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BISDOMBEDEVAART NAAR LOURDES 2012 

 

Vorig jaar heeft onze aartsbisschop Mgr. Eijk een nieuwe bedevaart naar 

Lourdes aangekondigd. Deze bedevaart vindt plaats van 28 april t/m 5 mei 

2012. Alle parochianen van ons bisdom worden van harte uitgenodigd om 

aan deze bedevaart deel te nemen.  

Het is voor ons als laatst gefuseerde parochie in ons bisdom, misschien ook 

een uitgelezen kans om onze verbondenheid met elkaar kracht bij zetten.  

In onze HH. Martha en Maria parochie is een kerngroep bezig geweest om 

de voorbereiding ter hand te nemen. Hierbij moet u denken aan: organise-

ren van informatie- en inschrijf bijeenkomsten in de drie regio’s van onze 

parochie. Het schrijven van artikelen in de parochiebladen waarin ’erva-

rings deskundigen’ aan het woord komen. Ook willen we heel nadrukkelijk 

de jongeren uit onze parochies uitdagen om bij bijeenkomsten in de drie 

regio’s deze te helpen organiseren maar meer nog: op bedevaart mee te 

gaan! 

We hebben inmiddels een voorbereidingsprogramma in concept klaar lig-

gen. In dit programma zijn naast de bovengenoemde onderdelen ook opge-

Kerkvenster 
- informatieblad van de H. Nicolaas geloofsgemeen-
schap te Baarn, behorend tot de HH. Martha en Maria 
parochie-   
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nomen een filmavond en fondsenwerving voor minderdraagkrachtigen. We 

hopen van harte dat vele parochianen uit onze acht geloofsgemeenschap-

pen besluiten om deze bedevaart naar Lourdes mee te gaan maken.  

We hebben ter voorbereiding op de bedevaart per regio een informatie 

avond gepland.  

 

Voor Baarn en Eemnes (H. Nicolaas, Maria Koningin, H. Nicolaas Eem-

nes) op dinsdag 21 juni  om 20.00 uur in het parochiecentrum ’het Tref-

punt’, Kerkstraat 17 3741AJ, Baarn, ingang Joh. Vermeerlaan bij kerkhof). 

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met : 

mevrouw Riet Hilhorst (Eemnes, H. Nicolaas, 035-5387573/ 06-40502291 

mevrouw Wil Hilhorst (Baarn, Maria Koningin, 035-5414427) 

diaken Jan Nieuwenhuis (Baarn, H. Nicolaas, 035-5420208))  

of pastoor Huitink (06-20570669). 

 

We zijn druk bezig om personen  te zoeken die als contactpersoon voor de 

eigen geloofsgemeenschap willen fungeren. Mocht u hiervoor interesse 

hebben meldt u dan bij pastoor Huitink. 
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MISINTENTIES 
 

za    18 juni Overl. ouders Kuijer-van den Hoed 

zo    19 juni Gerard en Marian Boersma/ Mariëlle Kerkhof-de Rijk/ Mevr. 

Stassen- van den Bosch/ Mevr. Tegelberg-Schölvinck/ Petrus 

Cornelis van Schadewijk. 

zo    26 juni Fam. Schothorst/ Gerard en Marian Boersma/  overl. familie-

leden en bekenden/ Gerardus Voskuilen/ Gerhardus van 

Duuren/ Annemieke Kuijer. 

wo   29 juni Anthon van Rhijn/ Voor de kinderen en kleinkinderen.   

vrij    1 juli Wim Vermeulen en familie.  

 

PAROCHIEKRONIEK 

 

Overleden:  Samuel Gyamfi, 60 jaar. 

Elisabeth Kuijer-van den Hoven, 93 jaar. 

Luduina Alida Francisca van Bijnen-van der Meer, 77 jaar. 

Johannes Gerardus Schouten, 94 jaar. 

 

MEDEDELINGEN 

 

Paus Benedictus XVI 60 jaar priester 
 

Op 29 juni, wanneer het hoogfeest van de HH. Petrus en Paulus gevierd 

wordt, gedenkt onze paus dat hij 60 jaar geleden tot priester werd gewijd. 

Kardinaal Piacenza, in het Vaticaan Prefect voor de Congregatie van de 

Clerus, nodigt daarom uit om in ieder bisdom gedurende 60 uren van Aan-

bidding te bidden voor hem. Mgr. Eijk heeft deze uitnodiging overgeno-

men en vraagt ons om tijdens de uren van Aanbidding op dinsdag en don-

derdag te bidden voor de paus en om priesterroepingen. Daartoe zal er op 

die uren een gebed klaar liggen, en aan het eind ook hardop door de voor-

ganger gebeden worden.  
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Van het nieuwe Parochiebestuur 

 

 
 
v.r.n.l. Pastoor A.J. Huitink (voorzitter), mevr. T.M.M. Peek (communicatie), dhr. 

H. Kleinhofmeijer (secretaris), dhr. R. Wessels (penningmeester) en dhr. B. 

Knaapen (vicevoorzitter) 
 

Dit is een eerste bericht van de bestuurstafel. U hebt nog niet zo heel veel 

van ons vernomen. Dit is mede ingegeven door het feit dat het fusiedecreet 

pas eind maart 2011 is ondertekend.  

