
        
 

 

             Jaargang 44, nr. 01  15 – 29 januari 2011   

 

We zijn op weg gegaan, niet meer alleen maar: samen! 

 

Het nieuwe jaar is al begonnen. Maar gelukkig is het nog zo nieuw dat ik 

toch even wil terugblikken op het afgelopen jaar 2010. Wat is er veel ge-

beurd. Niet alleen in mijn leven, maar zeker ook in het leven van de H. 

Nicolaas parochie in Baarn. Het is nu ook precies een jaar geleden dat em. 

pastoor Kolkman hoorde dat hij nu definitief met emeritaat zou gaan.  

Ik was toen al op de hoogte van mijn aanstaande komst naar het Eemland-

se. Ik had de Nicolaas parochie ’stiekem’ een keer bezocht en kon de ver-

leiding niet weerstaan om bij ’Ot en Sien’ binnen te lopen. Samen met mijn 

goede vriend pastor Maagd kochten we er een paar beeldjes. We waren niet 

als priester herkenbaar, dus Corrie Nouwen had geen enkele notie wie wij 

waren. Dat hebben we ook zo gelaten. Inmiddels is het zover dat em. pas-

toor Kolkman en Emerans Stallen de pastorie hebben verlaten. De werklie-

den zijn al weer enkele dagen bezig geweest om de pastorie zo te verbou-

wen dat het aan de eisen van deze tijd (en de wensen van uw nieuwe pas-

toor!) voldoet. Ik ben me er goed van bewust dat met mijn komst er bij 

veel parochianen een gevoel van onzekerheid is ontstaan. Dat hangt niet 

alleen samen met mij maar zeker ook met het veranderingsproces waar de 

Nicolaas parochie aan deel is gaan nemen. Onze aartsbisschop heeft met 

mijn benoeming de samenwerking binnen het Eemlandse en Biltse een 

impuls willen geven. Nu we het nieuwe jaar 2011 zijn binnengetreden, durf 

ik wel te stellen dat hem dat is gelukt. Immers vanaf 1 januari 2011 zijn we 

(weliswaar nog informeel) één nieuwe parochie HH. Martha en Maria ge-

worden. De bisschop heeft de eerste aanzet gegeven door een nieuwe pas-

toor te benoemen voor het parochieverband Eemland en de Nicolaas paro-

chie in Baarn. Het is vervolgens de verdienste van de lokale bestuurders, 

met de bestuurders van het Biltse parochieverband, dat we naar elkaar heb-

ben gezocht en ons hebben laten vinden. Ik ben heel blij dat die beweging 

er is gekomen. We zijn van ver gekomen en hebben zeker geen gemakke-

lijke weg afgelegd. Er zullen zeker ook nog de nodige ’kilometers’ moeten 
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worden gemaakt. En die zullen ook niet altijd eenvoudig zijn, maar we zijn 

op weg gegaan samen, we zijn niet (meer) alleen.  

 

En die veranderingen dan? Die zullen zich voorlopig nog blijven manifes-

teren. We weten echter dat we ook daarin niet alleen staan en/of uniek zijn. 

Voor alle geloofsgemeenschappen van onze nieuwe HH. Martha en Maria 

parochie geldt dat. In de Nicolaas zal ik samen met mijn collega pastoraal 

werkster Wies Sarot voor u de eerst aanspreekbare pastor zijn. In die zin is 

de verandering eigenlijk tegelijkertijd ook een vooruitgang. Was u tot voor 

kort gewend aan één pastoor. U kunt nu een beroep doen tenminste twee 

pastores, maar ook op de vier andere pastores van het pastoraal team. Alle 

activiteiten in de Nicolaas geloofsgemeenschap gaan gewoon door, zolang 

het door u wordt gedragen. Wij gaan u niet vertellen wat u moet doen, in-

tegendeel u mag ons vragen om steun, inspiratie en pastorale professionali-

teit waar en wanneer u dat nodig denkt te hebben. Wij van onze kant zullen 

u dan suggesties doen en in overleg nieuwe initiatieven introduceren. De 

nieuwe pastoraatgroep zal voor de parochianen echter het eerste contact-

punt zijn. De pastoraatgroep van de Nicolaas bestaat uit de volgende per-

sonen: mevrouw Gabrielle Nieuwenhuis, Rosalien Knapen, Marga Zwa-

nikken en Ben Averdijk. Bij hen kunt u terecht voor al uw vragen. U zult 

hierover het komend jaar telkens over worden geïnformeerd door henzelf. 

