
        
 

 

             Jaargang 44, nr. 03 12 februari- 5 maart   

HH Martha en Maria parochie een feit. 

Op 26 januari hebben de leden van de Stuurgroep unaniem ingestemd met 

het samenvoegingsdocument op grond waarvan de aartsbisschop het fusie-

decreet tot oprichting van de HH. Martha en Maria parochie kan gaan on-

dertekenen. Ik ben blij en trots dat de 8 parochies, die elkaar amper of niet 

kenden, in goed zes maanden elkaar bestuurlijk hebben weten te vinden. 

Toen ik hier op 1 april 2010 aantrad als pastoor van het parochieverband 

Eemland, de H. Nicolaas Baarn en beoogd pastoor van de nieuwe parochie, 

durfde ik niet te denken aan het moment waarop we nu zijn aanbeland.   

De onderlinge verschillen in kerkbeleving zijn best groot. Niet voor niets 

daarom ook als belangrijke thema’s  voor het pastoraal beleidsplan: 

 ’Eigen klank en kleur’ en ’Eenheid in verscheidenheid’.   

Het zijn voor velen heel belangrijke thema’s geworden in de afgelopen 

maanden, omdat men er de eigen identiteit van de lokale geloofsgemeen-

schap aan kon verbinden.  

Daarmee kom ik vanzelf op een nieuw thema dat mij erg bezighoudt.  

Nu iedere locatie (voorheen parochie) zijn eigenheid/verscheidenheid heeft 

ingebracht kunnen we er niet omheen om ook na te gaan denken hoe we de 

andere kant van de medaille handen en voeten gaan geven. Nu is de tijd 

aangebroken om met elkaar de weg van de ’eenheid’ te gaan zoeken. In 

Woord en Sacrament krijgen we die aangereikt door de Heer zelf en zijn 

Kerk. Hoe raken we geïnteresseerd of meer nog, nieuwsgierig naar de ge-

loofsgemeenschappen met wie wij verbonden zijn, niet alleen op grond van 

onze nieuwe parochie naam, maar juist en vooreerst vanwege Christus 

zelf? 

Welke momenten zijn er waarop we elkaar kunnen ontmoeten, inspireren 

en bemoedigen? Wie durft over de grens van het: ’wij doen het hier zo’ te 

stappen en te zoeken naar wegen van herkenning en erkenning?  Welke 

verbondenheid voel je met de Wereldkerk? Misschien leeft die behoefte 

nog niet zo in de harten van velen. En daarmee bedoel ik niet alleen de 

parochianen van de H. Nicolaas, Baarn, maar alle parochianen van de HH. 

Martha en Maria parochie. Toch mogen we ons niet terugtrekken binnen de 
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muren van onze oude parochiegrens of kerkgebouw. Getuigen van ons ge-

loof en onze geloofsbeleving doe je niet alleen binnen de muren van de 

kerk en onder elkaar, we zullen er op uit moeten trekken. Ik kan u uit eigen 

ervaring melden dat er in onze nieuwe parochie zoveel rijkdom verborgen 

ligt die de moeite waard is om ontdekt te worden. Het is mijn verlangen dat 

we met elkaar eerste stappen gaan zetten binnen onze nieuwe parochie om 

die rijkdom te gaan ontdekken.  

Geloven is een werkwoord, aldus een uitgekauwde uitspraak. Maar het is 

vandaag misschien wel meer dan ooit van belang om dat wat wij intern 

belijden naar buiten te brengen. De fusie is misschien wel het uitgelezen 

moment om werk te maken van wat ons ten diepste raakt en daarvan te 

getuigen. We mogen ons hierin gesteund weten door de twee vrouwen die 

de naamgevers zijn van onze nieuwe parochie: Martha en Maria. Terwijl 

Martha razend druk is om zich van haar dienende taak te kwijten zit haar 

zus Maria aandachtig te luisteren naar Jezus. Beiden zijn belangrijk, dienen 

en leren. Dat ook wij onze houding mogen spiegelen aan Martha en Maria.  

pastoor A.J. Huitink 
 

MISINTENTIES 
 

za    12 febr. Martinus van Ernst/ Alida van Ernst-Schimmel. 

zo    13 febr. Gerard en Marian Boersma/ Voor een dierbare overl. echtge-

noot en om de genade van bekering te verkrijgen. 

