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GELOOF JE? JA, IK GELOOF, HEER! 

 

De afgelopen weken hebben wij verschillende ’sterke’ Evangelies gehoord: 

o.a. het gesprek met de Samaritaanse vrouw, de genezing van de blindge-

borene, de opwekking van Lazarus. In al deze verhalen gaat het in de kern 

om geloof. Als je er niet naar luistert of kijkt met ogen en oren van geloof 

zijn het onwerkelijke en zinloze verhalen. Dat is ook telkens de vraag die 

klinkt: ”Geloof je?” In wezen is dat de vraag die in de hele Bijbel steeds 

weer klinkt. Maar het meest klinkt die vraag wel in de dagen van het Paas-

triduüm. 

Als je op Palmzondag het verhaal van de intocht in Jeruzalem beluistert, 

kan het je opvallen hoeveel tegenstrijdigheden je tegenkomt. Je denkt: het 

klopt helemaal niet. Maar zie je en aanvaard je Jezus als de Koning van 

hemel en aarde, die op weg is naar de vervulling van zijn opdracht tot heil 

van alle mensen, dan krijgt het opeens diepte. 

Je kunt op Witte Donderdag het Laatste Avondmaal enkel zien als een ge-

meenschappelijke maaltijd, waarin ieder aangespoord wordt om met elkaar 

te delen. Dan kan ik mij voorstellen dat zo iemand zich afvraagt waarom 

de Kerk zich zo druk maakt om de Eucharistie. Maar wat zegt de Kerk? De 

Kerk zegt: neem de woorden van de consecratie heel letterlijk:  

’Neemt en eet, dit is mijn Lichaam …. Neemt en drinkt, dit is mijn Bloed’. 

Het gaat om een zeker weten in geloof dat in dit stukje brood Jezus zelf 

zich geeft. Als je dat aanvaardt, ga je je inderdaad druk maken om de Eu-

charistie, is deze heilig voor je. 

Het meest confronterend is toch wel Goede Vrijdag. ’Hoe kun je die dag 

’goed’ noemen?’ is een vraag die ik nogal eens hoor. Hoe kun je zo’n af-

schrikwekkend ding als het kruisbeeld ophangen als iets waarnaar je op-

kijkt? Stop het toch weg! Paulus geeft hierop het antwoord dat in zijn tijd 

actueel was, en nu nog steeds is. In zijn eerste brief aan de christenen van 

Kerkvenster 
- informatieblad van de H. Nicolaas geloofsgemeen-
schap te Baarn, behorend tot de HH. Martha en Maria 
parochie-   
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Korinthe schrijft hij: ’Wij verkondigen een gekruisigde Christus (Christus 

betekent: de Gezalfde, de door God Gezondene), voor Joden een aanstoot 

(’Hij heeft God gelasterd!’), voor heidenen een dwaasheid (Wie gelooft er 

nu in een God die met zich laat sollen?), maar voor hen die geroepen zijn, 

Joden zowel als Grieken, Christus, Gods kracht en Gods wijsheid.’ Wie 

zich in geloof geroepen weet, ziet juist wél op naar het kruis om daarvan-

daan Gods kracht en Gods wijsheid te ontvangen. Gods dwaasheid is wij-

zer en Gods zwakheid is sterker dan de mensen. Om dat te zien, en daarin 

Gods liefde, moet je wel geloven. 

De verrijzenis van Jezus, en daarbij aansluitend onze verrijzenis, is bij uit-

stek een gebeurtenis die alleen in geloof aanvaard kan worden. Wie dit niet 

gelooft, zwijgt hierover en ziet Pasen slechts als een viering van nieuw 

leven in de natuur. Die ziet niet dat met de verrijzenis van Jezus Christus 

de geschiedenis definitief een wending ten goede heeft gekregen. Vanaf 

Pasen is er voor eeuwig een toekomst, is de dood overwonnen, zowel de 

lichamelijke dood als de dood van de zonde. Vanaf Pasen mogen wij weten 

dat Jezus met ons mee gaat, dat Hij ons nooit alleen laat. Integendeel: juist 

als wij het leven als een kruis ervaren wil Hij ons het licht van Pasen mee-

geven. Dit is naar menselijke begrippen zo onvoorstelbaar dat je het alleen 

in geloof zeker kunt weten. Vandaar de vraag: ”Geloof je?” Deze vraag 

wordt ons deze dagen gesteld, en heel expliciet in de Paaswake. Jezus no-

digt ons uit om vanuit ons hart op te laten klinken: ”Ik geloof!”  

