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 DIACONACTION 

 

Nog een paar weken en dit kerkelijk jaar is alweer voorbij. In deze laatste 

weken horen we vaak teksten over een oordeel. We worden eraan herin-

nerd dat ons verblijf hier op aarde geen vrijblijvende zaak is. En de climax 

horen we op de laatste zondag, op het hoogfeest van Christus, koning van 

hemel en aarde. Dan horen we dat Jezus zegt dat de Mensenzoon eens 

plaats zal nemen op zijn troon van glorie (Mt. 25,31) en vanaf die plaats 

een oordeel uit zal spreken: er zal een scheiding plaats vinden. Jezus ge-

bruikt dan het beeld van de bokken en de schapen. De schapen zullen ge-

prezen worden en het Rijk mogen ontvangen dat reeds vanaf den beginne 

voor hen gereed ligt. De bokken worden vervloekt en overgeleverd aan de 

duivel. Het is een nogal scherp beeld dat Jezus schetst van dit oordeel. 

Toch denk ik niet dat het de bedoeling van Jezus is om zijn gehoor (zijn 

leerlingen en dus ook ons) schrik aan te jagen. Het zal eerder zijn bedoe-

ling zijn om heel duidelijk te maken wat de kern is van een christelijke 

levenshouding. Hij kent het mensenhart terdege, weet hoe gauw het ge-

neigd is om allereerst aan zichzelf en het eigenbelang te denken. Dus wil 

Hij ook duidelijk stellen dat van een christen verwacht wordt dat hij niet 

alleen omkijkt naar zijn hulpbehoevende naaste, maar dat hij zich ook over 

hem of haar ontfermt. Dát is het criterium dat gehanteerd wordt bij de 

scheiding. Héb je je wel ontfermd over de hongerige, de dorstige, de 

vreemdeling, de naakte, de zieke, de gevangene? Dan heb je je over Jezus 

ontfermd. Het is ook opmerkelijk dat op het komende hoogfeest van Aller-

heiligen juist het Evangelie van de Zaligsprekingen gelezen wordt, waarin 

de hemel beloofd wordt aan hen die door anderen belaagd worden, met 

name wanneer dat omwille van het geloof gebeurt. En dan hebben we ook 

Kerkvenster  
- informatieblad van de H. Nicolaas geloofsgemeen-
schap te Baarn, behorend tot de HH. Martha en Maria 
parochie-   
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nog op 11 november de gedachtenis van H. Martinus van Tours (St. Maar-

ten), die zo’n duidelijk voorbeeld gaf in de zorg voor de naaste. Hij liet zijn 

hart spreken, bekommerde zich niet om het commentaar van omstanders en 

deelde zijn mantel met de bedelaar die er geen had. Toen pas kreeg hij te 

horen dat hij zich zo over Jezus ontfermd had. Met andere woorden: er 

mogen geen bijbedoelingen meeklinken in je handelen. Het gaat puur om 

dienend handelen ten bate van een ander die een beroep doet op je hart. In 

het woord DIACONACTION zit dat dienend handelen. Diaconie komt van 

diakonein, Grieks voor dienen. Action is actie, handelen. Kortom in de 

komende tijd worden we nog eens extra opgeroepen tot dienend handelen, 

tot hulp aan een ander. En deze oproep klinkt dan vooral richting de jonge-

ren onder ons. Behoefte aan ideeën? Kijk eens op www.diaconaction.nl. 

Als je Matteus 25 goed leest, dan zie je dat Jezus graag wil dat je niet al-

leen praat over je geloof, maar er heel concreet ook naar handelt. Geldt dit 

alleen voor jongeren? Natuurlijk niet, maar de actie Diaconaction is nu 

eenmaal vooral gericht op jongeren, misschien wel omdat er voor hen zo-

veel kansen liggen om hun geloof in daden te laten spreken. Maar in wezen 

geldt voor iedereen dat wie vanuit zijn hart handelt nog een hele toekomst 

vóór zich heeft. 

