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HET VERHAAL VAN BERNADETTE SOUBIROUS EN LOURDES 

 

Ter voorbereiding op de bisdom bedevaart naar Lourdes in 2012 en de 

deelname daaraan van onze HH Martha en Maria parochie wil ik u het 

verhaal van Lourdes nog eens presenteren.  De kerngroep uit onze paro-

chie zal in begin oktober opnieuw een bijeenkomst organiseren voor paro-

chianen die geïnteresseerd zijn om mee te gaan. Ik wil u nu reeds wijzen op 

het Marialof dat op 30 oktober in de H. Nicolaaskerk van Baarn zal 

plaatsvinden. Alle parochianen zijn van harte uitgenodigd om naar deze 

viering te komen. Mgr. Eijk zal ons in het lof voorgaan. 

 

Mensen gaan al eeuwenlang op bedevaart naar ’heilige plaatsen’, die om 

hun religieuze betekenis aantrekkingskracht uitoefenen. Bedevaarten zijn 

echter van alle tijden, want ook tegenwoordig hebben mensen behoefte aan 

bezinning en zoeken ze naar diepere waarden in het leven. Wie op pad gaat 

en open staat voor contacten komt andere mensen tegen die ook de taal van 

ontmoeting spreken. Juist die ontmoetingen in combinatie met vakantie en 

geloof maken een reis naar Lourdes tot een bijzondere reis. Door die erva-

ring wordt je een ander mens. Misschien hoorde u er al enthousiast over 

vertellen en bent u dit jaar één van hen? 

 

Lourdes in 1844  

In 1844 was Lourdes een onbetekenend plaatsje aan de voet van de Pyre-

neeën, bestaande uit een paar pleinen en smalle straatjes. De burcht op de 

rots torende hoog uit boven de huizen. Het water van de Lapacca-beek, die 

buiten het dorp samenvloeide met de rivier Gave du Pau, werd gebruikt om 

de molens langs de beek aan te drijven. De mensen verdienden er voorna-

melijk de kost met het ontginnen van marmer- en leisteengroeven.  

 

Kerkvenster 
- informatieblad van de H. Nicolaas geloofsgemeen-
schap te Baarn, behorend tot de HH. Martha en Maria 
parochie-   
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Het verhaal van Bernadette Soubirous  

Bernadette Soubirous, dochter van een molenaar, werd op 7 januari 1844 

geboren in de ’moulin de Boly’. Ze leed aan astma en tuberculose. Door 

haar zwakke gezondheid en de armoede thuis kon ze 

niet vaak naar school. De mensen vonden Berna-

dette een vriendelijk en be- hulpzaam meisje. Ze 

was altijd goedgehumeurd en klaagde nooit. Berna-

dette was zeker niet dom, goedgeefs en een beetje 

koppig. Niets wees erop dat er ooit iets bijzonders in 

haar leven zou gebeuren; tot die dag van de eerste 

verschijning. Een dag die niet alleen het leven van haar 

en haar ouders, maar van heel Lourdes grondig zou veranderen. 

 

Achttien verschijningen  

Op 11 februari 1858 kreeg Bernadette, die toen veertien jaar was, een ver-

schijning van een ’mooie dame, gekleed 

in het wit met een blauwe ceintuur en op 

beide voeten een gele roos’. Dit vond plaats 

in de grot van Massa- bielle, die in een ver-

laten en rotsachtige omgeving lag. Die 

verschijning, die al- leen zij had,  herhaal-

de zich en eindelijk, bij de zestiende ver-

schijning op 25 maart 1858, kreeg Bernadette antwoord op haar vraag wie 

de dame was: ”Ik vroeg het haar opnieuw, drie keer achter elkaar, steeds 

bleef zij glimlachen. Tenslotte waagde ik het voor de vierde maal en toen 

zei zij tegen mij, met de handen op de borst gevouwen, dat zij de Onbe-

vlekte Ontvangenis was”. Op de avond van 16 juli 1858 verscheen de hei-

lige Maagd voor de achttiende en laatste maal: ”Zij verscheen me vanaf de 

gewone plaats zonder iets te zeggen? Ik had haar nog nooit zo mooi ge-

zien”. Sindsdien gaan jaarlijks mensen uit vele landen van de wereld op 

bedevaart naar Lourdes. 

pastoor Ton Huitink 

 

Waarom naar Lourdes?  

