
    
 

 

         

  

  

 

 

 

 
Jaargang 45, nr. 04 van  24 maart – 14 april  

 

’ZOU HET DAN TOCH WAAR ZIJN ?’ 

 

Als u dit Kerkvenster onder ogen krijgt hebben we nog zeker twee weken 

te gaan tot Pasen. In deze twee weken wordt onze aandacht steeds meer 

gericht op het lijden en sterven van Jezus. We staan erbij stil, we overden-

ken wat dat voor ons betekent. Sommigen onder ons voelen iets van ver-

bondenheid, omdat het lijden ook op hun eigen leven een stempel drukt. In 

die verbondenheid ervaren zij iets van troost, zoals je dat ook kan ervaren 

als iemand al troostend een hand op je schouder legt. Het aanschouwen van 

het kruis wordt dan iets bijzonders: er gaat een heilzame kracht van uit. Het 

weten dat God in zijn Zoon jouw lijden heeft willen delen wordt tot een 

ervaren dat God jouw lijden mee helpt dragen. En dat is al een heilzame 

ervaring. 

Maar er is meer, veel meer. Het kruis van Jezus en ook ons kruis is gehuld 

in duisternis. Ook al kan verbondenheid nog zo troostvol zijn, de duisternis 

blijft. In die duisternis is Gods Geest werkzaam. Denkt u maar aan de 

graankorrel waar Jezus over spreekt. Die valt in de aarde, is onzichtbaar, 

maar is daar in de aarde wel volop werkzaam. Als Jezus gestorven is wordt 

Hij in het graf gelegd. Zijn verhaal lijkt over en uit. Hij heeft de taak vol-

bracht die Hij op zich had genomen: de Verlosser heeft zijn leven gegeven. 

Het was zijn dag, de dag van de Zoon van God, die uit liefde sterft. ’Hij is 

nedergedaald ter helle’ zeggen we dan, en dat lijkt het einde te zijn. Maar 

daar, in die stilte van Stille Zaterdag, is Gods Geest volop werkzaam. Een 

nieuw begin wordt daar voorbereid. Daarom is deze dag zo bijzonder. Het 

is de dag van de heilige Geest, gegeven vanaf het kruis, in stilte werkend 

aan een nieuw begin dat geen einde kent. Dat nieuwe begin openbaart zich 

op de derde dag, de dag van de Vader. Hij, de Schepper, herschept de aar-

de. En daarbij is er overeenkomst met de eerste schepping. Het eerste boek 

Kerkvenster  
- informatieblad van de H. Nicolaas geloofsgemeen-
schap te Baarn, behorend tot de HH. Martha en Maria 
parochie-   
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Genesis begint met de duisternis. Daarover zweeft dan de Geest van God. 

Dan spreekt God: ’Er moet licht zijn.’ Zo zien we ook bij de herschepping: 

de duisternis van het kruis, Gods Geest die in stilte werkt, en dan het licht 

van de derde dag: de Vader die zijn Zoon door de heilige Geest doet op-

staan: ’Lumen Christi – Licht van Christus’. Zo wordt langzamerhand 

steeds meer zichtbaar dat God, die in eeuwigheid is en geen einde kent, ons 

daarin wil laten delen. Het is haast te mooi en te onvoorstelbaar om waar te 

zijn. Bij de leerlingen van Jezus komt dan ook de gedachte op: ’Zou het 

dan toch waar zijn?’ En zij herinneren zich de keren dat Jezus niet alleen 

zijn lijden en dood aankondigde, maar ook zijn opstaan op de derde dag. 

Zij ervaren deze Paasdag als een nieuw begin met Jezus, als een nieuwe 

geboorte, een geboorte in het Licht van Christus. Zij ervaren dat het kruis 

van Jezus in dat Licht van Christus komt te staan. Hun eerste roeping door 

Jezus wordt nu een roeping door Christus.  

Er is dus veel meer dan dat God in zijn Zoon jouw lijden helpt dragen. 

Heel het leven, dus ook het lijden, komt in een ander perspectief te staan. 

Pasen geeft aan dat er een definitief verbond is tussen God en de mens. 

Vanwege Pasen hoeft niemand zich eenzaam te voelen: altijd weer klinkt 

er die roepstem van God die je liefheeft en die zich in Jezus met jou wil 

verbinden, en die samen met zijn Zoon zijn heilige Geest in jou werkzaam 

wil doen zijn. Zo mag je zijn beeld zijn en als christen zijn naam dragen. 

Daartoe roept Hij je en zendt Hij je. Waarbij je erop mag vertrouwen dat 

Hij met je meegaat. 

Daarom van harte Zalig Pasen! 

Diaken Jan Nieuwenhuis 

 

MISINTENTIES 
 

zo     25 mrt. Fam. De Ruiter -  Bieshaar/ A.J.M. van Wees/ Mevr. Stassen-

v.d. Bosch/  Mevr. Tegelberg - Schölvinck/ Gerard en Marian 

Boersma/ overl. ouders Bonekamp/ Overleden familieleden 

en bekenden/ fam. Vlaming/ Gerardus Voskuilen/ Herman 

van Maurik.  

zo     1 apr. A.G. Huurdeman/ Fam. Schothorst/ Gerard en Marian 

Boersma/ overl. ouders Bonekamp/ Fam. Bouwmeester - 
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Hartman/ Fam. Vlaming/ Hendrik Averdijk/ Marinus van de 

Voort/ Ouders Van Oostrum – de Gooyer. 

di      3 apr. Timo van Zeldert.   

do     5 apr. Gerard Haas. 

za     7 apr. Marie Agnes Manders - Russel/ Bob, Marguerite en Benoît 

Nieuwenhuys. 

zo     8 apr. Everardus Hilhorst/ Gerard en Marian Boersma/ Overl. ou-

ders Bonekamp/ Petrus Wilhelmus Diekman/ Gerard Haas/ 

Overl. fam. Kuijer - Nagel. 

ma    9 apr. Mevr. Stassen - v.d. Bosch/ Mevr. Tegelberg - Schölvinck/ 

Tiny de Rijk en dochter Mariëlle. 

