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AANSTELLING TOT ACOLIET OP 8 DECEMBER 
 

Op het hoogfeest van de Onbevlekte Ontvangenis van Maria, zullen in on-

ze H. Nicolaas kerk, de verzorgers hun officiële aanstelling tot acoliet ont-

vangen.  

 

Tot 1972 maakte het acolitaat deel uit van de vier lagere wijdingen:  

Ostiarius of koster, Lector of lezer, Acoliet of misdienaar, Excorsist of 

bezweerder. 

De hogere wijdingen waren: subdiaken, diaken, priester.  

Deze zeven wijdingsgraden werden voor het eerst beschreven door paus 

Cornelius (251-253) 

 

Paus Paulus VI heeft in 1973 in het muto proprio: Ministeria quaedam, de 

vijf laagste wijdingsgraden, tot en met het sub-diaconaat, laten vallen. De 

wijdingen van acoliet en lector werden vervangen door de ’aanstelling’. In 

plaats van het sub-diaconaat, waarmee de wijdeling de verplichting tot het 

celibaat en tot het brevier aanging, kwam een extra gelofte van zuiverheid 

bij het ontvangen van de wijding tot diaken. 

 

Een aantal jaren geleden heeft pastoor Kolkman een paar verzorgers aan-

gesteld tot buitengewoon bedienaar van de H. Eucharistie. Hiermee kregen 

ze van hem de taak opgelegd om te helpen bij het communie uitreiken in 

de H. Nicolaas kerk. De aanstelling tot acoliet heeft niet alleen betrekking 

op de H. Nicolaas kerk, maar is een aanstelling die in heel de Rooms Ka-

tholieke kerk geldt. Daarmee zijn de aangestelde acolieten dus niet meer 

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

http://nl.wikipedia.org/wiki/Celibaat
http://nl.wikipedia.org/wiki/Brevier
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’beperkt’ tot de lokale geloofsgemeenschap, maar mogen zij ook in andere 

kerken de assistentie aan het altaar verrichten.  

 

In praktische zin zullen de nieuw aangestelde acolieten hun liturgische taak 

toch in de H. Nicolaas kerk verrichten. Met deze aanstelling zijn zij ook 

gerechtigd om zelfstandig de uitstelling te verrichten. De zegen in deze 

viering blijft echter voorbehouden aan de gewijde ambtsdrager, diaken of 

priester.  

 

Mag de aanstelling tot buitengewoon bedienaar worden gegeven door de 

pastoor, de aanstelling tot acoliet is een handeling die is voorbehouden aan 

de bisschop. We zijn dan ook heel blij dat onze Aartsbisschop, Mgr. Eijk, 

aan zijn hulpbisschop Mgr. Woorts toestemming heeft gegeven om de ver-

zorgers van onze locatie aan te stellen tijdens de H. Mis op het hoogfeest 

van Maria Onbevlekte Ontvangenis.  

Voorafgaand aan deze viering zal de hulpbisschop ook nog een avond met 

de verzorgers hebben om hen op de aanstelling voor te bereiden.  

 

Ik wil alle parochianen van harte uitnodigen om samen het hoogfeest en de 

acolieten aanstelling te vieren. 

A.J. Huitink, pastoor 

 

MISINTENTIES 
 

zo   20 nov. Gerard en Marian Boersma/ overl. ouders Ansinger-de Lange 

en hun zoon Paul/ Jan Bonhof/ Marretje Heijmen/ voor alle 

overleden familieleden/ overl. ouders Bonekamp/ overl. fam. 

Kuijer-Nagel/ voor mijn man, onze vader en opa Martin 

Hoogland. 

za   26 nov. Overl. ouders Kuijer-van den Hoed.  

zo   27 nov. Fam. Schothorst/ Gerard en Marian Boersma/ overleden fami-

lieleden en bekenden/ Gerardus Voskuilen/ Petrus Cornelis 

van Schadewijk/ overl. ouders Bonekamp/ ter ere van O.L. 

Vrouw van de Wonderdadige Medaille.  

vrij   2 dec. 10.00 uur: Voor de vrijwilligers van het R.K. Ouderenwerk. 
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 19.00 uur: Overl. ouders Ansinger-de Lange en hun zoon 

Paul.  

za     3 dec. Marie Agnes Manders-Russel. 

zo     4 dec. Fam. Bouwmeester-Hartman/ Gerard en Marian Boersma/ 

Jacoba Witte-Demes/ Everard en Caroline van Weede van 

Dijkveld/ Maurits van Weede/ Paula Heurkens-Witte/ overl. 

ouders Bonekamp/ A.G. Huurdeman/ mevr. Stassen-v.d. 

Bosch/ mevr. Tegelberg-Schölvinck/ overl. ouders Hilhorst-

Hartman/ Cor Roest. 

wo    7 dec. Anthon van Rijn. 

za   10 dec. Overl. ouders en familie/ overl. ouders Kuijer-van den Hoed. 

zo   11 dec. Fam. Schothorst/ Gerard en Marian Boersma/ overl. ouders 

Bonekamp/ Petrus Wilhelmus Diekman/ overl. ouders Daat-

selaar-Gieskens/ ter ere van Pater Bernard van Klaarwater. 

