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ZOMAAR EVEN BINNEN LOPEN 

 

”Wat gaat de tijd toch snel”, zo hoor ik nogal eens verzuchten. Inderdaad, 

we zijn alweer halverwege 2011. En dat betekent dat de tijd aanbreekt van 

’vacare’, van vrij zijn. Voor velen, althans degenen die deze vrijheid heb-

ben, betekent dit dat ze er op uit trekken. Even wat anders dan anders. Een 

andere omgeving opzoeken, andere bezigheden, een ander dagritme, min-

der moeten en meer mogen, wat meer tijd voor jezelf en je contacten met je 

naasten. En dat is goed, want afwisseling verfrist de geest. Hoewel ik soms 

de indruk heb dat een vakantie voor iemand minstens zo druk is anders, is 

deze tijd toch vooral bedoeld als een tijd om tot rust te komen en te genie-

ten van het leven. Juist in de vakantie is er ook een kans om de Heer van 

het leven te ontmoeten. Met name het aanschouwen van de natuur als 

schepping van God kan ons tot verwondering brengen en tot het inzicht dat 

er meer is dan deze aardse werkelijkheid. Hetzelfde geldt voor de kerk. 

Hoe vaak hoor ik niet dat men in de vakantie ergens zomaar een kerk is 

binnen gelopen, en dat men dat zich veel later nog goed kan herinneren. 

Blijkbaar is daar op een bijzondere wijze toch iets ervaren van Gods aan-

wezigheid. Toen ik diaken werd gewijd stond op het boekje een tekst uit 

het Evangelie die ik tijdens een vakantie in België op een folder las en die 

bij mijn binnenkwam als een bevestiging: ’Ik ben als degene die bedient’ 

(Lc. 22,27). Zo kan de tijd van de vakantie waarin de kerk over het alge-

meen weinig activiteiten ontplooit, toch een rijke tijd zijn voor het geloofs-

leven.  

Maar dat geldt niet alleen voor hen die er op uit gaan. Er zijn er velen die 

hier blijven, soms bewust, maar vaak ook omdat het niet anders kan. Onder 

de laatsten zijn er die de vakantieperiode liefst snel voorbij zien gaan. Toch 

geldt ook voor de achterblijvers dat in deze tijd van wat meer rust, mis-

schien juist in de eenzaamheid, God een teken geeft van zijn nabijheid. Dat 
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kan zijn in een gesprek, in het lezen van een boek, of misschien ook in de 

kerk. Want in de kerk gaat alles gewoon door, al is er dan een paar weken 

geen Kerkvenster. Elke dag is er een Eucharistieviering, twee keer een uur 

van Aanbidding. En misschien is juist deze tijd een bijzondere gelegenheid 

om ’s middags zo tussen half drie en half vier de dagkapel binnen te lopen. 

Even zitten, kijken naar het kruis, wat bidden, of wat lezen. Ook daar kan 

het gebeuren dat God u iets wil zeggen, wil troosten of juist bevestigen. Hij 

is er voor u. En u bent er dan even voor Hem. 

Wat u ook gaat doen in de komende periode, hier of elders: ik wens u toe 

dat Gods zegen op u mag rusten, dat Hij u mag behoeden en bewaren. En 

dat zijn engel uw gids mag zijn. 

Jan Nieuwenhuis, diaken 

 

MISINTENTIES 
 

za      2 juli Overl. ouders Ansinger-de Lange en hun zoon Paul/ uit dank-

baarheid bij een 60-jarig huwelijk. 

zo      3 juli Fam. Bouwmeester-Hartman/ Overl. ouders Verbeek-Erhart/ 

Gerard en Marian Boersma/ Voor de weldoeners van de Kerk/ 

Riek Schothorst/ Arnold van Tets en zijn grootouders/ Jacoba 

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

Weede van Dijkveld/ Paula Heurkens-Witte. 

za      9 juli overl. ouders en familie    

zo    10 juli Fam. Schothorst/ Gerard en Marian Boersma/ Petrus Cornelis 

van Schadewijk. 

do   14 juli Overl. fam. Moorman.   

