
      
 

 

         

  

  

 

 

 

 
 

Jaargang 45, nr. 03 van  3 – 24 maart  

Kijk naar jezelf! 

 

Ga je nog iets doen aan ’vasten’? Vast wel. De komende veertig dagen kun 

je een reis maken naar binnen. Je kunt bijsturen, een bocht maken. ’Probeer 

om te keren’ draagt de tomtom ons soms op. Waar stuur je eigenlijk op 

aan. Waar kom je uit als je zo doorgaat? Waar wil je het liefst uit komen? 

Bij zekerheid en rust, eigen gemak en luxe? Ben je er, als je het zélf maar 

goed hebt? Vast niet. Je wilt liever geven en delen, bijdragen aan geluk van 

andere mensen, waar nodig je verzetten tegen onrecht, helpen om lijden en 

ellende weg te nemen. Vast wel!  

Waarom vasten? 

Je kunt vasten om een paar kilo af te vallen; om geld uit te sparen voor een 

goed doel; om niet zo gulzig te eten, maar met aandacht en rust genieten 

van gezond en goed voedsel. Je kunt ook vasten om een beetje meer te 

gaan leven zoals Jezus deed, sober en eenvoudig. Of om je bewust te ver-

binden met mensen die altijd al zoveel moeten missen. Vasten om dichter 

bij jezelf en bij God te komen. Tijd van inkeer en bezinning. Meer naden-

ken bij wat je aan het doen bent. Ontdekken waar je veranderen wilt. 

Actie 

Sommigen weten nog van het vastentrommeltje en van alles wat je niet 

mocht. Vasten en onthouding. Geen vlees eten; vis mocht. Op de pastorie 

aten ze op de vastendagen lekkere dure paling. Je wist niet meer waar het 

goed voor was. Vanaf 1961 begon de Bisschoppelijke Vastenactie. Het 

vasten kreeg een ander doel: delen met mensen in de derde wereld. Vas-

tenbusjes om te sparen voor het goede doel. We gingen er driftig aan mee-

doen in de kerk. De Vastenactie is nog altijd een vertrouwd en goed doel. 

Helpen de problemen in de ’derde wereld’ op te lossen. Maar geld is niet 

de oplossing. Geld is eerder het probleem! Geld geven van onze overvloed 
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is voor heel veel mensen betrekkelijk gemakkelijk. Er wordt meer ge-

vraagd. Inkeer en omkeer. Kritisch kijken naar ons leefpatroon. 

Kijk naar jezelf 

Mensen in hun armoede vragen of wij wel beseffen waar we mee bezig 

zijn? Beseffen wij wel dat onze manier van leven, onze behoefte aan luxe 

en overvloed mede de oorzaak is van hun armoede? Wij willen liever niet 

hoeven in te leveren, maar onze welvaart op peil houden. We moeten al 

genoeg bezuinigen, nu ons economische systeem aan alle kanten kraakt en 

piept. We komen er steeds meer achter hoe verziekt het is: ’Geld stinkt, 

geld sloopt, geld vergalt, geld vervuilt, geld verrijkt, geld vecht, geld ont-

wricht ...’ zegt het reclamespotje. Geld is een eigen leven gaan leiden en is 

ons de baas geworden.  

Denk aan je hart en je ziel  

De ziel moet terug komen in de economie. De ziel die ons verbindt met het 

Hogere en met hogere idealen. De ziel van Jezus, die een en al soberheid 

en solidariteit was en ons - net als de ’rijke jongeling’ aankijkt en zegt: 

’Eén ding ontbreekt je nog: probeer los te komen van al je hebben en hou-

den. Doe dat maar weg en ga leven met Mij.’ Die jongeman bedoelde het 

goed, maar Jezus vroeg op dat moment teveel. Maar wie weet heeft dat 

woord van Jezus toch doorgewerkt in zijn verdere leven. Misschien heeft 

hij heel wat meer geprobeerd dan het verhaal vertelt. Misschien gaat dat 

met ons net zo in deze veertig dagen.  

Vasten kan op vele manieren 

Je kunt vasten door geen alcohol te drinken, niet te snoepen of knabbels 

tussendoor. Geen vlees eten. Bewuster omgaan met TV- kijken of compu-

terspelletjes. Extra tijd maken voor een ander. Misschien een lijstje maken 

van mensen die je - na veel te lang uitstel - wilt gaan bezoeken. Meer te 

luisteren, minder zelf aan het woord te zijn. Oude idealen in ere herstellen. 

