
      
 

 

         

  

  

 

 

 

 
 

Jaargang 44, nr. 16 van 17 december-   21 januari 2012  

 

OPEN UW HART VOOR DE VERLOSSER 

 

Als een oproep is deze tekst al enkele maanden te zien boven de deur 

waardoor u de Nicolaaskerk binnen gaat. Het klinkt als een uitnodiging 

voor u om zich bewust zich te zijn dat u op dat moment Iemand gaat ont-

moeten, die uw Verlosser wil zijn. U zoekt Hem op en Hij ontvangt U in 

zijn huis. Daarbinnen hoort u dat zijn naam Jezus is en dat Hij de Zoon van 

God genoemd wordt. Dat is nogal wat. Het feit dat u Hem opzoekt en Hem 

een bezoek brengt is al een teken dat Hij voor u iets betekent. Dat geldt 

zeker voor diegenen die Hem regelmatig een bezoek brengen. Maar ook als 

dat slechts een enkele keer gebeurt, is het toch een moment waarop u Hem 

opzoekt. Dát u Hem opzoekt, vindt Hij bijzonder. En omdat Hij graag uw 

Verlosser wil zijn, is Hij ook dan heel blij dat u Hem bezoekt. Daarom durf 

ik zelfs te zeggen dat Hij naar u uitkijkt. Misschien vindt u dat wat vreemd 

en vraagt u zich af: wat wil Hij van mij? Als u goed naar Hem kijkt, dan 

weet u het wel: Hij wil graag met u mee gaan door het leven, uw metgezel 

zijn. Hij wil blij met u zijn als u blij bent, Hij wil ook met u huilen als u 

huilt, en u zo troosten. En de reden daarvan is dat Hij u gelukkig wil zien, 

want Hij houdt van u. Zelfs als u Hem negeert, afwijst en beledigt, houdt 

Hij van u. Hij heeft het beste met u voor, en dat is dat u lief mag hebben 

zoals Hij liefheeft. Oh nee, Hij dringt zich niet op. Hij nodigt alleen uit en 

biedt zich aan. Kijk maar naar zijn leven: het is één en al aanbod. En dat 

doet Hij bij voorbaat, zonder voorwaarde vooraf, u bent volkomen vrij om 

op zijn uitnodiging in te gaan. U ziet het bijvoorbeeld al meteen bij het 

begin van zijn leven. Hij kiest een eenvoudige jonge vrouw uit om zijn 

moeder te zijn. Bij zijn geboorte biedt Hij zich het eerste aan de herders 

aan, mensen die in de samenleving er amper bij mogen horen. Juist aan hen 

Kerkvenster  
- informatieblad van de H. Nicolaas geloofsgemeen-
schap te Baarn, behorend tot de HH. Martha en Maria 
parochie-   
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die Hem het meeste nodig hebben, biedt Hij zich het eerste aan. Waarom 

zijn wij toch elk jaar weer vertederd door dit verhaal? Is het niet omdat wij 

diep in onszelf verlangen naar die liefde die zich daar in die stal openbaart? 

Ja, natuurlijk zetten wij daar allerlei feestelijke dingen omheen. Zo willen 

wij op onze wijze uitdrukking geven aan ons zoeken naar geluk. Maar de 

kern blijft toch dat Kind daar in die kribbe, de mens geworden Zoon van 

God. Hij wil uw leven delen en zo ook dit jaar weer een begin maken van 

zijn verlossingswerk. Simpelweg omdat Hij van u houdt, of u nu thuis 

bent, aan het werk of onderweg. Weet dat er Iemand op u wacht om met u 

mee te gaan. Hij wenst u een Zalig Kerstmis toe. Vandaar dat bord boven 

de deur. 

Jan Nieuwenhuis, diaken 

 

MISINTENTIES 
 

zo   18 dec. Gerard en Marian Boersma/ Cornelia van Duuren-Tiemessen/ 

overl. fam. Daselaar-Hool/ fam. Cornelissen/ Mej. Van 

Lilaar/ voor alle overl. familieleden/ overl. ouders Bonekamp/ 

voor de wedergeboorte door bekering van dierbaren. 

za   24 dec. 19.00 uur Mariëlle Kerkhof-de Rijk/ Mevr. Stassen-v.d. 

Bosch/ Mevr. Tegelberg-Schölvinck. 

 22.30 uur Overl. ouders Van Ernst-Schimmel/ Bob, Margue-

rite en Benoît Nieuwenhuys/ Electa Schuring/ overl. ouders 

Ansinger-de Lange en hun zoon Paul/ overl. ouders Kuijer-

van den Hoed.  

zo   25 dec. Overl. ouders Van Lierop-Vos/ fam. Schothorst/ Gerard en 

Marian Boersma/ overl. familieleden en bekenden/ Gerardus 

Voskuilen/ overl. ouders Bonekamp/ Johan Verdegaal.  

ma  26 dec. Piet Nieuwenhuis/ overl. ouders Hilhorst-Hartman. 

wo  28 dec. Ruben Nieuwenhuis. 

do   29 dec. Timo van Zeldert. 

zo      1 jan. A.G. Huurdeman/ overl. ouders Hilhorst-Hartman/ Gerard en 

Marian Boersma/ Fam. Bouwmeester-Hartman/ overl. ouders 

Bonekamp. 

vrij    6 jan. 10.00 uur Voor de vrijwilligers van R.K. ouderenwerk Baarn. 
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za      7 jan. Marie Agnes Manders-Russel/ overl. Ouders Kuijer-van den 

Hoed. 

zo     8 jan. Overl. ouders Kuijer-Hasselbach/ pastoor van de Worp en 

fam./ fam. Schothorst/ Gerard en Marian Boersma/ Petrus 

Wilhelmus Diekman/ overl. ouders Bonekamp. 

ma    9 jan. Overl. ouders Van Lierop-Vos. 

zo   15 jan.  Gerard en Maria Boersma/ overl. ouders Bonekamp. 

wo 18 jan. Cornelia Petronella van Barneveld-Nagel.     

