
      
 

 

         

  

  

 

 

 

 
 

Jaargang 45, nr. 02 van  11 februari – 3 maart 

 

’IK HOEF MIJZELF NIET TE REDDEN: JEZUS HEEFT DAT AL 

GEDAAN.’ 
 

Zo zei Mgr. J. Hendriks, de nieuwe hulpbisschop van Haarlem-

Amsterdam, het tijdens de preek op zondag 29 januari in de Bavo-

kathedraal in Haarlem. Dit is toch wel een opmerkelijke uitspraak in deze 

tijd. Menigeen is in zijn/ haar leven zo ontzettend druk met te zorgen voor 

zichzelf. Alle keuzes die gemaakt worden staan in dat licht: ik leg me ner-

gens op vast, tenzij dat voor mij in materieel opzicht goed uitkomt. Dan 

gaat het niet alleen om het eten dat op tafel moet komen en de vaste kosten 

die betaald moeten worden, enz. Nee, mijn vakantie wil ik wel graag vast-

gelegd zien. Zo zijn we ontzettend druk met onszelf en eerlijk gezegd wor-

den we daar van buiten ook toe gestimuleerd. Dagelijks worden ons talloze 

verlokkingen getoond, waarbij het zo gebracht wordt dat we de indruk 

moeten krijgen dat we niet zonder kunnen. Zolang we in de omstandighe-

den verkeren dat we ook op die verlokkingen in kunnen gaan, vinden we 

het leven prima. Zelfs worden we een beetje zorgeloos. Op zich is dat niet 

erg, maar velen van ons laten zich er wel door in slaap sussen. Men denkt 

er niet zo erg bij na dat die zorgeloosheid ook iets mag zijn om dankbaar 

voor te zijn. Het wordt bijna als vanzelfsprekend verondersteld dat we zo 

leven. We weten wel dat er ook andere kanten aan het leven zitten, maar 

zolang we daar zelf niet mee geconfronteerd worden gedragen we ons min 

of meer gewoon alsof ze er niet zijn. Maar o wee als we er wel mee te ma-

ken  krijgen. We kunnen ons dan zo overvallen voelen dat we ons geen 

raad meer weten. Op allerlei manieren proberen we dan toch weer de grip 

terug te krijgen op het leven. We gaan daar soms zó ver in dat we aan het 

leven zelf raken. Het zijn tekenen van een denken dat er niemand anders 

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



 

 2 

voor ons zorgt dan wijzelf. Maar is dat wel zo? Is mijn geluk alleen van 

mijzelf afhankelijk? Is het zo dat ik in omstandigheden die mijn bestaan 

onzeker maken niet gelukkig kan zijn? Waar is mijn verlangen naar geluk 

eigenlijk op gebaseerd en op gericht? Op het moment dat ik dit stukje 

schrijf overkomt het ons als geloofsgemeenschap dat er kort achter elkaar 

een aantal mensen overlijden. Bij verschillende heb ik dat sterven en de 

weg er naar toe mogen meemaken. Ja, ik schrijf dat ik dat heb mógen 

meemaken. Ik heb het namelijk als iets positiefs ervaren en als een bevesti-

ging van mijn geloof. Juist als de mens in de grootste nood verkeert en op 

het punt staat om dit leven los te laten, is er haast tastbaar Iemand aanwe-

zig die die mens aan de hand neemt. En blijkbaar is dat zo’n positieve erva-

ring dat alles om je heen wegvalt en dat je je met heel je wezen overgeeft 

aan Diegene. Het trof mij dat op de gezichten een uitdrukking lag waaruit 

een weldadige rust en een groot vertrouwen sprak. Hoe wonderlijk is die 

geboorte in het hiernamaals, denk ik dan. Het maakt je haast nieuwsgierig 

naar Diegene die de mens op dat moment aan de hand neemt. En toen las 

ik die zin die bovenaan dit stukje staat. Dezelfde dag las ik ook de wapen-

spreuk van Mgr. J. Liesen, de nieuwe bisschop van Breda: ’Deus provide-

bit - God zal erin voorzien’. Inderdaad, daar gaat het toch om: dat wij leren 

niet zo krampachtig alles in eigen hand te willen houden. Juist als we het 

leven een beetje gaan relativeren kunnen we de werkelijke waarde ervan 

ervaren. Dat relativeren is mogelijk als je beseft dat je niet jezelf hoeft te 

redden, maar dat je mag leven door Hem, Jezus, die als mens-geworden 

Zoon van God dat heeft gedaan. Je mag weten dat je allang deelgenoot 

mag zijn aan het Rijk van God. Vanuit deze gedachte nodig ik u uit om de 

Veertigdagentijd op weg naar Pasen te beleven als een tijd vol dankbaar-

heid voor zoveel liefde. Als vanzelf volgt dan een opdracht voor uw leven 

hier en nu.  