 

PAROCHIEKRONIEK 

 

Overleden:  

Anna Wilhelmina Maria Voermans-Dudart, 89 jaar 

Johanna Maria Antoinetta Theresia Crince Le Roy-van der Steen, 85 jaar 

 

MEDEDELINGEN 

 

In verband met de asbestsanering is de kerk van 16 tot 21 april gesloten 

evenals de gang tussen dagkapel en Trefpunt. Let goed op de mededelin-

gen op 14 en 15 april.  

 

Liturgie 

 

Het altaar de ambo en de zetel 
 

Als we spreken over het huis van God dan weet iedereen dat het over het 

kerkgebouw gaat. Een gebouw staat niet op zichzelf, mensen komen er 

samen. In de kerk komen mensen in de eerste plaats om God te ontmoeten.  

Die ontmoeting met God gebeurt op velerlei wijzen: in de stilte van een 

verder lege kerk, door een kaarsje op te steken bij Maria, door stil te staan 

in de kapel met kruisjes voor overledenen, door het bidden van de kruis-
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weg of neer te knielen bij het Allerheiligste in het tabernakel. 

Viering van de liturgie 
Een andere wijze om God te ontmoeten is in de gezamenlijke viering van 

de liturgie. Vanuit liturgisch standpunt bezien is het kerkgebouw in de eer-

ste plaats het huis van God natuurlijk omdat de Heilige Eucharistie er 

wordt opgedragen en bewaard. Dat neemt niet weg dat de kerk ook de 

plaats bij uitstek is voor de viering van andere Sacramenten en voor andere 

vormen van liturgie. Het Tweede Vaticaans Concilie heeft opnieuw aan-

dacht gevraagd voor de plaats van de Eucharistie door haar ’bron en hoog-

tepunt van het christelijk leven’ te noemen. Na het Concilie is een aantal 

zaken veranderd in de wijze waarop de liturgie van de H. Eucharistie wordt 

vormgegeven en opgedragen. Drie liturgische architectonische elementen 

die tijdens de Eucharistieviering centraal staan binnen het kerkgebouw zijn 

nooit veranderd. In de ontmoeting met God spelen het altaar, de ambo en 

de zetel van de celebrant ieder een afzonderlijke rol. Het is niet voor ieder-

een helder hoe die afzonderlijke rol geduid moet worden. Daarom nu een 

artikel met achtergrondinformatie.  

Altaar 
Het altaar staat bijna altijd op de centrale as van het kerkgebouw, en te-

recht, want het altaar is het teken van Christus Zelf en de plaats waar het 

Offer van onze Verlossing door Hemzelf wordt opgedragen. Maar niet al-

leen in de architectuur, ook in de liturgie zelf wordt de importantie en hei-

ligheid van het altaar uitgedrukt. De priester nadert pas tot het altaar nadat 

hij ervoor gebogen heeft en het vervolgens heeft gekust, om het dan eer-

biedig te bewieroken. 

Ambo 
Naast het Offer van Jezus staat ook het Woord van God centraal in de li-

turgie. Dit wordt uitgedrukt in het tweede belangrijke architectonische 

element in een kerk, de ambo. Paus Johannes Paulus II sprak over de ’twee 

tafels van de Heer’ waarmee God Zijn Kerk voedt: altaar en ambo. 

Zetel van de celebrant 
Het derde liturgisch element dat centraal staat in de liturgie is de zetel van 

de celebrant. Het is de zichtbare uitdrukking van de taak van de bisschop, 

die, volgens Ignatius van Antiochië, de plaats van God inneemt. De bis-
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schop zendt priesters uit om in parochies de Eucharistie namens hem en 

verbonden met hem op te dragen. Vanaf de zetel vervult de celebrant de rol 

van ’voorzitter’ van de verzamelde geloofsgemeenschap. De afgelopen 

maanden hebben we kunnen zien hoe Mgr. van den Hende en Mgr. Liesen 

bezit namen van de zetel. De zetel is in de lokale gemeenschap de plaats 

waar de eerste medewerker van de bisschop in de sacramentele bediening, 

de priester, de gemeenschap liturgisch leidt. De zetel is dan ook geen teken 

van macht, maar van ordening. Om die reden zijn de zetels van de bis-

dommen Rotterdam en Breda ook transparant. Vanaf die plaats bidt de 

celebrant (bisschop/priester) voor en namens de gelovigen de gebeden die 

specifiek behoren tot zijn ambt wanneer hij voorgaat in de H. Eucharistie. 

Deze gebeden mogen alleen door de celebrant, als voorzitter (president) 

van de verzamelde gelovigen, worden uitgesproken. Officieel worden zij 

presidentiële gebeden genoemd. De presidentiële gebeden zijn: het ope-

ningsgebed, het gebed over de gaven en het gebed na de communie (slot-

gebed). Deze worden in principe vanaf de zetel gebeden. Natuurlijk wordt 

ook het eucharistisch gebed alleen door de celebrant gebeden en maakt in 

die zin dan ook deel uit van de presidentiële gebeden. Alleen bidt de cele-

brant nu aan het altaar, de offertafel van de Heer.  