 

PAROCHIEKRONIEK 

 

Overleden:  Hermanus Diemel, 84 jaar. 

 

MEDEDELINGEN 

 

Van het parochiebestuur 

Uit het bestuur 
 

Voorbereiding impuls-dag 

Op 23 november zijn leden van de locatieraden en pastoraatsgroepen bij-

een geweest. Samen met bestuur en pastoraal team hebben zij de eerste 

stap gezet naar een impuls-dag begin 2012. Voor de impuls-dag worden 

drie thema's voorbereid. Deze dag heeft tot doel met elkaar de grote lijnen 

van het beleid te bespreken en uit te zetten. Natuurlijk heeft ieder daarin 

een eigen rol en blijft ”eenheid in verscheidenheid” het uitgangspunt. In de 

voorbereiding worden zowel pastorale thema's als bestuurlijke thema's 

meegenomen. 

Onderwerpen als ”vernieuwen & werven”, ”samen werken aan de toe-

komst” en ”onze kerk in haar omgeving” worden samen gevat onder het 

kopje pastoraal ondernemerschap. Voor onze kerk is een blik op die toe-

komst van levensbelang. Natuurlijk vertrouwen wij er op dat wij nog lang 

samen één parochie mogen zijn. Daarbij willen wij onze ogen niet sluiten 

voor het werk wat daarvoor zal moeten worden verzet.  
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Pastoraal-liturgisch beleid:  

Eucharistie en gemeenschap 
 

Groeidocument 

Onze bisdomstaf heeft in februari j.l. haar pastoraal liturgisch beleidsplan 

gepresenteerd aan de parochies in het aartsbisdom Utrecht. Ons pastoraal 

team heeft de beleidslijnen in dit plan besproken en verwerkt in relatie tot 

het eigen pastoraal beleidsplan ’Water wordt wijn’ (2010-2014). Dat eigen 

plan is al in december 2010 bekend gemaakt. We hebben getracht om de 

beleidslijnen van het bisdom zo goed mogelijk te vertalen naar onze acht 

geloofsgemeenschappen in een z.g. groeidocument.  
 

Uitgangspunten 

Twee belangrijke uitgangspunten in dit groeidocument zijn, dat de Eucha-

ristie bron en hoogtepunt is van het kerkelijk leven en dat het samenkomen 

van de lokale gemeenschap essentieel is voor de vitaliteit van elke gemeen-

schap. De bisdomstaf heeft bepaald, dat de H. Nicolaaskerk in Baarn het 

z.g. Eucharistisch centrum van de parochie wordt. Dat betekent concreet, 

dat daar elke zondag op een vast tijdstip Eucharistie zal worden gevierd. 

Daarnaast blijven we in alle negen kerken zoveel en zo lang mogelijk Eu-

charistie vieren, maar het team beseft, dat de mogelijkheden meer en meer 

beperkt worden door de teruggang in aantallen (kerkelijke betrokkenheid, 

ouder wordende priesters en financieel).   
 

Wordt vervolgd 

Begin september hebben we het ’groeidocument’ naar alle acht pastoraat-

groepen in onze parochie gestuurd met het verzoek dit te bespreken met 

groepen (b.v. locatieraad, liturgisch beraad) en/of belanghebbenden (b.v. 

parochianen gaan voor) op hun locatie. 

Inmiddels hebben bijna alle pastoraatgroepen hun opmerkingen naar het 

pastoraal team gestuurd. In december zullen wij deze overwegen. Zo mo-

gelijk zal het groeidocument worden aangepast en/of aangevuld. In het 

begin van het nieuwe jaar zal het nieuwe document worden voorgelegd aan 

de pastoraatgroepen.      

Het pastoraal team HH. Martha en Mariaparochie  
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ACTIE KERKBALANS 2012 

 

Zoals gebruikelijk gaat medio januari 2012 de actie Kerkbalans weer van 

start. Kerkbalans is bedoeld om onze parochiekerk financieel te ondersteu-

nen, zodat er een basis is om zoveel mogelijk activiteiten van de H. Nico-

laas Geloofsgemeenschap te financieren. 
 

Het gebruik van een toezeggingsformulier heeft de afgelopen jaren een 

zeer goed resultaat gehad. Daarom ontvangen de parochianen ook in 

januari 2012 weer een aan hen geadresseerde envelop met o.a. een 

nieuw toezeggingsformulier. 
 

Zoals elk jaar verwachten wij dat veel parochianen en lezers van het Kerk-

venster onze Nicolaas Geloofsgemeenschap weer naar draagkracht financi-

eel zullen ondersteunen. Want zonder ondersteuning en inzet van zoveel 

mogelijk mensen kan de parochie niet bestaan. 
 

WIJ REKENEN OP UW STEUN. 
 

Onderstaande getuigenis en ervaringen konden wegens ruimtegebrek niet 

eerder geplaatst worden. Het is echter te waardevol om u deze getuigenis 

en ervaringen van een van onze jongeren en twee vormelingen niet met u te 

delen; een getuigenis en een ervaring uit twee verschillende werelden: de 

wereld van de WJD in Madrid, die door een enorme massaliteit geken-

merkt werd en de vormelingen, die het levensverhaal van een jonge pries-

terstudent horen. 

 
Wereld Jongeren Dagen Madrid. 

 
We zijn ondertussen ruim twee maanden terug na onze fantastische reis naar de 

Wereld Jongeren Dagen in Madrid. Het ’normale’ leven is weer in volle gang, 

maar de herinneringen blijven. 

De reis die we vanaf Baarn maakte richting de WJD in Madrid, begon met een 

Heilige Mis, waarnaar we vertrokken naar Nevers. Hier ligt Bernadette opge-

baard. 
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Daarna gingen we naar Ars, waar we te weten kwamen waarom we na het gebed 

om roepingen: ”Heilige pastoor van Ars, bid voor ons” zeggen. 