Voor het nieuwe parochiebestuur zijn nu drukke tijden aangebroken. Het 

fusiedecreet is door onze aartsbisschop getekend en het bestuur is met te-

rugwerkende kracht tot 1 januari 2011 in functie getreden. Inmiddels heb-

ben er al een aantal kennismakingsgesprekken plaatsgevonden met locatie-

raden. Deze raad is namelijk voor het parochiebestuur het eerste aan-

spreekpunt voor alle zaken die de bedrijfsvoering van een locatie betreft.  

Er is door de secretaris een vergaderrooster voor het hele jaar opgesteld. 

Een aantal onderwerpen, die het bestuur van belang acht voor haar eerste 

bestuur jaar, zijn daarop geplaatst. Hierbij staan de kennismakingsgesprek-

ken met de locatieraden als eerste prioriteit.  

Tijdens deze gesprekken komen allerlei onderwerpen aan de orde zoals: de 

relatie parochiebestuur-locatieraad, locatieraad- pastoraatsgroep. Perso-

neelsbeleid (arbeidscontracten & arbeidsvoorwaarden), het vrijwilligersbe-

leid en vragen omtrent aansprakelijkheid en nog verschillende andere on-

derwerpen die door de locaties worden ingebracht. 

Daarnaast heeft het parochiebestuur inmiddels een concept notariële akte 

ontvangen van de notaris. Deze akte is van belang om de nieuwe HH. Mar-

tha en Maria parochie wettige rechtsopvolger te laten zijn van de acht ’ou-

de’ parochies. De HH. Martha en Maria parochie neemt hiermee alle rech-
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ten en plichten (incl. arbeidscontracten) over en heeft dan juridisch ook een 

eigen rechtspersoonlijkheid. We verwachten dat de akte nog voor de zomer 

zal passeren. Er moeten nog een aantal zaken (hypotheken) waar het kadas-

ter ons op heeft gewezen, worden nagetrokken bij een paar locaties. Als dat 

alles is gebeurd zal de akte worden ondertekend door de voorzitter van het 

parochiebestuur, pastoor Huitink en de secretaris, dhr. H. Kleinhofmeijer. 

In overleg met het pastoraal team heeft het bestuur ingestemd met een 

nieuwe datum voor de Startviering van de HH. Martha en Maria parochie. 

Het annuleren van de eerder gekozen datum heeft helaas niet iedereen kun-

nen bereiken, waardoor een aantal parochianen voor niets naar de HH. Pe-

trus en Paulus kerk was gekomen. Het bestuur biedt haar verontschuldigin-

gen aan dat het zo is gelopen. Het was echter onmogelijk voor pastoraal 

team en bestuur om alles tijdig te organiseren.  

Inmiddels heeft zich binnen het bestuur ook een wijziging voorgedaan. De 

vicevoorzitter, dhr. A. van Gennep, heeft zich teruggetrokken als bestuur-

der. Het parochiebestuur betreurt zijn besluit, maar respecteert zijn beslis-

sing. Door het vertrek van dhr. van Gennep moest er worden gezocht naar 

een oplossing om de vacature te vervullen. Besloten is dat dhr.  Baudouin  

Knaapen de functie van vicevoorzitter op zich zal nemen. Hij zal zich ook 

met het personeel (vrijwilligersbeleid) gaan bezighouden. De plaats van 

penningmeester kan gelukkig worden ingenomen door  dhr. R. Wessels. 

Dhr. Wessels is werkzaam bij de ABN-AMRO bank en heeft de nodige 

ervaring in het buitenland. Mevr. Peek zal zich meer met algemene zaken 

gaan bezighouden, terwijl dhr. H. Kleinhofmeijer het secretarisschap be-

houdt. We zijn blij dat dhr. Wessels het bestuur komt versterken. Toch is 

het parochiebestuur nog niet compleet. We missen node een persoon die 

zich over de portefeuille ’gebouwen’ wil ontfermen. Het parochiebestuur 

zou graag in contact komen met mensen die deze vacature  zouden kunnen 

invullen. Het is belangrijk te weten dat deze persoon naast kennis en erva-

ring op gebied van gebouwen ook financieel zijn of haar beleidsbijdrage 

kan leveren.  

Verder is het van belang dat u weet dat het parochiebestuur heeft besloten 

om tweewekelijks te vergaderen. Er zijn in dit eerste bestuur jaar na de 

fusie veel zaken waar het bestuur nog inzicht in moet krijgen en contacten 

die moeten worden gelegd zodat het noodzakelijk is om elkaar zeer regel-

matig te spreken. We zijn blij dat de locaties kunnen bouwen op vele vrij-
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willigers die ervoor zorgen dat het parochieleven gewoon door kan blijven 

gaan. Dat is uiteindelijk ook de bedoeling. De fusie heeft tot doel kansen te 

bieden aan de gemeenschappen om vitaal te blijven/ worden. Niet meer 

ieder voor zich en God voor ons allen, maar eenheid door verbondenheid.  

Uw parochiebestuur.  
 

Samen in de naam van Jezus…door Maria 
 

NIEUWS VAN DE PASTORAATGROEP 
 

De afgelopen tijd hebben we ons beziggehouden met de dagkapel. 