Jan Nieuwenhuis, diaken 
 

MISINTENTIES 
 

za   29 okt. Gerard Haas.  

zo   30 okt. Fam. Schothorst/ Gerard en Marian Boersma/ overl. familie-

leden en bekenden/ overl. ouders Bonekamp/ Petrus Cornelis 

van Schadewijk / Gerardus Voskuilen. 

ma  31 okt. Overl. fam Hoogeboom-Jansen.   

di     1 nov. Gerardus van Duuren/ overl. ouders Ansinger-de Lange en 

hun zoon Paul.  

wo   2 nov. Overl. ouders Van Lierop-Vos/ Bob, Marguerite en Benoît 

Nieuwenhuys/ Jan Hendrik Averdijk/ overl. ouders Averdijk-

Nijland/ overl. ouders Van Duuren-Tiemessen/ Anthon van 

Rhijn / Johan Verdegaal/ overl. families Verdegaal en Van 

der Zon/ Gerard Haas. 

http://www.diaconaction.nl/
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vrij   4 nov. 10.00 uur Wim Vermeulen en fam./ voor de vrijwilligers van 

het R.K. Ouderernwerk Baarn. 

za    5 nov. Marie Agnes Manders-Russel/ overl. ouders en familie/ Hen-

drikus Johannes Kuyer/ Maria Anna Kuyer-Dorresteyn/ An-

tonius van Moorst/ Cornelia van Moorst-van de Brink.  

zo    6 nov. Fam. Bouwmeester-Hartman/ Gerard en Marian Boersma/ 

Riek Schothorst/ overl. fam. Daselaar-Hool/ Jacoba Witte-

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

rits van Weede/ Paula Heurkens-Witte/ A.G. Huurdeman/ Pe-

trus Wilhelmus Diekman/ overl. ouders Bonekamp.  

za    12 nov. Voor de overledenen van de Gemeente/ A.G. Huurdeman/ 

overl. ouders Bertus de Ruiter en Diny Vermeulen. 

zo    13 nov. Fam. Schothorst/ Gerard en Marian Boersma/ mevr. Stassen- 

v.d. Bosch/ mevr. Tegelberg-Schölvinck/ fam. de Ruiter-

Bieshaar/ overl. ouders Bonekamp/ Petrus Cornelis van Scha-

dewijk/ Otto Erhart. 

do    17 nov. Ruben Nieuwenhuis.  

 

MEDEDELINGEN 

 

Liturgie 
 

30 oktober 16.30 uur              Marialof 

 

            
Marialof met de aartsbisschop 

Op het einde van oktober, waarin we vaak de rozenkrans hebben gebeden, 

willen we deze maand afsluiten met een plechtig Lof.  

Maar Maria laat ons niet los, en wij Maria niet. Zij blijft voor ons de groot-

ste voorspreekster bij haar Zoon. Daarom heeft onze aartsbisschop Mgr. 

http://www.bing.com/images/search?q=Lourdes+grot+in+Lourdes&view=detail&id=1E130080035038E906E419EE9E7C2167A757CD7A&first=0&FORM=IDFRIR
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W.J. Eijk het initiatief genomen om volgend jaar (28 april – 5 mei) geza-

menlijk naar Lourdes te gaan. Daar verscheen Maria aan Bernadette en 

sindsdien spreekt men van Lourdes als een plek waar de hemel de aarde 

raakte. En ook nu nog is dat voor velen het geval. Daar wil Mgr. Eijk graag 

samen met ons bidden voor ons aartsbisdom, voor onze parochie, en voor 

ieder persoonlijk. 

In de voorbereiding op die bedevaart zijn er informatiebijeenkomsten ge-

weest. Maar ook het gebed heeft een bijzondere plaats in die voorberei-

ding. In verschillende kerken in ons aartsbisdom zijn er daarom Maria-

vieringen. Dit gebeurt in de vorm van een Vesper met Lof, waarbij aan het 

eind ook een heuse lichtprocessie wordt gehouden.  

In onze parochie zal dit gebeuren op zondag 30 oktober om 16.30 uur in 

de Nicolaaskerk in Baarn. En we prijzen ons gelukkig dat onze aartsbis-

schop in eigen persoon hiervoor naar Baarn komt.  

Ook al gaat u misschien, om welke reden dan ook, niet mee naar Lourdes: 

u bent van harte welkom om op het einde van de rozenkransmaand plechtig 

eer te brengen aan Maria en haar Zoon, onze Heer Jezus Christus.  