Altaar, ambo en zetel zijn dus niet alleen een architectonisch element, inte-

gendeel zij geven in de liturgie de plaats aan waar de celebrant Christus 

present stelt. Dat betekent, wanneer de celebrant handelt en bidt dan doet 

hij dat ’in persona Christi’.  Het altaar, de ambo en de zetel zijn dus meer 

dan een mooi architectonisch ornament in de kerk: ze wijzen, op eigen wij-

ze, naar Christus. 

Pastoor Ton Huitink 

H. Mis voor ouderen 
De H. Mis voor ouderen op 5 april vervalt omdat op Goede Vrijdag nooit  

Eucharistie gevierd wordt. U wordt van harte uitgenodigd om deel te ne-

men aan de kruisweg om 15.00 uur in de kerk. Als u geen vervoer hebt 

kunt u contact opnemen met mevr. Mary Vonk 035-5414358 

De H. Mis wordt dus niet verschoven. 

 

De Paaswake op 7 april begint om 23.40 uur en niet om 23.15 uur.  
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25 maart 10.00 uur              Gezinsmis 

 

 
 

Zoals de graankorrel… 
 

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

Mis heen kunt brengen. 

Na de Mis is iedereen van harte welkom in het Trefpunt, waar koffie, thee 

en limonade klaar staan. 

 

26 maart 19.00 uur Maria Boodschap  Gezongen H. Mis in de Kerk 

Op het Hoogfeest van Maria Boodschap wordt de H. Mis in de kerk opge-

dragen. De vespers vinden wel op het gebruikelijke tijdstip plaats in de 

dagkapel. 

 

28 maart 06.00 uur - 29 maart 22.00 uur              Het Veertigurengebed 
 

 
Op woensdag 28 maart zullen we ’s morgens om 6.00 uur met het Veertig-

urengebed beginnen. Na de uitstelling en bewieroking zingen we een lied 

en wordt er een gebed gebeden. Daarna wordt het stil tot donderdagavond 

22.00 uur. Ja, ook in de nacht blijven we de Heer aanbidden, wat een spe-

ciale ervaring is.  
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Donderdagavond rond 21.45 uur hebben we een korte viering. Op het einde 

hiervan zingen we het Tantum Ergo en krijgen we de Zegen. Hierna kun-

nen we elkaar nog ontmoeten in het Trefpunt bij een kopje koffie of thee. 
 

Een uitspraak van Paus Johannes Paulus II luidt:  

”Een pauze van aanbidding is meer waard dan de meest drukke werk-

zaamheden ook al zijn die apostolisch.” 

Kunnen we in onze agenda’s tijd vrijmaken voor de Heer?  

Hij die alles voor ons gegeven heeft?  

Graag opgave op de intekenlijsten die in het portaal liggen. Dan weten we 

zeker dat de Heer niet alleen zal zijn.  

 

30 maart 19.00 uur Gezongen H. Mis          kerk 
30 maart 1905 is onze H. Nicolaaskerk geconsacreerd. De kerkwijding van 

een kerk wordt als Hoogfeest gevierd en daarom is er een gezongen H. Mis 

in de kerk. Op 25 oktober wordt de kerkwijding gevierd, waarvan de datum 

onbekend is. 

 

Plechtigheden Goede Week en Pasen 

 

1 april Palmzondag   10.00 uur                        Hoogmis 
 

Jezus wordt feestelijk onthaald in Jeruzalem.  

Wij vieren de Eucharistie met palmwijding en 

processie en nodigen jong en oud hierbij uit dit 

mee te vieren.  

Gregoriaans Mis XVII  
 

  
 

 

maandag 2 april  08.15 uur Lauden 

    18.30 uur Vespers 

    19.00 uur H. Mis 

dinsdag 3 april  08.15 uur Lauden 

    08.45 uur H. Mis 
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    13.00 uur Meditatie o.l.v. pater J. Bots S.J. 

Onderwerp:  

Er klopt een hart in de wereld. Het heeft vlam gevat.  

Het brandt van liefde, op het kwaad reageert het met nog groter liefde. 

14. 15 uur Kruisweg RKVB 

De R.K. Vrouwen Baarn bidden de kruisweg met als intentie:  

Dat wij als vrouwen bidden voor alle vrouwen in de wereld.  

 

woensdag 4 april     08.15 uur Lauden 

               19.00 uur Vespers 

               19.30 uur Rozenkransgebed 

    Chrismamis in Apeldoorn 19.00 uur 

Tijdens deze Eucharistieviering vindt de zegening 

van de   olie voor de zieken en geloofsleerlingen 

plaats, alsook de wijding van het chrisma voor het 

doopsel, het vormsel, de priesterwijding en de con-

secratie van kerken en altaren. Tijdens de Chrisma-

mis vernieuwen de priesters hun wijdingsbelofte aan 

de bisschop. In het Kerkvenster hebt u hier al over 

kunnen lezen. Wilt u nog meegaan, neemt u dan zo 

snel mogelijk contact op met mevr. Gabriëlle Nieu-

wenhuis, janengabrielle@planet.nl of tel. 5420208, 

dan kunnen we zien of het vervoer geregeld kan 

worden. De avondmis in onze kerk vervalt omdat alle priesters van het 

aartsbisdom in Apeldoorn verwacht worden. 

 

5 april Witte Donderdag   08.15 uur Lauden 

19.00 uur Hoogmis met voetwassing 

Gregoriaans Mis VIII 

Tot 22.00 uur Stille aanbidding in de dagkapel. 

