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CRISISBERAAD? JA, MAAR DAN ANDERS. 

 

Het woord crisis horen we de laatste tijd nogal eens. Economische crisis, 

financiële crisis, parlementaire crisis, overal kom je het woord tegen. En 

dan gebruiken we het niet alleen als we het over Europa hebben of zelfs de 

hele wereld, maar ook in kleine gemeenschappen. Als er binnen een huwe-

lijk wat strubbelingen zijn, spreekt men al gauw van een huwelijkscrisis. 

Ja, ook in de Kerk spreken we van een crisis. En ook horen we over een 

geloofscrisis. Altijd weer gaat het dan over mensen die naarstig op zoek 

zijn naar oplossingen, maar ze slechts met grote moeite vinden, of niet.  

Het roept het beeld op van vermoeide mensen, alsmaar pratend. Ze houden 

crisisberaad.  

Je zou kunnen verwachten dat de leerlingen van Jezus ook in die situatie 

verkeren, als Jezus is teruggekeerd naar zijn Vader. Volgens zijn eigen 

zeggen om voor hen een plaats te bereiden bij de Vader. Maar intussen 

zitten zij daar maar alleen. Ze zitten daar bij elkaar, wel tweehonderd man. 

Onuitgesproken maar vóór op de lippen ligt daar de vraag: ”En wat nu?” 

Buiten is de boze wereld. Daar zijn zij, die Jezus aan het kruis geslagen 

hebben. Reden genoeg voor een crisisberaad! 

Ach, zij zullen zeker met elkaar gesproken hebben. Toch is dat niet het 

beeld dat we voorgeschoteld krijgen. Zij zitten niet in zak en as, maar zijn 

in afwachting van de dingen die komen gaan. Zij zijn niet vergeten dat 

Jezus hun een belofte heeft gedaan. Hij heeft gesproken over de Helper, die 

zal komen. Ze hebben niet direct een idee wat zij zich daarbij moeten voor-

stellen. Maar aan die belofte houden zij zich wel vast. Bovendien weten zij 

zich in goed gezelschap: de moeder van Jezus is bij hen. Zij wordt hier hun 

grote voorbeeld in het vertrouwen hebben. In die situatie verlaten zij zich 

niet op eigen vindingrijkheid, ervaren zij het niet als een crisissituatie. Zij 

zijn juist hoopvol gestemd, wetend dat het goed komt. En vanuit die ge-
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steldheid komen zij tot gebed: zij zijn niet pratend bijeen, maar biddend. 

En zo stellen zij zich open voor de dingen die komen gaan, voor de gave 

van de heilige Geest, de Helper en Trooster. 

Die houding van de leerlingen van Jezus toen, zou ons moeten inspireren 

om ook zo uit te kijken naar de dingen die komen gaan. Jezus beloofde de 

heilige Geest niet alleen toen, maar doet dat ook nu. Als wij onze omstan-

digheden als een crisis ervaren, bv. in de Kerk of waarin dan ook, dan zou-

den wij als gelovigen wel eens wat meer vertrouwen mogen hebben en 

vanuit dat vertrouwen bidden. Bidden om die Helper die Jezus belooft, elk 

jaar weer. Er zijn zoveel voorbeelden van mensen die met hun leven getui-

gen van de werkzaamheid van de heilige Geest. Denk maar aan Paus Jo-

hannes Paulus II. Maar ook nu. En het wonderlijke is dat er dan dingen 

kunnen gebeuren die geen mens kan bedenken. Dat is het wonder van 

Pinksteren. Zij verstaan elkaar in de liefde, wetend dat Christus voor hen is 

gestorven, verrezen en naar de hemel gegaan. Dus niet zozeer crisisberaad, 

maar: ”Kom heilige Geest, vervul de harten van de gelovigen, ontsteek in 

ons het vuur van uw liefde. En Gij zult het aanschijn van de aarde ver-

nieuwen.” 

Jan Nieuwenhuis, diaken 

 

MISINTENTIES 
 

za    28 mei Tonny van Hamersveld – van Dijk/ Fam. Bouwhuizen. 

zo    29 mei Fam. Schothorst/ Gerard en Marian Boersma/ Overl. familie-

leden en bekenden/ Gerardus Voskuilen/ Bob Schölvinck. 

do     2 juni Bob Nieuwenhuys. 

vrij   3 juni  Wim Vermeulen en familie.  

za     4 juni Overl. ouders en familie/ Timo van Zeldert/ Ad van Dijk.  

zo     5 juni Jacoba Witte- Demes/ Everard en Caroline van Weede van 

Dijkveld/ Maurits van Weede/ Paula Heurkens-Witte/ Overl. 

ouders Ansinger- de Lange en hun zoon Paul/ Petrus Cornelis 

van Schadewijk/ Fam. Bouwmeester – Hartman/ A.G. Huur-

deman/ Gerard en Marian Boersma/ Riek Schothorst.  
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zo   12 juni Fam. Schothorst/ Vader en zoon Joop en Richard Hagelen/ 

Overl. ouders Bartels/ Gerard en Marian Boersma/ Petrus 

Wilhelmus Diekman/ Anthon van Rhijn.  

vrij  17 juni Ruben Nieuwenhuis. 

