
        
 

 

         

  

  

 

 

 

 
 

Jaargang 44, nr. 12 van 10 september – 1 oktober  

 

HET RIJK GODS IS MIDDEN ONDER U (Lc. 17,21) 

 

Laatst kreeg ik het volgende verhaal onder ogen, dat ooit verteld is door 

een oudere priester. 

 

’Er waren eens twee monniken. Zij lazen in een heel oud boek dat er er-

gens een plaats zou zijn waar hemel en aarde elkaar raakten. Je hoefde 

maar op een deur te kloppen om bij God te komen. Het liet ze niet meer 

los. Op een dag verlieten zij het klooster en gingen op zoek naar die deur 

van de hemel. Het was een moeilijke en gevaarlijke tocht, en menigmaal 

dachten ze erover terug te keren. Eindelijk, toen ze van uitputting in slaap 

waren gevallen, zagen ze de deur die ze zochten. Bevend van opwinding 

lieten ze de klopper tegen de ijzeren plaat slaan. Langzaam ging de poort 

open. Voorzichtig zetten ze een voet over de drempel, heel zacht, alsof ze 

dieven waren. Ze keken links, ze keken rechts. Toen sloegen ze hun hand 

voor hun mond om niet uit te barsten in een daverende lach …: ze stonden 

in hun eigen kloostercel. Toen begrepen ze dat de plaats waar je de hemel 

kon vinden, hier op aarde was, en nog wel op de plaats waar God je ge-

plaatst had.’ 

 

De maand september is al jaren de maand waarin extra gebeden wordt om 

vrede. Daar is ook wel alle reden toe, want er zijn nog vele plekken op aar-

de waar men snakt naar vrede. We bidden de mensen daar de vrede van 

God toe. Want we beseffen dat echte vrede alleen van God kan komen. In 

elke Eucharistie wordt ons die vrede van Christus toegewenst en worden 

we ook uitgenodigd elkaar die vrede toe te wensen. Je zou ook kunnen 

zeggen dat we worden uitgenodigd mee te werken om het Rijk van God tot 

Kerkvenster  
- informatieblad van de H. Nicolaas geloofsgemeen-
schap te Baarn, behorend tot de HH. Martha en Maria 
parochie-   
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stand te brengen. Soms denken mensen dat het Rijk van God buiten onze 

leefwereld te vinden is. Jezus zegt echter als de Farizeeën Hem vragen 

wanneer het Rijk Gods zal komen: ”Het Rijk Gods is midden onder u.” Je 

moet het dus niet ver weg zoeken, of over een lange tijd. Het is daar waar 

jij bent. En daar ligt ook je opdracht om het mede tot stand te brengen. 

Daar zal de hemel de aarde raken. Als christen hebben we de mooie en ook 

eervolle taak om daaraan mee te werken. God nodigt ons daartoe uit.  

Jan Nieuwenhuis, diaken 

 

MISINTENTIES 
 

zo   11 sept. Overl. Ouders Bartels/ Gerard en Marian Boersma/ Overl. 

ouders Ansinger- de Lange en hun zoon Paul/ pastoor van der 

Worp en familie/ Petrus Wilhelmus Diekman/ Mej. Gentis/ 

Cornelia Kuijper/ Bob Schölvinck. 

za   17 sept. Overl. ouders en familie/ overl. ouders Hart-Mak en dochters.    

zo   18 sept. Gerard Haas/ Marguerite Nieuwenhuys-Le Grelle/ Gerard en 

Marian Boersma/ fam. Schothorst/ uit dankbaarheid bij een 

50-jarig huwelijk en voor het geestelijk en tijdelijk welzijn 

van onze kinderen en kleinkinderen. 

za   24 sept. Timo van Zeldert.   

zo   25 sept. Gerard en Marian Boersma/ overl. familieleden en bekenden/ 

Jo Ketelaar/ Hennie Ketelaar-Otten en Hanny Ketelaar/ Ri-

charda Wilhelmina Kuijper/ Gerardus Voskuilen.  

wo  28 sept. Timo van Zeldert/ Michel Schuring en zijn kleinzoon.. 

do   29 sept. Overl. ouders Ton en Chris Morsch-van Ditshuizen. 