Het verhaal van Jezus en van zijn lijden lezen. Tijd nemen voor gebed. Een 

keer vaker naar de kerk. Maar wat je ook met jezelf afspreekt: vertel het 

ook aan iemand anders wat je plan is. Dat maakt je plan minder vrijblij-

vend.  

Ga je vasten? Vast wel! 

F. Overbeek, pastoraal werker 
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MISINTENTIES 
 

za       3 mrt. Marie Agnes Manders-Russel/ overl. ouders en familie/ Piet 

Ruigrok/ Ben Schouten. 

zo       4 mrt. A.G. Huurdeman/ fam. Schothorst/ Bob Nieuwenhuys/  fam. 

Vlaming/ Gerard en Marian Boersma/ fam. Bouwmeester-

Hartman/ overl. ouders Bonnekamp.  

za     10 mrt. Timo van Zeldert/ Alida van Ernst-Schimmel en Martinus 

van Ernst.  

zo    11 mrt. Cornelia Kuijper/ Gerard en Marian Boersma/ fam. Vlaming/ 

Petrus Wilhelmus Diekman/ overl. ouders Bonekamp. 

ma   12 mrt. Benoît Nieuwenhuys.   

zo    18 mrt. Fam. Schothorst/ Gerard en Marian Boersma/ overl. ouders 

Bonekamp/ Om hulp/ fam. Vlaming. 

vrij   23 mrt. Timo van Zeldert/ Aart Hoogeboom. 

 

PAROCHIEKRONIEK 

 

Overleden: Albert Gérard Everard, 94 jaar. 
  Augustine Gerarda Johanna Maria Everard-Francken, 86 jaar. 

 

MEDEDELINGEN 

 

Rectificatie inlegvel: In de papieren versie van het inlegvel is als datum 

van Pasen 24 - 25 april genoemd. Dit moet zijn 8-9 april. 

 

Asbestsanering: 

In de Nicolaaskerk is op een tweetal plekken nog asbest aanwezig. In het 

kader van de restauratie van de ramen wordt dit probleem in de week van 

16 april aangepakt en verholpen. Direct na Pasen wordt het orgel luchtdicht 

ingepakt. 

Van  16 tot 21 april zijn de volgende maatregelen van kracht: 

1. De Kerk is niet te gebruiken en niet toegankelijk. 

2. De gang tussen de dagkapel en Trefpunt is afgesloten en niet toe-

gankelijk. 
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3. Let u goed op de mededelingen in het weekeinde van 14 -15 april. 

 

Een jongere besteedt een deel van haar leven aan God 

 

In Kerkvenster 45-01 kon u over de belevenissen lezen van een van onze 

jongeren, die een half jaar van haar leven besteedt aan God. De tweede 

jongere uit onze gemeenschap besteedt 10 maanden van haar leven niet in 

”Down under”, maar in het Midden Oosten, in Libanon. Een gebied met 

een totaal andere dynamiek. Hieronder haar belevenissen: 

 

Lieve kerkgenoten, 

Zoals sommigen van jullie misschien wel weten zit ik voor 10 maanden in 

Beiroet. Ik ben hier met de Orde van Malta, een katholieke organisatie die 

zich vooral inzet voor de zieken en de armen.  

 

Onze groep die CARAVAN heet (we zijn met 11 mensen tussen de 18 en 

de 24) werkt in drie gehandicaptenhuizen; 2 huizen voor jongens en 1 huis 

voor meisjes. Ze worden alle drie gerund door de zusters van het Kruis.  

Ook studeren wij aan de universiteit Saint Joseph, een Jezuïetenuniversi-

teit. We leren er alles over religies, geschiedenis en politiek van het Mid-

den- Oosten.   

 

De Duitse, Nederlandse, Engelse en Libanese afdelingen van de Orde or-

ganiseren zo nu en dan kampen voor de gehandicapten in Chabrough.  

