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HET BEGINT MET HET ASKRUISJE 

 

In de eerste week van de periode die dit nummer van het kerkvenster om-

vat valt Aswoensdag. Dat is de dag waarop we het askruisje op het voor-

hoofd gedrukt krijgen. We worden eraan herinnerd dat we toch echt niet 

meer zijn dan we zijn: een schepsel van God die tijdelijk op deze aarde 

mag rondlopen. We zijn door Hem geschapen uit pure liefde, niet omdat 

Hij ons nodig heeft. Je zou verwachten dat onze houding als reactie daarop 

ook een antwoord van liefde is. Maar zo is het vaak niet. We gaan veelal 

onze eigen gang en die is nogal eens tegengesteld aan de liefde. Soms is 

het dan nodig om er indringend aan herinnerd te worden dat we daarvan 

terug moeten keren, ons moeten bekeren. Het askruisje is daar een indruk-

wekkend teken van. Elk jaar weer dat ik daarmee getekend wordt komt dat 

bij me binnen als een dwingende oproep om van dat bekeren toch echt 

werk te maken. Ik neem me voor wat minder luxueus te leven. Ik neem me 

voor iets over te hebben voor mensen die het minder goed hebben (en dat 

zijn er zo ontzettend veel!). Ik neem me voor mijn gebedsleven een  nieu-

we impuls te geven. Ik neem me voor me te bezinnen op mijn geloof. Ik 

word stil bij het onnoemelijke lijden dat Jezus moest ondergaan (en bij het 

lijden dat zoveel mensen moeten ondergaan, vooral wanneer dat in zijn 

Naam gebeurt). Ik kijk naar het kruis en word stil bij zoveel liefde. En …. 

ik weet dat direct daarop de glorie van Pasen volgt, dat grote verlossings-

feest, dat feest van bevrijding, dat feest van blijvende nabijheid van God in 

Jezus Christus. Ik wil dat feest zo waardig mogelijk kunnen vieren, ook al 

weet ik tevoren dat ik daarin tekort zal schieten. De afstand van mij tot 

God is daarvoor veel te groot. Maar het mogen proberen vind ik al zo 

waardevol, omdat het mij op de weg zet van het ware leven. De eerste zin 

van een van de twee zegeningbeden (over de as) luidt dan ook: ’God, Gij 

wilt de dood van de zondaar niet, maar zijn bekering.’ Bekeren betekent: 

de weg naar het leven inslaan. Dat is toch wat ik wil: leven. Ik hoop, en 

weet eigenlijk wel zeker, dat ik daarin niet de enige ben. Dus waarom zou-
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den we het niet samen doen, met de hele parochie? In dit Kerkvenster vindt 

u een folder met vele kansen die hiertoe geboden worden. Laten we er sa-

men iets moois van maken, iets moois voor God. 

 J.A.M. Nieuwenhuis, diaken 

 

MISINTENTIES 
 

za     5 mrt. Overl. ouders en familie. 

zo     6 mrt. A.G Huurdeman/ fam. Bouwmeester-Hartman/ Petrus Wil-

helmus Diekman/ Fam. Schothorst/ Voor een dierbare overl. 

echtgenoot en om de genade van bekering te verkrijgen/ Riek 

Schothorst/ Gerard en Marian Boersma/ Alida van Ernst-

Schimmel en Martinus van Ernst/ Bob Nieuwenhuys/ Petrus 

Cornelis van Schadewijk/ Jacoba Witte-Demes/ Everard en 

Caroline van Weede van Dijkveld/ Paula Heurkens-Witte/ 

Maurits van Weede. 

do    10 mrt. Timo van Zeldert. 

zo    13 mrt. Gerard en Marian Boersma/ Benoît Nieuwenhuys/ Uit dank-

baarheid bij een 25-jarig huwelijk/ Ger Hendriks- Fokker/ 

Overl. ouders Bertus en Diny de Ruiter-Vermeulen. 

di     15 mrt. Vader en zoon Joop en Richard Hagelen. 

zo    20 mrt. Fam. Schothorst/ Gerard en Marian Boersma/ Petrus Cornelis 

van Schadewijk. 

wo   23 mrt. Timo van Zeldert.   
 