 

PAROCHIEKRONIEK 

 

Overleden: Marinus Valkenburg, 70 jaar 

  Nicolaas Willem Johannes Titus Bonekamp, 53 jaar 

 

MEDEDELINGEN 

 

Van het parochiebestuur 
 

Er is soms zo veel gebeurd en zo weinig te vertellen. Op 21 september 

hebben wij de openingsviering gehad in Soest. Een mooie viering waarbij 

de verschillende locaties elkaar weer iets beter hebben leren kennen. Ver-

volgens weer naar de bestuurstaken van alle dag. Er is een heleboel te rege-

len, na een dergelijke fusie. Het is belangrijk om beleid op elkaar af te 

stemmen. Bijvoorbeeld beleid rond de verhuur van de ruimten van de ver-

schillende locaties. Het kan natuurlijk niet zo zijn dat in de ene locatie 

meer kan dan in de andere, dat er onderlinge concurrentie komt. Daarnaast 

vormen die gebouwen een belangrijk deel van het vermogen van onze pa-

rochie. Wij moeten daar ook zorgvuldig mee om gaan. 
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Breed overleg en uitwisseling 

Op 23 november starten wij met een avond met alle locatieraden en pasto-

raatgroepen. Samen met het pastoraal team willen wij als bestuur een aan-

tal thema's bespreken en voorbereiden voor een impuls dag in 2012. Aan 

een aantal thema’s wordt al gewerkt door eerder opgestarte werkgroepen 

(financiën en gebouwenbeheer).  

 

Als bestuur spreken wij ook twee keer per jaar met (leden van) de locatie-

raad en pastoraatgroep per cluster van drie locaties. In 2012 willen wij ook 

een overleg van vicevoorzitter met voorzitters van de locatieraden starten. 

Centrale thema's die besproken worden: de invulling van het pastoraal be-

leidsplan, beheer van gebouwen en financiën en de onderlinge communica-

tie. Ieder van ons moet in de nieuwe samenwerking weer in de eigen rol 

groeien. Hiervoor is tijd nodig. Wij hopen dat de impuls dag daartoe een 

goede bijdrage zal geven. 

 

Bezoek aan het aartsbisdom 

Op 19 oktober jl. is uw bestuur op uitnodiging van Mgr. Eijk en zijn staf 

op bezoek geweest op het aartsbisdom. Wij hebben daar een prettig ge-

sprek gehad met Mgr. Eijk, Mgr. Woorts en Mgr. Hoogenboom. Hierbij 

hebben wij eerst besproken hoe de stand van zaken is in de parochie, bij de 

locatieraden en pastoraatgroepen en op gebied van financiën en gebouwen. 

Hierbij is benadrukt dat een fusie als de onze altijd een aanslag is op tijd 

van de mensen die daarbij betrokken zijn. Vanuit de bisdom-staf wordt dat 

zeker niet onderschat. 

 

Liturgisch beleid 

Ook is het pastoraal beleidsplan aan de orde gekomen. De manier waarop 

wij als parochie daar invulling aan geven past in het liturgisch beleid van 

het bisdom. Ook voor de toekomst verwachten wij geen grote problemen. 

Wel zien alle deelnemers dat er een groeiend tekort aan priesters zal zijn, 

dat dit tekort ook heel snel gaat toenemen en dat ook onze parochie op enig 

moment keuzes moet maken. Hierbij kunnen wij wel verwachten dat vanuit 

het bisdom soms keuzes voor ons genomen worden. Zij willen daarmee 

voorkomen dat het maken van een dergelijke keuze een splitsing in de pa-

rochie teweeg zal brengen. 
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Het bezoek aan het de bisdom-staf is afgesloten met een maaltijd en een 

bezoek aan het vernieuwde pand aan de Maliebaan 40 en 42.  

Als bestuur hebben wij dit bezoek nuttig en verhelderend ervaren. 

Baudouin Knaapen, Vicevoorzitter 

 

Samen in de naam van Jezus … door Maria 

Nieuws van de pastoraatgroep. 
 

De pastoraatgroep bestaat in januari officieel een jaar.  

Maar misschien is het nog niet voor iedereen duidelijk wat een pastoraat-

groep doet. 

 Allereerst zijn wij er voor U. Voor alle parochianen van de locatie H. 

Nicolaas Baarn. Voor vragen, ideeën, opmerkingen, kritiek etc. kunt u 

bij ons terecht. 

 Maar we zijn er ook voor de pastoor. Als hij ideeën, opmerkingen, vra-

gen etc. heeft betreffende de liturgie of het pastoraat, komt hij bij ons. 

 Het invullen van het rooster voor de vieringen wordt door de pastoraat-

groep gedaan. Het zoeken naar priesters hoort hier bij. 