Vele duizenden pelgrims gaan naar Lourdes omdat zij geloven dat Maria 

daar verschenen is in een nis van de rots van Massabielle. Daardoor is 
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Lourdes één van die plekken geworden, waar ’de hemel de 

aarde raakt’. Zowel voor zieken als gezonden is het een 

oase van gebed en ontmoeting. In Lourdes kunt u niet 

alleen terecht met uw zorgen en verwachtingen, maar 

ook met uw dank- baarheid.  De vieringen, de contacten 

en gesprekken, het stil genieten, samen bidden en zingen, 

de pelgrims die blij- heid uitstralen en de hulpvaardigheid 

van de vele vrijwilligers: het zijn allemaal momenten die een diepe indruk 

achterlaten. Je voelt je geestelijk verrijkt. Een reis naar Lourdes is een be-

tekenisvolle ontmoeting en een ervaring voor het leven die bemoediging 

geeft. 

 
Wilt u zich aanmelden om mee te gaan met de bisdom bedevaart 2012? 

Neem dan contact op met  uw parochiesecretariaat of een van onderstaande 

personen: 
 

Baarn:   

Wil Hilhorst 035-5414427 of diaken Jan Nieuwenhuis 035-5420208 

Eemnes: Riet Hilhorst 035-5387573 

Soest, de Biltse parochies en Maartensdijk: past. Huitink 06-20570669 

 

MISINTENTIES 
 

zo    21 aug. Fam. Schothorst/ Gerard en Marian Boersma. 

zo    28 aug. Overl. familieleden en bekenden/ Gerard en Marian Boersma/ 

Ruben Nieuwenhuis. 

do     1 sept. Timo van Zeldert.   

vrij   2 sept. 19.00 uur Anthon van Rhijn.  

zo     4 sept. Fam. Bouwmeester-Hartman/ Fam. Schothorst/ Gerard en 

Marian Boersma/ Riek Schothorst/ Jacoba Witte-Demes/ 

Maurits van Weede/ Everard en Caroline van Weede van 

Dijkveld/ Paula Heurkens-Witte/ A.G. Huurdeman/ Mariëlle 
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Kerkhof-de Rijk/ mevr. Stassen-v.d. Bosch/ mevr. Tegelberg-

Schölvinck. 

 

PAROCHIEKRONIEK 

 

Overleden: Johanna Elisabeth Cecilia Rood-Boon, 96 jaar 

Marie Agnes Manders-Russel, 89 jaar 

Petronella Maria Nijman-Alkemade, 90 jaar 

Maria Gerarda van Romen-van Koot, 86 jaar 

Jeanne van Hagen-Groeneveld, 77 jaar 

Willem Frederik Baptiste Maria Caron, 86 jaar 

Anna Maria Francisca Mönking, 96 jaar 

Bernardus Coenradus Maria Egtberts, 80 jaar 

 

MEDEDELINGEN 

 

Liturgie 
 

4 september 10.00 uur            Gezinsmis 

 

Hallo jongens en meisjes, 

Wij zijn allen, groot en klein, oud en 

jong, kinderen van één Vader. 

Daarom nodigen we ieder van harte uit 

voor de eerste Ge- zinsmis in het  

nieuwe seizoen.  

Deze H. Mis wordt gevierd op zondag 

4 september en staat in het teken van 

 

 

 

Samen in zijn Naam 

 

”Waar twee of drie verenigd zijn in mijn Naam, ben Ik in hun midden”  
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2 september 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. 

 

Parochiebestuur  
 

Notariële akte voor de fusieparochie HH. Martha & Maria gepasseerd.                                                                                                                         

                                                                                                                                            
Het ondertekenen van de notariële akte door de voorzitter van het parochie-                       

bestuur Pastoor Drs. A.J. Huitink en de Heer H.J.A. Klein Hofmeijer, se-

cretaris van  het  parochiebestuur.                                                       
 

Donderdag 30 juni 2011 werd de notariële akte ondertekend bij notaris      

J. Ligthart  te Baarn. De parochie 

HH. Martha en Maria is de wettige 

rechtsopvol- ger van de acht voor-

malige paro- chies. Alle rechten en 

plichten als ook de arbeidscontrac-

ten zijn overgenomen en de 

parochie HH. Martha en Maria 

functioneert thans  als officieel 

rechtsper- soon. 

Toen wij     ’s avonds vergaderden 

en stilston- den bij dit moment, 

beseften wij ook dat wij nu op sterke benen staan en de aanloopperikelen 

achter ons hebben. De taken zijn verdeeld en ieder is druk met het voorbe-

reiden van een goede toekomst voor de nieuwe parochie. 