za    19 febr. Timo van Zeldert.  

zo    20 febr. Fam. Schothorst/ Gerard en Marian Boersma/ Voor een dier-

bare overl. echtgenoot en om de genade van bekering te ver-

krijgen/ uit dankbaarheid/ Jos Hendricksen/ Mariëlle Kerk-

hof- de Rijk/ Marguerite Nieuwenhuys-Le Grelle. 

wo  23 febr. Aart Hoogeboom. 

zo   27 febr. Gerardus Voskuilen/ Gerard en Marian Boersma/ Voor een 

dierbare overl. echtgenoot en om de genade van bekering te 

verkrijgen/ overl. familie en bekenden. 
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MEDEDELINGEN 

 

Liturgie  
 

20 & 27 februari a.s. bijzondere vieringen in de H. Nicolaaskerk. 

 

Enige tijd geleden heeft de aartsbisschop, Mgr. Eijk, ons gevraagd om er-

mee akkoord te gaan om de KRO/RKK te ontvangen voor de uitzending 

van de  Hoogmis op zondag. 

Omdat wij het als een grote eer beschouwen dat onze kerk hiervoor is uit-

gekozen hebben we ingestemd met het verzoek van de bisschop. De eerste 

van de 3 uitzendingen, dit jaar, is op zondag 20 februari a.s. gepland. 

 

Voor de parochianen verandert er niet zo veel. Toch is een televisie-

uitzending altijd een hele technische operatie. Licht, camera’s en een pro-

ductieteam maken dat er voorafgaand aan de viering wel wat hectiek is. 

Daarom willen we een aantal zaken bij u onder te aandacht brengen:  

De H. Mis begint gewoon om 10.00 uur en wordt live uitgezonden op Ne-

derland 2.  

 

Voor degenen die altijd op de vierde bank van voren, in de kerk zitten is 

het goed te weten dat deze (links en rechts) voor de uitzending worden 

verwijderd. Op die plaats zullen links en rechts twee camera’s komen te 

staan met verlichting.  

Ook zal er op meerdere plaatsen de H. Communie worden uitgereikt, om-

dat de uitzending maximaal 58 minuten duurt.  

 

Het productieteam vindt het belangrijk dat we net als iedere zondag Eucha-

ristie vieren. Zij willen dan ook van harte bij ons ’te gast’ zijn. Toch mo-

gen we ons als Nicolaaskerk realiseren dat we voor dit ene uur even de 

’grootste’ parochie van Nederland zijn. Het zou goed zijn om op deze dag 

ruim op tijd aanwezig te zijn in de kerk in verband met eventuele medede-

lingen voorafgaand aan de uitzending! 
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Zondag 13 februari zullen wij u via de mededelingen na de H. Mis de laat-

ste details doorgeven. 

 

Op zondag 27 februari komt onze hulpbisschop Mgr. H.W. Woorts naar 

onze kerk om met ons de H. Eucharistie te vieren. Het is altijd een bijzon-

dere vreugde voor onze H. Nicolaas geloofsgemeenschap wanneer een 

bisschop hier de H. Mis opdraagt. 

 

Het spreekt voor zich dat u allen bent uitgenodigd om deze plechtigheden 

bij te wonen. 

 

Eucharistie- en andere vieringen op werkdagen 
Zoals reeds eerder aangegeven, vinden er met ingang van Aswoensdag verande-

ringen plaats in de Eucharistie- en andere vieringen door de week.  

Hieronder het nieuwe schema, zoals dat ingaande 9 maart (Aswoensdag) 

geldt: 

 
 

 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 - 11 uur  19- 20 uur  

Stil gebed Iedere werkdag van 14.30 – 15.30 uur 
 

 

vrijdag 4 maart                      10.00 uur H. Mis voor ouderen 

Op deze eerste vrijdag van de maand zijn de ouderen weer bijzonder wel-

kom. Vanwege de werkzaamheden in de kerk en de hoge stookkosten is de 

H. Mis in de dagkapel. Na afloop bent u hartelijk welkom in het Trefpunt 

om onder het genot van koffie of thee weer bij te praten..  

 

Verkondiging        jeugd 
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Kinderpagina 
 

Edith Stein,  

Zuster Teresia Benedicta van het Kruis. 
 

Edith wordt op 12 oktober 1891 in Breslau geboren.  

