
    
 

 

         

  

  

 

 

 

 
Jaargang 45, nr. 05 van  14 april- 12 mei  

 

Gaudium et spes, vreugde en hoop 
 

Met vreugde en hoop hebben we Pasen gevierd. We bevinden ons nu in de 

Vijftigdagentijd, dat is de tijd van Pasen tot en met Pinksteren. We kijken  

niet alleen met vreugde terug naar de tijd die achter ons ligt. We hebben 

voor ons namelijk ook nog het een en ander waar we hoopvol naar uitzien. 

Ik denk dan natuurlijk aan de Hemelvaart des Heren en het Pinksterfeest, 

maar ook aan onze bisdom-bedevaart naar Lourdes.  
 

Inmiddels zijn er al bijna 1500 pelgrims uit ons aartsbisdom! De vicaris 

voor de bedevaarten de Hoogeerwaarde Heer Ronald Cornelissen had toe-

gezegd dat als de 1500 pelgrims niet gehaald zou worden, hij zijn pet zou 

opeten.  

Het ziet er naar uit dat hij deze schuld niet hoeft in te lossen.  
 

Uit onze HH. Martha en Maria parochie gaan er bijna 45 pelgrims mee. Uit 

bijna alle locaties hebben parochianen zich opgegeven. Voor de late beslis-

sers is er nog een mogelijkheid om met het vliegtuig te reizen. Nu de trein 

helemaal vol is geboekt heeft de SVNB extra vliegcapaciteit ingekocht. 

Voor enkelen onder u die hebben opgezien tegen een reis per trein of bus is 

nu dus de gelegenheid aangebroken om alsnog op een snelle manier naar 

Lourdes te gaan en deel uit te maken van de bisdom-bedevaart. Het is wel 

zaak dat u dan zo spoedig mogelijk contact opneemt met één van de con-

tactpersonen uit onze parochie, zodat het ook allemaal goed geregeld kan 

worden.  
 

Het thema van de bisdom-bedevaart sluit aan bij het jaarthema van Lour-

des: ”Met Bernadette de rozenkrans bidden”. Die rozenkrans is voor velen, 

Kerkvenster  
- informatieblad van de H. Nicolaas geloofsgemeen-
schap te Baarn, behorend tot de HH. Martha en Maria 
parochie-   
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zeker voor de ouderen onder ons, geen onbekend hulpmiddel om ons ge-

bed, op voorspraak van Maria, richting te geven.  
 

In het rozenkransgebed gaat het niet louter om de herhaling zelf, maar juist 

om hetgeen de herhaling kan bewerkstelligen: ruimte. Door het ritme van 

de herhaling kun je los komen. Van gedachten, activiteiten, hetgeen je 

soms juist in een ijzeren greep vasthoudt. Het heilige ’moeten’ kan ont-

moeten worden. 
 

In alle grote godsdiensten kom je het repetitief bidden tegen. Soms wordt 

daarbij gebruik gemaakt van een gebedssnoer, zoiets als de rozenkrans. 

Ook zie je rollen die worden gedraaid terwijl er een mantra wordt uitgesp-

roken.  
 

In onze moderne samenleving waarin alles snel moet gaan en ook snel 

moet kunnen veranderen lijkt het rozenkransgebed misschien een anachro-

nisme, niet meer van deze tijd. Toch is het de moeite waard om ook nog 

eens stil te staan bij al die veranderingen. Misschien kan het dan wel eens 

zo zijn, dat je erachter komt dat je het meest houvast ervaart aan de dingen, 

de handelingen die je altijd gedaan hebt en die, ondanks alles, hetzelfde 

zijn gebleven. Sommigen noemen het ouderwets, ik noem het een stevige 

basis, een fundament. Wat oud of ouderwets lijkt is het niet per definitie. 

Integendeel, ons geloof is ook al heel erg oud, maar telkens weer ervaren 

we dat het aloude Woord en de aloude handelingen nog steeds actualiteits-

waarde hebben.  
 

Zo zullen we dat ook gaan ervaren tijdens de bisdom bedevaart. We sluiten 

in Lourdes aan bij al die andere pelgrims van over de hele wereld. En we 

bidden en zingen met oude en nieuwe woorden, bekende en onbekend me-

lodieën. Velen zullen het ervaren als een feest van herkenning, terwijl het 

ook voor velen een nieuwe kennismaking is met de traditie waarin wij 

staan. Een traditie van eeuwen, niet bevroren in de tijd, maar altijd in be-

weging. Hoop en vreugde zijn sleutelwoorden die ons mogen vergezellen 

op onze bedevaart naar Lourdes maar vooral ook op onze weg door het 

leven.   

