
      
 

 

         

  

  

 

 

 

 
 

Jaargang 45, nr. 06 van  12 mei – 2 juni 

 

HET GELOOF VIEREN 

 

De restauratie van ons kerkgebouw vordert gestaag. Terwijl ik dit schrijf 

zijn de steigerbouwers aan de voorkant van de kerk bezig, daar waar de 

meesten van u de kerk binnenkomen. Die werkzaamheden maken dat wij 

ons soms moeten aanpassen. Zo was laatst een keer het zijportaal in ge-

bruik en trad u de kerk via de hoofddeuren binnen. Ik zag daar toen ook 

iemand buiten staan en naar binnen kijken. Blijkbaar was hij nieuwsgie-

rig wat daar binnen bij ons te zien is. Een uitnodiging was gauw gegeven. 

Bij binnenkomst was hij er verwonderd over dat er zoveel te zien is. Ik 

weet niet of hij bij de viering ook gebleven is. Dan zou hij gemerkt heb-

ben dat er ook nog veel verschillende handelingen zijn. Inderdaad is het 

bij ons katholieken zo dat er altijd wel iets te zien of te beleven valt. Het 

katholieke geloof is duidelijk een geloof dat je met heel je wezen viert. 

Hoofd en hart, geest en lichaam, alles wordt erbij betrokken. En alles wat 

je ziet, wat je hoort, wat je doet, heeft een betekenis. Je hoeft het niet 

allemaal te begrijpen, het gaat er meer om dat je je openstelt voor wat je 

mag ontvangen. Of beter gezegd: voor wat God je wil geven. En dat al-

leen al is een reden om te zeggen dat je het geloof mag vieren. Het is een 

feest om God te mogen ontmoeten, soms uitbundig, soms in stilte, soms 

jubelend, soms troostvol. Juist in deze komende weken komt dat feeste-

lijke naar voren, en dan van twee kanten. Vanuit de liturgie van de Kerk 

mogen we op Hemelvaartsdag vieren dat Jezus naar zijn Vader gaat ’om 

voor ons een plaats te bereiden’. Ook mogen we vieren dat de Vader en 

de Zoon ons de heilige Geest schenken die ons bezielt. We zingen ’Veni 

Sancte Spiritus’ of ’Kom heilige Geest’. Het is die Geest die voortdurend 

Kerkvenster  
- informatieblad van de H. Nicolaas geloofsgemeen-
schap te Baarn, behorend tot de HH. Martha en Maria 
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in ons werkzaam is, soms merkbaar, meestal in de stilte van ons hart. Het 

is die Geest die ons tot geloof aanzet. En ook dat mogen we vieren. In 

onszelf en in anderen, als we zien dat mensen hun leven inrichten vanuit 

het geloof door te getuigen en zorgzaam voor anderen te zijn. Het is ook 

die heilige Geest die mensen tot Jezus Christus brengt en via Hem tot de 

Vader. Het is dan ook een feest als we op 20 mei mee mogen vieren, dat 

19 kinderen voor het eerst Jezus mogen ontvangen in de Eerste H. Com-

munie. Het is eveneens een feest als op 27 mei 15 jonge mensen van de 

(hulp)bisschop het zegel van diezelfde heilige Geest mogen ontvangen 

als een Gave van God. Het is heel bijzonder dat dat dit jaar op Pinksteren 

mag geschieden, nadat wij allen negen dagen lang hebben gebeden om de 

komst van de heilige Geest in en over ons allen. Net zoals de apostelen 

dat tweeduizend jaar geleden ook deden, daartoe ongetwijfeld aange-

spoord door Maria, die door Jezus als Moeder aan de Kerk gegeven was. 

Op haar voorspraak bidden wij om zegen over ons allen. Een feestelijke 

en zegenrijke tijd toegewenst! 

Diaken Jan Nieuwenhuis 
 

MISINTENTIES 
 

za    12 mei Overl. ouders Kuijer-van den Hoed. 

zo    13 mei Jan Bonhof/ Fam. Schothorst/ Petrus Wilhelmus Diekman/ 

overl. ouders Bonekamp/ overl. ouders Hilhorst-Hartman/ 

fam. Vlaming/ voor de wedergeboorte door bekering van 

dierbaren/ Mevr. Adriënne Buise. 

di    15 mei Overl. ouders Ton en Chris Morsch-van Ditshuizen  

za   19 mei Voor de fam. Bouwhuizen. 

zo   20 mei Herman van Maurik/ overl. ouders Hart-Mak en dochters/ 

voor de wedergeboorte door bekering van dierbaren/ Tiny 

de Rijk en dochter Mariëlle. 

za   26 mei Overl. ouders en familie. 

zo   27 mei Fam. Schothorst/ overl. familieleden en bekenden/ Gerardus 

Voskuilen/ Herman van Maurik/ Cornelia Tiemessen- van 

Gemonden/ Theo Steenkamp/ Johan Verdegaal/ voor de 

wedergeboorte door bekering van dierbaren/ Tiny de Rijk en 

dochter Mariëlle. 
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ma  28 mei Voor de wedergeboorte door bekering van dierbaren. 

vrij  1 juni Voor de vrijwilligers van het R.K. Ouderenwerk Baarn/ 

Mevr. Adriënne Buise. 

