
        

 

 

         

 Jaargang 44, nr. 05 26 maart - 16 april   
 

Veertigdagentijd en Pasen vieren; een akte van geloof 
 

Op Aswoensdag zijn we begonnen aan de Veertigdagen tijd. Dat zijn de 

veertig dagen die ons uitnodigen om ons voor te bereiden op het grote feest 

van Pasen, het feest van de overwinning op de dood: de Verrijzenis van 

Christus. 
 

Voor velen zijn die veertig dagen al lang geen dagen meer van vasten. Wat 

dat betreft kunnen we nog iets leren van onze moslim broeders en zusters. 

Wij zijn, mede door de secularisatie (ontkerkelijking) niet meer zo bezig 

met innerlijke reiniging door vasten en onthouding, met het oog op het 

paasfeest. Misschien moeten we wel concluderen dat de Veertigdagentijd 

en Pasen meer culturele activiteiten zijn geworden, want onze christelijke 

wortels willen we toch ook niet helemaal verloochenen. Misschien klinkt 

dit wat cynisch, dat is niet wat ik wil.  
 

Ik weet al te goed dat voor zeer velen het Vasten en Pasen geen ’dagelijkse 

kost’ is. Eénmaal per jaar gunt men zich de tijd om op zoek te gaan naar de 

diepere betekenis van het Paasfeest in het eigen leven.  
 

Pasen is voor gelovigen en niet gelovigen niet zo populair als de vieringen 

van de Kerstmis.  

Ik snap dat wel. Kerstmis is de viering van een geboorte in omstandighe-

den die op een positieve manier tot de verbeelding spreken. De kruisweg 

van Jezus en Zijn gewelddadige dood spreken ook tot onze verbeelding 

wanneer we de Mattheus passion beluisteren of het lijdensverhaal horen 

klinken in de kerk.  
 

Waar we echter meer moeite mee hebben is Zijn opstanding uit de dood. 

De Verrijzenis gaat over iets dat wij (nog) niet kunnen ervaren, laat staan 

aanvaarden. Met ons verstand kunnen we er niet bij, maar met ons hart 

wel. Hier wordt eens temeer duidelijk dat geloof geen kinder-achtige zaak 
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is. Om de Verrijzenis in je leven, je hart toe te laten is levenservaring no-

dig. De Verrijzenis gaat pas leven wanneer je het kunt relateren aan je ei-

gen leven. Wanneer je wordt geconfronteerd met het lijden, armoede, ver-

driet, misbruik en verlatenheid. De Verrijzenis vieren wordt dan een akte 

van geloof. 
 

Jezus heeft zelf heel bewust naar zijn dood toe geleefd. Het was voor Hem 

duidelijk geworden dat hij moest sterven als hij bleef spreken en doen zo-

als hij deed. Hij heeft zijn Vader in doodsangst gebeden dat het hem alle-

maal bespaard mocht blijven, maar zijn gebed mocht niet baten. Zijn ver-

bondenheid met de Vader was sterker dan de angst voor lijden en sterven. 

Hij is voor de doodsdreiging niet gezwicht. Hij is rechtop gebleven, trouw 

aan zijn zending, vertrouwend op zijn Vader. 
 

Jezus heeft veel mensen doen opstaan; uit ziekte en lijden, uit eigen kwaad 

en verdrukking door anderen. Dat werd hem van hogerhand kwalijk geno-

men, maar ze kregen hem niet klein. Hij heeft opstandig gesproken en ge-

handeld; tegen hypocrisie en valse pretentie, tegen de betweterigheid van 

letterknechten. Toen Zijn uur gekomen was, heeft Hij het lijden doorstaan. 

Hij is er dwars doorheen gegaan, ook toen zijn lichaam werd gebroken en 

zijn leven afgebroken. Jezus is dwars door zijn dood heen gegaan en eruit 

opgestaan in een nieuwe wijze van leven.  
 

Wat betekent het voor christenen dat ze leven uit het geloof in de verrijze-

nis? Heel simpel gezegd: ’het bepaalt hun doen en laten aan deze zijde van 

het graf.’ 
 

Maar wat dan met de onvermijdelijke dood? Ik heb mensen mogen kennen 

die de kunst verstaan om naar hun dood toe te leven. Ze bezaten de kracht 

om los te laten wat ze niet konden vasthouden, om vrijwillig af te staan wat 

hun wordt ontrukt.  
 

Leven uit geloof in de opstanding met de dood voor ogen — je eigen dood 

en die van geliefden die je te vroeg worden ontrukt — kun je alleen uit-

houden als je durft te vertrouwen in het goede ten principale, en dat het 

goede dwars door ontluistering en dood heen blijft voortbestaan. Het goe-

de, het leven, is sterker dan de dood!  