Haar ouders,  Siegfried Stein en Augusta Courant, 

zijn van Joodse afkomst. Ze krijgen zeven kinderen 

waarvan Edith de jongste is. Op jonge leeftijd verliest 

Edith haar vader. Haar moeder is een strenge, vrome 

vrouw die de joodse wet stipt naleefde. 
 

Edith verliest haar geloof als zij op het middelbaar onderwijs zit.  

Ze is bijzonder intelligent. Van 1911-1915 studeert ze aan de universiteit in 

vier verschillende vakken. Ze slaagt ’summa cum laude’; dit betekent met 

de allerbeste cijfers. Daarna werkt ze een aantal jaren bij een professor.  

Maar er is één ding waar ze vooral mee bezig is. De vraag naar God en het 

’waarom’ van het menselijk bestaan. Ze ontmoet enkele vrienden met wie 

ze hierover kan praten. Op een avond wanneer ze weer bij vrienden is, 

vindt ze daar een boek van Teresia van Avila. Dat is een heilige zuster die 

leefde van 1515-1582. Wanneer ze in één avond en nacht dit boek gelezen 

heeft, doet ze het dicht en zegt: ”Dit is de waarheid.”  
 

Ze wordt gedoopt in 1922. Daarna is ze negen jaar lerares.  

Een lerares die waarheid, goedheid, hartelijkheid en menselijkheid uit-

straalt. Voor zichzelf vraagt ze niet veel.  

Ze gaat in 1933 naar het klooster en als ze haar habijt 

in 1934 krijgt, krijgt ze de naam Teresia Benedicta 

van het Kruis. In 1938 legt ze haar eeuwige gelofte af. 

Maar de tweede wereldoorlog komt en ze moet vluch-

ten omdat ze Jodin is. Ze komt in de Karmel van Echt 

in Nederland te wonen. Daar wordt ze samen met 

haar zus Rosa gearresteerd. Op 9 augustus 1942 sterft 

ze in de gaskamers van Auschwitz. Zij werd op 11 

oktober 1998 door paus Johannes Paulus II heilig verklaard. 
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16  februari & 2 maart 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! 

 

Doe-middag 2 februari 
In verband met Maria Lichtmis kwamen 16 kinderen om half zes in het 

Trefpunt bij elkaar. We begonnen met het eten van poffertjes. De kinderen 

smulden! Na het eten vertelde een van de moeders het verhaal van de Op-

dracht van de Heer (Jezus) in de tempel. Ook hoorden zij het verhaal van 

de H. Blasius. Toen mochten de kinderen papieren lantaarntjes inkleuren 

en in elkaar zetten. Een kaars er in en om zeven uur stonden ze met de an-

dere kerkgangers in het portaal. De pastoor zegende de kaarsen en be-

sprenkelde iedereen met wijwater. Dat deed hij heel goed met veel water. 

De kaarsen werden aangestoken en de kinderen liepen voorop in de licht-

processie de kerk in voor de Heilige Mis. Moe maar tevreden gingen ze na 

de H. Mis naar huis. 

 

Verkondiging      volwassenen 
 

14 februari 20.15 uur      Thema-avond 

Deze avond zal priester Vernooij met ons nadenken over: 

Moeder Teresa en het Kruis ”Ik heb dorst”. 

In iedere kapel van Moeder Teresa hangt onder het kruis de tekst ”Ik heb 

dorst”. Waarom gebeurt dit? Pr. Vernooij is jarenlang geestelijk leidsman 

van de zusters van Moeder Teresa geweest en heeft haar zelf ook gekend. 

We hopen dat velen deze avond met ons mee willen maken. 

Maar kunt u niet? Op 16 februari zal pr. Vernooij naar …in het Voetspoor 

van Maria… komen om ook daar over dit thema te spreken. 
    
 

 

 

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

 

1 maart 10.00 – 11.30 uur     Koffieochtend ouders van jonge kinderen 

2 maart 20.00 – 21.30 uur                            Ouders van jonge kinderen 

Mijn kind is gedoopt. En nu? Wat kan ik al van mijn geloof doorgeven? Of 

kan ik beter wachten tot de leeftijd van de E.H. Communie aanbreekt? Wat 

moet ik nu eigenlijk doorgeven? 