 

1/ 2 november 19.00 uur            gezongen H. Mis 
1 en 2 november zijn vanouds de dagen dat we het feest van Allerheiligen 

vieren en de dag erna stil staan bij de overledenen van onze geloofsge-

meenschap. Op beide avonden is er ’s avonds een gezongen H. Mis in de 

kerk. De H. Mis van dinsdagmorgen vervalt dus. Zie ook in de rubriek dia-

conie. 

  

4 november 10.00 uur      H. Mis voor ouderen 

De voorlaatste eerste vrijdag van de maand in 2011. Traditioneel nodigen 

we de ouderen uit om in de kerk samen te komen om de H. 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. Mis-

schien hebt u het al gehoord, maar er zijn weer drie glas-in-loodramen 

verwijderd om gerestaureerd te worden. Dat betekent dat de kerk bijna niet 

warm te stoken is en er bovendien veel stof kan zijn. Veiligheidshalve wij-

ken we dan ook uit naar de dagkapel waar het behaaglijk is. 
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13 november 10.00 uur            Gezinsmis 

Met veel genoegen nodigen we jong en oud uit voor de Gezinsmis op zon-

dag 13 november. Het thema van deze Eucharistieviering luidt: 

Iedereen heeft talenten 

 
God heeft ieder van ons talenten gegeven en Hij wil graag dat we die goed 

zullen gebruiken. 

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 bij een kopje kof-

fie/thee of limonade in het Trefpunt te ontmoeten.   
 

Verkondiging                            jeugd 

 

6 november        vormselgroep op stap 

Vandaag hebben we met de vormselgroep een uitje en niet zomaar een 

uitje. We gaan naar de zusters van Moeder Teresa in Amsterdam en helpen 

de zusters bij hun werk onder de daklozen. Het wordt een heel bijzondere 

dag, waarvoor jullie een persoonlijke uitnodiging krijgen. 

 

11 november 20.00 uur                  ouderavond Eerste H. Communie 

We zijn al een aantal keren bijeen geweest en hebben verhalen gehoord 

van lang geleden. Verhalen die opgetekend zijn in de Bijbel. We hebben 

samen gebeden en zijn teruggegaan in de tijd. We hebben het over het H. 

Doopsel gehad en zo ons geloof wat opgefrist. 

Vanavond zal de ouderavond in het teken van de Bijbel staan. Worden de-

ze teksten ook nu nog gebruikt? Zijn ze nog actueel? Samen op ontdek-

kingstocht. We hopen dat we alle ouders mogen begroeten.  
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KINDERPAGINA 
 

De erfzonde. 
 

De vorige keer hebben we gelezen dat de mens ongehoorzaam was aan 

God. Door deze fout, deze zonde, van de eerste mensen is er veel stukge-

gaan. De aarde zelf is stukgegaan. Er gebeuren soms erge dingen waar 

niemand wat aan kan doen. Door de zonde van de eerste mensen kunnen 

alle mensen niet meer zo bij God zijn als tevoren.  

We kunnen ook zeggen: de mensen leven niet meer in de goedheid, in de 

genade van God. Ze laten zich niet altijd meer door Hem helpen. We heb-

ben daarvoor een woord. We noemen dat de erfzonde. 
 

De erfzonde is de zonde die alle mensen erven,  

omdat ze nakomelingen van de eerste mens zijn. 

 
Er is maar één mens, die deze zonde niet 

heeft geërfd. Dat is de heilige maagd Maria. 

Maria Onbevlekte Ontvangenis heet dit en 

de Kerk viert dat op 8 december.  

Alle andere mensen zijn besmet met de erf-

zonde. Dat is natuurlijk heel erg.  

Want nu kunnen de mensen niet meer in de 

hemel komen. We kunnen zeggen: 
 

Door de erfzonde verliest de mens de 

genade en kan hij niet in de hemel komen. 
 

Om te bidden  
 

Lieve Jezus, 

Door ons H. Doopsel is de erfzonde weggewassen. We kunnen door uw 

Kruisdood en Verrijzenis bij de Vader in de hemel komen. Vergeef ons 

Heer wanneer we opnieuw zonden doen. 

