
      
 

 

         

  

  

 

 

 

 
 

Jaargang 45, nr. 01 van  21 januari – 11 februari 2012  

 

2012: ’Ik heb er zin an’, u ook? 
 

’Een nieuw jaar is begonnen. Dat is een felicitatie, een gelukwens waardig. 

Een jaar met nieuwe kansen, met nieuwe mogelijkheden. Sommigen zullen 

misschien denken: een nieuw jaar, maar wel met dezelfde problemen als 

gisteren. Want met een schone lei beginnen, dat gaat zomaar niet om klok-

slag twaalf uur. 

We dragen ons verleden altijd met ons mee naar de nieuwe dag die zich 

aandient. Sommige gemaakte fouten zijn niet meer te herstellen. We dragen 

met ons mee hoe we met elkaar omgaan. We dragen met ons mee wat we 

goed en verkeerd hebben gedaan. Hoe we soms over anderen dachten en 

denken, hoe we soms over anderen spraken en spreken. We nemen het al-

lemaal mee het nieuwe jaar in. 

Het gevoel in het nieuwe jaar met iets nieuws te beginnen is dan ook maar 

zeer relatief. Januari ziet er uit als een onbeschreven blad, maar de kleur 

van de inkt waarmee het beschreven wordt is voor een belangrijk deel al 

bepaald door wie we zijn, wat we zeggen en doen. We nemen onszelf altijd 

mee.’   

 

Deze eerste drie alinea’s vormden het begin van mijn verkondiging op 

nieuwjaarsdag. Dat ’iets nieuws beginnen’ relatief is, hebben we mogen 

ervaren in het afgelopen jaar toen wij als acht zelfstandige parochies fu-

seerden tot een grote nieuwe HH. Martha en Maria parochie. We hebben 

heel wat kilometers gemaakt om de fusie te kunnen realiseren. Nu ligt de 

grote uitdaging voor ons om het komend nieuwe jaar niet te blijven steken 

in wat vroeger was, niet stil te blijven staan in het verleden maar werkelijk 

te leven met en vanuit een verwachting en verlangen dat alles nieuw wordt.  

Kerkvenster  
- informatieblad van de H. Nicolaas geloofsgemeen-
schap te Baarn, behorend tot de HH. Martha en Maria 
parochie-   
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Dat zijn grote woorden, dat weet ik, maar soms moeten die grote woorden 

ook klinken om los te kunnen komen van het oude, maar o zo vertrouwde. 

We kunnen het ons niet permitteren om te denken en te werken vanuit de 

gedachte: ’het is toch goed zoals het is?’ Overal om ons heen zien we het 

gebeuren; dat alles snel verandert. De Kerk en dus ook onze geloofsge-

meenschappen ontkomen er niet aan.  

 

Hadden we met Kerstmis nog goed gevulde kerken, door het jaar heen zien 

we ieder jaar weer een dalend aantal kerkgangers. In een sombere bui denk 

ik: dit houden we geen vijf jaar meer vol. Maar ik ben niet somber ge-

stemd, integendeel: ’elk nadeel heb z’n voordeel’, zoals ons voetbalorakel 

wijselijk sprak. Dat kan voor ons een aansporing zijn om de krimp recht in 

de ogen te kijken en met lef (lees: vertrouwen) de dag van morgen te ver-

welkomen.  

 

Natuurlijk is daarvoor nodig dat we elkaar weten te vinden. De belangrijk-

ste vraag die ik me voor 2012 stel en waar ik, met u, een antwoord op hoop 

te vinden is: durven wij ons te laten vinden? Niet alleen door degenen die 

we kennen, maar juist door de vreemdeling, onze geloofsgenoten van bui-

ten onze vertrouwde geloofsgemeenschap? Kunnen wij het komend jaar 

een oprechte nieuwsgierigheid in onszelf aanboren in onze harten om van 

daaruit de krachten te bundelen die ons als parochiegemeenschap doet 

groeien en bloeien?  

 

Nu ik alle geloofsgemeenschappen in meer of mindere mate heb mogen 

leren kennen, geloof ik er in. In de persoonlijke gesprekken die ik mocht 

hebben met parochianen klinkt altijd door dat het zo eigenlijk niet lang kan 

duren, we moeten werken aan een gezamenlijke toekomst, de krachten 

bundelen. Wanneer het echter concreet dreigt te worden, slaat de onzeker-

heid toe en grijpt men terug op het vertrouwde. Daarom proberen wij als 

pastoraal team ook telkens weer om met zorg en aandacht stappen te zet-

ten, samen met de locatieraden, pastoraatsgroepen en parochiebestuur. We 

realiseren ons maar al te goed wat het betekent om afscheid te nemen. We 

nemen altijd onszelf mee ook als individuele geloofsgemeenschap maar we 

hebben elkaar echt nodig, want alleen redden we het niet.  
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Met groot vertrouwen verwelkom ik dus het jaar 2012 en wens ons allen 

toe, dat wij verder mogen groeien op weg naar eenheid als HH. Martha en 

Maria parochie. Een parochie om trots op te zijn! Ik heb er zin an….u ook? 