Onze penningmeester de Heer R. Wessels heeft zijn portefeuille opgepakt 

en is zeer voortvarend, samen met de budgethouders  van alle aangesloten 

geloofsgemeenschappen, in onderhandeling om orde op zaken te stellen. 

Zeer binnenkort zal onze vice-voorzitter de Heer B. Knaapen alle werkne-

mers uitnodigen voor een bijeenkomst om alle posities toe te lichten en zo 
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nodig mensen gerust te stellen. Ook zal er waar nodig, aandacht geschon-

ken worden aan de vele vrijwilligers binnen onze parochie.                                                         

Met veel plezier zien wij nu al uit naar de fusieviering op woensdag   21 

september a.s. Er is al druk overleg met afvaardigingen van de geloofsge-

meenschappen om samen een mooie viering  voor te bereiden. Na afloop 

van de viering is er volop gelegenheid om bij een kopje koffie en een 

drankje elkaar te ontmoeten en te leren kennen. Ook  mensen om ons heen, 

waar wij als geloofsgemeenschap mee te maken hebben, worden uitgeno-

digd. Denk bijvoorbeeld aan een begrafenisondernemer, mensen die be-

trokken zijn bij het onderhoud of de restauratie van het kerkgebouw, verte-

genwoordigers van de gemeente, scholen, leden van de Raad van Kerken, 

zij allen zijn van harte welkom om zo kennis te maken met de nieuwe pa-

rochie en te horen van het hoe en het waarom van de fusie. 

Het parochiebestuur draait op volle toeren. Wij hopen in de komende 

maanden onze kennismaking  met de geloofslocaties voort te zetten en 

proberen zo elkaar goed te leren kennen en op die manier goed bereikbaar 

te zijn voor vragen en problemen.  

U kunt ons bereiken via de e-mail bestuur@marthamaria.nl en dan eventu-

eel ter attentie van een bestuurslid. Wij zien er naar uit u in grote getale te 

ontmoeten op 21 september a.s. bij de fusieviering.                                                                            

Uw parochiebestuur  
 

Nieuws van de WJD- gangers! 
 

Opbrengst collecte 

Via deze weg willen de jongeren die naar Madrid gaan u heel hartelijk 

danken voor de gulle bijdrage aan de collecte die voor deze gelegenheid 

plaatsvond op 18 en 19 juni jl. De opbrengst van twee vieringen in Baarn 

bedroeg € 508,58. In Eemnes werd ook gecollecteerd en daar werd nog 

eens € 260,20 voor de jongerenreis opgehaald. Een fantastische opsteker, 

die goed zal worden besteed door de organisatie! 

 

Geslaagde WJD uitzwaaimis 

Een volle kerk en 128.000 kijkers thuis waren er getuige van dat een flinke 

groep jongeren werd uitgezwaaid tijdens de feestelijke viering van zondag 

7 augustus jl. Tijdens deze H. Mis, met als hoofdcelebrant  jongerenvicaris 

mailto:bestuur@marthamaria.nl
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H. Pauw en pastoor Huitink als concelebrant, stonden de deelnemers aan 

diverse reisinitiatieven centraal. 

Behalve de  paro- chiële reis, mochten 

we ook een flink aantal jongeren uit 

ons bisdom en van de reis van het Opus 

Dei verwelkomen. Aan het einde van de 

Mis ontvingen de WJD-gangers de pel-

grimszegen en werd de WJD hymne 

”Firmes en la fe – Sterk in het geloof” 

gezongen. Na af- loop genoten de jon-

geren met hun familie van een gezellig samenzijn en een heerlijke en uit-

stekend verzorgde lunch! 

 

De jongeren zijn vertrokken! 

Dinsdag 9 augustus om half 8 ’s morgens druppelden de eerste jongeren de 

Nicolaaskerk binnen, vergezeld van de nodige bagage. De dag van vertrek 

voor 12 jongeren vanuit onze parochie was aangebroken! Samen met Ka-

pelaan Simons – die hen tijdens de reis zal vergezellen – begonnen ze de 

dag in stijl, met het bidden van de lauden en het vieren van de H. Eucharis-

tie. De lau- den en de 

Eucharistie    vonden 

plaats in de kerk in 

plaats van in de dag-

kapel. Dit was een 

goed be- sluit, want 

naast de jongeren 

namen ook een groot 

aantal paro- chianen 

aan de Eu- charistie-

viering deel. 

