
        
 

 

             Jaargang 44, nr. 02  29 januari – 12 februari   

 

KANSEN DIE GEBODEN WORDEN 

 

In de sterke tijden, zoals kort geleden de Kersttijd en straks de Veertigda-

gentijd, is ons oog heel direct gericht op Jezus Christus. Hij staat dan volop 

in het centrum van de liturgie en de geloofsbeleving. In de Tijd door het 

jaar, tussen die sterke tijden in, is dat natuurlijk ook wel het geval. Toch 

hebben wij dan ook wat meer de gelegenheid voor andere zaken, die vaak 

meer de concrete beleving van het geloof betreffen. En die kunnen heel 

verscheiden zijn. Dan denk ik bijvoorbeeld aan heiligen. Er zijn er duizen-

den. We mogen hen om voorspraak vragen, maar allemaal hebben ze ons 

ook iets te zeggen. Soms is dat letterlijk het geval, omdat uitspraken of 

teksten van hen overgeleverd zijn. In ieder geval hebben ze ons iets te zeg-

gen door hun voorbeeld. En dan valt het op dat zij geen van allen een ge-

makkelijk leven hebben gehad. Vooral hun vasthoudendheid in het ver-

trouwen op God is opvallend. In dit opzicht kunnen zij een hele steun zijn 

voor allen voor wie het leven zwaar is. Allemaal getuigen zij ervan, dat na 

de beproeving het loon van de volharding ligt. In deze komende periode 

mogen wij bijvoorbeeld denken aan Don Bosco, die opkwam voor de 

jeugd, aan Agatha, martelares uit de Romeinse tijd en aan Scholastica, de 

zus van Benedictus. Drie heel verschillende personen met elk weer een 

andere levensloop. Zij stelden hun hoop op God en voelden zich door Hem 

geroepen om in zijn dienst aan het werk te gaan, ieder op eigen wijze. 

Sommigen wijdden hun leven rechtstreeks aan God, droegen dat aan Hem 

op. Wij noemen dat het Godgewijde leven. Paus Johannes Paulus II, die 

zelf ook op 1 mei zalig wordt verklaard, heeft in 1997 de feestdag van de 

Opdracht van de Heer (Maria Lichtmis op 2 februari) uitgeroepen tot Dag 

van het Godgewijde leven. Hij deed dat als eerbetoon aan hen die daarvoor 

kiezen en als mogelijkheid voor hen om hun verbintenis met en overgave 

aan de Heer te vernieuwen. Maar in deze periode hebben wij ook de We-

relddag voor de zieken, die dezelfde paus in 1992 op 11 februari instelde. 

We gedenken dan, dat Bernadette in 1858 voor het eerst Aquero (de ’Da-
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me’) zag. Sindsdien vieren wij op deze dag Maria van Lourdes en is Lour-

des een plaats waar velen troost, genezing en kracht mogen ontvangen.  

Zo worden ons in deze komende periode talloze mogelijkheden geboden 

om te groeien in geloof. En dan heb ik het nog niet eens over datgene wat 

in de parochie aangeboden wordt en voor het oprapen ligt. Voor de een 

betekent dat verdieping en een inniger band met God, voor de ander het 

mogen ontvangen van kracht en steun in moeilijke omstandigheden. We 

mogen de Liefde van God ervaren, maar deze ook beantwoorden door 

daarvan te getuigen in woord en in daad. Laten we de kansen grijpen, die 

geboden worden. 

J.A.M. Nieuwenhuis, diaken 
 

MISINTENTIES 
 

zo    30 jan. Overl. Ouders Hilhorst-Hartman/ Gerardus Voskuilen/ Gerard 

en Marian Boersma/ Voor een dierbare overl. echtgenoot en 

om de genade van bekering te verkrijgen/ overl. familieleden 

en bekenden/ Henk Buise/ Marinus van der Voort. 

wo   2 febr. Timo van Zeldert.  

zo    6 febr. Fam. Bouwmeester-Hartman/ dhr. A.G. Huurdeman/ Petrus 

Wilhelmus Diekman/ Fam. Schothorst/ Gerard en Marian 

Boersma/ Voor een dierbare overl. echtgenoot en om de ge-

nade van bekering te verkrijgen/ Riek Schothorst. 
 