 We hebben onderzocht of er vaker geleide Aanbidding kan komen. We 

stellen voor dit vier keer per jaar te doen. Blijf op het Kerkvenster let-

ten voor wat de data betreft. 

 Het afgelopen jaar hebben we met de meeste groepen contact gezocht. 

Er wordt veel gedaan binnen onze locatie. Maar …… we hebben echt 

heel hard medewerkers nodig.  

Voor het ouderenwerk, voor het ziekentriduüm, voor missie en ontwik-

keling, voor de kleine klusjes die binnen de kerk of buiten rondom de 

kerk gedaan moeten worden. Ook al heeft iedereen het druk, misschien 

is het toch wel mogelijk om ”wat” tijd vrij te maken. U doet het voor 

O.L. Heer, voor de locatie en uiteindelijk ook voor uzelf. Want wan-

neer je geeft, krijg je veel terug. 

 We hebben meegewerkt aan de openingsviering van de HH. Martha en 

Maria parochie. De vlag die toen gepresenteerd werd, zal op zondag 11 

december nogmaals getoond worden en opgehangen. 

 We hebben contact, wat de catechese betreft, met pastoraal werkster 

Wies Sarot. Op deze manier is er ook contact met de andere locaties 
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ontstaan. Bij de Alpha cursus zijn cursisten uit onze hele omgeving. Bij 

de nieuwe cursus ”Op reis in het land van geloven” zal Wies met ons de 

cursus presenteren. Elders in dit Kerkvenster kunt u meer lezen over 

deze cursus. 

 We hebben contact met de Aloysiusschool gehad. Helaas, de directeur 

gaat weg en we moeten wachten tot de opvolger er is. Maar we kunnen 

wel allen bidden, dat er een directeur mag komen, die ook zelf gelovig 

is en dit mee wil uit dragen. 

 We komen meestal een keer per veertien dagen bij elkaar om te over-

leggen. Om naar vragen te kijken of om zelf initiatieven te nemen. 
 

We kunnen dit niet zonder gebed. Wilt u voor ons bidden dat wij onze taak 

zo goed mogelijk kunnen vervullen? 

De pastoraatgroep:  

Rosalien Knapen 5420234, Gabriëlle Nieuwenhuis 5420208 en Marga 

Zwanikken 5423907 

 

Liturgie 
 

woensdag 14 december          wijzing tijdstip vieringen 

- Eucharistie om 08.45 uur in plaats van 19.00 uur; 

- de vespers van 18.30 uur vervallen deze avond.  

- Het rozenkransgebed in de dagkapel om 19.30 uur gaat gewoon door.  
                                     
2 december 10.00 uur      H. Mis voor ouderen 

De laatste 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 elkaar daarna in een gezellige ambiance te ontmoeten in het Trefpunt. 

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

ge de kou wijken we uit naar de dagkapel waar het behaaglijk is. 

U komt toch ook? 
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4 december 10.00 uur             Gezinsmis 

Van harte wordt iedereen uitgenodigd voor de Gezinsmis december in de 

H. Nicolaaskerk in Baarn.  

                     

 
 

”Maak je klaar” 
 

Het is de 2
e
 zondag van de Advent en in deze tijd bereiden wij ons voor op 

Kerstmis: De geboorte van Jezus, onze Redder. Open je hart voor Hem!! 

Voor de allerkleinsten is een crèche, waar u uw kind ook tijdens de H. Mis 

heen kunt brengen. 

Na de Mis is iedereen van harte welkom in het Trefpunt om elkaar te ont-

moeten en bij te kletsen onder het genot van koffie, thee of limonade. 

Wij hopen met velen de Eucharistie te mogen vieren. 
 

Verkondiging                            jeugd 

 

23 en 30 nov. 7 en 14 dec. 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 aanslui-

ten?  
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KINDERPAGINA 
  

God belooft een Verlosser. 
 

Na de zonde van de eerste mensen is het niet meer zo fijn op aarde. De 

mensen kunnen niet meer helemaal goed zijn.  

En alle mensen moeten sterven. Zal dit altijd zo blijven? 

Wil God nu niets meer met de mensen te maken hebben? 

Nee hoor, God blijft van de mensen houden. 

 

 

God belooft dat Hij de mensen weer zal helpen. 

Hoe zal Hij dat doen? 

God belooft aan de mensen een Verlosser.  

 

God stuurt deze Verlosser niet dadelijk naar de mensen.  

Hij wil de mensen eerst voorbereiden op de komst van de Verlosser. 

Daarvoor kiest God het Joodse volk uit. 

God sluit een verbond met het Joodse volk. 
 

Wat is een Verlosser?  

Als je een spelletje speelt bijvoorbeeld met een 

put of een gevangenis, dan mag een ander je 

redden. Je verlossen, je mag weer mee doen. 

God belooft ons de Verlosser die het goed gaat 

maken tussen God en de mens.  

En deze Verlosser is Jezus! 

