Traditiegetrouw verzorgen de dames van de R.K.Vrouwen Baarn de 

attenties die rond de kerstdagen aangeboden worden aan onze zieken 

en aan hen die onze zorg en aandacht nodig hebben. Daarom komen 

leden van onze vereniging en andere medewerk(st)ers u om een bij-

drage vragen in de periode van maandag 15 november tot don-

derdag 25 november. De actie wordt in beide parochies voor paro-

chianen van beide parochies gehouden. 

Wanneer men u niet thuis mocht treffen kunt u uw bijdrage overma-

ken op banknummer 30.47.52.762 inzake Kerstactie. 

Mogen wij op u rekenen? 

Het bestuur van de R.K. Vrouwen Baarn 

 

24 november 20.15 uur                                       Bingoavond RKVB 

Op deze woensdagavond is er in het Tref punt een gezellige sinter-

klaasbingo met verrassende prijzen. De opbrengst is dit maal voor 
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het missiewerk van wijlen pater Schouten. Het bestuur rekent op een 

grote opkomst. Zouden de Sint en zijn pieten ook nog komen ?   

 
Restauratie 
 

                                          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstkaarten.    
 

Na de H. Missen in het weekend worden de kaarten in kerkpor-

taal te koop aangeboden, waarvan de opbrengst bestemd is 

voor de restauratie van de ramen! 

De prijzen bedragen: 

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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Herfst-fair brengt record bedrag op: 

 

€ 2.527,00 voor de restauratie van de ramen van de H. Nicolaas-

kerk! 

Zaterdag 23 oktober j.l is er weer een fair gehouden t.b.v. de ramen. 

Het tijdstip van oktober leende zich voor een Herfst-fair met prachti-

ge bloemstukken in herfstkleuren. 

De bloemengroep van de Nicolaaskerk had meer 60 herfststukken 

gemaakt en leverde met de verkoop ervan een mooie bijdrage aan het 

totaalbedrag. 

 

Er heerste een gezellige sfeer en er was koffie met heerlijk appelge-

bak. De zelf gemaakte taarten werden goed verkocht. 

Andere zaken die belangstelling trokken waren de beschilderde dek-

sels van wijnkistjes die bijvoorbeeld later gebruikt kunnen worden 

als wandversiering. 

Zo werden er de hele dag door verse wafels gebakken en was er rond 

het middaguur tijd voor een heerlijke kop soep. 

 

Omdat het buiten regenachtig was, was de sfeer binnen extra gezel-

lig. Iedereen die binnen kwam wilde graag een ’steentje’ bijdragen 

aan de restauratie van de ramen. 

 

Dank aan alle standhouders van de bloemen, de sieraden, de winkel 

van Ot en Sien, de afdeling koffie met gebak, de wafelbakster en de 

kunstenares van de beschilderde deksels. Hartelijk dank voor jullie 

geweldig enthousiasme en inzet voor de restauratie van de ramen. 

Natuurlijk ook dank aan allen die gekomen zijn om deze dag weer tot 

een succes te maken. 

Mevrouw A. Buise had het winnende lot 710 gekocht en nam een 

mooi bloemstuk mee naar huis. 

Er zijn heel veel mensen die de Nicolaaskerk in Baarn een warm hart 

toedragen. Dat staat als een paal boven water! 
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Kinderpagina 
 

Christus, Koning van het heelal. 
 

Op 21 november vieren we de laatste zondag van het kerkelijk jaar. 

We hebben een jaar lang alle gebeurtenissen uit Jezus leven gevierd. 

Op 28 november is het Nieuwjaar in de kerk en begint de Advent.  
 

Op de laatste zondag vieren we Christus, Koning 

van het heelal. Paulus, de grote apostel, heeft daar 

iets heel moois over geschreven. Dit kun je lezen in 

de brief van hem aan de christenen van Filippi, in 

hoofdstuk 2, vers 6-11.  
 

We proberen het hier een beetje te vertalen: 
 

Jezus die helemaal God was 

heeft zich niet willen vastklampen 

aan de gelijkheid met God. 

Hij heeft zijn God-zijn losgelaten 

en het bestaan van een slaaf op zich genomen, 

Hij is net als alle mensen geworden. 

En als mens is Hij zo nederig geweest, 

Hij is gehoorzaam geweest tot de dood 

tot de dood aan het kruis. 

Daarom heeft God Hem  

bij Zich opgenomen in de hemel 

en Hem de naam gegeven 

die het allerbelangrijkste is. 

Opdat bij het noemen van zijn Naam,  

Jezus naam, 

zich iedere knie zou buigen 

in de hemel, op aarde en onder de aarde. 