Allereerst kwam er een nieuwe opstelling. Er volgde wat commentaar, 

maar na Pasen keerde de rust weer. De opstelling is op het altaar gericht 

met daarnaast de ambo, waaraan de dienst van het Woord gehouden wordt. 

Deze nieuwe opstelling en de komst van lectoren vindt waardering bij ve-

len. Ook de veranderde gebedshoudingen die in het vorige kerkvenster 

uitgelegd zijn, vinden navolging. Kunt u hieraan niet voldoen? Dan is dat 

geen enkel probleem. Gelukkig mogen we zien dat velen onze kapel weten 

te vinden om zich te voeden bij de Heer. 

Daarnaast is de pastoraatgroep ook belast met het rooster van Eucharistie- 

en overige vieringen. Dit betekent dat wij er voor mogen zorgen dat we 

ieder weekend en elke dag H. Eucharistie kunnen vieren. En omdat pastoor 

Huitink nu eenmaal niet altijd bij ons kan zijn, dienen we naar vervangers 

te zoeken. Gelukkig blijven pastoor Kolkman en priester Oldenampsen 

bereid om te vervangen.  

De komende tijd zult u ook geregeld een andere priester bij ons zien; pries-

ter Loozekoot. Tijdens de vakantie van pastoor Huitink kunnen daardoor 

ook de vieringen door de week doorgang vinden. 

We hebben contact gelegd met de Aloysiusschool om te bekijken wat de 

H. Nicolaaskerk eventueel voor hen zal kunnen gaan betekenen.  

Graag uw gebed hiervoor. 

Ook zochten we contact met mevrouw Burgman. Zij zorgt al jaren 

alléén voor de vele acties, zoals vastenactie, de collectes voor de offerkist. 

Uitbreiding van deze groep is gewenst. Dat kan een mooie roeping zijn; 

hoe kunnen we ons inzetten voor onze medemensen die het zoveel minder 

hebben? Mocht u zich geroepen weten, geef het ons door. 
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We hebben contact gehad met mevrouw Wies Sarot, pastoraal werkster 

binnen het team van onze HH. Martha en Maria Parochie. 

Op het gebied van catechese zal zij met ons gaan samenwerken en daar-

door mensen binnen onze locatie leren kennen.  

We nemen deel aan de voorbereiding van de openingsviering van de 

HH. Martha en Maria Parochie, die medio september zal plaatsvinden. 

Tijdens het koffiedrinken na de H. Mis zien we dat steeds meer mensen 

elkaar willen ontmoeten. Dat is goed om te zien. We horen immers alle-

maal bij de gemeenschap van Jezus, die samenkomt om H. Eucharistie te 

vieren of samen te bidden, maar die ook open staat voor elkaar.  

Op 19 juni hopen wij u allen te ontmoeten, als dank voor wéér een seizoen 

waarin velen hun beste krachten gegeven hebben. 
 

Mocht u vragen hebben of opmerkingen of juist tips, geef het ons door. De 

pastoraatgroep bestaat uit: 

Rosalien Knapen, Gabriëlle Nieuwenhuis en Marga Zwanikken. (voor tele-

foonnummers zie blz. 23/24) 

 

WERELDJONGERENDAGEN 
 

Nieuws van de WJD-gangers! 
 

WJD-wand  

U heeft het vast al gezien bij binnenkomst in de kerk: de enorme WJD-

wand met informatie over de aanstaande Wereldjongerendagen (WJD) in 

Madrid, Spanje. De jongeren van de RKJ- Baarn hebben een eigen reis 

georganiseerd, waaraan 12 jongeren meedoen! De reis duurt van 9 t/m 23 

augustus. Op de WJD-wand zie je wie er meegaan, inclusief foto’s en een 

korte wiki. Kapelaan Simons uit Roermond zal met ons meereizen en voor 

de geestelijke begeleiding zorgen. Hou de WJD-wand de komende maan-

den goed in de gaten, al het laatste nieuws zal hier op verschijnen. 
 

Voorbereiding 

Inmiddels hebben we al 3 voorbereidende bijeenkomsten gehouden in het 

Trefpunt. Tijdens deze avonden hebben we elkaar beter leren kennen, zijn 

we ingegaan op het thema en de uitgebreide uitnodiging die Paus Benedic-
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tus XVI aan alle jongeren stuurde. Ook hebben we de Heer mogen aanbid-

den in de dagkapel en was er gelegenheid tot het ontvangen van het sacra-

ment van boete en verzoening. Hiernaast hebben we al kennis gemaakt met 

de officiële WJD-Hymne ”Firmes en la Fe” (Sterk in het geloof) die we 

natuurlijk goed mee willen zingen straks in Madrid!  
 

Een voorproefje! 
 

