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MIJN GOD, TOT U RICHT IK MIJN GEEST; 

OP U VERTROUW IK, BESCHAAM MIJ NIET (Psalm 25) 

 

Zo luidt de eerste zin van de introïtus op de eerste zondag van de 

Advent. Het geeft weer dat we het nieuwe jaar willen ingaan met een 

houding van ons afhankelijk weten van God. We beseffen dat we 

hele mooie plannen kunnen maken voor de toekomst. Maar we weten 

ook heel goed dat ons mensenwerk alle mogelijke gevaren in zich 

draagt. Om ons heen en bij onszelf zien we daar hele duidelijke 

voorbeelden van. Daarom ook is de Advent niet alleen een tijd van 

uitkijken naar de komst van Jezus. Het is evenzeer een tijd van be-

zinning, van vermaning, maar ook van roepen om zijn bijstand. Juist 

in tijden van onzekerheid, van tegenslag, zou bovenstaande smeek-

bede van onze lippen moeten komen. Want we zijn dan zo gauw al-

lereerst gericht op ons eigen belang. We mógen God om hulp vragen, 

en we mogen dat ook doen op voorspraak van velen. In deze dagen 

mogen we ons daarbij vooral ook richten op de patroon van onze 

kerk: de heilige Nicolaas. In zijn houding kom ik drie aspecten tegen 

die van wezenlijk belang zijn. Als eerste valt zijn onwankelbaar ver-

trouwen op in de Heer. Reeds tijdens zijn leven was hij voor de men-

sen een voorbeeld daarin. Het maakte dat velen een beroep op hem 

deden. Dat deden ook de scheepslieden bij wie hij aan boord was 

tijdens een hevige storm. Vele zeelieden riepen hem daarna aan als 

patroon. (Zo werd hij de patroon van onze kerk in Baarn, dat vroeger 

aan het water lag, net als Eemnes.) De mensen voelden zich bij hem 

als bisschop, als man van God, geborgen en gesteund. Hij leidde hen 

ook in het zoeken naar de juiste geloofswaarheden. De zuiverheid 

van het geloof was voor hem uiterst belangrijk. En dat was in zijn 
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tijd geen gemakkelijke zaak. Zoals het nu ook iets is waar wij zuinig 

op moeten zijn. Hij was daar fel in, wat bleek tijdens het Concilie 

van Nicea in 325. Die felheid zien we verbeeld in het raam in de 

dagkapel. Het zou voor ons een aansporing moeten zijn om altijd te 

blijven zoeken naar de waarheid als leden van de Rooms-Katholieke 

Kerk. Als derde aspect zou ik willen noemen zijn vrijgevigheid, zijn 

zorg voor de minder bedeelden. De vele legenden rondom hem bren-

gen juist deze houding vooral naar voren. En wellicht ligt hierin de 

oorsprong van het volksfeest dat wij in deze dagen vieren. Die zorg 

van de heilige Nicolaas voor de zwakkeren in de samenleving moe-

ten wij niet vergeten. Zo zou op voorspraak van onze patroon deze 

christelijke vrijgevigheid een tweede natuur van ons kunnen zijn. 

Hetzelfde geldt voor het omgaan met geloofswaarheden. Maar in 

alles wat wij doen moet vooral die houding doorklinken van: ’Mijn 

God, op U vertrouw ik.’ U allen een goede Advent toegewenst! 

J.A.M.Nieuwenhuis,  

diaken 

 

MISINTENTIES 
 

za    27 nov. Wim Vermeulen/ overl. ouders Kuijer- van den Hoed. 
zo    28 nov. Mariëlle Kerkhof de Rijk/ Gerardus Voskuilen/ Mevr. 

Tegelberg - Scholvinck/ Mw. Stassen - van den Bosch/ 

Fam. Schothorst/ Gerard en Marian Boersma/ voor een 

dierbare  overl. echtgenoot en om de genade van beke-

ring te verkrijgen. 

vrij   3 dec. 10.00 uur Voor de genade aan alle bekeerlingen. 