We hebben een nieuw jaar voor ons liggen. Kansen te over om door ons 

pgepakt te worden. Dat gaan we ook doen, samen: Opdat allen één zijn! 

pastoor Ton Huitink 

 

MISINTENTIES 
 

za   15 jan. Overleden ouders Hart-Mak. 

zo   16 jan. Volkert de Weijer/ Mieke Verhoeven-Rimmelzwaan/ Gerard 

en Marian Boersma/ Voor een dierbare overl. echtgenoot en 

om de genade van bekering te verkrijgen/ Anton Hooijdonk 

en Daniel Pelletier. 

di    18 jan. Cornelia Petronella van Barneveld-Nagel. 

za    22 jan. Overleden ouders en familie. 
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zo    23 jan. Mariëlle Kerkhof-de Rijk/ Fam. Schothorst/ Voor een dierba-

re overleden echtgenoot en om de genade van bekering te 

verkrijgen/ Gerard en Marian Boersma.  

 

PAROCHIEKRONIEK 
 

Gedoopt:     Mick Robertus Lodewijk, zoon van dhr. en mevr. Giebels-

Wannyn. 

Overleden:    Wilhelmus Johannes Hendrikus Bizot, 72 jaar. 
 

MEDEDELINGEN 
 

Bericht van het kerkbestuur.                                                      
 

De fusie. 

Ondanks alle inspanningen van de laatste maanden is het niet gelukt om 

het fusiedocument voor 1 januari klaar te hebben. 

Voor een fusie van 8 verschillende parochies komt heel wat meer kijken 

dan we aanvankelijk dachten. 

Om alles toch tot een goed einde te brengen is er uitstel geboden en zijn nu 

de laatste vergaderingen gepland op 26 januari en 9 februari a.s. 

 

Als alles in kannen en kruiken is dan gaat pas echt de fusie van start en 

zullen we met z’n allen ervoor moeten zorgen dat we op een respectvolle 

manier met elkaar gaan samenwerken. 
 

Spannend jaar. 

Onze Nicolaas parochie heeft een heel bewogen jaar achter de rug met het 

emeritaat van pastoor Kolkman en uiteindelijk het vertrek van de pastoor 

en Emerans uit ons midden. 

Gelukkig komen ze nog zeer regelmatig naar Baarn om de nodige assisten-

tie te verlenen bij het vieren van de H. Eucharistie. 

 

Toch mogen we terugkijken op een mooi jaar met vele hoogtepunten zoals 

de benoeming van pastoor Huitink en zijn installatie in Soest en zijn eerste 

H. Mis in onze kerk, de afscheidsviering van pastoor Kolkman met af-
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scheidsreceptie ook van Emerans, het 55 jarig priesterjubileum van em. 

pastoor Kolkman en zijn benoeming tot erekapelaan van de Paus. 

Dit alles vervult ons met grote dankbaarheid. 
 

Renovatie en restauratie. 

Thans bevinden wij ons in de fase van renovatie van de pastorie zodat pas-

toor Huitink binnen niet al te lange tijd op de pastorie van de Nicolaaskerk 

kan komen wonen. 

De restauratie van de ramen gaat ook voorspoedig, de ramen op het pries-

terkoor zijn klaar en op 10 januari zullen de steigers en de schotten worden 

weggehaald en alles schoongemaakt zodat de schitterende ramen weer in 

volle glorie te zien zijn. 
 

Vertrek pastoor Kolkman en Emerans. 

Met het vertrek van pastoor Kolkman en Emerans is pas goed tot ons door-

gedrongen, hoeveel werk zij in die 24 jaren hebben gedaan voor onze paro-

chie. 

Een woord van dank is hier dan ook op zijn plaats. 
 

Vrijwilligers. 

Dank ook aan alle vrijwilligers, teveel om op te noemen, voor hun inzet en 

hun tijd die ze op enthousiaste wijze hebben gegeven aan de Nicolaaskerk. 