Vervolgens gingen we naar Sanilhac, een plaats in de Franse Alpen. Bij Pater Vos 

is het echt een stilte plek, waarbij we tot rust konden komen voor we naar Madrid 

gingen. 

Om daar te mogen kamperen moesten we wel eerst helpen hout sjouwen. 

Iedere dag van de eerste week verzorgde Kapelaan Simons voor een Heilige Mis, 

op de meest bijzondere plekken zoals bijvoorbeeld op een oude stenen weg naast 

een akker op weg naar Madrid, waarbij de etenswaren bakken met een sjaal er-

over gebruikt werden als altaar, maar ook bij de Paters (in Sanilhac) in de kapel 

waar we een Frans-Nederlandse Mis vierden. 

Bij iedere Mis bidden we ook voor de intenties die aan de gebedsboom hingen. 

Het was een mooie herinnering dat zoveel mensen hun intenties aan ons mee ga-

ven en dat wij voor hun konden bidden. Achteraf hoorde ik dat er gebeden/ inten-

ties verhoord waren, bijvoorbeeld bij het behalen van een belangrijk examen 

waarvoor wij gebeden hadden. Dit gaf meer kracht om te geloven in God. 

Op weg naar Madrid kwamen we bij een benzinestation, al vele jongeren tegen en 

werd de voorbereidingsweek afgesloten en alle fantasieën over het beleven van de 

WJD werden werkelijkheid. 

De stad Madrid was vol met jongeren. Overal waar je keek waren jongeren met 

vlaggen uit allerlei landen.  

De openings-Mis van de WJD was erg mooi en heel apart om mee te maken. Met 

alle jongeren zittend op het asfalt midden in de straten van Madrid, de Heilige mis 

beleven. 

Wij als Nederlanders hadden drie ochtenden in Madrid catechese. Ieder ochtend 

van een andere bisschop met een ander thema, met als gezamenlijk thema Gewor-

teld en opgebouwd in Jezus Christus, standvastig in het geloof. Na de catechese 

hadden we nog een Heilige Mis. Alle jongeren waren bij elkaar en dat gaf een 

gaaf gevoel. Vooral de tweede dag bij de Heilige Mis, waarbij Surinaamse jonge-

ren zorgden voor de muziek. Het was een groot feest, vol geloof en kippenvel 

momenten. 

Geworteld en opgebouwd in Jezus Christus, standvastig in het geloof, het thema 

van de Wereld Jongeren Dagen, werd beleefd alsof daar geen twijfel over moge-

lijk was. Gesprekken hebben we daarover gevoerd. 

De kruisweg hebben wij, als groep van RKJ Baarn, via een groot scherm beleefd. 

Een groot houten kruis werd gedragen, door verschillende jongeren met verschil-

lende achtergronden, van statie naar statie. Prachtig moment om dat met zoveel 

mensen om je heen te beleven. 
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De avond op het veld was een belevenis apart. Na een week warmte was iedereen 

echt toe aan regen, dat zullen we in Nederland na zo’n zomer toch niet wensen, 

maar in Madrid was dat een wens. Onder de avondwake begon het keihard te 

regenen. Iedereen was opgelaten en vierde feest, ook de Paus bleef om dit wonder 

samen met alle jongeren te beleven. 

De regen gaf drukte, plezier en feest, maar na de avondwake was er aanbidding. 

Het hele veld vol jongeren werd stiller en stiller. 

Totale stilte over het hele vliegveld, waar nog geen uur geleden bijna iedereen 

feest vierde vanwege de regen. 

Na de stilte en het afscheid van de Paus, kwamen de ontmoetingen met andere 

landen. 

 

Vele haalden een nacht door, maar ook vele gingen de indrukken van de afgelo-

pen week/ weken verwerken en deden een poging om te slapen. 

De volgende ochtend was de Heilige Mis met de Paus, (Helaas konden wij als 

jongeren op het veld geen Communie ontvangen, vanwege de storm van de avond 

daarvoor.) met als afsluiting de zegen en de locatie van de volgende Wereld Jon-

geren Dagen. 2013, Rio de Janeiro! 

Onze reis loopt ten einde, nog één nachtje terug naar de sporthal waar wij de hele 

week geslapen hebben met een groot deel van de Nederlandse jongeren. 

Maandagochtend nog een H. Mis met de Nederlandse Jongeren die nog een nacht-

je waren gebleven en daarna het begin van de terug reis. 

Nog één overnachting in Frankrijk op een camping, met natuurlijk leuke liedjes 

op de bonte avond, over onze twee weken ervaringen. Op naar huis. In Baarn 

verzorgde de Kapelaan voor een Heilige Mis, een echte afsluiter. 

 

Ik kijk terug op een geweldige reis, vol ervaringen, vol geloof. Hiervoor wil ik 

een aantal mensen in het bijzonder bedanken: Kapelaan Simons voor alles wat hij 

mij/ons heeft geleerd over het geloof, over biechten, de lauden, de vespers en over 

geworteld en opgebouwd in Jezus Christus, standvastig in het geloof. Daniëlle 

voor haar geweldige verzorging van onze lichamelijke en geestelijke gesteldheid. 

Michel voor zijn leiding, begeleiding en verzorging. Stephan voor zijn begelei-

ding en voor de maaltijden de eerste week. Mathieu voor de communicatie met 

Nederland en alle jongeren waarmee ik deze reis heb mogen beleven. 

Maar ook wil ik alle parochianen bedanken voor hun medeleven, gebeden/ inten-

ties van de boom en hun geldelijke bijdrage.  

Het was een reis om nooit te vergeten! Geworteld en opgebouwd in Jezus Chris-

tus, standvastig in het geloof. Samen sta je sterk, je bent nooit alleen!! 

Marthe Stalenhoef 
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Getuigenis van een jonge priesterstudent aan de vormselgroep 

Op woensdag 26 oktober kwam de Vormselgroep weer bij elkaar, met een 

bijzondere gast, een priesterstudent. Johan Rutgers heet hij. 