  

PAROCHIEKRONIEK 

 

Gedoopt: Sarah, dochter van de heer en mevrouw Koren-Nieuwenhuis. 

Overleden: 

Adriënne Marianne Carla Gertrudis Maria Buise-Thole, 81 jaar. 

  

MEDEDELINGEN 

 

Talenten-actie 2012 
 

Met de ontvangst van dit Kerkvenster wordt het startsein gegeven 
voor de Talenten-actie die gehouden zal worden van 1 mei t/m 29 
sept. 2012. 
 

Zoals in eerdere Kerkvensters is aangegeven, willen wij d.m.v. 
acties zoals: de fair op zaterdag 9 juni, de veiling op zaterdag 1 
september en de afsluiting met BBQ op zaterdag 29 september 
geld inzamelen voor de restauratie van onze Nicolaaskerk. 
 

Maar wij willen graag dat u zelf ook aan de slag gaat met actievoe-
ren in uw eigen omgeving…..door bijv. een borrel, diner of een 
gezellige avond te organiseren met buren, kennissen of medeparo-
chianen van de kerk. 
Als iedereen een financiële bijdrage levert aan de avond dan ko-
men we echt een stuk verder. 
 

Toen wij de actie aan de pastoor voorlegden was hij meteen en-
thousiast en bood aan een Indische maaltijd te organiseren…….en 
goed voorbeeld doet goed volgen nietwaar? 
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In de envelop met inhoud vindt u de uitleg van de actie……ons 
doel is de envelop vol te krijgen met euro’s die ons verder helpen 
om de restauratie van onze kerk te voltooien. 
 

Geld voor de ramen hebben we op het nippertje binnen, geld voor 
het noodzakelijke schilderwerk van de muren…….daar zijn we nú 
voor aan het sparen…. 
Helpt u ons mee de droom van € 40.000 op 29 september te verwe-
zenlijken? 
Wij zullen u regelmatig op de hoogte houden van het verloop van 
de actie.   
Hartelijke groet,  
Corrie Nouwen (035-5416694) Pieter Pouw (035-6946350). 
 
Henny Klein Hofmeijer legt functie neer 
Na vele jaren als parochiebestuurder zijn beste krachten te hebben gege-

ven aan de Carolus Borromeus parochie van Soesterberg en in de Stuur-

groep van het parochieverband Eemland en daarna als secretaris van de 

Martha en Maria parochie, heeft Henny Klein Hofmeijer besloten om 

zich geheel terug te trekken als parochiebestuurder. De bisschop heeft 

hem vorige maand eervol ontslag verleend als secretaris van het paro-

chiebestuur.  

Hij heeft zich in de aanloop naar de fusie met veel energie ingezet om de 

ingewikkelde besprekingen in goede banen te leiden, vanuit zijn toenma-

lige verantwoordelijkheid als secretaris van de stuurgroep. Nu de Martha 

en Maria parochie een feit is was voor Henny de tijd aangebroken om het 

rustiger aan te gaan doen. Een begrijpelijke keuze na zoveel jaren als 

vrijwillig bestuurder. Hij houdt zich wel beschikbaar om als adviseur van 

het parochiebestuur op te treden. Er zijn een aantal vastgoed zaken waar 

hij veel kennis van draagt en die van belang zijn bij het goed uit onder-

handelen van de contracten. Het parochiebestuur dankt Henny voor zijn 

enthousiaste inzet en wenst hem een mooie maar vooral rustige toekomst 

toe. 
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PS: kort geleden is bekend geworden dat Henny zeer onverwacht in het 

ziekenhuis is opgenomen i.v.m. een darmoperatie. Hierdoor is zijn ge-

plande voettocht naar Santiago de Compostella niet doorgegaan. De 

operatie is goed verlopen en - hoe geschrokken hij en zijn vrouw Els ook 

zijn en hoe zorgelijk zijn situatie ook nog is - de vooruitzichten zijn ge-

lukkig positief. Wij wensen Henny veel sterkte toe en van harte beter-

schap . 

Namens het Parochiebestuur, 

Pastoor A.J. Huitink 

 

Nieuw lid parochiebestuur: Erik Röling 

 

We zijn verheugd u te kunnen melden dat de heer 

Erik Röling uit Bilthoven zich bereid heeft getoond 

om zitting te nemen in het parochiebestuur. Erik is in 

het dagelijks leven directeur bij IPMMC Vastgoed. 

