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DE LIEFDEVOLLE GLIMLACH VAN GOD 

 EN DE KRIBBE VAN ONS HART 

 

Wat een wonderlijk verhaal is het kerstverhaal toch. Het is het bekendste 

stukje Evangelie, en toch word je, als je het bewust leest, getroffen door de 

inhoud. Aan de ene kant ben je vertederd door de lieflijkheid van het tafe-

reel. Je hebt zelfs de neiging om er een beetje sentimenteel van te worden. 

Bovendien: elke geboorte roept in de mensen eromheen toch iets op van 

verwondering. Als je dus bedenkt dat het hier om een wel heel bijzonder 

Kind gaat, dan word je werkelijk stil en kijk je toe. Je beseft dat je getuige 

bent van een gebeurtenis die in zijn lieflijkheid iets verbergt dat je niet kunt 

begrijpen. Je wordt ook getroffen door de liefdevolle zorg van Maria en 

Jozef, en door de nederigheid van de herders. Aan de andere kant is daar 

ook de hardheid in het verhaal: het niet welkom zijn, de volkomen afwe-

zigheid van alles wat bij een geboorte nodig is, de kou, het afstotende van 

het je Kind moeten neerleggen in een kribbe, een voederbak. Als je tot je 

laat doordringen dat het hier gaat om de lang verwachte Messias, de Zoon 

van de Allerhoogste, dan begin je een klein beetje iets te begrijpen van 

God. Hij is geen God waar je bang voor moet zijn, Hij is geen harde God 

die op afstand blijft. Hij is hier ook niet allereerst de Almachtige. Nee, Hij 

is klein, kwetsbaar, afhankelijk. Kortom, Hij is een en al uitnodiging om 

zorgzaam te zijn en lief te hebben. Als dit Kind glimlacht, is het een glim-

lach van God. Wat een wonderlijk geloof hebben wij toch, dat wij mogen 

geloven in een God die naar ons glimlacht met de lach van een Kind! Na-

tuurlijk weten we wel dat dat ook een oproep inhoudt om naar elkaar toe, 

en vooral naar de behoeftige medemens, iets van die liefde over te brengen. 

En dat moeten we zeker ook doen. Maar laten we niet te snel voorbijgaan 

aan het wonder, waar we getuige van mogen zijn. Want als we Kerstmis 

vieren, vieren we niet alleen wat 2000 jaar geleden gebeurde. We vieren 

ook dat het hier en nu gebeurt, en wel aan ons zelf. Jezus wordt bij ons 

geboren. We keken in de Advent er niet alleen naar uit om nu getuige te 
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mogen zijn van zijn geboorte. Nee, stilletjes, misschien onbewust, hoopten 

we dat dat wonder ook aan ons zelf zou plaats vinden. Wie gelooft is 

voortdurend, met vallen en opstaan op zoek naar een band met God. Wie 

gelooft, opent de kribbe van zijn hart, ook al weet hij dat zijn hart vaak 

hard en koud is. Hij beseft dat hij de liefdevolle warmte van dit Kind nodig 

heeft. En hij dankt God voor zijn glimlach. Wat een wonder is Kerstmis 

toch! 

Mede namens pastoor Huitink wens ik u dan ook een Zalig Kerstmis toe. 

J.A.M. Nieuwenhuis, diaken 

 

MISINTENTIES 
 

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

den Bosch/ Mevr. Tegelberg – Schölvinck/ Marinus van de 

Voort/ Overl. ouders Van Oostrum-de Gooijer/ Overleden 

ouders, zus en zwagers. 