zo   17 juli Gerard en Marian Boersma/ Richarda Wilhelmina Kuijer/ 

Jouke Posthumus/ Ruben Nieuwenhuis.  

za   23 juli Overl. ouders Daselaar- Hool. 

zo   24 juli Gerard en Marian Boersma/ Fam. Schothorst/ 

Bob en Marguerite Nieuwenhuys- Le Grelle.   

do   28 juli Vader en zoon Joop en Richard Hagelen.    

zo   31 juli Gerard en Marian Boersma/ overl. familieleden en bekenden/ 

Gerardus Voskuilen. 

wo   3 aug. Overl. ouders Van Lierop – Vos. 
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za    6 aug. Overl. ouders en fam. 

zo    7 aug. Fam. Bouwmeester –Hartman/ fam. Schothorst/ Gerard en 

Marian Boersma/ Riek Schothorst/ Timo van Zeldert/ Jacoba 

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

Maurits van Weede/ paula Heurkens – Witte. 

zo    14 aug. Gerard en Marian Boersma. 

ma   15 aug. Overl. Ouders Ansinger – de Lange en hun zoon Paul. 

wo   17 aug. Ruben Nieuwenhuis. 

do    18 aug. Overl. ouders Ton en Chris Morsch – van Ditshuizen.     

     

MEDEDELINGEN 

 

Liturgie 
 

5 augustus 10.00 uur        H. Mis voor ouderen 

De eerste vrijdag in de maand zijn de ouderen weer van harte welkom in de 

H. Mis voor ouderen met na afloop een gezellig samenzijn in het Trefpunt. 

 

7 augustus 10.00 uur       TV-Mis 

 

Uitzending H. Mis 7 augustus in teken van de WJD Madrid 

       
 

Op 7 augustus aanstaande, ontvangen wij in onze H. Nicolaas kerk op-

nieuw de mensen van de KRK/RKK die de H. Mis live zullen uitzenden. 

De viering staat in het teken van de Wereld Jongeren Dagen die van 16 t/m 

21 augustus gehouden worden in Madrid. Uit onze parochie hebben vijf-

tien jongeren zich, samen met kapelaan Simons intensief voorbereid op 

deze grootste jongerenontmoeting ter wereld. In deze Eucharistieviering 
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zullen naast pastoor Huitink zullen ook vicaris H. Pauw en kapelaan L. 

Simons concelebreren. Onze bisschop Mgr. Dr. W.J. Eijk probeert ruimte 

in zijn agenda te vinden om ook in de gelegenheid te zijn om naar Baarn te 

komen en hoofdcelebrant te zijn. Op het moment dat het Kerkvenster ge-

maakt wordt is dat nog niet zeker. Zoals gebruikelijk vindt voorafgaand 

aan de uitzending van de viering het geloofsgesprek plaats. Leo Feijen zal 

niet allen met onze WJD jongeren spreken  maar ook jongeren van elders 

waaronder een groep die op fiets naar Madrid reizen. 

Onze diocesane jongerenwerker, de heer Hao Tran, heeft aan alle jongeren 

van ons bisdom een uitnodiging gestuurd om naar Baarn te komen om op 7 

augustus mee te komen vieren. Mgr. Eijk zal met Mgr. Woorts en vicaris 

Pauw, deelnemen aan de Wereldjongerendagen in Madrid.  

De pastoraatsgroep is samen met onze WJD jongeren druk bezig om alle 

jongeren een hartelijk welkom te bereiden. De week voor de uitzending 

zult u in de kerk horen hoe het programma er precies uit zal zien. 

 

15 augustus     Maria ten Hemelopneming 

Op het hoogfeest van Maria ten hemelopneming is de gezongen H. Mis om 

19.00 uur in de kerk. 

 

Pastoraatsgroep 
 

”… Opdat allen één zijn …” 
 

Deze woorden heeft Jezus gebeden voor alle mensen die door het woord 

van de apostelen, en later hun opvolgers, zijn gaan geloven in Hem, dat Hij 

door de Vader gezonden is om ons te redden. 

Jezus spreekt ook hier over de grote liefde van de Vader voor alle mensen, 

en bidt dat de mensen één mogen worden, zoals de Vader en Hij één zijn. 

