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Paastijd een vruchtbare tijd  

 

We hebben de Veertigdagentijd en het feest van Pasen nog maar amper 

achter ons liggen en we worden alweer geconfronteerd met een nieuwe 

liturgisch sterke tijd, waarin we worden geholpen om wat we op het Hoog-

feest van Pasen hebben gevierd: de Verrijzenis.  

De tijd tussen Pasen en Pinksteren heet ’paastijd’.  

We horen in deze periode veel teksten, die ontleend zijn aan de Handelin-

gen van de apostelen. Dat is natuurlijk niet helemaal voor niets. De kerke-

lijke (hoog) feesten zijn niet voor niets ingesteld. Ze zijn niet het resultaat 

van een economisch of cultureel gegeven, integendeel. Ze zijn het resultaat 

van Gods heilswerk, zichtbaar en hoorbaar en dus ervaarbaar geworden in 

Jezus Christus. En met de hulp van Gods Geest, mogen wij dat heilswerk 

van God juist in de paastijd zichtbaar en hoorbaar maken. Niet als een acti-

viteit die buiten ons omgaat, maar juist als een persoonlijk getuigenis van 

ieder van ons door onze levenswandel zo te plaatsen, dat ook wij in navol-

ging van Christus en Zijn leerlingen de Weg mogen gaan die Hij ons heeft 

voorgeleefd.  

De leerlingen van Jezus hebben niet alleen maar stilgezeten om te mijme-

ren over al wat hen was overkomen. Na de periode van mijmeren en met 

elkaar spreken, hebben zij de handen uit de mouwen gestoken en zich met 

voortvarendheid gezet aan het realiseren wat Jezus aan ons heeft meegege-

ven. Wordt één, houd van elkaar en vergeet daarbij niet jezelf. Ga en ver-

kondig aan alle volken. Ieder van ons die Hem als Heer en Leidsman aan-

vaardt deelt automatisch in deze opdracht. Het zijn niet alleen de eerste 

leerlingen die met Jezus hebben geleefd en dus uit de eerste hand hebben 

mogen leren. Ook wij als Christenen van de 21
e
 eeuw worden uitgenodigd 

om via de overlevering en traditie het verhaal door te vertellen en zo het 

geloof in de Verrezen Heer levend houden. 

Kerkvenster 
- informatieblad van de H. Nicolaas geloofsgemeen-
schap te Baarn, behorend tot de HH. Martha en Maria 
parochie-   
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De vijftig dagen waarin we ons nu bevinden mogen we beleven als een 

extra hulpmiddel om onze opdracht in het leven waar te maken. Als na het 

Pinksterfeest de liturgisch groene tijd weer aanbreekt, dan zullen onze 

geest en hart zo verrijkt zijn, dat onze getuigenis ook tot bloei mag komen.  

Zo bewegen wij in de liturgie mee in de kringloop van de natuur. Na een 

periode van bezinning en het bewerken, breekt de tijd aan om te zaaien. De 

veertigdagentijd heeft met ons die beweging gemaakt. De paastijd is de tijd 

voor verrijking. De tijd van groei en bloei, zodat we straks hopelijk ook 

kunnen gaan oogsten. 

De paastijd mogen we dus ervaren als een vruchtbare tijd waarin ons ge-

loof, ons spreken en handelen gestimuleerd wordt. We lezen in deze dagen 

niet voor niets dagelijks uit de Handelingen van de apostelen. We krijgen 

nog even de tijd om ons te laten voeden om na Pinkstermorgen de vlam 

van de paaskaars te doven, wetend dat God heilige Geest over ons is ge-

komen om ons bij te staan in alles wat gedaan moet worden.  

Ik wens u allen een vruchtbare paastijd toe. 

pastoor A.J. Huitink  

 

MISINTENTIES 
 

zo      8 mei Louisa Steenkamp - Thirion/ Gerard en Marian Boersma/  

Petrus Wilhelmus Diekman/ overl. ouders Van Duuren -

Tiemessen. 

zo    15 mei Fam. Schothorst/ Gerard en Marian Boersma/ Ton en Chris 

Morsch- van Ditshuizen/ Mariëlle Kerkhof - de Rijk/ mevr. 

Stassen - v.d. Bosch/ mevr. Tegelberg - Schölvinck/ overl. 

ouders Ansinger - de Lange en hun zoon Paul. 

za    21 mei Overl. ouders en familie/ overl. ouders Hart - Mak en doch-

ters.  

zo    22 mei Gerard en Marian Boersma/ Piet Nieuwenhuis en zijn klein-

zoon/ Cornelia Tiemessen van Gemonden.   

di     24 mei Timo van Zeldert.  
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PAROCHIEKRONIEK 

 

Gedoopt:   Céderic Robert Louis, zoon van dhr. en mevr. Dooijeweerd-  

Deterink. 

