
        
 

 

         

  

  

 

 

 

 
 

Jaargang 44, nr. 13 van 1- 29  oktober  

 

Oktober: rozenkransmaand 

De vakantie zit erop en het nieuwe werkseizoen is weer begonnen. De 

startviering waarin we de samenvoeging van acht Eemlandse geloofsge-

meenschappen tot één HH Martha en Maria parochie op feestelijke wijze 

hebben gevierd ligt ook al weer achter ons. We moeten nu eigenlijk weer 

onze blik op de toekomst richten. Toch neem ik u even mee terug in de 

geschiedenis, want voor ons ligt de maand oktober. Traditioneel is dat de 

maand waarin het rozenkransgebed centraal staat. 

Al in de Middeleeuwen werd de rozenkrans gebeden in kloosters. Het was 

met name de H. Dominicus van Caleruega (1170-1221), stichter van de 

Dominicanen, die dit gebed bevorderde, nadat Maria aan hem verschenen 

was. In de 14de en de 15de eeuw raakte het rozenkransgebed ook buiten de 

kloosters bij leken bekend. Met name door toedoen van de dominicanen, de 

jezuïeten en de rozenkransbroederschappen, waarvan de meest bekende in 

1475 te Keulen werd opgericht en vandaar over de hele wereld verspreid.  

Dat de oktobermaand de rozenkransmaand is heeft te maken met het feit 

dat in de katholieke kerk jaarlijks op 7 oktober het feest van O.L.V. van de 

Rozenkrans gevierd wordt. Het was de dominicaner paus Pius V die dit 

feest instelde ter nagedachtenis aan de overwinning op de Turkse vloot bij 

Lepanto op die datum in 1571. 

Tot zover een stukje geschiedenis; nu terug naar onze tijd. En ik kan er niet 

omheen om u iets te vertellen van mijn ervaringen tijdens de Wereldjonge-

rendagen in Madrid. In de mooi rugzak die aan alle deelnemers werd uitge-

reikt zat niet alleen documentatie over het programma, stadkaart, WJD T-

shirt, pen, WJD drank etc. Ook zat er een rozenkrans in. Op vele momen-

ten heb ik mogen zien dat jongeren deze (of een zelf meegenomen) rozen-

krans niet alleen om hun nek droegen als modern sieraad, maar dat er in 

Kerkvenster  
- informatieblad van de H. Nicolaas geloofsgemeen-
schap te Baarn, behorend tot de HH. Martha en Maria 
parochie-   
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kleine groepjes ook gebeden werd. Het rozenkransgebed is zo eenvoudig, 

maar je moet er wel vertrouwd mee zijn. De eerste keren  vraag je je af: 

wat zit ik toch te doen? Telkens die Weesgegroetjes, eer aan de Vader en 

Onze Vaders bidden is geestdodend. Maar eenieder die zich verder durft te 

bidden zal tot de ontdekking komen dat je in de herhaling van die gebeden 

los kunt komen. Los van de ogenschijnlijke ’sleur’ van de herhaling, los 

van wat de dagelijkse beslommeringen die vaak veel aandacht eisen en je 

bijna in een ijzeren greep houden.  Ik heb het zelf mogen ervaren dat het 

rozenkransgebed bevrijdend werkt. Misschien zijn hierbij, voor mij, de 

liederen van Taizé wel een heel belangrijke aanzet geweest. Vanaf 1993 

heb ik mij heel bewust en intensief  geruime tijd beziggehouden met de 

liederen van Taizé en het gebed. Iedereen die de muziek kent weet dat er 

heel veel herhalingen in zitten. Korte teksten die soms eindeloos, zingend, 

worden herhaald. En het verveelde niet, het heeft me juist geholpen om in 

mijn persoonlijk gebed een ritme aan te brengen. Het heeft me geholpen 

het rozenkransgebed te leren waarderen.  

Nu de rozenkransmaand oktober is aangebroken wens ik alle parochianen 

toe om, als u het niet al regelmatig deed, opnieuw kennis te maken met het 

rozenkransgebed. Iedere woensdagavond na de H. Mis wordt het in de 

dagkapel gebeden. U bent van harte welkom! 

pastoor A.J. Huitink  
 

MISINTENTIES 
 

zo     1 okt. Marie Agnes Manders-Russel/ overl. ouders Ansinger-de 

Lange en hun zoon Paul. 

za     2 okt. Fam. Bouwmeester-Hartman/ fam. Schothorst/ Gerard en 

Marian Boersma/ Riek Schothorst/ Maurits van Weede/      

Jacoba Witte-Demes/ Everard en Caroline van Weede van 

Dijkveld/ Paula Heurkens-Witte/ A.G. Huurdeman/ Mariëlle 

Kerkhof-de Rijk/ Mevr. Stassen-v.d. Bosch/ overl. ouders 

Kok-van den Heuvel en Jan van Loon/ overl. ouders Bone-

kamp/ overl. ouders Roest-Steur/ mevr. Tegelberg-

Schölvinck.  

vrij   7 okt. 10.00 uur Wim Vermeulen en familie. 

 19.00 uur Joanna Averdijk-Nijland. 
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zo     9 okt. Gerard en Marian Boersma/ overl. ouders Kuijer-Hasselbach/ 

Petrus Wilhelmus Diekman/ overl. ouders Bonekamp/ uit 

dankbaarheid. 

zo   16 okt. Fam. Schothorst/ Gerard en Marian Boersma/ Joanna Aver-

dijk-Nijland/ Mej. Reijne/ Everardus Hilhorst/ Voor alle over-

leden familieleden/ overl. ouders Bonekamp/ Petrus Cornelis 

van Schadewijk.  

ma   17 okt. Ruben Nieuwenhuis.  

za    22 okt. Tonny van Hamersveld-van Dijk. 

zo    23 okt. Overl. ouders Bonekamp/ Gerard en Marian Boersma/ Jeanne 

Hartendorp-van Ast. 