Dan mag het ook een Zalig Pasen zijn. Amen! 

Jan Nieuwenhuis, diaken 

 

MISINTENTIES 
 

zo    17 apr. Gerard en Marian Boersma/ Fam. Schothorst/ om hulp/ overl. 

fam. Daselaar-Hool/ Mariëlle Kerkhof de Rijk/ overl. fam. 

Peters-Blom. 

do    21 apr. Vader en moeder Schuring/ Gerard Haas. 

za    23 apr. Overl. ouders en familie/ Gerard Haas/ Bob, Marguerite en 

Benoît Nieuwenhuys. 

zo    24 apr. Vader en zoon Joop en Richard Hagelen/ Gerard en Marian 

Boersma/ overl. familieleden en bekenden/ overl. ouders Van 
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Ernst-Schimmel/ Gerardus Voskuilen/ Petrus Cornelis van 

Schadewijk/ overl. ouders Bertus en Diny de Ruiter/ Henk 

Buise. 

ma   25 apr. Mariëlle Kerkhof- de Rijk/ mevr. Stassen van den Bosch/ 

mevr. Tegelberg-Schölvinck. 

zo     1 mei Fam. Bouwmeester-Hartman/ A.G. Huurdeman/ Gerard en 

Marian Boersma/ fam. Schothorst/ Riek Schothorst/ Jacoba 

Witte- Demes/ Everard en Caroline van Weede van Dijkveld/ 

Maurits van Weede/ Paula Heurkens-Witte/ Ad van Dijk.   

    

PAROCHIEKRONIEK 

 

Gedoopt:  Tyler Rens Luca, zoon van dhr. en mevr. Heesterbeek-Biemans. 

Overleden: Maria Anna Agnes Schipper, 88 jaar. 

Hermana Johanna ter Ellen, 82 jaar. 

Guurtruida Bonekamp-van ’t Ent, 81 jaar. 

Martinus Marie Tijhuis, 68 jaar. 

 

MEDEDELINGEN 

 

Pastoor Huitink eindelijk thuis.                                                                                                                                                

  

Onlangs is Pastoor Ton Huitink, pastoor van de 

nieuwe HH. Martha en Maria Parochie neerge-

streken in zijn woning aan de Kerkstraat in Baarn. 

De pastorie bij de H. Nicolaasparochie is na het 

vertrek van Emeritus Pastoor Kolkman grondig 

verbouwd. Sinds de bouw in de zeventiger jaren 

door Pastoor Snelder was de pastorie niet meer aangepast aan de wensen 

van deze tijd. Om de hoge kosten zoveel mogelijk te beperken, hebben heel 

veel vrijwilligers uit de H. Nicolaasparochie en ook de leden van de St. 

Jozefgroep van deze parochie zich geweldig ingezet om de grote opknap-

beurt te kunnen realiseren. Zo is er samen met  Bouwbedrijf Tom van Gar-

deren  met ondersteuning van Woonwarenhuis Nijhof, dat belangeloos 

woningadviseurs ter beschikking heeft gesteld, een prachtige renovatie van 
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de pastorie aan de Kerkstraat gerealiseerd waar Pastoor Huitink, na een 

overbruggingsperiode in Zeist, nu met heel veel genoegen zijn intrek heeft 

genomen. 

De pastorie is de privéwoning voor Pastoor Huitink, die vanuit Baarn pas-

toor is voor alle aangesloten parochies uit Bilthoven, De Bilt, Maartens-

dijk, Soesterberg, Soest, Baarn en Eemnes, die samen de HH. Martha en 

Maria Parochie vormen. Het secretariaat van deze overkoepelende HH. 

Martha en Maria Parochie is gehuisvest in het nieuwe Parochiecentrum ”de 

Sleutel” in Soest. Mocht U een afspraak willen maken met Pastoor Hui-

tink, dan is hij telefonisch te bereiken op zijn mobiele telefoon nr. 06-2057 

0669. Pastoor Huitink houdt iedere dinsdag van 9.45-10.30 uur telefonisch 

spreekuur.   
Het secretariaat van de H. Nicolaasparochie aan de Kerkstraat is weer terug 

op de oude plaats naast de dagkapel. U kunt deze bereiken 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. 