Leer ons meer ons hart voor U te openen. Amen. 
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2, 9, 16 en 23 nov. 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 verhalen 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?  
 

 Verkondiging        volwassenen 

 

1 november 10.00 uur   Koffie ochtend voor ouders van jonge kinderen 

November is al weer de laatste maand van het Kerkelijk jaar. Op het einde 

van deze maand vieren we het Kerkelijk Oudjaar en bij aanvang van de 

Advent beginnen we aan het Kerkelijk Nieuwjaar. Eigenlijk zouden we dan 

oliebollen moeten eten. Maar waarom loopt dit jaar niet synchroon met 

onze jaartelling? 

Deze ochtend gaat over het Kerkelijk jaar en alles wat we in november 

vieren. De rijkdom van onze Kerk ervaren! De kinderen komen met vra-

gen, maar kunnen wij de antwoorden geven?  

Weet dat jullie allen welkom zijn! Kleine kinderen kunnen meegenomen 

worden. 

 

7 november 20.00 – 21.45 uur                 Thema-avond 

7 november: We vieren in de kerk in Nederland de feestdag van de H. 

Willibrord.  

Hij is tevens patroonheilige van ons Aartsbisdom. Door hem is de evange-

lisatie in ons land begonnen. Vanavond zal diaken Nieuwenhuis over zijn 

roeping, over zijn leven komen vertellen. Misschien is het verhaal over 

Willibrord wel heel actueel in onze tijd! Zet U ook eens de stap over de 

drempel van het Trefpunt? U bent van harte welkom en u wordt met koffie 

en thee ontvangen. 

Let u op! We beginnen om 20.00 uur. 
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16 november 10.00 – 11.30 uur         …in ’t Voetspoor van Maria 
 

Op 16 juni 2002 werd de Italiaanse kapucijner 

monnik Pater Pio heilig verklaard. 

Pater Pio is een van de grootste figuren uit de kerk-

geschiedenis, en wel juist door zijn gehoorzaamheid 

tot het uiterste toe.  

Hij heeft zeer veel moeten lijden vanwege het mys-

tieke aspect dat bij hem bovenmatig aanwezig was 

en dat door de kerk – in die tijd – uiterst kritisch 

werd bekeken en als niet-authentiek werd beoor-

deeld. Daarom werd een heiligverklaring van Pater 

Pio voor onmogelijk gehouden.  

Deze morgen willen wij zijn bewogen leven belichten.  

Gezien de lengte van de presentatie willen wij u vragen op tijd (10.00 uur) 

aanwezig te zijn. U bent van harte welkom!   

 

26 november  10.00 uur            Bezinningsdag  

”Gods Menswording voor ons” 

Op de zaterdag voor het begin van de Advent houden we onze bezinnings-

dag. Sinds 1991 wordt er tweemaal per jaar een bezinningsdag georgani-

seerd; een rond de Advent en de andere in de Veertigdagentijd. 

We zijn erg blij dat Mgr. H. Woorts, hulpbisschop van ons Aartsbisdom, 

direct ”ja” zei op onze uitnodiging. Het was heel bijzonder, dat hij ook 

direct het thema aangaf:  

”Gods Menswording voor ons”. 

Opnieuw stil staan bij dit grote mysterie van ons geloof in de komende 

Adventstijd en past dit niet goed bij ons jaarthema …open je hart voor de 

Verlosser…?  

Het programma: 

10.00 uur H. Eucharistieviering 

11.00 uur Koffie / thee 

11.15 uur  Overweging 

12.15 uur Lunch met koffie/thee/soep 

13.30 uur Overweging 

14.30 uur Afsluitende viering 
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12.00 - 14.00 uur Aanbidding in de dagkapel. 

12.30 - 13.30 uur Gelegenheid om het Sacrament van Boete en Verzoening 

te ontvangen. 

Er is een apart kinderprogramma dat door jongeren van onze locatie ver-

zorgd zal worden. 

Opgave: Mevr. C. Nouwen   035-5416694  

   mevr. G. Nieuwenhuis  035-5420208  

   per mail: janengabrielle@planet.nl of in de doos in het portaal.  
 