 

PAROCHIEKRONIEK 

 

Overleden: Theresia Maria Feitz-de Ruiter, 72 jaar. 

 

MEDEDELINGEN 

 

Van het kerkbestuur 

 

In het Decreet tot oprichting van de R.K. pa-

rochie HH. Martha en Maria van 5 april 2011 

schrijft Mgr. Eijk dat ’om in de zich wijzi-

gende omstandigheden uw geestelijke verzor-

ging goed te blijven behartigen’ besloten 

wordt om 8 parochies te verenigen zodat hier-

uit één nieuwe parochie ontstaat.  Met andere 

woorden: er wordt een fusie tot stand gebracht om de kerk in stand te hou-

den in tijden waarin het bezoek terugloopt en de financiële middelen niet 

meer toereikend zijn om op den duur kleinere geloofsgemeenschappen 

zelfstandig te kunnen laten voortbestaan. 

 

Terwijl in de fusieakte duidelijk wordt gesteld dat elke geloofsgemeen-

schap zo veel mogelijk haar eigen karakter zal behouden, is het de taak van 

het nieuwe bestuur om op zakelijk en financieel terrein zo efficiënt en ef-
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fectief mogelijk beleid te gaan uitvoeren ten dienste van alle pastorale acti-

viteiten. Dit willen wij niet alleen doen om de kerk in stand te houden, 

maar ook om deze weer nieuw leven in te blazen. 

 

We zullen dus in de toekomst in eerste instantie op de kosten moeten gaan 

letten. In dit verband is het al van wezenlijk belang dat de nieuwe parochie 

het vrijwilligerswerk centraal wil stellen en als uitgangspunt neemt voor 

het te voeren beleid. Alles wat wij als betrokken parochianen zelf kunnen 

doen is pure winst in termen van bedrijfsvoering én bevordert onderlinge 

samenwerking, begrip en gezamenlijke verantwoordelijkheid.  

 

Als voorbeeld moge dienen dat wij onlangs hebben besloten af te zien van 

de oorspronkelijke plannen om de administratie van alle vroegere paro-

chies – thans locaties - en de nieuw op te zetten administratie van de paro-

chie centraal te laten beheren door een administratiekantoor. In plaats 

daarvan zullen we zoveel mogelijk zelf gaan ’boekhouden en betalen’. Dit 

gebeurt op locatieniveau om een strak beheer over de uitgaven te waarbor-

gen en om goed inzicht te behouden in de inkomsten uit gezinsbijdragen en 

andere bronnen. Ook kunnen we zo beter onze middelen beheren op basis 

van de budgetten, die elk jaar ter goedkeuring aan het aartsbisdom moeten 

worden voorgelegd.  

 

Dit werk wordt allemaal verricht door de ’budgethouders’ van elke locatie 

met sturing van de penningmeester en ondersteuning van GRIP Adviseurs 

uit Duiven, welk bureau gespecialiseerd is in het administratief begeleiden 

van vele parochies en uitstekend samenwerkt met het aartsbisdom.  

Ook zullen zij de salarisadministratie verzorgen op basis van gegevens die 

door een van onze vrijwilligers – en specialist in deze materie – maande-

lijks worden doorgegeven. Het gerelateerde werk op het gebied van pensi-

oenen en verzekeringen op personeelsgebied is hieraan gekoppeld.  

Voorts zullen gedurende het jaar 2012 geleidelijk alle locaties op een geau-

tomatiseerd administratiesysteem, Navision, overgaan zodat op uniforme 

wijze gewerkt gaat worden en alle balansen en exploitatie rekeningen zon-

der veel omhaal geconsolideerd kunnen worden. Die consolidatie is nodig, 

want wij zijn met elkaar één parochie…  
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Deze ’samenvoeging’ is echter niet alleen in financieel-administratief op-

zicht – want hier spreekt de penningmeester - maar uiteindelijk en in de 

eerste plaats in ons geloof en in onze toekomst als kerk! 

R. Wessels, penningmeester HH. Martha en Mariaparochie 

 

Liturgie 
 

2 oktober 10.00 uur           Gezinsmis 

Vandaag is er weer een Gezinsmis in de H. Nicolaaskerk. 

God’s cadeau 

 
 

Wat doe jij ermee? 
 

God geeft ons de hele dag door cadeau’s. Velen zien wij niet eens. Leer 

ons om onze ogen te openen om dat te zien.      

Wat is het mooiste wat God ons heeft gegeven…? 

Er is voor de allerkleinsten crèche in het Trefpunt, waar de kinderen ook 

tijdens de H. Mis heen gebracht mogen worden.  
 

Na afloop van de H. Mis is er gelegenheid om elkaar met een kopje kof-

fie/thee of limonade in het Trefpunt te ontmoeten.   
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2 oktober 16.30 uur          Mariaviering 
 

Oktobermaand, Mariamaand maar ook wereldmissiemaand.  

Dit jaar denken we vooral aan de inwoners van Vietnam.  

Tijdens deze Mariaviering zullen we bidden voor zowel de kerk in Viet-

nam als voor onze persoonlijke intenties. Maria vraagt om te bidden.  

”Bid, bid, bid dan zal er vrede komen.” 

De vrede die alleen Jezus ons kan geven. Maria wil voorspreekster zijn.  