Na een af- sluitend 

rondje koffie, thee en cake brak het moment aan waarop we ons zo lang 

hadden voorbereid! De start van een geloofsavontuur van 15 dagen met als 

hoogtepunt het meebeleven van de Wereldjongerendagen in Madrid! Om 

vijf over tien vetrokken een zwaar beladen busje en de auto van kapelaan 

Simons voor de eerste etappe naar Nevers. 
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Laatste nieuws tijdens de reis op de WJD-wand, radio en tv 
 

Wij hopen, dat allen die vanaf een afstand het gebeuren in Spanje gevolgd 

hebben, geraakt mogen worden van het getuigenis wat door honderddui-

zenden jongeren is gegeven, namelijk dat zij echt ”Geworteld en op-

gebouwd worden in Jezus Christus, standvastig in het geloof” 

zoals het thema van deze WJD luidt. U wordt van harte uitgenodigd om de 

WJD te ondersteunen met uw gebed! 

                     

Pastoraatsgroep 
 

Samen in de naam van Jezus … door Maria 

Nieuws van de pastoraatgroep. 
 

Terwijl tijdens de zomervakantie velen even tot rust mochten komen, zie je 

dat het werk binnen een parochiegemeenschap doorgaat. Vele groepen 

hebben een tijdje vrij om te bezinnen en op te laden, anderen mogen ge-

woon doorgaan. 

Zullen we wat positieve geluiden laten horen? 

- Wist u dat alle Eucharistievieringen ook in de vakantieperiode ge-

woon door konden gaan? Dat zelfs de vieringen op zondag druk be-

zocht werden? We mochten vele mensen van buiten ontmoeten. 

- Wist u dat de kerk nog een schoonmaakbeurt kreeg toen de aan-

nemer op vakantie ging, zodat we al weken in een stofvrije kerk de 

Eucharistie kunnen vieren? 

- Wist u dat de bloemengroep iedere keer gezorgd heeft dat alle vie-

ringen met bloemen omhuld werden? 

- Wist u dat er een trouwe groep misdienaars en acolieten zijn die 

afwisselend aanwezig konden zijn? 

- Er zijn de afgelopen tijd nogal wat medeparochianen overleden. 

Wist u dat er telkens een beroep op koorzangers, organist en acolie-

ten gedaan kon worden om de vieringen zo stijlvol mogelijk te la-

ten plaatsvinden? 

- Wist U dat er voor de televisiemis van 7 augustus drie koren vier 

keer extra zijn komen oefenen en dit met elkaar erg leuk vonden? 
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Er zo een prachtig parochieel koor te horen was! Wie weet horen 

we dit koor nog vaker! 

- Wist U dat de H. Mis met daarna koffiedrinken voor ouderen ge-

woon doorgaat en dat medeparochianen dit allemaal voor elkaar 

over hebben? 

- Wist u dat er deze vakantieperiode al weer veel bedacht is voor het 

komende seizoen en dat u daar de komende tijd over zult horen. 

- Wist u dat de vakantietafel na ieder weekend praktisch leeg was, 

maar we deze konden aanvullen met veel voorwerpen die we ge-

kregen hadden? Ook de boekentafel werd graag bezocht.  

- Wist u dat er ook tijdens de vakantieperiode twee keer koffiedrin-

ken was na de H. Mis en dat er daardoor mooie contacten waren? 

- Wist u dat er achter de schermen ook hard gewerkt wordt aan de 

openingsviering voor de HH. Martha en Maria parochie op 21 sep-

tember? Ook hier zullen we nog meer van horen. 

Jezus zegt:  

”Al wat je voor één der geringsten van Mij hebt gedaan, dat heb je voor 

Mij gedaan.” Maria zegt tegen ons: ”Doe maar wat Hij je zeggen zal!” Dat 

dit onze insteek het komende seizoen mag zijn!  
 

De pastoraatgroep:  

Rosalien Knapen 035-5420234, Gabriëlle Nieuwenhuis 035-5420208, 

Marga Zwanikken 035-5423907. 
 

In het eerstvolgende Kerkvenster leest u meer, maar … noteer in uw agen-

da alvast de volgende data: 

12 september Eerste thema-avond: ”Open je hart voor de Verlosser”. 

24 september Dag voor de vrouw, in het Trefpunt.  

16 oktober Bedevaart naar Kevelaer. 