Johan kwam wat vertellen over zijn roeping en over zijn leven. Johan had 

een moeilijke tijd achter de rug waarin zijn moeder en toenmalige vriendin 

een belangrijke rol speelden. Ook had hij een onbegrijpelijk gevoel waar 

hij mee zat. In de kerk kreeg hij steun en hulp waar hij veel aan had. Toen 

is hij begonnen aan de priesteropleiding. Daar is Johan nu al 4 jaar bezig 

met zijn opleiding aan de Tiltenberg (seminarie) in Haarlem. 

Johan liet nog wat plaatjes zien van iconen en las een psalm voor. Ook 

beantwoordde hij al onze vragen. Het was erg leuk en ook gezellig. Ik hoop 

dat hij een goede priester wordt! 

Edith  

 

Hallo lezer, 

U weet waarschijnlijk waar ik over ga vertellen. En als u het niet weet dan 

vertel ik het maar. Ik ga vertellen over Johan Rutgers. Hij kwam op 26 

oktober bij de vormelingen op bezoek (ik ben één van de vormelingen) en 

vertelde over zijn roeping. Ik wil u graag vertellen wat ik heb gehoord. 

Op een dag ging hij naar de kerk, zoals wij. Opeens kreeg hij een kriebel-

gevoel (hij kon het niet anders omschrijven) en vroeg zich af wat dat ge-

voel betekende. Later begon het gevoel weg te gaan. Enige tijd later werd 

zijn moeder ziek. Hij was natuurlijk niet blij. Hij ging, zoals een katholiek 

het doet, naar de kerk waar hij luisterde naar de preek. Toen kreeg hij het 

kriebelgevoel weer terug!! Hij wist nog steeds niet wat het betekende. 

Daarom wilde hij graag praten met de man die de preek hield (de priester 

of diaken). Dat wist hij wel zeker. In de preek ging het over het priester-

schap en dat hij op God moest gaan vertrouwen. Dat deed hij en door een 

wonder werd zijn moeder weer gezond! 

Inmiddels volgt hij de priesteropleiding en loopt hij nu stage in de Nico-

laaskerk in Baarn. Dit was mijn verhaal. 

Groeten van Paul Averdijk (11 jaar) 
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Liturgie 
 

Eucharistie- en andere vieringen van 17 december tot 8 januari 2012 
op een rij: 

zaterdag 17 december: 19.00 uur Eucharistieviering met samenzang 

zondag 18 december  4
e
 zondag van de Advent 

    10.00 uur Hoogmis Familiekoor 

Maandag t/m vrijdag   08.15 uur lauden   dagkapel 

maandag 19 december  18.30 uur vespers, 19.00 uur H. Mis dagkapel  

dinsdag 20 december 08.45 uur H. Mis, 10 uur uitstelling dagkapel 

woensdag 21 december 18.30 uur vespers, 19.00 uur H. Mis gevolgd 

door rozenkransgebed             dagkapel 

gelegenheid tot biechten:  

woensdag H. Nicolaaskerk, Baarn 17.00 – 18.45 uur pastoor Huitink    

Bovendien ook na telefonische afspraak. (ingang dagkapel) 

Pastorie van de O.L. Vrouwkerk, Gregoriuslaan Bilthoven F. Zwarts, pr. 

woensdagmiddag 21 december van 14.30 - 16.00 uur of na afspraak. 

donderdag 22 december 08.45 uur H. Mis dagkapel, 19.00 uur uitstel-

ling. 

vrijdag 23 december  18.30 uur vespers, 19.00 uur H. Mis dagkapel 

H. Nicolaas Baarn gelegenheid tot biechten   pastoor Huitink 

18.00 -18.45 uur of na telefonische afspraak. (ingang dagkapel) 

zaterdag 24 december 19.00 uur         Gezinsmis 
 

   
 

WERELDNIEUWS: het Vredeskind is geboren 
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Tijdens deze Mis zullen kinderen het kerstverhaal uitbeelden. 
  

De kerk is om 18.30 uur open. Kom op tijd en zing mee met het kinder-

koor. 

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

heen kunt brengen. 
zaterdag 24 december  22.30 uur   

 
 

Plechtige Nachtmis:  Missa Brevis in F KV 192 W.A.Mozart. 

zondag 25 december 10.00 uur  Geboorte des Heren 
Plechtige Hoogmis: Missa brevis in Bes KV 275 W.A.Mozart. 
    

15.30 uur         KINDJE WIEGEN 

 

 
 

Uitnodiging voor een bijzonder Feest! 
 

Op 1e Kerstdag om 15:30 uur is er Kindje Wiegen.  

Dit keer gaan we kijken naar een poppenkastspel over een meisje en een 

jongen. Samen beleven ze een mooi verhaal, een verhaal door God bedacht 

en ècht waar gemaakt.  

We gaan ook allerlei liedjes zingen en voor de kinderen wordt vooraan een 

plaats gemaakt zodat ze de poppen goed kunnen zien. Iedereen is welkom, 

groot en klein, jong en oud. Dit alles duurt ongeveer een half uur en na 

afloop is er iets voor de kinderen om mee te nemen naar huis. De kinderen 

mogen verkleed komen. Ik hoop jullie allemaal te zien bij dit bijzondere 

Feest.  

Tot dan! Alice Nieuwenhuis. 

http://img.fotocommunity.com/photos/4604195.jpg
http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://www.vrangendael.nl/images/nieuws_kindjewiegen.jpg&imgrefurl=http://www.vrangendael.nl/nieuws_archief.htm&usg=__9064qrlqBcvRnBdwYhR3M8KqLJ8=&h=123&w=213&sz=27&hl=nl&start=24&tbnid=2Z8fFN4TAdMYSM:&tbnh=61&tbnw=106&prev=/images%3Fq%3Dkindje%2Bwiegen%26start%3D18%26gbv%3D2%26ndsp%3D18%26hl%3Dnl%26sa%3DN
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maandag 26 december 10.00 uur Hoogmis Gregoriaans      H. Stefanus 

 

OP BEIDE KERSTDAGEN IS DE KERK TOT 16.00 UUR OPEN! 
 