PAROCHIEKRONIEK 
 

Gedoopt: Luke Niño, zoon van de heer en mevrouw Van Poorten-Onipa. 

Overleden: Christina Jacoba Maria Morsch-van Ditshuizen, 91 jaar. 
 

MEDEDELINGEN 
 

Gezinspaaskaars, een nieuw initiatief 

 

Op de avond van Stille Zaterdag wordt de Paasnachtwake gehouden.  
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Volgens een zeer oud gebruik wordt deze nacht wakend doorgebracht ter 

ere van de Heer. Zo geven christenen gehoor aan de aansporing van het 

Evangelie (Lucas, 12, 35 en verder) om de lampen brandend te houden en 

te zijn als mensen die wachten op de terugkomst van de Heer om aan Zijn 

tafel genodigd te worden, als Hij hen bij Zijn terugkomst wakend heeft 

aangetroffen.   

De brandende Paaskaars symboliseert het Licht van de verrezen Christus 

en blijft gedurende de Paastijd branden tijdens Eucharistie- en andere vie-

ringen. 

In veel parochies bestaat de mogelijkheid om een gezinspaaskaars te kopen 

en die in de paastijd en op andere geschikte momenten te branden en daar-

mee symbolisch het Licht van Christus mee naar huis te nemen. De ge-

zinspaaskaarsen worden tijdens de Paaswake gezegend.  

In onze geloofsgemeenschap willen wij u de mogelijkheid bieden om ook 

een gezinspaaskaars aan te schaffen. In het portaal liggen vanaf Aswoens-

dag tot 25 maart  intekenlijsten met een voorbeeld en prijzen. 

Op de kaars vinden we het paaslam, het Lam Gods, dat op het verzegelde 

boek staat zoals dat wordt beschreven in hoofdstuk 5 van het boek der 

Openbaring. Het lam is als enige bij machte het boek des levens te openen 

en te lezen, want het heeft zelf Gods Woord uitputtend en totaal volbracht. 

Daarom komt hem het recht toe het testament waarin Gods heerschappij 

beschreven staat, te lezen en ten uitvoer te brengen.  

Na de Paaswake en de Hoogmis met Pasen kunnen de bestelde kaarsen 

afgehaald en betaald worden. 

Zo kunnen wij het Licht van Christus ook in huis brandend houden!  
 

Liturgie  
 

Vanaf 9 maart zijn er veranderingen in de Eucharistie- en overige vieringen 

op werkdagen in de dagkapel.  

Voortaan zijn de lauden ook dagelijks om 08.15 uur in de dagkapel. 

Op de volgende bladzijde treft u het schema van de werkdagen aan. 
 

9 maart           Aswoensdag 

Vandaag begint de Veertigdagentijd. Deze dag heet Aswoensdag en is een 

Vastendag.  
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Op deze dag neemt men genoegen met slechts één volle maaltijd en ge-

bruikt men geen vlees. Zo te vasten is voor gezonde, volwassen personen 

tussen 18 en 60 jaar, tenzij men zwaar werk doet, ziek of in verwachting is. 

Kinderen kunnen vasten door o.a. niet te snoepen. 

 

 maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

Lauden Iedere werkdag om 08.15 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 

 

6 maart 10.00 uur               Gezinsmis  

Vandaag een bijzondere Gezinsmis, omdat tijdens deze Mis de kinderen, 

die in mei hun Eerste Heilige Communie ontvsangen, aan de kerk voorge-

steld worden. Zij zouden het fijn vinden als u/ jij er ook bij bent. 

 
Jezus is mijn Rots?! 

Jezus is de Rots, waarop ik sta, Hij is de Weg waar ik op ga.  

Na de Mis is er gelegenheid om elkaar onder het genot van een kopje kof-

fie in het Trefpunt te ontmoeten. 