Komt u met Maria mee bidden? 

 

OKTOBER – ROZENKRANSMAAND 

 

In de oktobermaand wordt op maandag t/m vrijdag om 19.30 uur de rozen-

krans gebeden in de dagkapel. De aanbidding op de donderdagavond ein-

digt in deze maand om 19.30 uur. 

Het rozenkransgebed is een gebed dat sinds de Middeleeuwen tot in onze 

dagen herhaaldelijk wordt aanbevolen. Niet alleen pausen, maar ook Maria 

zelf heeft gevraagd de rozenkrans te bidden, o.a. bij haar verschijningen in 

Lourdes (1858) en Fatima (1917). 

 
De kracht van het rozenkransgebed kunnen wij ook zien in de overwinning 

van de christelijke vloot op de Turkse Osmanen op 7 oktober 1571 in de 

strijd bij Lepanto. Op verzoek van paus Pius V werd door de christenen de 

rozenkrans gebeden. De overwinningsdag werd reeds een jaar later aan 

O.L. Vrouw van de Rozenkrans toegewijd. Oktober werd de rozenkrans-

maand. 

 

7 oktober 10.00 uur       H. Mis voor ouderen 

Alweer de eerste vrijdag van de maand, waarop we traditioneel de ouderen 

om 10 uur in de kerk verwelkomen om de Eucharistie te vieren en daarna 

een gezellig samenzijn te hebben in het Trefpunt. 

Voor veel ouderen is dit een uitje, waar echt naar uitgezien wordt. 
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KINDERPAGINA 
 

De mens is ongehoorzaam aan God. 
 

In de Bijbel staat dat de eerste mensen leefden in een tuin van vrede en 

geluk. God heeft de mens geschapen om Hem te dienen en daardoor geluk-

kig te zijn. God houdt van de mensen. Ze zijn zijn kinderen. Ze leven in 

zijn goedheid, in zijn genade. Door zijn genade helpt God de mensen goed 

te leven. Na verloop van tijd zullen ze ook voorgoed bij God wonen in de 

hemel. 
 

God heeft de mensen geschapen 

om hen voor altijd gelukkig te maken. 
 

Maar de mensen hebben gezondigd.  

Ze hebben niet gehoorzaamd aan God.  

In de Bijbel staat dat de mens niet mocht eten  

van de boom. 

De mens heeft dat toch gedaan. 
 

De duivel heeft de mens tot zonde verleid. 
 

Daardoor hebben de mensen veel verloren. 
 

Door de zonde is er een kloof tussen God en de mens. 

Zij kunnen niet meer in de hemel komen. 
 

De mensen moeten werken.  

Ze zijn niet altijd gelukkig.  

Soms hebben ze pijn, soms zijn ze bedroefd.  

Ze moeten nu ook sterven. 

Maar gelukkig belooft God een Verlosser! 
 

Om te bidden  
 

Lieve God, ik wil ook graag mijn eigen wil doen.  

Het is soms zo moeilijk naar U te luisteren.  

Maar in het Onze Vader zeg ik wel, Uw wil geschiede.  

Moeder Maria helpt U me meer naar God te luisteren? Amen.   



 

 8 

Verkondiging                            jeugd 

 

1 oktober 08.30 uur                          voorbereiding Eerste H. Communie 

Lieve jongens en meisjes, 

Weten jullie wie het meeste van jullie houdt?  

Is dat papa, mama of ….?  

Papa en mama houden heel veel van jullie maar er is Iemand die nog meer 

van je houdt. Dat is God, dat is Jezus! En Jezus wil graag bij jullie komen. 

Hij vindt het fijn als jullie Hem beter leren kennen.  

Op zaterdagmorgen 1 oktober beginnen we aan de voorbereiding om Jezus 

voor de eerste keer in de H. Communie te ontvangen. En dat is een héél 

groot feest! 

We gaan jullie over Jezus vertellen maar ook over zijn Vader die zo goed 

voor ons allemaal zorgt. We leren leuke liedjes, gaan knutselen, een quiz 

doen of toneelspelen. We leren samen bidden en we horen veel over Jezus 

in de H. Communie.  

Zit je in groep 4 dan zien we je heel graag komen. Tot dan!  

Mevr. Rosalien en mevr. Gabriëlle. 

 

2 & 23 oktober 19.30 uur               Teen-Challenge 

In de eerste bijeenkomst hebben enkele jongeren over hun belevenissen 

naar en tijdens de Wereldjongerendagen verteld. 

De jongeren vonden het fijn jullie te laten delen in de mooie tijd die zij in 

Madrid hadden. 

Ben je nog nooit geweest? Geen probleem want je bent altijd welkom. 

    

5, 12 en 26 okt. 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 
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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?  
 

Hallo jongedame of jongeheer 
 

Woensdag 12 oktober ben je welkom bij de 

 

DOEMIDDAG 
 

Van 14.00 uur tot 15.30 uur 
 

In het Trefpunt, 
achter de Nicolaaskerk. 

Ingang: Johannes Vermeerlaan 
 

De hele dag wordt er op school, thuis 

en op straat van allerlei aan je gevraagd. 
 

Maar wat vraagt Jezus 

nu eigenlijk aan jou? 
 

Ben je nieuwsgierig?  