De vorige WJD-avond van 29 mei stond in het 

teken van de Spaanse taal, de Spanjaarden, de 

kerk en cultuur en het land Spanje. Het echtpaar 

Rein en Valvanera Dob- belaar hebben ons uitge-

breid en vol enthousias- me over deze onderwer-

pen verteld. Tijdens de pauze en na afloop waren 

er heerlijke Spaanse hapjes en werd er Sangria geschonken, waardoor we 

ons al bijna in Spanje waanden. Degenen onder ons die Spaans op school 

hebben gekregen, konden aan de bak: mevrouw Dobbelaar is geboren en 

getogen in Spanje en spreekt dus voornamelijk Spaans! We willen hen bei-

den nogmaals heel hartelijk danken voor de fantastische avond! 
 

De WJD: een geloofsfeest voor alle gelovigen 
 

Naast de voorbe- reidingsavonden 

voor de deelne- mers aan de reis, 

willen we alle parochianen zo-

veel mogelijk mee laten bele-

ven van het ge- loofsfeest wat 

straks zal plaats- vinden in augus-

tus. We mogen ons allemaal aan-

sluiten bij de naar verwachting 2 

miljoen jonge pelgrims. De 

boodschap die de Paus voor hen heeft, mag ons opnieuw raken en bemoe-

digen. De Kerk is springlevend en zal hiervan blijven getuigen! Uw onder-

steunend gebed wordt speciaal gevraagd voor onze jongeren en daartoe is 

een speciaal pelgrimsgebed gemaakt, die binnenkort zal worden verspreid. 

Zo wordt de WJD een geloofsfeest voor alle gelovigen. 
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Eerste collecte op 19 juni 

Omdat er hoge kosten zijn verbonden aan het organiseren van onze WJD 

reis, vragen we u of u uw steun hieraan zou willen uitdrukken in een bij-

drage aan de eerste collecte die wordt gehouden op zondag 19 juni! Uw 

gift zal goed worden besteed! Alvast heel hartelijk dank. 
 

WJD-BID boom 

Ook op 19 juni presenteren wij met trots: de WJD-BID boom! Een boom 

vol met uw gebeden en intenties. Alle blaadjes aan de boom zijn intenties 

die de jongeren tijdens de gehele WJD-pelgrimage zullen meenemen in 

gebed. Kortom: heeft u een gebed voor uzelf, iemand anders, voor de Kerk, 

de Paus, de jongeren en wat u maar wilt? Schrijf deze dan op de speciale 

papieren en wij hangen ze in de boom. Wij hopen natuurlijk dat deze boom 

rijke vrucht mag dragen! Van harte aanbevolen! 

 

Verkondiging        jeugd 

 

22 juni 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. 

 

Liturgie  
 

1 juli 10.00 uur       H. Mis voor ouderen 

Op de eerste vrijdag in juli zijn de ouderen van harte welkom in de H. Mis 

voor ouderen met na afloop een gezellig samenzijn in het Trefpunt. 
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Zondag 19 juni, Feest van de H. Drie-eenheid 
 

Een bijzondere dag waarop de Kerk viert dat we geloven in  

Eén God, in drie personen: Vader, Zoon en Geest. 
 

De woorden van Jezus: “Opdat allen één zijn” kunnen we al een 

heel seizoen boven onze kerkdeur lezen. Veel van onze activiteiten 

hebben in dat teken gestaan. Veel hebben we mogen ontvangen. Alle 

reden om op deze dag God en elkaar te danken. 
 

Wanneer?  Zondag 19 juni, 10.00 – 13.00 uur. 
 

Wie?   Ieder, jong en oud, is van harte welkom. 
 

Wat?   Gezinsmis in het teken van  

   God van Liefde: Vader, Zoon en Geest 
      

   Aanvang 10.00 uur, in de H.Nicolaaskerk 
 

   Aansluitend  

   Gezellig samen zijn, elkaar  ontmoeten onder  

  het genot van een hapje en een drankje. 
 

   En … Kinderspelen voor de jeugd. 
 

Bijzonderheden M.m.v. Kinderkoor “De Kerkuiltjes”. 

   1e collecte voor de WJD.  

   Voor de allerkleinsten is er crèche in het  

   Trefpunt.  

Informatie  Rosalien Knapen,  035 5420234 
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 Kinderpagina 
 

We hebben een blij geloof. Daarom vieren we vaak feest.  

We noemen dit keer enkele grote feesten in de komende weken. 

 

Zondag 19 juni.  

Feest van de H. Drie-eenheid. 
De H. Drie-eenheid. Hiermee bedoelen we de 

Liefde tussen de Vader, de Zoon en de H. Geest. 

Die is zo groot, dat uit die Liefde Jezus mens 

kon worden om ons te verlossen. 
 

Zondag 26 juni. Sacramentsdag. 
Opnieuw denken we aan de instelling van de H. Eucharis-

tie op de avond voor het lijden en sterven van Jezus. Dit is 

zo een groot geheim dat de Kerk er nog een aparte feest-

dag voor instelde.  

”Neemt en eet dit is mijn Lichaam.  

Neemt en drinkt dit is mijn Bloed.”  

We mogen Jezus aanbidden in de H. Hostie.  

Deze wordt in de monstrans aan ons getoond. 
 

Woensdag 29 juni.  HH. Petrus en Paulus.  
Petrus de eerste paus. Paulus vervolgde eerst de 

mensen die in Jezus geloofden. Later werd hij door 

Jezus de apostel van de heidenen. Paulus reisde 

door zeer veel landen om over Jezus te vertellen. 
 