  

PAROCHIEKRONIEK 

 

Overleden: Johanna Martina Kuijer-van der Weijden, 89 jaar 

         Elisabeth Kuijer-van den Hoven, 93 jr. 

 

MEDEDELINGEN 

 

Liturgie  
 

De Kerk in beweging 

Het is een goed gebruik in de Rooms Katholieke Kerk dat kerkgangers in 

de liturgie actief deelnemen met lijf en leden. Wellicht wordt het duidelij-

ker wanneer ik zeg dat de liturgie van de Kerk een beroep doet op al onze 

zintuigen. Met onze mond zingen, bidden en antwoorden wij om God te 

loven. Met onze oren luisteren wij naar Zijn Woord. Onze ogen en oren 

mogen wij ook openen om alles wat ons toevalt ten diepste te aanschouwen 

en te verstaan. We staan, zitten en knielen en buigen om zo ook fysiek 

(voor zover dat mogelijk is) uitdrukking te geven aan de eerbied die God 

toekomt. Met dit in het achterhoofd dient de vraag zich op: wanneer doen 

we dit allemaal?  

 

Opening en liturgie van het Woord 

Bij binnenkomst van de priester en de assistenten wordt iedereen uitgeno-

digd om te gaan staan. De verzamelde gemeente is niet compleet als de 

voorganger er niet is. Wanneer deze met de assistenten binnenkomt is op 

symbolische wijze de gemeenschap van de Heer voltallig. De priester ver-

tegenwoordigt Jezus, die het hoofd is van de gemeenschap. Gedurende de 

gehele openingsritus, tot en met het openingsgebed, blijft de gemeente 

staan. Pas wanneer de H. Schrift wordt geopend en het Woord van de Heer 

gaat klinken gaan we weer zitten. In die houding gaat het luisteren ons het 
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beste af. Wanneer het openingsvers bij het Evangelie klinkt gaan we weer 

staan, omdat dan de Woorden klinken waarin het concrete spreken en han-

delen van Christus worden aangereikt. Zo blijven we ook staan tijdens de 

geloofsbelijdenis en de voorbeden. Tijdens de geloofsbelijdenis buigen wij 

bij het ’Et in carnatus est’ tot en met het ’homo factus est’.  

 

Liturgie van de Eucharistie 

Wanneer, tijdens de Eucharistie, de woorden: ’ …Verheft uw hart’ klinken 

en wij antwoorden: ’Wij zijn met ons hart bij de Heer’, gaan we weer 

staan. We naderen immers het moment waarop Christus in de tekenen van 

Brood en Wijn werkelijk in ons midden komt. Nadat de prefatie is gebe-

den, dus na het Sanctus (heilig..) knielen we. De woorden die Jezus sprak 

klinken opnieuw, dit Brood en deze Wijn, Ik-ben-het.  Door te knielen to-

nen we op heel fysieke wijze ons grote respect voor Hem.  

Voor Hem maken we ons klein en bidden we in stilte: ’Mijn Heer en mijn 

God’.  Vanaf het ’Onze Vader’ tot en met de Communie worden we uitge-

nodigd om te blijven staan. Nadat men de H. Communie heeft ontvangen 

knielt men in de bank voor persoonlijk stil gebed. Bij de aankondiging van 

het gebed na de Communie (slotgebed) gaan we weer staan tot en met de 

zegen.  

Er valt natuurlijk nog veel meer te vertellen, maar voor nu houd ik het bij 

deze korte praktische beschrijving. Het is bedoeld om iedereen in de H. 

Nicolaas kerk te helpen om actief deel te nemen aan de liturgie. Dit geldt in 

principe in de kerk en in de dagkapel. Vieren is geen passief gebeuren, 

integendeel de liturgie is een interactie tussen God en het volk. Belangrijk 

is te weten dat de liturgie eigen momenten kent waarop wij op ’gepaste’ 

wijze antwoorden en in beweging komen. De liturgie van de Kerk is geen 

statisch gebeuren, de Kerk is altijd in beweging wanneer Zij viert. 

pastoor A.J. Huitink 

 

MEIMAAND - MARIAMAAND 

 

De meimaand loopt ten einde, maar op maandag 30 en dinsdag 31 mei 

wordt de rozenkrans nog gebeden in de dagkapel.  