Pastoor Ton Huitink  
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MISINTENTIES 
 

zo     15 apr. Fam. Schothorst/ Gerard en Marian Boersma/ Overl. ouders 

Bonekamp/ overl. fam. Vlaming. 

zo     22 apr. Gerard en Marian Boersma/ overl. fam. Daselaar-Hool/ om 

bekering/ overl. fam. Vlaming/ overl. ouders Bonekamp.  

vrij   27 apr. Marie Johanna van Teeffelen.  

za     28 apr. Overl. ouders en familie. 

zo     29 apr. Fam. Schothorst/ Gerard en Marian Boersma/ overl. ouders 

Bonekamp/ overl. fam. en bekenden/ Gerardus Voskuilen/ 

overl. fam. Vlaming. 

vrij   4 mei 10.00 uur Voor de vrijwilligers van het R.K. Ouderenwerk 

Baarn.    

za     5 mei Marie Agnes Manders-Russel. 

zo     6 mei A.G. Huurdeman/ fam. Bouwmeester-Hartman/ overl. ouders 

Bonekamp/ overl. ouders Van Duuren-Tiemessen/ overl. fam. 

Vlaming. 

wo    9 mei Mevr. Louisa Steenkamp-Thirion.   
 

PAROCHIEKRONIEK 
 

Overleden: Johannes Keijzer, 26 jaar 

  Christina Maria Roest-Kuijer, 82 jaar 

  Johan Nijholt, 81 jaar 

  Wilhelmina Antoinette Maria Kuiper- van der Meer, 88 jaar. 

 

MEDEDELINGEN 
 

Samen in de naam van Jezus … door Maria 

Nieuws van de pastoraatgroep. 
 

Wat nieuws van de Pastoraatgroep. 

 28 februari is er een contactavond geweest over ’Elkaar nabij zijn’. 

Ruim twintig mensen waren op onze uitnodiging ingegaan.  
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Hoe kunnen we in de toekomst elkaar nabij zijn en dat niet alleen door de 

sociale media maar op een persoonlijke manier?  

Op onze website kunt u zien dat er binnen onze locatie een heleboel groe-

pen werkzaam zijn, bemand door allemaal vrijwilligers. Maar als wij wel 

eens navraag doen, dan blijkt dat één groep soms uit één persoon bestaat. 

Soms kan dit; maar twee weten meer dan één, dus kunnen we hulp gebrui-

ken.  

Denkt U: Ik kan goed luisteren. Dan ligt uw talent misschien bij bezoek-

werk? Denkt U: Ik ben best handig en heb wat meer vrije tijd. Weet dan: 

Rondom de kerk is genoeg te doen! 

Gelukkig zijn er deze avond toezeggingen gedaan zodat het vrijwilligers-

werk weer verder kan, maar hulp blijft op vele fronten nodig! 

 Inmiddels is er contact geweest met de nieuwe directeur van de  

Aloysiusschool. Een nieuwe datum voor overleg is afgesproken. 

 Langzaam aan komen er meer contacten met de andere locaties in onze 

Martha en Maria parochie. Met de H. Nicolaas uit Eemnes en met de 

Maria Koningin uit Baarn zal uitgezocht worden, hoe we het beste kun-

nen gaan samenwerken. 

 In de week van 29 april - 5 mei vindt de bisdom-bedevaart met kardi-

naal Eijk naar Lourdes plaats. Ook pastoor Huitink en diaken Nieu-

wenhuis gaan mee. Voor de weekenden hebben we vervanging kunnen 

regelen. Voor de weekdagen geldt een aangepast rooster: 
 

Maandag 30 april 08.15 uur   Lauden  

   08.45 uur Woorddienst 

Dinsdag 1 mei: 08.15 uur Lauden 

   08.45 uur Woorddienst  

   9.15 uur Aanbidding 

   19.30 uur Rozenkransgebed 

Woensdag 2 mei 08.15 uur Lauden  

   08.45 uur Woorddienst 

   19.00 uur Vespers 

   19.30 uur Rozenkransgebed 

Donderdag 3 mei 08.15 uur Lauden 

   08.45 uur Woorddienst 

   19.00 uur Aanbidding 
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19.30 uur Rozenkransgebed 

Vrijdag 4 mei  08.15 uur Lauden 

   10.00 uur H. Mis voor ouderen 

   19.00 uur Vespers 

   19.30 uur Rozenkransgebed 

De biechtgelegenheid van 18.00 uur vervalt. 