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

erite en Benoît Nieuwenhuys/ Vader en zoon Joop en Richard 

Hagelen/ Overl. ouders Ansinger - de Lange en hun zoon 

Paul/ Overl. ouders Mudden - Meijer en Joke Mudden/ overl. 

ouders Grouwstra - Hagen en Arjan Kool/ Electa Schuring en 

haar kleinzoon/ Overl. ouders Kuijer - van den Hoed/ Overl. 

ouders en Dominicus van Wijk/ Jan Kuijer/ Anton Hooijdonk 

en Daniel Pelletier. 

za   25 dec. Overl. ouders Van Lierop-Vos/ Overl. Ouders Collard- Fran-

ken/ Geer Veltkamp/ Johan Verdegaal en Familie/ Volkert de 

Weijer/ Riek Schothorst. 

zo   26 dec. Fam. Schothorst/ Gerard en Marian Boersma/ Anthon van 

Rijn/ Voor een dierbare overl. echtgenoot en om de genade 

van bekering te verkrijgen/ Piet Nieuwenhuis en zijn klein-

zoon/ Overl. ouders Hilhorst-Hartman/ Gerardus Voskuilen/ 

Overl. ouders Bertus en Dinie de Ruiter-Vermeulen/ Overl. 

ouders Daatselaar- Gieskens. 

wo 29 dec. Overl. ouders Hoogeboom-Janse. 

za     1 jan. Volkert de Weijer/ Overl. ouders Hilhorst-Hartman. 
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zo     2 jan. Gerard en Marian Boersma/ Jacoba Witte-Demes/ Mieke 

Verhoeven-Rimmelzwaan/ Caroline en Everard van Weede 

van Dijkveld/ Maurits van Weede/ Paula Heurkens-Witte/ 

Voor een dierbare overl. echtgenoot en om de genade van be-

kering te verkrijgen/ Petrus Wilhelmus Diekman/ Overl. ou-

ders Kuijer- Hasselbach/ Dhr. A.G. Huurdeman/ Fam. 

Bouwmeester-Hartman/ Riek Schothorst/ Volkert de Weijer/ 

Anton Hooijdonk en Daniel Pelletier. 

vrij   7 jan. Cornelia van Duuren-Tiemessen. 

zo     9 jan. Overl. ouders Kok-van den Heuvel/ Jan van Loon/ Overl. 

ouders Kuijer-van den Hoed/ Fam. Schothorst/ Gerard en Ma-

rian Boersma/ Voor een dierbare overl. echtgenoot en om de 

genade van bekering te verkrijgen/ Overl. ouders Van Lierop-

Vos/ Jan Kuijer. 

 

PAROCHIEKRONIEK 
 
Overleden: De heer Christoffel de Weerd, 79 jaar. 

 

MEDEDELINGEN 

 
Zoals gebruikelijk gaat medio januari 2011 de actie Kerkbalans weer van 

start. Kerkbalans is bedoeld om onze Nicolaasparochie financieel te on-

dersteunen, zodat er een basis is om zoveel mogelijk activiteiten van de 

parochie te financieren. 

 

Het gebruik van een toezeggingsformulier heeft de afgelopen jaren een 

zeer goed resultaat gehad. Het aantal deelnemers aan de actie Kerkba-

lans is gestegen en daarmee ook de opbrengst. Daarom ontvangen de 

parochianen ook in januari 2011 weer een aan hun geadresseerde en-

velop met o.a. een nieuw toezeggingsformulier. 

 

Zoals elk jaar verwachten wij dat veel parochianen en lezers van het Kerk-

venster onze Nicolaasparochie naar draagkracht financieel zullen onder-
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steunen. Want zonder ondersteuning en inzet van zoveel mogelijk mensen 

kan de parochie niet bestaan. 

 

WIJ REKENEN OP UW STEUN. 

 

Fusieberichten 

  

HH. Martha en Maria  Naam voor de nieuwe parochie 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zonder naam besta je niet. Bij je geboorte krijg je een naam. Dat geldt ook 

voor een parochie, die geboren wordt. Zoals ouders voor de geboorte een 

mooie en passende naam zoeken, zo is er ook nagedacht over de naam van 

de  nieuwe parochie die ontstaat bij de fusie van de ’oude’ parochies in 

Eemnes, Baarn (2x), Soest, Soesterberg, De Bilt, Bilthoven en Maartens-

dijk. 

De bisschop heeft het voorstel van parochiebesturen en pastoresteam over-

genomen. Vanaf de fusiedatum wordt de nieuwe parochie gedoopt met de 

naam HH. Martha en Maria. 