MEDEDELINGEN 
 

Verschijningsfrequentie Kerkvenster: 

Dit Kerkvenster is het laatste nummer, dat 2 weken beslaat. Vanaf 

Kerkvenster 44-03 wordt het Kerkvenster om de 3 weken bezorgd. Hier-

mee slaan we twee vliegen in één klap; namelijk de bezorgers worden ont-

last en de kosten worden minder hoog. 

Onderhoud kerkhof: 

De kersttijd is achter de rug en de natuur komt voorzichtig tot leven.  

Als u de oude bloemstukken van het graf van uw dierbaren verwijdert, be-

spaart u de vrijwilligers een hoop extra werk. Zij zijn u heel dankbaar voor 

uw medewerking. 
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Kinderpagina 
 

Bijna 100 jaar geleden werd er in Zuid Polen 

een jongetje geboren. Dit kindje zal later 

bekend worden over de hele wereld.  

Zijn naam: Karol Wojtyla.  

Zijn vader had in het leger gediend, zijn 

moeder was onderwijzeres. Karol heeft een 

broer, Eduard. Die is veertien jaar ouder. 

Als Karol negen jaar is overlijdt zijn moeder 

in het kraambed. Het zusje werd doodgeboren. Drie jaar hierna sterft zijn 

broer aan roodvonk. Zo blijft Karol alleen met zijn vader over.  

Iedere dag gaan ze naar de H. Mis, is er de school, even vrije tijd en dan 

het huiswerk. Karol kan goed leren, hij was vooral goed in de talen. Ook is 

hij goed in sport, en het liefste gaat hij skiën.  

Maar dan, in 1939 begint die vreselijke Tweede Wereldoorlog.  

Karol is student, maar de universiteit wordt gesloten. Hij gaat werken in 

een kalksteen groeve. Dat was zwaar werk maar als hij thuis kwam, ging 

hij verder met zijn studie. Dan gebeurt het. In 1942 voelt Karol dat God 

hem roept. Hij gaat naar een seminarie, in het geheim, want de Duitsers 

mogen het niet weten. Op 1 november 1947 wordt hij priester gewijd. 

Hierna gebeurt alles snel achter elkaar. Polen is bezet, maar Karol is niet 

bang. Hij helpt de arme mensen. En met de mensen die eigenlijk niet meer 

in God mogen geloven van de regering bouwt hij een heel groot Kruis. 

In 1958 wordt hij bisschop, in 1964 aartsbisschop, in 1967 kardinaal en 

dan op 16 oktober 1978 wordt hij tot paus gekozen. Zijn naam wordt paus 

Johannes Paulus II. Een Poolse paus.  

Veel heeft hij moeten lijden voor de kerk. Er is een moordaanslag op hem 

gepleegd, maar hij mocht verder leven. Hij houdt ontzettend veel van Ma-

ria en wijdt zich aan Haar toe. 

In 2005 komt hij te overlijden. De wereld rouwt. Wat hebben ze van deze 

paus gehouden. En nu, nu is er een zuster genezen op voorspraak van paus 

Johannes Paulus II.  

Op 1 mei a.s. wordt hij door paus Benedictus zalig verklaard. 
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Liturgie  
 

vrijdag 4 februari                      10.00 uur H. Mis voor ouderen 

Op deze eerste vrijdag zijn de ouderen van harte welkom in de Mis voor 

ouderen. Wegens de werkzaamheden in de kerk en de hoge stookkosten is 

de H. Mis in de dagkapel. Na afloop is er een gezellig samenzijn in het 

Trefpunt.  

 

Oproep 

 

ROZENKRANSGROEP VRAAGT OM VERSTERKING 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
   
   

Na 40 dagen gingen ze met de kleine Jezus naar de Tempel in Jeruzalem. 
 