Pastoor Huitink 



 

 3 

MISINTENTIES 
 

zo    27 mrt. Gerard en Marian Boersma/ Overl. familieleden en bekenden/ 

Grardus Voskuilen. 

di    29 mrt. Fam. De Ruiter-Bieshaar. 

zo     3 apr. Fam. Bouwmeester-Hartman/ Fam. Schothorst/ Gerard en 

Marian Boersma/ A.G. Huurdeman/ Riek Schothorst/ Timo 

van Zeldert/ Jacoba Witte-Demes/ Everard en Caroline van 

Weede van Dijkveld/ Paula Heurkens-Witte/ Maurits van 

Weede/ Mariëlle Kerkhof-de Rijk/ Marinus van de Voort. 

zo    10 apr. Gerard en Marian Boersma/ Petrus Cornelis van Schadewijk/ 

Petrus Wilhelmus Diekman. 

   

PAROCHIEKRONIEK 
 

Overleden: Anna Neeske Pothof-du Croix, 86 jaar. 

                    Cecilia Helena Flapper, 89 jaar. 

 

MEDEDELINGEN 

 

SECRETARIAAT 

 

Het secretariaat heeft haar oude locatie weer ingenomen. U kunt deze be-

reiken via de ingang bij de dagkapel. 

Iedere dinsdag en donderdag van 09.00-12.00 uur is er iemand aanwezig. 

Telefonisch is het secretariaat bereikbaar op nummer 035 5412975 en per 

e-mail via het adres: secretariaat@nicolaasnet.nl 

 

Wist u dat: 

 De misboekjes van Gooi en Sticht, die we in het weekeinde gebruiken 

€ 0,20 per stuk kosten? 

 Dat we proberen om niet te veel, maar zeker niet te weinig boekjes te 

kopen? 

 Dat als iedereen 20 eurocent betaalt voor het boekje dat hij gebruikt, 

de penningmeester er toch nog wat op moet toeleggen? 

mailto:secretariaat@nicolaasnet.nl
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 Dat de boekjes voor de Gezinsmis per stuk € 0,40 kosten, maar u er 

maar € 0,20 per stuk voor hoeft te betalen? 

 Dat de penningmeester heel blij is als u ook inderdaad 20 eurocent in 

het busje doet als u een misboekje gebruikt. 

 

 

 

Onderhoud Kerkhof 

De lente breekt nu echt door en we gaan aan de slag om onze tuinen klaar 

te maken voor voorjaar en zomer. Vergeten we daarbij niet de graven van 

onze dierbaren weer klaar te maken voor lente en zomer? 

Bij sommige graven staan zwarte, rode of blauwe bordjes.  

Blauwe bordjes: De grafbeplanting is te hoog, staat op plaatsen waar het 

niet hoort of om het graf liggen veel losse dingen die er niet horen. U 

wordt verzocht de nodige maatregelen/voorzieningen te treffen. Weet u 

niet goed raad met de situatie, neem dan contact op met de beheerder. 
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Rode bordjes: De banden liggen los of de steen laat los dan wel beide zijn 

verzakt of gebroken. De graven zijn ernstig verwaarloosd en schaden het 

aanzien van ons kerkhof. U als rechthebbende of nabestaande wordt drin-

gend verzocht het graf in orde te maken. Wanneer u dat niet kunt of wilt, 

wilt u dan contact opnemen met de beheerder, de heer Van der Kruijf. 

Zwarte bordjes: Van deze graven is afstand gedaan of zijn grafrechten 

vervallen. Gaarne contact op nemen met de beheerder, de heer P.J.F. van 

der Kruijf tel: 035-5418150 
 

Liturgie  
 

3 april 10.00 uur               Gezinsmis  

Dag jongens en meisjes, 

Iedere week nodigt Jezus ons allemaal, jong en oud, uit om naar de H. Mis 

te komen en Hem te ontvangen. 

Zondag 3 april zijn we halverwege de veertigdagentijd en komt het grote 

feest van Pasen in zicht. 

Je bent dan met je broertjes, zusjes en ouders, opa en oma, van harte wel-

kom in de Gezinsmis. 

 

Kijk met de ogen van je hart 
 

 

In het evangelie wordt verteld hoe Jezus een man, die vanaf zijn geboorte 

blind was, genas. Jezus heeft altijd oog voor de ander.  

Jezus is één en al liefde. Laten wij proberen Hem na te volgen. 