Paus Benedictus XVI viert op deze dag zijn 60-jarig priesterjubileum. 
   

Bid je mee? 
Lieve Jezus, dank U wel.  

In het bijzonder voor onze Paus, die al zo lang priester is.  

Wilt U hem blijven inspireren met uw H. Geest? 

Dat hij in gezondheid deze zware taak als paus goed mag blijven uitvoeren. 
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Verkondiging      volwassenen 

 

De ALPHA-CURSUS 
 

De vakantieperiode staat voor de deur.  

Toch kijken we al vooruit.  

In september starten we met de Alpha-cursus,  

een introductiecursus in het christelijk geloof. Deze 

cursus duurt tien weken.  

Graag willen we jong en oud van de HH. Martha en Maria Parochie, uitno-

digen om deel te nemen aan deze nieuwe cursus.  

 

Misschien zit u /jij met vragen: 

”Waarvoor leef ik eigenlijk?”  

”Is alles begonnen met de oerknal of …?” 

”Ik ben wel katholiek, maar ik zit best met wat vragen.  

  Waar kan ik antwoord vinden?” 

Misschien is de Alpha-cursus iets voor u/jou? 
 

Alpha staat voor: 
 

Alle mensen zijn welkom. 
De cursus is geschikt voor mensen die gelovig zijn, 

 die zoekende zijn, die onkerkelijk zijn …;  

voor jong en oud, met welke opleiding of achtergrond ook … 

Leren en lachen. 
Iedere avond is er een inleiding waarna er in kleine groepjes wordt doorgepraat. 

Naast een heldere inhoud wordt er veel aandacht besteed aan 

een open, goede en gezellige sfeer.  

Pizza’s of patat. 
De Alpha-avond begint met een gezamenlijke maaltijd. Hierdoor leren we elkaar 

op een ontspannende manier beter kennen. 

Helpen van elkaar. 
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In kleine groepen wordt iedereen aangemoedigd om mee te praten. Zo zijn we 

samen op zoek naar antwoorden op de grote vragen van ons le-

ven. 

Alle vragen mogen gesteld worden.  
 Geen enkele vraag is te simpel of te kritisch.  

 Iedere vraag is goed! 

 

Enkele thema’s die aan de orde komen zijn: 
 

Wie is Jezus? Wat is geloven? Hoe lees ik de Bijbel? 

Bidden: waarom en hoe? Wie is de Heilige Geest?  

Hoe kan ik het goede doen?  

Een plek in de kerkgemeenschap? 
 

Dinsdagavond 6 september a.s. gaan we van start! 
De cursus omvat tien avonden, van 18.45 – 21.15 uur,  

en een zaterdag, te weten15 oktober.  

Misschien kent u wel iemand die met u mee wil komen.  

Weet dat u in ieder geval van harte welkom bent. 
 

Ter ondersteuning vragen we uw gebed.  

Gebedskaarten liggen in het kerkportaal. 
 

Voor informatie: 

Mevr. R. Knapen   035 5420234 

Mevr. G. Nieuwenhuis 035 5420208 

 

22 juni 10.00 uur     …in ’t Voetspoor van Maria 

De laatste bijeenkomst, voor de grote vakantie begint. 

We maken onze thema’s over het Kruis af.  

Dit keer zullen we het Kruis en de Eucharistie overwegen.  

Dan kunnen we ’gevoed’ aan de vakantie beginnen. 

 

28 juni 19.30 uur               meditatie o.l.v. pater Bots S.J. 

De viering in de maand juni heeft het Negende gebod als thema.  

Gij zult geen onkuisheid begeren, brengt ons naar ons eigen diepe hart, die 

diepte in ons waar God als koning heerst. Met dit gebod en het volgende 
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gebod wordt de kroon op Gods bevrijdingswerk gezet. Er zijn handelingen 

waarmee wij elkaars vrijheid bedreigen. Deze handelingen worden door 

God verboden: in het vijfde Gebod het moorden, in het zesde Gebod het 

echtbreken, in het zevende Gebod het stelen, in het achtste Gebod het vals 

getuigen. 

Maar het verkeerde begint niet pas in deze slechte handelingen. Het ver-

keerde begint in het hart, daar waar iemand voor de wet vrijuit gaat, maar 

waarover God de soeverein is evenzeer als over het Beloofde Land. Hij is 

immers de God die harten en nieren doorgrondt. Ps. 7,10; 26,2; Jer. 11,20; 

Apok. 2,23. In het land waar God koning is, zijn de gedachten niet tolvrij. 

Met die twee geboden: niet begeren van onkuisheid (9
e
 Gebod) en niet be-

geren van wat uw naaste toebehoort (10
e
 Gebod) wordt de laatste conse-

quentie getrokken uit het eerste Gebod: Ik ben de Heer uw God. Gij zult 

geen afgoden vereren, maar Mij alleen aanbidden en boven alles bemin-

nen. Of met de woorden van het boek Deuteronomium: 6,5 Gij moet Jah-

we uw God beminnen met heel uw hart, met heel uw ziel en al uw krach-

ten. Mc. 12,30-33 

Het leven met God is dus een leven van liefde, een omgaan met elkaar van 

Hart tot hart. 