Hij is actief lid van de O.L. Vrouw locatie in Biltho-

ven. Daar heeft hij in het verleden al de nodige erva-

ring opgedaan als lid van de commissie Beheer & Financiën. Erik krijgt 

in het nieuwe parochiebestuur de portefeuille Vastgoed en Beheer. Alvo-

rens definitief  ”ja” te zeggen heeft hij enige tijd met het parochiebestuur 

meegedraaid en een aantal zaken in Soesterberg en de Bilt opgepakt. We 

zijn heel blij dat hij nu ook definitief toetreedt tot het parochiebestuur. 

We wensen Erik een inspirerende bestuursperiode toe waarin zijn kennis 

en kunde de Martha en Maria parochie ten goede mogen komen.  

 

Liturgie 

 

Strikte handhaving van liturgische voorschriften  

Kort voor Pasen (5 maart) hebben alle pastores {inclusief emeriti, gepen-

sioneerde pastoraal werk(st)ers en geestelijk verzorg(st)ers} van kardi-

naal Eijk een brief ontvangen. Hij eist een strikte toepassing van de regels 

voor de H. Eucharistie alsook voor andere vieringen. De pastoor wordt er 

door de kardinaal op gewezen dat hij ”erop moet toezien dat dit ook ge-

beurt.” De kardinaal laat aan het eind van zijn brief weten: ”Ik zal niet 
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schromen om zo nodig de daarvoor verantwoordelijke(n) canonieke sanc-

ties op te (laten)leggen, intrekking van de verleende pastorale zending 

niet uitgesloten.” 

Pastores verrichten hun pastorale arbeid altijd in verbondenheid met de 

bisschop, van wie zij de zending hebben ontvangen. Het pastoraal team 

van de HH. Martha en Maria parochie ervaart de spanning tussen de ge-

groeide praktijk (vaak al vele jaren sinds de liturgievernieuwing) en de 

strikte handhaving die nu wordt geëist. Ruimte die er was om naar eigen 

inzicht een weg te zoeken in de samenwerking tussen priesters en pasto-

rale werkers, is er nauwelijks meer. Wij zijn gehouden aan hetgeen de 

bisschop voorschrijft, nu er ook zware sancties opgelegd worden. Het 

dreigende ontslag van een pastoraal werker heeft sporen nagelaten.  

 

Wat gaat er voortaan veranderen? 

 Het onder twee gedaanten ter communie gaan is niet toegestaan. Dit 

betekent dat de hostie niet meer in de wijn wordt gedoopt. 

 In de Eucharistie mag de preek alleen door een priester of diaken 

worden gehouden. De pastoraal werk(st)er kan hooguit een inleidend 

woord uitspreken, de lezingen inleiden en de voorbeden bidden. Het 

Tafelgebed wordt uitsluitend gebeden door de priester. 

 In de Eucharistie wordt het evangelie altijd door de priester of assis-

terend diaken gelezen. 

Het pastoraal team begrijpt dat dit onrust veroorzaakt, maar we kunnen 

niet doen alsof deze voorschriften niet bestaan. We zijn ervan overtuigd 

dat de gegroeide gewoontes in verschillende gemeenschappen op integere 

wijze zijn ingevoerd. Het kwam de betrokkenheid van parochianen ten 

goede. Een meer actieve deelname tijdens de liturgie werd veelal ge-

waardeerd. Echter, de voorschriften zijn niet van de laatste tijd of een 

bevlieging van de kardinaal. Ze bestaan al vele jaren. De reden van de 

bisschop om tot een strikter handhavingsbeleid over te gaan, moeten we 

zoeken in zijn zorg om de eenheid van de wereldkerk in stand te houden 

en de waarde en betekenis van de H. Eucharistie. Dat valt te lezen in zijn 

Vastenbrief: ”Leven met Christus”. We kunnen daarvan vinden wat we 

willen, we kunnen echter niet doen wat we willen. 
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Voor belangstellenden is de brief d.d. 5 maart van de kardinaal beschik-

baar via het parochiesecretariaat in Soest en te downloaden van de websi-

te www.marthamaria.nl  

Namens het pastoraal team,  

pastoor A. Huitink 

 

MEIMAAND-MARIAMAAND 

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

krans gebeden in de dagkapel. 

Bij het bidden van de rozenkrans wordt stilgestaan bij elk van de vijf on-

derdelen van de blijde, de droevige en de glorievolle geloofsgeheimen. In 

zijn Apostolische Brief uit 2002 heeft paus Johannes Paulus II de vijf 

’Geheimen van het Licht’ toegevoegd aan het traditionele rozenkransge-

bed. De paus zegt, dat wanneer de rozenkrans niet mechanisch maar met 

devotie wordt gebeden, dit een ware meditatie is over de geheimen van 

het leven van Christus. De lichtgeheimen zijn toegevoegd omdat Jezus 

zich tijdens zijn leven gemanifesteerd heeft als ’geheim van het licht’: 

”Zolang Ik in de wereld ben, ben Ik het licht der wereld” (Joh. 9, 5). 