Zoals u hierboven hebt kunnen lezen, is de pastorie de privéwoning voor 

de pastoor.  

Wij vinden het zelf niet fijn als onze buren onze tuin als doorgangsroute 

gebruiken naar de achterburen. U wordt dan ook vriendelijk verzocht om 

niet via de pastorietuin naar het Trefpunt of kerkhof te lopen of te fietsen. 

Met zo’n grote parochie heeft de pastoor ook zijn momenten van rust no-

dig. Laten we hem dat ook gunnen. 

   

Bereikbaarheid HH. Martha en Mariaparochie 
 

Eén pastoraal team voor de pastorale zorg van alle parochianen in de 

Martha en Mariaparochie. 

 

Noodtelefoon 

Pastorale nabijheid is een belangrijk aspect van ons samen kerk zijn. Als 

het nodig is, wil je ook graag iemand van de kerk te spreken krijgen. Soms 

is dat heel plotseling en dringend, maar vaak is het ruim van te voren te 

mailto:secretariaat@nicolaasnet.nl
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voorzien. Allereerst zijn er vrijwilligers beschikbaar voor bezoekwerk in 

de eigen geloofsgemeenschap. Ook de pastoraatgroep is hiervoor aan-

spreekbaar. Zij zorgen dan dat iemand met u contact opneemt. Via het pa-

rochiesecretariaat of kerkelijk bureau kunt u laten weten dat u graag een 

keer bezoek wilt. Wanneer blijkt dat er een priester of pastoraal werk(st) er 

moet worden ingeschakeld, dan geven zij dat door. 

U kunt naar eigen voorkeur contact opnemen met een van de priesters of 

pastoraal werk(st) ers van het team. Neem in geval van ziekte en naderend 

overlijden tijdig contact op en wacht niet tot het laatste moment. De leden 

van het pastoraal team hebben allemaal telefoon en een auto, maar haastige 

spoed willen we zoveel mogelijk vermijden.  

Hebt u geen voorkeur, dan wordt contact opgenomen met de priester of 

pastoraal werk(st) er die de eerst aanspreekbare is in uw regio. Het pasto-

raal team is 24 uur per dag bereikbaar via de zgn. noodtelefoon  035-

6035518. Ook voor het regelen van uitvaarten kan dat nummer gebruikt 

worden, al mag u ook direct met het secretariaat van uw eigen geloofsge-

meenschap contact opnemen. 

 

Pastoraal team 
Drs. A.J. Huitink, pastoor T: 06-20570669;  maandag vrij. 

Tel. spreekuur dinsdag 9.45-10.15 uur. E-mail: Huitink@marthamaria.nl 

H. van Doorn, priester T: 030-2129525; E-mail: Doorn@marthamaria.nl 

F. Zwarts, priester T: 033-4753744; dinsdag vrij. 

Tel. spreekuur maandag 9.30-10.00 uur E-mail: Zwarts@marthamaria.nl 

R. Bouwman, pastoraal werker  Tel: 033- 4945562.  

Tel. spreekuur T: 035-6032888; woensdag 9.00-9.30 uur. 

E-mail: Bouwman@marthamaria.nl woensdag beschikbaar 

J. Houben, pastoraal werker T: 035-6025694; vrijdag vrij; 

Tel. spreekuur maan- en donderdag 9.00 - 9.30 uur.  

E-mail: Houben@marthamaria.nl 

F. Overbeek, pastoraal werker T: 035-6566712; donderdag vrij;  

tel. spreekuur dinsdag en vrijdag 9.00-9.30 uur. 

E-mail: Overbeek@marthamaria.nl 

W. Sarot, pastoraal werkster T: 035-6032888; dinsdag vrij;  

Tel. spreekuur: woensdag 12.30 –13.00 uur E-mail: Sarot@Marthamaria.nl 

mailto:uitink@rk-eemland.nl
mailto:Doorn@marthamaria.nl
mailto:Zwarts@rk-eemland.nl
mailto:Bouwman@rk-eemland.nl
mailto:Houben@rk-eemland.nl
mailto:Overbeek@rk-eemland.nl
mailto:Sarot@RK-Eemland.nl
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Samen in de naam van Jezus… door Maria 
Nieuws van de pastoraatgroep. 