 

PAROCHIEKRONIEK 

 

Overleden: Maria Elisabeth Wijnanda Hool, 80 jaar 
Albertus Kuijer, 75 jaar 
Hubertus Maria Schouten, 67 jaar 
Hendrik Willem van de Hoef, 82 jaar 

Getrouwd: Michel Dankers en Daniëlle Peeters 
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MEDEDELINGEN 

 

Parochiebestuur  

 

Een stralend logo 

Op onze oproep om ideeën aan te leveren voor het logo van de Martha en 

Mariaparochie zijn tien reacties binnen gekomen. Het pastoresteam heeft 

daaruit een keuze gemaakt. Het winnende ontwerp is van Dhr. Leo Weus-

ten uit Soest.  

 

Een abstract beeldmerk van  Maria en Martha aan de voeten van Jezus. Als 

geheel bedoelt het de blijheid van ons geloof uit te stralen. Martha en Ma-

ria worden ”doorstraald” door de heiligheid van Jezus. Hun verbondenheid  

met Jezus wordt benadrukt door de overeenkomst in de vorm. Dat geldt 

ook voor ons, want Martha en Maria zijn onze patroonheiligen. Ze zijn 

gelijkwaardig en hebben dezelfde vorm (vrouwelijk-rond), ook al hebben 

ze ieder een eigen betekenis (dienstbaarheid  en  gebed/meditatie) 

De ster (met zeven punten, getal van volheid) is symbool van Licht en 

verwijst naar de Schepper van het licht. 

Jezus is in het logo het centrum van de ster, aldus uitdrukkend de eenheid 

van Jezus met zijn Vader. De bovenste lichtstraal vormt een verwijzing 

naar het kruis, teken van ons geloof: de christelijke uitstraling. 

Het ontwerp is geen woordmerk, maar een beeldmerk. Katholieken hechten 

- naast het woord - ook aan het beeld! Het is niet figuratief maar abstract, 

strak-modern. 

Er kan gevarieerd worden met de kleuren, afhankelijk van liturgische peri-

ode of zelfs per locatie een eigen kleur. Zo kan het logo gemakkelijk aan-
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gepast worden aan het tijdeigene. Ook in zwart-wit of grijstinten is het 

logo toepasbaar. 

      

Tweede    

Eervolle vermelding voor Janine Noten uit Bilthoven. Zij had een schets 

ingebracht met korenaren, symbool voor de werkende Martha, en een kaars 

voor gebed. Een kruis als symbool van het christendom, een (open) cirkel 

voor het omvattende van de parochie en het contact met de buitenwereld. 

Vlammen van de plaatselijke geloofsgemeenschappen waar het vuur van 

Gods Geest brandt en waar met geestdrift gewerkt wordt aan een waarde-

volle parochie. 

 

Dank 
Alle inzenders zullen worden bedankt voor hun bijdrage en voor de moeite 

die ze hebben gedaan om creatief mee te denken. We hopen dat het stra-

lende van het logo ons mag blijven inspireren. 

Parochiebestuur en pastoraal team 

 

Liturgie 
 

Wegens plaatsgebrek wordt onderstaand bericht van de liturgiegroep eerst 

nu geplaatst: 

Op 28 juni is de liturgiegroep bijeen geweest. De liturgiegroep zorgt voor 

een rooster of agenda van de vieringen in onze Nicolaaskerk en de daarmee 

samenhangende activiteiten. De pastoor en de diaken maken ambtshalve 

deel uit van de liturgiegroep. 

Verder zijn lid: Laurens Nieuwenhuis, Miranda Hart, Mathieu Koren en 

Ben Vonk. Als U een wens of een mededeling omtrent de liturgievieringen 

heeft, kunt U dit aan één van hen kenbaar maken. Wij stellen grote prijs op 

Uw opmerkingen. 

Ten vervolge op reacties met betrekking tot het zingen van Latijnse accla-

maties, is de liturgiegroep bezig met het maken van een boekje met Latijn-

se gezangen. Wij willen daarin ook de vertalingen van deze acclamaties 

opnemen. Na de zomer willen wij dit boekje presenteren. 