 

Verkondiging           jeugd 

 
23 september 20.00 uur       Ouderavond E. Communie 

Beste Ouders, 

Om alvast in uw agenda te zetten! Op vrijdagavond 23 september wordt de 

eerste ouderavond voor de E. H. Communie in 2012 in het Trefpunt ge-
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houden. Hebt u een kind dat hiervoor in aanmerking komt? Wilt u dan deze 

datum noteren? Verdere informatie in het komende kerkvenster of bij 

mevr. G. Nieuwenhuis tel. 035-5420208 

 
24, 31 augustus & 7 september 08.00 uur      Vrienden van Jezus 

 

 
 

 

 

 

 

Hallo jongens en meisjes, 

Vrienden van Jezus gaat weer van start. Iedere woensdagmorgen om 8.00 

uur willen we jullie heel graag over de grote Liefde van God vertellen. In 

de kerk bij het rondje (als het mogelijk is), anders zitten we in het portaal 

bij het mozaïek. Dit jaar bidden we op voorspraak van de H. Aloysius.  

God hield veel van hem maar hij ook van God. Daardoor wist hij al op 

jonge leeftijd hoe hij moest leven. Zó leven zoals God dat graag zag.  

De dag met God beginnen is het mooiste wat er is! Zet je hart maar wa-

genwijd voor Hem open! Misschien kunnen vriendjes en vriendinnetjes 

meekomen? 

 
4 september 9.00 uur                 Terugkom-ochtend E. Communicanten 

Nog één keer terugdenken aan je eerste H. Communie.  

De film is klaar. De foto’s zijn afgedrukt. Het cadeau van de parochie is 

ingepakt. Kortom, kom zondagmorgen 4 september naar de terugkom-

ochtend om met elkaar te praten, te zingen, te luisteren, te kijken naar de 

film en God te bedanken. 

Weet dat er daarna de eerste Gezinsmis van het nieuwe seizoen is, waar je 

opnieuw Jezus mag ontmoeten! 
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KINDERPAGINA 
 

De zomervakantie is weer voorbij. 

We gaan samen een beetje nadenken. 
 

Waar komt de wereld en alles wat er bestaat eigenlijk vandaan? 

Wie is de Schepper van hemel en aarde? 
 

Het eerste verhaal in de Bijbel vertelt ons hierover. 

 
In het begin is er helemaal niets. Alleen God is er. 

God is de Schepper van hemel en aarde. 
 

God heeft alles geschapen, de aarde, de lucht, de zon, de maan  

en de sterren. De zee en de rivieren, de bomen en de planten,  

de vogels en de vissen en alle andere dieren. 

God heeft alles goed geschapen. 
 

God houdt van alles wat Hij geschapen heeft. 

Alles was geschapen is, is eigendom van God. 

Hij is ook aanwezig in alles wat Hij heeft geschapen. 

God is in de hemel en op aarde. God is overal. 
 

Dan heeft God het allermooiste wat er is geschapen: de mens.  

Hij is geschapen naar het beeld van God. De mens lijkt op God. 

God houdt van de mens het meest, omdat de mens op God lijkt. 
 

 

Hoe heeft God alles geschapen? 

God heeft alles goed geschapen.  

 

Om te bidden 
 

Dank U God dat U alles geschapen heeft. 

Dat er zoveel moois is om van te genieten. 

Dank U voor de liefde die U ons geeft en dat ik daardoor leef.  

Amen. 
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Verkondiging      volwassenen 

 

25 augustus             Bijbellezen 

Bijbellezen 

Onze H. Vader, de Paus, riep in de vakantie de mensen op om de Bijbel te 

gaan lezen. Er zijn nog te veel katholieken die nog nooit in de Bijbel gele-

zen hebben. Het Boek, Gods Woord, staat mooi in de boekenkast maar 

verder….ja we stoffen het misschien wat af. 

Het wordt tijd het Boek te pakken, het stof er af te blazen en het Boek te 

openen.  

Binnen de locatie H. Nicolaas lezen we samen de Bijbel. Op donderdag-

morgen en op maandagavond. Aarzel niet langer, maar sluit u aan om Gods 

Woord te lezen, te horen en om u in dit Woord te verdiepen. Voor data zie 

de agenda van de groepen. De tijden staan achter iedere groep vermeld. 

 

30 augustus 10.00 uur             Ochtend voor ouders van jonge kinderen 

Het kerkelijk jaar! 

Dat wordt het thema dit jaar.  

Wat viert de kerk allemaal en waarom? Daar gaan we samen naar kijken. 

Wist je bijvoorbeeld dat het feest van de verschijning op de berg Thabor (6 

aug.) veertig dagen voor het feest van de Kruisverheffing is (14 sept.)? 

Alle grote feesten maar ook de gedachtenissen van vele heiligen komen 

aan bod. Wat heeft dit alles met ons eigen leven te maken? Hoe kunnen we 

aan het Kerkelijk jaar inhoud geven binnen het eigen gezin? 