Diaconie om elkaar en anderen van dienst te zijn. 

 
 

 
 

 
Bijzondere Eucharistieviering in de Heilige Geestkerk te Amersfoort. 

Op tweede kerstdag wordt u van harte uitgenodigd voor de Eucharistievie-

ring om 11:00 uur in de kerk van de Heilige Geestparochie, Mozartweg 

54, 3816 LT Amersfoort.  

In deze viering zullen voorgaan pastoor Tuan Thanh Nguyen en diaken 

Frank Sieraal.  

Het multiculturele Holy Spirit Choir (HSC) zal deze viering muzikaal on-

dersteunen. 

In het bijzonder worden hiertoe de mensen met een verstandelijke en/of 

lichamelijke beperking, hun familie en hun ouders/verzorgers uitgenodigd. 

Deze viering rond de tafel van de Heer is voor iedereen toegankelijk. 

Na de viering is er gelegenheid elkaar onder het genot van een kopje kof-

fie/thee te ontmoeten in de Ontmoetingsruimte van de Hl. Geestkerk. 

Frank Sieraal, 

Bijzonder en Seniorenpastoraat 

diaken parochie Onze Lieve Vrouw van Amersfoort. 

 
dinsdag 27 december         H. Johannes, apostel en evangelist 

08.15 uur Lauden, 08.45 H. Mis, 10.00 uur uitstelling            dagkapel 

woensdag 28 december      HH. Onnozele kinderen, martelaren 

08.30 uur Lauden, 18.30 uur vespers 19.00 uur H. Mis                   dagkapel 

donderdag 29 december           H. Thomas Becket, bisschop en martelaar 

08.15 uur Lauden, 08.45 uur H. Mis, 19.00 uur aanbidding            dagkapel 

vrijdag 30 december  

08.15 uur Lauden, 18.30 vespers 19.00 H. Mis              dagkapel 
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zaterdag 31 december         H. Silvester I, paus 

16.30 uur Oudjaarslof Te Deum Laudamus. 

Er is géén avondmis! 

zondag  1 januari 2012  10.30 uur                      Nieuwjaar 
 

Zondag 1 januari, viert de Katholieke Kerk het hoogfeest van ”Maria,  

Moeder van God”.  

De plechtige Eucharistieviering zal live worden uitgezonden door de RKK 

op Nederland 2. 

Met de geboorte van Jezus is het Moederschap van Maria een feit en acht 

dagen later gaan wij als het ware, net als de herders, bij Maria op kraamvi-

site om haar te feliciteren met de geboorte van haar Zoon Jezus, Zoon van 

God. 

Voorafgaand aan de H. Mis zal Maria feestelijk in processie worden bin-

nengedragen. 

Wij nodigen u van harte uit de plechtigheid bij te wonen maar verzoeken u 

wel op tijd aanwezig te zijn. 

 

 
Hoogmis:  Mis in C A.Bruckner 

Nieuwjaarsreceptie aansluitend aan de Mis           Trefpunt  

Aansluitend aan de TV-mis nodigen Pastoor Huitink, de Locatieraad en 

Pastoraatsgroep u  van harte uit in het Trefpunt om elkaar te ontmoeten en 

elkaar de hand te schudden vanwege het nieuwe jaar. 

 

6 januari 2012 10.00 uur      H. Mis voor ouderen 

De eerste vrijdag van de maand in 2012. Traditioneel nodigen we de oude-

ren 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? 

http://www.casa-in-italia.com/rom/images/Roma/Roma_SMaria_maggiore_apsismozaiek_Kroning_Maria.jpg
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Verkondiging                            jeugd 

 

11en 18 jan. 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. Bidt U mee dat er meer 

kinderen zich gaan aansluiten?  

 

 

Hallo jongedame of jongeheer 
 

Woensdag 18 januari ben je welkom bij de 
 

DOE-MIDDAG 
 

Ieder apart … 

… en toch samen één?! 
 

Van 14.00 uur tot 15.30 uur 
 

In het Trefpunt, 
achter de Nicolaaskerk. 

Ingang: Johannes Vermeerlaan 
 

Kom naar ons toe. De deur staat uitnodigend open. 

En neem gerust een vriendje of vriendinnetje mee! 
 

Mevrouw Aleid  030 2283015 

Mevrouw Rosalien   035 5420234 
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KINDERPAGINA 
 

Jezus Christus, de Verlosser. 
 

Na de zonde kunnen de mensen niet meer bij God komen. 

De hemel is gesloten. 

Maar God belooft de mensen een Verlosser. 

Na heel lang wachten is deze Verlosser naar de aarde gekomen. 
 

Wie is deze Verlosser? 

De Verlosser die God heeft beloofd, is Jezus. 
Hij komt van God. 

 

Jezus is de Zoon van God, die naar de aarde is gekomen. 
 

Hij komt om ons te verlossen van de zonde en van de dood. 

Jezus is ook helemaal mens. 

Hij wordt geboren zoals alle mensen. 

Hij heeft gegeten en geslapen, zoals alle mensen.  

Jezus is helemaal mens geworden.  

Er is maar één verschil tussen Jezus en de gewone mensen:  

Jezus heeft nooit zonde gedaan. 

Voor de rest is Hij mens zoals alle mensen. 

Jezus komt dus van God en is toch echt mens. 

Jezus is God en mens tegelijk. 
 

Zijn geboortedag vieren we op  

25 december. Kerstmis. 
 

 

Om te bidden  
 

Lieve Jezus dank U wel dat U ja gezegd heeft tegen de Vader.  

Dat U mens wilde worden voor ons. Om ons te verlossen. 

Jezus U bent God en mens. Wat een groot wonder.  

Jezus wilt U in mijn hart geboren worden?  Amen. 
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Verkondiging        volwassenen 

11 januari, start nieuwe cursus: 
 

Op reis in het Land van Geloven.  
 

Geloven is een uitnodiging om op weg te gaan, op weg in en naar het Ko-

ninkrijk 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 tocht-

genoten zijn. 