 

Wilt u deze week toch Eucharistie vieren?  

Dit kan in de H. Vitus in Hilversum op dinsdag 1 mei en woensdag 2 mei 

om 9.00 uur, op donderdag 3 mei om 19.30 uur. 

Op donderdag 3 mei om 10.00 uur in de H. Nicolaas in Eemnes. 

Namens de pastoraatgroep Gabriëlle Nieuwenhuis.   

 

Vierde zondag van Pasen: ROEPINGENZONDAG 

In ons aartsbisdom hebben we een Roepingenraad die elk jaar een boekje 

met twaalf gebeden uitgeeft. Voor elke maand staat er een gebed om roe-

pingen in, telkens door een ander geschreven. De priesterstudent die bij ons 

stage loopt, Johan Rutgers, schreef het gebed voor de maand mei: 

 

In vertrouwen richten wij ons gebed 

in dit moment van stilte tot U. 

Geheimvolle en Levende God. 

Want U kent onze harten en doorgrondt ons. 

 

Wees ons nabij als wij tot U komen, 

en leidt ons wanneer wij Uw roepstem volgen. 

 

U, hemelse Vader, die hemel en aarde geschapen hebt. 

U, Christus, die voor onze menselijke tekortkomingen 

gekruisigd en verrezen bent. 

U, Heilige Geest, die ons inspireert en bezielt 

om de goede weg te gaan. 

Verlicht met Uw wijsheid ons verstand, 
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dat door haar aanwezigheid ons hart niet dwaalt in duisternis. 

 

Ontferm U over ons in Uw grenzeloze barmhartigheid, 

en help ons om onze levens dagelijks te heiligen, 

in navolging van Jezus Christus, onze broeder en leidsman. 
Amen. 

 

De Roepingenraad ontwikkelt verschillende initiatieven. Behalve boven-

vermeld boekje (en een kaart met een gebed van Mgr. Woorts, onze hulp-

bisschop en vicaris) is er ook een gebedskring, bestaande uit een paar hon-

derd gelovigen die regelmatig bidden om roepingen. 

Natuurlijk bidden wij al dagelijks ons Roepingengebed na elke H. Eucha-

ristie. Wie meer informatie wil over de gebedskring, of zich wil opgeven, 

kan terecht bij: 

Secretariaat Diocesane Roepingenraad Aartsbisdom Utrecht 

Keistraat 9, 3512 HV Utrecht 

E-mail: roepingenraad@aartsbisdom.nl 

Informatie kunt u ook vinden bij www.ariensinstituut.nl/roepingenraad, 

of bij de pastoor of de diaken. 

 

Liturgie 
 

Liturgische vieringen van 30 april tot 5 mei! Zie onder nieuws van de 

pastoraatsgroep. 

 

4 mei 10.00 uur       H. Mis voor ouderen 

Vandaag zijn de ouderen van harte welkom op de eerste vrijdag van de 

meimaand. Em. Pastoor Kolkman komt naar Baarn om de Eucharistie in de 

dagkapel te vieren. Na de H. Mis bent u van harte welkom in het Trefpunt 

voor een gezellige afsluiting van deze morgen. 
 

Meimaand Mariamaand 
In de meimaand wordt op maandag t/m vrijdag om 19.30 uur de rozen-

krans gebeden in de dagkapel. 



 

 7 

KINDERPAGINA 
 

God is onze Vader. 
 

Johannes de Doper leert zijn vrienden hoe ze moeten bidden. 

Daarom vragen de leerlingen van Jezus: 

”Heer, leer ons bidden, zoals Johannes het aan zijn vrienden leert”. 

 

Jezus zegt dan: 

”Als je bidt, hoef je niet veel woorden te gebruiken. 

Je hoeft ook niet naar moeilijke of mooie woorden 

te zoeken. 

Als je bidt, moet je zeggen: 

Onze Vader die in de hemel zijt.” 

 

De apostelen begrijpen niet goed wat Jezus zegt. 

Ze hebben altijd geleerd dat God een grote en heilige God is. 

God is de almachtige Schepper. 

Daar kun je toch niet zomaar Vader tegen zeggen. 
 