 19.00 uur Zekere intentie.  

zo     5 dec. Overl. ouders Hilhorst - Hartman/ Petrus Wilhelmus 

Diekman/ dhr. A.G. Huurdeman/ Gerard en Marian 

Boersma/ Fam. Bouwmeester – Hartman/ Overl. fami-

lieleden en bekenden/ Voor een dierbare overl. echtge-

noot en om de genade van bekering te verkrijgen/ Geer 

Veltkamp/ Overl. ouders Ansinger – de Lange en hun 

zoon Paul/ Overl. ouders Mudden – Meijer en Joke 
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Mudden/ Overl. ouders Grouwstra – Hagen en Arjan 

Kool / Volkert de Weijer/ Caroline en Everhard van 

Weede van Dijkveld/ Maurits van Weede/  Paula Hurkens –  

 Witte/ Jacoba Witte - Démes. 

vrij  10 dec. Zekere intentie. 

 

PAROCHIEKRONIEK 
 

Door het Doopsel in de Kerk opgenomen:  

Caspar Antonie Sitters, zoon van de heer en mevrouw Sitters-Tol. 

Overleden: Richarda Maria Schothorst, 90 jr. 

 

MEDEDELINGEN 

 

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

november hebben een aantal veranderingen plaatsgevonden:  

1. 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: 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.  



 

 4 

Pastoor A.J. Huitink: 06-20570669 of  

Diaken J.A.M 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.  
 

Mededeling aan alle parochianen van de samenwerkende paro-

chies van het Parochieverband Eemland, de H. Nicolaas parochie 

Baarn en het Biltse Parochieverband. 
 

Deze week ontvingen de bestuurders van de samenwerkende paro-

chies van de aartsbisschop van Utrecht, Mgr. Dr. W.J. Eijk, de brief 

waarin hij ons laat weten van harte in te stemmen met de aan hem 

voorgestelde naam van de nieuwe parochie die na de fusie zal ont-

staan.  

In goed overleg tussen pastoraal team, lokale besturen en leden van 

de stuurgroep is aan de bisschop één naam voorgedragen. We zijn 

blij dat de bisschop, binnen een maand tijd, de door ons voorgestelde 

naam heeft bevestigd.  

De naam van de nieuwe parochie luidt: 
 

HH. Martha en Maria parochie 
 

Heel nadrukkelijk is gekozen voor twee Bijbelse vrouwen: Martha en 

Maria. Beiden onderhielden op eigen wijze een persoonlijke band 

met Jezus. Het is niet onbelangrijk om te vermelden dat deze Maria 

niet de moeder van Jezus is. Zij is de zus van Martha. In het Ka-

tern/de Paraplu/ Kerkvenster zult u binnenkort een uitgebreide toe-

lichting kunnen lezen op de keuze voor deze naam en haar betekenis 

voor onze nieuwe parochie. 

mailto:secretariaat@nicolaasnet.nl
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De kerken behouden overigens de naam van hun oude patroon. De H. 

Nicolaas, patroon van onze parochie blijft behouden als naam voor 

onze locatie. 

 

Liturgie  
 

28 november 10.00 uur            Gezinsmis 

Op deze 1
e
 zondag van de Advent is het thema: 

Wandel in het licht. 
De nacht is voorbij, de nieuwe dag breekt aan. Hoe ziet jouw dag 

eruit? 

De Wit Russische kinderen die in Baarn logeren, zullen een lied zin-

gen en het eerste kaarsje van de adventskrans wordt aangestoken. Na 

de Mis is er gelegenheid om elkaar onder het genot van een kopje 

koffie in het Trefpunt te ontmoeten. 

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

ook  tijdens de Mis heen gebracht mogen worden.  
 

vrijdag 3 december 10.00 uur      H. Mis voor ouderen 

De laatste eerste vrijdag van het jaar is er weer een H. Mis voor ou-

deren. Na de H. Mis bent u van harte welkom in het Trefpunt om 

onder het genot van koffie of thee bij te praten. 

    

woensdag 8 december 19.00 uur      avondmis in de Kerk 
Vandaag viert de Kerk het Hoogfeest van de Onbevlekte ontvangenis 

van de Maagd Maria. De H. Mis is om deze reden niet in de dagkapel 

maar in de Kerk. 