De Rozenkransgroep bestaat uit vier leden die al jaren het rozenkransgebed 

verzorgen in de dagkapel van onze kerk. 

We blijven dat natuurlijk héél graag doen, maar zijn wel op zoek naar wat 

jonger bloed in de groep (jongens/meisjes – dames/heren). 

Bij veel parochianen neemt Maria een bijzondere plaats in. Voor hen voor 

wie de weg rechtstreeks tot Jezus een té grote stap is, kan Maria een weg 

zijn tot haar Zoon Jezus. Zij gaat ons voor op de weg van het geloof.  

Aan de hand van Maria naar Jezus zou je kunnen zeggen.  

Heb je een duidelijke stem, kun je zonder haast en met eerbied bidden dan 

nodigen wij je van harte uit aan deze mooie opdracht mee te werken.  
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Je bent eens in de 6 à 7 weken aan de beurt op de woensdagavond om 

19.30 uur (na de avondmis). Het duurt ongeveer 25 minuten. We bidden uit 

een begeleidend boekje, dus je kunt niet blijven ’steken’. Bovendien zul je 

ervaren dat jouw bijdrage aan deze prachtige Mariaverering bijzonder op 

prijs wordt gesteld door je medeparochianen, maar dat het ook jouw eigen 

leven zal verrijken. Met de mysteries van de rozenkrans doorloop je niet 

alleen het leven en lijden van Jezus en Maria maar maak je bovendien een 

kleine reis door het  evangelie. 

                                                                                                                                                                   

LATEN WE HET ROZENKRANSGEBED KOESTEREN. HET IS 

EEN GROOT GESCHENK! 

En……….. bent U misschien al een beetje  ’middelbaar’  of  ’ouder’  ….. 

dan bent U natuurlijk ook van harte welkom ter ondersteuning van onze 

groep! 

Informatie: Marion Burgman – de Haas Tel. 035-5430054 

 

Bedevaarten  

Stille Omgang 19 maart 2011 
De Stille Omgang wordt in 2011 gelopen in de nacht van zaterdag 19 op 

zondag 20 maart.  

Ter verdieping heeft de Stille Omgang 2011 als intentie:  

Vernieuwt maar behoudt het goede 
 

De Stille Omgang en de jongeren: 

De jongeren hebben een apart ’Reboot’ De apostel Paulus schrijft; ’Ver-

nieuwt maar behoudt het goede’ Dit schreef hij niet alleen voor de 

Christenen van zijn tijd; ook nu, voor ons, is dit nog steeds actueel!! 

Er komt veel op ons af maar wat doen we daarmee?  

Af en toe lopen we vast en hebben we even een ’reboot’ nodig.  

Doe ik dan alles weg?  

Wat is belangrijk  in mijn leven, waar leef ik voor en wat heeft God 

hiermee te maken?  

Het SO-Jongerenprogramma wordt elk jaar georganiseerd door een en-

thousiaste groep jongeren, onder verantwoordelijkheid van het Gezelschap 
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van de Stille Omgang en met ondersteuning van het Jongerenpastoraat van 

het bisdom Haarlem-Amsterdam. 
Binnenkort leest u meer over het programma. 

 

Verkondiging        jeugd 

 

2 februari  17.30 uur                      Doemiddag 

 

Een bericht voor de jeugd van de basisschool. 
 

Ieder jaar viert de Kerk op 2 februari  

het feest van Maria Lichtmis. 

Maar wat vieren we dan eigenlijk? 

Dat kun je te weten komen op de bijzondere  
 

DOEMIDDAG in het TREFPUNT 
 

MAAR OPGELET, HET GAAT ANDERS DAN ANDERS 
 

Je bent welkom op woensdag 2 februari, om 17.30 uur. 
We gaan in ieder geval samen eten. 

Wat er verder gaat gebeuren …? Laat je maar verrassen …! 
 

Aansluitend is er gelegenheid om al dan niet samen met  

je ouders de H. Mis, aanvang 19.00 uur, bij te wonen. 
 