Kom dan naar ons toe en doe mee en neem gerust een vriendje of vriendin-

netje mee! 
Mevrouw Aleid  030-2283015 Mevrouw Rosalien   035-5420234 

 

12 & 26 oktober 20.00 -21.30 uur                            Vormselgroep 

Op 28 september zijn we met plezier aan het tweede jaar van de vormsel-

voorbereiding begonnen. We vervolgen onze weg naar de dag dat wij het 

sacrament van H. Vormsel mogen ontvangen. We vergroten onze kennis en 

verdiepen ons geloof. Is er toch nog iemand in de parochie gekomen, die 

alsnog met ons op weg wil gaan? Neem gerust contact op met mevr. Aleide 
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Nieuwenhuys 030-2283015, of E-mail: a.nieuwenhuys.vooren@gmail.com 

.  

 Verkondiging 

        volwassenen 

3 oktober 20.00 – 21.45 uur                  Thema-avond 

Deze thema-avond heeft als onderwerp: 

Vincentius à Paulo 
 

Kandidaat diaken Arnauld Dols zal deze avond een inleiding geven over de 

grote heilige Vincentius à Paulo.  

Wie was hij? Wat heeft hij gedaan?  

Zijn levenswerk bestaat dat nog? Wat kunnen wij van hem leren?  

Iedereen is om 20.00 uur welkom in het Trefpunt. 
 

4 oktober 10.00 uur      Koffieochtend voor ouders van jonge kinderen 
 

4 oktober is de feestdag van de H. Franciscus van Asisië.  

Wat heeft hij met dierendag te maken?  

Ook in de maand oktober viert de kerk weer vele heiligen.  

Wie zijn dat? Wat heb ik hieraan voor mijzelf?  

We gaan het samen bekijken. Nog nooit geweest?  

U bent welkom en kleine kinderen kunnen meegebracht worden.  

De ochtend duurt tot 11.30 uur. 
 

4, 11, 15 & 18 oktober                          α-acursus 

We zijn al een aantal malen bijeen geweest. De groep bestaat uit 14 perso-

nen. Er zijn deelnemers uit Soest, Eemnes, Bilthoven, Bunschoten, Hoog-

land. Na een zeer goede maaltijd horen we een inleiding. Hierna gaan we 

in groepen uiteen om met elkaar te delen. En wat merken we? De tijd is 

veel te kort.  

Op 15 oktober is de Alpha-dag die over de H. Geest zal gaan.  

Wilt u allen om de komst van de H. Geest bidden? Dank u wel! 
 

25 oktober 19.30 uur       meditatieavond o.l.v. p. Bots S.J. 

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

De Heilige Drie-eenheid  

Evangelie:  Luisteren naar Gods Woord in het evangelie. 

mailto:a.nieuwenhuys.vooren@gmail.com
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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. 

 

26 oktober 10.00 – 11.30 uur          …in ’t Voetspoor van Maria 
 

Vandaag zullen we ons verdiepen in de kardinale deugden.  

”Nooit van gehoord”, klonk het in de groep!  

Des te meer reden om er iets over te weten te komen.  

Priester Oldenampsen zal ons deze ochtend leiden.  

Om 10.00 uur starten we met gebed en wat liederen in de dagkapel. 

 

Diaconie 

 

De MIVA collecte heeft € 125,-- opgebracht, waarvoor onze dank. 

 

SAM’s kledinginzamelingsactie Baarn e.o. MENSEN IN NOOD  
 

Maandag 24 oktober van 18.00 – 20.00 uur  

Dinsdag 25 oktober 14.00 – 18.00 uur  

U kunt dan uw goede, nog draagbare kleding, schoeisel en huishoud- 

textiel als lakens en dekens etc. etc. in gesloten plastic zakken afgeven. 

Locatie: PORTAAL NICOLAASKERK, KERKSTRAAT 19, BAARN 
(Na deze kledinginzamelingsactie is het depot van Mensen in Nood in het portaal 

van het Poorthuis, Kerkstraat 28, bijna  alle tijden op werkdagen geopend. Tel.: 

5415773) 

Let op: aan de pastorie kan niet worden afgegeven! 
 

Sam’s Kledingactie zamelt al sinds 1967 kleding in en is daarmee één van 

de oudste, betrouwbare caritatieve kledinginzamelaars van Nederland en 

wordt door 1.400 vrijwilligers ondersteund. De ingezamelde kleding wordt 

verkocht aan sorteerbedrijven. Met de opbrengst hiervan steunt Sam’s Kle-

dingactie de projecten van Cordaid Mensen in Nood. Een groot deel van de 

opbrengst gaat naar een ”droogteproject” in het grote land Kenia. Binnen 

dit project worden mensen geholpen zich te wapenen tegen de steeds vaker 
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voorkomende lange droogteperiodes dit als gevolg van de klimaatsveran-

dering.   

Informatie over Sam’s Kledingactie en de gesteunde projecten: 

www.samskledingactie.nl of tel 073-687 1060.  

Inlichtingen plaatselijke regiocoördinator tel.: 035-5414486. 

 

Missio Wereldmissiemaand 2011: Vietnam 
 

Collecte in het weekend van 22 en 23 oktober 

Wereldmissiemaand staat dit jaar in het teken van Vietnam. Met zes mil-

joen katholieken vormt Vietnam de op één na grootste katholieke gemeen-

schap in Zuidoost Azië. Op een bevolking van 86 miljoen is dat overigens 

nog wel bescheiden te noemen.  

Ongeveer 80% van de bevolking is boeddhist.  

Vietnam is een land waar gelovigen, of ze nu boeddhist of christen zijn, het 

moeilijk hebben. Het communistische land kent weliswaar officieel vrij-

heid van godsdienst, maar de regering houdt religieuze uitingen scherp in 

de gaten. 

 

Vrijheid van godsdienst 

Na de Vietnamees-Amerikaanse oorlog werden veel kerken gesloten. 