Ben Vonk 
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Afsluiting WJD Madrid 

In de Hoogmis van 27 augustus verwelkomden wij de jongeren 

van onze parochie na hun terugkeer uit Madrid. De jongeren 

verzorgden de  lezingen en de voorbeden. Na de H. Mis vertel-

den twee jongeren over hun reis naar Madrid en hun verblijf 

aldaar. Twee prachtige getuigenissen recht uit het hart.  De stil-

te van 1 miljoen mensen tijdens de nachtwake werd als heel indrukwek-

kend ervaren. Dank jullie wel, Monique en Stephan. 

Als sluitstuk werd nog eenmaal het lied van de WJD gezongen.  

 

Pastoraatsgroep 
 

Samen in de naam van Jezus … door Maria 

Nieuws van de pastoraatgroep. 
 

Welkom bij de Fusieviering 
 

U weet dat de notariële akte voor de fusie ondertekend is.  

Daarmee is de parochie HH Martha en Maria nu officieel de wettige 

rechtsopvolger van de acht voormalige parochies.  

Reden genoeg om dit met elkaar te vieren. Achter de schermen hebben 

afgevaardigden van alle acht geloofsgemeenschappen zich bezig gehouden 

met de voorbereiding van de Openingsviering voor de HH. Martha en Ma-

ria parochie. Deze viering vindt plaats in de  
 

Petrus en Pauluskerk te Soest 
 

Woensdag 21 september, aanvang 19.00 uur 
 

Na afloop van de viering bent u van harte welkom in het aangrenzende 

parochiecentrum De Sleutel alwaar er volop gelegenheid is om elkaar te 

ontmoeten en te leren kennen onder het genot van een kopje koffie en een 

drankje.  

We hopen dat veel parochianen van onze Nicolaaskerk bij de viering aan-

wezig kunnen zijn. En mocht u zich willen aansluiten bij het te vormen 

gelegenheidskoor, meldt u zich dan zo snel mogelijk aan bij Rosalien Kna-

pen, tel. 035 5420234 of ramknapenleus@hotmail.com  

mailto:ramknapenleus@hotmail.com
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KINDERPAGINA 
 

God heeft de engelen geschapen 
 

God heeft niet alleen de aarde geschapen.  

En niet alleen alles wat er op aarde is.  

God heeft ook de engelen geschapen. 

Zij zijn bij God in de hemel en dienen Hem. 
 

Soms komen de engelen ook naar de mensen toe.  

Soms komen ze als boodschapper van God. Dat lezen we in de Bijbel.  

Een belangrijke engel was de engel Gabriël die bij Maria kwam. 
 

Er zijn ook engelen die voor de mensen zorgen.  

Dat zijn de engelbewaarders. Iedere mens heeft van God een engelbe-

waarder gekregen.  
 

We kunnen tot hen bidden: 
 

Engel van God die mijn bewaarder zijt, 

aan wie de Goddelijke goedheid mij heeft toevertrouwd,  

verlicht, bewaar, geleid en bestuur mij. Amen. 

 

De engelen zijn gelukkig bij God en dienen Hem.  

Maar niet alle engelen willen Hem blijven dienen. Ze willen aan God gelijk 

worden. Dat kan natuurlijk niet. Daarom komt er een strijd tussen de goede 

en de slechte engelen. De slechte engelen hebben verloren en zijn uit de 

hemel verjaagd. Deze engelen willen dat wij ongehoorzaam worden aan 

God. Ze stoken ons op verkeerde dingen te doen. Ze willen ons bij God 

weghalen. De duivel probeert de mensen tot zonde te verleiden. 
 

Om te bidden  
 

God laat me naar U luisteren.  

Laat me niet naar dat verkeerde stemmetje in mij luisteren.  

Leer me ”nee” te zeggen tegen de verleider, de duivel en laat me altijd bij 

U terugkomen. Amen. 