 

Diaconie  
 

Beste parochianen van de H. Nicolaaskerk, 

Enkele dagen geleden heeft Gerard Schoorl, onze missieprocurator, me 

laten weten dat uw parochie de opbrengst van de vastenactie bestemd heeft 

voor het werk van de kleine schooltjes van Pater Bohnen, waarbij ik sinds 

5 jaar betrokken ben. Ook heeft hij me gemaild dat die actie € 6000,00  

heeft opgebracht dankzij de grote inzet van jong en oud.  

Een geweldig bedrag voor 1 parochie! 
Dit jaar zijn de salesianen 75 jaar aanwezig in Haïti. 28 mei, de dag van de 

aankomst van de eerste salesianen, hebben we dat samen met alle salesia-

nen op Haïti herdacht, 

De aardbeving van 12 januari heeft niet alleen 3 medebroeders het leven 

gekost, maar ook onze werken in en rond Port au Prince hebben enorme 

schade opgelopen. Bijna overal moeten we opnieuw beginnen. De schade 
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loopt in de miljoenen! 

Ook het werk van Pater Bohnen dat goed georganiseerd was, is bijna met 

de grond gelijk gemaakt. Langzaam maar zeker proberen we het weer op te 

bouwen dankzij de hulp van velen. Sinds april vorig jaar functioneert alles 

weer, zij het in noodgebouwen en met beperkte middelen.  

 

Alleen in Cité So- leil zijn we bezig 

met de definitieve bouw van een van 

de 4 centrale scho- len, die we in sep-

tember in gebruik hopen te nemen. 

Er is zeer veel geld uitgegeven aan het 

optrekken van mu- ren rond onze ei-

gendommen. Dat is moeilijk te verko-

pen, maar in Haïti noodzakelijk. 

We hebben meer schade van de 

plunderingen direct na de  aardbeving dan van de aardbeving! Terwijl we 

studenten uit de ingestorte school probeerden te bevrijden gingen anderen 

aan de haal met golfplaten en alles wat er te halen viel. Meer dan een week 

was er geen enkel gezag, bijna onvoorstelbaar en enorm ontmoedigend. 

Nu meer dan een jaar later doet het je goed dat alles weer loopt. Er moet 

nog enorm veel gebeuren en zoals het vroeger was zal ik het niet meer 

zien, maar er is vooruitgang en veel enthousiasme. Alle noodlokalen zowel 

in La Saline als in Cité Soleil zijn door onze leraren en leerlingen van de 

technische school gebouwd. 

 

Met uw actie die zo succesvol verlopen is 

dankzij de inzet van velen, geeft u ons 

nieuwe moed en helpt u ons onze droom te ver-

wezenlijken. De bouw- plannen zijn klaar en 

mogen gezien worden, maar het zal nog jaren 

duren voordat ze uitge- voerd zijn. Don Bosco, 

de stichter van onze congregatie, heeft altijd 

op de Voorzienigheid gerekend en we hebben er alle vertrouwen in dat die 

zich ook ons niet in de steek zal laten. Wie goed doet goed ontmoet!  

Nogmaals hartelijk dank namens alle kinderen en jongeren van het werk 

van Pater Bohnen en ik hoop dat we ook in de toekomst op uw hulp mogen 



 

 16 

blijven rekenen.  

Zoals voor de aardbeving krijgen alle leerlingen s'morgens een beker melk 

met een broodje en s' middags een warme maaltijd.  

Pater Wim Boksebeld sdb  

  

Bedevaarten  
 

25 en 26 juli         bedevaart Kevelaer 

”In geloof onderweg” 
Praktische informatie 

Dit jaar zal de bedevaart naar Maria ”Troosteres der bedroefden” plaats-

vinden op 25 en 26 juli. 

We vertrekken per bus op maandagochtend 25 juli om 7.30 uur vanaf de 

Kerkstraat 19. Dinsdagavond 26 juli zijn we om ± 19.00 uur weer in Baarn. 

De kosten voor de bus bedragen € 30,- p.p. en we vertrekken vanaf de Ni-

colaaskerk. 

U kunt zich opgeven tot vrijdag 1 juli bij mevr. A.M. Hoogland, Zand-

voortweg 110-39 te Baarn. Tel.: 035-5420775 

 

VERSLAG BEDEVAART NAAR HEILOO OP 22 MEI 2011 
 

Meimaand - Mariamaand. De parochie zet dat om in het organiseren van 

een bedevaart naar Heiloo, Noord Holland, naar het Diocesaan Heiligdom 

Onze Lieve Vrouw ter Nood. Op de afgesproken tijd 9.00 uur vertrekken 

de volle bus met chauffeur Anton en een paar auto´s vanaf de kerk in 

Baarn naar Heiloo. Onderweg vertelt Aleid Nieuwenhuys de geschiedenis 

van deze mariale plek en bidden we de Rozenkrans. We komen ruim op 

tijd aan om het geheel te verkennen. Ik wist niet wat ik kon verwachten en 

ben verrast door de grootte van het bedevaartpark. Om 10.30 uur begint in 

de zeer goed gevulde Bedevaartkapel de H. Mis met de priesters Pater 

Alain-Dominique, prior van de Broeders van St. Jan in Utrecht, en Pr. Ol-

denampsen, diaken Jan Nieuwenhuis en één van de Blauwe Zusters. Deze 

wonen in het Julianaklooster, dat ook op het complex is gelegen.  