Martha en haar zus Maria zijn twee bijbelse vrouwen, die in Bethanië 

woonden. Lazarus, die door Jezus werd opgewekt, is hun broer. Maria is 

dus niet de moeder van Jezus. Maria/ Mirjam is een veel voorkomende 

Joodse meisjesnaam. 
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Martha en Maria hebben ieder hun eigen identiteit. Beiden onderhielden op 

een persoonlijke manier een band met Jezus. Martha is bekend omdat ze in 

beslag werd genomen door de zorgen van alledag (Lucas 10,38-42).  

Onverwacht kwam Jezus bij haar en dat gaf een hoop drukte en gedoe. Ze 

had even geen tijd om naar Jezus te luisteren. Gastvrijheid is een heel be-

langrijke oosterse deugd.  

Maria maakte een ándere keuze. Zij zit als ’leerling’ neergeknield aan de 

voeten van de Heer. De een luistert, de ander doet.  

Martha ergerde zich dat Maria daar maar zat te luisteren en niets deed. Je-

zus gaf Maria gelijk. Je moet weten wat het voornaamste is in je leven van 

alledag. 

In het Johannesevangelie (hoofdstuk 11, Opwekking van Lazarus) is Mar-

tha de eerste vrouw die haar geloof in Jezus uitspreekt: ”Ik geloof vast dat 

u de Messias bent, de Zoon van God die in de wereld komen zou.” (Joh. 

11,27). In Joh. 12 is Martha degene die Jezus zalft met kostbare olie. 

Deze naam voor een parochie geeft aan wie wij willen zijn: leerlingen van 

Jezus, die luisteren naar Zijn Boodschap. Martha wordt net als wij soms 

meegesleurd door alledaagse zorgen en drukte. Er zijn vele Martha’s onder 

ons. Martha staat voor het actieve ondernemerschap (opbouw en diaconie). 

Ze geeft duidelijk weerwoord en neemt zelf initiatief. Ook geeft zij vorm 

aan de gastvrijheid en de openheid die wij als parochie willen uitstralen.  

Maria staat voor de kernwaarde van ons geloof: midden in het dagelijkse 

leven de verbinding zoeken met Gods mysterie. Zij zal ons herinneren aan 

het belang van bezinning, catechese en liturgie.  

Ons leven is heilig en kostbaar. Dat besef moet je levend houden door je 

leven te heiligen en te verdiepen.. Deze bron van inspiratie maakt een groot 

verschil! Het verschil als tussen water en wijn. Het leven van alledag ver-

binden met het wonderlijke mysterie van ons bestaan. 

Namens het pastoraal team: 

F. Overbeek 

 

Als u dit bericht gelezen hebt, zult u misschien denken dat de ver-

trouwde naam van de H.Nicolaas zal verdwijnen, niets is echter min-

der waar. Alle locaties behouden hun vertrouwde naam, wij blijven 

dus de naam H. Nicolaas houden. 
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Liturgie  
 

vrijdag 24 december 19.00 uur    Gezinsmis 

   
Op kerstavond komen we om 19.00 uur in de kerk bij elkaar. Dan is er een 

Gezinsmis met als thema:  

Jezus is geboren 
Iedereen, maar speciaal de kinderen zijn van harte welkom op deze Eucha-

ristieviering op de vooravond van Kerstmis. Voor de allerkleinste kinderen 

is er een crèche. 

 

vrijdag 24 december  22.30 uur   

 
 

Plechtige Nachtmis:  Missa Brevis in G KV 140 W.A.Mozart. 

zaterdag 25 december 10.00 uur  Geboorte des Heren 
Plechtige Hoogmis: Missa brevis in G KV 140 W.A.Mozart. 
    