 

20 mei 10.00 uur               Eerste H. Communie 

 

Laat de kinderen bij Mij komen, dan is er feest! 
 

Op zondag 20 mei zullen 19 kinderen voor het eerst Jezus in de H. Com-

munie ontvangen. 

Vanaf september hebben de ouders hun kinderen naar de bijeenkomsten 

laten komen om over Jezus te horen. Om van Hem te gaan houden en nu 

is het zo ver. De grote dag is aangebroken. 

Zij gaan Jezus in hun hart ontmoeten. Jezus, de levende Heer.  

En wie zijn die kinderen? 

Angelo Balsamo   Seth van Lieshout 

Maud Bergman   Lotte v.d. Lindeloof   

Catharina v.d. Dungen  Lieke Luyer 

Sidney Erftemeijer   Ilco van Maurik 

Jelle Huurdeman   Mila Mimpen 

Adrian Ionescu   Stefan Pernot 

http://www.marthamaria.nl/


 

 8 

Jacob Kluts    Roemer Posthumus 

Rijk van ’t Klooster   Stephanie de Rijk 

Denny van Leeuwen   Els Zwanikken 

Max van Leeuwen 
 

De voorste banken worden gereserveerd voor de gezinnen van de kin-

deren. We hopen dat vele parochianen met de kinderen en hun familie dit 

grote feest gaan meevieren.  

Wilt u allen voor onze eerste Communicanten bidden? 

 

27 mei 10.00              Vormselviering 
Op het Hoogfeest van Pinksteren vieren we dat de Heilige Geest over de 

apostelen neerdaalde en zij hun angst overwonnen om hun geloof in de 

verrezen Jezus Christus in de wereld uit te dragen. 

Voor onze gemeenschap is dit een bijzondere dag, omdat Mgr. Drs. H.W. 

Woorts, hulpbisschop van het aartsbisdom, op de dag van Pinksteren naar 

Baarn komt om aan 15 kinderen het sacrament van het H. Vormsel toe te 

dienen. 

Zij hebben zich heel intensief op deze grote dag voorbereid en zich ver-

diept in de vele gaven van ons geloof. 

Wie ontvangen nu het zegel van de H. Geest? 

Paul Averdijk 

Yentl Kluts 

Edith Pernot 

Laura Ligthart 

Emma Ligthart 

Frederik Schols 

Erik van den Eshof 

Michiel van den Eshof 

 

Isabeau Franken 

Twan van Maurik 

Kevin de Rijk 

Elfriede Jansen 

Paula Zwanikken 

Paul de Vrey 

Marinka de Vrey 

 

 

Bidt u ook de laatste negen dagen voor Pinksteren voor deze kinderen en 

hun ouders?  

De voorste banken worden voor de vormelingen, hun ouders en broertjes 

en zusjes gereserveerd.   
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vrijdag 1 juni 10.00 uur                                      H. Mis voor ouderen 
Op deze eerste vrijdag van de maand mogen we traditioneel de ouderen 

weer verwelkomen voor de H. Mis in de kerk. Na de H. Mis bent u van 

harte welkom in het Trefpunt voor een gezellige ontmoeting. 

 

Verkondiging        jeugd 

 

woensdag 08.00 uur       Vrienden van Jezus 

Het is ’s morgens licht. Misschien een goede gelegenheid om in de agen-

da ”Vrienden van Jezus” te plaatsen. Iedere 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 
 

Vormselgroep op bezoek bij de hulpbisschop 

Op woensdag 11 april om half zeven gingen we met de vormselclub en 

twee oudere kinderen uit Zeist die op vrijdag les krijgen naar het bis-

schoppelijk paleis in Utrecht voor een ontmoeting met Mgr. Woorts.  

We gingen naar een gebouw dat vroeger van de directeur van de Neder-

landse Spoorwegen was geweest. Via een mooie rondleiding door het 

huis kwamen we uiteindelijk in een grote zaal waar we een glaasje fris, 

koffie of thee kregen.  

Nadat Mgr. Woorts zichzelf had voorgesteld gingen we naar een kapel: 

de Willibrord kapel. We kregen in de kapel een uitgebreid verhaal over 

de heilige Willibord. De kapel was prachtig versierd met wandschilderin-

gen en mooie banken met rode kussens.  

Nadat we de kapel uitgebreid hadden bekeken gingen we weer terug naar 

de zaal waar we vragen mochten stellen. er werden vragen gesteld zoals: 

Wat is uw lievelingssacrament?  