En toch heeft Jezus dat zelf gezegd. 

Jezus leert daarmee aan de apostelen iets heel be-

langrijks. 

God die in de hemel woont, is onze Vader. 

Hij is de Vader van alle mensen. 

We mogen aan God dus altijd alles vertellen. 

We mogen Hem ook alles vragen. 

De grote God wil heel dicht bij ons zijn . 

God wil onze Vader zijn, omdat Hij veel van ons houdt. 
 

Om te bidden  
Dank U God de Vader dat Jezus over U verteld heeft.  

Dat U zoveel van ons houdt.  

Fijn dat ik nooit bang hoef te zijn voor U. 

Dank U dat U ieder moment aan mij denkt. Amen. 
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Verkondiging        jeugd 

 

woensdag 08.00 uur         Vrienden van Jezus 

Het is ’s morgens alweer lekker vroeg licht. Misschien een goede gelegen-

heid om voortaan in de agenda ”Vrienden van Jezus” op te schrijven. Iede-

re woensdagochtend 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 

 

18 april 10.00 uur                                     … in ’t Voetspoor van Maria 

Vandaag blikken wij al vooruit. Paus Benedictus XVI heeft een jaar van 

geloof afgekondigd, dat op 11 oktober 2012 begint.  

Die dag herdenken we dat vijftig jaar geleden het Tweede Vaticaans Con-

cilie eindigde. De Paus roept op tot evangelisatie en stelt voor om vooral 

de Catechismus van de katholieke kerk centraal te stellen. Vandaag gaan 

wij samen alvast eens in de catechismus kijken, maar ook in die voor de 

jongeren, de ”Youcat”. 

 

7 mei 20.00 uur       Thema –avond  

Het ”mysterie” Maria. 

Opnieuw is de meimaand begonnen. Een maand, vanouds toegewijd aan 

Maria. Iedere avond bidden we samen de rozenkrans. Vanavond mediteren 

we over het ”mysterie” Maria. Wie was Zij en hoe kon Zij ja zeggen tegen 

God? Ook na haar aardse leven blijft zij met ons omgaan. Maria, Moeder 

van God, Moeder van de Kerk, Moeder van ons. 

 

9 mei 10.00 uur                                           … in ’t Voetspoor van Maria 

Vandaag met als thema: 

Thérèse Martin, beter bekend als Theresia van Lisieux. Een vrouw om 

nooit te vergeten. Haar ouders werden op 19 oktober 2008 zalig verklaard. 
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Diaconie 

 

Na een overlijden 

Mementogroep St. Jozef is al jaren actief in onze parochie. Een verlies is 

een ingrijpende gebeurtenis, ook na langere tijd kan het nog moeilijk zijn 

om het te aanvaarden. St. Jozef is de patroon van de stervenden. De groep 

heeft zich onder zijn bescherming gesteld en bestaat uit een klein aantal 

parochianen. 

Zij willen troost bieden aan hen die het verlies van een dierbare moeten 

verwerken. 

De activiteiten zijn o.a.: 

Bezoekje brengen aan de nabestaande na een overlijden. 

Bijeenkomsten organiseren. 

Bezorging van het gedachteniskruisje nadat dit een jaar in de kerk heeft 

gehangen. 

Het sturen van een uitnodiging aan nabestaanden om met Allerzielen de 

overledenen van het afgelopen jaar te gedenken in de avondmis. 
 

Op dinsdag 29 mei om 14.30 uur is er weer een bijeenkomst. In een vol-

gend Kerkvenster informeren we u hier verder over. 

Voor nadere informatie kunt u bij diaken Nieuwenhuis terecht:  

E-mail: diaken@nicolaasnet.nl of 035-5420208 
 

Restauratie 
 

Meer informatie over de TALENTEN-ACTIE 
 

Tot de Talenten-actie gaan de volgende evenementen behoren: 

 Weekend van 31 maart – 1 april  -  verkoop PAASBLOEMSTUKKEN 

 Zaterdag 9 juni  FAIR in het Trefpunt. 

 Zaterdag 1 september VEILING. (in: het Trefpunt of het Poorthuis) 

 Zaterdag 22 of 29 september AFSLUITING met BBQ.  
 

Deze spectaculaire actie zal worden gehouden van mei tot en met septem-

ber 2012. 
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Het is een lange periode maar…………..we willen u de kans geven om 

heel veel geld te verdienen met uw Talenten om de restauratie van de ra-

men een extra impuls te geven. 