 

Om te bidden  
 

Lieve Heer, 

We kunnen het ons bijna niet voorstellen dat alles goed is.  

Dat er geen pijn en verdriet meer is. U vraagt aan ons of wij zo goed moge-

lijk willen leven. Zoals U het graag heeft. Dan zal de wereld er al veel 

mooier uitzien. Ik bid voor alle mensen die in nood zijn. Amen. 
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Hallo jongedame of jongeheer 
 

Woensdag 23 november ben je welkom bij de 

 

DOEMIDDAG 
 

Van 14.00 uur tot 15.30 uur 
 

In het Trefpunt, 
achter de Nicolaaskerk. 

Ingang: Johannes Vermeerlaan 
 

MAAK JE KLAAR VOOR HET FEEST! 
 

Het is bijna Advent en in die weken bereiden we ons voor op het grote 

feest van  

De geboorte van Jezus. 
Wil je mee doen met deze voorbereiding? 

Kom dan naar ons toe. De deur staat uitnodigend open.  
En neem gerust een vriendje of vriendinnetje mee! 
 

Mevrouw Aleid  030 2283015 

Mevrouw Rosalien   035 5420234 

 

Vormselgroep bij de zusters van Moeder Teresa 
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Zondag 6 november ging de vormselgroep naar de zusters van moeder Te-

resa in Amsterdam. We gingen met de trein. Toen we bij het station in 

Amsterdam waren, gingen we er lopend naar toe. Eerst wisten we niet waar 

we heen moesten gaan. We waren na een tijdje lopen bij de zusters.  

Toen we daar aankwamen gingen we naar de kapel. Daar hebben we toen 

gebeden bij het Allerheiligste, gezongen en 3 tientjes van de rozenkrans 

gebeden. Het laatste tientje werd speciaal voor ons en onze parochie gebe-

den. Toen gingen we naar de keuken, om ons voor te bereiden, voor de 

daklozen die daar kwamen eten als ze geen eten hadden. Dat doen ze elke 

dag. Toen gingen we naar de grote kamer waar ze steeds eten. En daar 

deelden we de borden uit met eten erop. Daarna hebben we alles afgewas-

sen. Toen kwam de tweede groep en dat ging het zelfde als de eerste. 

Daarna hebben we alles schoon gemaakt. We gingen toen mee met één van 

de zusters en mochten we wat vragen stellen. Ik noem een paar vragen: 

- Hoe komen jullie aan het eten wat jullie aan de armen mensen geven. 

De zuster zei dat ze alles wat over was bij de bakker kregen en dat ze 

dat gaven en dat doen ze ook bij de slagerij. En ze hadden een keer een 

envelop gevonden en daar zat 450 euro in. 

- Hoe ziet een dag eruit van een zuster. Ze staan altijd om 04:40 uur op 

en dan gaan ze om 5 uur in de kapel zitten. Om te mediteren en te bid-

den. Daarna hebben ze wat vrije tijd om iets voor zich zelf te doen. 

Dan bereiden ze zich voor op het eten dat ze gaan geven. Dan gaan ze 

weer bidden. En om 22:00 uur of eerder gaan ze naar bed.  

Ik vond het een geslaagde dag. 

Frederik                  
 

Hallo jongedame of jongeheer 
 

Woensdag 14 december ben je welkom bij de 

  

DOEMIDDAG 
 

Van 14.00 uur tot 15.30 uur 
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In het Trefpunt, 
achter de Nicolaaskerk. 

Ingang: Johannes Vermeerlaan 

      

Nog maar 10 dagen en dan is het zover: 

          Jezus wordt geboren. 
Samen  bereiden we Hem een mooie ontvangst. 
Wil je weten hoe dat gaat gebeuren? 
 

Kom dan naar ons toe en doe mee.  
En neem gerust een vriendje of vriendinnetje mee! 
 

Mevrouw Aleid  030 2283015 Mevrouw Rosalien   035 5420234 

 

Verkondiging        volwassenen 

 

7 december 10.00 uur   ….in ’t Voetspoor van Maria  

Deze ochtend zal er over de Profeet Jesaja verteld worden. Eén van de gro-

te profeten uit het Oude Testament. Jesaja wordt ook wel de Messiaanse 

profeet genoemd, omdat veel van de profetieën in het boek Jesaja spreken 

over de komst van de Messias. Hij was een profeet, die geen blad voor zijn 

mond nam en heel duidelijk was in zijn uitspraken. 

Wie was deze profeet? Waar en wanneer werd hij ”geroepen” door God? 

Met name de profetieën uit de hoofdstukken 6 en 7 worden besproken. 

U bent van harte welkom op 7 december om 10.00 in het Trefpunt, achter 

de kerk.  

 

12 december 20.00 – 21.45 uur                 Thema-avond 
Het thema deze avond is: ”Engelen”. In de Advent horen we over het be-

zoek van de engel aan Maria. We kunnen lezen over de engel en Jozef. Met 

kerstmis horen we over de engelen die de herders waarschuwden. In de 

Bijbel komen we veel engelen tegen. Er wordt gesproken over engelen, 

aartsengelen, serafijnen, cherubijnen en anderen. Op deze avond gaan we 

ons in de engelen verdiepen.  