Laten we er met z’n allen voor zorgen dat onze inzet gevoed mag worden 

vanuit ons geloof en dat de kracht om dit alles te doen mag komen uit onze 

voortdurende vorming en gebed. 
 

Zodra de fusie is afgerond zullen wij de namen bekend maken van de leden 

van de nieuwe locatieraad (oude kerkbestuur) en de pastoraatgroep. (reeds 

bekendgemaakt in het woordje van de pastoor!). 

Tot die tijd zal het oude kerkbestuur in functie zijn. 
 

Wij wensen u allen een Gezegend Nieuwjaar! 

Het kerkbestuur. 

Indien u vragen heeft kunt u bellen met de vicevoorzitter Pieter P.L.M. 

Pouw, tel. 6946350. 
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Belangrijke informatie inzake ons Kerkhof 
 

Wij willen de rechthebbenden of nabestaanden van rechthebbenden attende-

ren op het feit dat van de graven, waarvan de grafrechten in 2008 en 2009 

zijn verlopen, de monumenten in februari en maart zullen worden verwij-

derd. 

Via het informatiebord, links van de ingang van ons kerkhof, hebben recht-

hebbenden of nabestaanden van rechthebbenden geruime tijd kennis kunnen 

nemen van het feit dat graven, waarvan de grafrechten zijn verlopen en  

waarop geen enkele reactie is ontvangen met ingang van 1 januari 2011 zijn 

onteigend en dientengevolge de monumenten zullen worden weggehaald. 

Indien rechthebbenden of nabestaanden van rechthebbenden het onteigenen 

en het verwijderen alsnog willen voorkomen dienen zij dit uiterlijk 1 febru-

ari 2011 door middel van een schriftelijke reactie aan de beheerder ken-

baar te maken. 

P.J.F. van der Kruijf, Torenlaan 23 A, 3742 CR Baarn  

 

Liturgie  

 
23 januari 10.00 uur                                 Gezinsmis 

JEZUS ROEPT OOK JOU! 

 

 
 

”Kom en volg Mij. Ik zal jullie vissers van mensen maken” (Mt 4,19) 

Jezus riep Zijn eerste leerlingen om bij Hem te zijn en Hem te volgen. 

Jezus houdt veel van jou en wil graag dat je bij Hem komt en Hem volgt. 

Daarom nodigen wij jou uit om naar de Gezinsmis te komen, waar je weer 

een mooi verhaal zal horen over Jezus. Na afloop zijn jullie met ouders, 

broers, zusjes van harte welkom in het Trefpunt de koffie, thee of limonade 

klaar staat. 
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“Opdat allen één zijn”  Joh.17, 21 
 

Deze zin staat alweer ruim vier maanden boven onze kerkdeur.  

Jezus bidt dit gebed vlak voor zijn lijden en sterven.  

Het vers luidt in zijn geheel:  

Opdat zij allen één mogen zijn zoals Gij, Vader, in Mij en Ik in U: dat zij 

ook in Ons mogen zijn opdat de wereld gelove, dat Gij Mij gezonden hebt. 

 

Eén met Jezus en de Vader door de H. Geest in gebed en Eucharistie. 

Ondanks vele veranderingen het afgelopen jaar, zijn de  

gebedsmomenten zoals Lauden, rozenkransgebed, uitstelling,  

de stille uren ’s middags en alle Eucharistievieringen gebleven.  

We kregen er zelfs op dinsdag weer een Eucharistieviering bij.  

Toch zullen er wat veranderingen komen.  

 

Vanaf 3 januari is de ochtendmis van de maandag naar de avond, 

19.00 uur gegaan. 

 

Vanaf 9 maart, Aswoensdag, zijn de gebedstijden en Eucharistievieringen 

door de week als volgt: 

 
 

 maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

Lauden  8.15 uur  8.15 uur  

Vespers 18.30 uur  18.30 uur  18.30 uur 

H. Mis 19.00 uur 8.45 uur 19.00 uur 8.45 uur 19.00 uur 

Rozenkrans   19.30 uur   

Uitstelling  10.00 uur  19.00 uur  

 

De dagkapel is op werkdagen  van 14.30 - 15.30 uur open voor stil gebed.  

De opstelling van de stoelen in de dagkapel zal met ingang van 9 maart 

veranderd worden.  