De Eucharistie wordt intens beleefd mede door de zeer goede preek van 

Pater Alain-Dominique over het thema Jezus vinden.  

http://stjan.org/contact-utrecht/contact-utrecht/pater-alain-dominique.html
http://stjan.org/contact-utrecht/contact-utrecht/pater-alain-dominique.html
http://stjan.org/contact-utrecht/contact-utrecht/pater-alain-dominique.html
http://stjan.org/contact-utrecht/contact-utrecht/pater-alain-dominique.html
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Verrassing voor mijn vrouw, die tot heden alleen Spaans spreekt, is dat het 

volledig uit zusjes bestaande koor ”de Millersisters”, het Spaanse Maria-

lied van Nana Mouskouri ”Ave Maria no Morro” zingt. Maria staat dicht 

bij de nederige mensen, die ook tot haar bidden zonder kapelletje. Dit lied 

werd door haar moeder ook al voorgezongen. Op zo´n moment komen de 

tranen wel boven. Dat is ook weer het geval tijdens de Kruisweg op de 

statie van de Calvarieberg. Deze is met grote stenen en een kruis daarop 

nagebootst. Zo vreemd is het niet om de Kruisweg te bidden in de Paastijd. 

Alle teksten hebben het over ”Christus”, de verrezen Zoon van God. De 

Kruisweg ging daar aan vooraf en kan van het Kruis ook niet los worden 

gezien, zoals diaken Nieuwenhuis toelicht.  

 

 

Voor de ingang van de Genade-

kapel staat de ”Runxputte” 

met het gene- zende water. 

Met als achter- grond een 

enorme muur- schildering van 

de hemel vieren we in deze kapel 

het Lof voorge- gaan door Pries-

ter Oldenamp- sen en de dia-

ken. Dit is een waardig slot van het verblijf op het bedevaartoord. Het is 

een ontmoeting met de Ander geweest, zoals Gabriëlle ons als gedachte in 

de bus had meegegeven. Maar ook met de ander. Mijn vrouw is door velen 

benaderd ondanks de taalbarrière, kent al een heleboel mensen van gezicht 

en voelt zich opgenomen. Ook hiervoor onze hartelijke dank.  

Rein Dobbelaar   

 

Restauratie   
  

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  
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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. 

 

 

 
 

In mei speciaal aandacht voor Maria en bedevaarten 

 

Nieuwe aanwinsten: 

*  Paus Benedictus XVI – Jezus van Nazareth, deel II; van intocht in Jeru-

zalem tot de opstanding. 

*  Paus Benedictus XVI – Licht van de wereld; de Paus, de Kerk en de 

tekenen van de tijd; een gesprek met Peter Seewald 

*  Zr. Maria de Anima Christi – Zaden van het Woord 

*  Simon Dankers- Geroepen om te dienen; Werkers in de wijngaard van 

de Heer 

*   Leo Janssen & Karel Loeff – Getuigenis op straat; de Larense Sint Jans-

traditie 

 

 

http://www.katholiek.org/pictures/wapen-b16-groot.gif
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Hoe meer je geeft….. 
 

Als over het priesterschap gesproken wordt,  

gaat het al gauw over wat een priester moet of niet mag: 

hij mag niet trouwen 

hij mag geen relatie aangaan 

hij moet langer doorwerken, 

hij moet zijn brevier bidden,  

enzovoorts. 

En het is waar: 

Een priester geeft zijn hele leven 

om een geestelijk vader te zijn, 

Hij is priester 

En dat is geen baan van negen tot vijf. 

 

Maar is dat eigenlijk niet zo 

Met alles in het leven dat met liefde te maken heeft? 

Vader of moeder of echtgeno(o)t(e) ben je continu  

en voor je hele leven. 

Soms zou je meer tijd voor jezelf willen hebben  

en moet je toch jezelf geven  

om de naastenliefde niet tekort te doen. 

 

Het is heel vaak zo in het leven: 

Hoe meer je geeft,  

hoe meer je ontvangt. 

Inderdaad ontvangt de priester heel veel:  

grote en bijzondere genaden van God  

en hij krijgt ook heel veel terug van de mensen  

voor wie hij is aangesteld. 

Je mag als priester veel voor de mensen betekenen  

en bij hen zijn op de diepste en mooiste en moeilijkste  

momenten van hun bestaan. 

Biechthoren en de Eucharistie  

zijn mooie en sterke momenten. 
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Een oprechte, echte biecht bijvoorbeeld  

van iemand die een nieuw begin wil maken  

is voor de priester een heel mooie en diepe ervaring. 

En als ik denk aan de momenten uit mijn eigen priesterleven  

waar ik dankbaar voor ben,  

is het eerste wat in mijn hoofd opkomt  

het tragische overlijden van een jong iemand  

waarbij ik als priester iets mocht betekenen,  

of die keer dat ik iemand mocht helpen  

zijn levensweg, zijn roeping te vinden. 