Voor de allerkleinsten is er crèche in het Trefpunt. De kinderen mogen ook  

tijdens de Mis naar de crèche gebracht worden.  
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13 maart 16.30 uur Dagkapel      BOETEVIERING 

Op de eerste Zondag van de Veertigdagentijd is er in de dagkapel een boe-

teviering. In de Veertigdagentijd worden wij tenslotte opgeroepen om boe-

te te doen, omdat wij ons zo vaak afgekeerd hebben van God. In de heilige 

Schrift worden wij zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament daar 

vaak op gewezen. En het is opvallend dat Maria ons bij haar verschijnin-

gen, zeker die van de laatste tijd, telkens weer oproept om boete te doen. 

Reeds op Aswoensdag worden wij herinnerd aan de noodzaak daartoe. 

Deze boeteviering op zondagmiddag moet u in het verlengde daarvan zien. 

Dus als een extra aanzet om van de Veertigdagentijd echt werk te maken. 

Daarom heeft zij een bezinnend karakter, gepaard met gebed en zang. Zij is 

niet bedoeld als een directe voorbereiding op het sacrament van vergeving, 

de biecht. Wel wil zij ons aansporen om daar serieus over na te denken. 

Vóór Pasen is er nog volop gelegenheid om het sacrament te ontvangen. 

 

Verkondiging        jeugd 

 

9, 16 & 23 maart 08.00 uur                      Vrienden van Jezus 

 

 

 
 

Drie jaar geleden, op Aswoensdag, zijn we met Vrienden van Jezus 

gestart. Iedere woensdagmorgen om 8.00 uur komen er een aantal 

kinderen bijeen. We hebben al veel mogen vertellen en we willen daar 

graag mee door gaan. Jezus heeft dorst naar alle kinderen. De komende tijd 

zullen de bijeenkomsten aansluiten bij de Veertigdagentijd. 

We hopen ook nieuwe kinderen te mogen ontmoeten. 
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Kinderpagina 
 

Het goede daden Kruis. 
 
We beginnen op 9 maart weer aan een bijzon- zon-

dere tijd binnen de Kerk.  

De veertigdagentijd. 

 

De voorbereidingstijd op Pasen.  

Jezus zelf bleef veertig dagen in de woestijn. Het 

Joodse volk verbleef veertig jaar in de woes- tijn 

voordat zij het beloofde land binnen mochten. 

 

Het lijkt lang: veertig dagen. Toch gaan we het proberen.  

Veertig dagen meer aan Jezus denken. Aan wat Hij gezegd heeft. 

En op het einde van deze tijd denken we aan en herdenken we zijn lijden, 

dood en verrijzenis.  

We worden gevraagd meer over Jezus te lezen en met Hem te praten. Wat 

meer aan een ander te denken. Om te vasten.  

 

Vasten wil zeggen dat je wat minder eet of snoept. Wat minder naar de 

televisie kijkt of spelletjes op je computer doet. En dat je door dat wat meer 

vrije tijd krijgt om eens naar iemand te gaan die het niet zo goed heeft. Of 

dat je bijvoorbeeld flessen inzamelt voor de vastenactie. Kortom een goede 

daad doet. 

 

 

Wij gaan jullie helpen.  

Op Aswoensdag kun je het Goede Dadenkruis na de 

H. Mis ontvangen. Probeer 40 dagen lang iedere dag 

iets goeds te doen! 
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  Hallo jongens en meisjes van de basisschool … 
 

  Wanneer ben jij wel eens stil? 
   

  Dat is het thema van de Doe-middag op 
 

  23 maart, 14.00 u. – 15.30 u.  

  in het Trefpunt. 
 

We hopen dat er dit keer veel kinderen komen. 

We zien uit naar jullie komst. 

Dus, groetjes en tot ziens op de Doe-middag! 
 

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

Verkondiging      volwassenen 
 

9 maart 10.00              in ’t Voetspoor van Maria 

De Lijkwade van Turijn. 

In Turijn, Italië, wordt een lijkwade bewaard. Hiervan wordt 

aangenomen dat deze voor Jezus gebruikt is bij zijn graflegging. 