 

 7 

Verkondiging                            jeugd 

 

11 september 19.30 uur               Teen-Challenge 

Vanavond de aftrap van het nieuwe seizoen met, hoe kan het ook anders, 

de belevenissen van de jongeren, die naar de Wereld Jongeren Dagen in 

Madrid geweest zijn. In de H. Mis van zondag 28 augustus mochten we al 

iets horen. Nu wordt dat vast uitgebreider en aansprekender. 

Kom je ook naar het Trefpunt? 

  

14, 21 en 28 sept. 08.00 uur         Vrienden van Jezus 

 

 

 

 

 

Op voorspraak van de H. Aloysius komen we dit jaar bijeen. Samen de dag 

beginnen met God. Samen nadenken over God. Dit jaar volgen we de ver-

halen uit de kindercatechismus en krijgen de kinderen ook wat vragen mee 

naar huis. We hebben een heel trouwe groep maar willen zó graag aan nog 

veel meer kinderen de Blijde Boodschap brengen. Bidt U mee dat er meer 

kinderen zich gaan aansluiten?  

 

23 september 20.00 uur            Ouderavond Eerste Communicanten 

Jezus voor het eerst ontmoeten in de H. Communie, dat doe je niet zomaar. 

Het is een gebeurtenis die men zich meestal heel het verdere leven herin-

nert. Om Hem te ontvangen is het goed om meer over Hem te weten te 

komen. Wie was Hij, wat heeft Hij gezegd? Wat betekent Jezus in mijn 

eigen leven? Wat betekent de H. Eucharistie? Rondom zo’n voorbereiding 

kunnen vele vragen naar boven komen.  

U wilt uw kind aan de voorbereiding mee laten doen?  

Met genoegen nodigen we u uit op vrijdagavond 20.00 uur in het Tref-

punt achter de kerk, ingang Joh. Vermeerlaan. Ook als u nog niet weet 

of uw kind gaat deelnemen, dan bent u toch van harte welkom. De avond 

duurt tot 21.30 uur. 

Voor informatie: mevr. Gabriëlle Nieuwenhuis 035-5420208 
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28 september 18.45 uur       Vormselgroep 

Na een hopelijk fijne zomervakantie en een goede start van het nieuwe 

schooljaar nemen we de draad weer op en gaan we verder met onze voor-

bereiding op het H. Vormsel. Samen vervolgen we onze weg om God beter 

te leren kennen. Jullie krijgen allemaal ook persoonlijk bericht. 

Zijn er echter kinderen, die nu in groep 8 zitten en het afgelopen jaar niet 

meededen. Je bent toch van harte welkom 28 september om 18.45 uur in 

het Trefpunt. 

 

30 september 20.00 -21.30 uur       ouderavond Vormselgroep 

Vanavond willen we met de ouders van de vormselgroep van gedachten 

wisselen over onze ervaringen van het afgelopen jaar en onze plannen voor 

het nieuwe seizoen. 

Persoonlijke uitnodigingen worden verstuurd. Mochten er echter ouders 

zijn, die hier meer over willen weten, dan zijn zij natuurlijk van harte wel-

kom. In verband met de organisatie gaarne opgave: 

Mevr. Aleide Nieuwenhuys 030-2283015  

e-mail: A.Nieuwenhuys.Vooren@gmail.com 

 

Verkondiging        volwassenen 

 

12 september 20.00 – 21.45 uur    Thema-avond 

Dit jaar hangt boven de deur van onze Nicolaaskerk de tekst: 
 

”Open je hart voor de Verlosser.” 
 

Dit is tevens het onderwerp van de eerste thema-avond van dit seizoen. 

God wil thuis zijn bij de mensen. In Jezus komt God naar ons toe. Jezus is 

voor alle mensen, voor alle volkeren in de wereld gekomen, heeft allen 

door zijn kruisdood en verrijzenis verlost.  

Toen Hij geboren moest worden, was er geen plaats in de herberg …  

Tijdens zijn openbare leven werd steeds duidelijker hoezeer Jezus liefde-

volle hart uitging naar iedere mens, wat wij Hem waard zijn.  

Nog steeds verlangt Hij naar een plaats in ieders hart ...  

Willen wij ons hart openen voor de Verlosser? En hoe kunnen we dat 

doen? Wat zegt de Bijbel hierover? 