Ik ben wel ouder maar hier heb ik niet zo voor geleerd. Kortom ik zit best 

met vragen. Wel, dan zijn deze bijeenkomsten speciaal voor jullie. Samen 

met andere ouders van gedachten wisselen. Tips krijgen. Er wordt geloofs-

verdieping aangeboden. Deze bijeenkomsten gaan over: ”Jezus wil dat je 

zout der aarde (Mt.5,14) en licht der wereld bent (Mt.5,14), en door je goe-

de daden het evangelie verkondigt.”  

’s Ochtends kunnen kleine kinderen worden meegebracht. 

 

22 februari 19.30 uur        Meditatieavond pater Bots S.J. 

Deze avond staan we stil bij het Vijfde gebod: Gij zult niet doden. Dit 

gebod vormt samen met het zesde en zevende gebod een drietal, dat de 

grondslagen voor elke menselijke samenleving moet veilig stellen. Daarom 

staat dit gebod ook voorop: Gij zult niet doden. Eerst het zijn. En dan het 

samenzijn, het huwelijk: Gij zult geen echtbreuk plegen. En dan het bezit, 

het hebben: Gij zult niet stelen. Als het leven in een samenleving op deze 

drie gebieden veilig is, dan is het een vrije, geordende, een harmonische, 
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een gelukkige samenleving. Als je aan deze grondslagen raakt, dan wordt 

zo’n samenleving een hel, dan kun je spreken van een cultuur van de dood. 

Nederlandse katholieken kunnen zich de situatie van Israël eigenlijk heel 

goed voorstellen. Evenals de Joden in Egypte hebben de Nederlandse ka-

tholieken in hun eigen samenleving een beknelde plaats moeten innemen. 

In de emancipatiestrijd zijn zij vrijgemaakt. En nu moeten zij er voor zor-

gen dat zij die vrijheid niet op het spel zetten door zich te verslaven aan de 

machten van de welvaartsstaat. Want dan gaat het zo onvrij worden, dat 

men niet meer ’s avonds op straat durft te komen, dat men zijn kinderen 

niet meer veilig weet voor misbruik, ja dat men zelfs op zijn hoede moet 

zijn voor lichamelijke geweldpleging. het leven wordt dan levensgevaar-

lijk. we laten onze geest verlichten door Jezus’ woorden in Mt. 5,1-2; 21-

24. 

 

12 maart        Bezinningsdag  

”Opdat allen één zijn” (Joh.17,21a) 

Sinds 23 februari 1991 wordt er in de H. Nicolaasparochie twee maal per 

jaar een bezinningsdag georganiseerd. De eerste keer stond er op de folder:  

”Durft u een zaterdag vrij te maken voor O.L. Heer?” 

Dat is dus twintig jaar geleden. Tijden veranderen maar God is gebleven. 

Hij die was, die is en die zal zijn!  

En eens even tot rust komen en ons bezinnen op Hem is een weldaad.  

Een ’must’. Hoe is mijn relatie met de Heer?  

Aan het begin van de veertigdagentijd is het goed hier over na te denken. 

Daarom nodigen wij u uit voor onze bezinningsdag op 12 maart a.s. 

Kapelaan L. Simons zal deze dag voor ons verzorgen. Hij is niet geheel 

onbekend met onze parochie. Vorig jaar gaf hij de cursus de theologie van 

het lichaam. Ook gaat hij met onze jongeren mee naar Madrid voor de we-

reldjongeren dagen. Hij is een veelgevraagd spreker.  
 

De dagindeling:  

09.15 uur Oefenen met gelegenheidskoor 13.30 uur 2
e
 overweging 

10.00 uur H. Eucharistieviering  14.15 uur koffie/ thee 

11.00 uur Koffie, thee   14.30 uur afsluitende viering 

11.15 uur 1
e
 overweging 

12.15 uur Lunch  12.00 – 14.00 uur Aanbidding in de dagkapel 
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In de lunchpauze is gelegenheid om het sacrament van Boete en Verzoe-

ning te ontvangen.  

Er is een boekentafel voor de jeugd en voor volwassenen aanwezig. 
 

Opgave: mevr. C. Nouwen 035-5416694 of  

mevr. G. Nieuwenhuis 035-5420208, janengabrielle@planet.nl,  

of in de doos in het portaal. 