Na Zijn verrijzenis vond men in het graf de lijkwade en de windsels 

van het hoofd. Vele geleerden hebben zich al over deze lijkwade 

gebogen en geprobeerd een antwoord te geven op de vraag of deze 

werkelijk van Jezus is. Pater Elias, van de broeders van St. Jan, komt 

ons over deze lijkwade vertellen.   

I.v.m.de gastspreker wordt er een geldelijke vergoeding gevraagd. We be-

ginnen niet in de dagkapel maar in het Trefpunt. 

 

12 maart 10.00 uur                                                            Bezinningsdag  

Opdat allen één zijn 

We hopen velen van U te ontmoeten op onze bezinningsdag, die met een 

H. Mis begint. Hierna volgen een overweging voor de lunch en één over-

weging na de middag. 
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Tijdens de lunchpauze is er gelegenheid tot stille aanbidding bij het uitge-

stelde sacrament in de dagkapel. 

Kapelaan L. Simons zal onze inleider zijn. 

 

14 maart 20.15 uur      Thema-avond 
    

De lijkwade van Turijn 

Vandaag komt pater Elias van de broeders van Sint Jan ons over deze bij-

zondere lijkwade vertellen. Veel geleerden hebben zich hier al over gebo-

gen en de vraag of Jezus in deze lijkwade is begraven proberen te beant-

woorden. 

Omdat er een gastspreker is, vragen we een geldelijke vergoeding. 

 

21 maart 20.15 uur       Thema avond  

De kruisweg van Jezus 

Het volgen van de kruisweg van Jezus, onze Heer, berust op een  

oude traditie. Al vanaf de vierde eeuw volgen pelgrims in Jeruzalem  

de laatste gang van Jezus.  

 

Stap voor stap met de Heer meetrekken. Stap voor stap, statie voor 

statie met Hem meetrekken. Zijn lijdensweg blijkt een levensweg te  

zijn. Ieder moment kent zijn eigen diepte, kan vol leven zijn, als je  

tenminste één uur met Hem wilt waken. Als je erbij wilt blijven, als  

je mee wilt gaan. 

 

Deze avond heeft een meditatief karakter.  

Er wordt een overweging gehouden aan de hand van foto’s van de  

kruisweg uit de Norbertijnenabdij te Hamborn – Duitsland. 

We hopen velen op deze avond te mogen begroeten. 

De zaal is open om 20.00 uur en we beginnen om 20.15 uur. 

 

13 maart                                    Regionale jongerendag vicariaat Utrecht 
Deze jongerendag, die in de vastenperiode plaatsvindt, begint om 11.00 uur 

met een Eucharistieviering in de H. Geestkerk aan de Mozartweg 54 in 

Amersfoort. Hierna is er een eenvoudige lunch met een leuk programma 
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waarin we ons op een creatieve manier verdiepen in de vastentijd. 

Thema: Vast wel goed! 

 Datum: Zondag 13 maart 2011 

 Waar: H. Geestkerk, Mozartweg 54 in Amersfoort 

 Tijd: 11.00-17.00 uur  

 Leeftijd: 15 t/m 30 jaar 

 Toegang: Gratis, wel opgeven vóór 7 maart tran@aartsbisdom.nl of 

06-16842077 

 

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.  

In 1345 ontstond deze processie naar aanleiding van de geschiedenis van 

een zieke man, die in  de Kalverstraat woonde. Nadat hij de H. Communie 

ontvangen had, moest hij braken. Het braaksel werd volgens voorschrift in 

het vuur geworpen met als wonderlijk gevolg dat de heilige Hostie de vol-

gende ochtend ongeschonden in de haard werd aangetroffen. De verzorg-

sters legden de Hostie in een kistje en waarschuwden de pastoor. De pas-

toor bracht de Hostie in stilte naar de kerk. Later vond men de Hostie weer 

in de haard en weer werd de pastoor gewaarschuwd. De pastoor bracht de 

Hostie weer in stilte naar de kerk, maar weer werd de Hostie in de haard 

aangetroffen. Na de derde keer begreep men dat dit een wonder was en de 

Hostie werd toen in een officiële processie naar de huidige Oude kerk te-

ruggebracht.  

