
        
 

 

             Jaargang 43, nr. 21  11 – 25 december   

 

Advent = Je bezinnen op je houding ten opzichte van God, onze 

naaste. 

In de advent, de vier ’weken’ voorafgaand aan Kerstmis, wachten wij 

op de komst van het kind Jezus. Het is een periode van verlangen en 

verwachting. Waarom verlangen wij zo naar Jezus, waarom ver-

wachten wij Hem òf wat verwachten wij van Hem? En hoe kunnen 

wij dit in relatie brengen met ons eigen leven? Wat verwachten wij 

van ons leven in deze soms chaotische wereld? Welke verlangens 

hebben wij? 

De traditie waarin wij leven biedt ons een visionaire weg van voorbe-

reiding op het grote gebeuren, de geboorte van de Messias, onze Ver-

losser. Hij zal ons een geheelde wereld aanbieden, waaruit armoede 

en onrecht, haat en nijd, volkenmoord en oorlog verdwenen zijn. Hij 

zal ons de weg naar vrede en gerechtigheid, liefde en samenleven 

wijzen. En wij? Wij zullen Hem toezingen ”Eer aan God in den hoge 

en op aarde vrede onder de mensen in wie Hij welbehagen heeft.” 

We verlangen zo naar die vrede en gerechtigheid. Al ruim tweedui-

zend jaar, en we mogen verwachten, weten het bijna zeker, dat men-

sen die voor zijn komst leefden, ook al de hoop hadden op vrede en 

gerechtigheid onder elkaar. 

Het zal niet van zelf gaan. Wij moeten er iets voor doen.  Daarom 

kwam Hij, Jezus, Zoon van God, op aarde, om ons voor te leven hoe 

wij dat zouden moeten doen.  

Zijn leven was bedoeld als voorbeeld voor ons, hoe wij met onze 

medemensen zouden moeten omgaan. Een samenleven in liefde en 

respect voor elkaar. Een leven, waarin wij de ander in zijn waarde 

laten. Òf wij nu arm zijn of rijk, daar kan je niet veel aan doen. Dat 

heeft te maken met wáár je wieg heeft gestaan. Wij moeten de ander 
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het recht gunnen op een leven in liefde en geluk, zonder honger òf 

het gemis van onderdak. Bovendien moeten wij elkaar het licht in de 

ogen gunnen. 

Jezus kwam ons het licht brengen, opdat wij zouden zien hoe het wel 

moet. Maar dat niet alleen! Hij kwam bovendien om ons de liefde 

van de Vader voor ons te tonen. Zijn Zoon zou sterven voor ons, om 

ons vrij te maken van de smet die Adam en Eva met hun hoogmoedig 

gedrag, door de appel te eten van de boom van goed en kwaad, op 

ons hebben overgebracht. 

De komende weken van voorbereiding op de geboorte van het kind 

Jezus mag een uitdaging zijn om ons te bezinnen op onze eigen hou-

ding tegenover God en de ander. 

Ik wens ons allen een gezegende Adventstijd toe. 

Pastoor A.J. Huitink 
 

MISINTENTIES 
 

za    11 dec. Overl. fam. van de Wurff – Post. 
zo    12 dec. Fam. Schothorst/ Gerard en Marian Boersma/ Voor een 

dierbare overl. echtgenoot en om de genade van beke-

ring te verkrijgen/ Overl. ouders Kuijer - van den Hoed/ 

Overl. ouders Daatselaar - Gieskens/ Overl. fam. Peters 

- Blom/ Uit dankbaarheid voor een jarige/ Wim 

Cosijnse en overl. ouders Cosijnse - Daselaar. 

vrij  17 dec. Zekere intentie. 

za    18 dec. Overl. Fam. Daselaar- Hool. 

zo    19 dec. Voor een dierbare overl. echtgenoot en om de genade 

van bekering te  verkrijgen/ mevr. A.H. Pel- de Vries. 

vrij  24 dec. Gezinsmis: Mariëlle Kerkhof - de Rijk/ Mw. Stassen - 

van den Bosch/  Mevr. Tegelberg - Schölvinck. 

