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STEEDS NA HET VALLEN OPSTAAN 

 

We hebben de Paastijd afgesloten met Pinksteren. De Heer heeft ons op 

weg gestuurd en ons daartoe zijn Geest gegeven. Onze jeugd heeft Hij in 

het bijzonder toegerust met zichzelf in de Eerste H. Communie en het H. 

Vormsel. Nu is aan ons de beurt om te laten zien welk antwoord we geven 

op zoveel liefdevolle zorg. Zo mag je de Tijd door het jaar wel zien. Het is 

de tijd waarin de Geest ons aanspoort om ons geloof in woord en daad te 

beleven en uit te dragen. Hij doet dat op velerlei wijzen. Soms doet Hij dat 

op overdadige wijze. Dan denk ik bijvoorbeeld aan een feest als Sacra-

mentsdag. Dan geeft Hij ons de gelegenheid om de tegenwoordigheid van 

Jezus in het Sacrament te vieren met dezelfde uitbundigheid als we bij-

voorbeeld de thuiskomst vieren van iemand die lange tijd afwezig is ge-

weest. Juist vanuit dat vieren mogen wij zoveel ontvangen. Soms gebeurt 

het echter meer in stilte zonder dat het ons opvalt. Achteraf bemerken we 

dat vaak pas. Dat kan bij vreugde zijn, maar ook bij verdriet en pijn. En 

dan raakt het je misschien nog wel dieper dan die uitbundigheid. Want je 

bemerkt dan hoeveel God om je geeft. Hij is blijkbaar altijd bij je, stuurt je, 

ondersteunt je, leeft met je mee. Hij heeft je lief, zoals geen ander je lief 

kan hebben. Zijn hart loopt over van liefde voor iedere mens persoonlijk. 

Hij is betrokken bij je lief en leed. En vooral wanneer er inderdaad sprake 

is van leed in welke vorm dan ook, zelfs als je dat jezelf aandoet, heeft Hij 

je lief. Hij wil niet anders dan het beste voor je. Daarom is het H. Hart-

feest, dat wij dit jaar op 15 juni vieren, zo’n mooi feest. Dan gaat het voor-

al om die liefde van God tot het uiterste voor jou en mij, voor ieder mens. 

Bij alles wat je meemaakt mag je altijd weer weten dat er Iemand is die 

naar je omkijkt en met je meeleeft: Jezus Christus, beeld van de liefheb-

Kerkvenster  
- informatieblad van de H. Nicolaas geloofsgemeen-
schap te Baarn, behorend tot de HH. Martha en Maria 
parochie-   
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bende Vader en samen met Hem schenker van de heilige Geest. Wanneer 

je dat werkelijk tot je laat doordringen, dan weet je dat je altijd mag terug-

keren, wat je ook gedaan hebt. Ook al val je duizend keer, je mag telkens 

weer opstaan. En als je overstelpt wordt door pijn en verdriet en niet meer 

kunt bidden, zal Hij het van je overnemen, je zo dragen, en je achter het 

kruis zicht geven op het perspectief van een hemelse werkelijkheid. Soms 

horen we een persoonlijk getuigenis hiervan. Daags vóór het H. Hartfeest 

vieren we de feestdag van iemand uit ons land die het ten volle beleefd 

heeft. Door het lijden en in het lijden groeide zij zozeer in geloof dat zij 

vanuit dat lijden voor anderen een geloofsbaken in hun leven kon worden 

door telkens te wijzen op de liefde van God in de persoon van Jezus door 

de heilige Geest. Zij, en met haar iedere heilige, spoort ons aan om na elke 

val ook weer op te staan. In dit gedichtje van Gabriël Smit uit 1946 komt 

dit duidelijk naar voren: 

Lidwina, na uw val op ’t ijs 

Begon uw weg naar ’t paradijs, 

Een weg van zwaar en bitter lijden 

Die uitkwam bij ’t zoetst verblijden. 

Leer mij een zelfde weg te gaan 

Door steeds na ’t vallen op te staan. 

Diaken Jan Nieuwenhuis 

 

MISINTENTIES 
 

za      2 juni Marie Agnes Manders-Russel/ overl. ouders en fam./ Tonny 

van Hamersveld-van Dijk. 

zo      3 juni A.G. Huurdeman/ fam. Bouwmeester-Hartman/ Gerard en 

Marian Boersma/ Bob Nieuwenhuys/ Gerard en Marian 

Boersma/ voor de wedergeboorte door bekering van dierba-

ren/ Sjanne Hartendorp-van Ast/ overl. ouders Bonekamp/ 

overl. fam. Vlaming/ uit dankbaarheid. 

ma     4 juni Timo van Zeldert.  

zo    10 juni Marretje Heijmen/ fam. Schothorst/ overl. ouders Bartels/ 

Petrus Wilhelmus Diekman/ overl. ouders Daselaar-
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Slootweg/ Mevr. Adriënne Buise/ overl. ouders Bonekamp/ 

overl. fam. Vlaming/ Gerard en Marian Boersma. 

di    12 juni Gé Hendriks-Fokker.   

za    16 juni Overl. ouders Kuijer-van den Hoed.  

zo    17 juni Tiny de Rijk en dochter Mariëlle/ overl. ouders Bonekamp/ 

overl. fam. Vlaming/ Gerard en Marian Boersma. 

 

PAROCHIEKRONIEK 

 

Overleden:  

Elisabeth Maria Helena Alexandrina Nieuwenhuis-Kenkel, 100 jaar. 

Hendrikus Gijsbertus Krijnen, 82 jaar. 

Adrianus Cornelis van den Dijssel, 82 jaar. 

Marcus Carolus Johannes Meijer, 64 jaar. 