Om de liturgie van het Woord en de liturgie van de Eucharistie nog meer te 

benadrukken, zal er een ambo geplaatst worden. Er komen ook lectoren/ 

lectrices. Dit alles opdat allen nog meer één zullen worden.  
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Verkondiging        jeugd 

Kinderpagina 
 

Op 25 januari vieren we de  

Bekering van de heilige apostel Paulus.  

Daarom hier in het kort zijn bekeringsverhaal. 
 

Saulus vervolgde veel mensen.  

Hij dreigde de leerlingen van Jezus met de dood.  

Op een dag vroeg hij aan de hogepriester brieven van de synagoge (dat is een 

gebedshuis) in Damascus. Hij wilde daar de leerlingen van de Weg gevangen 

nemen en naar Jeruzalem overbrengen. Leerlingen van de Weg zijn leerlingen van 

Jezus die gezegd heeft: “Ik ben de Weg.”  
Toen Saulus in de buurt van Damascus kwam, gebeurde er iets vreemds.  
 

Er kwam een groot licht uit de hemel.  

Het paard waar Saulus op zat, schrok. Saulus viel op 

de grond en hij hoorde een stem zeggen:  

“Saul, Saul, waarom vervolg je Mij?”  

“Wie bent U, Heer?”  

“Ik ben Jezus die jij vervolgt. Maar sta op.  

Ga naar de stad. Daar zal je verteld worden wat je moet 

doen.” 
 

Saulus zag niets meer. Hij was blind geworden. De 

mannen die met hem mee waren, hadden wel een stem 

gehoord maar niets gezien. 
 

 Saulus was lichamelijk blind geworden, 

 maar in zijn hart werd Jezus geboren. 

 Daardoor leerde hij Jezus te ‘zien’.  
 

Saulus wordt Paulus.  

Hij maakt vier grote reizen om mensen over Jezus te vertellen.  

Hij wordt gevangen genomen, gegeseld, gestenigd maar toch gaat hij door. Hij 

wil op Jezus lijken.  

Tenslotte wordt hij in Rome met het zwaard onthoofd. 
 

Jezus, maak dat wij U kunnen zien! Dank U wel. Amen. 
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5 & 12 januari 08.00 uur                     Vrienden van Jezus 

Beste ouders, 

Weet u dat iedere woensdagmorgen om 8.00 uur de ’Vrienden 

van Jezus’ bijeenkomen?  Aan kinderen van de basisschool wordt  

dan een verhaal uit de Bijbel verteld. Vaak laten we deze verhalen 

bij kerkelijke feestdagen aansluiten. Maar er wordt ook wel een link 

gelegd naar de sacramenten, gebeden of andere gebruiken binnen de 

katholieke kerk. 

We vragen u of u tijd wilt maken om ook met uw kinderen te 

komen. Jezus wilde de kinderen graag bij zich hebben. En wij willen 

graag aan heel veel kinderen over Jezus vertellen. 

Om 8.20 uur zijn we klaar zodat ze op tijd op school kunnen zijn. 

 

Verkondiging      volwassenen 

 

18 en 25 januari 19.30 uur                                                                CaFE 

 

 

 

 

 

 

CaFE staat voor Catholic Faith Exploration ofwel ”de Katholieke  

Kerk” verkennen. Pater Cantalamessa, de priester die vaak preken of 

retraites houdt voor de paus, zegt over deze cursus, dat het heel belangrijk 

is om ons steeds opnieuw te herbronnen, en om daar met anderen over te 

spreken. We worden uitgenodigd tot een ”levend” geloof, tot een persoon-

lijke liefde voor onze Heer, Jezus Christus. 

Interesse? Weet dat u welkom bent! De avond duurt tot 21.15 uur. 

 

25 januari 19.30 uur                       meditatieavond pater Bots S.J. 