Van 22.00 tot 23.00 uur geleide aanbidding voor 

tieners en jongeren. 

 

 

 

 

mailto:janengabrielle@planet.nl
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6 april Goede Vrijdag  08.15 uur Lezingendienst en Lauden 

  15.00 uur Kruisweg 

 

Wij worden uitgenodigd om de Kruisweg te    

bidden, waarbij de kinderen met de pastoor 

mee langs de kruiswegstaties lopen. 

   

  19.00 uur Herdenking van het lijden en 

sterven van Jezus 

Wij worden uitgenodigd voor de Goede Vrijdag plechtigheden met kruis-

verering en bloemenhulde. Jongens, meisjes en ouders mogen bloemen 

meebrengen. 

De Profundis; W.A.Mozart           Locus iste; A. Bruckner  

Popule meus;  G.P. da Palestrina  Tenebrae facta sunt ; D. Perez  

 

7 april Stille- of Paaszaterdag 
 

08.15 uur Lezingendienst en lauden 

Het is stil rond het graf van Jezus. 

Van 08.00 – 16.00 uur is er gelegenheid tot stil ge-

bed in de dagkapel bij de icoon van de  

”Nederdaling ter helle”. 

 

   23.40 uur Paaswake 
Vertrouwend op het Woord en de belofte van de 

Heer, overweegt de Kerk, na dank gebracht te heb-

ben voor het Licht de grote daden die Hij vanaf den 

beginne voor Zijn volk heeft verricht. Het doopwater 

wordt gewijd en wij hernieuwen onze doopbeloften. 

Gregoriaans Mis I. 

De Paaswake wordt op TV uitgezonden (Ned. 2)  

 

 

 

 

 

 

http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://img205.imageshack.us/img205/9772/g510a2at.jpg&imgrefurl=http://blog.seniorennet.be/fernanda1951/archief.php%3Fstartdatum%3D1143842400%26stopdatum%3D1146434400&usg=__Lkqz9GSfD5-gPRY840rAEFzA4Gs=&h=322&w=222&sz=11&hl=nl&start=33&itbs=1&tbnid=4F4vObRSOjlADM:&tbnh=118&tbnw=81&prev=/images%3Fq%3Dpaaskaars%26start%3D18%26hl%3Dnl%26sa%3DN%26gbv%3D2%26ndsp%3D18%26tbs%3Disch:1
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8 april Hoogfeest van Pasen de Verrijzenis des Heren 

       10.00 uur Hoogmis 
   

Wij vieren de Verrijzenis van Jezus Christus. 

Om 10.00 uur zijn wij van harte welkom in de 

Hoogmis. 

Kroningsmesse,  W.A. Mozart. 

Alleluia G.F. Händel 

 

Tijdens de Hoogmis is er crèche en kinderwoord-

dienst. 

 

9 april  Hoogfeest van Pasen 2
e
 Paasdag  

                  10.00 uur Gezinsmis 

 

Hij leeft! Ook voor jou 

 

Wees welkom bij deze Gezinsmis.  

Het is groot feest: Pasen. 

 

Wij vieren dat Jezus uit de dood is opgestaan en dat Hij leeft. Jezus ver-

langt naar jou. Tijdens de Mis wordt er een kindje gedoopt. Kom met je 

familie naar de Heilige Mis in de H. Nicolaaskerk om dit feest mee te vie-

ren. 

Voor de allerkleinste is er een crèche. 
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BIECHTGELEGENHEID VOOR PASEN. 
 

Ter voorbereiding op het Hoogfeest van Pasen is er gelegenheid voor de 

biecht, het Sacrament van boete en verzoening. Voor ons allen is van be-

lang, dat we ons ook mentaal richten op het Paasfeest, dat immers door de 

herinnering aan onze Doop ons uitnodigt tot levensvernieuwing. 

We willen opstaan uit dat wat ons belast en bezwaart, om in herwonnen 

vrijheid te mogen leven. 

 

H. Nicolaaskerk, Baarn: 
dinsdag 3 april voor en na de meditatieviering: biechtvader pater Bots 

woensdag 4 april: van 16.00 – 17.00 uur: biechtvader pastoor Huitink.  

Goede Vrijdag 6 april: na afloop van de kruiswegviering tot 16.30 uur: 

biechtvader pastoor Huitink. 

 

De Sleutel te Soest: 
Donderdag 29 maart: van 15.00 – 16.00 uur: biechtvader pastoor Huitink.  

 

Pastorie O.L. Vrouwkerk te Bilthoven: (Gregoriuslaan 8, Bilthoven) 

woensdag 28 maart: van 15.00 - 16.00 uur: biechtvader priester F. Zwarts. 

Ook kunt altijd met beide priesters een telefonisch een afspraak maken. 
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KINDERPAGINA 
 

De Verrijzenis 
 

Jezus is na zijn kruisdood begraven. 

De eerste dag na de sabbat gaan de vrouwen vroeg in de ochtend naar het graf. 

Ze willen het Lichaam van Jezus verzorgen. Maar wat zien ze? 

Ze zien dat de steen voor het graf is weggerold.  

Wanneer ze het graf binnengaan, zien ze de doeken opgerold bij elkaar 

liggen. Het graf is leeg. 

Er zijn engelen die tegen de vrouwen zeggen: 

”Jezus is niet hier. Hij is verrezen.” 
 

Het Lichaam van Jezus is niet in het graf gebleven.  