 

Bedevaarten 
Stille Omgang Amsterdam  

19 maart 2011 

 

 
 

Amsterdam wordt ook wel eens 'Mirakelstad' genoemd. Deze kwalificatie 

ontleent Amsterdam aan het feit dat het een oude bedevaartsplaats is, waar 

al sinds de middeleeuwen een wonder of mirakel wordt geëerd.  

Deze verering leeft nog steeds en heeft sinds het einde van de 19e eeuw 

vooral gestalte gekregen via de jaarlijkse Stille Omgang. Deze religieus 

meditatieve omgang door het historische centrum en passerend aan het 

nachtelijke uitgaansleven van Amsterdam wordt elk jaar gedurende één 

nacht in de maand maart door het Gezelschap van de Stille Omgang geor-

mailto:janengabrielle@planet.nl
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ganiseerd. Duizenden gelovige mensen uit het hele land nemen er aan deel. 

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

met als intentie: ”VERNIEUWT, MAAR BEHOUDT HET GOEDE.”    
Geloven is door hebben dat Jezus het hart zocht van de mensen, en zijn 

woorden en daden niet achteloos rondstrooide. Hij sprak zijn woorden en 

stelde zijn daden met zorg zo, dat zij gemeenschap zouden maken tussen 

Hem en de mensen. In onze tijd: tussen de herders van de kerk en de gelo-

vigen, opnieuw niemand uitgezonderd, ons allen. Daartoe is de Eucharistie 

ons gegeven. Door gezamenlijk gebed en door het vieren van de Eucharis-

tie, het sacrament van de eenheid, vragen we vergeving voor al wat fout 

ging, ondersteunen we elkaar en stralen we de eenheid uit, die onze wereld 

zo hard nodig heeft. Zo kunnen wij ieder op onze eigen plaats in de kerk 

van nu elkaar bemoedigen en inspireren, de wereld vernieuwen maar ook 

het goede behouden. Deze gedachten zijn een handreiking bij de Jaarinten-

tie van de Stille Omgang 2011. 

   Traditiegetrouw sluiten we ons vanuit Baarn aan bij Gooi en Vecht-

streek. 

Het programma ziet er als volgt uit: 

21.00 uur vertrek vanaf het kerkplein, Kerkstraat Baarn 

21.30 uur Plechtig gezongen H. Mis in de H. Vituskerk te Hilversum. 

Na de H. Mis korte ontvangst in het Annagebouw met koffie/ thee. 

We vertrekken per bus naar Amsterdam en starten de Stille Omgang vanaf 

de Nicolaaskerk in Amsterdam om ca. 23.45 uur. 

Verwachte terugkeer in Hilversum om ca. 01.45 uur. 

Info en voor 12 maart opgeven bij:  

M.T.G.M.J.Nieuwenhuys 030-2283015of  

per E-mail: m.t.g.m.j.nieuwenhuys@casema.nl of op intekenlijst in het 

kerkportaal. 
 

Voor jongeren van 14 tot 30 jaar is er een speciaal jongeren programma in 

de Mozes en Aaronkerk (zie: www.stille-omgang.nl/jongeren)  
 

Er is nog een derde mogelijkheid om aandacht te besteden aan het Mirakel 

van Amsterdam. In de Begijnhofkapel wordt van 16 – 20 maart de mira-

kelweek gehouden. 

 

mailto:m.t.g.m.j.nieuwenhuys@casema.nl
http://www.stille-omgang.nl/jongeren
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Op 16 maart is het programma als volgt: 

09.00 uur:  gezongen Eucharistieviering 

09.30 – 17.00 uur: Aanbidding van het uitgestelde Allerheiligste  

17.00 uur:  Vesperviering 

19.30 uur:  Plechtige H. Mis Hoofdcelebrant Hans Schouten, pr. 

Voor overige gegevens over de Mirakelweek: www.stille-omgang.nl  

Vervolgens in de linker balk actueel aanklikken en daarna in de geschreven 

tekst het woord Mirakelweek aanklikken. U vindt dan het gehele pro-

gramma in de Begijnhofkapel.  

 

Gemeenschap 

 

16 februari 20.15 uur      RKVB 

KLEZMER muziek bij R.K. Vrouwen Baarn. 
Deze woensdagavond houdt onze plaatsgenoot Ad Peeters in het Trefpunt 

een presentatie over KLEZMER muziek met een lach en een traan.  