Wat zou u willen zijn als u geen hulpbisschop was?  

Wat zijn uw hobby's?  

Wat is het bijzonderste dat u heeft meegemaakt? We kregen uitgebreide 

antwoorden zoals: de Eucharistie, kunstenaar, schilderen. In een zieken-

huis werd ik zo maar gevraagd om een Spaanse vrachtwagen chauffeur 

de ziekenzalving te geven.  
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Ook kregen we het chrisma te zien. Uiteindelijk gingen we naar huis, 

moe maar voldaan. Monseigneur Woorts kan boeiend vertellen en lijkt 

ons erg aardig. 

Laura en Emma Ligthart 
 

Hallo jongedame of jongeheer 
 

Op woensdag 23 mei ben je van harte welkom bij de 
 

DOE-MIDDAG 
 

Van 14.00 uur tot 15.30 uur 
 

In het Trefpunt,  
achter de Nicolaaskerk.  

Ingang: Johannes Vermeerlaan 
 

Vandaag hebben we als thema: 

 

HET WONDER VAN……….. 
 
Nog 4 dagen en dan is het………., een mooi en bijzonder 
feest! 
 Wil je weten waarom? Kom dan naar ons toe! 

 

Het is de laatste Doe-middag van dit seizoen  

en we hopen dat jullie met velen komen. 
 

Mevrouw Aleid  030 2283015 Mevrouw Rosalien  035 5420234 
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KINDERPAGINA 

 

De Hemelvaart van Jezus  

en de komst van de H. Geest met Pinksteren 
 

Na zijn verrijzenis verschijnt Jezus aan zijn leerlingen en aan de vrouwen 

die Hem altijd gevolgd hebben. Hij laat zien dat Hij het echt is; ze kun-

nen zijn wonden in zijn handen, voeten en in zijn zij nog zien. Jezus eet 

ook af en toe met hen.  

Hij is er zomaar en is ook plotseling weer weg. 

Hij zegt tegen zijn leerlingen dat ze de hele wereld over moeten gaan om 

over Hem te vertellen, maar dat ze op de komst van de H. Geest moeten 

wachten. Dan wordt Jezus ten hemel opgenomen. 

 

De leerlingen blijven met Maria bij elkaar, in 

gebed. Na negen dagen, op het Pinksterfeest, 

ontstaat er geluid als een storm. En er daalt 

iets op de apostelen neer dat op vuur lijkt. De 

heilige Geest daalt neer in de gedaante van 

vurige tongen. Nu zijn de apostelen niet meer 

bang. Vanaf nu gaan ze over Jezus aan de 

mensen vertellen.  

 

De heilige Geest is aan de hele Kerk geschonken. Hij leidt haar, zeker 

wanneer de mensen goed naar Hem luisteren. 

De heilige Geest helpt de gelovigen om als kind van God te leven. 

 

Om te bidden  

 

Kom heilige Geest, vernieuw mijn hart, maak mij tot een trouwe leerling 

van Jezus. Dat ik door alles wat ik doe laat zien dat ik van Jezus houd. 

Heilige Geest maak dat ik iedere dag in de Bijbel lees, dat ik iedere dag 

bid en dat ik graag naar Jezus ga in de H. Mis. 

Amen. 
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Vormselgroep naar de Chrisma-mis in Apeldoorn 
De vormselgroep van de Nicolaaskerk is op woensdag 4 april in de Goe-

de Week naar Apeldoorn geweest, vanwege de oliënwijding. 

De kardinaal, hulpbisschoppen, veel priesters en diakens uit het Aartsbis-

dom Utrecht waren aanwezig. Ook pastoor Huitink en diaken Nieuwen-

huis waren er. De Mis werd opgedragen in een heel grote kerk, de H. 

Mariakerk. Vooraf werden we ontvangen door onze vormheer Mgr. H. 

Woorts.  

Paula Zwanikken mocht namens de vormelingen een lezing doen. 

Alle vormelingen uit het bisdom Utrecht mochten bij de oliënwijding 

vlak bij het altaar staan zodat ze het goed konden zien. Het was heel 

plechtig en indrukwekkend. 

Na afloop dronken wij limonade en de ouders koffie, in de kerk, dit was 

wel vreemd, omdat wij dat niet gewend zijn. 

Dat er zoveel priesters in het wit waren was wel heel bijzonder. Het was 

een heel mooie (en lange) Mis. Na afloop gingen we naar huis, weer een 

mooie ervaring rijker. 

Elfriede Jansen 

 

Diaconie 

 

Pinkstercollecte van 17 t/m 28 mei 2012 
 

Samen de missionaire traditie voortzetten. 
 

Dat is het thema van de Pinksteractie van de Week Nederlandse Missio-

naris 2012. De missionaire traditie is springlevend en heeft toekomst. 