Daar heeft de Orde van Malta een heel groot huis waar de kampen al 20 

jaar lang worden georganiseerd. Met Kerstmis hadden we zo’n kamp en we 

waren heel erg blij dat wij 20 meisjes naar de bergen konden brengen om 

ze een geweldige week te geven. Je krijgt een meisje toegewezen waarvoor 

jij de hele week moet zorgen van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat en dat 

is best uitputtend. Het kamp was heel gezellig maar we konden niet zoveel 

naar buiten omdat Chabrough bedekt was met een laag sneeuw. In plaats 

daarvan vermaakten we de meisjes binnen met toneelstukjes, fancydinner, 

fashionshow en een late Papa Noël.  

 

Ik moest voor een vrouw zorgen van ongeveer 60 jaar, ze was blind en heel 

lief. Heb heel veel van haar geleerd; zij vertrouwde mij zonder te zien, ze 
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had namelijk geen stok maar als ik zei: ’kom we gaan daar naar toe,’ pakte 

ze mijn handen vasten en vertrouwde dat ik haar daar veilig naar toe zou 

leiden. Natuurlijk botste ze soms ergens tegen aan, maar daarna vertrouw-

de ze mij weer zoals daarvoor.  

Ik denk dat we allemaal van haar kunnen leren vertrouwen op God 

zonder dat je Hem ziet want je weet dat de weg die Hij voor jou kiest 

de beste weg is, ook al bots je soms tegen dingen op. Vertrouw Hem 

daarna weer zoals te voren, want Hij is de weg de Waarheid en het 

Leven.  

Tot over 3 maanden. 

Heel veel liefs en groetjes  

Caroline van Weede 

  

10 maart 10.00 uur                 Bezinnings-dag 

Een dag vrijmaken in de veertigdagentijd om ons hart te openen voor de 

Verlosser!  

Em. Pastoor Kolkman zal ons deze dag meenemen op onze weg. 

Aanvang 10.00 uur met een H. Eucharistieviering. 

Afsluiting rond 14.30 uur. 

I.v.m. organisatie van de dag graag opgeven bij:  

Mevr. C. Nouwen 035 5416694 of mevr. G. Nieuwenhuis 035 5420208 
 

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. 
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Stille Omgang Amsterdam  
19 maart 2012 

 

 
 

 

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.   
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. 

Vertrek per bus om 22.15 uur naar Amsterdam; na aankomst starten we de 

Stille Omgang vanaf de Nicolaaskerk. Om ca. 00.30 uur vieren we de Eu-

charistie in de Nicolaaskerk. 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 030-2283015 of  

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) 

 

 

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

Het lijden en sterven van Jezus ... 
 

De eerste mensen, wij noemen hen Adam en Eva, hebben gezondigd. 

Daardoor is de hemel gesloten. Maar God belooft de mensen een Verlos-

ser. Deze Verlosser is Jezus.  
 

Jezus heeft de mensen verlost van de zonden en de dood. Daarvoor is Hij 

naar de aarde gekomen. Jezus heeft op aarde veel geleden.  

Het lijden van Jezus begint al bij zijn geboorte. Hij wordt geboren in een 

arme stal. Koning Herodes wil Jezus laten doden.  
 

Als Jezus groot geworden is, gaat Hij aan de mensen over God vertellen. 

Hij helpt de mensen om weer goed te gaan leven. Daardoor krijgt Jezus 

ook vijanden. Deze vijanden willen Jezus doden.  

Judas, die een vriend was van Jezus, heeft zijn Meester 

verraden. Petrus is zo bang, dat hij Jezus niet meer wil 

kennen. De soldaten die Jezus gevangennemen, bespot-

ten Hem en zetten Hem een doornenkroon op. Pilatus 

laat Jezus geselen en veroordeelt Jezus tot de kruis-

dood.  
 

Jezus draagt zijn kruis naar de berg van Calvarië. Hier wordt Hij aan het 

kruis geslagen en sterft. Alleen zijn Moeder Maria, Johannes en enkele 

vrouwen staan bij het kruis. Dit gebeurde op Goede Vrijdag.  

Jezus offert zich op voor ons.  

Het offer van Jezus noemen wij het kruisoffer. 

Wanneer Jezus dood is, wordt Hij van het kruis 

afgenomen en begraven. Hij wordt in een nieuw 

graf gelegd. Door zijn dood heeft Jezus de hemel 

weer opengemaakt. 

Nu kunnen de mensen weer in de goedheid, in de 

genade van God leven. God helpt hen weer om gelukkig te worden. 
 