 

Verkondiging        jeugd 

 

1 en 8 december 08.00 uur           Vrienden van Jezus 

De Adventskrans hangt.  

We bereiden ons voor op de komst van Jezus. 

Samen bidden, luisteren naar een verhaal en zingen.  

Door Jezus gevoed ben je weer op tijd op school. Kom je ook? 
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Kinderpagina 
 

Er was eens….. 

Zo beginnen de meeste sprookjes. Dit keer ook een sprookje.  

Althans daar lijkt het op maar het is echt gebeurd! 
 

Er waren eens een man en een vrouw die graag een kindje zouden 

krijgen. Ze baden veel tot God en na een tijd werd hun wens ver-

hoord. De man heette Joachim, de vrouw Anna. En ja, God gaf hen 

een lief dochtertje. Miriam noemde ze Haar. Miriam is in het Neder-

lands Maria. 

Maria groeide op en leerde God kennen. Zij leerde net als de andere 

Joodse kinderen de psalmen en de verhalen uit het Oude Testament. 

Psalmen zijn liederen, vooral van koning David.  

Wat opviel? Ze deed nooit iets verkeerd. Ze was een goed meisje. 

Verder viel er niets op. Ze kwam niet uit een rijk gezin. Ze zou ook 

niet met een rijke man trouwen. Want toen ze al wat ouder was, ver-

loofde ze zich met Jozef, een eenvoudige timmerman. Hij moest hard 

werken om de kost te verdienen. En dat moesten zo veel mensen. 

Toch had God Haar uitgekozen om…? 
 

Op een dag  kreeg Maria bezoek.  

En niet zomaar bezoek.  

We weten niet precies wat ze aan het doen was. 

Was ze aan het bidden? Of was ze stilletjes wat 

in haar huisje aan het doen? Dat is niet bekend. 

Maar wat we wel weten is dat er héél belangrijk 

bezoek kwam. De kamer waar zij was, werd opeens heel licht.  

Er klonk de stem van een engel: ”Verheug U begenadigde, de Heer is 

met U.” Dit zelfde zeggen wij als wij het Wees Gegroet bidden: 

”Wees gegroet, Maria, vol van genade de Heer is met U.” 

De engel, Gabriël heet hij, zei dat Maria moeder van een Zoon zal 

worden die zij Jezus moet noemen. Hij zal de Verlosser van de we-

reld worden.  

En op zijn komst bereiden we ons samen met Maria voor in de Ad-

vent. Kom Heer Jezus kom! 
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Verkondiging      volwassenen 
 

Bezinningsdag 27 november                                               Trefpunt 
Nog een laatste aanmoediging.  

U weet dat er op zaterdag 27 november een bezinningsdag wordt 

gehouden? U heeft u niet opgegeven, maar wilt toch graag komen?  

Van harte welkom.  

We starten om 10.00 uur met een Eucharistieviering 

Pastoor Huitink zal ons deze dag begeleiden en de overwegingen 

houden.  

 

6 december 20.15 uur                                         Thema-avond  

In de Adventstijd gaan we samen nadenken over het thema  

het Kruis en de geboorte. 
Wat vieren we nu werkelijk met Kerstmis? 

We nodigen iedereen uit om deze avond mee te maken. 

   

7 december 10.00 uur Koffieochtend ouders van jonge kinderen 

De vorige bijeenkomst kon geen doorgang kon vinden.  

Daarom spreken we vandaag over: 

Blijf altijd voor God als een klein kind voor zijn moeder. 
Doordat het Trefpunt en de bibliotheek op 8 december bezet zijn, kan 

de avondbijeenkomst geen doorgang vinden. 

 

8 december 10.00 uur        ..in ’t voetspoor van Maria 

Op een Maria feestdag komen wij in Haar voetspoor bijeen. 

Ook bij ons zal het thema zijn: 

het Kruis en de geboorte. 
Dat het een goede voorbereiding op Kerstmis mag zijn. 

We starten om 10.00 uur in de dagkapel. 