Dan ben ik dankbaar  

dat ik daarbij mocht zijn. 

 

Alleen als een priester gaat  

denken dat het gras ergens anders groener is,  

dat hij het toch maar slecht getroffen heeft,  

als hij gaat letten op wat hij niet heeft,  

dan gaat het niet goed. 

 
Daarom is voor een priester  

en eigenlijk voor eenieder, die een roeping beantwoordt,  

punt nummer één: 

De relatie met de Heer. 

Zo is het ook waar de liefde onder de mensen in het spel is:  

wie bijvoorbeeld merkt dat hijzelf of zijn partner  

meer eigen wegen gaat,  

niet meer zo op de ander betrokken is,  

dan hoeft er nog niet zoveel aan de hand te zijn,  

maar het wordt toch tijd de vraag te stellen: 

Hoe krijgt onze liefde  

een nieuwe impuls? 

Precies diezelfde vraag  

stelt een priester 

- en niet alleen een priester-  

over zijn relatie met de Heer. 
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Als zijn priesterschap op de klippen loopt,  

is het eerst dáár misgegaan:  

die relatie was bekoeld.   

 

Het is door zijn relatie met de Heer  

dat een priester er vreugde in vindt  

zijn leven te geven voor Christus en de Kerk. 
Mgr. Dr. J. Hendriks, rector van de Tiltenberg. 

 

 

Licht van de wereld 
De paus in gesprek met Peter Seewald 

 

Paus Benedictus XVI staat nu vijf jaar aan het hoofd van 1,2 miljard katho-

lieken. Hoe kijkt hij zelf aan tegen de recente misbruikschandalen? Hoe 

ziet hij de verhouding met het jodendom, met de islam? Wat vindt hij van 

de grote ethische en ecologische problemen van onze wereld? Wat kan het 

christelijk geloof betekenen in deze tijd? Hoe is het om paus te zijn, en 

draagt hij weleens een trui? Zal Jezus Christus terugkomen? Allerlei vra-

gen, van klein tot groot, van intiem tot wereldomvattend, komen in dit 

boek aan de orde. Nooit eerder was een paus zo openhartig, zonder ook 

maar een vraag uit de weg te gaan. 
 

Het boek baarde wereldwijd veel opzien en is nu verschenen in een Neder-

landse vertaling (door drs. Maria ter Steeg – Van Wayenburg). Peter See-

wald noemt deze paus ’één van de grootste denkers van onze tijd’. 

 

Adveniat uitgeverij, ontstaan uit de Katholieke Bijbelstichting, ’s-

Hertogenbosch 

ISBN 978 94 9104 205 8 - Prijs € 19,95 

Bestellen kan via www.reliboek.eu, of in uw boekhandel. U kunt natuurlijk 

ook de parochiebibliotheek bezoeken, want het boek is in de collectie op-

genomen. 
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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.) 

Vrienden van Jezus 22 juni 08.00-08.20 uur.  

Teen Challenge 26 juni 19.30 uur. Het Trefpunt. 

Jongeren 24 juni 20.00 uur. 

In ’t Voetspoor van Maria 22 juni 10.00 uur.  

Meditatieavond  28 juni 19.30 uur.  

Bijbellezen III 20 juni 20.15 – 21.30 uur. 

Bibliotheek Aansluitend aan de H. Mis in het weekeinde.  

Bedevaart   25-26 juli 

 

Kinderkoor de Kerkuiltjes: vrijdags  19.00 uur. 

Volkszangkoor       :  donderdags 18.15 uur. 

Cantate Domino       :  donderdags 19.30 uur.  

Familiekoor        :  1 juli  19.45 uur. 

 

AGENDA H.H. MISSEN & VIERINGEN 
 

zaterdag         18 juni 19.00 uur H. Mis met samenzang. 

zondag           19 juni H.DRIEËENHEID.   

10.00 uur Gezinsmis. 

dinsdag          21 juni H. Aloïsius, kloosterling.  

woensdag      22 juni H. Paulinus van Nola, bisschop 

 HH. John Fisher, bisschop, en Thomas More, marte-

laren. 

vrijdag           24 juni Hoogfeest: Geboorte van de H. Johannes de Doper.   

zaterdag         25 juni 19.00 uur H. Mis. 

zondag           26 juni plechtige viering van Sacramentsdag 

10.00 uur Hoogmis Missa super ʺDixit Mariaʺ H.L. 

Hasler. 

maandag       27 juni H. Cyrillus van Alexandrië, bisschop en kerkleraar. 
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dinsdag         28 juni H. Ireneüs, bisschop en martelaar. 

woensdag     29 juni Hoogfeest van de HH. Petrus en Paulus, apostelen. 

donderdag    30 juni HH. Eerste Martelaren  van de kerk van Rome. 

vrijdag           27 mei 10.00 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. 

 

Biechtgelegenheid 
 

Gelegenheid tot het ontvangen van het Sacrament van boete en verzoening 

vrijdag van 18.00 – 18.30 uur of op afspraak.  

 
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  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 

mailto:locatieraad@nicolaasnet.nl
mailto:pastoraatgroep@nicolaasnet.nl
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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. 44-10 van 2 juli tot 21 aug 20 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 

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