Jezus is verrezen. Dat gebeurde op de derde dag. 
 

De vrouwen gaan aan de apostelen vertel-

len wat ze gehoord en gezien hebben. De 

apostelen geloven de vrouwen niet.  

Petrus en Johannes gaan naar het graf. 

Daar vinden ze alles zoals de vrouwen het 

verteld hebben. 
 
 

Na zijn verrijzenis is Jezus verschillende 

keren aan de apostelen verschenen. De apostelen kunnen het allemaal niet 

begrijpen. Soms zijn ze zelfs bang voor Jezus, omdat ze denken dat Hij een 

spook is. Jezus praat veel met de apostelen. Hij belooft hun ook een Hel-

per. Dan kunnen de apostelen beter begrijpen wat Jezus gezegd  

en gedaan heeft. 

Ze kunnen dan wel begrijpen dat Jezus echt leeft. 

Jezus belooft aan de apostelen de heilige Geest. 

We vieren elk jaar dat Jezus uit het graf is opgestaan. 

We vieren de verrijzenis van Jezus met Pasen. 

Dit is het grootste feest dat we in de Kerk vieren. 
 

Zalig Pasen. Jezus leeft! 
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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 
 

Woensdag 28 maart is er  
 

van 14.00 uur tot 15.30 uur 
 

DOEMIDDAG 
 

In het Trefpunt,  
achter de Nicolaaskerk.  

Ingang: Johannes Vermeerlaan 
 

We gaan palmpaasstokken versieren. 
 

Zondag 1 april is het immers Palmpasen. 

Dan vieren we de intocht van Jezus in Jeruzalem. 

Die dag is er tijdens de H. Mis een palmprocessie. 

Ook jij kunt dan meelopen met je palmpaasstok.  
 

Graag zelf een kruis meenemen van ca. 50 cm. 

Voor al het ander materiaal wordt gezorgd. 
 

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

En neem gezellig een vriendje of vriendinnetje mee! 
 

Mevr. Aleid  030 2283015 Mevr. Rosalien   035 5420234 
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Verkondiging volwassenen 

 

28 maart 10.00 uur                                     … in ’t Voetspoor van Maria 

Als we geconfronteerd worden met de naderende dood van een dierbare, 

dan willen we meestal graag in zijn of haar nabijheid zijn. De laatste woor-

den, de laatste lach, de laatste blik. Niets willen we missen. Alles is van 

waarde voor hen die straks achterblijven.  

Zijn of haar woorden willen we koesteren, geven ons troost of geven ons 

kracht en richting voor de tijd die komen gaat en we zonder onze geliefde 

verder moeten. 

Zo willen wij vandaag stil staan bij de zeven laatste woorden van Jezus. 

We willen bij Hem zijn, in gedachten bij het kruis staan. 

We willen een ieder uitnodigen mee te gaan naar Golgotha.  
 

De bijeenkomst heeft een meditatief karakter. 

Een vriendelijk verzoek om dit keer echt op tijd aanwezig te zijn. 

 

2 april 20.00 uur       Thema –avond  

De Goede Week 

Samen gaan we vanaf Palmzondag naar Pasen.  

Wat gebeurde er tijdens Jezus leven allemaal in deze week?  

En hoe vieren we dit in de Kerk? 

Wat betekent al die symboliek die wij hebben?  

Deze thema-avond kan een opfrisser voor u zijn! Welkom. 

 

3 april 10.00 – 11.30 uur      Koffieochtend jonge ouders 

De vorige bijeenkomst kon niet doorgaan, maar vandaag willen we weer 

graag bijeen komen. Samen kijken we naar de maand maart en april. Wat 

gebeurt er allemaal in het Kerkelijk Jaar in deze maanden? We zullen het 

zien! Kleine kinderen mogen meegenomen worden. 
 

3 april 13.00 uur                Meditatie o.l.v. p. J. Bots S.J. 
 Van harte welkom bij de meditatie van de maand april. Het is de maand van 

Goede Week en Pasen en de eerste zondagen van Pasen: lijden, dood en ver-

rijzenis. Dat zijn de feiten. Hoe heeft Jezus deze feiten beleefd? Sint Jan zegt: 

Jezus had de zijnen in de wereld bemind. Nu gaf Hij een bewijs van zijn liefde 
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tot het uiterste toe Joh. 13,1. Extreme beproevingen als een bewijs van zijn 

liefde tot het uiterste toe.  

Achter alles staat liefde, liefde tot het uiterste toe. Het uiterste kwaad wordt 

door een liefde tot het uiterste ingehaald. God is liefde. God is hart: o heilige 

Drievuldigheid, Gij één van hart, één God die wij aanbidden (prefatie op het 

feest van de Heilige Drieëenheid).  

Het hart van God is ook het hart van de wereld. Heel de wereld met goed en 

kwaad heeft God ingesloten in zijn hart. Dit hart is de bron van dat vuur van 

liefde, dat Jezus is komen brengen op aarde: Vuur ben Ik op aarde komen 

brengen, hoezeer verlang Ik ernaar, dat het reeds oplaait Lc. 12,49. Aanslui-

tend laat Jezus er onmiddellijk op volgen dat Hij dat vuur ziet oplaaien in zijn 

dooddoopsel: Ik moet een doopsel ondergaan, en hoe beklemd voel Ik Mij 

totdat het is volbracht. We zullen dit geheim overwegen naar aanleiding van 

Jezus’ eigen woorden in Marcus 8,27-35. 
 