Bij deze presentatie zal de oorsprong van deze schitterende Joodse brui-

loftsmuziek worden uitgelegd door middel van afbeeldingen en muziek. 

Deze muziek werd oorspronkelijk gespeeld door de rondtrekkende muzi-

kanten, KLEZMORIM, meestal op viool, cello en op cimbaal. De muziek, 

die het leven van de Joodse mensen van toen vertolkt, is nu eens opzwe-

pend, dan weer erg melodramatisch, maar altijd prachtig om te horen. Het  

belooft een bijzondere avond te worden. 

Introducé(e)s zijn welkom à € 4,50 per persoon.  

 
DE PAUS EN ZIJN GEBEDSINTENTIES 

 

Pauselijke intenties voor februari 

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. 

 

 

http://www.stille-omgang.nl/
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Pauselijke gebedsintenties voor maart 
Dat de landen in Latijns Amerika trouw blijven aan het Evangelie en voor-

uitgaan op het vlak van gerechtigheid en vrede. 

 

Dat de Heilige Geest licht en kracht mag geven aan hen die op talrijke 

plaatsen in de wereld worden vervolgd of gediscrimineerd omwille van het 

Evangelie. 

 

Ten slotte: 
 

14 februari: H. CYRILLUS EN METHODIUS, patronen van Europa. 

Cyrillus werd geboren in Thessalonica en ontving in Constantinopel een 

uitstekende wetenschappelijke opleiding. Later vertrok hij met zijn broer 

Methodius naar Moravië om daar het Evangelie te verkondigen. Samen 

verzorgden zij een Slavische vertaling van de liturgische teksten in zoge-

naamd Cyrillisch schrift. Tijdens hun verblijf in Rome, waarheen zij ge-

roepen waren, stierf Cyrillus op 14 februari 869; Methodius werd tot bis-

schop gewijd en vertrok naar Pannonië (Hongarije) waar hij zich onver-

moeid wijdde aan bekeringswerk. Hij had veel te lijden onder personen, die 

hem uit na-ijver bestreden, maar steeds vond hij steun bij de pausen.  

Hij stierf te Velahrad in het voormalig Tsjecho-Slowakije op 6 april 885.  

Cyrillus en Methodius werden in 1981 door paus Johannes Paulus II tot 

patronen van Europa uitgeroepen. Reeds eerder was Sinds Benedictus tot 

Patroon van Europa uitgeroepen door paus Pius XII in 1947.  

 

17 februari: ZEVEN HEILIGE STICHTERS VAN DE SERVIETEN.  

De zeven mannen die vereerd worden als stichters van de orde der Servie-

ten waren oorspronkelijk kluizenaars die op een berg bij Florence woonden 

en zich onderscheidden door hun liefde voor Maria. Al predikend trokken 

zij later door heel Toscane en legden de grondslagen van de orde der Die-

naren van de heilige Maagd Maria, die in 1304 door de Heilige Stoel werd 

goedgekeurd. Omdat 17 februari 1310 geldt als de sterfdatum van één van 

hen, Alexius Falconieri, worden zij allen vandaag herdacht. 
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21 februari: H. PETRUS DAMIANI 

Petrus Damiani werd in 1007 in Ravenna geboren. Na voltooiing van zijn 

studies wijdde hij zich gedurende korte tijd aan het onderwijs, waarna hij 

zich terugtrok in de eenzaamheid en zich aansloot bij de kluizenaarsge-

meenschap van Fonte Avellana. Tot prior gekozen, bevorderde hij het reli-

gieuze leven krachtig. In de rampzalige omstandigheden, waarin de Kerk 

zich in die dagen bevond, stond hij pausen met raad en daad terzijde; 

meermalen trad hij op als hun legaat. Ook door zijn geschriften droeg hij 

veel bij tot verbetering van de toestanden in de Kerk. Door Stefanus IX 

werd hij benoemd tot kardinaal-bisschop van Ostia. Direct na zijn dood 

werd hij door de bevolking als heilige vereerd. 

 

22 februari: SINT PETRUS’ STOEL 

Het feest van de cathedra van Petrus werd reeds sedert de vierde eeuw te 

Rome op deze dag gevierd en wel met de bedoeling om getuigenis af te 

leggen van de eenheid van de Kerk, die op hem als apostel gegrondvest is. 