Wereldwijd zijn nog ruim achthonderd Nederlandse missionarissen ac-

tief. Daarnaast zet een nieuwe generatie van missionair werkers zich in 

voor mensen in moeilijke omstandigheden. Zij zetten de missionaire tra-

ditie voort, in de voetsporen van de missionarissen, vanuit hun persoon-

lijke talenten en geïnspireerd door hun geloof. Tijdens de Pinksteractie 

richten we ons vooral op hun inzet voor de jongeren in Afrika. En dat is 

belangrijk. Het spreekwoord zegt niet voor niets: Wie de jeugd heeft, 

heeft de toekomst. De Week Nederlandse Missionaris (WNM) wil onze 

missionarissen blijven steunen waar nodig en de uitzending van missio-
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nair werkers mogelijk maken. Maar dat lukt niet zonder betrokken men-

sen zoals u. Uw inzet voor de Pinksteractie is dus van groot belang! 
 

Laten we samen zorgen voor een succesvolle Pinksteractie! 

Alleen dankzij uw bijdrage kan de Week van de Nederlandse Missionaris 

hen blijven ondersteunen. 

Voor uw financiële hulp staat voor 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. 
 

Opbrengst vastenactie: tot nu toe hebt u € 2.460,00 geschonken voor de 

Daughters of Charity in Ethiopië, waarvoor heel hartelijk dank. 

 

29 mei 14.30 uur                                                   Memento bijeenkomst 

Er zijn er verschillende onder u die in de afgelopen jaren een geliefde 

verloren hebben. Regelmatig komt dat in de gedachten terug. Soms krijgt 

u misschien het gevoel dat u de enige bent die aan hem of haar nog denkt. 

De wereld draait intussen maar door. Het is goed om af en toe toch even 

stil te kunnen staan bij dat wat u vaak bezig houdt. Daarom organiseert de 

Memento-groep St. Jozef een bijeenkomst op dinsdag 29 mei om 14.30 

uur. We beginnen dan met een kort gebedsmoment in de dagkapel, waar-

na we naar het Trefpunt gaan. Daar kijken we naar een korte film, die we 

als uitgangspunt gebruiken voor een gesprek. De ontmoeting staat in we-

zen op deze middag centraal, zowel met de Heer als met elkaar. Hij of zij 

die u liefhebt en zo mist zal in ons midden aanwezig zijn. U bent van 

harte welkom. Opgave vooraf mag, maar hoeft niet. 

Info: diaken J.Nieuwenhuis tel. 5420208 E-mail: diaken@nicolaasnet.nl 

De Memento-groep St.Jozef 

 

Verkondiging              volwassenen 

 

30 mei 10.00 uur                                         ”in ’t Voetspoor van Maria” 
Woensdag 30 mei gaat het Voetspoor over bedevaartplaatsen van Maria. 

Waar ben jij geweest? Wat is je indruk? Heb je iets ervaren? Een Voet-

spoor voor allen, door allen! 

mailto:diaken@nicolaasnet.nl
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We beginnen met een korte viering om 10.00 uur in de dagkapel; daarna 

samenzijn in het Trefpunt. 
 

Restauratie 

 

Talentenfair op zat. 9 juni in het Trefpunt 
van 10.30 – 15.00 uur. 

Voor de fair kunnen we nog echt mooie spullen gebruiken. 
Als u iets moois kunt missen voor de fair, bel: Corrie Nouwen, 
                     Kerkstraat 21 Baarn tel. 541 66 94. 
    Doe ook mee en geef voor de restauratie van ónze kerk!!! 
 

Gemeenschap 
 

23 mei 20.15 uur           bijzondere hoeden bij RKVB 

Vanavond komt mevrouw Wil Gorter vertellen over haar bijzondere hoe-

denverzameling. Al meer dan 20 jaar verzamelt mevrouw Gorter hoeden 

en alles wat ermee te maken heeft. Zoals hoedenspelden, dozen, platen, 

boeken tijdschriften enz.. Inmiddels is haar verzameling uitgegroeid tot 

zo’n  400 hoeden en deze zijn te vinden in het hoedenmuseum ”Zet ‘m 

op” in Andijk. Bij haar kunt u ook hoeden huren voor bijv. feesten, toneel 

e.d.. Zij heeft inmiddels zelf al verscheidene hoofddeksels gemaakt. Het 

is gezellig en u leert heel wat dingen over hoeden. Spreekwoorden komen 

aan bod, er wordt gezongen en iedereen mag een hoed op, wat meestal 

gebeurt met een liedje, waarbij een hoed door wordt gegeven. Introducés 

van harte welkom zijn à  € 4,50 per persoon. We beginnen om 20.15 uur 

in het Trefpunt. 