Groetjes en tot ziens op de Doemiddag. 

Mevr. Aleid, 030 2283015 & Mevr. Rosalien, 035 5420234 

 
2 & 9 februari 08.00 uur                      Vrienden van Jezus 

Hallo jongens en meisjes, 

Komen jullie weer op woensdagmorgen 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! 
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Verkondiging      volwassenen 
 

1 februari 10.00 uur              Koffieochtend ouders van jonge kinderen 

2 februari na de Avondmis                                   Ouders jonge kinderen 

We willen jullie op deze dagen weer graag ontmoeten. Elkaar bemoedigen, 

ideeën aan de hand doen en ook zelf een stukje geloofsverdieping. 

De zin waar het deze keer om gaat is de volgende: 

Jezus heeft u zijn vrede en vreugde beloofd, zoals aan Thomas. 

Vraag Hem zonder ophouden die schatten, tot je ze verkrijgt. Straal de 

vrede en vreugde van Christus rond u uit; daarvoor zijn ze U gegeven. 
 
    
 

 

 

CaFE nog op 1, 8, 15, 22 febr. en 1 maart. 

 

 

 

Hebt u al enthousiaste verhalen over CaFE gehoord? Wij wel! 

Denkt u bij uzelf, was ik nou maar gegaan, dan mag u weten dat u  

nog steeds welkom bent. Samen luisteren we naar een inleiding en 

spreken er, aan de hand van vragen, met elkaar over. 

Iemand zei: ”Dit is echt gemeenschapsvormend. Samen met andere  

mensen over geloofspunten nadenken en spreken!”  

Deden de eerste Christenen dit ook niet?  

De thema’s die nog behandeld gaan worden zijn:  

Wat is de heilige Mis?  

Hoe kunnen we de heilige Mis meer beleven?  

Het hart zuiver houden.  

Maria en de heiligen.  

Aarzel dus niet langer en stap over de drempel! 

 

Restauratie 
 

Ot en Sien ontwaken uit hun winterslaap. Dat betekent dat u weer in ons 

winkeltje terecht kunt voor leuke en mooie dingen.  
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DE PAUS EN ZIJN GEBEDSINTENTIES 
 

 

Pauselijke gebedsintenties voor februari 2011 

 

Dat het gezin van iedereen respect en erkenning ontvangt voor zijn onver-

vangbare bijdrage aan de vooruitgang van de maatschappij. 

 

Dat de christelijke gemeenschappen mogen getuigen van Christus’ tegen-

woordigheid door hun dienst aan de zieken in die missiegebieden waar de 

strijd tegen ziekten het meest urgent is. 

 
 

 

 
 

In februari speciaal aandacht voor 

het sacrament van het huwelijk.  
 

Nieuwe aanwinsten: 

De uitdaging van de liefde: stappenplan om je huwelijk te vernieuwen, en 

de film ’Fireproof’, waarin Caleb probeert aan de hand van dit boek zijn 

huwelijk te redden. 
 

 

 

Ten slotte: 

In Samen Kerk nr. 10, blad van het Bisdom Haarlem-Amsterdam, 

staat een zéér lezenswaardig interview met Mgr. Karel Kasteel. Hieronder 

treft u het aan. Van harte aanbevolen. 

 

http://www.katholiek.org/pictures/wapen-b16-groot.gif
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”Het geloof is zo krachtig, dat het altijd uitgroeit!” et!” 
Het is zaterdagochtend en de gracht is nog stil als ik naar de St. Nicolaas-

kerk in Edam loop. De voordeur van de parochie gaat verwelkomend open 

nog voordat ik heb aangebeld. Parochiële steunpilaar Christine Vreeswijk 

vertelt dat Mgr. Kasteel in de kerk is: hij draagt sinds de dag van zijn pries-

terwijding, ondanks zijn inmiddels respectabele leeftijd van 76 en overvol-

le agenda, iedere dag de Mis op. Later zal hij zeggen dat dit allemaal Ge-

nade van God is. 
 