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

vooral gestalte gekregen via de jaarlijkse Stille Omgang met dit jaar als  

intentie: ”VERNIEUWT, MAAR BEHOUDT HET GOEDE.”    
 

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

We vertrekken om 21.00 uur vanaf het kerkplein, Kerkstraat Baarn 

Verwachte terugkeer in Hilversum om ca. 01.45 uur. 

Voor 12 maart opgeven bij:  

mailto:tran@aartsbisdom.nl
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M.T.G.M.J.Nieuwenhuys 030-2283015 of  

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. 

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.  

 

Diaconie  
VASTENAKTIE 2011 

 

’GEEN TIJD OM TE TREUREN’ 

Dit zijn de woorden van pater Boksebeld in Haïti. 
 

Pater Wim Boksebeld is een Salesiaan uit Raalte die al veertig jaar in Haïti 

werkt. Sinds enkele jaren leidt hij het project  ’kleine schooltjes van pater 

Bohnen’. Via dit project in de sloppenwijken kunnen duizenden kinderen 

naar schooltjes, die in samenwerking met de bewoners zijn opgericht, en 

krijgen dagelijks een maaltijd. 
 

Het project van pater Boksebeld is door de aardbeving verwoest, net als 

veel ander werk van de Salesianen van Don Bosco in Port-au-Prince.  

Pater Boksebeld ontsnapte aan de dood, maar honderden leerlingen en veel 

straatkinderen hebben de ramp niet overleefd. ’Het werk, onze scholen 

liggen in puin. Tijd om te treuren om de doden is er niet. Onder de brok-

stukken vandaan konden we nog een aantal kinderen redden. Nu zorgen we 

met man en macht dat we kunnen overleven. En, hoe raar het ook klinkt, 

we moeten vooruit, opbouwen’ zo laat pater Boksebeld weten. 
 

mailto:m.t.g.m.j.nieuwenhuys@casema.nl
http://www.stille-omgang.nl/jongeren
http://www.stille-omgang.nl/
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School pater Boksebeld doelwit van plunderaars. 
 

Zijn scholen in de sloppenwijken van Port-au-Prince zijn leeggeroofd. 

Eerst moest hij al toezien hoe de scholen werden verwoest door de aardbe-

ving, nu is zijn project ook nog en doelwit van plunderaars. ’Schriften, 

stoelen, banken en zelfs dakplaten, alles is gestolen’. In de wijken werden 

voedselmagazijnen leeggeroofd en de wielen van de vrachtwagens afge-

haald. ’Dat mensen met honger eten stelen, begrijpt hij, maar onder het 

voorwendsel dat ze meisjes gingen redden onder het puin, gingen ze plun-

deren. Alles is weg. Dat doet pijn. Als we Don Bosco-school), herbouwen, 

is dat niet hier. Deze wijk verdient geen school’.  
 

Door onze gaven kunnen wij meehelpen aan de wederopbouw van deze 

scholen. 
 

Voor uw gift staat gedurende de vastentijd de offerkist achter in de kerk.  

U kunt u gift ook overmaken op rekening 39.48.03.000 t.n.v.  

M.J.A.G. Burgman-de Haas, inzake Missie en Ontwikkeling.  
 

Gemeenschap 
 

7 maart 20.15 uur       RKVB 

Vanavond houdt mevrouw de Kreuk uit Leersum, een zeer interessante 

lezing over  paasgebruiken. Vorig jaar heeft mevrouw de Kreuk voor ons  

een bijzonder boeiende voordracht gehouden over de domtoren in Utrecht.  

Introducés zijn welkom à € 4,50 per persoon. We komen in het Trefpunt 

bij elkaar.  

 

Restauratie 
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De glas-in-loodramen in de apsis stralen weer in volle glorie. Dit betekent 

nog niet dat we er zijn en dat Ot en Sien hun werkzaamheden kunnen sta-

ken. U bent dus van harte welkom in de winkel achter het huis aan de 

Kerkstraat 21, niet alleen om spulletjes te brengen, maar ook om te kopen. 