De eerste meditatie-avond in het nieuwe jaar heeft als thema het Vierde 

gebod: Eer uw vader en uw moeder. Het vierde gebod opent de zoge-

naamde tweede tafel van geboden, die de verhoudingen regelen tussen de 

mensen onderling. De geboden van de eerste tafel regelen de verhouding 



 

 9 

tussen God en de mensen. En ook nu weer heeft dit gebod een bevrijdende, 

vrijmakende bedoeling, afkomstig van een God die dit verbondsverdrag 

opende met de woorden: Ik ben de Heer uw God, die u heb weggeleid uit 

Egypte, het slavenhuis. (Ex. 20,2) de bevrijding uit Egypte, het slavenhuis, 

wordt door God voortgezet in de verdere geschiedenis. En daarbij laat God 

de ouders een bemiddelende rol spelen: zij moeten een boodschap van be-

vrijding uit het slavenhuis verder dragen. De band tussen ouders en kin-

deren is een heilige band, door God geheiligd in het gebod: Eer uw vader 

en uw moeder. Maar de familieband, hoe heilig ook, is niet de laatste. De 

band met Jezus gaat voor: Wie vader of moeder méér bemint dan Mij, is 

Mij nier waardig; wie zoon of dochter méér bemint dan Mij, is Mij niet 

waardig. (Mt 10,37) en voor Jezus gaat de band met Zijn hemelse Vader 

voor op de band met zijn aardse ouders. Hoe verwerkten Jozef en Maria dit 

generatieconflict met hun kind? En wat kunnen we allemaal, ouderen en 

jongeren, van hen leren? Deze meditatie belooft een pittige les in geloofs-

opvoedkunde te worden. De meditatie wordt gevolgd door een korte aan-

bidding van het Allerheiligste en afgesloten met een Eucharistieviering. 

Voor aanvang van de meditatie en na de H. Mis is er gelegenheid om het 

sacrament van Boete en Verzoening (Bevrijding) te ontvangen. 

 

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

’Wat sommige heiligen zeggen over het Kruis’ 

is het thema deze ochtend. Vele heiligen hebben het Kruis gevolgd en ook 

zelf in hun leven ervaren. Vandaag enkele voorbeelden. 

We beginnen, zoals gebruikelijk, in de dagkapel. 

 

12 maart                                                   bezinnings dag 

Om alvast te noteren:  

In het volgende kerkvenster leest u meer over deze bezinnings dag onder 

leiding van kapelaan Simons. 
 

Gemeenschap  
 

Kerstactie 2010 van de beide parochies. 

Dankzij uw gulle bijdrage hebben wij in de week voor kerstmis 269 kerst-

dozen en 29 bloemen in beide parochies  mogen bezorgen. Ook de 65 be-
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woners van Huize St. Elisabeth in de Lage Vuursche werden verrast met 

een mooi gevuld tasje. Hartelijk dank aan u allen! 

Bestuur R.K. Vrouwen Baarn. 

 

24 januari 20.15 uur                   Lezing koning David bij RKVB 

Deze avond zal mevrouw M.H. Bikker-van Neuren uit Bosch en Duin ons 

gaan vertellen over koning David. Er wordt een bezoek gebracht aan het 

paleis van koning David in Jeruzalem. De ”interieurverzorgster” brengt de 

bezoekers op de hoogte  van alle  ”ins en outs” van de familie. Ook vertelt 

zij hoe koning David zijn psalmen maakte.  

Introducés zijn welkom à € 4,50 per persoon. 
 

KERKBALANS 
 

GEZOCHT! 

In januari worden samen met het Kerkvenster formulieren 
voor Kerkbalans 2011 meegestuurd. Deze formulieren moeten 
later weer opgehaald worden. Voor het ophalen van deze for-
mulieren zijn nog extra vrijwilligers nodig. Wie wil mevrouw 
Burgman uit de brand helpen en haar assistentie verlenen? 
U kunt haar bereiken op nr. 035-5430054. 
Hartelijk dank voor uw medewerking! 
 

 
 

Formulier 
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Restauratie 

 

Onze ”Grote Ramenactie” in de tijd van de 

Drie Koningen. 

In deze periode komen wij in gedachte heel 

nabij de Drie Koningen die ”vervuld werden 

van overgrote vreugde bij het zien van de 

ster. Zij zagen het Kind met zijn moeder 

Maria en op hun knieën neervallend betuig-

den zij Hem hun hulde. Zij haalden hun 

schatten te voorschijn en boden Het ge-

schenken aan: goud, wierook en mirre”. 