Juist in deze veertigdagentijd, de voorbereiding op Pasen, roept Jezus ons 

op klaar te staan voor je naasten. Te kijken met de ogen van je hart. 
Voor de kleintjes is er een crèche in het Trefpunt. Zij kunnen niet alleen  

vòòr, maar ook tijdens de H. Mis naar de crèche gebracht worden. 
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Na de H. Mis is iedereen weer van harte welkom in het Trefpunt voor kof-

fie, thee of limonade. 

  

 8 april 19.30 uur              Petrus & Pauluskerk Soest 

Startviering HH. Martha en Maria parochie 
in de Petrus en Pauluskerk te Soest 

Nu de fusie van de acht parochies een feit is, willen we dit niet in alle stilte 

laten gebeuren. Het nieuwe parochiebestuur en het pastoraal team hebben 

daarom besloten om dit feestelijk te vieren op vrijdagavond 8 april om 

19.30 uur in de HH. Petrus en Pauluskerk te Soest (Steenhofstraat 41) 

Alle parochianen van onze acht geloofsgemeenschappen worden van 

harte uitgenodigd om hieraan deel te nemen.  

We beginnen de avond met een viering van Woord, gebed en zang. 

Daarna zal er in het nieuwe parochiecentrum De Sleutel gelegenheid zijn 

voor ontmoeting en presentatie van de eigen geloofsgemeenschap. 

Parochiebestuur en pastoraal team hopen u op 8 april te mogen begroeten. 

 

13 april 6.00 uur tot 14 april 22.00 uur                 Het Veertigurengebed 
Naar sommige dingen kijk je uit in de Veertigdagentijd.  

Eén hiervan is het Veertigurengebed. Jezus, in de monstrans aanwezig. 

Veertig uur mogen we Hem aanbidden. Ons nog meer voorbereiden op het 

grote feest van Pasen. Ons hart openen en tijd nemen om bij Hem te zijn. 

Hem laten spreken in de stilte. 

 
De intekenlijsten liggen weer in het portaal. U komt toch ook?  

Het zou fijn zijn als er steeds twee personen aanwezig kunnen zijn. 

Zwakke tijden zijn het eind van de ochtend en de etenstijden.  

Misschien dat degenen die geen gezinnen hebben zich voor die tijden kun-

nen opgeven? En overweegt u ook eens de nachtelijke uren. Laat Jezus 

roep voor ons allen gelden. ”Ging het dan uw krachten te boven één uur 
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met Mij te waken?”  Het Veertigurengebed wordt donderdagavond om 

21.45 uur met een korte viering afgesloten. Hierna kunnen we elkaar in het 

Trefpunt bij een kopje koffie ontmoeten. 

Kinderpagina 
 

Op Jezus blijven hopen …  

… wat er ook gebeurt. 
 

Op 17 april 1928 wordt François-Xavier 

Nguên Van Thuan geboren in een land hier 

ver vandaan, Vietnam genaamd. Als hij dertien jaar is, wil hij naar het se-

minarie om priester te worden.  

Hij houdt niet zo van politiek, bidt liever de rozenkrans en leest liever over 

het leven van heiligen. Iedere dag viert hij de Eucharistie. 

In maart 1945 komen de communisten in het land.  

Er volgt een vreselijke tijd. Zijn oudste oom wordt samen met zijn zoon 

gedood. Thuan is vreselijk boos en kan de moordenaars niet vergeven, 

hoewel hij weet dat Jezus zijn moordenaars vergaf.  

In 1953 wordt hij priester gewijd, in 1967 wordt hij door Paus Paulus VI 

tot bisschop gewijd. De communisten krijgen steeds meer macht en in 

1975 wordt Thuan gearresteerd. Hij zal 13 jaar gevangen worden gehou-

den. In een werkkamp krijgt hij van een christen wat wijn en wat stukjes 

brood. Hiermee viert hij de H. Mis.  

Hij denkt veel na en schrijft korte briefjes aan de gelovigen.  

Briefjes over vertrouwen, over hopen, over Maria.  

Op de feestdag van de opdracht van Maria in de tempel, wordt hij vrijgela-

ten. Maar echte vrijheid is het niet.  

Een jaar na zijn vrijlating moet hij Vietnam verlaten. Hij zal er nooit meer 

terugkomen. Eerst woont hij in Rome.  

Aan veel priesters en zelfs de Paus zegt hij: ”Wanneer 

alles om ons heen en misschien ook in ons, in elkaar 

stort, blijft Jezus onze enige steun en toeverlaat.”  

Thuan gaat naar Canada. Hier wordt hij ernstig ziek.  

De laatste dagen van zijn leven houdt hij zijn blik op 

het Kruis gericht. Jezus is zijn enige Hoop!  

Op 16 september 2002 overlijdt hij.  
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Kijk in deze veertigdagentijd vaak naar het Kruis.  