Opdat iedereen zou erkennen 

tot eer van God de Vader: 

Jezus Christus is de Heer. 
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Column van de aartsbisschop: 

 

Maria: bron van hoop 

 

Voor katholieken is de Heilige Maagd Maria een teken en bron van 

hoop. Zoals Christus onze voorspreker is bij God de Vader, zo is 

Maria onze voorspreekster bij Christus. In de oktobermaand richten 

we daarom onze aandacht speciaal op Maria. 

Enkele jaren geleden heb ik een pelgrimsreis naar Lourdes mogen 

begeleiden, waaraan ook een man deelnam die leed aan een hersen-

tumor. Hij was erg ziek en verzwakt. Regelmatig had hij injecties 

met zware pijnstillende middelen nodig die zijn bewustzijn onder-

drukten, om zijn hoofdpijn nog enigszins dragelijk te maken. Er zijn 

altijd wel mensen die opmerken: ’maar het is toch onverantwoorde-

lijk om een zo zieke man in de terminale fase van zijn leven per trein 

een lange reis naar het buitenland te laten maken!’ Het is waar dat de 

pelgrimsreis een zware belasting voor hem was. Enkele dagen na 

terugkeer uit Lourdes is hij overleden. Echter, het was zijn diepste 

verlangen om met de pelgrimsreis mee te gaan. Hij was zeer erkente-

lijk voor de mogelijkheid die hem was geboden om naar de grot te 

Lourdes te gaan, waar Maria in 1858 aan Bernadette Soubirous is 

verschenen. Het was zijn innige hoop om door de moeder van Jezus 

te worden begeleid tot de hemelpoort. Hij stelde heel zijn hoop op 

haar als zijn voorspreekster. 

  

Waarom is Maria een teken en bron van hoop?  

Pater Philippe, dominicaan en hoogleraar filosofie aan de Universi-

teit van Fribourg, tevens stichter van de congregatie van de broeders 

en die van de zusters van St. Jan, geeft op die vraag een op het eerste 

gezicht misschien verrassend antwoord: hoop is uiteindelijk geba-

seerd op gehoorzaamheid. En gehoorzaamheid is karakteristiek voor 

Maria. Dat brengt zij ook tot uitdrukking als zij de aartsengel Gabriël 

antwoordt: ”Zie de dienstmaagd des Heren, mij geschiede naar uw 

woord” (Lc. 1,38). God had haar erop voorbereid de moeder te wor-

den van zijn Zoon Jezus. Hij had haar gevrijwaard van de erfzonde, 

die bij ons een aangeboren egoïsme teweegbrengt en daarmee onze 



 

 12 

bereidheid om te gehoorzamen verzwakt. In volle vrijheid kon Maria 

zich daardoor ter beschikking stellen voor Gods plannen.  

In onze huidige maatschappij, waarin de autonomie van het individu 

als het hoogste ideaal geldt, zal gehoorzaamheid niet zo gauw als 

levenshouding worden aangeprezen. Om te begrijpen hoe gehoor-

zaamheid en hoop met elkaar samenhangen, is het noodzakelijk om 

zich een goed begrip te vormen van wat in dit verband met gehoor-

zaamheid wordt bedoeld. Het gaat hier niet om een kadaverdiscipli-

ne, in de zin van blinde gehoorzaamheid aan een bevel, zoals vaak 

wordt gedacht. Gehoorzaamheid in christelijke zin houdt in dat we 

ons van binnenuit volkomen openstellen om innerlijk de stem van 

God te kunnen horen. Als God maar de kans krijgt om in ons inner-

lijk zijn plannen te ontvouwen, dan worden we vanzelf hoopvol ge-

stemd. Die innerlijke gehoorzaamheid hebben we ook nodig om te 

kunnen horen wat onze medemensen ten diepste van ons verlangen 

en nodig hebben. Zonder deze innerlijke gehoorzaamheid is het on-

mogelijk God en medemens te dienen. 

 

Maria spreekt in het Magnificat over haar eigen nederigheid waar 

God met welgevallen op heeft neergezien (vgl. Lc. 1,48). Dit bete-

kent allerminst dat ze een zwakke vrouw was zonder talenten of eni-

ge weerbaarheid. Integendeel, ze was een krachtige en ferme vrouw. 

Nederigheid is ook geen valse bescheidenheid, maar realiteitsbesef 

met betrekking tot de feitelijke verhoudingen die we hebben met God 

en medemensen. Maria kiest er bewust voor om zich nederig en klein 

te maken, om daardoor God en ons te kunnen dienen. Wij blazen 

onszelf door ons aangeboren egoïsme vaak teveel op, waardoor we 

weinig oor en oog overhouden voor wat God of medemensen ons te 

zeggen of te vragen hebben.  