 

Waarom is er een pastoraatgroep? 
Nu wij tot de HH. Martha en Mariaparochie behoren, spreken we niet meer 

van de H. Nicolaasparochie. We zijn locatie H. Nicolaas. Iedere locatie 

binnen het parochieverband dient een locatieraad en een pastoraatgroep te 

hebben. Dit is door het bisdom voorgeschreven. 

Omdat pastoor Huitink pastoor geworden is van ruim twintigduizend gelo-

vigen, is het moeilijk om iedereen persoonlijk nabij te zijn.  

Toch speelt er zich binnen zo’n groot parochieverband veel af. Denkt u 

maar aan de Eucharistievieringen en andere gebedsmomenten, het toedie-

nen van het H. Doopsel, Biechtgelegenheid, de Ziekenzalving, het sluiten 

van Huwelijken. Daarnaast kent iedere locatie vreugde en verdriet. Er zijn 

vele werkgroepen die zich inzetten voor de lokale gemeenschap. Hoe kun-

nen we een ieder nabij zijn? 
 

Wat doet een pastoraatgroep? 
De pastoraatgroep heeft als één van haar taken de pastorale nabijheid, het 

omzien naar elkaar. 

Een voorzichtige aanzet hebben we gegeven door vaker op zondag na de 

H. Mis met elkaar koffie te drinken. U heeft de kans om de priester te spre-

ken die de H. Mis celebreerde en zo leren we elkaar als gemeenschap ken-

nen, wat belangrijk voor de opbouw is. 

Er is een avond gehouden voor de besturen van het ouderenwerk, de 

RKVB, het ziekentriduüm, de rouwverwerking en het vervoer naar de kerk, 

om over elkaars werk te horen en om te zien waar hiaten zijn.  

Ook de diaken was hierbij aanwezig. Zo zal er nagedacht gaan worden hoe 

onze zieken meer aandacht kunnen krijgen. 

De pastoraatgroep is er voor iedereen binnen onze locatie.  

We zullen veel luisteren, berichten doorgeven aan de pastoor, maar ook 

aan de vele werkgroepen. We zullen proberen om met zo veel mogelijk 

groepen persoonlijk in contact te treden. 
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De pastoraatgroep: Wie zijn wij? 
Voorlopig zijn we met drieën. 

Rosalien Knapen, tel. 5420234 e-mail: ramknapenleus@hotmail.com 

Gabriëlle Nieuwenhuis, tel. 5420208 e-mail: janengabrielle@planet.nl 

Marga Zwanikken, tel. 5423907 e-mail: marga.zwanikken@planet.nl 

 

Samen in de naam van Jezus…door Maria, willen we dit mooie werk doen. 

Wilt u ons ondersteunen in gebed? 

 

Aanpassing dagkapel aan eisen brandweer 

Om te voldoen aan de door de brandweer gestelde eisen moet in de dag-

kapel een vluchtdeur aangebracht worden, zodat men in geval van nood via 

de gang naar de pastorie en de achterdeur het pand kan verlaten. Deze 

werkzaamheden zullen op dinsdag 26 april beginnen en afgesloten worden 

met een grondige schoonmaak. De uitstelling van het Allerheiligste op 

donderdagavond 28 april vindt dan weer in de dagkapel plaats.  

Alle vieringen en de uren van stil gebed vinden in het Trefpunt plaats.   
 

Liturgie  

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 pro-

cessie 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 

mailto:ramknapenleus@hotmail.com
mailto:janengabrielle@planet.nl
mailto:marga.zwanikken@planet.nl
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    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. Tij-

dens de Chrismamis vernieuwen de priesters hun wijdings-

belofte 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, janenga-

brielle@planet.nl of tel. 5420208, dan kunnen we zien of het vervoer gere-

geld 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. 

 

 

 

 

mailto:janengabrielle@planet.nl
mailto:janengabrielle@planet.nl
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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 kruis-

verering 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  

 

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 ge-

bed in de dag-kapel bij de icoon van de ”Nederda-

ling ter helle”. 