Samen op weg met tochtgenoten betekent ontdekkingen doen die van be-

lang 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 gaan we 

van start met 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. 
 

Wanneer 11 en 25 januari, 8 en 22 februari, 7 en 21 maart,  

  11 en 25 april, 9 en 23 mei. 

Waar  In ’t Trefpunt, gelegen achter de Nicolaaskerk. 

  Ingang: Johannes Vermeerlaan. 

Tijd  20.00 - 21.30 uur. 

Kosten € 30,00 (cursusboek en materiaalkosten) 

Opgave Tot uiterlijk 4 januari 2012 bij Rosalien Knapen,   

  Gaslaan 49, 3741 WK Baarn.  035 5420234 

  ramknapenleus@hotmail.com 

  Of in de doos in het kerkportaal. 
  

Durft u een uitdaging aan …?  
 

Wilt u, samen met anderen, uw geloof verdiepen …?  
 

Doe dan beslist mee met deze nieuwe cursus. 

mailto:ramknapenleus@hotmail.com
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Dinsdag 17 januari a.s. gaan we beginnen! 
 

We komen 10 avonden bijeen in het Trefpunt,  
gelegen achter de Nicolaaskerk,  

ingang Johannes Vermeerlaan.  
 

De eerste bijeenkomst staat in het teken van: 
 

Christus is je leven. 
 

Programma 
 

19.45 u. Ontvangst met koffie/thee. 
20.00 u. Inleiding. 
20.30 u. In deelgroepen praten over het thema van de avond. 
21.15 u.  Gelegenheid tot vragen stellen. 
21.30 u. Afsluiting met korte Gebedsviering. 
 

Voor informatie of opgave (tot uiterlijk zondag 15 januari):  

Gabriëlle Nieuwenhuis, Gen. K. van der Heijdenlaan 9, 3743 KT Baarn. 
 035-5420208 

janengabrielle@planet.nl / Of in de doos in het kerkportaal. 

 

 
 

16 januari 20.00 – 21.45 uur                 Thema-avond 
De thema-avond gaat deze keer over Dora Visser. 

Nooit van gehoord, zult u zeggen. Om alvast iets te vertellen: zij is een 

gestigmatiseerde, leefde in de 19
e
 eeuw in ons eigen bisdom Utrecht en er 

loopt thans een zaligverklaringsprocedure. 

mailto:janengabrielle@planet.nl
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Dankzij haar geestelijk leidsman en een journalist weten we veel over haar. 

Nieuwsgierig geworden? Mis deze avond dan niet. U bent van harte wel-

kom in het Trefpunt! 

 

Diaconie 

 

18 december 11.00 uur               koffiedrinken 

Zoals U weet is het gezamenlijk koffiedrinken.  Maar er gebeurt meer; 

De afgelopen weken hebt U gemerkt dat de vormelingen 3 acties op touw 

hebben gezet om geld in te zamelen voor onze Adventsactie: 

” het Waterproject in Kenya”. 

Er zijn volop lootjes verkocht en op 18 december zal de trekking plaats 

vinden. Oproep voor iedereen die lootjes gekocht hebben.   

Er zijn heerlijke dingen gebakken door een aantal vormelingen en U kunt 

deze heerlijkheden kopen. 

Ten bate van het goede doel. 

De jongens van de Vormselgroep gaan deze dag rondjes lopen rond de 

kerk en de sponsoren wordt gevraagd om aanwezig te zijn en ze aan te 

moedigen.  

We zien U allen graag op deze dag met het extra speciaal Advents actie-

tintje. 

 

Advent-Actie 2011 

 

Wat?   Kerstgebak 

 

Wanneer?  18 december 

 

Waar?   Trefpunt 

 

Een voorproefje doen voor de Kerst, koop dan 

bij ons heerlijk kerstgebak.  
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Ons assortiment bestaat uit: 

– cupcakes 

– taart 

– chocomel & thee 

En nog veel meer! De opbrengst gaat naar 

een goed doel.  

Steun dus de Advent-Actie met ons kerstge-

bak. 

 

Gemeenschap 

 

Van de locatieraad Maria Koningin is een reactie ontvangen op de brief 

van het bestuur van de RKVB. Behoudens de aanbiedingsbrief en verzend-

lijst wordt de reactie volledig weergegeven: 

Kerstactie 

In het laatste Kerkvenster lazen wij het stukje van het bestuur van de R.K. 

Vrouwen Baarn over de jaarlijkse kerstactie. Daarin wordt de geschiedenis 

weergegeven van deze actie en vervolgens wordt gemeld dat de locatieraad 

van de Maria Koningin ”plotseling” zou hebben besloten geen medewer-

king meer te willen geven aan deze actie. 

Wij betreuren het ten zeerste dat geschreven wordt dat dit een besluit is dat 

”plotseling” zou zijn genomen. Niets is minder waar. Al jaren wordt door 

vertegenwoordigers van de Maria Koningin in het diaconaal platform ge-

meld dat wij een dergelijke actie niet meer van deze tijd achten en dat er op 

andere manieren aandacht zou kunnen worden besteed aan ouderen rond de 

feestdagen. Ook van deelnemende ouderen en collectanten van de Nicolaas 

geloofsgemeenschap horen wij deze geluiden. Door het besluit van de 

RKVB om volgend jaar met de actie te stoppen, lijkt het bovendien alsof 

het bestuur van de RKVB toch onze visie deelt. 

Wij betreuren het ten zeerste dat het bestuur van de RKVB heeft gemeend 

via een negatieve publicatie in het Kerkvenster een en ander kenbaar te 
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moeten maken. Aan het elkaar verwijten maken om je gelijk te halen, doen 

wij niet mee. Dat geeft helaas alleen maar verliezers. 

De ouderen en zieken in onze geloofsgemeenschap hebben een speciale 

plek in de harten van onze geloofsgemeenschap. Wij zullen hen dan ook 

zeker niet vergeten met Kerstmis en uiteraard niet alleen met deze feestda-

gen. 