Daarna wordt iedere woensdagavond de rozenkrans gebeden.  

Echter, niet op woensdag 1 juni, de vooravond van Hemelvaartsdag. 
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ZONDAG 29 MEI 16.30 uur           MARIAVIERING                          
 

 
                                         Jongens en meisjes.  

 
Wij willen graag met jullie deze Mariamaand afsluiten met een mooi rozenkrans-

gebed voor Maria en  haar Zoon Jezus. Samen lopen we aan de hand van Maria 

een stukje van hun leven mee. Een heel gelukkig stukje. Er waren ook droevige 

stukjes, maar deze zondag bidden we de vijf ”Glorievolle Geheimen”  van hun 

leven.  Deze “geheimen” zijn hele belangrijke gebeurtenissen uit hun leven. Je 

hebt er vast weleens over gehoord. We zullen ze nog even noemen: 

 
Jezus verrijst uit de doden 

Jezus stijgt op ten hemel 

De heilige Geest daalt neer over de apostelen  

Maria wordt in de hemel opgenomen 

Maria wordt in de hemel gekroond 

 
Bij elk geheim hoort een mooi verhaal. We gaan dat ook in het kort vertellen. 

We hopen dat jullie allemaal komen samen met je vader en moeder,  broers en 

zusjes, opa’s en oma’s, tantes en ooms en heel veel vriendjes en vriendinnetjes!! 

 

Oh……. en nemen jullie je rozenkrans en een bloem voor Maria mee? 
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3 juni 10.00 uur                                                          H. Mis voor ouderen  

Vandaag daags na Hemelvaart, eerste vrijdag van de maand, is er weer een 

H. Mis voor ouderen. De restauratiewerken in de kerk gaan weer een be-

langrijke fase in. Steigers worden verplaatst en er moeten kerkbanken tijde-

lijk uit de kerk gehaald worden. Op het moment dat het Kerkvenster ge-

maakt wordt is nog niet duidelijk of we naar de dagkapel gaan voor de H. 

Mis. Wel is duidelijk dat u na de H. Mis van harte welkom bent in het 

Trefpunt. 

RTV Eemland heeft opnames gemaakt van het restauratieproces van de 

ramen in het atelier van Koos Reijers in Harderwijk, alsmede van het te-

rugplaatsen van de ramen in de kerk. Van deze opname is een DVD ge-

maakt, die in het Trefpunt vertoond zal worden. Mevrouw J. van den Eshof 

houdt daarbij dan nog een klein enthousiasmerend praatje. Het zal al met al 

een half uurtje duren. U bent weer helemaal ”bij” op restauratiegebied. Er 

blijft natuurlijk genoeg tijd over om de sociale contacten te onderhouden. 

 

Verkondiging        jeugd 

 

1, 8 & 15 juni 08.00 uur          Vrienden van Jezus 

 

 
 

De dag met Jezus beginnen. Voordat je naar school gaat even bij Hem zijn. 

Hij is aanwezig in het tabernakel. En dan luisteren naar een verhaal, samen 

bidden en zingen en dan met Hem naar school! 
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Kinderpagina 
 

Ra, ra, wat staat er?  Zet het goede woord er tussen! 
 

Jezus zegt: 
   
Ik ben de               _ _ _ _  van de schapen. 
 
 

    Ik ben het Levende        _ _ _ _ _  

    
Ik ben het    _ _ _ _ _  van de wereld.  

 
   Ik ben de Goede  _  _  _  _  _  _ 

 
 

Ik ben de           V _ _ _ _ _ _ _ _ _ s en het Leven. 

 
 

Ik ben de         _  _  _ , de Waarheid en het Leven. 

  
   Ik ben de ware wijnstok 
 

 Ik ben de wijnstok (1),   2. 

  jullie zijn de ranken. (2)     

 

Jezus zegt: “Ik ben het, weest niet bang.”             \ 

       1. 

Jezus zegt vaak: ”Ik ben”.  

Dit betekent dat God in Jezus er helemaal voor ons is. 

Jezus U gaat terug naar de Vader.  

Met Hemelvaart denken we hier aan.  

Maar U belooft ons de H.Geest, de Helper.  

Dit vieren we met Pinksteren. 
 