Daarover zullen we horen en met elkaar in gesprek gaan. 

mailto:A.Nieuwenhuys.Vooren@gmail.com
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We hopen vele bekende, maar ook nieuwe gezichten te zien! 

Weet dat u van harte welkom bent. We beginnen om 20.00 uur in het 

Trefpunt achter de kerk. 

 

24 september 10.30 uur                    Dag voor de vrouw 

 
Dag voor de vrouw 

 

Vrouw, je bent goud waard! 

Daarom wordt een dag voor de vrouw georganiseerd.  

Een dag van ontmoeting met de Heer en met elkaar.  

Een dag van bemoediging, verdieping en inspiratie.  

Een dag die in het teken staat van het thema:  

… Open je hart voor de Verlosser 
 

Vrouwen van alle leeftijden van de HH. Martha en Maria Parochie zijn van 

harte welkom op zaterdag 24 september a.s. in ’t Trefpunt, gelegen ach-

ter de H. Nicolaaskerk, Kerkstraat 19, 3741 AJ Baarn (ingang Johannes 

Vermeerlaan). 
 

Programma 

10.30 uur Ontvangst met koffie en thee. 

11.00 uur De tijd draait door …  

11.30 uur Geleide Aanbidding 

12.30 uur Geheel verzorgde lunch. 

13.30 uur God roept eenvoudige mensen:  

Het verhaal van zuster Faustina. 

14.15 uur Praktische tips voor ons eigen leven én een kopje   

  thee. 

14.45 uur  Afsluiting met gebed en zang:  

Rozenkrans van barmhartigheid. 

U kunt gewoon komen, opgave is niet nodig. De dag is vrij toegankelijk, 

maar aan hen die kunnen, wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd ter be-

strijding van de onkosten.  

Voor informatie: Rosalien Knapen,  035-5420234 
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27 september 19.30 uur       meditatieavond o.l.v. p. Bots S.J. 

U bent van harte welkom op deze meditatieavond met als thema: 

Midden uit het vuur sprak God tot Mozes:  

Gij zult niet onrechtvaardig begeren wat uw naaste toebehoort. 

Evangelie:  Luisteren naar Gods Woord in het evangelie. 

Aanbidding:  Luisteren naar wat God in mijn hart zegt. 

Eucharistie:  Jezus ontvangen in woord en zelfgave.  

Voor en na de meditatieavond is er gelegenheid tot het ontvangen van het 

sacrament van Boete en Verzoening. 

 

28 september 10.00 – 11.30 uur         …in ’t Voetspoor van Maria 

Al jaren komen vrouwen van allerlei leeftijden bijeen om zich met elkaar 

te verdiepen in het geloof, om elkaar zo te ondersteunen en te bemoedigen 

bij het uitdragen van het geloof in ons gezin, op onze werkplek of waar dan 

ook in de samenleving. Op onze zoektocht spreken we vandaag over “de 

goddelijke deugden”. Welke zijn deze en wat wordt hier mee bedoeld? 

U bent nieuwsgierig? Hartelijk welkom. 

 

Diaconie 

 

De collecte ten bate van de hongerbestrijding in de Hoorn van Afrika heeft  

€ 840,00 opgebracht, waarvoor hartelijk dank. 
  

Gemeenschap 

 

26 september 19.00 uur         RKVB 

Maandag 26 september starten we het nieuwe verenigingsjaar. Wij begin-

nen om 19.00 uur met een Eucharistieviering, gecelebreerd door priester 

Loozekoot in de dagkapel. Aansluitend vindt de jaarvergadering plaats. 

Na de pauze zal ons lid mevrouw Jacqueline van den Eshof  komen vertel-

len over de glas in loodramen en de restauratie van de Nicolaaskerk.  

Het bestuur rekent op uw komst.  
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Bedevaarten  
 

”Zondag 16 oktober: Bedevaart naar Maria in Kevelaer.” 
 