Lieve Jezus, 

Dank U voor alles wat U voor ons gedaan hebt.  

Mag ik in deze veertigdagentijd veel aan U denken? 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! Informatie: Gabriëlle Nieuwenhuis 035-5420208 
 

Verkondiging        volwassenen 

 

5 maart 20.00 uur         Thema-avond 
 

”Van Carnaval tot Pasen” 
 

Hoe kunnen we ons hart voor de Heer openen? Waarom Carnaval? Waar-

om boetedoening met een Askruisje? Waarom vasten?  

Wat reiken de zondagsevangeliën uit de veertigdagentijd ons aan?  

Het zal niet alleen een luisteravond zijn, maar we zullen ook zelf aan de 

slag gaan. Van harte welkom. 

 

6 maart 13.00 uur     Meditatie o.l.v. pater J. Bots  

Vandaag komen we bij elkaar om stil te staan bij de rol van de H. Drie-

eenheid in de Boodschap van de engel aan de Maagd Maria. De meditatie 

wordt afgesloten met een korte aanbidding van het Allerheiligste en een 

Eucharistieviering. Voor en na de meditatie is er gelegenheid tot biechten. 

n we  

7 maart 10.00 uur                                         ”in ’t Voetspoor van Maria” 
Deze ochtend zullen we samen kijken naar een dvd over de Offergave van 

broeder Roger, de stichter van de Taizé beweging. Jaarlijks komen vele 

duizenden jongeren in Taizé bijeen om zich te voeden met de stilte, met de 

gebeden en de aansprekende muziek. 

”Vrede” is een sleutelwoord. 

 

Wat is het geheim achter Taizé? 
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12 maart 20.00 uur       Thema-avond 

Samen gaan we kijken naar de film ”Des Hommes et des Dieux”.  

Deze film is gebaseerd op een waar gebeurd verhaal en speelt zich af in 

1996 in een klooster in Algerije. Daar leven acht Franse monniken in vol-

strekte harmonie met de islamitische dorpsgenoten. Alles gaat jaren goed 

tot terreur en geweld de regio steeds meer beginnen over te nemen. Als 

fundamentalistische groeperingen een aantal buitenlandse werknemers 

vermoorden, beginnen de monniken zich af te vragen of het wel veilig is 

om in hun klooster te blijven. Ondanks hun twijfel, besluiten ze niet te 

zwichten voor de terreur. Ze vertrekken niet, daarbij troost vindend in hun 

sterke geloof. 

De film duurt bijna twee uur. 

 

Diaconie 

 

VASTENAKTIE 2012 

Zuster Brenda in een Ethiopische sloppenwijk 

 

’In ontwikkelingswerk is geen plaats voor arrogantie’ 
 
Liefde voor God 

’Ik groeide op in de Filippijnen als de jongste van 3 zussen’, vertelt 

 Zr Brenda. ’Mijn moeder was een vrome vrouw. Haar liefde voor God 

maakte een onuitwisbare indruk op mij en ik wilde niets liever dan Zuster 

worden. Op mijn 16
e
  meldde ik me bij Daughters of Charity, maar tot mijn 

grote teleurstelling vonden ze mij te jong. Ik telde de dagen af en stond op 

mijn 18
e
 verjaardag opnieuw voor de deur van deze congregatie. Toen 

werd ik liefdevol ontvangen. Ik meldde me direct aan voor missiewerk. 

Daar lag mijn hart, ook toen al.’ 

 
Werk als verpleegster 

Maar Daughters of Charity had een ander pad in gedachten voor Zr. Bren-

da. Net als veel andere zusters kreeg ze een opleiding tot verpleegster aan-

geboden. ’Ik werkte 9 jaar in het plaatselijke ziekenhuis. Eerst op de inten-

sive care, later op de afdeling cardiologie. Ik deed het werk met veel ple-
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zier; van het missiewerk verwachtte ik niet veel meer. Maar toen, plotse-

ling, kwam toch de vraag of ik in Ethiopië wilde werken. Daar hoefde ik 

niet lang over na te denken. Een lang gekoesterde droom werd werkelijk-

heid.’ 

 

’Jij zult het hier wel niet lang uithouden.’ 