 

Diaconie 

De MIVA collecte heeft € 150,00 opgebracht. De collecte voor We-

reldmissiemaand bracht € 255,00 op. 
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Kledingactie Mensen in Nood 
De op 25 en 26 oktober gehouden inzameling heeft ruim 2900 kg 

kleding opgebracht. In de loop van 2010 is in het Poorthuis 1540 kg 

gebruikte kleding gebracht. Dit jaar in totaal dus 3450 kg. 

Namens Mensen in Nood hartelijk dank voor uw bijdrage. 

W.J.Peters. 

 

Gemeenschap  
 

Kerstactie 2010 voor beide parochies RKVB 

De afgelopen twee weken is er gecollecteerd voor de jaarlijkse kerst-

actie van beide parochies. Wanneer men u niet thuis heeft getroffen 

en u wilt deze actie, die tot doel heeft een attentie te bezorgen bij 

allen die onze aandacht en zorg nodig hebben, toch steunen dan kunt 

u uw bijdrage overmaken op:  

rekeningnummer 30.47.52.762 t.n.v. R.K.V.B. inzake kerstactie.    

 

Van onze plaatselijke Raad van Kerken 

”Een bijzonder gebaar.” 

In het voorjaar werd de Raad van Kerken verrast:  

Een echtpaar, dat zich sterk betrokken voelt bij het werk van de Raad 

van Kerken Baarn, bood aan om aan de Raad een schenking te doen 

van 10.000 euro. Binnen de Raad is dit op 9 juni 2010 besproken: 

besloten is de gift dankbaar te aanvaarden en op een zowel creatieve 

als zorgvuldige wijze tot toekenning te komen. Door de gulle gevers 

waren namelijk enkele voorwaarden gesteld: de som geld moest na-

drukkelijk besteed worden aan projecten en activiteiten, waarmee de 

aangesloten kerkgenootschappen al een bepaalde band hebben. Ook 

wordt er veel waarde gehecht aan kleinschaligheid, geen (of minima-

le) overheadkosten en praktische hulp t.b.v. buitenlandse projecten. 

De leden zijn in de zomer in de gelegenheid gesteld via hun ”achter-

ban”(de kerkgenootschappen) kandidaat-projecten in te dienen.  

Na een zo zorgvuldige mogelijke afweging zijn er van de 14 oor-

spronkelijk ingediende projecten 8 overgebleven, waarop ieder van 

de leden stemmen uit kon brengen. Van ieder project was er een be-
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schrijving van de concrete doelen, waaraan men graag een eventuele 

gift zou willen besteden. Door een stemming in september, waarbij 

ieder lid een ”top 3”in kon dienen is zo democratisch mogelijk de 

volgende uitslag ontstaan: 

Projecten met de meeste stemmen: 

- Ondersteuning bij realisatie van een timmerwerkplaats in Kumasi 

(Ghana):       € 3.000,= 

- Kindertehuis Pinokio, Brazilië:    € 1.000,= 

- Ondersteuning ontwikkelingsproject in Argentinië (jeugdopvang):

        € 2.000,= 

- Velké Mezirici reparatie van het dak van de kerk: € 2.400,= 

Het nog resterende bedrag is verdeeld over de overige vier projecten - 

met een lager maar wel gelijk aantal stemmen - met als resultaat:  

- T.b.v. het project ”Baarn helpt Peris” de vervanging van kozijnen 

van de lagere school in Peris (Roemenië) mede mogelijk maken:

        € 400,= 

- Medisch onderwijs in Malawi ondersteunen via stichting Stomuom:

        € 400,= 

- Ondersteuning van een project van ”Kerk in actie”: ”Kinderen in de 

knel”       € 400,= 

- Project in Shirati (Tanzania): planten van bomen en verstrekken van 

elementaire zaken als meel, bonen, zeep   €    400,= 

De projecten zijn geïnformeerd en inmiddels zijn de giften beschikbaar 

gesteld; de eerste reacties sterken ons in de overtuiging, dat de giften 

goed en effectief besteed gaan worden. Vertegenwoordigers van de pro-

jecten willen veelal t.z.t. ook graag een terugkoppeling geven over de 

daadwerkelijke besteding, hetgeen de betrokkenheid alleen maar ver-

sterkt.  