Diaken Jan Nieuwenhuis 
 

MISINTENTIES 
 

za    11 febr. Herman van Maurik/ Martinus van Ernst en Alida van Ernst-

Schimmel. 
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zo    12 febr. Mej. Gentis/ Gerard en Marian Boersma/ Petrus Wilhelmus 

Diekman/ overl. ouders Bonekamp/ Fam. Vlaming/ Anne-

mieke Kuyer.  

di    14 febr. Overl. Ouders Ton en Chris Morsch – van Ditshuizen/  

zo   19 febr. Fam. Schothorst/ Gerard en Marian Boersma/ overl. ouders 

Bonekamp/ uit dankbaarheid/ fam. Vlaming/ Timo van Zel-

dert/ Jos Hendricksen/ Marguerite Nieuwenhuys-Le Grelle. 

za   25 febr. Overl. ouders Daselaar-Hool. 

zo   26 febr. Mevr. Stassen-v.d. Bosch/ mevr. Tegelberg-Schölvinck/ Ge-

rard en Marian Boersma/ overl. ouders Bonekamp/ overl. fa-

milieleden en bekenden/ fam. Vlaming/ Gerardus Voskuilen. 

vrij    2 mrt. 10.00 Voor de vrijwilligers van het R.K. Ouderenwerk Baarn. 
 

PAROCHIEKRONIEK 
 

Door Doopsel en Vormsel in de Kerk opgenomen:  

        Gijsbertus Jacob van de Weijer 
Overleden: Anna Maria Johanna van den Abeelen-van Opzeeland, 76 jaar. 

        Lucia Helena Jansen-Hilhorst, 84 jaar. 
        Maria Christina Schölvinck-Koene, 79 jaar. 
        Elis Rijn, 72 jaar. 
        Catharina Gertrudis Maria de Rijk-Knijn, 77 jaar. 
        Petrus Jacobus Johannes Ruigrok, 80 jaar. 
 

MEDEDELINGEN 
 

Bezinningsdag zaterdag 10 maart 2012 
 

Dit jaar hangt boven de deur van de H. Nicolaaskerk te Baarn de tekst:  

…Open je hart voor de Verlosser ... 
 

”Wees niet bang! Open wijd de deuren voor Christus! Open uw hart voor 

de Verlosser.” Zo sprak de nu zalige paus Johannes Paulus II tijdens de 

preek bij zijn inauguratie. 
 

We kennen het antwoord van Maria: ”Mij geschiede naar uw woord.” 
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Door haar antwoord kon Gods Menswording voor ons plaatsvinden.  

De veertigdagentijd nodigt uit om ons zeker te bezinnen op het tweede deel 

van de zin …voor de Verlosser… 

Wat betekent dit voor ons? 
 

Em. Pastoor Kolkman zal deze dag met ons op pad gaan. 
 

Bijna twintig jaar lang was pastoor Kolkman aan de zijlijn aanwezig bij de 

bezinningsdagen. Hij bleef op zijn post voor anderen die hem nodig moch-

ten hebben, maar kwam altijd langs en viel soms in om voor te gaan in de 

Eucharistieviering wanneer de spreker vertraging had. Nu heeft hij meer 

vrije tijd en ging direct op onze vraag in om deze bezinningsdag te leiden. 

We beginnen de dag om tien uur met de viering van de H. Eucharistie. 

Hierna volgen er twee overwegingen. De overwegingen worden gehouden 

in het Trefpunt, achter de Nicolaaskerk. (Ingang Joh. Vermeerlaan) 

Voor de jeugd is een apart programma.  
 

Dagindeling  
 

  9.15 uur Oefenen gelegenheidskoor 

10.00 uur H. Eucharistieviering met Kinderwoorddienst 

11.00 uur Koffie / thee 

11.15 uur Overweging 

12.15 uur Lunch met koffie/thee 

13.30 uur Overweging 

14.30 uur Afsluitende viering 
 

12.00 - 14.00 uur  Aanbidding in de dagkapel 

12.30 - 13.30 uur  Gelegenheid om het Sacrament van Boete en  

   Verzoening te ontvangen. 
 