Pastoor Ton Huitink 
 

MISINTENTIES 
 

za    21 jan. Overl. ouders Hart-Mak. 

zo    22 jan. Fam. Schothorst/ Gerard en Marian Boersma/ overl. ouders 

Bonekamp/ Fam. Vlaming/ overl. ouders Peters-Blom/ Niek 

Bonekamp.  

do   26 jan. Overl. ouders Ton en Chris Morsch-van Ditshuizen. 

zo   29 jan. Mariëlle Kerkhof-de Rijk/ Mevr. Stassen-v.d. Bosch/ Gerard 

en Marian Boersma/ overl. ouders Bonekamp/ overl. familie-

leden en bekenden/ fam. Vlaming/ Niek Bonekamp/ Gerardus 

Voskuilen. 

do    2 febr. Timo van Zeldert. 

vrij  3 febr. 10.00 uur Voor de vrijwilligers van het R.K. Ouderenwerk 

Baarn. 

za    4 febr. Marie Agnes Manders-Russel 

zo   5 febr. A.G. Huurdeman/ fam. Schothorst/ Gerard en Marian Boers-

ma/ fam. Bouwmeester-Hartman/ overl. ouders Bonekamp/ 

fam. Vlaming. 

 

PAROCHIEKRONIEK 

 

Gedoopt: Daniël, zoon van de heer en mevrouw Lieberom-Burgman. 

Overleden: Anna Maria Daselaar-Slootweg, 79 jaar. 

  Hermanus van Maurik, 79 jaar. 

  Anna Johanna Maria Kuijer, 64 jaar. 

        Maria Gerarda van Wegen, 90 jaar. 
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MEDEDELINGEN 

 

Een van onze jongeren is na afronding van het middelbaar onderwijs naar 

het buitenland vertrokken om een half jaar te besteden aan God; een uniek 

initiatief. Hieronder volgt haar eerste van hopelijk meerdere getuigenissen.  

 

Een half jaar voor God. 
 

Beste Medeparochianen,  

Afgelopen september ben ik voor een half jaar naar Australië vertrokken 

om daar een DTS te volgen. Dit staat voor een Discipleship Training 

School en heeft als motto: ’Know God and making Him known’. Ik heb 

een half jaar gegeven aan God om de tijd te nemen om Hem steeds beter te 

leren kennen en bekend te maken. Dit is dan ook precies wat ik de afgelo-

pen maanden heb gedaan en wil daar graag wat over met u delen.  

 

De school in Melbourne is begonnen met een lesperiode van drie maanden. 

Deze heb ik inmiddels geheel achter de rug en ik moet zeggen: wat heb ik 

een fantastische dingen geleerd! Verschillende sprekers uit verschillende 

landen zijn gekomen om ons meer te leren over ons geloof. Elke week 

kwam een ander onderwerp aan bod, waarin we ons verdiepten. Zo hebben 

we het gehad over Gods karakter, Zijn stem, relaties, de Heilige Geest, 

bijbelstudie, missies en ga zo nog maar even door. Het is enorm interessant 

om God zo steeds beter te leren kennen en ook je persoonlijke band met 

Hem te versterken. Het is een onwijs mooie manier om je te verdiepen in je 

geloof en voor mij om God echt op nummer één in je leven te plaatsen. 

Een van de dingen die mij het meest is bijgebleven: ’Loving cause you’re 

loved by God’. Op het moment dat wij weten hoeveel God van ons houdt 

kunnen wij zoveel meer liefde geven. Het is daarom ook zo belangrijk om 

te weten;  God houdt van jou! Hij kent je helemaal, het maakt niet uit wie 

je bent of wat je doet, God houdt van jou! 

 

Inmiddels is de lesperiode achter de rug en ben ik begonnen met de out-

reach periode. We zijn vertrokken naar Papua Nieuw Guinea waar we ons 

geloof zullen uitdragen en uitleven. Op scholen, in kerken en in dorpjes 
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zullen we mogen getuigen van Gods liefde voor ieder van ons. We zullen 

mogelijkheden krijgen om hierover te spreken en te delen. Maar ook zullen 

we praktisch wat voor de mensen kunnen betekenen. Geloof in actie, dat is 

waar het de komende tijd voor mij om zal gaan.  

 

Ik kijk er naar uit om tijdens de komende maanden nog meer te groeien in 

mijn persoonlijke band met God. Ik ben heel benieuwd wat ik allemaal zal 

beleven in Papua Nieuw Guinea. De andere cultuur zal zeker de nodige 

uitdagingen bieden en ik zal dan waarschijnlijk met mooie getuigenissen 

terug komen. Ik kijk er naar uit om mijn verhalen met u te delen.  

Vele groeten uit Papua Nieuw Guinea,  

Monique Zwanikken 

 

Nieuw lid van de locatieraad: 

 

Met ingang van 1 januari 2012 is de heer A.(Alberto) J.C. Hadida, door het 

parochiebestuur van de HH. Martha en Maria parochie, benoemd tot bud-

gethouder binnen de locatieraad van onze H. Nicolaaskerk. 

Alberto is geboren en getogen in Baarn en vele jaren actief geweest binnen 

de parochie als misdienaar, lid samenwerkingsgroep, begeleider van tieners 

en jongeren (RKJB), lid van de parochieraad en bezorger van het Kerkven-

ster. 

Van 1996 – 2011 heeft hij met zijn gezin in Zaandam gewoond en is bin-

nen zijn parochie daar, de H. Bonifatiusparochie, wederom actief geweest 

in het parochieel werk. 

Wij, als locatieraad, zijn blij dat Alberto de opvolger wordt van onze zeer 

gewaardeerde Frans Veltman die ruim 35 jaar de penningmeester en finan-

cieel adviseur is geweest van het Kerkbestuur. 