Regio-dag Biddende Moeders Utrecht-’t Gooi 

 

Om elkaar te bemoedigen en ook anderen in de gelegenheid te stellen kennis 

te maken met Mothers Prayers ofwel Biddende Moeders, organiseren wij een 

regio-dag op  
 

zaterdag 21 april a.s. 
 
Waar: Het Trefpunt Nicolaaskerk Baarn 

 Ingang Joh. Vermeerlaan.  

Tijd:   Wij beginnen om 10 uur en hopen 

rond 15 uur af te sluiten (lunchpakket 

meenemen) 
  
Thema:   Verheug je in het moederschap 
 

Info:  Anneke van Ede-Athmer    tel. 035-6409029 

               Regiovertegenwoordiger Utrecht-’t Gooi 

 vanede-athmer@kpnmail.nl        
 

Wij willen  samen zingen en bidden, luisteren naar de Heer en ervaringen 

met elkaar delen in de spiritualiteit van Biddende Moeders.  

mailto:vanede-athmer@kpnmail.nl
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Deze spiritualiteit van Biddende Moeders bestaat hierin dat we onze kin-

deren en onze problemen aan de Heer toevertrouwen en ze ook … bij 

Hem laten! In wekelijkse bijeenkomsten verenigen we ons in gebed met 

twee tot acht andere moeders en leggen we de namen van onze kinderen in 

een mandje aan de voet van het kruis. Op deze manier vertrouwen we hen 

toe aan de zorg van Jezus.  Sinds het begin zijn er al duizenden groepen 

van Biddende Moeders over de hele wereld ontstaan. Op ieder uur van de 

dag wordt er zo ook voor onze kinderen gebeden. 

 

Diaconie 
 

VASTENAKTIE 2012 

Toekomst 

Natuurlijk zijn er ook wel eens tegenslagen. Bijvoorbeeld wanneer de ge-

meente ondanks eerdere toestemming toch niet meewerkt aan de uitvoering 

van een project. Ook dan laat Zr Brenda zich niet uit het veld slaan. ’Ik 

werk met een team van goed opgeleide en betrokken mensen’, legt ze uit. 

’Ieder van ons zet zich met hart en ziel in voor de ontwikkeling van Ethio-

pië.’ Als het om haar eigen toekomst gaat, toont Zr. Brenda de bescheiden-

heid die zo kenmerkend voor haar is: ’Ik ga waar God en de Daughters of 

Charity mij heen leiden.’ 
 

Missiewerk 

Wat de toekomst van missiewerk betreft, heeft Zr. Brenda een punt van 

zorg. ’Toen ik rond 1965 naar Ethiopië kwam, waren er 40.000 missiona-

rissen. Nu zijn het er minder dan 20.000. De aanmeldingen in Azië en 

Afrika gaan goed, maar in Europa en de Verenigde Staten zijn steeds min-

der vrouwen bereid om hun leven aan het missiewerk te wijden.’ Daugh-

ters of Charity nam daarom een drastische maatregel en schafte de eis van 

onvoorwaardelijke, levenslange toetreding af. ’Nu moeten Zusters hun 

gelofte ieder jaar vernieuwen’, legt Zr. Brenda uit. 

’Natuurlijk bestaat de kans dat Zusters hun gelofte beëindigen, maar dit 

komt gelukkig maar heel weinig voor. Ik heb er vertrouwen in dat Daugh-
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ters of Charity zo aantrekkelijk blijft voor de nieuwe generatie Zusters. Zo 

blijven we voorlopig zeker bestaan!’ 
 

Ook hebben vrouwen in de stad meer mogelijkheden om mee te doen aan 

het sociale en politieke leven.  

In de snel groeiende Ethiopische hoofdstad Addis Abeba helpt onze part-

nerorganisatie Daughters of Charity (DoC) sloppenwijkbewoners bij het 

verbeteren van hun leefomstandigheden. 

Het werk van deze congregatie staat centraal in de vastentijd 2012. 
 

Spiritualiteit, soberheid en solidariteit 

De Daughters of Charity doen hun werk vanuit de kernwaarden die ook 

ons inspireren: spiritualiteit, soberheid en solidariteit. De christelijke spiri-

tualiteit die we delen, inspireert ons hier en hen daar te kiezen voor solida-

riteit. Jezus laat ons als het Licht der wereld zien dat kiezen voor solidari-

teit en medemenselijkheid leidt tot waarachtig leven en tot een menswaar-

dig bestaan voor iedereen. Met onze inzet in de vastentijd kiezen we ervoor 

samen met de Daughters of Charity solidair te zijn met bewoners van arme 

wijken in Addis Abeba. Het werk dat zij doen inspireert ons hen en de be-

woners voor wie zij werken, te steunen. 

Ook het land Ethiopië en haar spiritualiteit kunnen een bron van inspiratie 

voor ons zijn. In dit oudste christelijke land van Afrika spelen de waarden 

spiritualiteit, solidariteit en soberheid namelijk zichtbaar een rol in het da-

gelijks leven. Zo vasten Ethiopische christenen het hele jaar door iedere 

woensdag en vrijdag. Tot twaalf uur drinken zij niets, de rest van de dag 

eten zij geen vlees en zuivel.  

De vele Ethiopische kerken zijn een belangrijke plaats van onderlinge soli-

dariteit. Bedelaars wachten er op de trappen hoopvol op een aalmoes van 

kerkgangers die dagelijks komen bidden of mediteren. 

Christelijke feesten worden in Ethiopië uitbundig en indrukwekkend ge-

vierd. 
 