Zoals in het voorjaar al aangekondigd willen we aan het begin van de 

herfstvakantie, 16 oktober, graag met alle jeugd naar Kevelaer gaan, dus 

jongeren, Teen-Challenge, vormelingen van het afgelopen jaar, nieuwe 

vormelingen, kinderclub kinderen, eerste communicanten, kinderkerkkin-

deren. Om samen bij Maria te bidden. Bidden dat wij allen in dit nieuwe 

jaar meer en meer van Jezus gaan houden. Dat we net als Maria zullen 

zeggen: ”Het is goed, we willen doen wat U zegt.” 

Kevelaer is een leuke plaats net over de grens in Duitsland.  

Jaarlijks komen hier vele duizenden mensen naar toe. Waarom?  

Om te bidden omdat Maria dat gevraagd heeft.  

In 1641 hoorde een koopman driemaal de roep: ”Op deze plaats moet je 

voor mij een kapelletje bouwen.” Hij gehoorzaamde en bouwde een een-

voudig kapelletje (rijk was hij niet). 

In 1642 werd er een Genadeplaatje in geplaatst wat er nu nog steeds is. 

Over het kleine kapelletje werd in 1654 een grotere kapel gebouwd.  

Voor zondag 16 oktober hebben we een bus besteld voor 50 personen. We 

vertrekken vanaf het Kerkplein om 7.30 uur en komen rond 19.00 uur in 

Baarn terug. Neem wel een identiteitsbewijs mee, een stevig lunchpakket 

(voor tussen de middag en voor evt. op het einde van de dag), goede wan-

delschoenen en bij regenweer, regenkleding.  

Samen willen we de Eucharistie bijwonen in Kevelaer, bloemen bren-

gen bij de genadekapel, een kaars plaatsen in de kaarsenkapel, de 

kruisweg lopen en er blijft ook nog tijd over om winkeltjes te kijken, 

wat te drinken of een ijsje te eten.  

We vertrekken om 7.30 uur en hopen rond 19.00 uur in Baarn terug te 

zijn. 

Kosten voor de bus: voor volwassenen €13,50 en voor kinderen €5, -  

Eventueel kan er een rolstoel mee in de bus. 

Opgave tot zondag 2 okt.: mevr. Gabriëlle Nieuwenhuis ,  035 

5420208 of janengabrielle@planet.nl of in de doos in het portaal.  
Voor Jezus en Maria zijn kinderen, de jeugd, heel belangrijk!  

Jezus zegt zelf: ”Breng de kinderen toch bij Mij.” 

mailto:janengabrielle@planet.nl
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Restauratie 

 

12 november 10.30 uur – Herfstfair – 12 november 15.30 uur 

Ot en Sien zijn druk bezig met de voorbereiding van de Herfstfair, maar zij 

kunnen nog heel goed mooie spullen gebruiken om op die dag te koop aan 

te bieden. Het einde van de zomer is misschien een mooi moment om uw 

huis te doorzoeken naar mooie spullen, waar u zelf eigenlijk geen goede 

ruimte voor hebt of waarvan u denkt dat u er iemand anders gelukkig mee 

kunt maken. 

In dit geval kunt u er meerdere partijen gelukkig mee maken, namelijk de 

koper van uw mooie artikel en de restauratiecommissie. 

Vergeet vooral niet om 12 november in uw agenda te reserveren voor de 

Herfstfair. Met zijn allen kunnen wij er een prachtige dag van maken.   

Info mevr. Corrie Nouwen 035-5416694 

 

Wist u dat: 

Jan van Daatselaar (94 jr.) deze zomer zijn 70-jaar priesterjubileum vier-

de? Dat de oudste priester van het Bisdom Groningen- Leeuwarden in 

Baarn geboren is dus een parochiezoon moet zijn. Als twaalfjarige vertelde 

hij aan zijn pastoor dat hij priester wilde worden, terwijl zijn ouders nog 

van niets wisten. Er was simpelweg geen geld voor de dure priesteroplei-

ding. De pastoor vond echter een sponsor en overtuigde zijn ouders hem 

naar het klein seminarie Culemborg te sturen.   

 

Wist u dat: 

Op ons parochiekerkhof werden van oudsher de parochianen van onze pa-

rochie en later ook van de Maria Koningin begraven. 

Enkele jaren geleden is het kerkhof door vrijwilligers grondig opgeknapt. 