Ouders van jonge kinderen, aarzel niet langer maar probeer één keer per 

maand een ochtend, van 10.00 – 11.30 uur vrij te maken en kom naar het 

Trefpunt. Kleine kinderen kunnen meegenomen worden. 

 

6 september 18.45 uur      Alpha-avond I 

We gaan van start! Ons verdiepen in het christelijk geloof!  

18.15 uur Het Trefpunt gaat open.  

18.45 uur aanvang gezamenlijke maaltijd.  

19.45 uur start de eerste lezing, waarna we in groepen uiteen gaan om met 

elkaar van gedachten te wisselen.  

Om 21.15 uur sluiten we af. 
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De Alpha-cursus is er voor diegenen die nog niet zoveel van het christelijk 

geloof afweten of die een opfriscursus kunnen of willen gebruiken.  

De cursus wordt in 10 avonden en een zaterdag (15 okt.) gegeven.  

U hebt zich nog niet opgegeven?  

Opgave tot 3 september mogelijk, liefst eerder in verband met de maaltijd. 

Mevr. R. Knapen, tel. 035-5420234 

 

7 september 10.00 uur    …in ’t Voetspoor van Maria …  het Trefpunt 

We willen in het Voetspoor van Maria treden en meer en meer door Haar 

gevormd worden om onze Heer en Heiland, Jezus Christus, te kunnen vol-

gen. Daarom reiken we voor het nieuwe seizoen allemaal verschillende 

onderwerpen aan. Om ons te vormen, om ons geloof te verdiepen. Om met 

elkaar te delen hoe we hier in ons dagelijks leven mee om gaan. 

De eerste bijeenkomst bestaat uit twee delen. Eerst delen we met elkaar 

wat we in de vakantie mochten meemaken.  

Daarna het thema: ”Open je hart voor de Verlosser …” 

We hopen dat we nieuwe gezichten mogen zien.  

Voor info: Mevr. G. Nieuwenhuis, tel. 035-5420208 
 

Diaconie 

 

MIVA-CAMPAGNE 2011 

EEN BETER LEVEN BEREIKBAAR MAKEN 

Op 27 en 28 augustus vindt de jaarlijkse MIVA-collecte plaats in de katho-

lieke kerken. 

MIVA-medewerker Annemiek Tigchelaar reisde rond in India en kwam 

terug met schrijnende verhalen: ”Wij kunnen een helpende hand bieden. 

Een auto, bus of riksja maakt echt verschil in India. Voor ons een kleine 

moeite, voor hen een beter bestaan!” 
 

’Natuurlijk weet je dat kinderarbeid bestaat, en je kent ook de beelden die 

er bij horen. Maar als je er midden in staat, die kinderen daar in de snikhete 

zon ziet werken op een uitgestrekt veld, waar ze 20.000 bakstenen per dag 

maken, dan is dat wel heftig.’ 



 

 14 

Die kinderen zijn zo jong! Soms zijn ze nog maar een jaar of zes. Samen 

met hun ouders werken ze vaak van 6 uur ’smorgens tot 6 uur ’s avonds. 

En dat voor een hongerloontje. Zo onrechtvaardig!’ 
 

Pionier T.V. Murali voert lobbycampagnes om iets te doen aan de situatie 

van deze kinderen. Daarnaast helpt hij de kinderen op concrete wijze om 

een betere toekomst te krijgen. De ouders willen best dat hun kind naar 

school gaat, maar ze verdienen zelf niet genoeg om dat te kunnen betalen. 

Daarom moet zo’n kind meewerken, hoe klein het ook is. Wij rijden elke 

dag met een aantal juffen naar de dorpjes toe, waar de kinderen in de bak-

stenenfabriek werken. In de pauze krijgen de kinderen dan les op een 

speelse manier. Ze leren samen zingen, spelletjes doen, en het alfabet en 

cijfers. Je ziet ze echt opbloeien. Van MIVA heeft Murali eerder al twee 

bussen gekregen. Hij vraagt nu een nieuwe bus, om ook in andere dorpen 

kinderen onderwijs te geven. De bus kost € 9.018,--. 
 

Zuster Josephine Valarmathi helpt de thuiswerkers in India. Dat zijn vrou-

wen, maar ook vaak kinderen, die zwaar huishoudelijk werk doen. Ze zijn 

huishoudelijke hulp, maar worden vaak als thuisslaaf gebruikt. Er zijn 

vrouwen die tien tot achttien uur per dag aan het werk zijn en verdien maar 

400 Rupees per maand. Dat is ongeveer € 5,--. Dat is echt veel te weinig 

om van rond te komen. De thuiswerkers hebben geen rechten. Zuster Jose-

phine trekt zich hun lot aan. Luistert naar hun verhalen, geeft advies en 

komt voor hen op. Met een riksja wil zij ook de thuiswerkers in kleine 

dorpjes opzoeken en hen voorlichten. Ook daar wil zij vrouwen bereiken. 