 

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

Heer, overweegt de Kerk, na dank gebracht te heb-

ben 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. 

 
 

http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://img205.imageshack.us/img205/9772/g510a2at.jpg&imgrefurl=http://blog.seniorennet.be/fernanda1951/archief.php%3Fstartdatum%3D1143842400%26stopdatum%3D1146434400&usg=__Lkqz9GSfD5-gPRY840rAEFzA4Gs=&h=322&w=222&sz=11&hl=nl&start=33&itbs=1&tbnid=4F4vObRSOjlADM:&tbnh=118&tbnw=81&prev=/images%3Fq%3Dpaaskaars%26start%3D18%26hl%3Dnl%26sa%3DN%26gbv%3D2%26ndsp%3D18%26tbs%3Disch:1
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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. 

                                 

 

 

25 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 ver-

langt naar jou. Kom met je familie naar de Heilige mis in de H. Nicolaas-

kerk om dit feest mee te vieren. 

Voor de allerkleinste is er een crèche. 

 

 
 

BIECHTGELEGENHEID HH. Martha en Maria parochie 
In de Goede week zijn er verschillende momenten, waarop u in de gele-

genheid bent om het sacrament van Boete en Verzoening te ontvangen: 
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H. Nicolaaskerk 

Dinsdagavond voor en na de meditatieavond: biechtvader p. Bots, S.J. 

Woensdagmiddag: van 16.00 -17.00 uur: biechtvader pastoor Huitink.  

Witte Donderdag na de Eucharistieviering: biechtvaders Em. past. 

Kolkman en priester Veth. 

Goede Vrijdag na de Kruisweg: biechtvader pastoor Huitink. 

 

Pastorie O.L. Vrouw van Altijddurende bijstand Bilthoven:  

maandag 18 april: 19.00 - 19.45 uur: biechtvader priester F. Zwarts. 

 

H. Michaëlkerk De Bilt:  

Maandag 18 april: 18.30 - 19.30 uur voorafgaand aan de viering van Boete 

en Verzoening om 19.30 uur: biechtvader priester H. van Doorn. 

Dinsdag 19 april: 11.00 – 12.00 uur: biechtvader priester H. van Doorn.  

 

1 mei         zaligverklaring Paus Johannes Paulus II 

10.00-12.00 tv-uitzending op RKK Nederland 2 

Op het feest van de Goddelijke Barmhartigheid, het feest dat door 

Paus Johannes Paulus II werd ingesteld en gevierd wordt op Beloken  

Pasen (de Tweede zondag van Pasen), wordt deze ”grote” Paus 

zaligverklaard. 

Wij gaan proberen om deze uitzending via digitenne naar het  

Trefpunt te krijgen, zodat we na afloop van de H. Mis met elkaar  

deze bijzondere viering samen kunnen beleven. Let op de mededelingen in 

de kerk. 

 

6 mei 10.00 uur     H. Mis voor ouderen 

Op deze eerste vrijdag in de maand mei bent u weer van harte welkom in 

de kerk bij de H. Mis voor ouderen. Na afloop bent u weer in de gelegen-

heid om de contacten aan te halen in het Trefpunt. 

  

MEIMAAND - MARIAMAAND 

 

Paus Paulus VI (1963-1978) schreef een Encycliek over de Mariamaand, 

getiteld Mense Maio, ’De maand mei’. Tegen de achtergrond van de Koude 

Oorlog en de Vietnamoorlog beval hij daarin het vieren van de Maria-

http://www.katholieknederland.nl/abc/detail_objectID575465_FLetterE.html
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maand aan als een krachtig middel ter verkrijging van vrede en gerechtig-

heid. Ook riep hij gelovigen op in de meimaand veelvuldig tot Maria te 

bidden voor het welslagen van het Tweede Vaticaans Concilie en de door-

werking van haar besluiten (1962-1965). 

Beide intenties zijn nog steeds actueel. Wij worden dan ook uitgenodigd 

om dagelijks het rozenkransgebed tot onze Moeder Maria te richten.  

  
 

In de meimaand wordt op maandag t/m vrijdag om 19.30 uur in de dag-

kapel de rozenkrans gebeden.  