U bent opnieuw van harte welkom! 
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13 december 10.00 uur        Ouders van jonge kinderen 

Dit jaar ontdekken we met elkaar de vele heiligen en zaligen die in de Kerk 

herdacht worden bij hoogfeesten, feesten, verplichte gedachtenissen en 

vrije gedachtenissen. Maar ook horen we van elkaar de problemen, waar 

we als ouders mee te maken hebben.  

We geven elkaar tips en horen over nieuwe liedjes, gebedenboekjes, cd’s 

en nieuwe websites. Zo bemoedigen we elkaar om in ons dagelijkse leven 

antwoorden op vragen te kunnen geven. Om op een creatieve manier het 

geloof door te geven in onze gezinnen. 

We staan er niet alleen voor maar mogen het samen doen. 

 

13 december 13.00 – 14.30 uur           Meditatie door pater Bots S.J. 

Vandaag mediteren we over het thema: 

”Genadestoel als lijdende Drie-eenheid” 
De meditatie wordt gevolgd door een korte aanbidding van het Allerheilig-

ste en afgesloten met een Eucharistieviering. 

Voorafgaand aan de meditatie is er gelegenheid tot het ontvangen van het 

sacrament van Boete en Verzoening. 

 

26 november  10.00 uur              Bezinningsdag met Mgr. Woorts  

”Gods Menswording voor ons”  

Dit is het thema deze dag.  

26 november is de laatste dag van het Kerkelijk jaar. Aan de vooravond 

van de Advent zal Mgr. Woorts met ons nadenken over Gods menswor-

ding, wat we met Kerstmis vieren.  

Het is zo’n groots gebeuren dat het goed is om bij aanvang van de Advent 

hierbij stil te staan en ons hart te openen voor Gods boodschap.  

Wat wil deze boodschap mij persoonlijk zeggen? 

Gelukkig hebben we dan gedurende de Advent, de tijd om hierover te me-

diteren, om zo toe te groeien naar de dag dat we de geboorte van Jezus 

vieren. Voor de kinderen wordt er een apart programma verzorgd door 

enkele van onze jongeren. De dag begint om 10.00 uur en duurt tot onge-

veer 14.45 uur. Opgave bij mevr. Nouwen 035-5416694 of mevr. Nieu-

wenhuis 035-5420208 of in de doos in het portaal. 
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Wilt u uw geloof verdiepen.. ? 
 

Durft u een uitdaging aan..? 
 

Dan is dit bericht zeker iets voor u..! 
 

Geloven is een uitnodiging om op weg te gaan, op weg in en naar 
het koninkrijk van God. 
Op weg gaan betekent dat je het vertrouwde meeneemt, maar ook 
dat je vertrouwde zaken achterlaat om nieuwe wegen te gaan en je 
laat inspireren door wat er onderweg gebeurt. 
Op weg gaan betekent anderen ontmoeten die ook op zoek zijn, dus 
tochtgenoten zijn. 
Samen op weg met tochtgenoten betekent ontdekkingen doen, die 
van belang zijn voor het eigen leven, voor de reis die we maken naar 
het eeuwig leven bij God. 
Voor hen, die zich met tochtgenoten in het geloof willen verdiepen, 
begint op 11 januari 2012 de cursus 

Op reis in het land van Geloven. 

De bijeenkomsten staan in het teken van ”De vallei van de verhalen 
en de berg van Godsontmoeting”, hetgeen betekent dat we samen 
een reis door de Bijbel gaan maken. 
Voor het volgende seizoen staan weer andere punten op het pro-
gramma. Hierbij de data van samenkomst in 2011, om alvast in uw 
agenda te noteren: 11 en 25 januari, 8 en 22 februari, 7 en 21 maart, 
11 en 25 april, 9 en 23 mei. 
Op  14 december a.s.  is er een informatieavond in het Trefpunt, 
gelegen achter de Nicolaaskerk, ingang Joh. Vermeerlaan. Aanvang 
20.00 uur. U bent van harte welkom. 
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Diaconie 

 

OPBRENGST KLEDINGINZAMELING 

De kledinginzameling van Sam’s Kledingactie voor ”Mensen in Nood”  op 

24 & 25 oktober in Baarn heeft 3000 kilo opgebracht. Van het depot in het 

Poorthuis werd over het volle voorbije jaar 2315 kg. opgehaald.  

Hartelijk aan iedereen die hieraan heeft bijgedragen!    

 

De in oktober gehouden collecte van MISSIO bracht € 315,-- op, waarvoor 

hartelijk dank. 