Overleden: Petrus Engelbert Post, 87 jr. 

                    Adrianus Peter Schouten, 64 jr. 

                    Huberta Henrika Arnolda Maria Veltkamp-Heslenveld, 80 jr. 

                    Adriana Richarda Schothorst, 95 jr. 

                    Pieter Johan Bakker, 89 jr. 

 

MEDEDELINGEN 

 

Samen in de naam van Jezus…door Maria 

 

NIEUWS VAN DE PASTORAATGROEP 
Begin april ontving pastoor Huitink de formulieren met betrekking tot het 

fusiedecreet. Mgr. Eijk heeft deze getekend en daarmee is de fusie van de 

parochieverbanden een feit. We heten vanaf nu de parochie van de HH. 

Martha en Maria, locatie H. Nicolaas.  

Hiermee komt een einde aan de verantwoordelijkheid van het Kerkbestuur 

en de Parochiële Caritas Instelling. 

We willen hen die zich jarenlang hebben ingezet héél, héél hartelijk dan-

ken voor het gebruik van hun talenten. 

 

NIEUWS VAN DE LOCATIERAAD  

De locatieraad wil zich graag aan u voorstellen. 

In het vorige Kerkvenster heeft de pastoraatgroep zich al aan u voorge-

steld. 

De locatieraad is eigenlijk een voortzetting van het ’oude’ kerkbestuur met 

andere bevoegdheden. 

Dus alles wat te maken heeft met financiële, personele en bouwkundige 

zaken zullen via de locatieraad lopen. 

Om u enkele voorbeelden te geven: zo zullen onderhoud van kerk en ge-

bouwen, begraafplaats en de restauratie van de ramen (kerk) blijven vallen 

onder de nieuwe locatieraad. 
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De beslissingsbevoegdheid valt nu onder het nieuwe parochiebestuur van 

de HH. Martha en Mariaparochie. Na goedkeuring door het parochiebe-

stuur kan de locatieraad haar plannen verder uitvoeren. 

Als locatieraad zullen wij ervoor moeten zorgen dat onze locatie, de H. 

Nicolaaskerk, op een verantwoorde manier in stand en onderhouden blijft. 

Ook het secretariaat valt onder de verantwoordelijkheid van de locatieraad. 

Regelmatig zullen de locatieraad en de pastoraatgroep met elkaar vergade-

ren om alles goed op orde te krijgen voor een sterke Nicolaasgeloofsge-

meenschap in de toekomst. 

Omdat er belangrijke zaken al geruime tijd lopen, zoals de restauratie van 

de kerk en later het binnen schilderwerk is gekozen voor ervaring binnen 

de locatieraad. 

Tevens wordt nagedacht over aanvulling van personen om continuïteit te 

kunnen waarborgen. 

De leden van de locatieraad zijn: 

Pieter Pouw, voorzitter 

Nanda Daselaar, secretaris 

Eugène Zwanikken, lid en belast met onderhoud gebouwen/ begraafplaats. 

Anne-Marie Bon, lid en belast met communicatie. 

Frans Veltman, geen lid, wel financieel adviseur/ administrateur locatie-

raad. 

 

Afscheid 
Nu de locatieraad en de pastoraatgroep een feit zijn, willen wij als ’oud’ 

kerkbestuur ook naar buiten toe afscheid nemen van een aantal personen 

die vele jaren hun beste krachten hebben gegeven aan het besturen van de 

H. Nicolaasparochie.  

Het zijn mooie jaren geweest omdat we altijd met pastoor Kolkman als 

voorzitter op een zeer prettige manier hebben samengewerkt. 

Daarom is het jammer dat wij afscheid hebben moeten nemen van: 

Dorothé Peek. Zij is inmiddels toegetreden tot het parochiebestuur. Wij 

wensen haar heel veel succes in haar nieuwe functie. 

Steven van Weede en Ben Averdijk. 

Wij danken hen voor hun geweldige inzet voor de parochie. 