Kosten: 

Er zijn geen kosten aan de dag verbonden. Aan hen die kunnen en willen 

betalen, wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd om de kosten te bestrijden. 

Tijdens de Eucharistieviering wordt er een collecte gehouden. 
 

SVP LUNCHPAKKET meenemen. 

Er is een boekentafel voor volwassenen en voor de jeugd. 
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Stille Omgang Amsterdam  
19 maart 2012 

 

 
 

Amsterdam wordt ook wel eens 'Mirakelstad' genoemd. Deze kwalificatie 

ontleent Amsterdam aan het feit dat het een oude bedevaartsplaats is, waar 

al sinds de middeleeuwen een wonder of mirakel wordt geëerd.  

Deze verering leeft nog steeds en heeft sinds het einde van de 19e eeuw 

vooral gestalte gekregen via de jaarlijkse Stille Omgang. Deze religieus 

meditatieve omgang door het historische centrum en passerend aan het 

nachtelijke uitgaansleven van Amsterdam wordt elk jaar gedurende één 

nacht in de maand maart door het Gezelschap van de Stille Omgang geor-

ganiseerd. Duizenden gelovige mensen uit het hele land nemen er aan deel. 

In 2012 wordt de Stille Omgang gelopen in de nacht van zaterdag 17 maart 

met als intentie: ”PASSIE VOOR DE EUCHARISTIE.”  
Met hernieuwde blik en hart in verwondering opzien naar het gelaat van 
Christus, aanwezig in de Eucharistie.   
De encycliek ’Ecclesia de Eucharistia’ is door Paus Johannes Paulus II 

gegeven om de eucharistische verwondering opnieuw in het centrum te 

stellen. De Kerk leeft immers van de Eucharistie zoals de Stille Omgang 

haar basis vindt in het Wonder van Amsterdam uit 1345: ”Heer U bent het 

voedsel dat mij in leven houdt, dat mij doet voortgaan op mijn pelgrims-

weg”. 
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Deze gedachten zijn een handreiking bij de Jaarintentie van de Stille Om-

gang 2012. 

Traditiegetrouw sluiten we ons vanuit Baarn aan bij Gooi en Vecht-streek. 

Het programma ziet er als volgt uit: 

20.20 uur vertrek vanaf het kerkplein, Kerkstraat Baarn 

21.00 uur Plechtig Lof  in de H. Vituskerk te Hilversum. 

Na de H. Mis korte ontvangst in het Annagebouw met koffie/ thee. 

We vertrekken per bus om 22.15 uur naar Amsterdam en starten de Stille 

Omgang vanaf de Nicolaaskerk. Om ca. 00.30 uur vieren we de Eucharistie 

in de Nicolaaskerk. Na de Eucharistieviering keren we terug naar Hilver-

sum. 

Verwachte terugkeer in Hilversum om ca. 02.00 uur. 

Kosten busvervoer naar Amsterdam v.v. € 15,00 p.p. 

Info/ opgeven voor 12 maart bij:  

M.T.G.M.J.Nieuwenhuys 030-2283015of  

per E-mail: m.t.g.m.j.nieuwenhuys@casema.nl of op intekenlijst in het 

kerkportaal. 
 

Voor de jongeren van 14 tot 30 jaar is er een speciaal jongeren programma 

in de Nicolaaskerk te Amsterdam (zie: www.stille-omgang.nl/jongeren)  
 

Welkom bij de boekentafel 
 

Niet van brood alleen leeft de mens … (Matt. 4,4a) 
 

Het wordt anders! Niet meer elke maand is er gelegenheid om na afloop 

van de H. Mis in het kerkportaal bij de boekentafel te neuzen, maar voort-

aan op speciale momenten. 

Zo’n bijzonder moment is het weekend 18 en 19 februari a.s. vlak voor de 

aanvang van de Veertigdagentijd. Voor kinderen, ja ook voor de allerklein-

sten, tieners, jongeren, volwassenen wordt er in ruime mate materiaal aan-

geboden om zich goed te kunnen voorbereiden op het grootste feest van het 

kerkelijk jaar: Pasen.  

Kom eens kijken of er iets voor u zelf bij zit, of om een ander mee te ver-

rassen. Gewoon doen!  