Diaconie 

 

ALLERZIELEN 

De bekende monnik Anselm Grün heeft eens geschreven: ’De voorbeden 

voor de gestorvenen zijn een uitdrukking van de liefde en verbondenheid 

die we jegens hen gevoelen’. Inderdaad laten we hen niet los, zeker niet 

hen die ons dierbaar waren. We bidden voor hen en dat is iets dat zij ook 

van ons verwachten en hopen. Daarom geven we ook misintenties op: het 

offer van Jezus in de Eucharistie moge voor hen de drempel naar de hemel 

verlagen.  

Jaarlijks is er één dag waarop wij gezamenlijk voor hen bidden en dan 

vooral voor hen die ons in het afgelopen jaar ontvallen zijn. Dat doen we 

op Allerzielen, de dag na Allerheiligen waarop wij God danken voor allen 

die reeds in de hemel zijn. 

Woensdag 2 november wordt daarom ’s avonds in de kerk Eucharistie ge-

vierd voor de overledenen. We noemen nog eens de naam van de overlede-

ne en bevelen hem/ haar bij de Heer aan. Na afloop is er dan de mogelijk-

heid om naar het met fakkels verlichte kerkhof te gaan, eventueel met een 

lichtje dat bij binnenkomst in de kerk gekocht is. 

Namens de Memento-groep St. Jozef, 

Diaken J.A.M. Nieuwenhuis 

 

Gemeenschap 

Kerstactie 2011 
Met Kerstmis willen wij graag een attentie verzorgen aan medeparochianen 

van 80 jaar en ouder, aan zieken en aan hen die onze zorg en aandacht no-

mailto:janengabrielle@planet.nl
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dig hebben. Daarom komen leden van onze vereniging en andere mede-

werk(st)ers u om een bijdrage vragen in de periode van maandag 14 no-

vember tot donderdag 24 november a.s.. De actie wordt gehouden in de 

Maria Koningin en de H. Nicolaas voor parochianen van beide geloofsge-

meenschappen. 

Wanneer men u niet thuis mocht treffen kunt u uw bijdrage overmaken op 

banknummer 30.47.52.762 inzake Kerstactie. 

Mogen wij op u rekenen? 

Het bestuur van de R.K. Vrouwen Baarn 

 

Restauratie 

 

12 november 10-15 uur    Herfstfair 
 

Op zaterdag 12 november is er in het TREFPUNT weer een gezellige 

Herfstfair met heel veel mooie spulletjes. Uw cadeautjes voor de komende 

periode koopt u toch op de Fair? 

Zo is er koffie met overheerlijke appeltaart!  

U kunt ook taarten kopen die door parochianen met veel liefde zijn ge-

maakt. 

U kunt er mooie kettingen kopen, prachtige herfstboeketten, wijn, kerst-

kaarten (10 kaarten met envelop voor € 5,00 ’n koopje), er is een mooie 

serie kinderboeken te koop. 

En dat alles voor het goede doel…..de restauratie van de kerk! 

Wij zien u graag tijdens de herfstfair in het Trefpunt en…… 

Zegt het voort…..zegt het voort of neem uw vrienden en vriendinnen en 

buren mee…..hoe meer mensen hoe meer vreugd! 

Want……echt alles moet weg…..tegen iedere prijs als het moet….we gaan 

het niet weer inpakken om het weer op te slaan! 

Nu heeft u de gelegenheid om te kopen  dus sla u slag! 

 

 

 

 

 

Tot zaterdag 12 november in het Trefpunt van 10.00 – 15.00 uur! 

!!!!!!!!WIJ REKENEN OP EEN GROTE OPKOMST!!!!!!! 
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Als u nog iets moois voor de verkoop wilt aanbieden of als u nog een lek-

kere taart wilt bakken…..graag een tel. naar: 

Mevr. C. Nouwen  035-5416694 

 

Wist u dat de bloemengroep ook na de Herfstfair herfstboeketten verkoopt, 

maar wacht niet tot zaterdagavond of zondagmorgen na de H. Mis want 

dan zou u wel eens pech kunnen hebben omdat alles al verkocht is. Neem 

geen risico en kom ook naar de Herfstfair. 