 

Hospitaal in noorden Ethiopië 

Na haar aankomst in Addis Abeba, vertrok Zr. Brenda op een lange en ge-

vaarlijke tocht naar een missiepost in het noorden van Ethiopië. ’Het was 

1965 en de enige manier om er te komen was op een ezel’, vertelt Brenda. 

’Ik had veel contant geld bij me om de missiepost op te bouwen en alleen 

een tolk om me te beschermen. Je kunt je voorstellen dat ik best bang was.’ 

Gelukkig kwam Brenda veilig aan. De priester wierp één blik op haar ten-

gere postuur en zei: 

’Jij zult het hier wel niet lang uithouden.’ Hij had zich niet méér kunnen 

vergissen. Brenda bleef langer dan gepland en realiseerde het hospitaal 

waar zoveel mensen zo wanhopig hard behoefte aan hadden. 

 

Zr. Brenda’s visie op ontwikkelingswerk 

Terug in Addis Abeba gaat Zr Brenda door met haar ontwikkelingswerk. 

Ze doet het met een duidelijke visie: ’In ontwikkelingswerk is geen plaats 

voor arrogantie. De mensen hier weten zelf wel wat ze nodig hebben. Zij 

kunnen voor hun eigen ontwikkeling zorgen. Wat wij doen, is hen de juiste 

middelen aanreiken; educatie, training en de juiste materialen en voorzie-

ningen. Zo kunnen ze voor zichzelf een fatsoenlijk bestaan opbouwen en 

hun kinderen naar school sturen. Alleen zó komen we tot een blijvende, 

positieve verandering.’ 

 

Microkrediet en educatie in sloppenwijken 

Zr. Brenda’s visie en bevlogenheid zien we duidelijk terug in het Urban 

Development Project van Daughters of Charity. ’We helpen mensen in de 

sloppenwijken een zelfstandig bestaan op te bouwen’, legt ze uit. ‘We zor-

gen dat vrouwen en jongeren een microkrediet krijgen om een eigen be-

drijfje op te zetten. En we investeren in onderwijs voor jongeren, zodat ze 

een baan kunnen vinden. Als de mensen in de ene wijk hebben geleerd hoe 
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ze een beter bestaan voor zichzelf kunnen opbouwen, dan gaan we door 

naar de volgende wijk.’ 

 

Door uw bijdragen kunnen de Daughters of Charity  hun hulp voortzetten 

in de sloppenwijken van Addis Abeba. 

 
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.  
 

Fusie van Parochiële Caritas Instellingen (PCI) 
 

Binnen bijna elke voormalige parochie van de HH. Martha en Maria was er 

tot eind 2010 nog een zelfstandige P.C.I. actief. Inmiddels zijn de P.C.I.-en 

van de verschillende parochies van de HH. Martha en Maria samengegaan. 

Dit heeft geleid tot één nieuw bestuur voor het P.C.I. Het praktische uit-

voerende werk is in handen gebleven van de plaatselijke caritas-

werkgroepen. Samen staan het nieuwe bestuur en de werkgroepen voor de 

uitdaging om met nieuw elan het diaconale werk voort te zetten en een 

nieuwe impuls te geven.  

 

Meer mensen met schulden 

P.C.I. staat voor Parochiële Caritas Instelling. Diaconie of caritas werd in 

het verleden uitgevoerd onder de noemer R.K. Armenbestuur. In vroeger 

tijden een bittere noodzaak omdat de sociale zekerheid in ons land zeer 

slecht geregeld was. Omzien naar elkaar en ook de praktische zorg voor 

elkaar was ook een taak van de kerken. Diaconie of Caritas waren vanouds 

gericht op de zorg voor de minder bedeelden in onze gemeenschap. Met de 

verbetering van de sociale zekerheid is het werk van de P.C.I. langzaam 

maar zeker op de achtergrond geraakt. Maar door de economische crisis 

raken weer meer mensen in de schulden. Financiële ondersteuning in 

noodsituaties blijft dus noodzakelijk. De kerk is het laatste vangnet, als de 

Sociale Dienst niet kan of mag helpen.  
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Noodhulp 

Door de jaren heen heeft de P.C.I zich ontwikkeld als een fonds dat ook 

mensen helpt die als gevolg van verharding en individualisering van de 

maatschappij last hebben psychische klachten of vereenzaming. De P.C.I. 

geeft ondersteuning aan mensen in de samenleving die bij geen enkele an-

dere instelling meer terecht kunnen. En probeert met deze ondersteuning 

mensen een duwtje in de goede richting te geven.   