 

mailto:m.t.g.m.j.nieuwenhuys@casema.nl
http://www.stille-omgang.nl/jongeren
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Liturgie 
 

Aanbidding van het Allerheiligste.  
Gewijzigde tijd  dinsdagmorgen: 

Met ingang van de Veertigdagentijd zal de tijd van de Aanbidding op de 

dinsdag veranderen. De Aanbidding zal dan direct na de H. Mis beginnen, 

om 9.15 uur en om 10.00 uur afgesloten worden. Dinsdag 28 februari zal 

de eerste keer zijn. Donderdags blijft onveranderd van 19.00 – 20.00 uur 
 

Inleveren oude palmtakjes. 

In het weekend van zaterdag 11 en 12 februari en 18 en 19 februari kunt u 

oude palmtakjes inleveren. Deze zullen tot as verbrand worden, welke op 

Aswoensdag gebruikt zal worden. 
 

22 februari           Aswoensdag 

Vandaag begint de Veertigdagentijd. Deze dag heet Aswoensdag en is een 

Vastendag.  

Op deze dag neemt men genoegen met slechts één volle maaltijd en ge-

bruikt men geen vlees. Zo te vasten is voor gezonde, volwassen personen 

tussen 18 en 60 jaar, tenzij men zwaar werk doet, ziek of in verwachting is. 

Kinderen kunnen vasten door o.a. niet te snoepen. Om 19.00 uur is de H. 

Mis in de kerk en ontvangen wij het askruisje. 
 

26 februari 10.00 uur          Gezinsmis 

Hierbij willen wij graag iedereen uitnodigen voor de Gezinsmis met als 

thema: Bekeer je en geloof in de Blijde Boodschap 

Tijdens deze H. Mis, de 1
e
 zondag van de veertigdagentijd, worden de Eer-

ste Communicanten van dit jaar gepresenteerd. Voor de allerkleinsten is er 

een crèche, hier kunnen de kinderen voor en tijdens de H. Mis gebracht 

worden. Na afloop is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in het Tref-

punt onder het genot van een kopje koffie/ thee/ limonade. 
 

vrijdag 2 maart 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. Na de H. Mis bent u van 

harte welkom in het Trefpunt voor een gezellige ontmoeting. 
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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! Informatie: Gabriëlle Nieuwenhuis 035-5420208 
 

Hallo jongedame of jongeheer 
 

Midden in de vakantie, op woensdag 22 februari,  

ben je van harte welkom bij de 
 

DOEMIDDAG 
 

Van 14.00 uur tot 15.30 uur 
 

In het Trefpunt,  
achter de Nicolaaskerk.  

Ingang: Johannes Vermeerlaan 
 

Het is die dag Aswoensdag,  

het begin van de Veertigdagentijd en de vraag is 

”Draag jij ook een steentje bij aan een mooiere wereld?” 
 

De deur staat uitnodigend open, dus kom naar ons toe. 

En neem gezellig een vriendje of vriendinnetje mee! 
 

Mevrouw Aleid  030 2283015 

Mevrouw Rosalien   035 5420234 
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KINDERPAGINA 
    

Jezus begint zijn openbaar leven. 
 

Jezus wordt natuurlijk ook groot.  

Als Jezus ongeveer dertig jaar oud is, begint Hij zijn openbaar leven. Dat 

betekent dat Jezus nu overal naar de mensen toegaat. 

Voordat Jezus zijn openbaar leven begint, gaat Hij eerst naar de rivier de 

Jordaan. Hij gaat het water in om gedoopt te worden. 

Jezus laat zich aan het begin van zijn 

openbaar leven dopen door Johannes. 

Dan gaat Jezus helemaal alleen naar de 

woestijn om te bidden. Hij vraagt aan 

God Hem te helpen als Hij naar de men-

sen gaat. In de woestijn vast Jezus veertig 

dagen en nachten. 
 

Op Aswoensdag 22 februari, het begin van onze vastentijd, hoor je wat 

Jezus over vasten zegt: Dat je niet lelijk moet kijken als je vast en dat de 

ander niet hoeft te weten als je vast. Maar dat je uit liefde voor God wil 

vasten, gewoon omdat je van Hem houdt. 
 

Na die vastentijd gaat Jezus naar de mensen toe.  

Hij gaat ze veel over God leren, vooral dat God veel 

van hen houdt. Hij gaat de mensen ook leren, dat zij 

veel van God mogen houden. God wil ook dat de 

mensen veel van elkaar houden. Tijdens zijn open-

baar leven leert Jezus aan de mensen hoe ze goed 

kunnen leven. 
 