Wisse Zantema, penningmeester van de Raad van Kerken-Baarn 
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Restauratie 
                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

DE PAUS EN ZIJN GEBEDSINTENTIES 
 

 

Pauselijke gebedsintenties voor december 2010 

Dat de ervaring van het lijden tot een beter begrip moge voeren van 

situaties van ziekte en pijn, waarin alleenstaanden, zieken en bejaar-

den verkeren, en allen ertoe mag stimuleren hen met edelmoedigheid 

tegemoet te treden. 

 

Dat de volken der aarde hun deuren mogen openen voor Christus en 

zijn Evangelie van vrede, broederschap en gerechtigheid. 

 

Kerstkaarten.    
 

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

kerkportaal te koop aangeboden, waarvan de opbrengst be-

stemd is voor de restauratie van de ramen! De prijzen bedra-

gen: 

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 voor 

anderen wilt kopen. 

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 

 

http://www.katholiek.org/pictures/wapen-b16-groot.gif
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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 december speciaal aandacht voor: 

het kerkelijk jaar. 

 

Catalogi bibliotheek op website 
Vanaf heden zijn de catalogi van de parochiebibliotheek beschikbaar 

via de website (www.nicolaasbaarn.nl). dat betekent dat u de boeken 

en films kunt zoeken op titel, trefwoorden en beschrijvingen. Klik op 

”groepen” en dan op bibliotheek. 

 
 

Brief aan God over de zondag. 
 

Lieve Heer, 
Het spijt me dat U zondag op zo’n vreemde dag hebt ge-
plaatst. 
Ziet U, het zit zo: Wij zouden veel beter en geregelder naar 
de kerk kunnen gaan als U een andere dag had gekozen.  
Nu is het juist die dag die volgt op een week hard werken. 
Meestal zijn we die dag erg moe en willen wij wat uitrus-
ten. Bovendien gaat er ook nog een zaterdag aan vooraf. 
Mijn man zit dan te knutselen aan de auto en de kinderen 
en ik hebben ook van alles te doen. 

http://www.nicolaasbaarn.nl/
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’Avonds gaan we dan dikwijls uit of wij ontvangen bezoek. 
Van vroeg naar bed gaan is dan geen sprake. Kunt U ons 
dan kwalijk nemen dat wij de volgende dag graag een beet-
je uitslapen? 
Verder valt het ons op dat het juist ’s zondags vaak guur en 
koud is en dat het regent. 
En ís het dan een keer mooi weer, dan willen wij er wel 
eens op uit. Naar het strand of zo. Tenslotte zitten wij al-
tijd in de stad en zoals ik al zei: ’s zaterdags komt er niet 
veel van. 
Ziet U Heer God, ik schrijf dit omdat ik zo graag wil dat U 
de zaak ook eens van ons standpunt beziet. Het is echt niet 
onze schuld of onwil dat wij ’s zondags zo weinig in de 
kerk komen. We zouden graag willen en we weten dat het 
moet en ook dat we het nodig hebben. 
Wij willen alleen maar zeggen, dat het werkelijk niet kán 
en wij hopen dat U ons zult begrijpen. 
Uw toegenegen, 
I.K. Ben te Druk. 
 