Pieter Pouw,  

voorzitter locatieraad. 
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OPGAVE MISINTENTIES 

Opgave van misintenties voor het weekend en de daaropvolgende week 

kan uiterlijk donderdagmorgen daaraan voorafgaand. Dit kan uitsluitend bij 

het secretariaat op dinsdag- of donderdagmorgen van 9.00 - 12.00 uur. U 

kunt langskomen (ingang dagkapel) of telefonisch (035-5412975) of per e-

mail (secretariaat@nicolaasnet.nl) opgave doen. Natuurlijk kunt u ook tij-

dig een briefje sturen naar de Nicolaaskerk t.a.v. het secretariaat.  

Niet tijdig ontvangen misintenties kunnen niet meer voor de door u ge-

wenste Mis verwerkt worden. 

 

Biechtgelegenheid 

Zoals bekend is er vrijdags van 18.00 – 18.45 uur gelegenheid tot het ont-

vangen van het sacrament van Boete en Verzoening. Gedurende die perio-

de is de deur bij de dagkapel open. Aan de muur bij de tussendeur naar de 

kerk ziet u een bel. Als u op de knop drukt wordt de pastoor gewaarschuwd 

en komt hij naar de biechtstoel. Aangezien er op dat tijdstip geen verzorger 

aanwezig is, laten we de kerk liever niet onbeheerd open. De dagkapel 

blijft wel toegankelijk. Als het enigszins mogelijk is wil de pastoor ook de 

vespers om 18.30 uur meebidden. Om dit mogelijk te maken, is de biecht-

gelegenheid voortaan van 18.00 – 18.30 uur. U kunt natuurlijk altijd een 

afspraak maken voor een biechtgesprek, als het tijdstip op vrijdag niet uit-

komt. 

 

Liturgie  
 

MEIMAAND - MARIAMAAND 

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

krans gebeden in de dagkapel. Uitgezonderd: dinsdag 24 mei vanwege de 

meditatieviering. 

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

Het rozenkransgebed is een gebed dat sinds de Middeleeuwen tot in onze 

dagen herhaaldelijk wordt aanbevolen. Niet alleen pausen, maar ook Maria 
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zelf heeft gevraagd de rozenkrans te bidden, o.a. bij haar verschijningen te 

Lourdes en Fatima. 

Maria heeft aan de H. Dominicus beloofd dat ieder die dit gebed met aan-

dacht bidt, verhoord en beschermd zal worden en niet verloren zal gaan. 

Met het bidden van de rozenkrans kunnen we stap voor stap het leven van 

Jezus en Maria volgen in de opeenvolgende geheimen. 

 

15 mei 10.00 uur          Eerste Heilige Communie  

Feest in onze Nicolaaskerk! 

De kerk wordt weer mooi versierd. De vlaggen mogen uit. 

Om 10.00 uur begint de H. Eucharistieviering waarin  

Angelo Balsamo 

Romy van den Eshof 

Jesper Franken 

Lotte Herms 

Dinand den Heyer 

Stella Jansen 

Willemijn Ponsioen 

voor het eerst Jezus in de H. Communie zullen ontvangen.  

Wilt u allen voor deze communicanten bidden?  

 

Verkondiging        jeugd 

 

11, 18 & 25 mei 08.00 uur          Vrienden van Jezus 

 

 
Iedere woensdagmorgen, behalve in de schoolvakantie, komen 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 paastijd. We hopen ook nieuwe kin-

deren te mogen ontmoeten. 
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Kinderpagina 
 

Het Kruis en Petrus 
 

”Jezus, ik zal U altijd volgen.  

Ook al zal iedereen U verlaten. Ik doe dat nooit.” 

 ”Petrus, Petrus, voor de haan kraait,  

 heb jij al drie keer gezegd dat je Me niet kent.” 
 

O, o die arme Petrus. Jezus kent hem beter dan hij zichzelf kent.  

Maar na Jezus verrijzenis krijgt hij een nieuwe kans. 

 Petrus houd je van Mij?  

Ja Heer dat weet U.  

 Weid mijn lammeren! 

 Petrus houd je van Mij?  

Ja Heer dat heb ik net toch al gezegd.  

 Hoed mijn schapen! 

 Petrus houd je van Mij?  

Heer U weet alles U weet dat ik U liefheb.  

 Weid mijn schapen! 
 

Petrus wordt onze eerste Paus.  

En nadat hij de H. Geest ontvangen heeft, is hij helemaal niet meer bang. 

Hij vertelt over Jezus die aan het kruis gestorven is maar Die verrezen is. 

Hij vertelt over de Boodschap die Jezus bracht.  
 

Hoe zit dat bij mij?  

Geloof ik echt in Jezus en durf ik over Hem te vertellen? 