 Nachtmis: Overl. ouders van Ernst - Schimmel/ Bob, 

Marguerite en Benoît Nieuwenhuys/ Vader en zoon 

Joop en Richard Hagelen/ Overl. ouders Ansinger - de 

Lange en hun zoon Paul/ Overl. ouders Mudden - Meij-

er en Joke Mudden/ overl. ouders Grouwstra - Hagen en 
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Arjan Kool/ Electa Schuring en haar kleinzoon/ Overl. 

ouders Kuijer - van den Hoed/ Overl. ouders en Domi-

nicus van Wijk.  
 

PAROCHIEKRONIEK 
 

Door het Doopsel in de gemeenschap van de Kerk opgenomen: 
Johannes de Jonge, zoon van dhr. en mevr. de Jonge-Trân;  

Pieter Reinout van Hussen, zoon van dhr. en mevr. Van Hussen-

Leenders. 
Overleden: De heer J. Schild, 81 jaar. 

 

MEDEDELINGEN 
 

UITERSTE DATUM KOPIE KERSTUMMER 
Het kerstnummer beslaat een langere periode. De kopie voor de peri-

ode 25 december tot 15 januari wordt op 13 december verwacht. 
 

Liturgie  
 

In de vierde week van de Advent zijn de liturgische vieringen op de 

volgende dagen en tijdstippen: 

zondag 19 december 15.00 uur  

Boeteviering in de dagkapel. Aansluitend gelegenheid tot biechten. 

dinsdag 21 december: 19.30 uur meditatie door pater Bots S.J. 

voorafgaand en na de meditatie en H. Mis gelegenheid tot biechten. 

woensdag 22 december: 19.00 uur H. Mis gevolgd door Rozen-

kransgebed. Tevens gelegenheid tot biechten. 

donderdag 23 december: 09.00 uur H.Mis; 

19.00 uur Vespergebed met uitstelling van het Allerheiligste en gele-

genheid tot biechten. 

Vrijdag 24 december: Geen biechtgelegenheid. 

19.00 uur: Gezinsmis 

We hebben ons in de Advent voor kunnen bereiden op de komst van 

Jezus, de Zoon van God.  
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Op de vooravond van Kerstmis komen we samen om de geboorte van 

Jezus te vieren. Jezus kwam op aarde om ons te verlossen van de 

door Adam en Eva gemaakte fouten. Hij is onze Redder. 

 
Jong en oud, u bent van harte welkom in deze Eucharistieviering. 

Voor de allerkleinsten is er een crèche.  

Eerste Kerstdag 15.00 uur: Kindje wiegen in de kerk. We gaan luis-

teren naar een mooi verhaal over Jozef en Maria en zingen samen 

kerstliedjes onder begeleiding van muziek. Natuurlijk mag je ver-

kleedt komen, als Jozef, Maria of herder. Iedereen is welkom, dus 

neem je vader en moeder, broertje(s) en/of zusje(s), ooms en tantes, 

opa’s en oma’s, vriendje(s) en vriendinnetje(s) allemaal mee. in de 

kerk. In het volgende Kerkvenster lees je er meer over. 
 

22.30 uur Nachtmis Missa brevis in G KV 140 W.A.Mozart. 
 

Verkondiging        jeugd 
 

15 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? 
 

15 december 18.45        Vormselgroep 
We zijn halverwege de Advent. Vandaag hebben we het over twee 

heel belangrijke sacramenten en wel het sacrament van de Doop en 

het sacrament van Boete en Verzoening. Pastoor Huitink zal jullie 

daar meer over vertellen. Aansluitend is er gelegenheid om het sa-

crament van Boete en Verzoening te ontvangen. De adventstijd is een 

goede gelegenheid om jullie hier op voor te bereiden. 
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Vormselgroep naar het Bijbels Museum. 
Zondag 21 november gingen wij op stap naar het Bijbels Museum, 

waar een speciale kunsttentoonstelling was:  

”Wonder boven Wonder” 

We begonnen deze dag eerst in de kerk met de Heilige Mis. Na de 

Heilige Mis gingen we met z’n allen naar het Trefpunt om te verza-

melen, daarna werden we met de auto door een paar vaders en moe-

ders naar het Baarns station gebracht. Op de heenreis naar het Bijbels 

Museum met de trein en de metro ging alles goed, alleen hadden we 

het een beetje benauwd in de metro door de drukte. Toen gingen we 

lopend naar het Bijbels Museum met onderweg nog een klein be-

zoekje aan ”De Pappagaai” een kerk, die midden in de Kalverstraat 

staat en waar je d.m.v. een kleine houten draaideur  naar binnen kan 

gaan. Als je niet weet waar de ingang is, loop je er zo voorbij. Daar-

na bezochten we het Begijnhof, waar een kleine schuilkelder staat. 