TER INSPIRATIE 

Geloven, vasten en barmhartigheid 

Nog meer dan andere jaren staat de campagne 2012 in het teken van vas-

ten. We lezen in de Bijbel regelmatig over vasten. Vreemd genoeg vast 
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Jezus maar één keer. Toch is vasten voor Hem belangrijk. Zo onderwijst 

hij in de Bergrede over de houding van waaruit je vast. Een houding van 

ootmoed, van ’in het verborgene doen’. In één adem zegt Jezus erbij dat je 

ook bidden en het geven van aalmoezen vanuit eenzelfde nederige houding 

moet doen. Vasten, aalmoezen geven, bidden - ofwel soberheid, solidariteit 

en spiritualiteit - ze horen voor Jezus onlosmakelijk bij elkaar. 
 

HELPT U MEE? 
Voor uw gift staat in de vastentijd de offerkist achter in de kerk of op rekening 

39.48.03.000 t.n.v. M.J.A.G. Burgman-de Haas, inzake Missie en Ontwikkeling. 

  

Gemeenschap 

 

26 maart 19.00 uur                              RKVB 

Zoals in het vorige Kerkvenster al aangekondigd, komt de heer Leo Fijen 

voor ons een lezing verzorging onder de titel ”Kansen voor vrouwen om 

jong van hart te zijn en de bron van het leven te vinden”. We beginnen met 

een Eucharistieviering om 19.00 uur in de Nicolaaskerk. Na de H. Mis 

gaan we naar het Trefpunt voor de lezing. Introducés zijn van harte wel-

kom à € 4,50 per persoon.  

 
3 april 14.15 uur       KRUISWEG RKVB 
Dinsdag in de Goede week bidden de R.K. Vrouwen Baarn de kruisweg in 

de Nicolaaskerk met als intentie: Dat wij als vrouwen bidden voor alle 

vrouwen in de wereld.  
Het bestuur rekent erop dat vele leden met ons  ”de bloeiende kruisweg” 

van kardinaal Danneels bidden. Parochianen zijn van harte welkom. 

 

Restauratie 
 

Schenkingen aan de Stichting Restauratiefonds  

H. Nicolaaskerk Baarn. 
 

Mooi resultaat. 

Zoals wij al eerder hebben geschreven is er de afgelopen 4 jaar ruim  

€ 400.000 bij elkaar gebracht door de parochianen van de H. Nicolaaskerk. 
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Het geld is binnengekomen van mensen, van u dus, die onze kerk een 

warm hart toedragen. 

Het zijn geen gemakkelijke tijden en juist daarom is het zo geweldig dat 

wij met z’n allen in staat zijn geweest om dit mooie resultaat neer te zetten. 

Met allerlei activiteiten is er geld opgehaald en binnengekomen zoals bijv. 

met……de leienactie, de veiling, de herfst- en de lentefairs, de grote ra-

menactie en het cadeau voor onze em. pastoor Kolkman bij zijn 55 jarig 

priesterjubileum…..de bloemenacties, de concerten van het koor…..de 

loempia actie niet te vergeten…..al deze enthousiaste acties van en door 

parochianen hebben het mogelijk gemaakt dat de restauratie tot nu toe ge-

slaagd is. 

Door de tweede collecte te besteden aan de restauratie van de ramen en de 

5 jarige schenkingsakten, waaraan een aantal parochianen hebben deelge-

nomen, hebben we ons streefbedrag tot nu toe gehaald. 

Hoe gaat het nu verder? 
Ons streven is om in vijf jaar, dit jaar dus, een totaal bedrag bij elkaar te 

hebben van € 500.000. 

Dit lijkt onmogelijk maar gezien het resultaat van de afgelopen 4 jaar zou 

dit toch mogelijk moeten zijn? 

Als bestuur van het restauratiefonds hebben wij ons voorgenomen ons ui-

terste best te doen om dit resultaat te gaan halen. 

Wij kunnen dat niet alleen en hebben uw medewerking hard nodig. 

Hoe dan zult u zich afvragen………door te blijven geven aan de tweede 

collecte….als uw 5 jarige schenkingsakte afloopt zouden wij het fantas-

tisch vinden als u die voor een tweede termijn van 5 jaar wilt continueren.  

En enthousiast meedoen met de acties die gaan komen…….. 

Waarom zoveel geld nodig? 

U zult zich misschien ook afvragen waarom hebben we nog zoveel geld 

nodig….de ramen zijn bijna klaar…..dat is juist…. maar we zien pas echt 

dat de ramen mooi zijn geworden als die lelijke grauwe muren een mooie 

nieuwe kleur hebben gekregen en het stucwerk weer is hersteld. Deze ope-

ratie gaat ons ook nog de nodige euro’s kosten. 

Er zal een onderzoek worden gedaan naar de muurschilderingen om te zien 

of ze misschien teruggehaald kunnen worden en hoeveel dit zou gaan kos-

ten…….als het al mogelijk is. 
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Eucharistisch Centrum. 

U weet dat wij per jan. 2012 Eucharistisch Centrum van de HH. Martha en 

Maria parochie zijn geworden en dat houdt tevens in dat wij graag willen 

dat onze kerk er mooi uit gaat zien. 

Dat ook parochianen van andere locaties zich er thuis gaan voelen. 

Wij beseffen dat zoiets niet alleen komt door een mooie kerk, maar het 

helpt wel mee als alles er fraai en goed verzorgd uitziet. 

Het is een uitdaging: laten we met z’n allen de schouders er onder zetten 

om de restauratie tot een goed einde te brengen.      