Bovengenoemde man met zijn hersentumor, die bijna direct na te-

rugkeer uit Lourdes overleed, heeft gehoorzaamd, dat wil zeggen 

gehoor gegeven aan een innerlijk diep verlangen, voortvloeiend uit 

zijn geloof in Christus en ingegeven door de Heilige Geest. Daardoor 

kon hij zijn hoop stellen op de voorspraak van Maria. Gehoor gevend 

aan dit diepe verlangen en daardoor vervuld van hoop had hij beslo-

ten de moeilijkheden verbonden aan zijn pelgrimsreis naar Lourdes 
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te trotseren om Maria bij de grot in Lourdes speciaal om haar voor-

spraak en begeleiding te vragen. 

 

Mgr. dr. W.J. Eijk, aartsbisschop van Utrecht 
 

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 Latijns Amerika de missie op hun continent 

voortzetten, zoals door hun bisschoppen voorgesteld, als een onder-

deel van de universele missionaire taak van het volk van God. 

 

Ten slotte: 
Met het vertrek van em. Pastoor Kolkman en Emerans wordt ook 

duidelijk hoeveel werkzaamheden vanzelf in stilte gebeurden. Hierbij 

valt te denken o.a. aan wekelijks schoonhouden van het halletje bij 

de dagkapel, toilet en zo zijn er veel zaken te bedenken. Vele handen 

maken licht werk. Hebt u gelegenheid om iets te betekenen, dan kunt 

u dat kenbaar maken bij het secretariaat.     

 

 

http://www.katholiek.org/pictures/wapen-b16-groot.gif
http://www.visjeposters.nl/plaatjes/poster/oud/poster_groot/vis004.jpg
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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: 14 november 08.45 - 09.45 uur.  

Vrienden van Jezus 17 & 24 november 08.00-08.20 uur. Zie elders. 

Kinderclub 15 & 22 november 18.45 – 19.45 uur. 

Vormselgroep 21 & 24 november. Zie elders. 

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

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

Jongeren 19 november  20.00 uur. 

Ouders van jonge kinderen:  

 -- 10.00 – 11.30 uur. Zie elders. 

 -- 20.00 – 21.30 uur. 

Thema-avond -- 20.15 uur. Zie elders. 

In ’t Voetspoor van Maria 17 nov. 10.00 uur dagkapel. Zie elders. 

Meditatieavond  23 november 19.30 uur. Zie elders. 

Bijbellezen I -- 10.00 – 11.30 uur. 

Bijbellezen II 25 november 09.30-11.00 uur. 

Bijbellezen III -- 20.15 – 21.30 uur. 

RKVB 25 november 20.15 uur. Zie elders. 

Bezinningsdag 27 november. Zie elders. 

Boekentafel 20 & 21 november. 

Bibliotheek Aansluitend aan de H. Mis in het weekeinde.  

 

Kinderkoor de Kerkuiltjes: vrijdags  19.00 uur. 

Volkszangkoor       :  donderdags 18.15 uur. 

Cantate Domino       :  donderdags 19.30 uur.  

Familiekoor        :  vrijdag 26 nov. 19.45 uur. 
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AGENDA H.H. MISSEN & VIERINGEN 
 

zaterdag      13 nov. 19.00 uur H. Mis.     

zondag        14 nov. 33
e
 zondag door het jaar.  

10.00 uur Hoogmis. Missa brevis in F 

G.Gabrieli. 

maandag     15 nov.    H. Albertus de Grote, bisschop en kerkleraar. 

dinsdag       16 nov. H. Margarita van Schotland, H. Gertrudis. 

woensdag   17 nov. H. Elisabeth van Hongarije, kloosterlinge. 

donderdag  18 nov. Kerkwijding van de Basilieken van de aposte-

len Petrus en Paulus.      

zaterdag      20 nov. 19.00 uur H.Mis met samenzang. 

zondag        21 nov. Christus Koning 10.00 uur Hoogmis Missa 

Festiva A.T.Gretchaninoff. 

maandag     22 nov. H. Cecilia, maagd en martelares; patroon van 

de koren. 

dinsdag       24 nov. H. Clemens I, paus en martelaar. H. Colum-

banus, abt. 

 

Dagkapel 
maandag tot vrijdag   08.30 uur Lauden. 

Maandag, dinsdag en donderdag  09.00 uur H. Mis 

Woensdag en 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  19.30 uur Mariaviering na de H. Mis. 

donderdag   19.00 - 20.00 uur  Aanbidding. 

 

Biechtgelegenheid 
 

Gelegenheid tot het ontvangen van het Sacrament van boete en ver-

zoening vrijdag van 18.00 – 18.45 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 dinsdag- en donderdagochtend 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. 20 van 27 november tot 11 december 

uiterlijk maandag 15 november per mail. Geschreven of getypte ko-

pij 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