Als je in het Begijnhof bent, hoor je helemaal geen verkeerslawaai. 

Via een andere zijuitgang doorgelopen naar het Bijbels Museum, 

waar we vrij snel waren. Het Bijbels Museum heeft meerdere verdie-

pingen en veel zalen. We gingen eerst naar boven waar een prachtige 

maquette staat van het tabernakel. Op diezelfde verdieping zagen we 

oudheden uit Egypte: mummies, die we best eng vonden om te zien. 

De kunstwerken gemaakt door gehandicapten hingen door het hele 

museum. Het waren allemaal afbeeldingen van verhalen uit de Bij-

bel: Adam en Eva. Jonas en de Walvis, Maria en Jezus, de Barmhar-

tige Samaritaan enz. Het was leuk om al die kunstwerken te bekijken. 

Heel kleurig. Van enkele afbeeldingen waren tapijten gemaakt. Er 

werd ook een film gedraaid, waarin verteld  werd over de gehandi-

capten en hun bijzondere kunstwerken.  

Er moeten beslist veel mensen naar deze tentoonstelling gaan. Hij 

duurt tot 30-01-2011. Kijk op www.bijbelsmuseum.nl 

Nadat we even lekkere warme chocolademelk hadden gedronken, 

gingen we naar de kelder, waar de Bijbelzaal is. Het is een: Doe het 

zelf ruimte: je kan je  eigen naam schrijven of monniken werk maken 

met de letters van je eigen naam en er stond een computer, waarop je 

allerlei informatie kon vinden over de Bijbel. Helaas ging de tijd veel 

http://www.bijbelsmuseum.nl/
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te snel en we moesten naar huis. We liepen naar het trein/metro sta-

tion. We wilden met de metro want dat was handiger maar toen was 

er iets aan de hand waardoor we niet mee mochten dat was wel een 

beetje balen. Gelukkig kwamen we een conducteur tegen, die ons 

naar de goede trein bracht. In Duivendrecht moesten we weer over-

stappen  op de trein naar Baarn. Hierdoor hadden we een half uur 

vertraging, maar uiteindelijk kwamen we toch nog heel aan en wat 

een rust in Baarn vergeleken met Amsterdam!!!!!!!!!   

Het leek daar helemaal geen zondag, want alle winkels waren open. 

Uiteindelijk veel beleefd op deze bijzondere zondag.   

Met vriendelijke groet, 

Kevin de Rijk en alle andere groepsleden  

 

HET VREDESLICHT 

In Bethlehem geboren, 

een vlammetje eenzaam en klein, 

het wil zijn boodschap aan iedereen laten horen, 

het wil in alle harten zijn. 

Door een kind ontstoken en meegenomen, 

zo gaat het vredeslicht op reis. 

Per vliegtuig en trein in vele landen aangekomen, 

laat zich niet tegenhouden door sneeuw of ijs. 

Kom allemaal dit vlammetje halen, 

en kijk rustig naar zijn heldere licht. 

Dit vlammetje spreekt alle talen, 

en brandt voor volgend bericht: 

Vrede op aarde voor alle mensen, 

is wat wij willen, dat maakt ons blij. 

Hoe meer we hier aan denken, ons die vrede wensen, 

des te sneller komt die vrede dichterbij. 
Veronique Schlangen 

Gregor Brokampgroep Scouting Chevremont 
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18 december      Vredeslichtmanifestatie 

 

VREDESLICHTMANIFESTATIE 2010 
 

Scouts brengen Vredeslicht naar Nicolaaskerk. 
 

De actie ”Vredeslicht” is in 1986 ontstaan in Oostenrijk en is 

vandaag de dag uitgegroeid tot een internationale actie die door 

Scoutinggroepen over de hele wereld wordt ondersteund. 

Jaarlijks wordt door een kind het 

vredeslicht ontstoken aan de vre-

desvlam in Bethlehem. Per vlieg-

tuig wordt dit vuur naar Wenen 

overgebracht. Van daar uit zor-

gen scouts voor de verspreiding 

tot in veel andere landen, tot in 

de kleinste dorpen.  