De aanbidding op de donderdagavond eindigt in deze maand om 19.30 uur. 

 

Verkondiging        jeugd 

 

20 april 08.00 uur                      Vrienden van Jezus 

 

 
 

Iedere woensdagmorgen, behalve in de schoolvakantiekomen een aantal 

kinderen om 08.00 uur 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. 

http://www.katholieknederland.nl/abc/detail_objectID1614_FLetterT.html
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Kinderpagina 
 

Een bijzondere zuster! 
 

In 1970 wordt in de provincie Zeeland 

Arian van Eijk geboren.  

Als zij vier jaar oud is, overlijdt haar moe-

der. Arian wordt gelovig opgevoed en is 

misdienaar. Vanaf haar twaalfde gaat zij 

niet meer naar de kerk. De kerk zegt haar 

niet zoveel.  

 
Op 21 jarige leeftijd gaat zij in Rome studeren en deelt een kamer met een 

Oostenrijks meisje, Marie. Die bidt de rozenkrans en gaat iedere dag naar 

de H.Mis. Arian ziet Marie bidden tot God en dat wil zij ook. Zij wil die 

God leren kennen, maar stiekem zodat Marie niets zal merken. Ze spreekt 

met verschillende priesters.  

 
Dan gaat ze naar een Taizéviering in Assisië. Tij-

dens deze viering ziet ze opeens dat God zich be-

kend maakt in Jezus.  

Jezus als de Weg naar God!  

Ze gaat de Bijbel lezen met haar hart.  

 

In de vastentijd belooft ze God iedere dag naar de 

H. Mis te gaan en op het einde van deze tijd ver-

langt ze te gaan biechten.  

Hierna klinken de woorden in haar hart:  

”Ik moet helemaal van God zijn.”  

 

Deze stap heeft nog drie jaar geduurd. Dan wordt zij kloosterzuster. Haar 

naam wordt Maria de Anima Christi.  

Nu leidt zij al ruim twaalf jaar wereldwijd de ”Blauwe Zusters”. 

Laten wij ook met ons hart naar God luisteren. Zalig Pasen! 



 

 14 

Verkondiging      volwassenen 

 

18 april 20.15 uur                    Thema-avond 
    

Priester Oldenampsen wil met ons het diepe mysterie overwegen van  

Het Kruis en Maria. 
Wat heeft het Kruis voor haar betekend?  

Wat hebben de kruisen in haar leven voor Haar betekend?  

Wat is Haar gelovig antwoord?  

In stilte zullen we luisteren en mediteren, om zo nog beter de heilige dagen 

tegemoet te treden. 

Een kleine vergoeding wordt gevraagd. 

 

19 april 19.30 uur               meditatie o.l.v. pater Bots S.J. 

De ’Tien Geboden’ beginnen niet bij ons zelf. Zij beginnen bij Hem. Ze 

komen niet van een mens. Het gebod: Gij zult niet stelen wordt ons niet 

voorgehouden door een bezorgde Minister van Justitie die ooit aan de ster-

ke groei van de criminaliteit het failliet constateerde van de liberale per-

missieve samenleving. Tegen deze achtergrond deed hij een beroep op de 

kerkgenootschappen om de eigentijdse koudwatervrees voor zedenmeeste-

rij te overwinnen en de discussie aan te gaan over de sociale dimensie van 

het geloof in het alledaagse leven. Maar juist die benadrukking van de ho-

rizontale en sociale dimensie van ons geloof heeft de klad gebracht in ons 

geloof en precies het tegendeel bewerkstelligd van wat men beoogde: een 

ondermijning en ontwrichting van de moraliteit in plaats van een verster-

king ervan. En dat was nu precies het regelrechte gevolg van het gebrek 

aan motivatie. Men was er zich veel te weinig van bewust, dat het niet een 

menselijke leider, Mozes, was die ons voorhield: Gij zult niet stelen, maar 

God de Heer zelf. 