Grond van de kerken werd onteigend en religieuze leiders werden naar 

heropvoedingskampen gestuurd. 

Inmiddels is er veel veranderd. Ondanks de vrijheid van godsdienst, zijn er 

toch beperkingen. Zo moeten de wijdingen van priesterkandidaten goed-

keuring van de staat hebben. Functionarissen van de regering zijn regelma-

tig bij religieuze vieringen om te controleren wat er gezegd wordt. 

Het Vaticaan onderhoudt geen diplomatieke banden met het communisti-

sche land. De laatste jaren is er wel sprake van wederzijdse toenadering. In 

januari van dit jaar heeft dat geresulteerd in de benoeming van een pause-

lijk vertegenwoordiger, die overigens niet in Vietnam zal resideren. 

Groeiende kerk 

De katholieke kerk in Vietnam lijkt na de oorlogsjaren en de jaren van 

daadwerkelijke onderdrukking, een inhaalslag te maken. Ze groeit en is 

volop in ontwikkeling. Het kerkbezoek is hoog en er worden nieuwe ker-

http://www.samskledingactie.nl/
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ken gebouwd. Er zijn veel roepingen voor het priesterschap en het religieu-

ze leven. Veel parochievrijwilligers zijn als catechist actief met de voorbe-

reiding op de sacramenten en de begeleiding van bijbelgroepen.  

Ook op sociaal-maatschappelijk gebied zijn religieuzen en priesters actief. 

Ze werken bijvoorbeeld onder de minderheden in de bergen, waar nog veel 

armoede heerst. Opvang van weeskinderen van wie de ouders aan HIV/ 

Aids lijden of overleden zijn, behoort ook tot hun taken.  

 

Vietnam heeft onze steun nodig 

Hoewel het Vietnam in economisch opzicht steeds beter gaat, is de kloof 

tussen arm en rijk alleen maar toegenomen. In het noorden van het land en 

in de berggebieden heerst nog veel armoede. Vietnam is nog steeds een van 

de armste landen van Azië. Circa 25% van de bevolking leeft onder de 

armoedegrens. De gevolgen van de Vietnamees-Amerikaanse oorlog zijn 

ruim dertig jaar na dato nog steeds zichtbaar. 

 

Steun de katholieke geloofsgemeenschap  

Voor uw financiële hulp staat de offerkist achter in de kerk. U kunt u gift 

ook overmaken op RABO-rekening 39.48.03.000 t.n.v. M.J.A.G. Burg-

man-de Haas, inzake Missie en Ontwikkeling.  

 

 

11 november             impulsdag Mantelzorg 

Op vrijdag 11-11-11 houden Jack Steeghs (diaconaal werk Bisdom 

Utrecht), Marga Burger (Seniorenpastoraat) en Annemarie de Wit (stich-

ting De KIM) een impulsmiddag over Mantelzorg.  

10 november is de dag van de mantelzorg, 11 november is het St. Maar-

ten… en op 11, 12 en 13 november vinden bisdom breed allerlei diaconale 

activiteiten plaats die in het teken staan van het delen van de mantel. 

 

Voor deze middag nodigen we iedereen uit die interesse heeft in of te ma-

ken heeft met mantelzorgers, zoals (kerkelijke, diaconale/bezoek) vrijwil-

ligers, (pastorale) beroepskrachten, PCI-bestuurders, etc. en mensen van de 

steunpunten mantelzorg in de provincie Utrecht. 
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Mantelzorgers zorgen langdurig en onbetaald voor een chronisch zieke, 

gehandicapte of hulpbehoevende partner, ouder, kind of ander familielid, 

vriend of kennis.  

Mantelzorgers zijn geen beroepsmatige zorgverleners, maar geven zorg 

omdat zij een persoonlijke band hebben met degene voor wie ze zorgen.  

 

We willen deze middag laten zien wie mantelzorg verlenen en dat het veel 

meer voorkomt dan we ons realiseren. Het betreft mensen van jong tot oud 

en degene die zij verzorgen van kind tot ouder met psychische en lichame-

lijke problemen. Wat doet dat met hen en wat kunnen kerken doen om de 

mantelzorgers te (h)erkennen, bemoedigen en ondersteunen? En welke 

concrete ideeën kunnen we van daaruit met elkaar delen? 

 

Programma 

 12.30 uur inloop met koffie/thee 

 13.00 uur twee inleidingen  

 14.00 uur pauze (koffie/thee/leestafel met info) 

 14.00 uur in groepen uiteen: aan het werk! 

 15.30 uur plenair nagesprek en afsluiting 

 

De bijeenkomst vindt plaats op vrijdag 11 november van 13.00 – 16.00 uur 

in Kerkcentrum ”De Sleutel”, Steenhofstraat 41, 3764 BJ Soest.  

Deelname: € 11,=. 

U kunt zich opgeven bij mevr. Gemma Disberg, tel. 030-6982570 

E-mail: info@dkci-utrecht.nl 

 

Gemeenschap 

 

19 oktober 20.15 uur         RKVB 

Bijzondere lezing bij R.K. Vrouwen Baarn. 

Deze avond komt de u allen bekende heer Marjo Hoedemaker van die-

renpark Amersfoort ons vertellen over het reilen en zielen in een dieren-

tuin. Ook  vertelt hij ons over zijn olifanten foundation in Sri Lanka. De 

avond begint om 20.15 uur in het Trefpunt.  

Introducés zijn van harte welkom à € 4,50 per persoon.  
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27 oktober 14.00 uur                                               Ouderenmiddag 2011 

De R.K. Vrouwen Baarn organiseren weer een gezellige ouderenmiddag 

voor alle leden en parochianen van 60 jaar en ouder van beide parochies. 