Vrouwen als fundament 

Al snel voegt de monseigneur zich bij ons in de pastorie. Hij blijkt hartelijk 

en open en in gezelschap van twee vrouwen ontspint zich al snel een ge-

sprek over de rol van de vrouw in de Kerk. Ze zijn volgens Mgr. Kasteel 

een onmisbaar fundament: ”Wat kunnen mannen zonder vrouwen in het 

dagelijks leven en wat kan een priester zonder vrouwen op het geestelijk 

vlak? Vrouwen geven het leven door én ze zijn een stimulerend element in 

de Kerk. Denk bijvoorbeeld aan het begin van Jezus’ openbare leven. Het 

is op initiatief van Maria dat Jezus tijdens de bruiloft in Kanaän water in 

wijn verandert. Wat zou er gebeurd zijn als Maria Hem niet deze stimulans 

had gegeven? Dus als ik wil weten hoe een kerkgemeenschap groeit en 

bloeit, kijk ik altijd naar de vrouwen die er werken. Dat is voor mij een 

indicatie voor de veerkracht en vitaliteit van de gemeenschap.”  

Ook op het gebied van de geloofsoverdracht zijn vrouwen essentieel vindt 

Mgr. Kasteel: ”De vrouw is het hart van de Kerk, zonder de vrouwen vindt 

er geen geloofsoverdracht plaats. Denk ook eens aan vrouwelijke heiligen 

als Brigitta van Zweden, een getrouwde vrouw, moeder van een groot ge-

zin, maar zij heeft in visioenen het Mysterie van de Menswording mogen 

zien. En dat het geloof ingang vond in Rome is te danken aan de inzet van 

Mgr. Kasteel: ”de kracht van de r.-k. Kerk ligt 

in de Naastenliefde.” 
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vrouwen. Natuurlijk is ook de vader nodig, maar zoals gezegd: die kan niet 

zonder de moeder!” Ik merk op dat het beeld bestaat dat de R.-K. Kerk 

vrouwen slechts beschouwt als zondige overspelige vrouwen of als onbe-

reikbare heiligen. Mgr. Kasteel: 

”Ik herken de Kerk niet in dat beeld. Het gaat juist om het moederschap 

van de vrouw, om haar gave het leven te schenken. En bovendien: zover 

staan heiligen nou ook weer niet van ons af. Het is niet zo moeilijk heilig te 

worden!” Dat vraagt uiteraard om nadere uitleg: ”Het gaat om de heldhaf-

tigheid van de deugden,” antwoordt hij. ”Dat wil zeggen dat je de deugden 

heldhaftig beoefent binnen je eigen status, je eigen roeping. Ben je moe-

der? Doe dat dan heldhaftig, met heel je hart en al je inzet.” Toch zijn daar 

die vrijwel onhaalbare grote voorbeelden: Maria, moeder Teresa. Hoe kun-

nen we ons daaraan spiegelen? ”Het betekent niet dat je een tweede Moe-

der Teresa moet worden,” zegt Mgr. Kasteel. ”Moeder Teresa had haar 

eigen, bijzondere roeping. Het gaat erom dat je je best doet de deugden te 

beoefenen. Dat je bijvoorbeeld je uiterste best doet om je echtgenoot trouw 

te zijn, om goed voor je gezin te zorgen, dat je je best doet je eigen fouten 

te begrijpen en dat je vervolgens probeert ze te voorkomen.” 
 