Een riksja kost € 4.500,--. 
 

Pionier Antony Raj helpt vrouwen met zelfhulpgroepen. Er zijn 2.500 

vrouwen die hieraan meedoen. Zij krijgen geen lening bij de bank, daar-

voor zijn ze te arm. Ze leggen elke maand een klein bedrag in voor de pot 

en brengen het naar de bank. Elke maand wordt er gestemd welke vrouwen 

een deel van de pot krijgen. Ze beginnen een klein atelier waar ze kleren 

naaien, of ze leren zelf zeep maken en verkopen dat op de markt. Het geld 

moet ook weer in termijnen worden terugbetaald. Er wordt ook geld ge-

leend om medische zorg te betalen, of om hun kinderen naar school te laten 
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gaan. Als Antony een auto kan kopen, gaat hij de 75 dorpen bezoeken waar 

alle zelfhulpgroepen zitten. Een auto kost € 10.318,--. 

 

HUN LEVEN, ONZE ZORG? 

Voor uw financiële hulp staat de offerkist achter in de kerk.  

U kunt u gift ook overmaken op:  

rekening 39.48.03.000 t.n.v. M.J.A.G. Burgman-de Haas, inzake Missie en 

Ontwikkeling.  
 

OPBRENGST PINKSTERCOLLECTE 2011 

De collecte heeft € 335,-- opgebracht. Namens de missionarissen onze har-

telijke dank. 

 

Afscheid van een stagiair 

 

Beste parochianen van de Nicolaaskerk, 

In het afgelopen studie-/vormingsjaar heb ik de mogelijkheid gehad om 

één dagdeel per week, in uw geloofsgemeenschap maar ook in andere ge-

loofsgemeenschappen van de HH. Martha en Maria parochie een snuffel-

stage te doen. In deze periode heb ik mogen samenwerken met enkele 

vrijwilligers in de geloofsgemeenschap te Baarn verbonden aan de Nico-

laaskerk. Met veel plezier heb ik u en uw gemeenschap leren kennen in de 

CaFE bijeenkomsten, op parochiebijeenkomsten en vieringen. In de per-

soonlijke gesprekken die ik met pastoor Huitink samen heb gehad met een 

aantal van u heb ik kennis kunnen maken met de dagelijkse gang van zaken 

van het pastoraat. Ik heb veel van pastoor Huitink, een heel aantal vrijwil-

ligers en andere gelovigen uit uw geloofsgemeenschap en de overige ge-

loofsgemeenschap van de HH. Martha en Maria parochie geleerd.  

Van harte wil ik uiteraard pastoor Huitink bedanken voor deze kans die ik 

heb gekregen om in het pastoraat mee te kijken en nieuwe ervaringen op te 

doen. Maar met name wil ik ook graag u de parochianen van de Nicolaas 

geloofsgemeenschap bedanken hoe u mij een welkom in uw midden heb 

gegeven en mij voor mijn gevoel hebt opgenomen in uw geloofsgemeen-

schap. Ik dank God voor uw openhartigheid en vraag Hem dan ook u allen 
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overvloedig te zegenen voor de goede en mooie werken die u doet voor 

Zijn heilige Kerk.  

Ik wil u allen nogmaals hartelijk bedanken voor de mooie en leerzame tijd 

die u mij geboden heeft en graag tot ziens in de toekomst. 

Gods zegen en in Christus verbonden. 

Johan Rutgers 

Priesterstudent aartsbisdom Utrecht 

 

    Ziekentriduüm Baarn 2012 

U zult wel denken: wat vroeg om nu al aandacht voor het ziekentriduüm te 

vragen. Inderdaad is het aan de vroege kant, maar de 

voor- bereiding kost veel tijd. Het is de bedoeling om 

werk- jes te maken en hiervoor zoeken wij parochianen, 

die de kunst van het haken machtig zijn en ons willen 

helpen. Er moeten stokjes gehaakt worden. 

 

Wilt u een steekje bijdragen?  

Dan graag een telefoontje naar Corrie Nouwen: 035-

5416694.  

 

 Restauratie 
 

Nieuws van de Stichting Restauratiefonds Nicolaaskerk Baarn. 