Wij wensen Alberto heel veel succes en sterkte in zijn nieuwe functie en 

zullen op een goed moment op een passende manier afscheid nemen van 

Frans Veltman. 

Voortgang van de restauratie: 

De restauratie van de ramen loopt volgens plan, maar wel met dien ver-

stande dat het geld voor de restauratie langzaam maar zeker op begint te 

raken. 
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Daarom zullen wij als locatieraad een plan moeten opstellen om toch te 

kunnen doorgaan met de werkzaamheden, want stoppen is voor ons geen 

optie. 

De parochie heeft de afgelopen ruim 4 jaar precies  € 400.000,00 bij elkaar 

gebracht! 

Wij zijn alle gulle gevers dan ook zeer dankbaar voor dit enorme bedrag. 

Maar helaas is het nog niet genoeg; zeker niet als wij na de restauratie van 

de ramen ook nog het interieur van de kerk willen laten schilderen, want 

zonder het schilderwerk is de kerk niet af! 

Op korte termijn zal daarom een onderzoek worden gedaan naar de decora-

ties/ schilderingen die onder het huidige schilderwerk zitten. Want als we 

die zouden willen terughalen, dan is het nu de gelegenheid om dit te onder-

zoeken. 

Op oude foto’s is nog te zien dat er ooit mooie schilderingen zijn aange-

bracht. 

Wij zullen u op de hoogte houden van deze ontwikkelingen…..maar willen 

ook geen verwachtingen wekken, want het voorzichtig schoonmaken en de 

schilderingen weer tot ’leven’ brengen zal ons heel erg veel geld gaan kos-

ten……en wie zal dát betalen? 

 

Parochieblad. 

 

Op termijn is het de bedoeling dat er voor alle locaties van de HH. Martha 

en Maria parochie één parochieblad gaat komen. 

Vertegenwoordigers van alle locaties gaan de verwezenlijking van een der-

gelijk parochieblad voorbereiden.  

Wij merken nu al dat onze informatie in andere parochiebladen, bijvoor-

beeld over thema-avonden of  de alpha-cursus, mensen van andere locaties 

aantrekken. 

Het is een goede zaak om langzaam maar zeker toe te groeien naar één 

parochie. 

Voorlopig zullen er kleine veranderingen komen zoals een lagere frequen-

tie (1 x per maand  -  10 x per jaar) en zal het katern met alle vieringen 

worden opgenomen in het Kerkvenster. 
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Dank aan alle vrijwilligers: 

 

Graag willen wij iedereen bedanken voor haar/zijn inzet voor de parochie. 

Ieder doet zijn best om een steentje, of zelfs meer, bij te dragen aan het 

welzijn van de parochie. Zonder uw inzet zou het onmogelijk zijn om al 

het werk dat gedaan moet worden te realiseren. 

Het geeft een goed gevoel dat we met zeer velen onze H. Nicolaasgemeen-

schap en daarmee ook de HH. Martha en Maria parochie een warm hart 

toedragen. 

Voelt u zich aangesproken ook iets te willen doen, laat iets van u ho-

ren……… tel. 6946350 (P. Pouw, voorzitter locatieraad). 

Heel veel dank voor uw inzet… 

   

Samen in de naam van Jezus … door Maria 

Nieuws van de pastoraatgroep. 
 

De pastoraatgroep bestaat nu één jaar. We krijgen nog wel eens opmerkin-

gen, maar ook vragen. Op een belangrijke vraag, en nogmaals ter verduide-

lijking, antwoorden we het volgende. 

Met het fuseren van negen kerkplekken tot één parochie zijn door het bis-

dom pastoraatgroepen aangesteld. Iedere locatie heeft een eigen pastoraat-

groep. Bovendien heeft iedere locatie een locatieraad. We hebben in de 

locatie H. Nicolaas Baarn géén eigen kerkbestuur meer en geen enkele 

andere locatie heeft dat nog.  

Door de samenvoeging tot de HH. Martha en Maria parochie is er één 

groot bestuur gekomen voor alle locaties met als voorzitter pastoor Hui-

tink. Dit bestuur houdt overleg met de locatieraden en zo nodig met de 

pastoraatgroepen. 

 

De parochie heeft zo’n 20.000 parochianen.  

Als pastoor van deze hele parochie is pastoor Huitink aangesteld.  

Ook is er het pastorale team. Dit team bestaat naast pastoor Huitink uit vier 

pastorale werkers plus priester Zwarts. 

Heeft Eemnes dus nog een eigen priester? Het antwoord is: ”Nee.” 

Heeft Soest nog een eigen priester? Het antwoord is: ”Nee.” 
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Heeft Soesterberg nog een eigen priester? ”Nee.” 

Heeft Maartensdijk nog een eigen priester? ”Nee.” 

Heeft De Bilt nog een eigen priester? ”Nee.” 

Heeft Bilthoven nog een eigen priester? ”Nee.” 

Heeft de Maria Koningin in Baarn nog een eigen priester? ”Nee.” 

Heeft de Nicolaas in Baarn nog een eigen priester? ”Nee.” 

 

Pastoor Huitink is pastoor voor al deze kerkplekken.  

Het bisdom heeft echter besloten de H. Nicolaaskerk Baarn per  

1 januari 2012 tot Eucharistisch centrum te benoemen.  