De locatieraad van de Maria Koningin Baarn 

 

20 december 18.00 uur                                                 kerstavond RKVB 

Onze avond beginnen we niet, zoals gebruikelijk om 20.00 uur, maar om 

18.00 uur met onze traditionele kerstmaaltijd. 

Na de maaltijd volgt een sfeervolle kerstavond met medewerking van het 

dameskoor Enjoy uit Baarn. 

 

4 januari 20.15 uur          Nieuwjaarsinstuif RKVB  

Op woensdag 4 januari 2012 is er weer een gezellige Nieuwjaarsinstuif, 

waar we met elkaar zullen proosten op het nieuwe jaar. Er zal ook een ge-

zellig spel gespeeld worden.  

Het bestuur hoopt vele leden een Zalig Nieuwjaar te kunnen wensen.  

 

Restauratie 

 

Dank aan alle medewerkers en bezoekers aan de Herfstfair. 

Zaterdag 12 november was het weer zover, een nieuwe editie van de herfst-

fair waarvan de opbrengst was voor de restauratie van de glas-in-lood ra-

men van de H. Nicolaaskerk in Baarn. 

Om klokslag 10.00 uur kwamen de eerste bezoekers al op de koffie met 

appeltaart af. 

Je zou kunnen zeggen dat het een traditie aan het worden is met veel gezel-

ligheid en sfeer en vele artikelen die voor weinig geld gekocht kunnen 

worden. 

Zo werden er schitterende hals- en armkettingen verkocht, herfstbloem-

stukken, en taarten die allemaal door vrijwilligers werden gemaakt en ver-

kocht. 
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Ondanks een verkoudheid of bijna griep iedereen was er gebrand op om 

zijn medewerking te geven aan het doel van de fair: geld bijeen te brengen 

voor de restauratie van de kerk. 

En degene die gekomen zijn om te kopen, hebben niet alleen van de gezel-

ligheid kunnen genieten, maar ook veel geld besteed aan het aankopen van 

leuke artikelen. 

Aan het einde van de middag, de taarten en het gebak waren toen al lang 

op, de bloemstukken waren bijna allemaal verkocht (ruim 60 stuks), was er 

nog een moment om met elkaar de fair af te sluiten met een glas wijn. 

We mogen tevreden zijn met een opbrengst van ruim € 2.500,00 

Dank aan alle medewerkers voor hun geweldige inzet en….niet te vergeten 

de mensen die gekomen zijn om deze dag weer tot een succes te maken. 

Namens de Stichting Restauratiefonds Nicolaaskerk Baarn,  Corrie 

Nouwen en Pieter Pouw 

 

17-18 december         actie bloemengroep 

In het weekend van17 en 18 december is er weer kerstbloemwerk te koop  

na de H. Mis achter in de kerk, gemaakt door de dames van de bloemen-

groep.  

De opbrengst is weer voor de restauratie van de glas in lood ramen van 

onze kerk. Er zijn o.a. kerstkransen –bakjes, -mandjes,  -schalen (met ver-

lichting) enz. enz. te koop. 

Hebt u zelf niets nodig? Een goed alternatief is iets te kopen om iemand 

anders blij te maken met als voordeel dat u ook de restauratiecommissie 

helpt. 
 

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. 
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Wist u dat: op de adventstafel een uitleg met Bijbelse achtergronden, door 

Mgr. Woorts ligt over de opbouw van de kerststal. U kunt hem zo meene-

men. Hij ligt aan de kant van het middenpad. 

 

DE PAUS EN ZIJN GEBEDSINTENTIES 
 

 

 

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

dracht en vrede. 

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. 

Voor de maand januari: 

Dat de slachtoffers van natuurrampen de geestelijke en materiële steun 

mogen ontvangen die zij nodig hebben om hun leven weer op te bouwen. 

Dat de inzet van christenen voor de vrede een gelegenheid mag zijn om te 

getuigen van Christus’ Naam tegenover alle mensen van goede wil. 

 

 
 

In de weekenden van Kerstmis en Nieuwjaar gesloten 
 

In januari speciaal aandacht voor de 

de nieuwe aanwinsten van 2011.  

Johannes XXIII, Paulus VI en Johannes Paulus I ; 

            

             De medewerkers van de bibliotheek bedanken iedereen die  

het afgelopen jaar door het schenken van boeken of een  

geldelijke bijdrage de bibliotheek gesteund heeft. 

http://www.katholiek.org/pictures/wapen-b16-groot.gif
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                                 De Nijntje-stal op de Smutslaan 

 

 

 
 

Kerststallenroute ”De weg van het Licht” in Baarn. 
 

Met Kerstmis vieren miljoenen christenen de geboorte van Jezus en wat 

past er in deze tijd nu mooier dan de traditionele Europese kerststal. De 

kerststal, vooral als tegenhanger van de commercie die ons leven zo be-

heerst. De leden van de kerststallenroute in Baarn willen juist deze prachti-

ge Europese traditie in ere houden, want wat weg is krijgen we nooit meer 

terug. 

Daarom wordt voor het zestiende jaar in Baarn de kerststallenroute gehou-

den: in Baarnse privétuinen staan ruim 70 traditionele kerststallen en -

taferelen, voor het merendeel door de bewoners zelf vervaardigd. Er is een 

grote variatie: stallen, schilderijen, wandkleden, kinderkerststallen en nog 

veel meer. Voor Baarnaars kennen deze route al jarenlang, maar ook men-

sen van buiten Baarn weten steeds vaker de weg naar de Baarnse stallen te 

vinden. Dit is een voor Nederland unieke kerststallenroute geworden. 

De stallen staan vanaf zondag 18 december tot en met zondag 1 janua-

ri. Omdat er een TV uitzending over de kerststallenroute wordt gemaakt 

door Leo Fijen zullen zeer veel stallen toch een paar dagen langer blijven 

staan. Zeker voor kinderen is deze route zeer aan te bevelen, temeer daar 

de stallen ’s avonds tot 23 uur goed verlicht zijn. 