Wij zijn er van overtuigd dat de noodhulp moet blijven. Het is een uitda-

ging om met nieuwe projecten de mensen die hulp nodig hebben te berei-

ken.  

 

Komt u helpen? 

Een belangrijk doel blijft om ons geloof vanuit de parochie handen en voe-

ten te geven. Met elkaar bundelen we niet alleen maar krachten maar ook 

inzichten. We kunnen zo leren en delen van en met elkaar.  Een aantal 

plaatselijke caritas werkgroepen  kan nog versterking gebruiken. Bent uzelf 

iemand die de werkgroep als een leuke uitdaging ziet of kent u iemand in 

uw netwerk die hiervoor warm loopt? Neemt u dan contact op met ons.  

Voor een verzoek om hulpverlening kunt u ons ook bereiken via onder-

staande contactgegevens. Deze verzoeken zullen uiteraard vertrouwelijk 

behandeld worden.  

Email adres: pci@marthamaria.nl 

Postadres:  

P.C.I Parochie HH. Martha en Maria, Steenhoffstraat 41, 3768 BJ Soest 

Het nieuwe P.C.I bestuur 
 

Gemeenschap 
 

26 maart 20.15 uur                              RKVB 

Vanavond  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 RKVB. nodigt ook niet-leden van harte uit. De toe-

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

 

 

mailto:pci@marthamaria.nl
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Restauratie 
 

De dagen worden weer langer, een teken dat het voorjaar in aantocht is. 

Met het voorjaar ligt er ook een voorjaarsfair t.b.v. het restauratieproject in 

het verschiet. Een oproep: hebt u nieuwe huishoudelijke artikelen, waar u 

geen raad mee weet? Dan weten Ot en Sien er wel raad mee. 

Info: mevrouw Nouwen Tel. 035-5416694 

 

Digitale vastenkalender 

 
Wijs ons de weg… 

Vanaf Aswoensdag is de digitale vastenkalender 

weer in de lucht. Elke dag van de veertigdagentijd 

een mailtje met een inspirerend gedicht, een lees-tip, 

een foto die je aan het denken zet en altijd de Bijbel-

lezingen van de dag. Ook een kalender met activitei-

ten rond de veertigdagentijd ontbreekt niet. Voor 

alle leeftijden is er wel iets wat raakt en aan het den-

ken zet. Zo zijn we samen op weg naar Pasen, het feest van de opstanding.  

Reis je mee? Geef je dan ook op: sarot@marthamaria.nl   

Suggesties voor de kalender rond het thema zijn ook altijd welkom.  

 

Kerk in Nood organiseert de Avond van de Martelaren om te 

bidden voor de vervolgde Christenen. Samen met vele anderen kunt u op 

29 maart 2012 in de H. Nicolaaskerk in Amsterdam luisteren naar de ver-

halen over Christenen die gedood zijn vanwege hun geloof en om te bidden 

voor alle Christenen die op dit moment vervolgd worden. Ook in 2011 wa-

ren er weer veel martelaren te betreuren. Op deze avond hoort u hun na-

men, kunt u een kaars opsteken en voor hen bidden. Ook kunt u bidden 

voor alle Christenen die op dit moment vervolgd worden. Tevens zijn de 

levens en het geloof van deze martelaren voor ons een boodschap van 

hoop. Ze laten ons zien dat het de moeite waard is om voor Christus te le-

ven. 

”Mijn verlangen om Jezus in de noodlijdenden, armen en vervolgde Chris-

tenen in Pakistan te dienen is zo groot dat ik het als een voorrecht be-

mailto:sarot@marthamaria.nl
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schouw als Jezus het offer van mijn leven zou willen aanvaarden.” – 

Shahbaz Bhatti, de om zijn geloof vermoorde katholieke Minister van 

minderheden in Pakistan. 

”Als gemeenschap van gelovigen mogen we deze mensen niet vergeten 

maar zijn we geroepen tot broeder- en zusterschap!” - The Fruits 

”Ik betreur het toenemend extremisme en de groeiende onverdraagzaam-

heid tegenover Christenen in Pakistan. De niet-Moslim minderheden zijn 

altijd al slachtoffer van discriminatie geweest, maar op het ogenblik is de 

toestand erger dan ooit." - Mgr. J. Coutts, bisschop van Faisalabad, Pakis-

tan. 