    15.00 uur  

KINDJE WIEGEN 

 

 
 

Beste allemaal,  

Op Eerste kerstdag is er Kindje wiegen in de kerk. We gaan luisteren naar 

een mooi verhaal over Jozef en Maria en zingen samen kerstliedjes onder 

http://www.juf2juf.info/illustraties/Projecten/kerstmis/images/maria_en_kind.gif
http://img.fotocommunity.com/photos/4604195.jpg
http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://www.vrangendael.nl/images/nieuws_kindjewiegen.jpg&imgrefurl=http://www.vrangendael.nl/nieuws_archief.htm&usg=__9064qrlqBcvRnBdwYhR3M8KqLJ8=&h=123&w=213&sz=27&hl=nl&start=24&tbnid=2Z8fFN4TAdMYSM:&tbnh=61&tbnw=106&prev=/images%3Fq%3Dkindje%2Bwiegen%26start%3D18%26gbv%3D2%26ndsp%3D18%26hl%3Dnl%26sa%3DN
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begeleiding van muziek. Natuurlijk mag je verkleed komen, als Jozef, 

Maria of herder. Iedereen is welkom, dus neem je vader en moeder, broer-

tje(s) en/of zusje(s), ooms en tantes, opa’s en oma’s, vriendje(s) en vrien-

dinnetje(s) allemaal mee. 

Tot dan! Groetjes Alice Nieuwenhuis 

 

zondag 26 december 10.00 uur Hoogmis          H. Familie 

op beide kerstdagen is de kerk tot 16.00 uur open! 
 

maandag 27 december H. Johannes, apostel en evangelist 

08.30 uur Lauden, 09.00 H.Mis            dagkapel. 

 

dinsdag 28 december  HH. Onnozele kinderen, martelaren 

08.30 uur Lauden, 09.00 uur H. Mis 10.00 uur aanbidding         dagkapel. 
 

woensdag 29 december    H. Thomas Becket, bisschop en martelaar 

08.30 uur Lauden, 19.00 uur H. Mis           dagkapel. 
 

donderdag 30 december 08.30 uur Lauden, 09.00 H. Mis   dagkapel.  

    19.00 uur aanbidding. 

 

vrijdag  31 december  H. Silvester I, paus 

19.00 uur              Oudjaarslof  

Te Deum Laudamus Gregoriaans. 

 

zaterdag  1 januari 2008  10.00 uur                     Nieuwjaar 
octaaf van Kerstmis: H. Maria Moeder van God 

 
Hoogmis:  Gregoriaans Mis VIII. 

 

zondag 2 januari 2008  10.00 uur  Openbaring des Heren 

Hoogmis  Mis in C A.Bruckner  

http://www.casa-in-italia.com/rom/images/Roma/Roma_SMaria_maggiore_apsismozaiek_Kroning_Maria.jpg
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Voor de allerkleinste kinderen is er een crèche.  

Na afloop is Nieuwjaarsreceptie in het Trefpunt. Een uitstekende gelegen-

heid om de pastoor, diaken, het bestuur en elkaar onder het genot van kof-

fie, thee of limonade de hand te schudden ter gelegenheid van het nieuwe 

jaar. 

  

vrijdag 7 januari                      10.00 uur H. Mis voor ouderen 

Op deze eerste vrijdag in het nieuwe jaar zijn de ouderen van harte welkom 

in de Mis voor ouderen. Na afloop is er een gezellig samenzijn in het Tref-

punt.  

 

Verkondiging        jeugd 

 

5 & 12 januari 08.00 uur                     Vrienden van Jezus 

Hallo jongens en meisjes, 

Komen jullie weer op woensdagmorgen uur naar de vrienden 

van Jezus?  Op voorspraak van Antonietta Meo hopen we dat er ook 

nieuwe kinderen zullen gaan komen. 

De dag met Jezus, onze Redder beginnen, is een goed begin! 

 

12 januari 14.00 – 15.30 uur                     Doemiddag 

 
 

Zit je op de basisschool … 

En weet je nog niet precies wat je  

op je vrije middag wilt gaan doen? 

Kom dan dit keer op woensdagmiddag 

naar het Trefpunt voor de 
 

DOEMIDDAG 
 

Dit keer is het thema: WIE, OH WIE HELPT? 
 

Groetjes en tot ziens op de Doemiddag! 
 

Mevr. Aleide,  030 2283015 & Mevr. Rosalien,  035 5420234 
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En zie, ze vonden het Kind in de kribbe,  

precies zoals de engel het hen had verteld.  
 