Kom H.Geest, Liefde van de Vader en de Zoon. Amen.  
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Verkondiging      volwassenen 

 

1 juni 10.00 uur     …in ’t Voetspoor van Maria 

Eén door het Kruis? 
De Paastijd loopt ten einde. Jezus gaat de wereld verlaten om naar zijn 

Vader te gaan. Maria en de apostelen wachten op de komst van de Helper, 

de H. Geest. We kijken terug naar de gebeurtenissen rondom Pasen en de 

zondag van de Barmhartigheid, naar de zaligverklaring van paus Johannes 

Paulus II en overwegen de éénheid in God zelf en de éénheid door het 

Kruis. Bovendien vragen we ons af hoe één wij zelf zijn met het Kruis. 

Van harte aanbevolen! 

 

6  juni 20.00 uur                    Thema-avond 
    

Het Kruis en de Eucharistie 
De laatste thema avond van dit seizoen. Het seizoen waarin het Kruis cen-

traal stond opdat allen één zouden zijn. De Kerk vindt de Eucharistie het 

meest belangrijke sacrament. Waarom is dit zo? 

Waarom is een Woord- Communieviering géén Eucharistieviering? 

Waarom kan alleen een priester de H. Eucharistie opdragen?  

Zo horen we de laatste tijd vele vragen en opmerkingen. Misschien kan 

deze avond verhelderend zijn voor velen. Dus hebt u vragen of wilt u zich 

verdiepen, aarzel niet te komen! We beginnen om 20.00 uur.  

 

7 juni 10.00 uur            Ontmoeting met ouders van jonge kinderen 

8 juni 20.00 uur            Ontmoeting met ouders van jonge kinderen 

Met Maria willen we de bijeenkomsten van dit seizoen afsluiten. 

Het thema luidt:  

”Neem Maria bij je op, zoals de apostel Johannes. (Joh.19,26) 

Ze leert je zonder ophouden bidden en de wezens en de dingen zien met de 

blik van Jezus.”  

Je bent van harte welkom. Kleine kinderen kunnen ’s ochtends meegeno-

men worden. 
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Diaconie  
WEEK VAN DE NEDERLANDSE MISSIONARIS 

 

Pinkstercollecte van 2 t/m 13 juni 

’Achter het masker van Brazilië’ 
Het overkoepelende thema voor de WNM-campagne 2011 is ’Achter het 

masker van Brazilië’. De campagne wil een beeld schetsen van de men-

sen die gesteund worden door de Week Nederlandse Missionaris. En van 

de strijd van de missionarissen en missionair werkers tegen armoede en 

ongelijkheid samen met de lokale bevolking. Kortom: Ze geeft een beeld 

van de problematiek achter het masker. 

De opkomende economische grootmacht Brazilië is een welvarend land, 

maar niét voor iedereen! Het land roept bij velen een beeld op van zon, 

zee, strand en carnaval. Het doel van deze WNM-campagne is om kennis 

te maken met de andere, armoedige, kant en zoomt in op de problemen 

waarmee een groot aantal Brazilianen te kampen heeft. In de WNM-

campagne 2011 wordt een aantal van de grootste problemen in Brazilië 

uitgelicht, met een nadruk op die van de landloze boeren. Boeren en boe-

rinnen die rond moeten komen van familielandbouw hebben het erg zwaar 

in Brazilië. Vooral grote boerengezinnen en vrouwen worden achtergesteld 

en komen maar moeilijk rond. Ze hebben weinig tot geen invloed en zeg-

genschap over economische processen. Ook ontbeert het hun aan politieke 

erkenning. Bijkomende problemen zijn de grote machtsverschillen tussen 

man en vrouw, de slechte voeding en de tekortschietende gezondheidszorg 

en onderwijs. Alleen dankzij uw bijdrage tijdens de Week van de Neder-

landse Missionaris, kunnen zij dagelijks hulp blijven geven aan degenen, 

die dat het meest nodig hebben. U kunt uw gift in de offerkist in het kerk-

portaal doen of storten op bankrekening 39.48.03.000 t.n.v. M.J.A.G. 

Burgman-de Haas, inzake Missie en Ontwikkeling.  
 

Gemeenschap 
 

woensdag 18 juni 20.15 uur       R.K. Vrouwen Baarn 

Grandioze slotavond 

We sluiten het verenigingsjaar op feestelijke wijze af.  
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De groep ”Rose et Rouge” uit Baarn komt voor ons zingen. Uiteraard 

worden er ook een drankje en een hapje geserveerd.  

We komen als gebruikelijk in het Trefpunt bijeen.  
 

 

Noteert u zondag 19 juni even in uw agenda? 
  