Deze middag wordt verzorgd door de heer Michel Coenen, zanger en en-

tertainer, die Nederlandstalige liedjes van artiesten uit de jaren 50 tot nu, 

ten gehore zal brengen. 

Natuurlijk is er ook weer koffie/ thee met gebak en een drankje met een 

hapje en niet te vergeten de gratis verloting met prachtige prijzen. 

De middag wordt gehouden op donderdag 27 oktober a.s. in het Trefpunt, 

achter de Nicolaakerk aan de Kerkstraat. U bent vanaf 13.30 uur welkom. 

Het programma begint om 14.00 uur. Rond 16.30 uur sluiten wij deze ge-

zellige middag af. 

 

Bedevaarten  
 

”Zondag 16 oktober: Bedevaart naar Maria in Kevelaer.” 
Nogmaals maken we u/je attent op de bedevaart naar Kevelaer voor één 

dag.  

We vertrekken om 07.30 uur vanaf de H. Nicolaaskerk te Baarn. 

Wat doen we zoal? We bidden, dat zegt het woordje ”bede” ons. We vieren 

in Kevelaer de internationale H. Mis.  

We drinken gezellig koffie en kunnen wat in het plaatsje rondkijken of 

religieuze artikelen kopen. We bidden samen de Kruisweg en hopen op een 

eigen slotviering in de kaarsenkapel. Daarna rijden we moe maar voldaan 

naar Baarn terug.  

Zie het vorige kerkvenster voor meer informatie. Nog niet opgegeven?  

Bel even met Gabriëlle Nieuwenhuis 035-5420208. 

 

Restauratie 

 

Kerstkaartenactie 

 

Vanaf 1 oktober zijn er weer kerstkaarten na de H. Missen in het weekein-

de te koop. 
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Voor € 5,00 koopt u 10 kerstkaarten van onze mooie glas-in-loodramen. 

De opbrengst is voor de restauratie van de ramen.  

Laat deze kans u niet ontglippen. 

 

 Oecumene 

 

De Raad van Kerken heeft iets te vieren. 

Feest - Feest – Feest 

 
Op 24 november as. zal het 40 jaar geleden zijn dat er in Baarn een ”Raad 

van Kerken” werd opgericht. Hierbij zijn 7 geloofsgemeenschappen aange-

sloten, waaronder onze H. Nicolaaskerk. De Raad van Kerken wil samen 

met andere kerken het christelijke geloof uitdragen terwijl men de eigen 

identiteit van de aangesloten kerken volledig respecteert.  

Dit 40-jarig jubileum wil deze Raad niet ongemerkt voorbij laten gaan en 

het betreft dan ook een gebeurtenis die de Raad met veel parochianen en 

andere inwoners van Baarn wil delen.  

De hiervoor in het leven geroepen Jubileumcommissie werkt aan een ambi-

tieus plan, dat naar de Raad hoopt en verwacht, veel mensen zal aanspre-

ken.  

Op 6 november, Willibrordzondag, zal de officiële start van deze feeste-

lijkheden plaatsvinden, voor kerkbesturen en genodigden. Vanaf 8 novem-

ber starten er activiteiten, voor iedereen die zin heeft om dit 40-jarig be-

staan mee te vieren. De activiteiten vinden in de verschillende kerken 

plaats. 

 

Programma: 

Woensdag 9 november  

10.00-16.00 uur Workshop Liturgisch Bloemschikken (deel-

nemers zijn bekend) 

Donderdag 10 november 

20.00-22.00 uur Poëzieavond met pianospel (Witte Kerkje 

NPB) De liturgische bloemstukken worden 

tentoongesteld. Toegang vrij. 
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Zaterdagmorgen 12 november  
Aanvang: zie posters Pelgrimswandeling. Start Doopsgezinde 

kerk (Eemnesserweg). 

Optreden Ritmo Kwintet. 

Aanmelding verplicht. Deelname koste-

loos.  

Zondag 13 november 
14.00 uur Een feestelijk Kerkenpad in de Nicolaas-

kerk!  

De aangesloten kerken zullen zich kort pre-

senteren en dit evenement zal worden opge-

luisterd door de prachtige gezangen van het 

”Slavisch Koor Byzantium”.  

Toegang vrij. Dat wordt genieten! 

 

Dinsdag 15 en donderdag 17 nov.:  

Aanvang: zie posters Workshop voor koor ”Black American 

Gospel”. 

Deze workshop is voor enthousiaste zan-

gers vanaf 12 jaar. 

Aanmelding verplicht. Niet kosteloos. 

Zaterdag 19 nov.:  

Aanvang zie posters Generale Repetitie van het Black Ameri-

can Gospelkoor en uitvoering! (Paas-

kerk). Toegang vrij, niet kosteloos. 

 

Naast affiches in het dorp, zult u ook de komende tijd de nodige publiciteit 

rond het programma in kranten en Baarnsche Courant tegemoet kunnen 

zien. Daarin vindt u alle benodigde informatie, zoals de data, aanmelding 

en aanvangstijden. Ook zullen er posters in de kerken worden opgehangen 

met deze informatie. 

Het zullen twee mooie feestweken worden.  

Schrijf de data op en houd uw agenda in de gaten, want wij rekenen 

op u! 
Namens de Jubileumcommissie, 

Jacqueline van den Eshof  
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De Gerarduskalender: elke dag een beetje spirit! 