Dit houdt in dat de pastoor, in dit geval dus pastoor Huitink, in ieder geval 

de dagen van het Paastriduüm in deze kerk voor zal gaan.  

Ook zal er in het Eucharistisch centrum in ieder geval iedere zondag een H. 

Eucharistieviering zijn. Dit betekent niet dat in de andere kerken van onze 

nieuwe parochie geen of minder Eucharistievieringen zijn. Integendeel, 

zoveel als mogelijk en zolang als het kan, zullen in die kerken de vieringen 

gehouden worden. 

 

Ook heeft het bisdom bepaald dat de pastoor bij het Eucharistisch centrum 

hoort te wonen. Vandaar dat de pastorie door pastoor Huitink bewoond 

wordt. 

 

Gelukkig mogen we nog steeds aan pastoor Kolkman, priester Oldenamp-

sen en priester Loozekoot vragen of zij ons willen helpen, wanneer pastoor 

Huitink op een van de andere locaties moet zijn. 

We zijn heel dankbaar dat wij iedere zondag en nog bijna iedere dag Eu-

charistie kunnen vieren. 

 

Doordat de pastoor niet overal tegelijk kan zijn, hij is maar gewoon mens, 

kan ook niet al het werk alleen door hem gedaan worden.  

Samen met de andere leden van het pastorale team probeert hij het pasto-

raat gestalte te geven bij alle kerkplekken.  

De HH. Martha en Maria parochie is om praktische redenen in drie regio’s 

verdeeld. Iedere regio heeft twee teamleden als eerst aanspreekbare voor 

het pastoraat. In onze regio (Baarn, Nicolaas, Maria Koningin en Nicolaas 

Eemnes) zijn dat pastoraal werkster Wies Sarot en pastoor Ton Huitink. 
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Maar omdat er zéér veel werk te doen is, zijn de pastoraatgroepen ontstaan. 

Zij dienen oog en oor van de locatie te zijn.  

Dus zijn er vragen, opmerkingen, twijfels etc. … u mag ons altijd aan ons 

jasje trekken. Ieder weekend zijn we aanwezig, ook bij het koffiedrinken. 

Maar ook door de week kunt u ons natuurlijk bellen. 

Onze namen staan voortaan achter op het Kerkvenster, maar deze keer ook 

nog hier: 

Rosalien Knapen 035-5420234, Gabriëlle Nieuwenhuis 035-5420208. 

Marga Zwanikken 035-5423907. 

 

Beheer kerkhof Nicolaaskerk Baarn 
 

Er zijn graven op het kerkhof, gemerkt met een blauw, een rood of een 

zwart bordje. 

Een rood bordje betekent: Het grafmonument moet dringend onderhoud 

hebben omdat bijv. de banden los liggen of de steen verzakt is. 

Een zwart bordje betekent dat de grafrechten zijn vervallen omdat het graf-

recht niet betaald is. De beheerder laat de monumenten verwijderen als er 

niet gereageerd is op de aanduiding bij het graf of op het informatiebord. 

Eind februari 2012 zullen de monumenten verwijderd worden van die 

graven, waarvan het grafrecht eind 2010 verlopen is en verlenging niet 

heeft plaatsgevonden. 

 

Van het pastoraal team HH. Martha en Maria parochie 

 

Pastoraal-liturgisch beleid: verder kijken 

 

Reacties op het groeidocument 

In het vorige Katern hebben wij u geïnformeerd over de communicatie van 

ons pastoraal team met alle acht pastoraatgroepen met het oog op het pas-

toraal-liturgisch beleid in onze Martha & Mariaparochie. Op alle locaties 

hebben pastoraatgroepen, vaak samen met locatieraad en liturgisch beraad, 

zich serieus gebogen over het z.g. groeidocument dat ons team hen had 

voorgelegd.  
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Het is ons opgevallen, dat de reacties van de pastoraatgroepen op het 

groeidocument zeer uiteenlopen. Sterker nog, wij 

zijn geschrokken van hoe verschillend die reacties 

zijn. Ze beschrijven heel goed hoe de situatie nu is 

en geven aan, dat locaties die graag zo willen hou-

den. Maar met het oog op onze toekomst bieden ze 

weinig perspectief.  

 

Andere tijden 

Ons pastoraal team is van oordeel, dat er in de reac-

ties te weinig oog is voor de harde realiteit waarmee 

wij nu al te maken hebben. En dan bedoelen wij: minder kerkelijke betrok-

kenheid, ouder wordende priesters/ pastoraal werk(st)ers en teruglopende 

financiën. Enerzijds kunnen wij begrijpen, dat locaties graag behouden wat 

ze hebben. Wij herkennen ons daar ook in en werken er soms ook aan mee, 

om zo lang mogelijk dienstbaar te blijven. Anderzijds staan wij als pastores 

voor het geheel van de parochie Martha en Maria. Naar de toekomst toe zal 

dat volgens ons het zwaarst moeten wegen. De samenwerking van de loka-

le geloofsgemeenschappen is in september feestelijk gemarkeerd tijdens de 

startviering en de ontmoeting daarna. Her en der zoeken vrijwilligers van 

verschillende kanten elkaar op, om ervaringen te delen en elkaar in hun 

werk te stimuleren. Wij zijn van mening, dat we,  met aandacht voor ieders 

eigenheid, veel meer dan tot nu toe moeten zoeken naar wat ons bindt en 

hoe we meer op elkaar betrokken kunnen raken en gezamenlijk initiatieven 

kunnen nemen. 