Laten we bidden dat de H. Geest ons wil helpen om ook tegen vriendjes en 

vriendinnetjes over Jezus te spreken. Dat je in Hem gelooft en dat je pro-

beert te doen wat Jezus van je vraagt. 
 

Petrus gaat naar Rome.  

Maar er komen mensen die de Christenen vervolgen.  

Petrus sterft omgekeerd op het kruis. Hij wilde niet precies zo als zijn 

Meester sterven, daarvoor voelde hij zich te klein. 

Op zijn graf is later de St. Pieter gebouwd. Zijn graf kun je onder in de 

crypte zien. 
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18 mei 18.30 uur               Vormselvoorbereiding 

Vandaag sluiten we het eerste jaar van de vormselvoorbereiding af. Het 

wordt een bijzondere afsluiting, waarvoor de kinderen een persoonlijke 

uitnodiging krijgen. Wat we precies gaan doen, blijft nog even geheim. 

Reken er wel op dat we het leerzame met het aangename gaan verenigen. 

We beginnen met een maaltijd om half zeven en daarna … zien jullie het. 

We willen afsluiten met het rozenkransgebed. De avond eindigt omstreeks 

20.00 uur. 

   

Verkondiging      volwassenen 

 

9 mei 20.15 uur                    Thema-avond 
    

We spreken over: Eén door het Kruis? 

Ons jaarthema is nog steeds …opdat allen één zijn… 

Maar zijn we wel zo één?  

En zullen we door het Kruis één worden? 

Hierover gaan we vanavond nadenken.  

Wilt u met ons meedenken? U bent van harte welkom! 

 

10 mei 10.00 uur            Ontmoeting met ouders van jonge kinderen 

11 mei 20.00 uur            Ontmoeting met ouders van jonge kinderen 

”Maak je niet bezorgd voor de toekomst, zelfs niet voor de dag van mor-

gen. Daar hangen de vrede en de vreugde van Christus van af. Elke dag 

heeft genoeg aan zijn eigen leed”. Je kunt dit lezen in het evangelie van 

Matteüs in het zesde hoofdstuk. 

Lukt ons dit in ons eigen leven met de vele verantwoordelijkheden en ver-

plichtingen die we hebben? We gaan het ontdekken!  

 

11 mei 10.00 uur     …in ’t Voetspoor van Maria 

We beginnen in de dagkapel met een korte gebedsviering.  Daarna spreken 

we, hoe kan het anders in de meimaand, over…het Kruis en Maria.  

We luisteren graag naar wat Maria voor eenieder betekent.  

Heb je een verhaal? Kom het ons vertellen! 
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24 mei 19.30 uur               meditatie o.l.v. pater Bots S.J. 

Welkom bij de meditatie bij het achtste gebod: Gij zult tegen uw naaste 

niet vals getuigen. In dit gebod vraagt God dat wij van onze kant betrouw-

bare getuigen zouden zijn voor elkaar, dat we elkaar niet zouden laten val-

len. Maar op te kunnen brengen, moet je ook wel het zekere gevoel heb-

ben, dat er altijd iemand is die het voor jou opneemt. Dat is Jezus: de ge-

trouwe getuige, Apok. 1,5 Hij slaat het betere in jou los, Hij maakt je crea-

tief, vindingrijk. Ook om het gedrag van anderen goed uit te leggen, zijn 

uitspraken te redden, er het beste van te maken. Zoiets krijg je met een 

louter gebod nooit voor elkaar. Zoiets vraagt inspiratie en motivatie. Die 

krijgen wij uit ons geloof in de eigen verzoening door Jezus: Vergeeft el-

kaar zoals God u vergeven heeft in Christus, Ef 4,32. Verdraagt elkander 

en vergeeft elkander, als de een tegen de ander een grief heeft. Zoals de 

Heer u vergeven heeft, zo moet ook gij vergeven. Kol 3, 13 Ook in dit ge-

bod of beter ”woord” schept God als de God van het verbond de voorwaar-

den om zijn gebod te kunnen volbrengen. Mensen verklaren Jezus schul-

dig. niemand die het voor Hem opneemt: de getuigen niet, de hogepriester 

niet; zelfs zijn trouwste leerling wil Hem niet kennen. Mc 14,55-68 Ze 

laten hem allemaal vallen. En zijn Vader zwijgt. Maar Jezus gelooft, dat de 

Vader Hem recht zal doen: Hij liet het oordeel over aan God die recht-

vaardig oordeelt. 1 Petrus 2,23 Wat een eer voor ons, als ons ooit zoiets te 

beurt valt.  