Robert Wessels - Dorothé Peek – Jeroen Ligthart -  Pieter Pouw 
 

actie – actie – actie – actie – ACTIE – actie – actie – actie – actie 
 

VOORAANKONDIGING  ******************TALENTENACTIE 
 

Na de Pasen gaan we een nieuwe actie starten onder naam Talentenac-

tie. 

Wij hebben allemaal Talenten gekregen en willen daar in de komende         

maanden iets (veel) mee gaan doen! 

De Talentenactie start op 31 mrt.-1 apr. met de verkoop van bloemstukken 

voor Pasen. 

De bloemengroep gaat met haar Talenten aan de slag! 

De tweede datum die u kunt noteren is 9 juni voor de Talenten Fair. 

We zullen de Talentenactie verspreiden over verschillende maanden. 

In het volgende KV hoort u meer over deze spectaculaire actie waar  ieder-

een aan mee kan doen. Wij hopen dat u allemaal meedoet! 

De opbrengst is weer voor de restauratie van de kerk! 

Corrie Nouwen  -   Pieter Pouw 
 

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. 
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Voor de maand april: 

Dat vele jongeren Christus’ roepstem mogen verstaan en Hem volgen in 

het priesterschap en het religieuze leven. 

Dat de verrezen Christus teken mag zijn van vaste hoop voor de mannen en 

vrouwen van het Afrikaanse continent. 

 

 
 

In de weekenden van Palmzondag en Pasen gesloten,  

alle andere weekenden na beide H. Missen geopend. 

In maart speciaal aandacht voor de Veertigdagentijd; 

In april voor Lourdes. 
 

Nieuwe aanwinst: 

De thema-avond gemist? Nu ook in de bibliotheek: 

DVD Des hommes et des dieux 

 

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.). 

25 maart  Voorbereiding E.H. Communie 08.30 uur. 

26 maart  Kinderclub 18.45 – 19.45 uur. 

Bijbellezen III 20.15 – 21.30 uur.  

   RKVB zie blz. 18. 

28 maart  Vrienden van Jezus 08.00 uur. 

   In het voetspoor van Maria 10.00 uur.  

   Doe-middag 14.00 uur. Zie blz. 13. 

2 april   Kinderclub 18.45 uur.  

   Thema-avond 20.00 uur. De Goede Week  

3 april   Koffieochtend ouders van jonge kinderen. 

Meditatie o.l.v. pater J. Bots S.J. 13 uur. Zie blz. 14. 
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Kruisweg met de RKVB. Zie blz. 18.   

4 april   Vrienden van Jezus 08.00 uur. 

   Oliënwijding Apeldoorn. Zie blz. 8. 

9 april   Koffiedrinken na de Gezinsmis.  

11 april  Vrienden van Jezus 08.00 uur. 

   Vormsel 18.45 uur. 

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

12 april  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. 

 

AGENDA H.H. MISSEN & VIERINGEN 
 

zaterdag        24  mrt. 19.00 uur H. Mis met samenzang.  

zondag          25  mrt. 5
e
 zondag van de Veertigdagentijd 

10.00 uur Hoogmis gregoriaans Mis XVII. 

maandag       26  mrt. 19.00 uur gezongen H. Mis in de kerk. 

vrijdag          30  mrt. Kerkwijding H. Nicolaaskerk 19.00 uur gez. H. Mis 

in de kerk Mis in G M. Casali.  

zaterdag        31  mrt. 19.00 uur H. Mis met samenzang.  

Goede Week en Pasen: zie elders.  
 

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. 
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Biechtgelegenheid 
 

Gelegenheid tot het ontvangen van het Sacrament van boete en verzoening 

vrijdag van 18.00 – 18.30 uur of op afspraak. Zie verder blz. 12. 

  

  

   
 

  
 

 
  

 
 

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. 

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
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Pastoor A.J. Huitink tel.: 06-20570669 of pastoor@nicolaasnet.nl 

Telefonisch spreekuur: dinsdag 09.45- 10.30 uur.  
 

Diaken J.A.M. Nieuwenhuis tel.: 035-5420208 of diaken@nicolaasnet.nl  
 

Pastoraatgroep H. Nicolaas Baarn: e-mail: pastoraatgroep@nicolaasnet.nl  

Mevr. G. Nieuwenhuis tel.: 035-5420208 

Mevr. R. Knapen-Leus tel.: 035-5420234 

Mevr. M. Zwanikken    tel.: 035-5423907 
 

Locatieraad H. Nicolaas Baarn: P. Pouw voorzitter tel.: 035-6946350 
 

Locatiesecretariaat: Kerkstraat 17, 3741 AJ Baarn, ingang dagkapel. 

E-mail: secretariaat@nicolaasnet.nl; tel. 035-5412975.   

Openingstijden:  dinsdag- en donderdagochtend van 9-12 uur.  

Beheerder Kerkhof H. Nicolaas Baarn:  

P.J.F. van der Kruijf, Torenlaan 23a, 3742 CR Baarn. 
Kerkbestuur:    bankrekening 30.47.04.733 

Gezinsbijdrage: Giro 1775074 bankrekening 30.47.24.858 

Stichting Restauratie Nicolaaskerk bankrekening 13.98.87.393 

www.nicolaasbaarn.nl 
 

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 Kerkvenster nr. 45-05 van 14 apr. – 12 mei uiterlijk 2 apr. per  mail.  

E-mail: kerkvenster@nicolaasnet.nl  

Redactie:  M.T.G.M.J.Nieuwenhuys, tel. 030-2283015 

Bezorging: Mevr. M.J.A.G. Burgman, Eemstraat 11, 035-5430054 

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