(het is dus de gedenkdag van de apostolische oorsprong van de zetel of het 

ambt van de bisschop van Rome). 

 

23 februari: H. POLYCARPUS 

Polycarpus, bisschop van Smyrna in Klein-Azië (het huidige Izmir in Tur-

kije) was een leerling van de apostelen. Te Antiochië was hij de gast van 

de heilige Ignatius die aldaar bisschop was. Bekend is zijn verblijf in Rome 

waar hij met paus Anicetus de kwestie van de paasdatum trachtte te rege-

len. Omstreeks 155 onderging hij de marteldood: hij werd levend verbrand 

in het amfitheater van zijn stad. 

 

4 maart: H. CASIMIR 

Casimir, zoon van een Poolse koning, werd in 1458 geboren. In zijn korte 

leven legde hij steeds getuigenis af van een waarachtig christen-zijn: voor 

zijn geloof stond hij steeds op de bres, ten opzichte van armen was hij vrij-

gevig, in zijn gedrag was hij onberispelijk; bovendien had hij een grote 

verering voor de H. Eucharistie en Maria. Door een longkwaal gesloopt, 

stierf hij reeds op 25-jarige leeftijd. 
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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, behalve op 20 febr. 

Kinderwoorddienst Alleen tijdens de Hoogmis. (7-11 jr.) 

Communievoorbereiding: 13, 20 & 28 februari 08.45 - 09.45 uur.  

Vrienden van Jezus 16 februari & 2 maart 08.00-08.20 uur.  

Kinderclub 14 & 28 februari 18.45 – 19.45 uur. 

Vormselgroep 16 februari & 2 maart 18.45 – 19.45 uur. 

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

Teen Challenge 20 februari 19.30 uur. Het Trefpunt. 

Jongeren 25 februari 20.00 uur Trefpunt. 

Ouders van jonge kinderen: zie blz. 6. 

 1 maart 10.00 – 11.30 uur. 

 2 maart 20.00 – 21.30 uur. 

Thema-avond 14 februari 20.15 uur. Zie blz. 6. 

In ’t Voetspoor van Maria 16 februari 10.00 uur dagkapel. Zie blz. 6. 

Meditatieavond  22 februari 19.30 uur. Zie blz. 7. 

CaFE 15 & 22 februari en 1 maart. Zie blz. 6/7. 

Bijbellezen I 3 maart 10.00 – 11.30 uur. 

Bijbellezen II 17 februari 09.30-11.00 uur. 

Bijbellezen III 28 februari 20.15 – 21.30 uur. 

Bezinningsdag 12 maart! Zie blz. 8. 

RKVB 16 februari 20.15 uur.  

Boekentafel 12 maart tijdens de bezinningsdag. 

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        :  18 februari & 4 maart 19.45 uur. 

Stille Omgang  19 maart. Zie blz. 9 e.v. 
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AGENDA H.H. MISSEN & VIERINGEN 
 

zaterdag      12 febr. 19.00 uur H. Mis. 

zondag        13 febr. 6
e
 zondag door het jaar.  

   10.00 uur Hoogmis Gregoriaans Mis XI. 

maandag     14 febr. H. Cyrillus, monnik en Methodius, bisschop; patro-

nen van Europa.    

donderdag  17 febr. Zeven HH. Stichters van de Servieten.   

zaterdag      19 febr. 19.00 uur H. Mis met samenzang. 

zondag        20 febr. 7
e
 zondag door het jaar. 

10.00 uur Hoogmis Mass The Prince of Peace, W. 

Lloyd Webber.  

maandag     21 febr. H. Petrus Damiani, bisschop en kerkleraar. 

dinsdag       22 febr. Sint Petrus’ Stoel. 

woensdag   23 febr. H. Polycarpus, bisschop en martelaar. 

Zaterdag     26 febr. 19.00 uur H. Mis. 

Zondag       27 febr. 7
e
 zondag door het jaar. 

 10.00 uur Plechtige Hoogmis Missa ad fugam, G.P. 

da Palestrina. 

vrijdag         4 mrt. H. Casimir. 
 

Dagkapel tot 9 maart 

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. 44-04 van 5 – 26 maart uiterlijk maandag 21 

februari 2011 per mail. Geschreven of getypte kopij altijd uiterlijk don-

derdags 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