De lente is in aantocht, dus reden genoeg om in actie te komen.   

 

DE PAUS EN ZIJN GEBEDSINTENTIES 
 

 
 

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. 

 

Gevonden 

Er is een sopraan blokfluit van het merk Aura gevonden. 

Info bij het secretariaat. 

 

Ten slotte: 

 

 
 

http://www.katholiek.org/pictures/wapen-b16-groot.gif
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Maandenlang is er gewerkt en op 4 maart is het zover en kan pastoor Hui-

tink zijn spullen oppakken en zijn intrek in de pastorie nemen. Kort daarna 

zal het secretariaat weer naar de oude vertrouwde plek verhuizen. 

 

De zomertijd gaat op 27 maart in  

 

 
 

De klok gaat weer een uur vooruit, maar de nacht wordt (helaas?) een uur-

tje korter. 

 

 

 
 

In maart speciaal aandacht voor 

het wijdingssacrament.  

 

Nieuwe aanwinsten: 

In het spoor van de trappisten; Zes trappistenabdijen 

Onze Lieve vrouw van Guadalupe 

”Wij aanbidden U, Heer Jezus”  

De Liefde van de eeuwige wijsheid 

De Katholieke Kerk verkennen 

Edward Poppe 

Wees gegroet, Koningin 

Korte Geschiedenis van de Katholieke Kerk 

50 vragen over Jezus 
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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 & 20 maart 08.45 - 09.45 uur.  

Vrienden van Jezus 9, 16 & 23 maart 08.00-08.20 uur.  

Kinderclub 7, 14 & 21 maart 18.45 – 19.45 uur. 

Vormselgroep 16 maart 18.45 – 19.45 uur. 

Doe-middag 23 maart 17.30 uur. Zie blz. 6. 

Teen Challenge 6 & 20 maart 19.30 uur. Het Trefpunt. 

Jongeren 25 maart 20.00 uur Trefpunt. 

Ouders van jonge kinderen:  

 -- 10.00 – 11.30 uur. 

 -- 20.00 – 21.30 uur. 

Thema-avond 14 maart & 21 maart 20.15 uur. Zie blz. 8 

In ’t Voetspoor van Maria 9 maart 10.00 uur dagkapel. Zie blz.7 

Meditatieavond  -- 19.30 uur. Zie blz. 7. 

Bijbellezen I -- 10.00 – 11.30 uur. 

Bijbellezen II 10 maart 09.30-11.00 uur. 

Bijbellezen III -- 20.15 – 21.30 uur. 

Bezinningsdag 12 maart!  

RKVB 7 maart 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 maart 19.45 uur. 

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

zaterdag        5 mrt. 19.00 uur H. Mis met samenzang. 

zondag          6 mrt. 9
e
 zondag door het jaar.  

   10.00 uur Gezinsmis. Zie blz. 4. 

maandag       7 mrt. H. Perpetua en Felicitas, martelaressen.    

dinsdag         8 mrt. H. Johannes de Deo, kloosterling.      

woensdag     9 mrt. Aswoensdag 19.00 H. Mis in de kerk.   

zaterdag      12 mrt. 19.00 uur H. Mis. 

zondag        13 mrt. 1
e
 zondag van de Veertigdagentijd. 

10.00 uur Hoogmis, gregoriaans Mis XVII. 

zaterdag     19 mrt. 19.00 uur H. Mis met Samenzang. 

zondag       20 mrt. 2
e
 zondag van de Veertigdagentijd. 

 10.00 uur Hoogmis, gregoriaans Mis XVII.  
 

Dagkapel vanaf 9 maart 

maandag t/m vrijdag   08.15 uur Lauden. 

dinsdag en donderdag   08.45 uur H. Mis. 

maandag, woensdag en vrijdag 19.00 uur H. Mis. 

Maandag, woensdag en vrijdag 18.30 uur Vespers. 

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 4 maart.  
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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. 44-05 van 26 maart – 16 april uiterlijk maan-

dag 14 maart per mail. Geschreven of getypte kopij altijd uiterlijk donder-

dags 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
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