Op 6 januari viert de kerk het feest van de 

Openbaring van de Heer. Jezus wordt ge-

openbaard als het licht van alle volken. 

Van een geheel andere grootte – maar toch 

met een toevallige duiding naar het boven-

staande – zullen op 10 januari de gebrand-

schilderde ramen achter het priesterkoor 

weer voor ons zichtbaar gemaakt worden. 

De restauratie ervan is met succes voltooid. 

De steigers zullen worden weggehaald en 

het houten schot wordt afgebroken. 

Dan straalt ook weer het licht door het raam 

van de Drie Koningen en kunt u Maria en 

het Kind, en de koningen Caspar, Melchior 

en Balthasar bewonderen. Maar ook daaron-

der uit het Oude Testament de voorafspiege-

ling:  koning Salomo die in Jeruzalem be-

zocht wordt door de koningin van Sheba. Zij 

biedt hem geschenken aan. 

 

Aan de onderzijde van dit raam zien we de 

aanduidingen van de geschenken. Links de 

vaas met kostbare nardusbalsem, waarmee  
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Maria, de zuster van Martha en Lazarus, de voeten van Jezus balsemde; in 

het midden de brandende wierook en rechts de heilige Nicolaas, die vol-

gens een legende voor de bruidsschat van drie arme meisjes zorgde. 

Dit raam staat symbool voor schenkingen en offers.  

Mogen wij onze ramenactie dan ook nu nog eens van harte bij u aanbeve-

len ter ondersteuning en behoud van onze kerk, cultureel erfgoed en ons 

gezamenlijk geloof? 

Op de afbeelding kunt u zien voor welke delen van dit bijzondere raam al 

steun is ontvangen en welke boeiende segmenten nog vrij zijn. 

Extra brochures met alle details en gegevens liggen bij de barometer achter 

in de kerk (€ 330.000 !) en op de offerzuil in het voorportaal. 

Stichting Restauratiefonds Nicolaaskerk Baarn 

R.H.C. Wessels – 035-5413297 
 

 

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. 
 

Ten slotte: 

H. Fabianus 
Hij was afkomstig uit Rome, en werd waarschijnlijk geboren tegen het eind van 

de tweede eeuw. In 236 volgde hij Sint Anterus († 236; feest 3 januari) op als 

bisschop van Rome. Hij stond bekend om zijn liefde voor de armen en zijn zorg 

voor christelijke begraafplaatsen. Hij liet de relieken van Pontianus en Hippolytus 

in Rome bijzetten en stierf als een van de eerste slachtoffers de marteldood tijdens 

de christenvervolgingen onder keizer Decius (249-251). Hij werd begraven in de 

catacomben van Calixtus.  

http://www.katholiek.org/pictures/wapen-b16-groot.gif
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Later kwam een deel van Fabianus’ relieken terecht in de basiliek van St-

Sebastianus van Rome. Vandaar dat hij op dezelfde dag wordt gevierd als Sebas-

tianus († 258; feest 20 januari) en altijd met hem in één adem wordt genoemd. 

H.Sebastianus 

Volgens de legende was hij afkomstig uit de Zuid-Franse stad Narbonne, maar de 

heilige bisschop Ambrosius († 397; feest 7 december) beweerde dat hij uit zijn 

bisschopsstad Milaan kwam. Verder is bekend dat hij officier was in het Romein-

se leger. Hij was een gunsteling van keizer Diocletianus (284-305), die bekend 

staat als een gevreesde christenvervolger. Toen Sebastianus dan ook te kennen gaf 

christen te zijn, werd hij ondanks zijn voorkeurspositie gemarteld. Hij werd aan 

een boom gebonden als doelwit voor de boogschutters uit het leger. Bij het los-

maken ontdekte men dat hij nog ademde. Uiteindelijk werd hij doodgeknuppeld. 

Thomas van Aquino * 1225 Zijn ouders vertrouwen zijn opvoeding en opleiding 

toe aan de benedictijnen van de abdij van Monte Cassino. Als jongeman gaat hij 

in Napels studeren en komt daar in contact met de nog jonge bedelorde van Sint 

Dominicus. Als hij in 1243 besluit in te treden bij de dominicanen stuit hij op 

felle weerstand bij zijn adellijke familieleden. Met alle mogelijke middelen probe-

ren ze hem vergeefs op andere ideeën te brengen. Hij vervolgt zijn studie in Na-

pels en belandt later in Parijs en Keulen. Daar studeert hij onder zijn medebroeder 

St. Albertus de Grote af in de filosofie en de theologie. Als docent verwerft Tho-

mas, die Doctor Angelicus ('Engelachtige Leraar') wordt genoemd, grote faam. 