 

In samenspraak verder 

Als team hebben we ons voorgenomen, om in goed overleg met het paro-

chiebestuur en daarna met de pastoraatgroepen over een paar thema’s goed 

na te denken en gezamenlijke uitgangspunten te formuleren. Op onze 

agenda staan: het eucharistisch centrum en het wezen van de Eucharistie.    

Met het oog op Goede Week en Pasen 2012 heeft ons team besloten, om 

op Witte Donderdag en in de Paaswake waar mogelijk Eucharistie te vieren 

en waar dat niet kan een andere viering te houden. Dit biedt pastoraatgroe-

pen en ons de ruimte, om te komen tot een verantwoorde invulling van de 

vieringen in de Goede Week en Pasen 2013.  
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Wij nodigen u uit, om met ons mee te denken en met ons mee te bidden om 

Gods Geest en inspiratie. Tenslotte is onze toekomst van God. Kome wat 

komt.  

Het pastoraal team 

Schaamte over misbruik  
 

Het rapport Deetman over seksueel misbruik in de 

kerk heeft diepe indruk op ons gemaakt. In onze 

teamvergaderingen wordt er regelmatig over ge-

sproken. Het raakt ons ook in onze ziel, in onze 

innerlijke motivatie en bij de dagelijkse uitvoe-

ring van ons werk. Dat er zoveel slachtoffers zijn, 

zoveel weggedrukte woede en pijn, zoveel daders 

die zeer beschamende dingen hebben gedaan, zoveel medeplichtigen die te 

weinig hebben gedaan of niet afdoende hebben ingegrepen. Het gaat soms 

over bekenden van ons. Dan komt het zelfs heel dichtbij. Hoe pijnlijk ook 

voor de kerk als geheel, het is goed dat dit allemaal nu aandacht krijgt en 

serieus wordt genomen. Er is te lang gezwegen, dat is wel duidelijk.  

 

Doodstil 

In de kerstvieringen hebben we het ook niet onvermeld gelaten. Dat kan 

ook niet - met Kerstmis doen alsof er niets aan de hand is. Bij de schuldbe-

lijdenis (in De Bilt) is er bij voorbeeld iets over gezegd. We vieren wel het 

feest van het Kind, maar doen dat in een kerk die bepaald niet ’heilig en 

volmaakt’ is. We zijn een kerk van mensen met hoge idealen, maar dat 

betekent niet dat het kwaad op ons geen vat heeft. Het kwaad zit ook in 

ons, hoewel wij van goede wil zijn. De Kerk is niet heilig, maar geroepen 

om heilig te worden! Laten we het goede in elkaar versterken en bevesti-

gen en scherp blijven in het bestrijden van allerlei kwaad, misbruik en on-

recht. We waren met elkaar doodstil … 

 

Kwetsbaarheid 

Het ging over de kwetsbaarheid van kinderen: ”De macht van dit kind is te 

vinden in zijn kwetsbaarheid. In dit kind en in alle kinderen”. Die kwets-

baarheid oefent een bijzondere aantrekkingskracht uit op volwassenen. Het 
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tovert een glimlach op het gezicht van hen die zich over de rand van het 

wiegje buigen. Elk kind is bij machte om het harde stemgeluid van grote 

mensen te verzachten. Je neemt een kind niet met fysieke kracht, maar 

’zachtjes’ in de armen. Een kind mag op geen enkele wijze geweld worden 

aangedaan. Niet door u en mij, mensen van goede wil en door ons, mannen 

en vrouwen van de Kerk.” (AH) 

 

Aardedonker 

Met kerst gaat het over mooie idealen en het Licht, maar …”We kunnen de 

werkelijkheid niet mooier maken dan hij is. Geloven in onze tijd is minder 

vanzelfsprekend  dan voor de generaties vóór ons. Wij worstelen met le-

vensvragen waar we geen pasklaar antwoord op weten. Zoveel leed en on-

recht op zoveel plaatsen op onze wereld, zoveel dat het daglicht niet kan 

verdragen. Ja zelfs, tot diep in onze eigen kerk is het in deze dagen aarde-

donker: mensen aan wie de opvoeding en de zorg was toevertrouwd voor 

jonge mensen, klein en kwetsbaar, die het vertrouwen hebben beschaamd. 

Ronduit verschrikkelijk.” (JH) 
 

Beschamend 

Slachtoffers hebben het volste recht om hun verhaal te doen, aan te klagen 

en genoegdoening te eisen. Gelukkig zijn daarvoor nu ook zorgvuldige 

procedures overeengekomen. We hebben het als kerk vaak over verzoening 

en vergeving, maar we mogen op geen enkele manier slachtoffers de les 

lezen en suggereren dat het nou wel genoeg is geweest! Alsof ze genoegen 

moeten nemen met excuses en bereid moeten zijn om te vergeven. Verge-

ving is mooi, maar wel ongedwongen, in alle vrijheid. Het kost tijd om tot 

vergeving te komen en hangt primair af van degenen die het kwaad hebben 

gedaan. Zij moeten allereerst schuld bekennen, boete doen en al het moge-

lijke doen om heel te maken wat kapot is gemaakt.  