 

Bedevaarten  
 

Broederschap van 

Onze Lieve Vrouw van Kevelaer 

Amersfoort e.o. en ’t Gooi  
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Fietsbedevaart jongeren naar Kevelaer 29 juli t/m 1 augustus 

Ben jij die jongere die niet vies is van een uitdaging? Dan is de fietsbede-

vaart naar Kevelaer echt iets voor jou! Op de fiets met jongeren van jouw 

leeftijd, samen ontdekken wat een mooie tocht vol lol en een kleine ver-

dieping jou naar Kevelaer brengt. 

 

De fietsbedevaart duurt vier dagen. Wij 

vertrekken op 29 juli en op 1 augustus 

komen we weer terug. De reis is bedoeld 

voor jongeren van 15 tot 30 jaar, maar 

mocht je iets jonger of ouder zijn is dat 

natuurlijk geen probleem. Hierover kun je 

van te voren even overleggen met de or-

ganisatie van de fietsbedevaart of de 

plaatselijke broedermeester. Deelnamekosten zijn € 175,00. 

Tot maandag 2 juli 2012 kun jij je opgeven via onderstaand e-mailadres 

of telefoonnummer. 

Wij zijn ook op Facebook te vinden. Hier kun je het programma vinden 

en mooie foto’s van voorgaande jaren bekijken.  

Ons Facebook-adres is: facebook.com/BedevaartnaarKevelaer.  

Vragen kun je via onze Facebook, per mail naar OLVvanKeve-

laer@hooglanderveen.net, of telefonisch (033-2571258) stellen.  

We zien je op de fiets! 

Gauthier de Bekker en Henk van Hamersveld 

Broederschap van OLV van Kevelaer - Amersfoort e.o. en ‘t Gooi 

 

Op bedevaart naar Kevelaer 30-31 juli 2012 
Het is de laatste dag van de vakantie in de Alpen. Aan het einde van de 

wandeling, vlak voor de afdaling naar het dorp, gaan we doodmoe zitten, 

even uitpuffen. Het is bijzonder weer. 

Bewolkt, donker, maar warm en windstil. Dan begint het zachtjes te re-

genen. De regen valt loodrecht maar licht, bijna teder op de bomen, de 

struiken en op ons. ”Gij hebt ons zelf ontvankelijk gemaakt. Zoals de 

regen neerdaalt op de bomen…zo zult Gij uw beminden overkomen…”. 

In hun vastenbrief schrijven de bisschoppen: ”Geen bestaan is hopeloos, 

geen situatie uitzichtloos, geen leven waardeloos. Deze boodschap is in 
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tijden van onzekerheid en verwarring, van moedeloosheid en machte-

loosheid, naar onze overtuiging nog altijd bij uitstek ”Goed nieuws”. 

De bedevaartsleiding in Kevelaer heeft dit jaar als thema aangereikt: 

”Houd Moed”(Jes. 35,5). 

Goed nieuws voor ons? Geeft het hoop, rust? Want het rommelt in ons 

leven, in kerk en maatschappij. We zijn de weg kwijt of zijn doodmoe. 

We voelen ons eenzaam, teleurgesteld, verdrietig, boos soms…. 

Zou het niet goed zijn naar Kevelaer te gaan om weer tot rust te komen, 

om schoon schip te maken, om de weg terug te vinden, om te bidden en 

te huilen, om ons zelf uit te spreken bij Maria, troosteres van de bedroef-

den om daar te horen: ”Houd Moed!” ”Ik” zegt God, ”Ik luister mee; 

wees niet bang; Ik ga met jou op weg…” ”Wees niet bang, houd moed!” 

”Nooit heb Ik mensen in de steek gelaten, die hun toevlucht bij mij zoch-

ten”. ”Herinner je hoe Ik mijn volk bevrijd heb uit Egypte en uit de bal-

lingschap van Babylon en hoe mijn Zoon Jezus in Mijn naam weldoende 

rond ging en oog en hart had voor de mensen… Ook jou vergeet Ik 

niet…Kom..” 

We hopen tijdens de bedevaart van 30 t/m 31 juli gesterkt te worden in 

geloof en vertrouwen. En als dat zo is, dan kunnen we weer zingen…”Gij 

hebt ons zelf ontvankelijk gemaakt. Zoals de regen neerdaalt op de bo-

men. Zo zult Gij uw beminden overkomen”. 

Het bestuur van de Amersfoortse en Gooise bedevaart hoopt dat velen 

zullen meegaan op onze weg naar Kevelaer. Geeft u zich daarom op voor 

6 juli bij: 

Mevr. A.M. Hoogland-van Ruitenbeek, Zandvoortweg 110-39, tel. 035-

5420775, contactpersoon voor Baarn. 

  

DE PAUS EN ZIJN GEBEDSINTENTIES 

 

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. 
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In het weekend van Pinksteren gesloten, 

de andere weekenden na beide H. Missen geopend. 
 