Wanneer het geweten niet meer werkt, de stem van God in het binnenste 

van de mens niet meer gehoord wordt, dan blijft er geen andere motivering 

over om niet te stelen, dan de angst voor straf. En dat betekent: alles gaat 

op slot. Zelf wordt de mens voor het aanschijn van God zijn grondeloze 

armoede bewust. Zoals de man met zijn grote rijkdom en niet rijk was bij 

God: Nog deze nacht komt men je leven van je opeisen; en al die voorzie-

ningen die je getroffen hebt, voor wie zijn die dan? Lucas 12, 13-21 
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De avond wordt afgesloten met een korte aanbidding van het Allerheilig-

ste, gevolgd door de Eucharistieviering. Voor en na de meditatieavond is er 

gelegenheid tot het ontvangen van het sacrament van Boete en Verzoening. 

  

 Diaconie  
VASTENACTIE 2011 

 

GEEF HAÍTI EEN NIEUWE KANS 

 

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. 

Bovendien verkoopt de bloemengroep paasbloemstukken om huis en tuin 

op te fleuren. Ten slotte worden er mooie halskettingen te koop aangebo-

den. 

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? 

van 10.30  – 15.30 uur in het Trefpunt. 

U komt toch ook even langs om het nuttige met het aangename 

te verenigen. 

 

Oecumene 
Avondgebeden in de Stille Week 

 
Ook dit jaar organiseert de Raad van Kerken in Baarn weer avondgebeden 

in de Stille Week. De Stille Week is de week die vooraf gaat aan Pasen. In 

deze week vallen ook de Witte Donderdag en de Goede Vrijdag. De 

avondgebeden in deze week zijn korte bijeenkomsten met een sobere litur-

gie en een meditatief karakter. Het zijn momenten om stil te worden en stil 
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te staan bij het leven en lijden van Jezus. Als rode draad zal een lied uit de 

Taizé-traditie klinken: Blijf bij mij, en waakt hier met mij, wakend en bid-

dend. Het zijn de woorden die Jezus sprak tot zijn vrienden toen hij in de 

hof van Getsemane zijn einde zag naderen. In liederen, muziek, overwe-

ging en gebeden willen we de betekenis van deze woorden proeven en 

overdenken. De avondgebeden zijn een initiatief van de gezamenlijke ker-

ken in Baarn en er werken vertegenwoordigers uit de verschillende kerken 

aan mee. Na afloop is er een collecte voor de Mangyan in de Filippijnen. 

De avondgebeden vinden plaats in de Pauluskerk op maandag 18, dinsdag 

19 en woensdag 20 april.  

Aanvang: 19.30 uur.  
 

DE PAUS EN ZIJN GEBEDSINTENTIES 
 

 
 

Voor de maand mei 

Dat zij die werkzaam zijn binnen de communicatiemedia respect hebben 

voor de waarheid, voor solidariteit, en voor de waardigheid van iedere 

mens. 

 

Dat de Heer de Kerk in China helpt te volharden in trouw aan het Evange-

lie en haar doet groeien in eenheid. 

 

 

 
 

Tijdens de weekenden van Palmzondag en Pasen is de bibliotheek 

gesloten. 

  

http://www.katholiek.org/pictures/wapen-b16-groot.gif
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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: 16 april 12.30 uur in de kerk.  

Vrienden van Jezus 20 april 08.00-08.20 uur.  

Kinderclub 18 april 18.45 – 19.45 uur. 

Vormselgroep -- 18.45 – 19.45 uur. 

Doe-middag -- 14.00 uur.  

Teen Challenge 17 april & 1 mei 19.30 uur. Het Trefpunt. 

Jongeren 29 april 20.00 uur. 

Ouders van jonge kinderen:  

 -- 10.00 – 11.30 uur. 

 -- 20.00 – 21.30 uur. 

Thema-avond 18 april 20.15 uur. Zie blz. 14. 

In ’t Voetspoor van Maria -- 10.00 uur.  

Meditatieavond  19 april 19.30 uur. Zie blz. 14. 

Bijbellezen I -- 10.00 – 11.30 uur. 

Bijbellezen II -- 09.30-11.00 uur. 

Bijbellezen III -- 20.15 – 21.30 uur. 

RKVB 19 april Kruisweg 14.15 uur. Zie blz. 8. 

Lentefair 16 april 10.30 – 15.30 uur. Zie blz.15.  

Bibliotheek Aansluitend aan de H. Mis in het weekeinde.  

Zie blz. 16. 
 

Kinderkoor de Kerkuiltjes: vrijdags  19.00 uur. 