Hij is een van de belangrijkste denkers van de Middeleeuwen. Zijn omvangrijke 

hoofdwerk Summa theologiae is een totaaloverzicht van de katholieke leer. Deze 

legt hij uit met behulp van de filosofie van Aristoteles. Zijn geleerdheid gaat ge-

paard met een hoog ontwikkelde religiositeit waarbij de eucharistie centraal staat. 

In opdracht van paus Urbanus IV ontwikkelt Thomas de liturgie van het nieuwe 

feest ter ere van het Heilig Sacrament. Voor dit feest schrijft hij beroemde hym-

nen als Lauda Sion en Pange lingua. In 1274 gaat hij op weg naar het Tweede 

Concilie van Lyon, waar hij de paus moet bijstaan als theologisch raadsman. On-

derweg sterft hij op 7 maart in de cisterciënzerabdij van Fossanova. Op 28 januari 

1369 wordt zijn lichaam naar Toulouse overgebracht. Thomas wordt in 1323 hei-

lig verklaard en in 1567 verheven tot Kerkleraar. Paus Leo XIII verheft in 1879 

de leer van St. Thomas, het thomisme, tot de officiële filosofie van de Rooms-

Katholieke Kerk. 

 

http://heiligen.net/wb/basiliek.php
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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: 16 & 23 januari 08.45 - 09.45 uur.  

Vrienden van Jezus 19 & 26 januari 08.00-08.20 uur. Zie blz. 8. 

Kinderclub 17 & 24 januari 18.45 – 19.45 uur. 

Vormselgroep 26 januari 18.45 – 19.45 uur. 

Doe-middag -- 14.00 – 15.30 uur.  

Teen Challenge 23 januari 19.30 uur. Eemnesserweg 88. 

Jongeren 28 januari 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 26 januari 10.00 uur dagkapel. Zie blz. 9. 

Meditatieavond  25 januari 19.30 uur. Zie blz. 8. 

CaFE 18 & 25 januari. Zie blz. 8. 

Bijbellezen I -- 10.00 – 11.30 uur. 

Bijbellezen II 27 januari 09.30-11.00. 

Bijbellezen III -- 20.15 – 21.30 uur. 

RKVB 24 januari 20.15 uur. Zie blz. 10.  

Bezinningsdag 12 maart 2011! 

Boekentafel 15 & 16 januari 

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        :  21 januari 19.45 uur. 
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AGENDA H.H. MISSEN & VIERINGEN 
 

zaterdag 15 jan. 19.00 uur H. Mis met Samenzang.     

zondag 16 jan. 2
e
 zondag door het jaar. 

 10.00 uur Hoogmis Missa Purificationis J.J.Fux.  

maandag 17 jan. H.Antonius, abt. 

donderdag    20 jan.   H. Fabianus, paus en martelaar; H. Sebastianus, mar-

telaar. 

vrijdag 21 jan. H. Agnes, maagd en martelares.  

zaterdag 22 jan. H. Vincentius, diaken en martelaar. 

19.00 uur H. Mis.  

zondag 23 jan. 10.00 uur Hoogmis Gezinsmis.zie blz. 6. 

maandag 24 jan. H. Franciscus van Sales, bisschop en kerkleraar. 

dinsdag 25 jan. Bekering van de heilige apostel Paulus. 

woensdag 26 jan. HH. Timoteüs en Titus, bisschoppen. 

donderdag    27 jan. H. Angela Merici, maagd. 

vrijdag          28 jan. H. Thomas van Aquino, priester en kerkleraar. 
 

Dagkapel 

tijden tot 9 maart a.s. 
 

maandag tot vrijdag   08.30 uur Lauden. 

dinsdag en donderdag    09.00 uur H. Mis. 

Maandag, 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. 
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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. 44-02 van 29 januari -  12 februari uiterlijk 

maandag 17 januari  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