In mei speciaal aandacht voor Maria. 
 

 

 

 

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.). 

13 mei   Voorbereiding E.H. Communie 08.30 uur. 

14 mei   Kinderclub 18.45 – 19.45 uur. 

16 mei   Vrienden van Jezus 08.00 uur. 

   Vormselvoorbereiding 18.45 uur.  

19 mei   E.H. Communie laatste voorbereiding 08.30 uur. 

21 mei   Kinderclub 18.45-19.45 uur. 

   Bijbellezen III 20.15 – 21.30 uur. 

23 mei   Vrienden van Jezus 08.00 uur. 

Doe-middag 14.00 uur. Zie blz. 10. 

   Cursus ”Op reis in het land van geloven”  

20.00 uur in de Sleutel te Soest. 

RKVB 20.15 uur. Zie blz. 14. 

24 mei   Bijbellezen II 09.30 uur. 

26 mei   Vormselvoorbereiding 13.30 uur in de kerk. 

RKVB 20.15 uur. Zie blz. 11. 

29 mei   Memento bijeenkomst 14.30 uur. Zie blz. 13.   

30 mei   Vrienden van Jezus 08.00 uur. 

   In ’t Voetspoor 10.00 uur. Zie blz. 13. 

1 juni   Verjaardag Priesterwijding pastoor Huitink 2002. 
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Repetitie koren: 

 

Kinderkoor de Kerkuiltjes: vrijdags  19.00 uur.  

Volkszangkoor       : donderdags  18.15 uur. 

Cantate Domino       : donderdags 19.30 uur. 

Familiekoor        : 25 mei 
 

AGENDA H.H. MISSEN & VIERINGEN 
 

zaterdag       12 mei 19.00 uur H. Mis.  

zondag         13 mei 6
e
 zondag van Pasen  

10.00 uur Hoogmis Missa Ad Fugam, G.P. da Pa-

lestrina. 

donderdag    17 mei Hemelvaart van de Heer 

 10.00 uur Hoogmis gregoriaans Mis I.  

zaterdag       19 mei 19.00 uur H. Mis met samenzang.  

zondag         20 mei 7
e
 zondag van Pasen 

10.00 uur Hoogmis Eerste H. Communie. 

zaterdag       26 mei 19.00 uur H. Mis. 

zondag         27 mei Hoogfeest van Pinksteren Vormsel. Zie blz. 8. 

 10.00 uur Plechtige Hoogmis Missa Brevis in G, 

W.A. Mozart. 

vrijdag            1 jun. 10.00 uur H. Mis voor ouderen. Zie blz. 9. 
 

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. 

donderdag   19.00 – 19.30 uur  Aanbidding. 

In de maand mei maandag t/m vrijdag 19.30 uur rozenkransgebed. 

Biechtgelegenheid 
Gelegenheid tot het ontvangen van het Sacrament van boete en verzoe-

ning 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 noodsitua-

tie): 

Noodtelefoon HH. Martha en Mariaparochie dag en nacht bereikbaar:  

035-6035518. 

 

Voor doopsels, huwelijken, uitvaarten en stervensbegeleiding kan men 

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

Telefonisch spreekuur: dinsdag 09.45- 10.30 uur.  

 

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

Is er een kindje geboren? 

Wordt of bent u opgenomen in het ziekenhuis? 

Wenst u de H. Communie thuis te ontvangen? 
 

 

Bent u langdurig ziek? 

Gaat een van uw kinderen het huis uit of gaat u  

zelf verhuizen? 

http://www.bing.com/images/search?q=kinderwagen&view=detail&id=0BDFA70597951299FA4349947E576EF99D56CD80&first=0&FORM=IDFRIR
http://www.bing.com/images/search?q=ziekenhuis&view=detail&id=D718608DEEBFE5FF837462F636D409E7ED94B6E1&first=0&FORM=IDFRIR
http://www.bing.com/images/search?q=H.+Communie&view=detail&id=3D91541AA9AD8754EDDE714475FB0B00296BF103&first=90&FORM=IDFRIR
http://www.bing.com/images/search?q=verhuisdoos&view=detail&id=8050BC645AC3404AC74DC34D3306FD505E5AE50C&first=0&FORM=IDFRIR
mailto:info@MarthaMaria.nl
mailto:pastoor@nicolaasnet.nl
mailto:diaken@nicolaasnet.nl
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Pastoraatgroep H. Nicolaas Baarn: e-mail: pastoraat-

groep@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, dat u kunt invullen. 

Iedere aanmelding voor digitale verzending maakt de penningmeester 

blij, want het drukt de kosten en scheelt veel bezorgwerk. 

 

Kopij voor Kerkvenster nr. 45-07 van 2 - 23 juni 2012 uiterlijk 21 mei 

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