Veel activiteiten hebben dit jaar in dat teken gestaan en de tekst heeft een 

heel jaar boven onze kerkdeur gehangen.  

Daarom een klein presentje, als afsluiting van dit seizoen, om met u mee te 

gaan in de vakantietijd, thuis of onderweg:  

Een kaart met twee teksten, om eens te bidden of te overwegen.  
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Kinderpagina 
 

In het evangelie van Johannes staat het verhaal van de Goede Herder. 

Je kunt het vinden bij Johannes in hoofdstuk 10, vers 1-16. 

Lees dit maar eens.  

Zo gaat Jezus met ons de vakantietijd in.  

Hij zal als een Goede Herder voor ons zorgen. 
 

Kleur je de tekening mooi in? Een heel fijne vakantie! 
 

 
 

Jezus is de Goede Herder, die altijd voor mij wil zorgen. 

Met Hem ga ik verder, altijd: vandaag en morgen. 
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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. 
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Helpen van elkaar. 
In kleine groepen wordt iedereen aangemoedigd om mee te praten.  

Zo zijn we samen op zoek naar antwoorden op de grote vragen 

van ons leven. 

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 
 

Bedevaarten  
 

Lourdesbedevaart 2012 

Info Lourdes gemist in Baarn, dan kunt u nog terecht op: 

4 juli: Soest in de Sleutel bij de HH. Petrus en Pauluskerk  

5 juli: Bilthoven in de pastorie de O.L. Vrouwekerk, Gregoriuslaan 8. 

  

Diaconie 

 

Aan allen die Voedselbank Gooi & Omstreken een warm hart toedragen, 
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Geachte mevrouw, mijnheer, 

De Voedselbank (VB) is dringend op zoek naar kandidaten om vacatures 

binnen het bestuur in te vullen. 

Ook worden pogingen gedaan bestaande vacatures binnen de uitvoerende 

kant van de organisatie ingevuld te krijgen. 

Het bestuur heeft getracht deze vacatures zo breed mogelijk onder de aan-

dacht te brengen. 

In diverse regiobladen is reeds geadverteerd met, tot op heden, helaas geen 

response. 

Om deze reden zou het bestuur deze vacatures graag onder de aandacht van 

de kerkelijke organisaties willen brengen. 

 

Oecumene 

Van de Raad van Kerken 

Onder voorzitterschap van de nieuwe voorzitter ds. R. van de Beld verga-

derden de leden van de Raad van Kerken in juni jl. en zijn de volgende 

onderwerpen besproken: 

De laatste dienst van het Leger des Heils: De leden van deze geloofsge-

meenschap gaan vanaf nu samen met de afdeling in Amersfoort verder als 

korps Eemland. De voorzitter van de Raad van Kerken was zondag 5 juni 

aanwezig en heeft namens de Baarnse kerken het Leger des Heils bedankt 

voor haar bijdrage aan de oecumene in Baarn en de wens uitgesproken dat 

de contacten in enigerlei vorm zullen blijven!    

Later die avond voerde de raad een gesprek met een delegatie van het co-

mité organisatie Volkskerstzang in de Trits. Hoewel het nu midden in de 

zomer is, is de voorbereiding hiervoor al gestart. Koren, medewerkers en 

orkest worden gevraagd om mee te werken, liederen worden uitgezocht en 

daarnaast worden sponsors benaderd. Het (nieuwe) organisatiecomité 

straalt van enthousiasme en wil vooral vernieuwen en investeren in kwali-

teit. Wij verwachten er veel van. 

De leden van de Raad van Kerken hebben in januari 2012 een zaterdag 

vastgelegd om zich tijdens een bezinningsdag te verdiepen in actuele zaken 

betreffende het interkerkelijke werk. 

Door een OEC lid is verslag gedaan van het bezoek dat 12 leden van de 

Tsjechische gemeente Velké Meziříčí eind mei brachten aan Baarn. Een 
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aantal interessante bezoeken en excursies in en rondom Baarn vonden 

plaats. Hoogtepunt was een inspirerende kerkelijke viering in de Maria 

Koningin kerk. Afgesproken is dat volgend jaar zal weer een Baarnse dele-

gatie naar Tsjechië zal afreizen. 