We beginnen met het luisteren naar Gods Woord in het evangelie, gevolgd 

door een korte aanbidding van het Allerheiligste: luisteren naar wat God 

zegt in ons hart. Ten slotte eindigen we met een Eucharistieviering: we 

mogen Jezus ontvangen in woord en zelfgave. 

Voor en na de meditatieavond is er gelegenheid voor een biechtgesprek. 

 

Diaconie  
VASTENACTIE 2011 

 

Op woensdag 20 april gingen wij, de Vormsel-

groep, alle ingezamel- de flessen wegbrengen 

voor pater Boksebeld in Haïti. Het was een ge-

slaagde actie. We zijn langs de Aldi, de Boni, 



 

 10 

Albert Heijn, Lidl, en de C1000 geweest.  

In groepjes gingen we naar een supermarkt. Elfriede, mevrouw Aleid en ik 

gingen naar de C1000. Bij de C1000 was een man met een goed hart. Hij 

had voor zijn 2 kratten €7,20 ontvangen die hij aan ons gaf.  

Zo kwamen wij terug met €10,45. In totaal hebben wij met de hele Vorm-

selgroep € 66,80 opgehaald voor pater Boksebeld in Haïti. Namens de hele 

Vormselgroep wil ik alle mensen bedanken die hun flessen en statiegeld-

bonnetjes bij ons hebben ingeleverd. 

Edith Pernot  
 

Lente Fair voor pater Boksebeld 
Op zaterdag 16 april j.l. is de lente-fair in het Trefpunt gehouden. 

Voor een aantal parochianen is dit zo langzamerhand een terugkerend ge-

beuren.  

Een mooie gelegenheid om, onder het genot van een heerlijk kopje koffie 

en een lekker stukje appeltaart, een bijdrage te leveren, deze keer voor het 

project van pater Boksebeld in Haïti. 
 

De winkel van Ot en Sien werd tijdelijk verhuisd naar het Trefpunt om 

iedereen de gelegenheid te geven zijn/ haar voordeel te doen met allerhan-

de leuke spulletjes. 

De sfeer was goed en vanaf het begin om 10.30 uur kwamen direct al 

nieuwsgierigen parochianen en inwoners van Baarn kijken of er iets leuks 

te koop was. 
 

Ook de bloemstukjes met een paasboodschap, de kettingen en kralen, de 

potten en pannen, en niet te vergeten de heerlijke taarten, die speciaal voor 

dit gebeuren door parochianen met liefde werden gebakken,  vonden een 

snelle weg naar de aanwezige kopers. 
 

Alles wat er verkocht werd kwam ten bate van de vastenactie voor pater 

Wim Boksebeld. 

Aan het einde van de schitterende dag werd de balans opgemaakt en kon-

den we ruim € 1.550,00  overboeken op de rekening van Marion Burgman, 

die de gelden verzamelt voor de pater die het goed kan gebruiken om ’zijn 

kinderen’ in Haïti goed onderwijs te geven. 
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Dank aan alle medewerkers (sters) die zich geheel belangeloos hebben 

ingezet om deze dag weer mogelijk te maken. 
 

We zouden bijna zeggen tot de volgende keer! (want het is ontzettend leuk 

om dit te mogen organiseren……). 

 

Bedevaarten  
 

22 mei 2011 

 
 

HH. Martha en Maria op bedevaart naar 
 

O.L. Vrouw ter Nood in Heiloo 
 

Het is lente! Het begint te kriebelen. We willen erop uit! 

Het nuttige en het aangename met elkaar verenigen! 

We willen met de parochie HH. Martha en Maria op bedevaart. Waarom? 

Wel om te bidden voor zeer veel intenties die we samenvatten in het thema 

van dit jaar  

”…opdat allen één zijn…” 

Met elkaar op bedevaart. In de bus die we, in vertrouwen op Maria, al be-

steld hebben. Nu moet die alleen nog vol! 
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Gaat U mee? Gaat onze jeugd mee met ouders en grootouders, ooms en 

tantes? 

Ga jij jongere, tiener, vormeling mee? Voor jullie kan er een eigen pro-

gramma zijn als jullie je snel opgeven.  

Bent u wel eens op bedevaart geweest? Als dat niet zo is, hebt u nu de kans 

om in ons land op bedevaart te gaan.  

Heiloo, in de kop van Noord-Holland,  is de bedevaartplaats van Onze Lie-

ve Vrouw ter Nood. In de Middeleeuwen ging men er al op bedevaart heen. 