Jezus is de Overwinnaar, wat er ook gebeurt in je leven! 

 

Verkondiging        jeugd 

 

30 maart, 6 & 13 april 08.00 uur                    Vrienden van Jezus 

 

 
Iedere woensdagmorgen om 8.00 uur komen 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 bijeenkomsten sluiten aan bij 

de Veertigdagentijd. 

We hopen ook nieuwe kinderen te mogen ontmoeten. 

 

13 april 14.00 uur           Doe-middag 

Hallo jongens en meisjes van de basisschool … 
 

Nog een paar dagen, dan begint de Goede week. 

Het is de laatste week van Jezus leven op aarde. 

Maar wat gebeurt er zoal in die week? 

En waarom heet het Goede week? 

Vandaag is in de dagkapel het veertigurengebed begonnen. 

Maar wat is dat nu precies? 

Misschien heb je zelf ook wel wat te vragen! 

 

Wil je antwoorden?  
 

Kom dan naar de DOEMIDDAG  
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13 april, in het Trefpunt, 14.00 u. – 15.30 u.  
   

We hopen veel nieuwsgierige kinderen te mogen verwelkomen. 

Dus, tot ziens op de Doe-middag! Veel groetjes van  
 

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

Soberheidmaaltijden     volwassenen en jeugd  
 

Waarom lijden zij wel honger en wij niet? 
Waarom lijden zoveel mensen honger in Haïti? 

Waarom lijden er zoveel mensen op de wereld honger? 

Waarom kunnen wij maar alles eten wat we willen? 

Waarom zijn er zulke grote verschillen? 

Op de vele ’waarom’ vragen kunnen we geen antwoord geven. 

Een oneerlijke verdeling van goederen en uitbuiting van mensen ligt 

hier zeker aan ten grondslag.  

In de veertigdagentijd denken we aan hen die het, wat het voedsel  

betreft, zoveel minder hebben dan wij. Ook water drinken is voor 

velen niet weg gelegd. 

 

zondag 27 maart 18.00 uur        soberheidsmaaltijd volwassenen 

Vanavond bent u welkom bij een soberheidmaaltijd voor de volwassenen. 

Terwijl we samen eten zullen er wat teksten ter overweging worden voor-

gelezen. Na de maaltijd kijken we samen naar een hongerdoek uit Haïti. 

Aanvang: 18.00 uur. Graag een bijdrage voor de vastenactie! 

 

zondag 3 april 16.30 uur                poppenkastspel voor de jeugd 

Vandaag  is er een poppenkastspel voor de jeugd.  

’Op weg naar Pasen’ 

Hierna is er voor hen een soberheidmaaltijd. Neem je broertjes, zusjes, 

opa’s en oma’s, vaders en moeders, vriendjes en vriendinnetjes maar mee. 

Een bijdrage voor de vastenactie wordt zeer op prijs gesteld! 

 

Opgaven:  
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Via de intekenlijsten in de kerk of bij mevrouw Gabriëlle,  

janengabrielle@planet.nl 

 

Verkondiging      volwassenen 

 

29 maart 19.30 uur              meditatie o.l.v. pater Bots S.J. 

Het zesde gebod ”Gij zult geen onkuisheid doen” is vanavond onderwerp 

van de meditatie. Kuisheid is de deugd waardoor de mens zijn seksuele 

vermogens ordent op het door God ingeschapen plan. De onkuise mens wil 

altijd iets voor zichzelf. Hij wordt in de omgang met de ander afgeleid door 

iets wat eigenlijk niet ter zake is, namelijk door een verlangen om zijn ei-

gen geluk te zoeken, zijn eigen zinnelijke bevrediging. In de mate, dat ie-

mand de vaardigheid heeft om al zijn krachten van zinnen, geest en hart te 

richten op het hart van die ene waarmee hij of zij getrouwd is (of waar hij 

of zij mee wil gaan trouwen), is iemand kuis noemen. Dat vraagt van men-

sen heel veel onthouding en zelfbeheersing, veel versterving van zijn na-

tuurlijke verlangens. Dat kan een mens niet zelf. Dat is onmogelijk. Maar 

voor God is alles mogelijk. Wat je zelf niet kunt opbrengen, kun je je zelf 

wel laten geven. Het wordt ons hier van Godswege geopenbaard. 

Christenen weten daarom beter dan niet-christenen dat er in hun liefde al-

tijd iets van doodgaan moet zitten, aan jezelf afsterven, steeds een beetje je 

eigen grenzen doorbreken, over de grenzen van je eigen wezen- door dat 

stukje leegte heen- naar de ander toe. We gaan over dit grote geheim na-

denken voor het aanschijn van God en geleid door de woorden van zijn 

Zoon in Marcus. 