Heel het jaar staat in het teken van de woorden van Jezus die boven onze 
kerkdeur hangen: ”Opdat allen één zijn”. 
Veel hebben we mogen ontvangen. Daarom willen we op het eind van dit 
seizoen God dank zeggen tijdens de Gezinsmis, en aansluitend elkaar op 
informele wijze ontmoeten, bij een hapje en een drankje. Rond 13.00 uur 
keren we huiswaarts. Nadere informatie volgt. 
 

 

Bedevaarten  
 

ONZE LIEVE VROUWE BEDEVAART te AMERSFOORT 

In 1444 maakte een vondst van een Mariabeeldje in het water van de beek 

bij Amersfoort een bedevaartplaats. Sinds eeuwen wordt dit feit herdacht 

door de jaarlijkse bedevaart ter ere van Onze Lieve Vrouw van Amers-

foort. Deze oude traditie willen wij ook dit jaar graag in ere houden. 

Dit jaar wordt u verwacht op zaterdag 4 juni om 7.30 uur in de Oud Ka-

tholieke parochiekerk van St. Georgius, ’t Zand 13 in Amersfoort voor 

een viering van Woord en Gebed. De ”Vrouwevaert” – een stille bidtocht – 

begint daarna aan de voet van de Onze Lieve Vrouwetoren en voert rond 

de oude binnenstad van Amersfoort. 

In deze gebedsviering zullen voorgaan mevrouw Grete Verhey, pastoor 

van de Oud-Katholieke St. Georgiusparochie; pastoor Tuan Thanh Ngu-

yen, pastor Jan de Froe en diaken Frank Sieraal namens de parochie Onze 

Lieve Vrouw van Amersfoort. Na de voettocht vervolgen wij deze gebeds-

viering in de kerk van St. Franciscus Xaverius eveneens aan ’t Zand. 

Na afloop om ± 10.00 uur is er voor de tochtgenoten een kop koffie. 

Graag heten wij u welkom op deze Vrouwevaert, waarin wij de Moeder 

Gods, Maria willen eren en gedenken. 
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25/26 juli             bedevaart naar Kevelaer 2011 

Dit jaar luidt het thema: 

”Hoop doet leven; daartoe zijn wij geroepen.” (Eph. 1-18) 

Door ons te roepen heeft God ons hoop gegeven op dingen die wij nog niet 

bezitten. Waar wij op mogen hopen is de eeuwige glorie; het leven dat ons 

als Gods kinderen toekomt. Van ons wordt gevraagd te vertrouwen op Zijn 

macht daartoe. Die eeuwige glorie, dat leven, heeft God al geschonken aan 

Christus, die Hij als hoofd van de kerk heeft aangesteld. Christus is de 

grondslag van onze hoop op leven in overvloed. Vol van verwachting en 

hoop gaan wij naar Kevelaer, naar Maria troosteres van de bedroefden. 

Ons leven hier is soms moeilijk en pijnlijk en bezit nog zo weinig van die 

glorie die God ons geven wil. Maria heeft die glorie al bereikt. God heeft 

die aan haar gegeven. Daarom komen wij naar haar toe om haar de weg 

naar het leven te vragen, om de uitkomst, hoop en uitzicht naar wat voor 

ons nog niet is: Leven. 

Het bestuur van de Amersfoortse en Gooise bedevaart hoopt dat velen zul-

len meegaan met deze tocht naar Kevelaer om te bidden dat onze hoop 

sterker mag zijn dan onze ontmoediging. 

Em. pastoor J.C. de Froe 

Contactpersoon: A.M. Hoogland – van Ruitenbeek, Tel. 035-5410775 

 

Restauratie   
 

Kort voor Pasen hebben we de geslaagde Lente-fair mogen beleven. Als u 

denkt dat Ot en Sien vervolgens aan hun zomerslaapje zijn begonnen hebt 

u het mis.  

Het voorjaar is goed op gang gekomen en dat is misschien een reden voor 

u om niet alleen het huis eens een flinke schoonmaakbeurt te (laten) geven, 

maar wellicht ook eens mooie overbodige spullen weg te doen. Ot en Sien 

zamelen weer in en zorgen voor een goede herbestemming. U weet het 

adres: Kerkstraat 21. Mevrouw Nouwen neemt het graag in ontvangst na-

mens Ot en Sien. Mocht u toch nog iets nodig hebben: kijk rustig rond in 

de winkel. 

 

 

 



 

 12 

DE PAUS EN ZIJN GEBEDSINTENTIES 
 

 
 

Voor de maand juni 

Dat de priesters, verbonden met het Hart van Christus, altijd trouwe getui-

gen zijn van de zorgzame en barmhartige liefde van God. 
 

Dat de Heilige Geest in onze gemeenschappen vele missionarissen doet 

opstaan die bereid zijn zich volledig te wijden aan de verspreiding van het 

Koninkrijk Gods. 