Volkszangkoor       :  donderdags 18.15 uur. 

Cantate Domino       :  donderdags 19.30 uur.  

Familiekoor        :  6 mei  19.45 uur. 
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AGENDA H.H. MISSEN & VIERINGEN 
 

zaterdag        16 apr. 19.00 uur H. Mis met samenzang. 

zondag          17 apr. Palmzondag   

10.00 uur Hoogmis met palmwijding en -processie 

dinsdag         19 apr. 14.15 uur Kruisweg. Zie blz. 8.  

 19.30 uur Meditatie. Zie blz. 14.   

Witte donderdag      19.00 uur Eucharistieviering met Voetwassing 

 gregoriaans Mis VIII. 

 aanbidding in de dagkapel. Zie blz. 8.   

Goede vrijdag 15.00 uur Kruisweg. Zie blz. 9. 

 19.00 uur Herdenking van het Lijden en sterven van 

Jezus. Zie blz. 9. 

Stille zaterdag 08.15 uur Lezingen en laudendienst. 

Tot 16.00 uur Stil gebed in dagkapel. 

22.30 uur Paaswake Gregoriaans Mis I. 

1
e
 Paasdag  10.00 uur Hoogmis. Zie blz. 10. 

2
e
 Paasdag  10.00 uur Gezinsmis. Zie blz. 10. 

zaterdag      30 apr. 19.00 uur H. Mis  

zondag           1 mei 2
e
 zondag van Pasen, Beloken Pasen. 

10.00 uur Hoogmis, Choralmesse in F, A. Bruckner 

vrijdag           6 mei 10.00 uur H. Mis voor ouderen. 
 

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. 

In de meimaand:  19.30 uur rozenkransgebed maandag t/m vrijdag. 

   Aanbidding donderdagavond tot 19.30 uur. 
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Biechtgelegenheid 
 

Gelegenheid tot het ontvangen van het Sacrament van boete en verzoening 

vrijdag van 18.00 – 18.45 uur.  

 
In de Goede week zijn de biechtmomenten op andere tijden. Zie blz. 10-11. 
 

Ten slotte: 

Asia Bibi, de Christelijke moeder, die op grond van Pakistans strikte blas-

femiewet ter dood is veroordeeld, vast en bidt ”voor vrede en rechtvaar-

digheid”  in de vastentijd. Ook heeft zij de Paus en alle Christenen ge-

vraagd voor haar te blijven bidden. 

Offeren 

”Ik wil mijn lijden aan God offeren om dicht bij Hem te zijn. Ik wil ieder-

een bedanken die wereldwijd met mij bidt: ik voel hun steun. Ik wil hun 

zeggen dat ik voor hen bidt en God, die de Voorzienigheid is, vraag hen te 

zegenen”, zei ze via de Masihi Stichting tegen nieuwsdienst Fides. 

Eenheid 

Haar man en kinderen vasten ”in eenheid met haar”. De Masihi Stichting 

biedt Bibi juridische en financiële bijstand. De uitvoerend directeur van de 

stichting, Barkat Masih, zei dat Bibi ”een fragiele en kwetsbare persoon” 

is. ”Wij zijn bezorgd over haar gezondheid en hebben gevangenisautoritei-

ten gevraagd om een team dokters toe te staan haar te bezoeken. Ik zou niet 

willen dat dit langdurige vasten haar gezondheid aantast en haar te veel 

verzwakt”, aldus Masih. 

Kerk en kerkhof 

Onlangs bezocht een oud-parochiaan, die 20 jaar geleden naar Beieren 

emigreerde, de kerk en het kerkhof. Hij was vol lof over de staat van on-

derhoud van het kerkhof. Een compliment voor de vrijwilligers, die zoveel 

tijd aan het kerkhof besteden. 
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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.  

Pastoor A.J. Huitink tel.: 06-20570669 of pastoor@nicolaasnet.nl 

Telefonisch spreekuur: dinsdags 09.45- 10.30 uur.  

Diaken J.A.M. Nieuwenhuis tel.: 035-5420208 of diaken@nicolaasnet.nl  

Noodtelefoon HH. Martha en Mariaparochie: 035-6035518 

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. 44-07 van 7 - 28 mei uiterlijk 27 april per mail.  

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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