 

30 maart 10.00 uur           in ’t Voetspoor van Maria 

Vandaag zullen we samen, aan de hand van foto’s, de Kruisweg zien 

van de Norbertijnenabdij te Hamborn - Duitsland.  

Deze ochtend heeft een meditatief karakter en vindt in het Trefpunt plaats. 

 

4 april 20.15 uur                    Thema-avond 
    

Over het Kruis en de vreugde. 
Op deze avond horen we over Paus Johannes Paulus II. 

1 mei a.s. wordt hij zaligverklaard. De Belgische bisschop Léonard  

mailto:janengabrielle@planet.nl
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noemt hem al ’de Grote.’ Over zijn leven, zijn kruis en zijn vreugde 

zullen we horen. We beginnen om 20.15 uur. 

 

5 april 10.00 uur        Ouders van jonge kinderen 

6 april 20.00 uur       Ouders van jonge kinderen 

Een thema wat zeker in deze veertigdagentijd past luidt: 

Bemin wie u kwaad doen, en bid voor wie u vervolgen.  
                                                                                                                   (Mt.5,43-45) 

Zo zul je werkelijk een kind zijn van de hemelse Vader en 

”volmaakt” als Hij. Wat een opdracht!  

Maar hoe doen we dit binnen ons gezin en in ons leven? Hierover 

gaan we van gedachten wisselen en elkaar praktische tips geven. 

 

13 april 10.00 uur         in ’t Voetspoor van Maria   
Deze keer zullen we samen het Kruis en de vreugde overwegen.  

Paus Johannes Paulus II staat deze ochtend centraal. Zijn liefde voor  

de Heer was zo groot. Daarvan kunnen we vandaag iets zien en er  

iets over horen. We komen in het Trefpunt samen. 

 

 Diaconie  
VASTENACTIE 2011 

 

GEEF HAÍTI EEN NIEUWE KANS 

 

De Italiaanse priester Giovanni Bosco (1815-1888) wilde verbetering 

brengen in de situatie van achtergestelde, kansarme jongeren. In 1859 

richtte hij hiervoor een religieuze congregatie op, de ’Salesianen’, die uit-

groeide tot een wereldwijde organisatie met nu ruim 16.000 leden, onder 

wie 55 in Nederland. Niet alleen Salesianen werken in de voetsporen van 

’Don Bosco’, zoals hij kortweg wordt genoemd, maar ook steeds meer 

niet-religieuze beroepskrachten en vrijwilligers. 

 

In Haïti zijn de Salesianen van Don Bosco duidelijk en actief aanwezig. Na 

hun komst in 1935 legden Salesianen en zusters van Don Bosco onmiddel-

lijk de basis voor wat zou uitgroeien tot een uitgebreid Salesiaans netwerk 
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van scholen en opvangtehuizen. Het begon bescheiden met een beroeps-

school voor jongens en een weeshuis voor meisjes. Maar al snel kreeg het 

werk van Don Bosco een zo’n goede reputatie en waardering dat verschil-

lende initiatieven over heel Haïti konden worden genomen. Tijdens de 

voorbije 75 jaar groeiden de Salesiaanse initiatieven aanzienlijk, doch de 

kern van hun inzet bleef sinds de beginjaren ongewijzigd: niet alleen door 

beroepsonderwijs, bestaanszekerheid geven aan kansarme jongeren, maar 

zeker ook door nabijheid en betrokkenheid een nieuwe thuis bieden aan 

straatkinderen. Onder hen is de Nederlandse missionaris pater Wim Bok-

sebeld sdb, die tezamen met een Haïtiaanse Salesiaan de verantwoording 

draagt voor het werk van de zogenaamde ’Kleine schooltjes van (wijlen) 

pater Bohnen’. Door de aardbeving in januari 2010 is alles verwoest. 

 

Met uw financiële hulp kan pater Boksebeld verder gaan met de wederop-

bouw van de schooltjes. 

 

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.  
 

zaterdag 16 april             Lente Fair voor pater Boksebeld.  

 

De winkel van Ot en Sien bevat nog een schat aan mooie artikelen. 

Die willen we graag allemaal verkopen……. 

Ook nu zijn er weer allerlei lekkernijen te koop, er is koffie en soep…… 

en volop gelegenheid om mooie spullen te kopen voor zeer aantrekkelijke 

prijzen. 

De opbrengst is, tijdens deze vastentijd, geheel voor Pater Boksebeld en 

zijn school en kinderen in Haïti. 

Daar hebben we toch wel iets extra’s voor over? 