Waar:  H. Nicolaaskerk, Pr. Hendrikkade 73, Amsterdam t.o. 

Centraal Station op enkele minuten lopen. 
Hoe laat: 18.00 uur Vespers en H. Mis 
Start van de gebedsavond: 19.00 uur 
Afsluiting met aanbidding: ca. 21.00 uur 

Toegang: Gratis 

 

Procesgang van de moord op Minister Shabhbaz Bhatti  
 

Abid Malik, een van de twee verdachten in de moord op de Pakistaan-

se minister Shahbaz Bhatti, is door een anti-terreurrechtbank in Ra-

walpindi vrijgesproken.  
De politie zou geen spoor van bewijs tegen hem hebben kunnen vinden, 

meldt AsiaNews. 

Malik was enkele dagen eerder op verzoek van de Pakistaanse autoriteiten 

aangehouden in de Verenigde Arabische Emiraten. De tweede verdachte, 

Zia-ur-Rehman, is nog op vrije voeten. 

Voor de Katholieke leiders in Pakistan is het steeds duidelijker dat de 

overheid niet van plan is om de moord op te lossen. 

 

Onopgehelderd 

De ware toedracht rond de moord op de Katholieke minister voor minder-

heden, Shahbaz Bhatti, is nog altijd in nevelen gehuld. Bhatti werd op 2 

maart 2011 in Islamabad klemgereden en met dertig kogels doorzeefd. 
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De verdenking ging al snel naar Islamitische fundamentalistische groepe-

ringen die de minister al eerder met de dood hadden bedreigd. Bhatti was 

vastbesloten de omstreden blasfemiewetten ongedaan te maken of minstens 

te wijzigen. 

Rookgordijnen 
Sinds de moord zijn er verschillende pogingen gedaan om deze af te doen 

als gevolg van een persoonlijke of familievete en geen enkel verband hield 

met zijn politieke activiteiten. 

Katholieke leiders hebben de Pakistaanse Justitie verschillende keren be-

schuldigd van leugens en het optrekken van rookgordijnen. 

Voor de rechtbank verklaarde de politie dat uit het verhoor van Malik geen 

enkel bewijs naar voren was gekomen voor betrokkenheid bij de moord. 

De man heeft betrokkenheid ook altijd ontkend. 

Naar verwachting zal hij snel worden vrijgelaten. Ook eerdere verdachten 

zijn op vrije voeten gesteld. 

’Onbruikbaar’ 
Zowel Malik als de tweede verdachte, Zia-ur-Rehman, zouden tot de Islam 

bekeerde Christenen zijn die een financieel geschil zouden hebben met de 

familie van Bhatti. 

Zij waren daarvan beschuldigd door een vroegere dominee. Hij werd opge-

pakt na door de politie te zijn afgeluisterd. De politie noemt hem echter 

”geestelijk instabiel” en daarom als getuige onbruikbaar. 

’Vertragingstactiek’ 
Volgens Bisschop Rufin Anthony van Islamabad en een persoonlijke 

vriend van Shahbaz Bhatti noemt dit in een interview met AsiaNews een 

nieuwe “vertragingstactiek”. Dat zal uiteindelijk ertoe leiden dat “uitstel 

van gerechtigheid uitloopt op onthouding van gerechtigheid”. 

De Bisschop beschuldigt de politie van het sollen met mensen, het ver-

spreiden van verspreiden van geruchten en het arresteren van mensen om 

aan te tonen dat ze niet zelf betrokken is. 

"Wij eisen de arrestatie van de echte schuldigen", aldus de Bisschop. In 

plaats daarvan ”laat de politie Malik lopen”. 
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De Iraanse autoriteiten hebben besloten de executie van dominee You-

sef Nadarkhani door te zetten. 