 

 
 

Verkondiging      volwassenen 
 

5 januari 10.00 uur                               ... in ’t Voetspoor van Maria … 

Het kruis en de tien geboden. 

Dat is het thema deze keer. Priester Oldenampsen zal deze ochtend voor 

ons verzorgen. 

We beginnen samen om 10.00 uur in de dagkapel.  
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10 januari 20.15 uur                 Thema avond 

God gaf Mozes op de berg Sinaï de Tien Geboden. Deze vormden de 

wet voor het Joodse volk. Jezus zegt later: ”Ik ben niet gekomen om 

de wet af te schaffen maar om deze aan te vullen”. Dat deed Hij 

door zijn uiterste daad van Liefde, de Kruisdood. Wat heeft het kruis 

met de tien geboden te maken? 

Priester Oldenampsen zal deze avond verzorgen. Omdat we een gastspre-

ker hebben wordt er een vrijwillige bijdrage gevraagd.  

 

11 januari 10.00 uur             Koffieochtend ouders van jonge kinderen 

12 januari 20.00 uur                                  Ouders jonge kinderen 

Het is in deze tijd niet zo eenvoudig om onze kinderen in het geloof op te 

voeden. Daarom komen er eens per maand ouders van onze jongste kin-

deren bijeen. Zij verdiepen zichzelf in het geloof, geven elkaar praktische 

tips, ontvangen nieuw materiaal om thuis te gebruiken en gaan zo gesterkt 

naar huis. Het thema van deze bijeenkomst luidt:  

”God is mens geworden in Jezus Christus. Leef naar zijn voorbeeld. Hij 

nodigt u uit: ”Leer van Mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart”. 

(Mt.11,29) 

 

Gemeenschap  
 

5 januari 20.15 uur                              Nieuwjaarsinstuif RKVB 

De woensdag is er voor alle leden in het Trefpunt een gezellige Nieuw-

jaarsinstuif met een leuke, leerzame quiz over ons mooie dorp Baarn. Dit 

alles onder het genot van een hapje en een drankje. Het bestuur hoopt dat 

vele leden van de gelegenheid gebruik maken om elkaar een Zalig en goed 

2011 te wensen.  

 

Restauratie 

 

”Grote Ramenactie” 
Allereerst een woord van grote dank aan alle parochianen die al hebben 

deelgenomen aan deze succesvolle actie. Op het bord bij de ingang kunt u 
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aan de rode stickers zien hoeveel ramen al een sponsor hebben. De op-

brengst is tot nu toe zeer aanzienlijk! Maar we zijn er nog niet. 

Deze ramenactie heeft een voortdurend karakter en daarom brengen wij 

tijdens deze kerstperiode de actie nog eens graag onder uw aandacht.  

Het valt ons op dat juist in deze periode het raam van de Geboorte-

aankondiging van de Verlosser extra in de belangstelling staat. Misschien 

brengt dit u op een idee… 

In het voorportaal (op de zuil voor donaties) liggen nog extra brochures 

met uitgebreide informatie en alle details van elk raam.  

Naast parochianen zijn er ook bedrijven die deze actie met geld onder-

steund hebben. Daarvan noemen wij: 

Verhuisbedrijf  G.J. Rigter & Co  Theater De Speeldoos 

Electroworld v.d. Meulen De Smaak van Echt  (Laan-

straat 124) 

Nogmaals, hartelijk dank. Uw ruimhartige steun maakt het mogelijk onze 

prachtige kerkramen in stand te houden. Voor nu en voor de toekomst ! 

Stichting Restauratiefonds Nicolaaskerk Baarn  tel. 541 3297 

Robert Wessels 
 

Kerstboodschap van de 33 mijnwerkers uit Chili 
 

Op 13 oktober 2010 is de wereld getuige geweest van de spectaculaire red-

ding van de 33 mijnwerkers uit een ingestorte mijn in Chili. Gestoken in 

een crèmekleurig shirt over hun mijnwerkerskleding heen, werden de man-

nen in een speciale capsule één voor één vanuit een diepte van 700 m. weer 

naar de oppervlakte gehaald om na een angstige tijd van 69 dagen weer 

herenigd te worden met hun dierbaren.  