 

Graag nodigen wij u uit op zaterdag 16 april a.s.  

van 10.30  – 15.30 uur 

in het Trefpunt. U komt toch ook even langs…………….? 

Voor informatie of inbreng van mooie spullen:  
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mevr. C. Nouwen tel. 541 66 94 

 

 

Vastenactie vormselgroep 
 

Op 9 en 10 april is het zover. De vormselgroep heeft een flessenactie. 

     
 

 

 

 

 

 

U kunt de flessen zaterdag 9 april voor de avondmis en zondag 10 april 

voor de Mis in het portaal inleveren. De vormselgroep zorgt dat de flessen 

ingeleverd worden en dat het geld bij het goede doel komt. 

Wij helpen pater Boksebeld graag, net zoals U! 

Namens de vormselgroep, 

Elfriede Jansen  

 

Gemeenschap 
 

Beste parochianen, 

Helaas moeten wij u tot onze grote spijt dit jaar teleurstellen.  

Door omstandigheden is er geen ziekentriduüm. Het was voor ons niet mo-

gelijk om alles op tijd klaar en geregeld te krijgen. 

Wij hopen u volgend weer te mogen ontmoeten. 

Wij verzamelen al uw statiegeldflessen in 

voor het goede doel. 

 

De school en kin-

deren van pater  

Boksebeld 
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Namens het bestuur, 

Marion Burgman- de Haas. 

 

11 april 19.00 uur       RKVB 

Een avond met .................. bij de R.K. Vrouwen Baarn. 
Vanavond bereiden de R.K. Vrouwen  Baarn zich traditiegetrouw voor op 

de Goede Week voor door een avond met .................  

Wij beginnen om (let op!!!) 19.00 uur  in de dagkapel met een Eucharis-

tieviering.   

Daarna houdt pastoor A.J. Huitink een lezing over de betekenis van het ’op 

bedevaart’ gaan. Dit ook met het oog op de bedevaart van het bisdom naar 

Lourdes in 2012. 

Introducés zijn van harte welkom à € 4,50 per persoon. 

 

 

DE PAUS EN ZIJN GEBEDSINTENTIES 
 

 
 

 

 

Pauselijke gebedsintenties voor april 2011 

Dat de Kerk door een geloofwaardige verkondiging van het Evangelie 

steeds een nieuwe grondslag voor leven en hoop kan geven aan de nieuwe 

generaties. 

Dat de missionarissen door de verkondiging van het Evangelie en het ge-

tuigenis van hun leven Christus mogen brengen naar de mensen die Hem 

nog niet kennen. 

 

 

 

 

http://www.katholiek.org/pictures/wapen-b16-groot.gif
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In april speciaal aandacht voor 

de Veertigdagentijd en Pasen 
 

Nieuwe aanwinsten: 

Zalige Leopold Mandic, kapucijn 

Elisabeth van Thuringen 

Pierre-Julien Eymard 

Ignatius 

Maria Goretti 
 

In de bibliotheek liggen exemplaren van de ’Boodschap van de paus voor 

de Veertigdagentijd 2011’: om mee te nemen.  

 

U gastouder voor twee Poolse kinderen ??? 
 
Dit jaar wil Pax kinderhulp 20 kinderen uitnodigen om van 25 juni t/m 16 

juli 2011 een vakantie in ons land door te brengen. 

  

Deze kinderen worden, als er genoeg medewerking is, voor een vakantie in 

Nederland uitgenodigd. Niet zo maar een vakantie, maar eens een echt an-

dere omgeving dan het kinderhuis waarin zij de rest van het jaar verblijven. 

 

De kinderen logeren drie weken met z’n tweeën bij een gezin. Zo met z’n 

tweeën kunnen ze onderling gewoon Pools blijven praten. Trouwens de 

taal is bijna nooit een struikelblok. Met gebaren, een boekje en een beetje 

geduld komt men er bijna altijd uit. Wanneer er toch een probleem is dan 
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er de mogelijkheid om iemand van de werkgroep te bellen of om contact 

op te nemen met de Poolse begeleidster. Zij spreekt Engels of Duits. 

De ”taak” van de gastouders is het aanbieden van een warm thuis.  

Wilt U meer weten ???  
Info: www.paxkinderhulp.nl, www.poolsekindereneemnes.nl 

Mevrouw Olga Fakkeldij 06-13832143.   

 

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: 3 & 10 april 08.45 - 09.45 uur.  

Vrienden van Jezus 30 maart, 6 april 08.00-08.20 uur.  

Kinderclub 4 & 11 april 18.45 – 19.45 uur. 

Vormselgroep 6 & 13 april 18.45 – 19.45 uur. 