Mentale hygiëne 

In de dagelijkse levenspraktijk is ’fouten voorkomen’ vaak gemakkelijker 

gezegd dan gedaan? Mgr. Kasteel: ”Ik vind het verhelderend om mezelf af 

te vragen wat het verschil is tussen mijzelf en een heilige. Zo heb ik bij-

voorbeeld geleerd dat ’mentale hygiëne’ onontbeerlijk is: hoe denk ik over 

bepaalde zaken? Hoe ga ik om met mensen, hoe reageer ik? Waarmee om-

ring ik mijzelf in het dagelijks leven? Wat voor televisieprogramma’s kijk 

ik? Ik neem mezelf dus regelmatig onder de loep en streef ernaar in heilig-

heid te leven.” Hij vindt dat iedereen daarnaar kan streven, heiligen, maar 

zeker ook ’gewone’ mensen: ”Het betekent dat je je niet bewust bent van 

kwaad. Je moet er dan natuurlijk wel voor zorgen dat je bevrijd bent van 

het kwaad door het Sacrament van de boete. Natuurlijk kan God genade 

geven buiten de sacramenten om, maar laten we gewoon proberen het te 

doen zoals Jezus het ons geleerd heeft. Dat heeft Hij uiteindelijk niet voor 

niets gedaan!” 

Boete doen is voor Mgr. Kasteel essentieel: ”We wassen ons lichaam ook 

iedere dag, waarom zouden we er dan niet voor zorgen dat onze ziel ook 
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regelmatig ’gewassen’ wordt? Het is moeilijk heilig te worden als je niet 

regelmatig dit belangrijke sacrament ontvangt.  

Als we meer van elkaar hielden, zou het Christendom 

de wereld razendsnel veroveren.” 
Realiseer je eens wat een bevrijding dit sacrament is! Je krijgt de genade 

om heilig te leven. Je ontneemt jezelf dus een grote kans als je er geen ge-

bruik van maakt.” 

Dit Kerstnummer van Samen Kerk staat in het teken van de toekomst. Veel 

mensen zien de toekomst van de Kerk somber in, zeker in Nederland. Ne-

gatieve publiciteit, ontkerkelijking en vergrijzing: veel ouderen maken zich 

zorgen over ’hoe het verder moet’ met de Kerk. Hoe ziet Mgr. Kasteel dat? 

”We zijn in Nederland inderdaad door een moeilijke periode heen gegaan, 

waarin er bijna een afkeer was van de Kerk en er een vals beeld werd neer-

gezet van de Kerk als instituut. De rest van de wereld is echter wel religi-

eus en ik zie vanuit het perspectief van de Wereldkerk dat er grote groei zit 

in de Kerk. Ik realiseer me dat dit in Nederland niet zo zichtbaar is, maar 

waar de Kerk hier is afgebrokkeld, is zij elders in de wereld gegroeid. Kijk 

naar Azië: ik heb bijvoorbeeld in Korea en China een enorme vooruitgang 

gezien. En toen ik priester werd, waren er wereldwijd 750 miljoen katho-

lieken. Dat zijn er nu twee keer zoveel”. 

 

Kerken bouwen 

Ook voor Nederland is Mgr. Kasteel hoopvol: ”Een mens leeft niet van 

brood alleen. De jongeren zullen op een goed moment in opstand komen, 

die zullen ook voeding voor hun ziel opeisen en dan kan het heel snel gaan. 

Ik ben ervan overtuigd dat het geloof zo krachtig is dat het toch wel uit-

groeit. 

Denk maar aan het verhaal over het mosterdzaadje: wij moeten zorgen 

voor een vruchtbare bodem.  

Dus ik zou de oudere generatie willen vragen: ’Wat doen jullie om het kli-

maat te ontwikkelen waarin het geloof van de jongeren kan groeien? Ben je 

warm genoeg? Toon je de blijde kant van het geloof? Bid je voldoende?” 

Overigens vindt Mgr. Kasteel dat er ook van overheidswege meer nodig is 

in dit verband: ”De regeringen in West-Europa hechten te weinig belang 

aan religie. Ze realiseren zich onvoldoende dat mensen een drijvende 
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kracht, een motivatie, nodig hebben. Ik vind dat de staat zich ook met het 

