
Plechtigheden in de Goede week 
 

17 april Palmzondag  10.00 uur                        Hoogmis 
 

 Jezus wordt feestelijk onthaald in Jeruzalem. Wij 

vieren de Eucharistie met palmwijding en 

processie en nodigen jong en oud hierbij uit dit 

mee te vieren.  

Gregoriaans Mis XVII  

De H. Mis wordt op Nederland 2 uitgezonden. 
 

  
 

maandag 18 april  08.15 uur Lauden 

    18.30 uur Vespers 

    19.00 uur H. Mis 

dinsdag 19 april  08.15 uur Lauden 

    08.45 uur H. Mis 

    14. 15 uur Kruisweg RKVB 

19.30 uur Meditatie o.l.v. pater J. Bots S.J. 

k 

In de Goede week op dinsdag 30 maart bidden de R.K. Vrouwen Baarn de 

kruisweg in de Nicolaaskerk. De intentie van deze kruisweg is:  

Dat wij als vrouwen bidden voor alle vrouwen in de wereld.  
Wij bidden de ”bloeiende kruisweg” van Kardinaal Danneels. 

Parochianen zijn van harte welkom. 

 

woensdag 20 april     08.15 uur Lauden 

    19.00 uur Vespers 

    19.30 uur Rozenkransgebed 

    Chrismamis in Apeldoorn 19.00 uur 

 
Tijdens deze Eucharistieviering vindt de zegening van de 

olie voor de zieken en geloofsleerlingen plaats, alsook de 

wijding van het chrisma voor het doopsel, het vormsel, de 

priesterwijding en de consecratie van kerken en altaren. 

Tijdens de Chrismamis vernieuwen de priesters hun 

wijdingsbelofte aan de bisschop. In het vorige Kerkvenster hebt u hier al 

over kunnen lezen. Wilt u nog meegaan, neemt u dan zo snel mogelijk 

contact op met mevr. Gabriëlle Nieuwenhuis, janengabrielle@planet.nl of 

tel. 5420208, dan kunnen we zien of het vervoer geregeld kan worden. De 

avondmis in onze kerk vervalt omdat alle priesters van het aartsbisdom in 

Apeldoorn verwacht worden. 
 

21 april Witte Donderdag   08.15 uur Lauden 

19.00 uur Hoogmis met voetwassing 

Tot 22.00 uur Stille aanbidding in de 

dagkapel. 

Van 22.00 tot 23.00 uur geleide aanbidding voor 

tieners en jongeren. 

 

 

 

 

22 april Goede Vrijdag  08.15 uur Lezingendienst en Lauden 

    15.00 uur Kruisweg 

 

Wij worden uitgenodigd om de Kruisweg te 

bidden, waarbij de kinderen met de pastoor 

mee langs de kruiswegstaties lopen. 

 

 

 

  

    19.00 uur Herdenking van het lijden en 

sterven van Jezus 

Wij worden uitgenodigd voor de Goede Vrijdag plechtigheden met 

kruisverering en bloemenhulde. Jongens, meisjes en ouders mogen 

bloemen meebrengen. 

De Profundis   W.A.Mozart 

Locus iste        A. Bruckner 

Popule meus   G.P. da Palestrina 

Tenebrae facta sunt D. Perez  
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23 april Stille- of Paaszaterdag 
 

08.15 uur Lezingendienst en lauden 

Het is stil rond het graf van Jezus. 

Van 08.00 – 16.00 uur is er gelegenheid tot stil 

gebed in de dag-kapel bij de icoon van de 

”Nederdaling ter helle”. 

 

   22.30 uur Paaswake 
Vertrouwend op het Woord en de belofte van de 

Heer, overweegt de Kerk, na dank gebracht te 

hebben voor het Licht de grote daden die Hij vanaf 

den beginne voor Zijn volk heeft verricht. Het 

doopwater wordt gewijd en wij hernieuwen onze 

doopbeloften. Gregoriaans Mis I. 

 

23 april Hoogfeest van Pasen de Verrijzenis des Heren 

    10.00 uur Hoogmis 
   

Wij vieren de Verrijzenis van Jezus Christus 

Om 10.00 uur zijn wij van harte welkom in de Hoogmis. 

Spatzenmesse in C,  W.A. Mozart. 

Alleluia G.F. Händel 

 

Tijdens de Hoogmis is er crèche en kinderwoorddienst. 

                                 

 

 

5 april  Hoogfeest van Pasen 2
e
 Paasdag 10.00 uur       Gezinsmis 

 

Hij leeft! Ook voor jou 

 

 

 

 

 

Wees welkom bij deze gezins-mis.  

Het is groot feest: Pasen. 

Wij vieren dat Jezus uit de dood is opgestaan en dat Hij leeft. Jezus 

verlangt naar jou. Kom met je familie naar de Heilige mis in de H. 

Nicolaaskerk om dit feest mee te vieren. 

Voor de allerkleinste is er een crèche. 
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