Doe-middag 13 april 14.00 uur. Zie blz. 8. 

Teen Challenge 3 april 19.30 uur. Het Trefpunt. 

Ouders van jonge kinderen: zie blz. 11. 

 5 april 10.00 – 11.30 uur. 

 6 april 20.00 – 21.30 uur. 

Thema-avond 4 april 20.15 uur. Zie blz. 10. 

In ’t Voetspoor van Maria 30 maart & 13 april 10.00 uur Trefpunt.  

Meditatieavond  29 maart 19.30 uur. Zie blz. 10. 

Bijbellezen I 7 april 10.00 – 11.30 uur. 

Bijbellezen II 14 april 09.30-11.00 uur. 

Bijbellezen III 28 maart 20.15 – 21.30 uur. 

RKVB 11 april 19.00 uur. Zie blz. 14. 

Soberheidsmaaltijd 27 maart en 3 april. Zie blz. 9. 

Lentefair 16 april 10.30 – 15.30 uur. Zie blz. 12 

Bibliotheek Aansluitend aan de H. Mis in het weekeinde.  
 

Kinderkoor de Kerkuiltjes: vrijdags  19.00 uur. 
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Volkszangkoor       :  donderdags 18.15 uur. 

Cantate Domino       :  donderdags 19.30 uur.  

Familiekoor        :  15 april  19.45 uur. 

AGENDA H.H. MISSEN & VIERINGEN 
 

zaterdag        26 mrt. 19.00 uur H. Mis. 

zondag          27 mrt. 3
e
 zondag door het jaar.  

10.00 uur Missa Tempore Quadragesima et Adventus 

Michael Haydn. 

zaterdag         2 apr. 19.00 uur H. Mis met samenzang. 

zondag           3 apr. 4
e
 zondag van de Veertigdagentijd. 

10.00 uur Hoogmis, Gezinsmis. Zie blz. 5. 

zaterdag         9 apr. 19.00 uur H. Mis. 

zondag         10 apr. 5
e
 zondag van de Veertigdagentijd. 

 10.00 uur Hoogmis, gregoriaans Mis XVII.  
 

Dagkapel  
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. 

13 april  06.00 uur 40-urengebed zie blz. 6. 

 

Biechtgelegenheid 
 

Gelegenheid tot het ontvangen van het Sacrament van boete en verzoening 

vrijdag van 18.00 – 18.45 uur.  
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Goede week 

Palmzondag 17 apr.: 10.00 Eucharistie met palmwijding & palmprocessie. 

Woensdag    20 apr.: 16.00 uur Sacrament van Boete en Verzoening. 

19.00 uur Oliënwijding Mgr. Eijk te Apeldoorn. Op-

gave bij diaken of secretariaat t.b.v. vervoer. 

Witte Donderdag 19.00 uur Eucharistieviering met voetwassing. Tot 

22.00 uur Aanbidding in de dagkapel. 

 22.00 uur Geleide Aanbidding voor de jongeren. 

Goede Vrijdag 08.15 uur Lezingen en Lauden in dagkapel. 

 15.00 uur Kruisweg; daarna biechtgelegenheid. 

 19.00 uur Herdenking van Lijden en Sterven; dienst 

van het woord, kruisverering en H. Communie. 

Stille Zaterdag 08.15 uur Lezing en Laudendienst. 

 tot 16.00 uur in stilte overweging bij de icoon  

”Nederdaling ter helle” in de dagkapel. 

   22.30 uur Paaswake. 

Paaszondag  10.00 uur Hoogmis. 

Tweede Paasdag 10.00 uur Gezinsmis. 

 
Ten slotte: Zwijgen 

Ons leven is een snelweg van woorden geworden. Van ’s morgens tot ’s avonds 

vliegen ons de woorden om de oren: uit de radio, uit de televisie en uit de compu-

ter, in de vergadering, bij de koffie en op kantoor, per telefoon en per e-mail per 

sms en per tweet … Iedereen tatert erop los. Veel mensen, politici op kop, hebben 

er een handeltje van gemaakt om oneliners te fabriceren die niets betekenen maar 

veel verkopen. Zwijgen kan dus heilzaam worden in zo’n lawaaicultuur. Iets voor 

de veertigdagentijd? Zwijgen is door de eeuwen heen erkend als een plaats van 

heling. In het geestelijke leven heeft de monnik altijd al het stilvallen van de eigen 

mond ervaren als een mogelijkheid om de eigen emoties tot rust te laten komen. 

Wanneer hij over zijn ergernis bleef bazelen, wist hij, rakelde hij haar steeds weer 

op. Veel mensen kunnen vandaag niet meer stil zijn. Ze houden de stilte niet lan-

ger dan één ademstoot uit, want wie stil wordt moet ook stilstaan bij zichzelf. In 

het Engels betekent still zowel ’zonder geluid’ als ’zonder beweging’ (still water). 

