
VEERTIGDAGENTIJD 2011 
(in de Nicolaaskerk te Baarn) 

Op Aswoensdag worden wij opgeroepen ons te bekeren en ons te 

bezinnen op ons geloof, opdat wij met Pasen oprecht onze  doopbe-

loften kunnen hernieuwen. Bij deze bezinning staat het kruis van Je-

zus centraal. Vandaar dat wij in de Veertigdagentijd ons extra mati-

gen, ofwel vasten. Bovendien nodigt de navolging van Christus, 

waartoe wij als christen geroepen zijn, ons uit ons bezit te delen met 

hen die te weinig hebben. Dit alles omgeven wij met extra aandacht 

voor het gebed. 

De Kerk nodigt ons uit deze weg te gaan, individueel maar ook ge-

zamenlijk. Daarom vindt u in deze folder een programma van activi-

teiten in onze gemeenschap in de Veertigdagentijd. Hierbij is gezocht 

naar verscheidenheid, opdat ieder zich aangesproken mag weten en 

opdat aan de verschillende aspecten van deze voorbereidingstijd 

aandacht geschonken wordt. 

 

Iedere werkdag is de dagkapel open van 14.30 -15.30 uur voor een 

moment van bezinning, stilte en gebed bij de Heer. 

 

woensdag 9 maart: Aswoensdag 

10.00 uur  …in ’t Voetspoor van Maria … meditatie over de 

Lijkwade van Turijn door pater Elias c.s.j. 

18.30 uur Vespers van Aswoensdag in de dagkapel.  

19.00 uur H. Eucharistie en ontvangen van het askruisje. Na de 

Eucharistieviering biechtgelegenheid.  

Biechtvader Pastoor Huitink. 

Veertigdagenkruis voor de kinderen. 

Achter in de kerk staat de Veertigdagentafel. 

 

zaterdag 12 maart: Bezinningsdag o.l.v. kapelaan Simons 

10.00 uur – 15.00 uur Thema: Opdat allen één zijn. 

 

zondag 13 maart: Eerste zondag van de Veertigdagentijd 

16.30 uur Boeteviering aan het begin van de veertigdagentijd.  

  



Maandag 14 maart: 

20.15 uur Thema-avond, meditatie over de Lijkwade van Turijn 

door pater Elias c.s.j. 

 

zaterdag 19 maart: Feestdag H. Jozef. 

Stille Omgang in Amsterdam. In de nacht lopen we 

samen met duizenden anderen in stilte biddend door 

Amsterdam de eeuwenoude Ommegang. 

Thema: ”Vernieuwt maar behoudt het goede.” 

 

maandag 21 maart:  

20.15 uur Thema-avond over de Kruisweg.  

 

vrijdag 25 maart: Hoogfeest van de Aankondiging van de Heer – 

Maria Boodschap 

18.30 uur        Vespers 

19.00 uur H. Eucharistieviering in de kerk. 

 

zondag 27 maart: 

18.00 uur Soberheidmaaltijd. Hierna kijken we samen naar een 

hongerdoek uit Haïti. 

 

Dinsdag 29 maart: 

19.30 uur Meditatieavond o.l.v. pater dr. J. Bots S.J. met als on-

derwerp het zesde gebod: Gij zult geen onkuisheid 

doen. We denken over dit grote geheim na aan de 

hand van Marcus 10, 2-12. De meditatie wordt ge-

volgd door een korte aanbidding en een Eucharistie-

viering. 

   

woensdag 30 maart: 

10.00 uur in ’t Voetspoor van Maria over de Kruisweg. 

 

zondag 3 april:  

16.30 uur Poppenkastspel ”Op weg naar Pasen” en daarna een  

soberheidmaaltijd voor de jeugd. 



maandag 4 april: 

20.15 uur Thema-avond over het Kruis en de vreugde. 

  Paus Johannes Paulus II staat centraal. 

 

maandag 11 april: 

20.00 uur  RKVB, een avond met de heer Vree. 

 

woensdag 13 april: 

06.00 uur Begin van het Veertigurengebed. 

10.00 uur in ’t Voetspoor van Maria 

  Het Kruis en de vreugde. 

14.00 uur Doe-middag voor de jeugd; deze staat in het teken van 

de Goede Week. Ook gaan we samen even naar de 

Aanbidding. 

 

donderdag 14 april: 

22.00 uur Sluiting van het Veertigurengebed, voorafgegaan door 

een korte viering. 

 

zondag 17 april: Palmzondag  

10.00 uur Eucharistie met palmwijding en palmprocessie. 

Uitzending H. Mis op Ned. 2, voorafgegaan door ge-

loofsgesprek. 

 

maandag 18 april: 

20.15 uur Thema-avond over Het Kruis en Maria  

.  

dinsdag 19 april: 

14.00 uur Kruisweg door de RKVB. 

 

woensdag 20 april: 

16.00 uur Biechtgelegenheid. Biechtvader pastoor Huitink.  

19.00 uur Oliënwijding door Mgr. Eijk in de Mariakerk in Apel-

doorn. Wilt u dit ook eens meemaken? Graag opgave 

bij het secretariaat of de diaken zodat vervoer geregeld 

kan worden. 



 

donderdag 21 april: Witte Donderdag 

19.00 uur Plechtige Eucharistie met voetwassing hierna tot  

22.00 uur Aanbidding in de dagkapel. 

22.00 uur Geleide Aanbidding speciaal voor onze jongeren. 

  

vrijdag 22 april: Goede Vrijdag 

08.15 uur Lezingen en Laudendienst. 

15.00 uur Kruisweg in de kerk. Hierna biechtgelegenheid bij 

biechtvader pastoor Huitink. 

19.00 uur Herdenking van lijden en sterven van de Heer. 

 

zaterdag 23 april: Stille Zaterdag 

08.15 uur Lezingen en Laudendienst. 

Tot 16.00 uur  in stilte overweging bij de icoon ’Nederdaling ter 

helle’ 

22.30 uur Paaswake. 

 

zondag 24 april: Paaszondag 

10.00 uur  Hoogmis 

 

maandag 25 april: Tweede Paasdag  

10.00 uur  Gezinsmis 

 
 

 

 