 

Gebed gevraagd 

Onze bisschop, Mg. Eijk heeft gevraagd om te bidden voor priesterroepin-

gen. Naast het gebed om roepingen, dat dagelijks in de kerk gebeden 

wordt, kunt U bij voorbeeld thuis de Litanie om Heilige priesters bidden: 

 

Heer, ontferm U over ons. Christus, ontferm U over ons. 

Heer, ontferm U over ons, Christus aanhoor ons. Christus, verhoor ons. 

God, hemelse Vader, ontferm U over ons. 

God, Zoon, Verlosser van de  wereld, ontferm U over ons. 

God, Heilige Geest, ontferm U over ons. 

Heilige Drievuldigheid, één God, ontferm U over ons. 

 

Jezus, eeuwige Hogepriester, geef ons heilige priesters. 

Jezus, die uw apostelen met de H. Geest hebt gezalfd, geef ons heilige… 

Jezus, die uw offer hebt toevertrouwd aan de handen van de priesters,  

Jezus, die aan uw priesters de verkondiging van Gods woord hebt opgedra-

gen, 

Jezus, die aan uw priesters de macht hebt gegeven om zonden te vergeven, 

Jezus, die hun macht gegeven hebt om te zegenen,  

Jezus, middelaar tussen God en mensen, 

Jezus, opperste Herder van onze zielen, 

http://www.katholiek.org/pictures/wapen-b16-groot.gif
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Dat Gij aan de Kerk vele heilige priesters wilt schenken, wij bidden U, 

verhoor ons. 
Dat de roeping tot het priesterschap in veel edelmoedige jonge mensen 

mag ontluiken, 

Dat zij hun heilige roeping ongeschonden mogen bewaren, 

Dat uw gelovigen de roeping tot het priesterschap mogen eerbiedigen en 

bevorderen, 

Dat onze priesters werkelijk het zout der aarde mogen zijn, 

Dat zij door hun heilig leven het licht der wereld mogen zijn, 

Dat zij gaarne om U en uw gelovigen arm, miskend en lijdend willen zijn, 

Dat zij een grote eerbied hebben voor uw aanwezigheid in de Eucharistie, 

Dat zij een grote liefde mogen hebben tot de Heilige Maagd Maria, 

Dat zij de sterkte van de martelaars, het licht van de belijders en de zuiver-

heid van de maagden mogen bezitten, 

Dat zij het volk, dat aan hen is toevertrouwd, op de weg naar het eeuwig 

heil mogen voeren, 

Dat zij oprecht het geloof van uw Kerk verkondigen, 

Dat Gij al uw priesters moogt heiligen, 

Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, spaar ons, Heer. 

Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, verhoor ons, Heer. 

Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, ontferm U over ons. 

Jezus, geef uw Kerk heilige priesters; en uw volk zal gered worden. 

Laat ons bidden: 

Jezus Christus, eeuwige Hogepriester, die U eens tot redding van de wereld 

op het kruis geofferd hebt, wij smeken U, geef aan de wereld heilige pries-

ters, ware herders voor onze zielen, bezield met oprechte liefde voor U en 

met grote ijver voor hun zending, opdat zij ons brengen tot U en tot het 

eeuwig leven. Amen. 

 

Nieuw logo ontwerp voor de HH. Martha & Maria parochie 
 

Nu we als parochies gefuseerd zijn en bij elkaar horen onder de HH. Mar-

tha en Maria wordt het ook tijd voor een gezamenlijk herkenningsteken. 

Een logo is een kernachtig beeldmerk waarin te zien is hoe en wat je als 

parochie wilt zijn: een open en uitnodigende katholieke geloofsgemeen-

schap, levend vanuit Jezus’ blijde boodschap, in verbondenheid met het 
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mysterie van Gods liefde. Martha staat voor onze actieve inzet, Maria voor 

bezinning en gebed.  

Hoe krijg je dat uitgedrukt in een kernachtig, modern logo? Als er parochi-

anen zijn met creatieve ideeën of met vakkundige ervaring nodigen wij hen 

uit om mee te denken en  contact met ons op te nemen. Het liefst op basis 

van vrijwilligheid, maar zo nodig kunnen we ook kosten vergoeden. Ieder-

een mag meedenken en suggesties inzenden, ook al is het slechts schetsma-

tig en moet het nog verder vakkundig worden uitgewerkt. Degene die de 

aanzet geeft voor het winnende ontwerp krijgt een dinerbon voor twee per-

sonen! Denkt u mee? We willen deze zomerperiode hiervoor benutten, in 

de hoop dat we tijdens de fusieviering op woensdag 21 september het logo 

kunnen laten zien. Belangstellenden s.v.p. contact opnemen met het centra-

le parochiesecretariaat (035-6011320) of met ondergetekende. 