’Geloven doe je in de kerk’ zeggen we, maar iemand schreef  ’geloven doe 

je buiten de kerk’. Een kritische opmerking waarmee een zenuw geraakt 

wordt. Het gaat om de geloofwaardigheid van kerk en christendom! Zoals 

een ander zei: ’Ik geloof wel in God, maar niet in zijn grondpersoneel’. 

(FZ) We moeten niet gemakkelijk met een beschuldigende vinger wijzen 

naar ’de daders’ , maar ook op zoek gaan naar onze eigen zwakheden hier 

en nu en blijven werken aan verbetering. 
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Ook buiten de kerk 

Deetman nuanceerde zorgvuldig en wees er op dat ook buiten katholieke 

instellingen veel van dit soort leed is veroorzaakt door macht, taboe en 

geslotenheid. Dat maakt het alleen nog erger, dat het zo breed plaatsvond 

en nog steeds plaatsvindt. Alleen in Nederland worden, volgens een rap-

port van de Gezondheidsraad,  jaarlijks 100.000 kinderen mishandeld, 

geestelijk, fysiek maar ook seksueel. ’Wat doen we elkaar toch aan?’, ver-

zuchtte Deetman terecht. Het kwaad zit overal, het zit in ons.  

Voor het imago van onze Kerk is het allemaal heel erg beschamend. We 

zijn besmet met het kwaad. De kerk die het al zo moeilijk heeft, die ons 

dierbaar is en waar we ons zo voor inzetten, juist vanwege het vele goede 

dat we met elkaar bewerken.  

 

Voor wie wil praten 

Wie hierover een persoonlijk gesprek wil: een afspraak met een van de 

leden van de pastoraatgroepen of van het pastoraal team is zo gemaakt. 

Neem gerust contact op met een van ons. 

Namens collega’s: F. Overbeek 

 

Liturgie 
 

29 januari 10.00 uur   Gezinsmis               
 

 
 

De kracht van Jezus’ woorden 
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Er is voor de allerkleinsten crèche in het Trefpunt. 

Na afloop is daar ook tijd om elkaar te ontmoeten. Koffie, thee en limona-

de staan klaar. 

 
Op de volgende data is er weer een Gezinsmis : 26 februari, 25 maart en 9 

april 2
e
 Paasdag. 

 

donderdag 2 februari 19.00 uur           gezongen H. Mis 

Naar het gebruik van de oude Kerk van Jeruzalem herdenken wij op deze 

dag hoe het kind Jezus, overeenkomstig het voorschrift van de Joodse wet, 

veertig dagen na zijn geboorte aan God werd opgedragen in de tempel. 

Evenals op de feesten van de Openbaring des Heren en van Christus’ Doop 

in de Jordaan vieren wij op dit feest een aspect van de veelvormige open-

baring des Heren: bij zijn opdracht wordt het Kind van Maria door Simeon 

in de tempel erkend als het Heil dat God heeft bereid voor de volken en als 

een feest des Heren (in de traditie van de Oosterse Kerken Ontmoeting 

van de Heer genaamd) en vervolgens pas een Mariafeest.  

De Nederlandse naam Maria Lichtmis herinnert aan de lichtprocessie, die 

als een hulde aan Maria werd gezien, maar die volgens de liturgie van deze 

dag de zin heeft van onze opgang naar het huis van God, waar wij de Heer 

ontmoeten bij het breken van het brood, voordat Hij wederkomt in Heer-

lijkheid. 

Na afloop van de H. Mis is er gelegenheid om de Blasius-zegen te ontvan-

gen.  

 

vrijdag 3 februari 10.00 uur                                     H. Mis voor ouderen 
Op deze eerste vrijdag van de maand mogen we traditioneel de ouderen 

weer verwelkomen voor de H. Mis in de kerk. De weersomstandigheden en 

de werkzaamheden aan de ramen zijn een reden om de Eucharistie in de 

dagkapel te vieren, waar het behaaglijk warm is. 

Na de H. Mis bent u van harte welkom in het Trefpunt. 
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KINDERPAGINA 
 

De jeugd van Jezus. 
 

Bij de joden bestaat een wet, 

dat in elk gezin het eerste jongetje dat er geboren wordt, 

aan God moet worden opgedragen. 

Dit moet dus ook met Jezus gebeuren. 
 

Als Jezus veertig dagen oud is, wordt Hij aan God op-

gedragen. 

(Dit vieren we in de kerk op 2 februari, de opdracht van de Heer in de 

tempel) 
 

Als Jezus nog klein is, heeft Hij al een vijand. 

Dat is koning Herodes. 

Hij is bang dat Jezus de nieuwe koning zal worden. 

Dat hebben de wijzen uit het oosten gezegd.  

Herodes wil Jezus doden, uit angst dat Jezus koning wordt. 

Maar God zorgt voor Jezus.  

Samen met Sint Jozef en Maria gaat Hij naar Egypte.  

En wanneer Herodes dood is, gaan zij naar hun land terug 
 

Jezus woont in zijn jeugd met Jozef en Maria in 

Nazareth. 

Hij doet heel gewone dingen. De mensen denken 

bijna allemaal dat Jezus gewoon de zoon is van een 

timmerman.  

Jezus leeft in Nazareth als zoon van Jozef en Maria 

en is gehoorzaam aan hen. 
 

Om te bidden  
 

Lieve Jezus, 

Mag ik, net als U, gehoorzaam zijn aan mijn ouders? 