Zo ontstaat er al meer dan 20 jaar vlak voor kerstmis vanuit dat ene 

kleine vlammetje een oceaan van licht. Het Vredeslicht is geen ma-

gisch symbool, dat vrede tovert. Het herinnert 

ons aan onze plicht ons voor de vrede in te zet-

ten. Het Vredeslicht is een teken van hoop.  
 

In 1996 kwam het vredeslicht voor het eerst naar 

Nederland. Scouts halen ook dit jaar het vredes-

licht op in Wenen en brengen dit per trein naar 

Utrecht. Op 18 december is daar een manifesta-

tie, waarbij scouts uit heel Nederland het vuur 

ophalen om door te geven.  

En zo wordt het vuur ook bij ons in de Nicolaaskerk gebracht. 

Hoe laat dat precies gaat gebeuren, was nog niet bekend bij het 

schrijven van dit stukje. Maar nadere informatie volgt, mondeling en 

via de website. 

We hopen dat velen erbij kunnen zijn. En als u een lantaarntje mee 

brengt, kunt ook u het vredeslicht ontvangen om door te geven. 
 

Voor informatie: Rosalien Knapen,  035 5420234 
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Kinderpagina 
 

Met Maria, de moeder van God, 

op weg naar Kerstmis. 
 

 

Dit keer zomaar wat teksten om over na te denken,  

om je te helpen bij je voorbereiding op Kerstmis. 
 

 

Maria is een arme moeder, 

maar zij schenkt ons de kostbaarste schat: 

Jezus Zelf, van wie wij alle genade ont-

vangen.  

 
 

 

Als je aan Maria denkt, denk je aan Jezus. 

 
 

Nog veertien dagen,  

dan vieren we de geboorte van Gods Zoon. 

Maak het wat stil in jezelf.  

Denk aan de reis die Jozef en Maria  

moesten maken. 

Aan Maria die moeder zou gaan worden, maar waar? 

Aan Jozef en Maria die nergens onderdak kregen. 

Maria en Jozef hadden enkel een ezeltje en wat spulletjes voor on-

derweg. 

God ging met hen mee. 

 

Zeg overdag maar vaak: 
 

“Kom Heer Jezus kom.” 
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Verkondiging      volwassenen 
 

21 december 19.30 uur          meditatie-avond pater Bots S.J.  

De Tien Geboden wekken misschien de indruk, dat zij vrijheid aan 

banden willen leggen: gij zult dit en gij zult niet dit en niet dat. Maar 

het omgekeerde is het geval. Wél is de vrijheid waartoe zij door God 

geroepen werden, geen liberale vrijheid in de zin van kunnen doen en 

laten wat zij maar willen, maar een geordende, gestructureerde vrij-

heid. Het was een bevrijding van Farao-dienst naar Jahwe-dienst, 

naar Gods-dienst. Een vrijheid niet ván, maar een vrijheid vóór, voor 

de dienst van God. Voor die vrijheid legden de eerste twee geboden 

het fundament: de liefde voor God en de eerbied voor Zijn naam als 

grondbeginsel en grondslag voor het nieuwe volksbestaan in vrij-

heid. Het derde gebod voegt er een nieuwe steen aan toe: maak één 

dag in de week vrij voor Hem die aan de oorsprong staat van de 

vrijmaking van het volk. De sabbat is een anticipatie op het eeuwige 

feest dat God eens de mens zal bereiden. Kunnen wij dat? Her-

ademen, werkeloos-zijn, vrij-zijn, spelen, feest vieren? Voor christe-

nen is de zondag niet zozeer de dag waarop gerust moet worden van 

de inspanningen van de afgelopen week, maar het is de dag waarop 

zij mogen deelnemen aan de rust van onze Heer Jezus Christus na de 

inspanning van het lijden en de dood. De christen stemt niet zichzelf 

tot rust, maar laat zich door Christus rustig maken. Op de zondag 

mag de christen deelhebben aan de rust van Christus. De meditatie 

wordt gevolgd door een korte aanbidding van het Allerheiligste en 

afgesloten met een Eucharistieviering. Voorafgaand aan de meditatie 

en na afloop is er gelegenheid tot biechten. 