 

Oecumene 

 

13 november 14.00 uur          Een feestelijke middag in de Nicolaaskerk 

 

Zoals u in het vorige Kerkvenster hebt kunnen lezen viert de Raad van 

Kerken Baarn haar 40 jarig jubileum. Ook in onze Nicolaaskerk, als waar-

nemer aangesloten bij de Raad van Kerken, vindt op zondag 13 november 

een feestelijk evenement plaats: 

                                             

”Het  Kerkenpad” 
m.m.v.”Slavisch Koor Byzantium”. 

 

Alle zeven aangesloten kerken zullen zich kort en 

op gevarieerde wijze presenteren. Er is zelfs een 

afvaardiging van een kerk uit Tsjechië aanwezig. 

Deze presentaties zullen worden afgewisseld met 

de prachtige gezangen van het Slavisch Koor 

Byzantium uit Soest. Dit is muziek waarbij u 

alleen maar de ogen hoeft te sluiten en u voelt 

zich in  hemelse sferen. Het is fijn dat dit evene-

ment in onze Nicolaaskerk kan plaatsvinden, 

want het is een kerk om trots op te zijn. Wij zijn 

de gastheer en hopen dat er vanuit onze parochie-

gemeenschap veel mensen komen kijken en luisteren en natuurlijk ook van 

de andere kerken. De toegang is kosteloos en vrij toegankelijk  voor ieder-

een.  
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Dit evenement  ”Het Kerkenpad” zal ongeveer anderhalf uur duren en na 

afloop kunt u met een kopje koffie/ thee en een plak cake gezellig napraten 

in het Trefpunt. Kortom: een mooie invulling van de zondagmiddag. 

De andere programmaonderdelen zijn: 

Donderdag 10 nov.:    Poëzieavond met pianobegeleiding  

Zaterdagmorgen 12 nov.:   ”Pelgrimswandeling” 

Dinsdag 15 en donderdag 17 nov.: Workshop Black Gospel 

Zaterdag 19 nov.:     Uitvoering Black Gospelkoor 

Achterin de kerk hangt een poster met het volledige programma. 

Voor nadere informatie kunt u mij bellen : 035-5417622 

Jacqueline van den Eshof (Jubileumcommissie Raad van Kerken) 

 

DE PAUS EN ZIJN GEBEDSINTENTIES 
 

 Voor de maand november: 

Dat de Oosterse Katholieke Kerken met hun eerbiedwaardige tradities 

meer bekendheid en waardering genieten als een geestelijke schat voor de 

hele Kerk. 

Dat het Afrikaanse continent zijn kracht vindt in Christus om gerechtigheid 

en verzoening tot stand te brengen, zoals dit door de Synode van de Afri-

kaanse Bisschoppen naar voren is gebracht. 

 
 

 
 

Ieder weekend na beide H. Missen geopend 
 

Nieuwe aanwinsten: 

 The Good Pope John XXIII (DVD) 

Johannes….. neem jezelf toch niet zo ernstig (boek) 
 

In november speciaal aandacht voor de pausen  

Johannes XXIII en Paulus VI. 
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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 30 okt. & 6 nov. 09.30; ouderavond 11 nov. blz. 5. 

Vrienden van Jezus 2, 9 en 16  nov. 08.00 uur. Zie blz. 7.  

Doe-middag  -- 14.00 uur.   

Kinderclub  31 okt, 7 & 14 nov. 18.45 uur. 

Vormselgroep 6 nov. Zie blz. 5 en 9 nov. 18.45 uur. 

Teen Challenge 13 nov. 19.30 uur.  

Jongeren  -- 20.00 uur. 

α-cursus   8 en 15 nov. 18.45 uur.  

Voetspoor  16 nov. 10.00 uur. Zie blz. 8. 

Ouders van Jonge kinderen 1 nov. 10.00 uur. Zie blz. 7. 

Thema-avond 7 nov. 20.00 uur. Zie blz. 7. 

Bijbellezen I  3 nov. 10.15 - 11.30 uur. 

Bijbellezen II  10 nov. 09.30 - 11.00 uur. 

Bijbellezen III  -- 20.15 – 21.30 uur. 

Meditatieavond  -- 19.30 uur.  

RKVB -- 20.15 uur.   

Herfstfair 12 nov.  Zie blz. 10. 

Bezinningsdag  26 nov. 10.00 uur. Zie blz. 8 

Bibliotheek Aansluitend aan de H. Mis in het weekeinde.  