Wilt U me daarbij helpen? Dank U wel. Amen. 
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Verkondiging        jeugd 

 

woensdag 08.00 uur         Vrienden van Jezus 

Het wordt ’s morgens alweer wat lichter. Misschien een goede gelegenheid 

om voortaan in de agenda ”Vrienden van Jezus” te plaatsen. Iedere woens-

dagochtend om 8.00 uur staan de kerkdeuren open voor de jeugd van de 

basisschool. Samen de dag met Jezus beginnen.  

Ouders aarzel niet, maar breng uw kind naar Jezus toe.  

Hij nodigt hen immers uit! 

Voor informatie: Gabriëlle Nieuwenhuis 035 5420208 

 

27 januari            Avond voor ouders van de Eerste Communicanten 

We zijn de tweede helft van het jaar begonnen.  

Voor u het weet is de dag van de E.H. Communie al aangebroken. Maar 

gelukkig kunnen we ons hier rustig op voorbereiden. Dit mogen we als 

ouders ook doen. Daarom nodigen we jullie uit voor de derde ouderavond 

dit jaar, met als thema:  

Sacramenten met de Eucharistie als kernsacrament. 

We hopen dat het weer een open avond zal worden.  

Iedere vraag mag gesteld worden! We beginnen om 20.00 uur. 

 

Diaconie 

Caritassen fuseren  
 

In navolging van de fusie van de parochies in een nieuwe parochie HH. 

Martha en Maria, zijn per 1 januari 2012 ook de gelijknamige Caritassen 

[6] samen gegaan onder een nieuw bestuur. 

Daaronder valt ook de I.P.C.I. Baarn, Interparochiële Caritas van de H. 

Nicolaas- en Maria Koninginparochie. Aan de fusie ging ruim 2 jaar voor-

bereiding vooraf. Vanuit iedere locatie heeft een afgevaardigde zitting in 

het nieuwe Caritasbestuur.  

Voor individuele/ incidentele aanvragen voor financiële hulp kunt u terecht 

bij pastoor A.J Huitink en diaken J.A.M. Nieuwenhuis.de werkwijze voor 

hulp is onveranderd t.o.v. de afgelopen jaren. 
het bestuur. 
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Adventsactie 

 

De adventsactie heeft € 703,00 opgebracht, waarvoor hartelijk dank. 

Een bijzonder woord van dank is verschuldigd aan de kinderen van de 

Vormselgroep, die door middel van een sponsorloop, de verkoop van zelf-

gebakken cakes en andere lekkernijen en een loterij, een héél belangrijk 

aandeel in deze actie hebben gehad. 

 

Verkondiging        volwassenen 

 

1 februari 10.00 uur                                      ”in ’t Voetspoor van Maria” 
Vandaag mogen we Joris van Voorst tot Voorst ontmoeten.  

Hij is al een aantal jaren directeur van Kerk in Nood Nederland.  

Kerk in Nood werd aan het eind van de Tweede Wereldoorlog opgericht 

door pater Werenfried van Straaten. De oorspronkelijke naam was Oost-

priesterhulp, omdat het werk zich aanvankelijk richtte op onze oosterburen, 

de Duitsers. En daarna nog meer naar het oosten, naar de landen die zich 

achter het ”ijzeren gordijn” bevonden. 

Nu werkt Kerk in Nood in zeer veel landen over de hele wereld. 

We hopen velen te mogen ontmoeten. Ook al komt u normaal niet naar het 

Voetspoor, vandaag is iedereen, man en vrouw, welkom! 

P.S. Er zal wel met de ”hoed” langs gegaan worden. 

 

6 februari 20.00 – 21.45 uur                 Thema-avond 
Priester Oldenampsen zal deze avond met ons nadenken over: 

De beginselen van de menselijke waardigheid. 

Toen Zuid Soedan afgelopen jaar onafhankelijk werd, hebben de bisschop-

pen van dit land een noveen gehouden waarin de beginselen van de mense-

lijke waardigheid centraal stonden. Om zo te kunnen groeien naar een de-

mocratisch bestel.  

Gezien het onderwerp vragen we aan een ieder op tijd aanwezig te zijn. 

Bovendien zullen we een vergoeding vragen, omdat priester Oldenampsen 

uit het oosten van het land moet komen. 
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7 februari 10.00 uur       Koffieochtend voor ouders van jonge kinderen 
Ouders herinner je je nog de Doop van je kind? Weet je nog wat het bete-

kent om je kind te laten dopen?  

Een van de eerste vragen die bij het H. Doopsel gesteld werd was:  

”Wat vragen jullie voor je kind van de Kerk van God?”   

Je antwoordde: ”Het doopsel.” 

Daarna klonk: ”Jullie vragen het doopsel voor jullie zoon of dochter. Van 

jullie wordt verwacht, dat jullie hen opvoeden in het geloof en hen leren 

leven naar Gods geboden volgens de woorden van Christus: Bemint God 

en de naasten. Zijn jullie je bewust van de taak die je hiermee op je 

neemt?” 

Dit is niet zomaar wat! Dit is een hele verantwoording! En daarbij wil de 

koffieochtend een ondersteuning zijn.  

Kun je niet op de dinsdagmorgen maar heb je wel belangstelling, neem dan 

gerust eens contact op met Rosalien Knapen 5420234 of  

Gabriëlle Nieuwenhuis 5420208. 

Kleine kinderen kunnen meegenomen worden. 