   

Gemeenschap  
 

20 december 18.00 uur      Kerstavond RKVB 

De gezamenlijke maaltijd als begin van de kerstavond is inmiddels 

traditie geworden. Na de maaltijd vervolgen we de avond met een 

sfeervol programma, dat verzorgd wordt door het Ecclesiakoor uit 

Bussum. 
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Restauratie 

 

18 en 19 december `          verkoop kerstbloemwerk 

Na de  H. Mis is er in het portaal van de kerk een verkoop van kerst-

bloemwerk. De opbrengst  is voor de restauratie van de kerkramen. U 

kunt er kransen, mandjes maar ook opgemaakte manden  en schalen 

kopen of een bloemwerk met verlichting  of met een kaars. Er zijn 

zelfs bloemstukken te koop, die u op het graf van een dierbare kunt 

leggen; winterhard dus.   

Het is echt de moeite waard om dit allemaal te zien en te kopen. 
De dames van de bloemengroep. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 december t/m 2 januari 2011          Kerststallenroute 

 

”De weg van het Licht” in Baarn. 
 

De decembermaand is bij uitstek de maand van gezelligheid, van 

saamhorigheid. Juist dan voel je de hang naar traditie en sfeer. Er is 

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 
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weer behoefte aan warmte en aandacht voor elkaar. Met Kerstmis 

vieren miljoenen christenen de geboorte van Jezus en wat past er in 

deze tijd nu mooier dan de traditionele Europese kerststal. De kerst-

stal, vooral als tegenhanger van de commercie die ons leven zo be-

heerst, doet het weer goed in de winkels en wint aan populariteit. De 

leden van de kerststallenroute in Baarn willen juist deze prachtige 

Europese traditie in ere houden, want wat weg is krijgen we nooit 

meer terug. 

Daarom wordt voor het vijftiende jaar in Baarn de kerststallenroute 

gehouden: in Baarnse privétuinen staan ruim 60 traditionele kerst-

stallen en -taferelen, voor het merendeel door de bewoners zelf ver-

vaardigd. Er is een grote variatie: stallen, schilderijen, wandkleden, 

kinderkerststallen en nog veel meer. Voor Baarnaars is deze route al 

jarenlang een begrip, maar ook mensen van buiten Baarn weten al-

lang de weg naar de Baarnse stallen te vinden. Dit is een voor Neder-

land unieke kerststallenroute geworden. 

De stallen staan vanaf zondag 19 december tot en met zondag 2 

januari. Zeker voor kinderen is deze route zeer aan te bevelen, te-

meer daar de stallen ’s avonds tot 23 uur goed verlicht zijn. 

U kunt deze gratis route overdag en ’s avonds zelf lopen, fietsen of 

(als het niet anders kan) er met de auto langsrijden. Het is aan te ra-

den om ’s avonds een zaklampje mee te nemen. De route draagt de 

naam ”De weg van het Licht” en aan de hekken vindt u de routebe-

schrijving, zodat u precies weet (met behulp van uw zaklampje) waar 

de volgende stal staat. Ook bij de Baarnse VVV is vanaf 14 decem-

ber de routebeschrijving te verkrijgen. De route begint áchter de Ni-

colaaskerk (Kerkstraat). De Nicolaaskerk is niet alle dagen open, wel 

deels op eerste en tweede Kerstdag, tot ongeveer 12.00 uur.  Raad-

pleeg onze website: www.kerststallenroute.nicolaasnet.nl. 

Er zijn ook enkele andere stallen in Baarn te bewonderen die niet op 

de route liggen. Informatie hierover vindt u ook op de website. Zó 

wordt Baarn een exclusief Kerststallendorp. 

Woont u op de route en wilt u zelf ook meedoen? U bent van harte 

welkom! Informatie bij mevr. J. van den Eshof-Ansinger in Baarn 

(tel. 035-5417622). 
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Route: De route start bij de voormalige kosterswoning achter de 

kerk. Routebeschrijvingen liggen ook in het kerkportaal. 

  

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. 

 

Ten slotte: 

In de Advent zingen we onder het communie-uitreiken op de zondag 

het oude maar o zo mooie Rorate Cæli desuper. Hieronder volgt de 

tekst in het Latijn en de vertaling: 

http://www.katholiek.org/pictures/wapen-b16-groot.gif
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Refrein: 

Rorate Cæli desuper, et nubes pluant iustum. 

Dauwt, hemelen, uit den hoge; en wolken, regent de Gerecht. 
 