F. Overbeek, tel. 035-6566712 

 

Startviering Martha en Maria uitgesteld 
 

In april is de aangekondigde fusieviering niet doorgegaan. Het ging alle-

maal te snel. We hadden het met elkaar te weinig voorbereid.  

Nu gaat die viering plaatsvinden op woensdag 21 september in de Petrus 

en Pauluskerk te Soest (Steenhoffstraat 41). Noteer het alvast in uw agen-

da. Deze keer gaat het echt door. Er worden nog uitnodigingen verstuurd, 

maar in principe zijn alle belangstellende parochianen welkom. 

 

Onderstaand bericht is ontvangen van het pastoraal team van de HH. Mar-

tha en Mariaparochie. 

 

Pa s t o res t ea m  
 

De ’veelkleurigheid’ van het pastoraal team is 

op de zwart-witfoto minder goed te zien, maar 

is er wel degelijk. Zeven heel verschillende 

pastores, elk met een eigen achtergrond, visie 

en profiel. Zes heren en een dame. Vier zijn 

fulltimers, drie werken parttime (samen 5½ Fte) *. Drie van de pastores 

zijn priester: Ton Huitink, Frans Zwarts en Henk van Doorn. De anderen 
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zijn pastoraal werk(st)ers: Frans Overbeek, Jan Houben, Wies Sarot en 

Rini Bouwman.  
Op de foto voorste rij v.l.n.r.: Pastoor A. Huitink,  J. Houben, W. Sarot  

Achter v.l.n.r.: R.Bouwman, pr. H. van Doorn, pr. F. Zwarts en F. Overbeek. 

  

Een team voor allen 

Het pastoresteam geeft leiding aan de 8 gemeenschappen binnen de paro-

chie HH. Martha en Maria, samen met de vele vrijwilligers in pastoraat-

groepen en locatieraden. Elk teamlid heeft een speciale verantwoorde-

lijkheid op liturgisch, pastoraal, catechetisch, oecumenisch en diaconaal 

terrein.  

De taken zijn globaal verdeeld volgens zgn. profielen of hoofdtaken. Pas-

tores geven begeleiding aan de vrijwilligers en zijn beschikbaar voor pas-

torale gesprekken. U kunt desgewenst met ieder van hen contact opne-

men om een afspraak te maken.  

Voor de regio Baarn/Eemnes  zijn met name pastoor Ton Huitink en pas-

tor Wies Sarot ’het gezicht’ en de eerst aanspreekbare pastores voor pas-

torale en algemene taken. 

Ik stel u met een paar woorden de leden van het team voor. 

Ton Huitink (1957) 

In 2002 priester gewijd na jaren bij de politie regio Utrecht gewerkt te 

hebben. Na Zwolle en Doetinchem, nu hier benoemd als pastoor en voor 

het werkveld Liturgie. Hij is de voorzitter van het parochiebestuur. Hij is 

tevens lid van het Diocesaan Kapittel, voorzitter van de VNB (bedevaar-

ten) en onlangs aangesteld tot consultor voor a.s. priesterstudenten en 

pastorale werk(st)ers. 

Rini Bouwman (1956) 

Getrouwd met Lucie; drie kinderen. Hij werkt als directeur bij het COKZ 

(Centraal Orgaan voor Kwaliteitsaangelegenheden in de Zuivel). Op late-

re leeftijd begon hij aan de theologiestudie. In 2003 werd hij aangesteld 

(voor 0,3 fte) voor catechese in ’Eemland’. Hij is beschikbaar op woens-

dagen, maar ook op diverse avonden en voor zondagsvieringen.  

Wies Sarot [spreek uit: Saró] (1962) 

Nog steeds ’de jongste’, getrouwd met Marcel; drie kinderen. Werkt 

sinds 1989 met veel plezier en energie op het terrein van de catechese, 
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want geloven is te leren, door erover na te denken en in gesprek te gaan 

met elkaar. Ze is breed inzetbaar als basispastor voor ’van alles’. 

Frans Zwarts (1939) 

Priester gewijd 1963. Jarenlang als deken gewerkt, daarna als pastoor van 

de Biltse Samenwerking en sinds 2011 weer ’kapelaan’ of parochievica-

ris. Oecumene en de contacten van christenen met de joden gaan hem 

zeer ter harte. 