Hun dankbaarheid aan God kwam tot uiting in de teksten op hun shirts.  

Op de voorkant stond: ”Dank aan God”.  

Op de achterkant de ontroerende woorden van Psalm 95:4 ”De diepten van 

de aarde zijn in Zijn Hand - met andere woorden God is overal bij ons”.  

Op de mouwen stond ”Jezus”. Jezus heeft immers ook hen van het donker 

naar het Licht gebracht!  

Wat een getuigenis!  

Hoe onzeker onze toekomst ook is, wij zijn in Zijn Hand. Wat een toepas-

selijke Nieuwjaarswens ligt ook voor ons hierin besloten! 
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Ik ben nieuwsgierig naar het katholieke geloof … 

Ik ben jong en katholiek, maar zit met zoveel vragen …   

Ik ben katholiek geworden, maar heb nog zoveel vragen … 

Ik ben heel mijn leven katholiek, maar ach, wat betekent het …. 

Ik wil zo graag met anderen over het katholieke geloof praten … 

Ik geloof niet, maar ben op zoek en heb veel vragen … 

Ik wil mijn geloof verdiepen … 
 

Misschien is dan CaFE iets voor U? 

CaFE staat voor Catholic Faith Exploration, 

In puur Hollands: Het Katholieke Geloof Verkennen. 

Alles draait om ontmoeting, uitleg en gesprekken. 

Toegankelijk voor iedereen. 
 

Acht bijeenkomsten. Acht thema’s. 

Er wordt ingegaan op vragen als: 

Heb ik de Kerk nodig? 

Ik ben gedoopt, gevormd … en wat nu? 

Wat betekent de H. Mis voor mij?  

Wat zijn heiligen en wat moet ik met hen? 
 

Komt u ook, misschien samen met iemand die u kent?  

U bent welkom in het Trefpunt, gelegen achter de Nicolaaskerk,  

Kerkstraat 17, 3741 AJ Baarn (ingang Johannes Vermeerlaan). 

Acht wekelijkse bijeenkomsten, van 19.30 – 21.15 uur.  

Dinsdagavond 11 januari 2011 gaan we van start! 

Het is, met het oog op de organisatie, prettig als u zich opgeeft. 

Maar weet dat u ook gewoon langs kunt komen om mee te praten. 

----------------------------------------------------------------------------- 
Opgavenformulier CaFE, in de parochie HH. Martha en Maria, 

locatie Nicolaaskerk te Baarn.  
 

Naam  ………………………………………………………......... 

Adres  ………………………………………………………......... 

Telefoon  …………  E-mailadres ...……………………..…. 

Leeftijd …………  man   vrouw   

Inleveren:  In de doos in het kerkportaal.  

  Bij Rosalien Knapen, Gaslaan 49, 3741 WK Baarn. 

Of aanmelden via het contactformulier op de website: www.nicolaasbaarn.nl  

http://www.nicolaasbaarn.nl/
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Bidden voor CaFE 

Voor het slagen van CaFE  wordt uw gebed gevraagd en dat speciaal op de 

avonden dat we bijeenkomen. Iedereen die de cursus op deze wijze wil 

steunen en ermee verbonden wil zijn, wordt uitgenodigd zich op te geven. 

U ontvangt dan de data en een speciaal gebed. 

U kunt zich op de volgende manier opgeven: 

 Via het contactformulier op de website: www.nicolaasbaarn.nl 

 Door het invulling van het opgavenformulier CaFE met de vermelding 

bidder en het formulier in de doos te doen in het kerkportaal 

 Telefonisch bij het secretariaat op dinsdag- en donderdagochtend van 

9.00 – 12.00 uur: 035-5412975. 
 

DE PAUS EN ZIJN GEBEDSINTENTIES 
 

 

Pauselijke gebedsintenties voor januari 2011 

Dat de rijkdommen van de geschapen wereld behouden blijven, op hun 

waarde worden geschat, en tot ieders beschikking mogen staan als kostbaar 

geschenk van God aan alle mensen. 
 