Door de veranderende visie op begraven en cremeren, is de het cremeren 

meer in zwang geraakt. Inmiddels is er een mooie urnenmuur verrezen, 

zodat de urn van een overleden dierbare toch zijn plekje op het parochie-

kerkhof kan krijgen.  

Er zijn echter ook mensen die de voorkeur geven aan uitstrooiing van de 

as. Dit hoeft niet op het strooiveld bij het crematorium te gebeuren, maar 

kan ook op het strooiveld op ons kerkhof. 
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Wilt u hier meer over weten? De heer P. van der Kruijf, tel 035-5418150 

kan u alle informatie verschaffen.. 

 

DE PAUS EN ZIJN GEBEDSINTENTIES 
 

 
 

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. 

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.) 

E.H. Communie 23 sept. 20.00 uur ouderavond. Zie blz. 7. 

Vrienden van Jezus 14, 21 & 28 sept. 08.00 uur. Zie blz. 7. 

Kinderclub  -- 18.45 uur. 

http://www.katholiek.org/pictures/wapen-b16-groot.gif
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Vormselgroep 28 sept. 18.45 uur & 30 sept. Zie blz. 8. 

Teen Challenge 11 sept. 19.30 uur. Zie blz. 7. 

Jongeren  30 sept. 20.00 uur. 

α-cursus   13, 21 en 28 sept. 18.45 uur. 

Voetspoor  28 sept. 10.00 uur. Zie blz. 10. 

Ouders van Jonge kinderen --10.00 uur. 

Thema-avond 12 september 20.00 uur. Zie blz. 8. 

Dag voor de vrouw 24 sept. Zie blz. 9. 

Bijbellezen I  -- 10.15 - 11.30 uur. 

Bijbellezen II  22 sept. 09.30 - 11.00 uur. 

Bijbellezen III 19 sept. 20.15 – 21.30 uur. 

Meditatieavond  27 sept. 19.30 uur.  

RKVB 26 sept. 19.00 uur dagkapel. Zie blz. 10.  

Bibliotheek Aansluitend aan de H. Mis in het weekeinde.  

Boekentafel  17, 18 september. 

Koffiedrinken 18 september na de Hoogmis. 

 

Repetitie koren: 

Kinderkoor de Kerkuiltjes: vrijdags  19.00 uur. 

Volkszangkoor       : donderdags  18.15 uur. 

Cantate Domino       : donderdags 19.30 uur. 

Familiekoor        : 23 september 19.45 uur. 

 

AGENDA H.H. MISSEN & VIERINGEN 
 

zaterdag       10 sept. 19.00 uur H. Mis. 

zondag         11 sept. 24
e
 zondag door het jaar.   

10.00 uur Hoogmis Missa ad fugam G.P. da Pa-

lestrina. 

dinsdag        13 sept. H. Johannes Chrysostomus, bisschop en kerkleraar.  

woensdag     14 sept. KRUISVERHEFFING. 

donderdag    15 sept.  Onze Lieve Vrouw van Smarten. 

vrijdag          16 sept.  HH. Cornelius, paus, Cyprianus, bisschop, martela-

ren 

zaterdag       17 sept. 19.00 uur H. Mis met samenzang.  
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zondag         18 sept. 10.00 uur Hoogmis Missa brevis in Bes KV 275 W.A. 

Mozart.    

woensdag     21 sept. 19.00 uur H. Mattheüs, apostel Fusieviering: zie blz. 

5.  De vespers en avondmis in de dagkapel gaan 

gewoon door. 

zaterdag       24 sept. 19.00 uur H. Mis. 

zondag         24 sept. 25
e
 zondag door het jaar. 

10.00 uur Hoogmis Gregoriaans Mis VIII. 

dinsdag        26 sept. HH. Cosmas en Damianus, martelaren. 

woensdag    27 sept. H. Vincentius de Paul, priester 

donderdag   28 sept. H. Wenceslaus, martelaar.  

vrijdag         29 sept. HH. Michaël, Gabriël en Rafaël, aartsengelen.  

 

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. 44-13 van 1- 29 okt. Uiterlijk 19 sept. 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