Tenslotte heeft de jubileumcommissie verteld over de vorderingen van de 

organisatie van het jubileum. Het 40-jarig jubileum zal gevierd worden 

voor alle Baarnaars in de week van 10 tot en met 13 november. Ook de 

predikant van Velké is uitgenodigd en heeft toegezegd hierbij aanwezig te 

willen zijn. Na de zomervakantie kunt u meer gedetailleerde informatie 

lezen. Wij kijken er nu al naar uit!    

Namens allen, Gerrie Overweel. 

 

DE PAUS EN ZIJN GEBEDSINTENTIES 
 

 
 

Voor de maand juli: 
Dat Christus het lichamelijk en geestelijk lijden verlicht van hen die lijden 

aan aids, in het bijzonder in de armste landen. 

Dat vrouwelijke religieuzen in missiegebieden mogen getuigen van de 

vreugde die het Evangelie brengt, en levende tekens zijn van de liefde van 

Christus. 

 

Voor de maand augustus: 

Dat door de Wereldjongerendagen in Madrid de jongeren wereldwijd de 

moed mogen hebben hun leven te verankeren en op te bouwen in Christus. 

Dat de christenen in het westen open mogen staan voor de werking van de 

Heilige Geest, en de frisheid en het enthousiasme van hun geloof opnieuw 

mogen ontdekken. 

 

http://www.katholiek.org/pictures/wapen-b16-groot.gif
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Ook in de vakantieperiode ieder weekend  

na beide H. Missen geopend 

 

Nieuwe aanwinsten voor kinderen: 

* Engelen; Verhalen uit de Bijbel 

* Met fietskaart en kompas; God houdt van kinderen 

 

OPRUIMING 

De bibliotheek bezit weer een groot aantal dubbele boeken.  

Deze liggen de eerste drie weekenden van juli in het kerkportaal en kunnen 

gratis meegenomen worden. Een vrijwillige bijdrage voor de aanschaf van 

nieuwe boeken en DVD’s wordt wel zeer op prijs gesteld. 
 

 

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.) 

Bibliotheek Aansluitend aan de H. Mis in het weekeinde.  

Bedevaart   25-26 juli 

 

AGENDA H.H. MISSEN & VIERINGEN 
 

zaterdag            2 juli 19.00 uur H. Mis met samenzang. 

zondag             3 juli 14
e
 zondag door het jaar.   

10.00 uur Hoogmis Gregoriaans Mis XI. 

zaterdag           9 juli 19.00 uur H. Mis. 

zondag           10 juli 15
e
 zondag door het jaar. 



 

 11 

10.00 uur Hoogmis Missa Festiva A.T. Gret-

chaninoff. 

zaterdag         16 juli 19.00 uur H. Mis. 

zondag           17 juli 15
e
 zondag door het jaar. 

 10.00 uur Hoogmis Gregoriaans Mis XI. 

zaterdag         23 juli 19.00 uur H. Mis. 

zondag           24 juli 16
e
 zondag door het jaar. 

 10.00 Hoogmis Gregoriaans Mis XI. 

zaterdag         30 juli 19.00 uur H. Mis 

zondag           31 juli 17
e
 zondag door het jaar. 

 10.00 uur Hoogmis Gregoriaans Mis XI. 

vrijdag             5 aug. 10.00 uur H. Mis voor ouderen. Zie blz. 3. 

zaterdag           6 aug. 19.00 uur H. Mis. 

zondag             7 aug. 18
e
 zondag door het jaar. 

10.00 uur Hoogmis. TV/uitzending. Zie blz. 3/4. 

zaterdag        13 aug.  19.00 H. Mis. 

zondag          14 aug.  10.00 uur Hoogmis Gregoriaans Mis XI. 

maandag       15 aug.  19.00 uur Hoogmis Mis in G, G.B. Casali. Zie blz. 4. 

zaterdag        20 aug.  19.00 uur H. Mis met samenzang.  

 

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.  
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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. 44-11 van 20 aug – 10 sept. 8 augustus 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
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