Het Nederlands kent de spreuk: stille waters, diepe gronden. Meestal pejoratief 

bedoeld. Maar ook ten goede kan stil worden stilstaan zijn bij de grond van ons 

bestaan. Minder praat verkopen, iets voor de veertigdagentijd dus? 
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Onze honger ’stillen’ is een manier om te zeggen dat we een hapje nemen: door 

iets te eten leggen we onze honger stil. Maar onze almaar b(r)abbelende mond stil 

krijgen, is moeilijker dan een hapje nemen. We kunnen de stilte slechts uithouden, 

als we onze ziel door God laten stillen, zegt de Duitse benedictijn Anselm Grün. 

Hij ziet drie stappen bij het stil worden en zwijgen. We zetten de eerste stap, 

wanneer we halt toeroepen aan de vele woorden die op ons toestromen en wan-

neer we ons terugtrekken in zwijgen. Dan worden we ook echt met onszelf gecon-

fronteerd. Die zelfontmoeting is niet altijd aangenaam. We ontmoeten immers dan 

ook de ergernis, de woede, de ontgoocheling en de schuldgevoelens die we almaar 

onder woorden hebben bedolven. Zwijgen vergt op dat moment moed, met name 

de moed om bij al die onrust stil te staan en ze te aanvaarden als iets van onszelf. 

We zetten de tweede stap, wanneer we in ons hart alles loslaten waaraan we ons 

vastklampen. Ook aan woorden kunnen we ons zozeer hechten dat ze de toegang 

versperren tot de anderen, tot onszelf en tot God. Ook een innerlijke waterval van 

woorden kan de toegang tot de grot van ’s mensen diepste geheim verhinderen. 

Zwijgen betekent in die fase vrij worden van het lawaai van onze gedachten en 

emoties. Een ”Sesam, open u” tot onszelf gesproken. We zetten de derde stap, 

wanneer we ook in het gebed sprakeloos worden. Als we erin slagen te bidden 

zonder woorden nodig te hebben, bereikt de stilte de ultieme volheid, de volheid 

van God. Ook gebedswoorden kunnen God van ons afhouden en onszelf van God. 

We kunnen met mooie woorden, Hem toegezegd, God op armlengte houden. Als 

we erin slagen woordeloos voor God te staan, geven we Hem de mogelijkheid ons 

toe te spreken en ten diepste te ontmoeten. Het gebed bereikt dan zijn hoogtepunt, 

het hoogtepunt waar woorden ontoereikend zijn. Het zwijgen, dat tijdelijke afleg-

gen van woorden, brengt ons bij onszelf en laat ons toe een rijker mens te worden. 

Of zoals de Engelse dichter Tennyson het zei: ”Zo bouwen we aan het wezen dat 

we zijn. Ten diepste drinkend in de ziel der dingen, worden we noodzakelijker-

wijze wijs.” Uit het zwijgen opgedoken worden onze woorden wijze woorden, 

onze taal een taal van leven, ons spreken een kracht. Op de tweede zondag van de 

veertigdagentijd vertelt de evangelielezing over de gedaanteverandering van Je-

zus. Jezus gaat met enkele leerlingen de berg op om te bidden. Tijdens dat bid-

dend zwijgen en zwijgend bidden verandert zijn gelaat. Het straalt, schrijft de 

evangelist. De binnenkant van Jezus, zijn echte ik, komt naar buiten. 

Het verhaal vertelt ook dat Mozes en Elia aan Hem verschijnen. Niet toevallig 

Mozes en Elia. Mozes staat voor vrijheid en wet, Elia voor profetie. Wie uit de 

overdaad van woorden stapt en Gods Woord binnenlaat, wordt een vrij mens die 

zeggen durft waar het op staat (wet) en toekomst wijzen kan (profetie). Zwijgen 

brengt taal naar boven. 

Mark Van de Voorde (overgenomen uit www.rorate.com) 
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Laat het ons weten, dan kunnen wij er aandacht aan besteden. 
 

Parochiesecretariaat: Kerkstraat 17, 3741 AJ Baarn, ingang dagkapel. 

e-mail: secretariaat@nicolaasnet.nl; te . 035-5412975   

Het secretariaat is op dinsdag- en donderdagochtend van 9-12 uur bezet. U 

kunt rustig bellen of langs komen.  

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. 44-06 van 16 april – 7 mei uiterlijk maandag 4 

april per mail. Geschreven of getypte kopij altijd uiterlijk 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? 
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