Wat gaan we doen……..? Iedereen heeft Talenten gekregen en we weten 

ook dat we onze Talenten goed moeten gebruiken. 

U krijgt van ons een envelop met een Talent……en aan u de uitdaging 

om te zorgen dat de envelop vol komt met echte (Talenten) Euro’s, want 

anders kunnen wij de restauratie niet betalen. 

Wat kunt u allemaal doen……? Voor jong en oud voor groot en klein 

zijn er acties te verzinnen die geld opleveren. (vroeger heette zo’n actie: 

Een heitje voor een karweitje)! 

Om uw diensten aan te bieden kunt u een advertentie maken en die opprik-

ken op het bord in het portaal van de kerk. Wij zorgen ervoor dat de adver-

tenties op A4 gekopieerd worden zodat iedereen weet wat uw mogelijkhe-

den zijn. 

 

Enkele voorbeelden: oppassen, taart bakken, zolder schoonmaken, bood-

schappen doen, sponsorloop, klusjes doen, etentje voor meerdere personen 

organiseren,  met ouderen een ritje met de auto of een bezoekje bren-

gen…..enz. enz. enz. 

In de envelop met een Talent die wij begin mei via het Kerkvenster zullen 

laten verspreiden zit ook een brief met uitgebreide informatie. 

Tevens gaan wij proberen de diverse clubs binnen de parochie te mobilise-

ren en te enthousiasmeren om met deze grote actie mee te doen. 

Stel dat van de 1200 gezinnen, groot en klein, jong en oud, iedereen mee-

doet en er gemiddeld  €  30,00 binnenkomt, dan komt er een heel groot 

bedrag binnen………wij rekenen op minimaal €  25.000………..maar ons 

streefbedrag is €  40.000………maakt u deze droom waar? 

 

Het startbedrag van de Talenten-actie is al binnen met de verkoop afgelo-

pen weekend van de PAASBLOEM- STUKKEN  € 400,00.  

Met dank aan de kunstenaars! 

Wie volgt? 

Met hartelijke groet,  

Corrie Nouwen en Pieter Pouw 

 



 

 11 

Begint u al aan de voorjaarsschoonmaak? 

Denk dan ook even aan de Fair op zaterdag 9 juni a.s. 

Voor de Fair hebben wij nog veel mooie spullen nodig. 

U heeft vast wel iets moois wat u toch niet gebruikt en graag wilt schenken 

aan de Fair. Wij kunnen het goed gebruiken voor de verkoop. Alles komt 

tenslotte ten goede aan de restauratie van de kerk! 

Helpt u mee om er ook een succes van te maken? 

Bel: Corrie Nouwen 035-541 66 94 en maak haar gelukkig met iets 

moois voor de Fair! 

 

Gemeenschap 

 

23 april 20.15 uur                              RKVB 

DE RKVB NEMEN EEN KIJKJE BIJ DE GOUD- EN ZILVERSMID 

In tegenstelling tot hetgeen in uw programmaboekje staat vermeld komt 

Frances van Cleef, de uit Baarn afkomstige goud- en zilversmid ons op 

maandag 23 april a.s. om 20.15 uur vertellen over het maken van  sieraden 

van edelmetalen. Zij gaat ons een en ander vertellen over legeringen en laat 

ons zien hoe sieraden gemaakt worden. Het belooft een leerzame avond te 

worden, waarbij ook introducés à € 4,50 p.p. hartelijk welkom zijn in het 

Trefpunt.  
 

Bezinningsweekend – retraite 

Onlangs hebben we weer een bezinningsweekend gehad in het conferentie-

oord Zonnewende te Moergestel. 

Al verschillende jaren heb ik de drang om enige dagen in stilte door te 

brengen, zoals dat de gewoonte is bij een retraite. 

 

Zonnewende is een uitstekende plaats om in de hectiek van het dagelijks 

leven tot rust te komen. De huiselijke sfeer van het conferentieoord, het 

park en de aangrenzende bossen en vennen, nodigen zonder meer uit om 

een paar dagen in de nabijheid van God door te brengen en een impuls te 

geven aan het geestelijk leven en de relaties thuis en op het werk. 
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Elke dag wordt de H. Mis opgedragen. Inleidingen over centrale thema’s 

van het geloof en de invloed daarvan op ons doen en laten, vormen een 

steun voor het persoonlijk gebed. 