De geschiedenis van dit heiligdom kunt u vinden op 

www.onzelievevrouwternood.nl , maar in de bus gaan we er uitgebreid op 

in. 

Hoe ziet het programma er globaal uit? 

09.00 uur vertrek vanaf het kerkplein 

10.15 uur aankomst in Heiloo 

10.30 uur  H. Mis in de kapel 

12.00 uur lunch 

13.00 uur we lopen samen de kruisweg 

15.00 uur lof 

16.00 uur vertrek uit Heiloo naar Baarn 

17.15 uur aankomst in Baarn 

  

Voor wie is de uitnodiging bestemd? Voor jong en oud van onze  

gemeenschap. 

Hoeveel kost het?     Volwassenen € 12,50 p.p. 

       Kinderen € 7,50 p.p. 

Wat neemt u mee?  Een goed humeur en een   

lunchpakket! 

Wij verzorgen een fruitdrankje! 
 

Opgeven voor 15 mei bij:  

Mevr. A. Nieuwenhuys tel 030 2283015 

Mevr. G. Nieuwenhuis tel.035 5420208 E-mail: janengabrielle@planet.nl 
 

 

 

 

http://www.onzelievevrouwternood.nl/
mailto:janengabrielle@planet.nl
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Kent u Katholiek Nieuwsblad al? 
U kunt nu gratis 4 weken kennismaken met dit wekelijks verschijnend opi-

nieblad, dat meer dan 33.000 lezers heeft. In het Katholiek Nieuwsblad 

wordt ruimschoots aandacht besteed aan katholiek nieuws uit Nederland en 

de wereldkerk, aan opinie en aan inspiratie. 

Door de wekelijkse informatie blijft u volledig op de hoogte en weet u er 

het fijne van. Vul vandaag nog onderstaande bon in en stuur die op naar 

Katholiek Nieuwsblad dan ontvangt u binnenkort al het eerste nummer van 

KN.  Doe mee en profiteer van deze vrijblijvende kennismaking, het ver-

plicht u tot niets. Een mooie gelegenheid u eens te verdiepen in dit interes-

sante weekblad. Van harte aanbevolen. Bellen kan ook: 073 – 750 23 

15.Via de website www.katholieknieuwsblad.nl kunt u ook 4 weken gratis 

KN aanvragen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4 weken gratis kennismaken! 

 Ja, ik ontvang graag 4 gratis kennismakingsnummers! 

Naam: …………………………. Voorletters: .…………….…M / V 

Adres: ………………………..…………………………………….… 

Postcode: ………..…………  Plaats: ……..….…………………… 

Tel.: ………………………..… Geb. datum: .……………………… 

E-mail: …………………………. 

Stuur de bon nu op in een gefrankeerde envelop aan:  

Katholiek Nieuwsblad, Postbus 1270, 5200 BH ’s-Hertogenbosch 

of bel 073 - 750.23.15  www.katholieknieuwsblad.nl  

http://www.katholieknieuwsblad.nl/
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In het kerkportaal liggen ook bonnen klaar.  
  

Gemeenschap  
 

maandag 16 mei         R.K. Vrouwen Baarn 

Op maandag 16 mei a.s. en niet zoals in het programmaboekje staat ver-

meld woensdag 16 mei, staat de avond in het teken van de bekende illustra-

trice Marjolein Bastin. Zij is o.a. bekend van haar tekeningen in de Libelle. 

 

Restauratie   
 

Restauratie Kerkramen  –  actie ”tussen Pasen en Pinksteren” 
 

Gedurende de veertigdagentijd heeft het restauratiefonds bewust geen acti-

viteiten ontplooit. Dit met het oog op soberheid én om traditionele acties 

tijdens deze periode niet voor de voeten te lopen. Echter, de restauratie-

werkzaamheden gingen gewoon door en zo ook de kosten. De uitvoering 

ligt op koers, maar financieel is het budget nog steeds niet sluitend, mede 

omdat we niet kunnen volstaan met een relatief eenvoudige reparatie van 

de 14 zijramen. Ook deze ramen blijken in zo’n slechte staat dat aan een 

volledige restauratie niet valt te ontkomen. 
 

In deze periode tussen Pasen en Pinksteren willen wij graag nadruk leggen 

op het Verrijzenisraam en het raam van de Nederdaling van de Heilige 

Geest. 
 