Om te bidden  
 

Lieve Jezus, 

Laat me veel over God leren en daardoor veel van Hem gaan houden. Maar 

Jezus als ik van U houd, dan houd ik vanzelf al van God! Amen. 
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Diaconie 

 

VASTENAKTIE 2012 ETHIOPIË 

In Addis Abeba is leven voor veel mensen simpelweg overleven. Kinderen 

kunnen niet naar school, jongeren krijgen geen opleiding.  

En ouders worstelen om zelfs maar één dollar per dag te verdienen. 
 

Helpt u deze sloppenwijkbewoners aan een toekomst? 
 

In de wijk werkt zuster Brenda Villarin van de Daughters of Charity. 

Met grote passie zet zij zich in voor de mensen om haar heen. Dat doet ze 

met een duidelijke visie: ’Dankzij ons werk kunnen deze mensen voor hun 

eigen ontwikkeling zorgen. Het enige wat wij doen, is de juiste middelen 

aanreiken. Met educatie, training en kleine leningen kunnen ze zelfstandig 

een fatsoenlijk bestaan opbouwen en hun kinderen naar school sturen. Al-

len zo komen we tot een blijvende, positieve verandering. 
 

Leningen en onderwijs vormen de ruggengraat van het project. 
 

’Deze manier van werken maakt ons populair in de wijken’, vertelt zuster 

Brenda. ‘We boeken er concrete successen en ik zie blijvende vooruitgang. 

Laatst bezochten we bijvoorbeeld de koksschool waar we jongeren een 

opleiding laten volgen. Toen hoorde ik dat een van onze jongeren na af-

ronding van zijn opleiding een prachtige baan heeft gevonden in Soedan. 

Hij verdient nu meer dan de directeur van de koksschool. Zo’n jongen kan 

zijn hele familie onderhouden. Ik ben ongelooflijk trots op hem’. 
 

Vastenactie steunt het werk van de Daughters of Charity en biedt de 

kansarme sloppenbewoners. 
 

HELPT U MEE? 

Voor uw gift staat gedurende de vastentijd de offerkist achter in de kerk.  

U kunt u gift ook overmaken op rekening 39.48.03.000 t.n.v.  

M.J.A.G. Burgman-de Haas, inzake Missie en Ontwikkeling.  
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Verkondiging        volwassenen 

 

15 februari 10.00 uur                                    ”in ’t Voetspoor van Maria” 
”Open je hart voor de Verlosser”. Dat zal Chiara Badano zeker zeggen. Zij 

was een Italiaans, levenslustig meisje. Als zij zeventien is, ontdekken de 

artsen een tumor bij haar. Wanneer de ernst zich manifesteert, ontdekt 

Chiara in de ziekte het ’gelaat’ van de gekruisigde en verlaten Christus. 

Daar begint een band van liefde met Hem die zij meer dan alles liefheeft. 

”Wilt U het God, dan wil ik het ook”, was een van haar dagelijkse motto’s. 

”Wees gelukkig, mama, want ik ben het ook.”  

Als dat je laatste woorden zijn na een lang en pijnlijk ziekbed, dan is er iets 

bijzonders. Chiara Badano werd op 25 september 2010 zaligverklaard. 

Mevrouw Kitty Goes van de Focolare beweging komt deze ochtend naar 

ons toe. 
 

Gemeenschap 
 

29 februari 20.15 uur            lezing boswachter         RKVB 

Op woensdag 29 februari  a.s. houdt boswachter Rein Berends voor ons 

een presentatie over het beheer en het onderhoud van het Baarnse bos.  

Deze avond zal hij de meest actuele stand van zaken rondom de renovatie 

van het Baarnse bos uit de doeken doen.  Aanvang 20.15 uur in het Tref-

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

HEBT U 26 MAART AL  IN UW AGENDA GENOTEERD? 

Op maandag 26 maart a.s. komt de heer Leo Fijen spreken over ”Kansen 

voor vrouwen om jong van hart te zijn en de bron van het leven te vinden”. 

Het bestuur van de R.K.V.B. nodigt ook niet-leden van harte uit. De toe-

gangsprijs voor niet-leden bedraagt € 4,50 per persoon. 
 

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. 
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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 deze maand worden de monumenten verwijderd van die graven, 

waarvan het grafrecht eind 2010 verlopen is en waarvan verlenging 

niet heeft plaatsgevonden. Info P. v.d. Kruijf, Torenlaan 23a. 
 