Jan Houben [spreek uit: Hoeben] (1952) 

Getrouwd met Engelien, vader van drie kinderen en trotse opa van een 

kleindochter. Werkte jarenlang in Wageningen en Soest en in diverse 

functies bij dekenaat en bisdom. Zijn hart ligt bij de diaconie, want ’be-

lijden is doen’; geloof krijgt handen en voeten, als we omzien naar elkaar 

en aandacht hebben voor de zwaksten. 

Henk van Doorn (1938) 

Priester gewijd in 1963. Hij is halftime bisschoppelijk gedelegeerde voor 

de Oecumene en sinds 2 jaar voorzitter van de Katholieke Vereniging 

voor Oecumene. Henk was de laatste jaren vooral pastor (0,5 fte) voor de 

Michaël/Laurens in De Bilt. Hij zal op 1 september met emeritaat gaan 

als basispastor, om zich nog een paar jaar in te zetten voor zijn oecumeni-

sche opdracht. 

Frans Overbeek (1949) 

Getrouwd met Ineke, vier zonen, vier kleinzoons. Vanaf 1975 werkzaam 

als pastoraal werker in Salland, Leusden en Nieuwegein, profiel Op-

bouwwerk. Hij doet de coördinerende taken binnen het team en leidt de 

vergaderingen. Hij woont in Soest en hoopt meer en meer gezicht te krij-

gen in de Biltse hoek. 

Geloof in Samen 

We hopen als team op een prettige samenwerking met elkaar. Er is de 

veelkleurigheid en eigenheid van de verschillende lokale geloofsgemeen-

schappen. Dat is voor ons de basis. Wij zullen samen werken aan verbon-

denheid, om elkaar te steunen en aan te moedigen. Moge er zegen rusten 

op de inzet van ons allemaal voor de toekomst van onze kerk hier. 

Namens het team: Frans Overbeek.  
* noot redactie: Fte betekent Fulltime equivalent. 1 Fte =functie voor een per-

soon (volledige werkweek). 
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In juni speciaal aandacht voor  

het sacrament van de ziekenzalving 
 

Nieuwe aanwinsten: 
De 5 talen van de liefde 

De 5 talen van de liefde van kinderen 

Elke tiener heeft biddende ouders nodig 

  

 

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.) 

Vrienden van Jezus 1, 8 & 15 juni 08.00-08.20 uur.  

Teen Challenge 29 mei & 12 juni 19.30 uur. Het Trefpunt. 

Jongeren 27 mei 20.00 uur. 

Ouders van jonge kinderen:  

 7 juni 10.00 – 11.30 uur. 

 8 juni 20.00 – 21.30 uur. 

Thema-avond 6 juni 20.00 uur.  

In ’t Voetspoor van Maria 1 juni 10.00 uur.  

Meditatieavond  -- 19.30 uur.  

Bijbellezen I 9 juni 10.00 – 11.30 uur. 

Bijbellezen II 16 juni 09.30-11.00 uur. 

Bijbellezen III 30 mei 20.15 – 21.30 uur. 

RKVB 18 juni 20.15 uur.  

Bibliotheek Aansluitend aan de H. Mis in het weekeinde.  
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Bedevaart 4 juni Onze lieve Vrouwe bedevaart Amersfoort 

  25/ 26 juli Kevelaer. 

 

Kinderkoor de Kerkuiltjes: vrijdags  19.00 uur. 

Volkszangkoor       :  donderdags 18.15 uur. 

Cantate Domino       :  donderdags 19.30 uur.  

Familiekoor        :  3 & 17 juni 19.45 uur. 

 

AGENDA H.H. MISSEN & VIERINGEN 
 

zaterdag        28 mei 19.00 uur H. Mis met samenzang. 

zondag          29 mei 6
e
 zondag van Pasen.   

10.00 uur Hoogmis Mis G. Gabrieli. 

16.30 uur Mariaviering. 

donderdag      2 juni Hoogfeest van O. L. Heer Hemelvaart  

10.00 uur Hoogmis Gregoriaans Mis I. 

vrijdag            3 juni 10.00 uur H.Mis voor ouderen. 

zaterdag          4 juni 19.00 uur H. Mis met samenzang. 

zondag            5 juni 7
e
 zondag van Pasen. 

10.00 uur Hoogmis Mis in D, W.A.Mozart. 

zaterdag        11 juni 19.00 uur H. Mis. 

zondag          12 juni 10.00 uur Hoogmis, A. Caldara  

 

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 – 18.30 uur of op afspraak. 

  

 
  

  
 

   
 

  
 

 
  

 
 

Laat het ons weten, dan kunnen wij er aandacht aan besteden. 

 

 

 

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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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 

 

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. 44-09 van 18 juni- 2 juli uiterlijk 6 juni 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 
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