 

ADVENTSACTIE: WATER TEGEN DROOGTE 
 

Het is vrijwel niemand ontgaan: er zijn 

grote humanitaire problemen in Afrika 

vanwege de extreme droogte. Niet al-

leen in de Hoorn van Afrika veroorzaakt 

het uitblijven van de regen echter hon-

gersnood: ook bijvoorbeeld in het bis-

dom Lodwar in Kenia hebben de men-

sen moeite om hun gezin te eten en te 

drinken te geven. Zo is de gemiddelde 

afstand die bewoners van het gebied Turkana moeten afleggen naar water-

bronnen toegenomen van 1.3 kilometer naar 7.5 kilometer in januari 2011. 

De bisschop, Mgr. Patrick Harrington, zet zich al jaren actief in om de 

mensen in zijn bisdom te helpen zich te ontwikkelen. Via de parochies 

kunnen de bisschop en zijn medewerkers de lokale bevolking goed berei-

ken. Zo is een sterk netwerk ontstaan, dat op allerlei fronten actief is. 

Watervoorziening voor gevarieerder dieet 
De voedselsituatie van de mensen in dat gebied is op dit moment slecht. De 

droogte maakt hen kwetsbaar omdat ze afhankelijk zijn van de traditionele 

gewassen maïs en sorghum. In het pastorale plan van het bisdom heeft de 

bisschop nadrukkelijk aandacht besteed aan manieren om de bevolking 

weerbaar te maken tegen de droogte. De Adventsactie wil daarbij graag 

helpen door geld in te zamelen voor een watervoorzieningsproject. Er wor-
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den vier waterputten geboord en pompen geïnstalleerd. Daarmee kunnen 

nieuwe percelen landbouwgrond van water worden voorzien. Op deze 

nieuwe percelen zullen ook andere gewassen worden verbouwd dan de 

traditionele, bijvoorbeeld voedzame mango’s en avocado’s. Er zijn inmid-

dels vier tuinen aangelegd en de grond is geprepareerd voor het zaaien en 

planten. 

Het waterproject draagt bij aan een grotere voedselzekerheid voor de men-

sen en dieren in dit gebied. Het is bovendien een prachtig voorbeeld van de 

veerkracht van de lokale gemeenschap en van de solidariteit van de katho-

lieke kerk met de mensen in haar nabijheid. Zo kunnen de mensen in het 

bisdom Lodwar straks een deel van de droogteproblemen zelf opvangen. 

Er is in totaal € 30.000 nodig voor de vier putten. 

Jan Houben, pastoraal werker 

N.B. Vanaf de eerste zondag van de advent staat de offerkist in het 

portaal van de H. Nicolaaskerk, Baarn.  
 

Gemeenschap 

 

Geachte medeparochianen, 

De locatieraad van de Maria Koningin geloofsgemeenschap heeft besloten 

vanwege persoonlijke verschillen met het bestuur van de R.K. Vrouwen 

Baarn geen adressen meer door te geven voor de jaarlijkse kerstactie in hun 

gemeenschap.  

Hiermee dupeert zij vele ouderen en zieken en anderen die in een moeilijke 

tijd aandacht nodig hebben. Wij betreuren dit besluit.  

In 1959 is de H. Nicolaasparochie gesplitst in de H. Nicolaasparochie en de 

Maria Koninginparochie. Toen is er een uitwisseling van adressen tot stand 

gekomen.  

 

De R.K. Vrouwen Baarn is een zelfstandige vereniging voortgekomen uit 

het Katholiek Vrouwengilde. Zij neemt dus zelfstandig besluiten.  

Om geld voor de kerstactie op te halen komen wij bij iedereen aan de deur: 

jong, oud, ziek. Er is geen verschil. Op deze manier draagt iedereen bij. 

Deze gift kan deels voor uzelf, maar zeker voor een ander zijn.  

Het is een sociaal meedoen binnen de parochie. Wij zijn er voor elkaar.  
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De locatieraad van de Maria Koningin meent dat het anders moet en wil 

plotseling geen medewerking meer verlenen.  

In tegenstelling tot eerdere berichten wordt er dit jaar niet gecollecteerd. 

De vrouwenvereniging verzorgt deze actie al ca. 65 jaar en een goede huis-

vrouw heeft altijd iets achter de hand voor slechte tijden. Zo ook deze ver-

eniging.  

 

Het bestuur van de R.K. Vrouwen Baarn heeft besloten nog 1 jaar met het 

verzorgen van de kerstpakketten door te gaan. Ook voor parochianen van 

de Maria Koningin. Wij kunnen door hun beslissing ons er niet mee ver-

enigen, dat een lid van de Maria Koningin, dat kerkt in de Nicolaas geen 

pakketje krijgt en andersom. Je zult maar buren zijn! 

Ten slotte danken wij u allen voor uw inzet en uw bijdrage. In het bijzon-

der diegenen die dit de laatste jaren hebben verzorgd. 

Het bestuur van de R.K. Vrouwen Baarn, 

M.M.W. Daatselaar-Hilhorst 

C. Kolders-Verschoor 

C.G. Nouwen-van Schaik 

J.Th. Schrauwers-Blaauwgeers 

 

21 november 20.15 uur                                                Bingoavond RKVB 

Op deze maandagavond wordt de jaarlijkse bingo - deze keer in sinter-

klaassfeer- voor de leden van de R.K. Vrouwen Baarn gehouden.  