 

Herfstfair op zaterdag 12 november 10.30 – 15.30 uur      het Trefpunt 
 

Ook dit jaar willen wij weer een Herfstfair organiseren om de fondsenwer-

ving voor de restauratie van de ramen een extra impuls te geven. 
 

Het is enige tijd rustig geweest maar geld voor de restauratie is nog steeds 

noodzakelijk. De afgelopen 4 jaar hebben we - inclusief de tweede collecte 

- met de parochie een bedrag van ruim € 380.000,-- bijeengebracht. 

Veel dank en lof aan allen die meegewerkt hebben aan dit resultaat! 
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We zouden graag in 5 jaar € 500.000,-- ophalen wat een mooi streefbedrag 

is en wat wij ons ook hebben voorgenomen toen we 4 jaar geleden aan 

onze missie begonnen. Als iedereen meehelpt gaat het misschien ook luk-

ken.  
 

Zoals gezegd starten we met de Herfstfair die we op zaterdag 12 november 

organiseren in het Trefpunt. 

Mensen die in voorgaande jaren de fair hebben bezocht weten hoe gezellig 

het is en weten ook dat er mooie spulletjes te koop zijn naast de gebruike-

lijke koffie met appelgebak en andere lekkernijen én…niet te vergeten de 

zelfgemaakte bloemstukken en kettingen ! 
 

Mevr. Corrie Nouwen zou ook graag mooie en liefst waardevolle artikelen 

ontvangen om die te koop aan te bieden tijdens de Fair. 

Belt u gerust met haar 035-5416694 als u ook op deze wijze wilt bijdragen 

door iets moois te schenken aan de kerk. 

Alles ten behoeve van de restauratie van de ramen. 

Wij rekenen weer op uw steun en belangstelling. 
 

P. Pouw – Corrie Nouwen 

 

DE PAUS EN ZIJN GEBEDSINTENTIES 
 

 
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. 
 

Voor de maand september: 

Dat alle leraren in staat mogen zijn de liefde voor de waarheid over te 

brengen, en op te voeden tot authentieke morele en geestelijke waarden. 

http://www.katholiek.org/pictures/wapen-b16-groot.gif
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Dat de christelijke gemeenschappen in Azië het Evangelie met vurigheid 

verkondigen door van zijn schoonheid te getuigen met de vreugde van hun 

geloof. 

 
 

 
 

Ieder weekend na beide H. Missen geopend 

 

In september speciaal aandacht voor paus Benedictus XVI  
 

 

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 24, 31 aug. & 7 sept. 08.00 uur. Zie blz. 10. 

E. H. Communie 4 sept. 09.00 uur Terugkom ochtend. Zie blz. 10. 

Start medewerkers catechesegroepen: 26 aug. 19.00 uur dagkapel. 

α-cursus  6 sept. 18.45 uur. Zie blz. 12. 

Voetspoor   7 sept. 10.00 uur. Zie blz. 13. 

Ouders van jonge kinderen 30 aug. 10.00 uur. Zie blz. 12.   

Bijbellezen I  1 sept. 10.15 – 11.30 uur. 

Bijbellezen II  25 aug. 09.30 – 11.00 uur. 12. 

Bijbellezen III  -- 20.15 – 21.30 uur. 

Bibliotheek Aansluitend aan de H. Mis in het weekeinde.  

 

Repetitie koren: 

Kinderkoor de Kerkuiltjes: vrijdags  19.15 uur. 

Volkszangkoor       :  donderdags 18.15 uur. 

Cantate Domino       :  donderdags 19.30 uur.  

Familiekoor        :  --  19.45 uur. 
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AGENDA H.H. MISSEN & VIERINGEN 
 

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

zondag          21 aug. 21
e
 zondag door het jaar.   

10.00 uur Hoogmis Gregoriaans Mis XI. 

zaterdag        27aug. 19.00 uur H. Mis. 

zondag         28 aug. 22
e
 zondag door het jaar. 

10.00 uur Hoogmis Mis the Prince of Peace, W. 

Lloyd Webber. 

vrijdag          2 sept. 10.00 uur H. Mis voor ouderen.    

zaterdag        3 sept. 19.00 uur H. Mis met samenzang. 

zondag          4 sept. 23
e
 zondag door het jaar. 

 10.00 uur Gezinsmis. Zie blz. 4. 

donderdag    8 sept. Maria Geboorte 19.00 uur H. Mis in de kerk. 

 

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. 44-12 van 10 sept. – 1 oktober  29 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
mailto:kerkvenster@nicolaasnet.nl