Brief van God aan I.K. Ben te Druk, 
 

Wat heb ik je toch een zwaar kruis opgelegd door mijn dag 
op zondag te laten vallen en dat nota bene nog wel na een 
vrije zaterdag.  
Maar ik zal het je uitleggen: 
De maandag is vanouds bedoeld als wasdag en op dinsdag 
wordt de was gestreken. Op woensdag knoopjes aanzetten 
en met de kinderen de vrije middag doorbrengen spelen 
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en rondrijden naar clubjes en vriendjes etc. Op donderdag 
krijgen de slaapkamers hun wekelijkse beurt en op vrijdag 
wordt de rest van het huis gedaan om jouw bezoek in het 
weekend waardig te kunnen ontvangen. Dan kun je zater-
dag lekker uitslapen en je boodschappen doen en je man 
kan dan na vijf dagen werken aan zijn auto knutselen. 
Ja… en nu die zondag hé? 
Dan mag je op visite bij Mij, want Ik wil dan met jou even 
bijpraten, weer of geen weer, strand of geen strand, zin of 
geen zin. 
Zes dagen van de week kijk ik dag en nacht naar je om: als 
je thuis bent, voor een stoplicht staat, in de supermarkt 
loopt, niet in slaap kunt komen. Altijd overal ben ik bij 
jou. 
En nu wil ik gewoon dat je op mijn dag bij Mij op bezoek 
komt en regelmatig bij Mij aan tafel komt. 
Ik ben blij dat je zo graag wil komen en dat je ook weet dat 
het moet en dat je beseft dat je het nodig hebt. 
Daarom verwacht Ik je, elke zondag. 
Je Hemelse Vader. 
 

Wist u dat: 
 Er sinds 29 oktober 30 Wit Russische kinderen uit de omgeving 

Tsjernobyl in Baarn logeren om aan te sterken? 

 Dat deze kinderen thuis in armoedige omstandigheden leven en 

sommigen niet meer hadden dan de kleding, die ze bij aankomst 

droegen? 

 Dat ze vanuit onze parochie iedere maandag catechese krijgen en 

op speelse wijze meer over Jezus en Zijn liefde te horen? 
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 Dat ze de laatste Doe-middag meegedaan hebben en na afloop 

genoten hebben van de door parochianen gebakken pannenkoe-

ken? 

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: 28 november 08.45 - 09.45 uur.  

Vrienden van Jezus 1 & 8 december 08.00-08.20 uur. Zie elders. 

Kinderclub 15 & 22 november 18.45 – 19.45 uur. 

Vormselgroep 21 & 24 november. Zie elders. 

Doe-middag deze periode niet 14.00 – 15.30 uur. 

Teen Challenge 28 november 19.30-20.30 uur. Eemnesserweg 

88. 

Jongeren 10 december  20.00 uur. 

Ouders van jonge kinderen:  

 7 december 10.00 – 11.30 uur. Zie elders. 

 -- 20.00 – 21.30 uur vervalt deze keer. 

Thema-avond 6 december 20.15 uur. Zie elders. 

In ’t Voetspoor van Maria 8 dec. 10.00 uur dagkapel. Zie elders. 

Meditatieavond  -- 19.30 uur.  

Bijbellezen I 2 december 10.00 – 11.30 uur. 

Bijbellezen II 9 december 09.30-11.00 uur. 

Bijbellezen III 29 november 20.15 – 21.30 uur. 

RKVB deze keer niet 20.15 uur.  

Bezinningsdag 27 november. Zie elders. 

Boekentafel deze periode niet. 

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 17 dec. 19.45 uur. 



 

 15 

AGENDA H.H. MISSEN & VIERINGEN 
 

zaterdag      27 nov. 19.00 uur H. Mis.     

zondag        28 nov. 1
e
 zondag van de Advent.  

10.00 uur Gezinsmis. Zie elders. 

dinsdag       30 nov. H. Andreas, apostel  

vrijdag         3 dec. 10.00 uur H. Mis voor ouderen. 

zaterdag       4 dec. 19.00 uur H.Mis met samenzang. 

zondag         5 dec. Christus Koning 10.00 uur Hoogmis Missa 

honorem Sti. Nicolaï J.Haydn. 

maandag      6 dec. H. Nicolaas, bisschop. 

dinsdag        7 dec. H. Ambrosius, bisschop en kerkleraar. 

woensdag    8 dec. Onbevlekte Ontvangenis van de H.Maagd Ma-

ria. Zie elders.  

 

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, ingang Trefpunt 

Telefonisch dinsdag/ donderdag van 9-12 uur: 035-5412975 

e-mail: secretariaat@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. 21 van 11 tot 25 december uiterlijk 

maandag 29 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:secretariaat@nicolaasnet.nl
mailto:pastoor@nicolaasnet.nl
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