Op het bord in het voorportaal kunt u zien welke segmenten van deze twee 

ramen nog niet zijn geadopteerd. Ook op de website van onze kerk (Nico-

laasnet Kerkgebouw/Restauratie/Reeds geadopteerde ramen) kunt u thuis 

deze ramen nog eens goed bekijken. Voorts liggen zoals altijd in het voor-

portaal de kleurenbrochures van de ramen met alle details en richtprijzen. 

We willen nogmaals benadrukken dat de genoemde prijzen streefbedragen 

zijn; elk bedrag is welkom en bij inschrijving ontvangt u een afbeelding 

van het door u medegefinancierde raam. 
 

Wij zijn uiterst dankbaar voor de vele schenkingen die het restauratiefonds 

al heeft mogen ontvangen. Wij blijven echter een beroep op de parochia-
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nen doen om net als ons eigen huis, ook dit Godshuis in goede staat te be-

houden. Nadere inlichtingen: Pieter Pouw tel: 035-6946350  Robert Wes-

sels tel: 035-5413297 
  

Oproep van Ot en Sien 
De lentefair heeft er voor gezorgd, dat onze winkelvoorraad sterk geslon-

ken is. We hebben weer behoefte aan mooie spullen om in de tweede helft 

van het jaar weer een fair te kunnen organiseren. 

Info: Mevr. Nouwen, tel. 035-5416694  
 

Oecumene 
 

Tijdens de op 13 april gehouden vergadering van de Raad van Kerken 

Baarn heeft Ds. J.H.B.M Haakman het voorzitterschap aan Ds. R. van den 

Beld overgedragen. Opnieuw mocht onze plaatselijke Raad van Kerken  

een bedrag toekennen aan projecten waar de bij de raad aangesloten ge-

loofsgemeenschappen bij betrokken zijn. Twee sponsoren zorgden samen 

voor een te verdelen bedrag van € 10.000, = . Projecten dienden gericht te 

zijn op ontwikkeling en het bieden van kansen aan de minder bedeelde 

medemens, bij voorkeur in het buitenland. Ontwikkelingsprojecten zonder 

veel  overhead, met een direct doel en een zichtbaar resultaat. Het was aan 

de kerken projecten in te dienen.  

Na toetsing door een commissie uit de RvK, bleken 6 projecten aan de cri-

teria te beantwoorden. Afgevaardigden naar de Raad van Kerken konden 

hieruit (om versnippering van het bedrag te voorkomen) hun top drie aan-

geven, met het volgende resultaat: 

 (NPB) Stichting Leer Anderen Helpen (SLAH) , 9 stemmen, toeken-

nen € 2.500;       

 (Maria Koningin) Onderwijsproject in Namibië, 9 stemmen, toege-

kend € 2.500; 

 (Paaskerk) Ambachtsschool voor aidswezen in Mpigi, Uganda 9 

stemmen toegekend € 3.500; 

 

Het resterende bedrag werd ook nu weer toegekend aan de overige pro-

jecten die alle drie 4 stemmen behaalden.  
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 (Nicolaasparochie) Project van pater Boksebeld: wederopbouw school 

in Haïti € 500;    

 (DG gemeente) Opleiding/ scholing thuiszorgmedewerksters in Tan-

zania € 500; 

 (Maria Koningin) Stichting Zienderogen € 500.                 

 

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. 

 

 

 
 

In mei speciaal aandacht voor Maria en bedevaarten 

 

Nieuwe aanwinsten: 
Maria zoals de evangelisten haar zien 

Wees gegroet, Koningin 

  

 
 

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: 14 mei 12.30 uur in de kerk.  

Vrienden van Jezus 11, 18 & 25 mei 08.00-08.20 uur.  

Kinderclub 18 april 18.45 – 19.45 uur. 

Vormselgroep 18 mei 18.45 – 19.45 uur. 

Doe-middag -- 14.00 uur.  

Teen Challenge 15 mei 19.30 uur. Het Trefpunt. 

Jongeren 27 mei 20.00 uur. 

Ouders van jonge kinderen:  

 10 mei 10.00 – 11.30 uur. 

 11 mei 20.00 – 21.30 uur. 

Thema-avond 9 mei 20.15 uur.  

In ’t Voetspoor van Maria 11 mei 10.00 uur.  

Meditatieavond  24 mei 19.30 uur.  

Bijbellezen I 12 mei 10.00 – 11.30 uur. 

Bijbellezen II 19 & 26 mei 09.30-11.00 uur. 

Bijbellezen III -- 20.15 – 21.30 uur. 

RKVB 16 mei 20.15 uur.  

Bibliotheek Aansluitend aan de H. Mis in het weekeinde.  