De opbrengst is dit jaar bestemd voor de missie van pater van Oostrum. Er 

zijn prachtige prijzen te winnen en u steunt het missiewerk, dus het bestuur 

verwacht u allen. 
 

Oecumene 

 

zaterdag 19 november     Uitvoering Black Gospelkoor 
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Black Gospel concert voor iedereen  
Op zaterdag 19 november van 20.00 tot 23.00 uur is de uitvoering in de 

Paaskerk.  

De kaarten voor deze uitvoering zijn € 7.50 p.p. en te koop bij Pelgrim 

Baarn (Brinkzicht 19, Baarn)  

Wil je Black Gospel beleven vanuit je tenen, wil je zingen, horen, voelen 

en meedoen...?  

Schrijf je dan in voor deze workshop, met vrienden en vriendinnen.  

De kosten zijn € 25.- p.p. 

Stuur voor de aanmelding een mailtje naar: arhooimeijer@casema.nl  

 

Mocht het zo zijn dat (bv bij meerdere kinderen uit een gezin) de prijs een 

bezwaar is, dan kun je contact opnemen met J. van den Eshof en is er even-

tueel over de prijs te praten. 

Mailadres J. van den Eshof:  jacqueline@ansinger.nl Tel.nr:  035-5417622 

 

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. 

 

Voor de maand december: 
Dat alle volken door onderling begrip en respect mogen groeien in een-

dracht en vrede. 

mailto:arhooimeijer@casema.nl
mailto:jacqueline@ansinger.nl
http://www.katholiek.org/pictures/wapen-b16-groot.gif
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Dat kinderen en jongeren boodschappers van het Evangelie mogen zijn, en 

dat hun waardigheid steeds wordt gerespecteerd en tegen iedere vorm van 

geweld en uitbuiting beschermd. 

 
 

 
 

Ieder weekend na beide H. Missen geopend 
 

In november speciaal aandacht voor de pausen  

Johannes XXIII, Paulus VI en Johannes Paulus I ; 

in december voor de pausen Pius X, XI en XII. 
 

 

Afsluiting oktobermaand 

 

Het gebeurt niet vaak dat de oktobermaand op een zo feestelijke wijze 

wordt afgesloten, maar daar was alle reden toe. In het kader van de voorbe-

reiding van de bisdom bedevaart naar Lourdes worden in veel kerken spe-

ciale plechtigheden gehouden. Zondag 30 oktober was de Martha en Maria 

parochie aan de beurt en kwam Mgr. Eijk naar Baarn voor een plechtig lof, 

inclusief de avondvespers, het avondgebed van de Kerk, en lichtprocessie. 

 

                
Zoals pastoor Huitink het voor de lichtprocessie zei: We hebben een blij 

geloof, dat we ook mogen laten zien en daarom gaan we met de lichtpro-

cessie niet door de kerk, maar buiten om. Alle kerkgangers werden voor-
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zien van een kaars met het bekende Lourdeslampion om de vlam tegen de 

wind te beschermen. 

Na de zegen maakte de bisschop nog een praatje met de kerkgangers. 

Al met al een mooie viering en voor herhaling vatbaar. 

Een parochiaan. 

 

                                     
                             

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. 
 

Ten slotte: 

In de Advent zingen we onder het communie-uitreiken op de zondag het 

oude maar o zo mooie Rorate Cæli desuper.  

Hieronder volgt de tekst in het Latijn en de vertaling: 

 

Refrein: 

Rorate Cæli desuper, et nubes pluant iustum. 

Dauwt, hemelen, uit den hoge; en wolken, regent de Gerecht. 
 

1. Ne irascáris Dómine, ne ultra memineris in iquitatis: ecce civitas 

Sancti facta est desérta: Sion desérta facta est, ierusalem desolata est: 

domus sanctificationis tuæ et gloriæ tuæ, ubi laudaverunt te patres 

nostri. Refrein 
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Wees niet vertoornd, Heer, gedenk niet langer onze schuld. Zie, de 

stad van de Heilige is een woestenij geworden, Sion is een woestenij 

geworden. Jeruzalem is verlaten, het huis van Uw eredienst en Uw 

glorie, waar onze vaderen U loofden. 

  

2. Peccavimus, et facti sumus tamquam immúndus nos, et cecidimus 

quasi fólium univérsi; et iniquitátes nostræ quasi ventus abstulérunt 

nos; abscondisti fáciem tuam nobis, et allisisti nos in manu iniquitátis 

nostræ. Refrein 

 

Wij hebben gezondigd en wij zijn als onreine geworden, en als bla-

deren zijn wij allen afgevallen, onze zonden hebben ons, als een wind-

vlaag, meegesleurd. Gij hebt Uw gelaat voor ons verborgen en ons 

verpletterd onder de druk van onze schuld. 