U kunt deze gratis route overdag en ’s avonds zelf lopen, fietsen of (als het 

niet anders kan) er met de auto langsrijden. Het is aan te raden om ’s 



 

 24 

avonds een zaklampje mee te nemen. De route draagt de naam ”De weg 

van het Licht” en aan de hekken vindt u de routebeschrijving, zodat u 

precies weet (met behulp van uw zaklampje) waar de volgende stal staat. 

Ook bij de Baarnse VVV is vanaf 13 december de routebeschrijving te 

verkrijgen. De route begint dit jaar al op de Faas Eliaslaan  en gaat dan de 

Kerkstraat in. De Nicolaaskerk is niet alle dagen open, wel deels op eerste 

en tweede Kerstdag, tot ongeveer 16.00 uur.  Raadpleeg onze website: 

www.kerststallenroute.nicolaasnet.nl. Print uw routekaartje uit. 

Er zijn ook enkele andere stallen in Baarn te bewonderen die niet op de 

route liggen. Informatie hierover vindt u ook op de website. Zó wordt 

Baarn een exclusief Kerststallendorp. 

Woont u op de route en wilt u zelf ook meedoen? U bent van harte wel-

kom! Informatie bij mevr. J. van den Eshof-Ansinger in Baarn (tel. 035-

5417622). 

Routebeschrijvingen liggen vanaf 17 dec. ook in het kerkportaal. 

 

 

  Bethlehem 

 

Heden is geboren een Zoon 

Zijn naam is 

 

Jezus van Nazareth 

(onze Verlosser)  

  

Bezoektijden: kerstavond 24 december 19.00 uur 

        22.30 uur 

   1
e

 Kerstdag    10.00 uur 

        15.30 uur 

   2
e

 Kerstdag    10.00 uur 

 Buiten Misvieringen  tot 16.00 uur. 

 H. Nicolaaskerk, Kerkstraat 17, Baarn 

 

http://www.kerststallenroute.nicolaasnet.nl/
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AGENDA VAN DE GROEPEN 

in het Trefpunt, tenzij anders vermeld 

 

Crèche (0-3 jr.) Tijdens de Hoogmis of Gezinsmis, behalve 2
e
 Kerst-

dag.      

Kinderkerk (4-6 jr.) Tijdens de Hoogmis op zondag, behalve Kerstmis en 

Nieuwjaarsdag. 

Kinderwoorddienst Alleen tijdens de Hoogmis. (7-11 jr.), behalve 2
e
 

Kerstdag. 

19 december  Bijbellezen III 20.00 uur. 

20 december  Kerstavond RKVB zie blz. 20. 

23 december  Jongeren 20.00 uur. 

4 januari  RKVB 20.15 uur Zie blz. 20. 

6 januari  Jongeren 20.00 uur. 

10 januari  Ouders van jonge kinderen 10.00 uur.  

11 januari  Vrienden van Jezus 08.00 uur. 

   In ’t voetspoor van Maria zie  

   Vormselvoorbereiding 18.45 uur. 

 Cursus ”op reis in het land van geloven.”  

20.00 uur. Zie blz.16. 

12 januari  Bijbellezen I 10.15 - 11.30 uur. 

15 januari  E. H. Communievoorbereiding 08.30 uur!! 

16 januari  Thema-avond 20.00 uur. Zie blz. 17. 

   Kinderclub 18.45-19.45 uur. 

17 januari  ß-cursus 18.45 uur. Zie blz. 17.  

Bijbellezen III 20.15 – 21.30 uur. 

18 januari  Vrienden van Jezus 08.00 uur. 

   Doe-middag 14.00 uur. Zie blz. 13. 

19 januari  Bijbellezen II  09.30 - 11.00 uur.  

 

Repetitie koren: 

Kinderkoor de Kerkuiltjes: vrijdags  19.00 uur.  

Volkszangkoor       : donderdags  18.15 uur. 

Cantate Domino       : donderdags 19.30 uur. 
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AGENDA H.H. MISSEN & VIERINGEN 
 

19 december tot en met 1 januari zie onder rubriek Liturgie. 

 

maandag        2 jan. HH. Basilius de Grote en Gregorius van Nazianze, 

bisschoppen en kerkleraren 

zaterdag         7 jan. 19.00 uur H. Mis met samenzang.  

zondag           8 jan. Openbaring van de Heer (Driekoningen). 

10.00 uur Hoogmis gregoriaans Mis XI  

maandag        9 jan. 18.30 vespers, dagkapel         Doop van de Heer 

 19.00 uur Gezongen H. Mis in de kerk, familiekoor 

vrijdag         13 jan.        H. Hilarius, bisschop en kerkleraar 

zaterdag       14 jan. 19.00 uur H. Mis.  

zondag         15 jan. 2
e
 zondag door het jaar 

10.00 uur Hoogmis Mis in C KV 115 W.A. Mozart. 

  

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 u 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 
Hoe kan ik het kerkvenster digitaal ontvangen? 

1. Stuur een mail naar Kerkvenster@nicolaasnet.nl met uw gegevens en 

het wordt direct geregeld, of 

2. U vult het formulier, dat in het portaal op de leestafel ligt, in en doet 

dat in de brievenbus van de pastorie, of 

3. U gaat naar www.nicolaasbaarn.nl , klikt op groepen, vervolgens op 

kerkvenster in het rijtje gemeenschapsopbouw. Daar vindt u het for-

mulier wat u in kunt vullen. 

Iedere aanmelding voor digitale verzending maakt de penningmeester blij, 

want het drukt de kosten en scheelt veel bezorgwerk. 

Kopij voor Kerkvenster nr. 45-01 van 21 jan. - 11 febr. 2012 uiterlijk 9 jan. 

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:pastoraatgroep@nicolaasnet.nl
mailto:secretariaat@nicolaasnet.nl
mailto:Kerkvenster@nicolaasnet.nl
http://www.nicolaasbaarn.nl/
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