 

Gemeenschap 

 

Kerstactie 2011 

In de week voor Kerstmis heeft het bestuur van de R.K. Vrouwen Baarn 

met enkele medewerkers bij 265 parochianen van de Maria Koningin en de 

H. Nicolaas geloofsgemeenschap een mooi pakket bezorgd. Ook werden er 

14 bloemstukjes gebracht bij hen die dit jaar hun partner hebben verloren. 

Bestuur R.K. Vrouwen Baarn. 

 

30 januari 20.15 uur                 RKVB  

Op deze maandagavond komt de ons welbekende heer Gerrit de Graaff uit 

Barneveld weer één van zijn prachtige diaseries aan ons tonen.  

Introducés zijn van harte welkom à € 4,50 per persoon. 
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Oecumene  

 
27 januari 16.30 – 18.00       Café – Pensée De Speeldoos  

Religieuze teksten splijtzwam of bindmiddel? 

 

Hoe letterlijk is letterlijk, over omgaan met heilige boeken. Dat is het on-

derwerp dat Dr. Wouter Klouwen, predikant van Pauluskerk, in de tweede 

bijeenkomst van Café- Pensée op 27 januari aan de orde stelt.  

In de geschiedenis van de officiële godsdiensten heeft de uitleg van reli-

gieuze teksten nogal eens geleid tot verdeeldheid. Dat is nu niet anders. 

Zonder deze teksten kunnen we onze godsdienst niet beleven. De vraag is 

wel: hoe zijn deze teksten zo vaak tot een splijtzwam geworden? Zijn  ze 

niet vooral bedoeld als bindmiddel, waar zorgvuldig mee moet worden om 

gegaan? Welke risico’s worden genomen bij het letterlijk willen lezen van 

teksten? Wat is er in het geding als ze ongelezen blijven?  

Aanwezigen worden uitgenodigd aan de gedachtewisseling mee te doen. Er 

is muziek en de bar is open.  

Café - Pensée is een initiatief van de Raad van Kerken in Baarn. Het is op 

27 januari van 16.30 uur tot 18.00 in de foyer van De Speeldoos, Rem-

brandtlaan in Baarn. 

 

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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DE PAUS EN ZIJN GEBEDSINTENTIES 
 

 

 

De Paus en zijn gebedsintenties 

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. 

 

Voor de maand februari: 

Dat alle volkeren toegang mogen hebben tot water en andere bronnen die 

noodzakelijk zijn voor hun dagelijks bestaan. 

Dat de Heer kracht geeft aan hen die werken in de gezondheidszorg om de 

zieken en ouderen in de armste streken van de wereld te kunnen verzorgen. 

 

 
 

Ieder weekend na beide H. Missen geopend. 
 

In januari speciaal aandacht voor de 

de nieuwe aanwinsten van 2011.  

In februari voor het Vaticaan. 

Nieuwe aanwinsten: 

Van hart tot hart (Kard. Newman) 

90 minuten in de hemel. 

De gestigmatiseerde Dora Visser 

Het mysterie Dora Visser. 

 

 

http://www.katholiek.org/pictures/wapen-b16-groot.gif
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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.), behalve 2
e
 

Kerstdag. 

22 januari  Voorbereiding E.H. Communie 08.30 uur. 

23 januari  Bijbellezen III 20.15 – 21.30 uur. 

25 januari  Vrienden van Jezus 08.00 uur. 

   Vormsel 18.45 uur 

   Cursus ”Op reis in het land van geloven”  
20.00 uur. 

26 januari  Bijbellezen II 09.30 – 11.00 uur. 

27 januari  Ouders E.H. Communie 20.00 uur. Zie blz. 16. 

29 januari  Voorbereiding E.H. Communie 08.30 uur.  

30 januari  Kinderclub 18.45 uur. 

RKVB  20.15 uur. Zie blz. 18.  

1 februari  Vrienden van Jezus 08.00 uur. 

   In het voetspoor van Maria. Zie blz. 17.   

2 februari  Bijbellezen I 10.15 - 11.30 uur. 

5 februari  E. H. Communievoorbereiding 08.30 uur!! 

6 februari  Thema-avond 20.00 uur. Zie blz. 17. 

   Kinderclub 18.45-19.45 uur. 

7 februari  Koffieochtend ouders jonge kinderen. Zie blz. 18. 

Bijbellezen III 20.15 – 21.30 uur.  

8 februari  Vrienden van Jezus 08.00 uur. 

   Vormselvoorbereiding 18.45 uur. 

   Cursus ”Op reis in het land van geloven”  
20.00 uur. 

9 februari  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 
 

zaterdag       21 jan. 19.00 uur H. Mis met samenzang.  

zondag         22 jan. 3
e
 zondag door het jaar 

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

lestrina. 

zaterdag       28 jan. 19.00 uur H. Mis.  

zondag         29 jan. 4
e
 zondag door het jaar 

10.00 uur Hoogmis gregoriaans Mis XI 

donderdag   2 febr.  19.00 uur Gezongen H. Mis in de kerk zie blz. 14. 

vrijdag         3 febr. 10.00 uur H. Mis voor ouderen. Zie blz. 14. 

zaterdag       4 febr. 19.00 uur H. Mis met samenzang. 

zondag         5 febr. 10.00 uur Hoogmis Missa quator vocem Exsultate 

Deo F.Cosset. 

  

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. 45-02 van 11 febr. – 3 mrt. 2012 uiterlijk 30 

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/
mailto:kerkvenster@nicolaasnet.nl