 

3. Vide Domine afflictiónem pópuli tui et mitte quem missúrus es: emitte 

Agnum dominatorem terræ, de petra desérti ad montem filiæ Sion, ut 

áuferat ipse iugum captivitátis nostræ. Refrein 

 

Zie, Heer, de ellende van Uw volk, en zend Hem die Gij voornemens 

zijt te zenden: zend het Lam, de beheerser der aarde, uit de rots der 

woestijn naar de berg van Sion’s dochter, om zelf het juk van onze sla-

vernij weg te nemen. 

 

4. Consolamini, consolamini, pópule meus: cito véniet salus tua. Quare 

mæróre consúmeris, quia innovávit te dolor? Salvábo tew, noli timére, 

ego enim sum Dóminus Deus tuus, Sanctus Israel, redémptor tuus. Re-

frein 

 

Troost u, troost u, Mijn volk! Weldra zal uw redding komen. waarom 

wordt gij door droefheid verteerd, grijpt de smart u opnieuw aan? Ik 

zal u redden, wees niet bevreesd: Ik ben immers de Heer uw God, de 

Heilige van Israël, uw Verlosser. Refrein 
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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.) 

19 – 20 november boekentafel na de H. Mis. 

   Black Gospel concert voor iedereen. Zie blz. 16.  

20 november  E. H. Communievoorbereiding 08.30 uur!! 

21 november  Kinderclub 18.45 uur. 

   RKVB 20.15 uur. Zie blz. 16. 

23 november  Vrienden van Jezus 08.00 uur. 

   Doe-middag 14.00 -15.30 uur. Zie blz. 9. 

   Vormselvoorbereiding 18.45 uur. 

24 november  Bijbellezen II  09.30 - 11.00 uur. 

25 november  Jongeren 20.00 uur. 

26 november  Bezinnings-dag 10.00 uur. Zie blz. 12. 

28 november  Kinderclub 18.45 uur. 

Bijbellezen III 20.15 – 21.30 uur. 

30 november  Vrienden van Jezus 08.00 uur. 

1 december  Bijbellezen I 10.15 - 11.30 uur. 

4 december  E. H. Communievoorbereiding 08.30 uur!! 

7 december  Vrienden van Jezus 08.00 uur. 

   In ’t voetspoor van Maria zie blz. 11. 

   Vormselvoorbereiding 18.45 uur. 

8 december  Bijbellezen II  09.30 - 11.00 uur. 

11 december  E. H. Communievoorbereiding 08.30 uur!! 

12 december  Kinderclub 18.45 uur. 

Thema-avond 20.00 uur. Zie blz. 11. 

13 december  Ouders van jonge kinderen 10.00 uur. Zie blz. 12. 

   Meditatieviering Pater J. Bots 13.00 uur. Zie blz. 12  

14 december  Vrienden van Jezus 08.00 uur. 

   Doe-middag 14.00 uur. Zie blz. 10. 

   Vormselvoorbereiding 18.45 uur. 

15 december  Bijbellezen II  09.30 - 11.00 uur. 
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16 december  Jongeren 20.00 uur. 

17 – 18 december boekentafel na de H. Mis. 

 

Repetitie koren: 

Kinderkoor de Kerkuiltjes: vrijdags  19.00 uur.  

Volkszangkoor       : donderdags  18.15 uur. 

Cantate Domino       : donderdags 19.30 uur. 

Familiekoor        : 2 december  19.45 uur. 
 

AGENDA H.H. MISSEN & VIERINGEN 
 

zaterdag       19 nov. 19.00 uur H. Mis met samenzang.  

zondag         20 nov. Christus Koning van het heelal.   

10.00 uur Hoogmis Missa in honorem Sti Nicolaï, 

Sechsviertelmesse, J. Haydn. 

zaterdag       26 nov. 10.00 uur H. Mis. Zie blz. 12. 

19.00 uur H. Mis.  

zondag         27 nov. 1
e
 zondag van de Advent. 

10.00 uur Hoogmis gregoriaans Mis XVII  

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

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

zondag           4 dec. 2
e
 zondag van de Advent. 

10.00 uur Gezinsmis. Zie blz. 7. 

donderdag     8 dec. Hoogfeest van Maria Onbevlekte Ontvangenis 

19.00 uur Gezongen H. Mis Missa quator vocum 

”Exultate Deo”, F. Cosset. Zie blz. 1. 

zaterdag       10 dec. 19.00 uur H. Mis. 

zondag         11 dec. 3
e
 zondag van de Advent, zondag Gaudete. 

   10.00 uur Hoogmis gregoriaans Mis XVII.  
 

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. 
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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.  

 

  
 

   
 

  
 

 
  

 
 

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): 

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
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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  

 

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. 44-16 van 17 dec. – 21 jan. 2012 uiterlijk 5 

dec. 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 

mailto:pastoor@nicolaasnet.nl
mailto:diaken@nicolaasnet.nl
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mailto:secretariaat@nicolaasnet.nl
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