Martha en Maria parochie op bedevaart naar Lourdes 

 
 

Al bijna duizend mensen uit het bisdom zijn enthousiast over het voorne-

men om in april op bedevaart naar Lourdes te gaan. 

De Martha en Maria-parochie telt inmiddels ook een flink aantal deelne-

mers, die op 28 april met bus en trein op bedevaart naar Lourdes gaan en 

op 5 mei huiswaarts keren. 

Zaterdag 25 februari om 10.00 uur is er in het parochiecentrum De Sleutel, 

Steenhoffstraat 41, Soest een bezinningsbijeenkomst met als thema:  

Met Bernadette de rozenkrans bidden. 
Toen de kleine Bernadette voor de eerste maal ’de Dame’ ontmoette was 

het eerste wat ze deed een kruisteken maken (ook al lukte dat pas toen ’de 

Dame’ het haar voordeed) en bad daarna de rozenkrans.  

Tijdens deze bezinningsochtend zullen we stil blijven staan bij het rozen-

kransgebed, in navolging van Bernadette.  

We nodigen ook nog een deskundige van de VNB uit om deze ochtend 

aanwezig te zijn en praktische informatie te verstrekken. 

U had zich nog niet opgegeven, maar toch wat meer weten over deze bede-

vaart? Geen probleem, want iedereen is van harte welkom. Wel graag 

vooraf opgeven, zodat we op 25 februari voldoende koffie en thee hebben. 

Mevr. N. Daselaar en mevr. B. Daselaar 035-5413382  

Mevr. W. Hilhorst 035-5414427 Mevr. R. Hilhorst 035-5387573 

http://www.bing.com/images/search?q=lourdes&view=detail&id=A8A7FBE504F4D9BF5A432B4CF64BA74EA544D22B&first=0&FORM=IDFRIR


 

 13 

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.). 

12 februari  Voorbereiding E.H. Communie 08.30 uur. 

13 februari  Kinderclub 18.45 – 19.45 uur. 

15 februari  Vrienden van Jezus 08.00 uur. 

   In het voetspoor van Maria 10.00 uur. Zie blz. 11. 

    

16 februari  Bijbellezen II 09.30 – 11.00 uur. 

18-19 februari  Boekentafel. Zie Blz. 6 

22 februari  Doe-middag 14.00 uur. Zie blz. 8. 

   Cursus ”Op reis in het land van geloven”  

20.00 uur. 

27 februari  Kinderclub 18.45 uur. 

Bijbellezen III 20.15 – 21.30 uur.  

29 februari  Vrienden van Jezus 08.00 uur. 

Vormselvoorbereiding 18.45 uur. 

RKVB 20.15 uur. Zie blz. 11. 

1 maart  Bijbellezen I 10.15 - 11.30 uur. 

    

Repetitie koren: 

 

Kinderkoor de Kerkuiltjes: vrijdags  19.00 uur.  

Volkszangkoor       : donderdags  18.15 uur. 

Cantate Domino       : donderdags 19.30 uur. 

Familiekoor        : 17 februari en 2 maart  

 

Inlegvel:  

In het Kerkvenster is een paars inlegvel gevoegd, waarin u alle activiteiten 

in de Veertigdagentijd op een rij ziet staan. Voor op het prikbord. 

 

 

 



 

 14 

AGENDA H.H. MISSEN & VIERINGEN 
 

zaterdag       11 febr. 19.00 uur H. Mis.  

zondag         12 febr. 6
e
 zondag door het jaar 

10.00 uur Hoogmis gregoriaans Mis XI. 

zaterdag       18 febr. 19.00 uur H. Mis met samenzang.  

zondag         19 febr. 7
e
 zondag door het jaar 

10.00 uur Hoogmis Missa Brevis in G KV 140, W.A. 

Mozart. 

woensdag     22 febr.  Aswoensdag 

19.00 uur Gezongen H. Mis in de kerk zie blz. 7. 

zaterdag        25 febr. 19.00 uur H. Mis. 

zondag          26 febr. 10.00 uur Gezinsmis. Zie blz. 7. 

vrijdag            2 mrt. 10.00 uur H. Mis voor ouderen. Zie blz. 7.  

 

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 ; ingaande 28 februa-

ri van 09.15 – 10.00 uur. 

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: Steenhoffstraat 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. 45-03 van 3 – 24 maart 2012 uiterlijk 20 febr. 

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