Dat de christenen tot volledige eenheid mogen komen om zo aan alle men-

sen van Gods universeel vaderschap te getuigen. 
 

 

 
 

De medewerkers van de bibliotheek bedanken iedereen die het afgelopen 

jaar door het schenken van boeken of een geldelijke bijdrage de bibliotheek 

gesteund hebben.  
 

In januari speciaal aandacht voor 

de nieuwe aanwinsten van 2010.  
 

25 december en 1 januari is de bibliotheek gesloten. 
 

http://www.nicolaasbaarn.nl/
http://www.katholiek.org/pictures/wapen-b16-groot.gif
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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: 9 januari 08.45 - 09.45 uur.  

Vrienden van Jezus 5 en 12 januari 08.00-08.20 uur.  

Kinderclub 10 januari 18.45 – 19.45 uur. 

Vormselgroep 12 januari 18.45 – 19.45 uur. 

Doe-middag 12 januari 14.00 – 15.30 uur. Zie blz. 8. 

Teen Challenge 9 januari 19.30 uur. Eemnesserweg 88. 

Jongeren 7 januari 20.00 uur. 

Ouders van jonge kinderen:  

 11 januari 10.00 – 11.30 uur. Zie blz. 10. 

 12 januari 20.00 – 21.30 uur. 

Thema-avond 10 januari 20.15 uur. Zie blz. 10.   

In ’t Voetspoor van Maria 5 januari 10.00 uur dagkapel. Zie blz. 9. 

Meditatieavond  -- 19.30 uur.  

CaFE 11 januari. Zie blz. 12 en 13.  

Bijbellezen I 6 januari 10.00 – 11.30 uur. 

Bijbellezen II 13 januari 09.30-11.00. 

Bijbellezen III -- 20.15 – 21.30 uur. 

RKVB 5 januari 20.15 uur. Zie blz. 10.   

Boekentafel -- 

Bibliotheek Aansluitend aan de H. Mis in het weekeinde, behalve 

op 25 december en 1 januari.  
 

Kinderkoor de Kerkuiltjes: vrijdags  19.00 uur. 

Volkszangkoor       :  donderdags 18.15 uur. 

Cantate Domino       :  donderdags 19.30 uur.  

Familiekoor        :  --   19.45 uur. 
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AGENDA H.H. MISSEN & VIERINGEN 
 

Van kerstavond tot en met 2 januari: zie blz. 6 en 7 

maandag        3 jan. H. Basilius de Grote en Gregorius van Nazianze.     

donderdag      6 jan. Openbaring van de Heer ( op zondag gevierd).  

vrijdag           7 jan. H. Raymundus van Penyafort, priester. 

Zaterdag        8 jan. 19.00 uur H. Mis  

zondag           9 jan. Doop van de Heer 

10.00 uur Hoogmis Gregoriaans Mis VIII. 

Donderdag  13 jan. H. Hilarius, bisschop en kerkleraar. 
 

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 verzoening 

vrijdag van 18.00 – 18.45 uur, behalve op 24 en 31 december.  
 

Wat kan koude, sneeuwval, plotselinge dooi en warmte uit de gewelven 

doen met kerkgebouw en orgel? 
 

Koude en sneeuw zorgen voor mooie witte daken. Als het dan plotseling 

dooit en de regenpijpen nog bevroren zijn, zorgen dooi en de warmte uit de 

kerk uit de gewelven er voor dat het smeltwater niet uit de goten weg kan. 

Dhr. Zwanikken liep in de goten boven de pilaren tot zijn knieën in de half 

gesmolten sneeuw. Dakgoten liepen over en het water lekte de kerk in. 

Door de koude is de lucht heel droog en trekt het hout van o.a. het orgel 

krom, waardoor sommige toetsen blijven hangen, met valse tonen als ge-

volg. 1 januari a.s. is Willem Vonk 20 jaar dirigent/ organist. Nu maar ho-

pen dat het orgel niet tegensputtert. Gefeliciteerd Willem.  
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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:    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. 44-01 van 15 januari -  uiterlijk maandag 3 

januari 2011 per mail. Geschreven of getypte kopij altijd uiterlijk donder-

dag 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