Dat meldt Christian Solidarity Worldwide (CSW) op basis van contact met 

de advocaat van Nadarkhani. Die probeert officiële bevestiging te krijgen 

van het bericht. De vrees bestaat dat terechtstelling op elk moment en zon-

der aankondiging zal worden uitgevoerd. Het is in Iran niet ongewoon om 

achteraf melding te doen dat een doodvonnis is uitgevoerd. Dominee You-

sef Nadarkhani is ter dood veroordeeld wegens aan afvalligheid, ook al 

zegt hij zelf nooit Moslim te zijn geweest. Dat is ook door de rechtbank na 

onderzoek bevestigd. Toch blijft het vonnis gehandhaafd, omdat zijn voor-

ouders Moslim waren, aldus de rechters. Nadarkhani is bij minstens vier 

gelegenheden in vrijheidstelling aangeboden in ruil voor het afzweren van 

zijn Christelijk geloof. Nadarkhani heeft consequent geweigerd daarop in 

te gaan. CSW meldt dat een tweede leider van een Iraanse huiskerk, 

Farshid Fathi Malayeri, op 5 februari voor de Revolutionaire Rechtbank in 

de beruchte Evingevangenis is verschenen. Malayeri wacht al sinds zijn 

arrestatie in december 2010 op zijn proces. 

De uitspraak van de rechtbank wordt binnen drie maanden verwacht. 

 

DE PAUS EN ZIJN GEBEDSINTENTIES 

 

Voor de maand maart: 

Dat wereldwijd de bijdrage van vrouwen aan de ontwikkeling van de maat-

schappij naar behoren wordt erkend. 
Dat de Heilige Geest volharding mag schenken aan hen die discriminatie, 

vervolging en dood ondergaan omwille van Christus’ Naam, in het bijzon-

der in Azië. 

 
 

Ieder weekend na beide H. Missen geopend. 

In maart speciaal aandacht voor de Vasten. 

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.). 

4 maart  Voorbereiding E.H. Communie 08.30 uur. 

5 maart  Kinderclub 18.45 – 19.45 uur. 

   Thema-avond 20.00 uur zie blz. 8. 

6 maart Koffieochtend ouders van jonge kinderen 10 uur. 

 Meditatie o.l.v. pater J. Bots S.J. 13 uur. Zie blz. 8.  

7 maart  Vrienden van Jezus 08.00 uur. 

   In het voetspoor van Maria 10.00 uur. Zie blz. 8. 

   Vormsel 18.45 uur. 

   Cursus ”Op reis in het land van geloven”  20 uur. 

8 maart  Bijbellezen II 09.30 – 11.00 uur. 

10 maart  Bezinnings-dag 10.00 uur. Zie blz. 5. 

11 maart  Koffiedrinken na de Hoogmis 

12 maart  Kinderclub 18.45 uur.  

   Thema-avond 20.00 uur. Zie blz. 9. 

Bijbellezen III 20.15 – 21.30 uur.  

14 maart  Vrienden van Jezus 08.00 uur. 

16 maart  Ouderavond 1
e
 H. Communie 20.00 uur. 

18 maart  Voorbereiding E.H. Communie 08.30 uur. 

19 maart  Kinderclub 18.45 uur. 

21 maart  Vrienden van Jezus 08.00 uur. 

   Vormsel 18.45 uur. 

   Cursus ”Op reis in het land van geloven” 20 uur. 

22 maart  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. 

Familiekoor        : 16 maart  20.00 uur.  
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AGENDA H.H. MISSEN & VIERINGEN 
 

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

zondag           4  mrt. 2
e
 zondag van de Veertigdagentijd 

10.00 uur Hoogmis gregoriaans Mis XVII. 

zaterdag       10  mrt. 19.00 uur H. Mis.  

zondag         11  mrt. 3
e
 zondag van de Veertigdagentijd 

10.00 uur Hoogmis gregoriaans Mis XVII. 

zaterdag       17  mrt.  19.00 uur H. Mis met samenzang. 

   Stille Omgang Zie blz. 6. 

zondag         18  mrt. 4
e
 zondag van de Veertigdagentijd (Laeatare) 

10.00 uur Hoogmis Missa in tempore adventus et 

quadragesimae Michael Haydn. 

maandag      19  mrt. H. Jozef 19.00 uur gezongen H. Mis met samenzang.   

 

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 09.15 - 10.00 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: 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=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. U vult het formulier, dat in het portaal op de leestafel ligt, in en doet 

dat in de brievenbus van de pastorie, of 

2. Nog eenvoudiger: U typt kerkvenster.nicolaasnet.nl in de adresbalk 

van de internetpagina. U vindt nu het formulier 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. 45-04 van 24 maart – 14 april uiterlijk 12 mrt. 

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