 
De Gerarduskalender, uitgebracht door Klooster Wittem, is een scheurka-

lender met elke dag op de voorkant een spreuk die opbeurt of aanzet tot 

nadenken, onder het motto: ’elke dag een beetje spirit!’. Op de achterkant 

staan afwisselend moppen, gedichten, bezinningsteksten, puzzels en infor-

matie over verschillende onderwerpen. 

De kalender is bedoeld om elke dag goed te kunnen beginnen. De spreuk 

op de voorkant en de moppen, puzzels en informatie op de achterkant ge-

ven u aan het begin van de dag een positief gevoel. 

De kalender wordt elk jaar met zorg en plezier samengesteld door een uit-

gebreide redactie van personeel en vrijwilligers rondom Klooster Wittem. 

De opbrengst van de kalender komt ten goede aan alle activiteiten die van-

uit Klooster Wittem worden georganiseerd ( www.kloosterwittem.nl ). 

De kalender kost € 5,45. 

Bij u in de buurt is de kalender voor 2012 verkrijgbaar bij: 

Dhr. Hagen    Mw. Burgman 

Hartweg 45, Soest 035-6021441 Eemstraat 11, Baarn 035-5430054 

U kunt de kalender ook kopen na de Hoogmis op zondag tot eind decem-

ber. 

 

DE PAUS EN ZIJN GEBEDSINTENTIES 
 

Voor de maand oktober: 

Dat de terminaal zieken de steun ervaren van hun geloof in God en van de 

liefde van hun broeders en zusters. 

Dat de viering van Wereldmissiedag in Gods volk de passie voor de evan-

gelisatie doet groeien en de bereidwilligheid de missies te ondersteunen 

door hun gebed en hun economische hulp aan de armste Kerken. 

http://www.kloosterwittem.nl/
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21 September 2011 de Startviering Martha en Maria parochie 
 

Impressie van een pastoor 
 

De fusie van de acht parochies van Eemland en het Biltse is niet alleen 

juridisch een feit. De parochianen hebben het ook op feestelijke wijze ge-

markeerd tijdens de startviering op 21 september jongstleden. Weken van 

voorbereiding gingen aan deze startviering vooraf. Aanvankelijk was de 

viering gepland voor de zomer. Dit bleek een al te optimistische insteek te 

zijn en moest er een nieuwe datum worden geprikt. Dat werd dus de 21
e
 

september.  

Alle acht parochies waren in de werkgroep vertegenwoordigd om deze 

startviering tot een werkelijk gezamenlijke start te maken. Onder de bezie-

lende leiding van pastor Wies Sarot, geassisteerd door pastoor Ton Huitink 

zijn de plannen gesmeed en werd het eindresultaat steeds duidelijker zicht-

baar met als klapstuk: Acht vlaggen met het nieuwe logo van de parochie 

HH. Martha en Maria met daaromheen de eigen beeldmerken van de acht 

locaties. (voorheen pa- rochies).  

Tijdens een zeer druk bezochte vie-

ring in de Petrus en Paulus kerk 

werden de vlaggen naar binnen gedra-

gen en aan de kerkgan- gers gepresen-

teerd. In iedere kerk van onze Martha 

en Maria parochie zal de vlag zicht-

baar worden opgehan- gen.  

De avond begon voor het koor, dat 

bestond uit zangers en zangeressen uit alle acht locaties, met een repetitie 

onder leiding van Paul Snoek. Paul had speciaal ter gelegenheid van de 

viering een Martha en Maria lied geschreven en gecomponeerd.  De tien-

tallen stemmen klonken als een klok.  

De viering begon met een wisselzang tussen koor, volk en pastores waarin 

om Gods aanwezigheid werd gebeden. Nadat pastor Frans Overbeek een 

inleidend woord had gesproken en de burgemeesters van Soest en Baarn, 

enkele wethouders, andere genodigde en alle parochianen had verwelkomd 

werd door de vicevoorzitter van het nieuwe parochiebestuur de heer 

Baudouin Knaapen het fusiedecreet van de aartsbisschop voorgelezen.  
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De lezingen in deze viering klonken waren gekozen uit de brief van Paulus 

aan de Kortinthiërs  waarin Paulus spreekt over het levend lichaam van 

Christus dat wordt gevormd door ieder van ons. In het evangelie hoorden 

we hoe Martha en Maria zich gedragen wanneer Jezus hen bezoekt. Martha 

dient, Maria luistert en leert. 

Voor pastoor Ton Huitink was dit aanleiding om zich in zijn preek te rich-

ten op twee thema’s: onlosmakelijk verbonden met elkaar en onze houding 

ten opzichte van Jezus. Om de onderlinge verbondenheid tastbaar te maken 

liet hij een houtje door de handen van de kerkgangers rondgaan. Ogen-

schijnlijk één stukje hout, maar toch niet, want het bestaat uit twee aparte 

delen die op wonderbaarlijke wijze in elkaar vervlochten zijn.  

Onder de kerkgangers waren ook vele kinderen die samen (met hun eigen.) 

het acht kleuren lied zongen terwijl de acht vlaggen met logo en beeldmer-

ken werden binnengedragen.  