geestelijke zou moeten bezighouden. We onderschatten het belang van 

samenkomen in een sacramentele ruimte.” Hij vertelt een ontroerend ver-

haal uit Midden-Amerika, waar een niet-christelijke regering wel het be-

lang van religie inzag: ”Ik kwam na de rampzalige verwoestingen van de 

orkaan Mitch in een Midden-Amerikaanse staat aan namens de Paus. Daar 

werd ik ontvangen door de president. Hij was niet katholiek, maar hoorde 

bij een autochtone indianenstam. Hij vroeg me wat we voor zijn land kon-

den betekenen en waarmee we wilden beginnen. Ik antwoordde dat we 

wilden starten met het herbouwen van de huizen, zodat zijn mensen weer 

een dak boven hun hoofd zouden hebben. Hij zei toen dat hij liever had dat 

we begonnen met het herbouwen van de kerken, want hij vond het belang-

rijker dat zijn bevolking een plek zou hebben waar de mensen samen kon-

den komen en waar ze weer gemeenschapszin konden ervaren.” Tot in het 

diepst van zijn ziel is Mgr. Kasteel positief gestemd over de mensen: ”Ik 

geloof dat we de plicht én het recht hebben positief te zijn. De genade van 

God werkt door! Ik ben er bijvoorbeeld van overtuigd dat de meeste men-

sen hun best doen trouw te zijn en goed te leven. Die overtuiging komt 

voort uit het beleven van de Goddelijke realiteit. Het spirituele element 

bestaat nog steeds in de mensen, maar moet ook worden aangewakkerd. 

We kunnen elkaar daarbij helpen. Als je kinderen duidelijk kan maken dat 

Gods liefde veel troost kan bieden, staan ze daar echt wel voor open. En 

denk eens aan de nieuwe heiligen, mensen uit onze tijd. Ik ben erg geboeid 

door wat zij ons kunnen leren.” Er zit nog een dimensie aan: ”We moeten 

liefde geven, ook in onze gedachten. Ik geloof dat we veel te vaak onaardig 

denken over anderen. Je wordt niet gelukkig als je alleen aan je eigen geluk 

denkt: je moet denken aan het geluk van de ander. Als we meer van elkaar 

hielden, zou het Christendom de wereld razendsnel veroveren.” 

 

Naastenliefde  

En dan komen we bij ’de kern van de zaak’: naastenliefde: ”Daarin ligt de 

kracht van de R.-K. Kerk,” vindt Mgr. Kasteel. ”Hoeveel houden wij 

daadwerkelijk van elkaar? Daarbij hoort ook het doorgeven van de Waar-

heid. Een goed voorbeeld doet letterlijk wonderen. Ik denk dat veel pro-

blemen opgelost zouden zijn als we gewoon heel veel van elkaar zouden 

houden, ook van andersdenkenden. Moslims bidden meer dan wij, ze beoe-
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fenen gastvrijheid, geven aalmoezen, daar kunnen wij echt wat van leren. 

Aan de andere kant: wij kunnen hen de naastenliefde leren; dat je niet al-

leen een aalmoes aan een bedelaar schenkt, maar dat je ook nog van die 

bedelaar leert houden. ” 

De avond voorafgaand aan ons gesprek hield Mgr. Kasteel een lezing over 

de oecumene van het hart. Een van de aanwezigen vroeg naar de oecumene 

en de dialoog tussen Kerk en maatschappij. Hoe kan de Kerk mee verande-

ren met de maatschappij en meedoen in het oecumenisch gesprek, als de 

Waarheid vaststaat? Mgr. Kasteel: ”Er zijn inderdaad enkele kerkwaarhe-

den die vaststaan, omdat zij van Goddelijke oorsprong zijn. Dan gaat het 

om geloofswaarheden als ’Er is maar één God’, om de reële aanwezigheid 

van Jezus Christus in de Eucharistie en om de maagdelijkheid van Maria. 

Verder kunnen we het over veel dingen hebben en dat is ook goed. Dat 

neemt niet weg dat er inderdaad een dagelijkse spanning is tussen de mo-

derne maatschappij en een geloofsleer die lang geleden werd verwoord. 

Het leergezag reikt de waarheid nu eenmaal niet altijd aan op een manier 

waaraan moderne mensen behoefte hebben. Ik denk echter dat die spanning 

overwonnen kan worden als je uitgaat van het goede.”  