Bedevaart   22 mei 

 

Kinderkoor de Kerkuiltjes: vrijdags  19.00 uur. 

Volkszangkoor       :  donderdags 18.15 uur. 

Cantate Domino       :  donderdags 19.30 uur.  

Familiekoor        :  20 mei  19.45 uur. 
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AGENDA H.H. MISSEN & VIERINGEN 
 

zaterdag          7 mei 19.00 uur H. Mis met samenzang. 

zondag            8 mei 3
e
 zondag van Pasen.   

10.00 uur Hoogmis Mis in G, G.B. Casali. 

donderdag     12 mei HH. Nereus en Achilles, martelaren; 

 H. Pancratius, martelaar. 

zaterdag         14 mei 19.00 uur H. Mis. 

zondag           15 mei 10.00 uur H. Mis Eerste Heilige Communie. 

woensdag      18 mei H. Johannes I, paus en martelaar. 

vrijdag           20 mei H. Bernardinus van Siëna, priester en kerkleraar. 

zaterdag         21 mei 19.00 uur H. Mis met samenzang. 

zondag           22 mei 10.00 uur Hoogmis Missa brevis in F, G.  Gabrieli. 

woensdag      25 mei H. Gregorius VII, paus. 

donderdag     26 mei H. Filippus Neri, priester. 

vrijdag           27 mei H. Augustinus van Canterbury, bisschop. 

 

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. 

 

Biechtgelegenheid 
 

Gelegenheid tot het ontvangen van het Sacrament van boete en verzoening 

vrijdag van 18.00 – 18.30 uur of op afspraak.  
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Bereikbaarheid Locatieraad en pastoraatgroep 

Locatieraad:  

E-mail: locatieraad@nicolaasnet.nl  

Pieter Pouw   voorzitter  035-6946350 

Nanda Daselaar  secretaris  035-5413382 

Anne-Marie Bon-Ansinger lid (communicatie) 035-6030700 

Eugène Zwanikken  lid (onderhoud gebouwen/ kerkhof) 

       035-5423907 

Frans Veltman  adviseur financiën (administrateur) 

       035-5417612 

Pastoraatgroep: 
E-mail: pastoraatgroep@nicolaasnet.nl 

 

Rosalien Knapen  035-5420234 

Gabriëlle Nieuwenhuis 035-5420208 

Marga Zwanikken  035-5423907 

   

Briefpost voor pastoraatgroep of locatieraad: Kerkstraat 17, 3741 AJ Baarn 

 

Ten slotte: 

Gregorius VII heette vóór zijn uitverkiezing tot paus, Hildebrand. Hij werd 

circa 1023 geboren te Sovana in Toscane. Hij werd opgevoed in Rome. 

Daar werd hij monnik in een benedictijner abdij. Als diaken adviseerde hij 

diverse pausen bij hun moeizame pogingen de Kerk te hervormen. De 

christenheid werd in die tijd niet alleen bedreigd door barbaarse invallen, 

maar vooral door religieus verval. Door een overmatige invloed van de 

adel op het kerkelijk leven, kwamen de evangelische waarden in het ge-

drang. Toen Hildebrand op 22 april in 1073 tot Paus gekozen werd, deed 

hij er alles aan om de Kerk zoveel mogelijk te bevrijden uit de greep van 

wereldlijke heersers.  

Gregorius zette een reorganisatie van de Rooms-Katholieke Kerk in, die tot 

op de dag van vandaag haar aanschijn bepaalt. Gregorius stelde het celibaat 

voor priesters verplicht, en schroefde de aanspraak op het pausschap op. 

Wat dat laatste betreft: in zijn Dictatus Papae formuleerde Gregorius in 27 

stellingen de absolute macht van de paus, binnen de Kerk tegenover de 

bisschoppen en buiten de kerk tegenover wereldlijke machthebbers.  

mailto:locatieraad@nicolaasnet.nl
mailto:pastoraatgroep@nicolaasnet.nl
http://www.katholieknederland.nl/abc/detail_objectID563820_FLetterP.html
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Laat het ons weten, dan kunnen wij er aandacht aan besteden. 
 

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

E-mail: secretariaat@nicolaasnet.nl; tel. 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: dinsdag 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. 44-08 van 28 mei-18 juni uiterlijk 16 mei 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? 

mailto:secretariaat@nicolaasnet.nl
mailto:pastoor@nicolaasnet.nl
mailto:diaken@nicolaasnet.nl
mailto:kerkvenster@nicolaasnet.nl