Na de voorbeden en zegen werd het Martha en Maria lied ter afsluiting 

gezongen. De woorden en melodie bleken niet te hoog gegrepen voor de 

aanwezigen. Men pikte het snel op en uit volle borst zong heel de gemeen-

schap het refrein: 

Met Martha en Maria,  

  met bidden en met werken,  

  met denken en met doen,  

  met zwakken en met sterken,  

  iedereen en alles op zijn tijd:  

  zo ademen wij de eeuwigheid 
 

Tot slot werd door de vicevoorzitter nog een dankwoord uitgesproken, 

waarbij hij ook even stilstond bij het afscheid van pastoorschap van Frans 

Zwarts. Door de fusie is zijn pastoorschap van de Michael en Laurens kerk 

de Bilt, de OLV kerk Bilthoven en St. Maarten kerk te Maartensdijk beëin-

digd en overgegaan naar pastoor Huitink. Later, zo zegde de vicevoorzitter 

toe, zal hieraan nog aandacht worden besteed. 
 

Na de viering werden Leo Weusten, de ontwerpen van het nieuwe parochie 

logo, Paul Snoek componist van het Martha en Maria lied en Rosalien 

Knapen verrast met een cadeau als blijk van dank en waardering. Zij ont-

vingen een geëmailleerde tegel met daarop het nieuwe logo van de Martha 
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en Maria parochie. Deze tegel werd ook uitgereikt aan alle leden van de 

Stuurgroep.  

 

Tot slot ontvingen alle leden van de locatieraden en pastoraatgroepen een 

zendingsbrief. Voor de locatie secretariaten was er het nieuwe parochieze-

gel. 
 

De avond werd voortgezet in het parochiecentrum ’De Sleutel’ waar door 

een enthousiaste groep dames op diverse plekken koffie- en drankhoekjes 

waren ingericht. Voor bij de koffie was voorzien in een petitfour met daar-

op het logo van de parochie.  
 

Voor velen was deze avond een (hernieuwde) kennismaking met parochia-

nen ver af en dichtbij. Door het team van pastores werd aan het eind van de 

avond een stapellied gezongen waarin iedere locatie op luchtige wijze werd 

getypeerd.  
 

Rond de klok van 22.00 uur liep de avond ten einde en konden we huis-

waarts keren met een gevoel van vreugde en dankbaarheid. De Martha en 

Maria parochie staat, zij mag gezien en gehoord worden, want bestaan uit 

vele klanken en kleuren en vormen een schitterend geheel. 

 
  

 
 

Ieder weekend na beide H. Missen geopend 
 

Nieuwe aanwinsten: 

 Alle Heiligen; Heiligenkalender voor Nederland en Vlaanderen 

Het Vaticaan in een notendop; Alles wat je altijd wilde weten 

Het leven van Jezus; in woord en beeld volgens de Evangeliën 
 

In oktober speciaal aandacht voor paus Johannes Paulus II. 
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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.) 

E.H. Communie 1 & 8 oktober 09.30 uur ouderavond. Zie blz. 8. 

Vrienden van Jezus 5, 12 & 26 okt. 08.00 uur. Zie blz. 8. 

Doe-middag  12 okt. 14.00 uur. Zie blz. 9.  

Kinderclub  3, 10, 24 okt. & 31 okt. 18.45 uur. 

Vormselgroep 12 okt. 18.45 uur Zie blz. 9. 

Teen Challenge 2 & 23 okt. 19.30 uur. Zie blz. 8. 

Jongeren  28 okt. 20.00 uur. 

α-cursus   4, 11, 18 okt. 18.45 uur. 15 okt. Zie blz. 10. 

Voetspoor  26 okt. 10.00 uur. Zie blz. 11. 

Ouders van Jonge kinderen 4 okt. 10.00 uur. Zie blz. 10. 

Thema-avond 3 oktober 20.00 uur. Zie blz. 10. 

Bijbellezen I  6 okt. 10.15 - 11.30 uur. 

Bijbellezen II  13 & 27 okt. 09.30 - 11.00 uur. 

Bijbellezen III  -- 20.15 – 21.30 uur. 

Meditatieavond  25 okt. 19.30 uur. Zie blz. 10. 

RKVB 19 okt. 20.15 uur. Zie blz. 14, 

Ouderenmiddag 27 okt.  Zie blz. 15. 

Bibliotheek Aansluitend aan de H. Mis in het weekeinde.  

Boekentafel  15, 16 oktober. 

Koffiedrinken -- na de Hoogmis. 

 

Repetitie koren: 

 

Kinderkoor de Kerkuiltjes: vrijdags  19.00 uur. 

Volkszangkoor       : donderdags  18.15 uur. 

Cantate Domino       : donderdags 19.30 uur. 

Familiekoor        : 7 & 21 oktober  19.45 uur. 
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AGENDA H.H. MISSEN & VIERINGEN 
 

zaterdag         1 okt. 19.00 uur H. Mis met samenzang. 

zondag           2 okt. 24
e
 zondag door het jaar.   

10.00 uur Gezinsmis; 

16.30 uur Mariaviering. Zie blz. 6. 

dinsdag          4 okt. H. Franciscus van Assisië.  

vrijdag           7 okt. 10.00 H. Mis voor ouderen. H. Maagd Maria van de 

Rozenkrans. 

zaterdag         8 okt. 19.00 uur H. Mis.  

zondag            9 okt. 10.00 uur Hoogmis   

zaterdag       15 okt. 19.00 uur H. Mis. 

zondag         16 okt. 25
e
 zondag door het jaar. 

10.00 uur Hoogmis Mass Prince of Peace Lloyd 

Webber  

zaterdag        22 okt. 19.00 uur H. Mis met samenzang. 

Zondag         23 okt. 30
e
 zondag door het jaar. 

   10.00 uur Hoogmis gregoriaans Mis XI. 
 

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 – 19.30 uur  Aanbidding. 

Dagelijks  19.30 uur Rozenkransgebed  
 

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 open.  

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. 44-14 van 29 okt. – 19 nov. Uiterlijk 17 okt. 

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