Dat geldt ook voor de oecumene zegt hij, maar wel met een duidelijk uit-

gangspunt: ”Ik vind dat er op belangrijke punten geen verschillen mogen 

bestaan. 

De Eucharistie is het ultieme teken van de eenheid van de Kerk, het is het 

moment waarop Christus zich helemaal geeft. Als je niet gelooft dat Chris-

tus actief aanwezig is inde Eucharistie, dan ben je niet katholiek. Alleen al 

het feit dat Christus ons de opdracht geeft ’Doe dit tot Mijn gedachtenis’, 

maakt de Eucharistie tot de hoogste actie die de Kerk stelt, iedere dag op-

nieuw, overal ter wereld. Denk eens aan de aanwezigheid van Christus in 

al die Tabernakels, al die lichtpuntjes, verspreid over de hele wereld! Ge-

loof is wat iedereen zelf in zich draagt, niet alleen wat de Kerk, de Paus of 

de bisschop zegt, maar als we in de Eucharistie geloven, zijn we katholiek. 

En hoe sterker ons geloof in de Eucharistie, hoe sterker de Kerk zal zijn!” 
 

Interview: Margot de Zeeuw. 
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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: 6 & 13 februari 08.45 - 09.45 uur.  

Vrienden van Jezus 2 en 9 februari 08.00-08.20 uur.  

Kinderclub 31 januari & 7 februari 18.45 – 19.45 uur. 

Vormselgroep -- 18.45 – 19.45 uur. 

Doe-middag 2 februari 17.30 uur. Zie blz. 6. 

Teen Challenge 6 februari 19.30 uur. Het Trefpunt. 

Jongeren -- 20.00 uur. 

Ouders van jonge kinderen: zie blz. 7. 

 1 februari 10.00 – 11.30 uur. 

 2 februari 20.00 – 21.30 uur. 

Thema-avond -- 20.15 uur.  

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

Meditatieavond  -- 19.30 uur.  

CaFE 1 & 8 februari. Zie blz. 7.  

Bijbellezen I 3 februari 10.00 – 11.30 uur. 

Bijbellezen II 10 februari 09.30-11.00 uur. 

Bijbellezen III 31 januari 20.15 – 21.30 uur. 

Bezinningsdag 12 maart!  

RKVB -- 20.15 uur.  

Boekentafel -- 

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        :  4 februari 19.45 uur. 
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AGENDA H.H. MISSEN & VIERINGEN 
 

zaterdag      29 jan. 19.00 uur H. Mis. 

zondag        30 jan. 4
e
 zondag door het jaar. 

   10.00 uur Hoogmis Mis in G, G.B. Casali.  

maandag     31 jan. H. Johannes (Don) Bosco, priester.     

woensdag     2 febr. Opdracht van de Heer in de Tempel Maria Lichtmis 

19.00 H. Mis met processie in de kerk. Na de H. Mis 

gelegenheid tot het ontvangen van de Blasiuszegen. 

donderdag   3 febr. H.Blasius, bisschop en martelaar.   

zaterdag      5 febr. H. Agatha, maagd en martelares.  

19.00 uur H. Mis met samenzang. 

zondag        6 febr. 5
e
 zondag door het jaar. 

10.00 uur Hoogmis Mis in G, A. Caldara.  

dinsdag       8 febr. H. Hieronymus Emiliani. 

donderdag  10 febr. H. Scholastica, maagd. 

vrijdag        11 febr. Onze Lieve Vrouw van Lourdes. 
 

Dagkapel 
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 

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. 035-5412975. 

Pastoor A.J. Huitink tel.: 06-20570669 of pastoor@nicolaasnet.nl  

Diaken J.A.M. Nieuwenhuis tel. : 035-5420208 of diaken@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. 44-03 van 12 februari – 5 maart uiterlijk 

maandag 31 januari 2011 per mail. Geschreven of getypte kopij altijd ui-

terlijk donderdags 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:diaken@nicolaasnet.nl
mailto:kerkvenster@nicolaasnet.nl