Boekentafel  -- 

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        : 4 & 18 november  19.45 uur. 
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AGENDA H.H. MISSEN & VIERINGEN 
 

zaterdag        29 okt. 19.00 uur H. Mis.  

zondag          30 okt. 31
e
 zondag door het jaar.   

10.00 uur Hoogmis Mis in E opus 192 J.G. Rhein-

berger. 

16.30 uur Marialof. Zie blz.  

dinsdag          1 nov. Allerheiligen 19.00 uur H. Mis gregoriaans mis 

VIII.  

woensdag      2 nov. Allerzielen 19.00 uur H. Mis gregoriaans mis 

XVIII. 

vrijdag           4 nov. 10.00 H. Mis voor ouderen.  

zaterdag         5 nov. 19.00 uur H. Mis met samenzang.  

zondag           6 nov. 32
e
 zondag door het jaar. 

10.00 uur Hoogmis Choralmesse, A. Bruckner.  

zaterdag       12 nov. 19.00 uur H. Mis. 

zondag         13 nov. 33
e
 zondag door het jaar. 

10.00 uur Gezinsmis.  
 

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. 
 

HH. Martha en Maria parochie 
 

Parochiesecretariaat: Steenhofstraat 41, 3764 BJ Soest. 

Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 9 - 13.00 uur 

E-mail: info@MarthaMaria.nl tel. 035-6011320 

 

Spoedeisende zaken (ziekenzalving, overlijden of pastorale noodsituatie): 

Noodtelefoon HH. Martha en Mariaparochie dag en nacht bereikbaar:  

035-6035518. 

 

Voor doopsels, huwelijken, uitvaarten en stervensbegeleiding kan men zich 

tot pastoor Huitink wenden. 
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  

 

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? 

http://www.bing.com/images/search?q=kinderwagen&view=detail&id=0BDFA70597951299FA4349947E576EF99D56CD80&first=0&FORM=IDFRIR
http://www.bing.com/images/search?q=ziekenhuis&view=detail&id=D718608DEEBFE5FF837462F636D409E7ED94B6E1&first=0&FORM=IDFRIR
http://www.bing.com/images/search?q=H.+Communie&view=detail&id=3D91541AA9AD8754EDDE714475FB0B00296BF103&first=90&FORM=IDFRIR
http://www.bing.com/images/search?q=verhuisdoos&view=detail&id=8050BC645AC3404AC74DC34D3306FD505E5AE50C&first=0&FORM=IDFRIR
mailto:info@MarthaMaria.nl
mailto:pastoor@nicolaasnet.nl
mailto:diaken@nicolaasnet.nl
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Pastoraatgroep H. Nicolaas Baarn: e-mail: pastoraatgroep@nicolaasnet.nl  

Mevr. G. Nieuwenhuis tel.: 035-5420208 

Mevr. R. Knapen-Leus tel.: 035-5420234 

Mevr. M. Zwanikken    tel.: 035-5423907 

 

Locatieraad H. Nicolaas Baarn: 

P. Pouw voorzitter tel.: 035-6946350 

 

Locatiesecretariaat: Kerkstraat 17, 3741 AJ Baarn, ingang dagkapel. 

E-mail: secretariaat@nicolaasnet.nl; tel. 035-5412975   

Openingstijden:  dinsdag- en donderdagochtend van 9-12 uur.  

 

Beheerder Kerkhof H. Nicolaas Baarn:  

P.J.F. van der Kruijf, Torenlaan 23a, 3742 CR Baarn. 
 

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. 44-15 van 19 nov.-17 dec. uiterlijk 7 nov. 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 

 

BISDOMBEDEVAART 2012 NAAR LOURDES 

Wilt u meer weten? 

Kijk dan in het portaal of bij de dagkapel, waar de folders liggen, 

maar ook de website biedt de nodige informatie. De contactpersonen 

zijn te allen tijden bereid u nadere informatie te verstrekken of vragen te 

beantwoorden. 

Er is nog plaats, maar wacht niet te lang. 
 

mailto:pastoraatgroep@nicolaasnet.nl
mailto:secretariaat@nicolaasnet.nl
mailto:kerkvenster@nicolaasnet.nl