1. Ne irascáris Dómine, ne ultra memineris in iquitatis: ecce civitas 

Sancti facta est desérta: Sion desérta facta est, ierusalem desolata 

est: domus sanctificationis tuæ et gloriæ tuæ, ubi laudaverunt te 

patres nostri. Refrein 
 

Wees niet vertoornd, Heer, gedenk niet langer onze schuld. Zie, 

de stad van de Heilige is een woestenij geworden, Sion is een 

woestenij geworden. Jeruzalem is verlaten, het huis van Uw ere-

dienst en Uw glorie, waar onze vaderen U loofden. 
  

2. Peccavimus, et facti sumus tamquam immúndus nos, et 

cecidimus quasi fólium univérsi; et iniquitátes nostræ quasi 

ventus abstulérunt nos; abscondisti fáciem tuam nobis, et allisisti 

nos in manu iniquitátis nostræ. Refrein 
 

Wij hebben gezondigd en wij zijn als onreine geworden, en als 

bladeren zijn wij allen afgevallen, onze zonden hebben ons, als 

een windvlaag, meegesleurd. Gij hebt Uw gelaat voor ons ver-

borgen en ons verpletterd onder de druk van onze schuld. 
 

3. Vide Domine afflictiónem pópuli tui et mitte quem missúrus es: 

emitte Agnum dominatorem terræ, de petra desérti ad montem 

filiæ Sion, ut áuferat ipse iugum captivitátis nostræ. Refrein 
 

Zie, Heer, de ellende van Uw volk, en zend Hem die Gij voorne-

mens zijt te zenden: zend het Lam, de beheerser der aarde, uit de 

rots der woestijn naar de berg van Sion’s dochter, om zelf het 

juk van onze slavernij weg te nemen. 
 

4. Consolamini, consolamini, pópule meus: cito véniet salus tua. 

Quare mæróre consúmeris, quia innovávit te dolor? Salvábo tew, 

noli timére, ego enim sum Dóminus Deus tuus, Sanctus Israel, 

redémptor tuus. Refrein 
 



 

 14 

Troost u, troost u, Mijn volk! Weldra zal uw redding komen. 

waarom wordt gij door droefheid verteerd, grijpt de smart u op-

nieuw aan? Ik zal u redden, wees niet bevreesd: Ik ben immers 

de Heer uw God, de Heilige van Israël, uw Verlosser. Refrein 

 

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: 12 december 08.45 - 09.45 uur.  

Vrienden van Jezus 15 december 08.00-08.20 uur. Zie blz. 4. 

Kinderclub 13 december 18.45 – 19.45 uur. 

Vormselgroep 15 december. Zie blz. 4. 

Doe-middag -- 14.00 – 15.30 uur. 

Teen Challenge 12 december 19.30 uur. Eemnesserweg 88. 

Jongeren 17 december 20.00 uur. 

Ouders van jonge kinderen:  

 -- 10.00 – 11.30 uur.  

 -- 20.00 – 21.30 uur. 

Thema-avond -- 20.15 uur.  

In ’t Voetspoor van Maria -- 10.00 uur dagkapel.  

Meditatieavond  21 december 19.30 uur. Zie blz. 9. 

Bijbellezen I -- 10.00 – 11.30 uur. 

Bijbellezen II 16 december 09.30-11.00 uur. 

Bijbellezen III 13 december 20.15 – 21.30 uur. 

RKVB 20 december 18.00 uur. Zie blz. 9.  

Boekentafel 18 en 19 december. 

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. 
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AGENDA H.H. MISSEN & VIERINGEN 
 

zaterdag      11 dec. 19.00 uur H. Mis.     

zondag        12 dec. 3
e
 zondag van de Advent.  

10.00 uur Hoogmis Gregoriaans Mis XVII. 

zaterdag      18 dec. 19.00 uur H. Mis met samenzang. 

zondag        19 dec. 4
e
 zondag van de Advent 10.00 uur Hoogmis 

Gregoriaans Mis XVII. 

 

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 zie de gewijzigde tijden op blz. 3 
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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. 22 van 25 december – 15 januari 2011 

uiterlijk maandag 13 december per mail. Geschreven of getypte kopij 

altijd uiterlijk donderdag 9 december bij het secretariaat 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 de H. Communie thuis 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
mailto:kerkvenster@nicolaasnet.nl