Ook het rozenkransgebed en de kruisweg staan op het programma. 

Tussen de verschillende activiteiten door is er tijd om in het park een korte 

wandeling te maken. Er is dan ook gelegenheid om met iemand te wande-

len om hem beter te leren kennen of om met elkaar te spreken over het ge-

zin of over het geloofsleven. 

Als het programma te zwaar is kan men rustig even afhaken en weer be-

ginnen bij het volgende onderdeel. 

Het mooie van deze bezinningsdagen was, dat het midden in de vastentijd 

viel met alle specifieke kenmerken van de voorbereiding op Pasen. 

Tevens was er een parallel bezinningsweekend voor jongeren/studenten 

met een 10 tal jonge mensen. 

Het is geweldig om te zien dat er zoveel jongeren zich aangespoord voelen 

om dit ook mee te maken……de Kerk is er immers voor jong en oud! 

Gezamenlijk hebben we deelgenomen aan de dagelijkse H. Mis, de maal-

tijden en het rozenkransgebed. 

Verder heeft ieder een eigen programma gevolgd. 

Tijdens deze dagen  zijn er meerdere priesters aanwezig om iedereen de 

gelegenheid te geven met de priester te spreken of de om gelegenheid te 

gebruiken te gaan biechten.  

Ook nieuwsgierig geworden? En misschien wel belangstellend wat het 

allemaal is? 

Neem gerust contact op…………...ik kan het alleen maar aanbevelen.     

Pieter Pouw  

 

DE PAUS EN ZIJN GEBEDSINTENTIES 
 

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. 
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Voor de maand mei: 

Dat de initiatieven, die de plaats en rol van het gezin in de maatschappij 

beschermen en versterken, ondersteuning mogen vinden. 

Dat Maria, Koningin van de wereld en Sterre van de Evangelisatie, alle 

missionarissen mag begeleiden in de verkondiging van Jezus, haar Zoon. 

 

 
 

Ieder weekend na beide H. Missen geopend. 

In april speciaal aandacht voor Lourdes; 

in mei voor Maria 
 

Nieuwe aanwinsten: 

DVD Vision; Het leven van Hildegard van Bingen 

DVD Snuf de hond 

 

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.). 

15 april  Voorbereiding E.H. Communie 08.30 uur. 

16 april  Kinderclub 18.45 – 19.45 uur. 

Bijbellezen III 20.15 – 21.30 uur.  

   RKVB zie blz. 11. 

18 april  Vrienden van Jezus 08.00 uur in het Trefpunt.  

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

   Vormselvoorbereiding  18.45 – 19.45 uur. 

19 april  Bijbellezen II 09.30 – 11.00 uur. 

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

7 mei   Kinderclub 18.45 – 19.45 uur. 

   Thema-avond 20.00 uur. Zie blz. 8. 

8 mei   Koffieochtend: ouders van jonge kinderen.  
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9 mei   Vrienden van Jezus 08.00 uur. 

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

   Vormselvoorbereiding 18.45 – 19.45 uur. 

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

10 mei   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        14  apr. 19.00 uur H. Mis.  

zondag          15  apr. 2
e
 zondag van Pasen. 

10.00 uur Hoogmis Gregoriaans Mis I. 

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

zondag          22  apr. 3
e
 zondag van Pasen. 

 10.00 uur Hoogmis Missa quator vocum Exsultate 

Deo, F. Cosset.  

zaterdag        28  apr. 19.00 uur H. Mis.  

zondag          29 apr. 4
e
 zondag van Pasen. 

10.00 uur Hoogmis Mass Prince of Peace, W. Lloyd 

Webber.  

zaterdag          5 mei 19.00 uur H. Mis. 

zondag            6 mei 5
e
 zondag van Pasen.  

10.00 uur Hoogmis Missa Brevis in D, W.A. Mozart. 

 

Dagkapel  
 

maandag t/m vrijdag   08.15 uur Lauden. 

dinsdag en donderdag   08.45 uur H. Mis. 

maandag, woensdag en vrijdag 19.00 uur H. Mis. 

Maandag, woensdag en vrijdag 18.30 uur Vespers. 

maandag t/m vrijdag  14.30 - 15.30 uur Gelegenheid tot gebed. 

dinsdag 09.15 - 10.00 uur  Aanbidding. 
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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.  

  

  

   
 

  
 

 
  

 
 

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. 

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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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  
 

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 12 mei – 2 juni uiterlijk 30 april 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