 

MEDEDELINGEN 

 

Terugblik bisdom-bedevaart 
 

Vanuit de Martha en Maria parochie naar Lourdes 

 
Van zaterdag 29 april (een enkeling zelfs al vanaf 28 april) tot zaterdag 5 

mei zijn we ook vanuit de Martha Maria parochie met het aartsbisdom on-

der aanvoering van Kardinaal Eijk naar Lourdes geweest. En u ging met 
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ons mee, in gedachten, in gebed en ook op papier. Er werd door u een grote 

hoeveelheid intenties meegegeven. Zoveel dat ik op een gegeven moment 

de ’hofleverancier’ van de intenties genoemd werd. Al die intenties zijn 

meegenomen naar de grot waar we ze bij Maria en Bernadette gebracht 

hebben met de vraag om voor ons allen voorspreekster te zijn bij Jezus. 

Het is een hele mooie bedevaart geworden. In het bisdomblad ’Op Tocht’ 

en op de website van het aartsbisdom www.aartsbisdom.nl kunt u een uit-

gebreid verslag lezen met tal van foto’s. Wij waren een klein deel van die 

grote groep van 1500 deelnemers. Een paar deelnemers van ons waren el-

ders ondergebracht. Zo was er een jongere mee (heel enthousiast!) en wa-

ren er twee dames in het accueil in verband met de intensievere zorg die zij 

nodig hadden. De busreizigers zaten in een apart hotel. Maar de meesten 

van ons verbleven in hotel Ariane. Daar was overigens ook een andere 

groep met twee mensen uit onze parochie. Met de groep waar ik mede de 

zorg voor had, hebben wij een paar bijzondere ervaringen gehad naast al 

wat we in het grote geheel meemaakten. Een zo’n ervaring was de onver-

wachte zorg die van ons gevraagd werd voor een van ons die onwel werd, 

en wel zodanig dat de dokter er verschillende keren bij moest komen.  

Maar die zorg kwam niet alleen van de dokter: menigeen in de groep voel-

de zich er heel erg bij betrokken. Want zo was de overheersende mening: 

het ging hier om een van ons. Dat tekende meteen al vanaf de eerste dag de 

stemming in de groep. Van verschillende locaties waren we bijeen geko-

men: Bilthoven, De Bilt, Soest, Eemnes, Baarn. Natuurlijk trokken mensen 

die elkaar al kenden veel met elkaar op, maar toch vielen vanaf het begin 

de grenzen van de locaties weg. Als groep in het hotel hadden we ook een 

hotelleider. Deze was al zo vaak naar Lourdes geweest (zijn hele gezin was 

er actief), dat hij de tel kwijt was. Hij vond het mooi dat we als groep deel-

namen en zo iets zichtbaar wilden maken van een groei vanuit verschillen-

de locaties naar elkaar toe als Martha Maria parochie. Hij was gewoon de 

mensen aan het einde van een bedevaart een aandenken mee te geven. Dit 

keer wilde hij het anders doen. Hij kocht een grote kaars voor ons om mee 

naar huis te nemen. Op de laatste dag hadden we een eigen viering waarin 

vanuit verschillende locaties een bijdrage geleverd werd. In deze viering 

werd deze kaars gepresenteerd. We hebben (met hulp van de pastoor) de 

kaars meegenomen. En op dit moment gaat hij de verschillende locaties 

http://www.aartsbisdom.nl/
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langs om een stukje getuigenis te geven van iets bijzonders dat wij in 

Lourdes hebben mogen ervaren. Zo’n ervaring gunnen we ieder van u. 

Jan Nieuwenhuis, diaken 

 
v.l.n.r. Mgr. H. Woorts, kardinaal Eijk en pastoor Huitink bij de grot 

 

Liturgie 

 

10 juni 10.30 uur        TV-Mis 

Sacramentsdag. Op dit feest wordt  Eucharistie door het RKK vanuit onze 

Nicolaaskerk op de TV uitgezonden. Het kerkkoor Canto Nuovu uit Soiest 

verzorgt de gezangen. 

Deze zondag begint de H. Mis een half uur later. Komt u wel op tijd 

voor half 11. 

 

17 juni 10.00 uur              Gezinsmis 
U bent vandaag weer van harte welkom in de Gezinsmis met al thema: 

Gods Rijk lijkt op een mosterdzaadje 

                   
      mosterdzaadje          mosterdboom 

Na de H. Mis is er koffie en thee op het kerkplein bij de boom. Bij slecht  

weer zoeken we een droge plek op. 

In het kader van de talentenactie worden er cakejes verkocht, waarvan de 

opbrengst bestemd is voor de restauratie van de kerk. 
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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 

 

3 juni 08.30 uur             Terugkomochtend Eerste Communicanten 

Het grote feest is voorbij. Wat was het druk in de kerk.  

Hoe was de dag? Hoe zouden de film en de foto’s zijn?  

Even met elkaar terugkijken op deze dag doen we op zondagmorgen 3 juni 

om 08.30 uur.  

Maar we willen ook graag vooruit kijken. Mag er op de eerste heilige 

Communie ook een vervolg komen? Graag tot 3 juni! 

 

4 juni 18.00 – 19.30 uur             kinderclub 

De zomervakantie is in zicht. De kinderclub sluit het seizoen af met een 

heel speciale avond. Let op: we beginnen om zes uur en stoppen om half 

acht. Wil je weten wat we gaan doen? Kom dan ook. Het wordt vast heel 

gezellig. Tot dan! 

 

22 juni 19.30 uur              Afsluiting Talentenactie jeugd 

Voor de restauratie van de Nicolaaskerk heeft de jeugd de afgelopen drie 

weken de kans gekregen om hun talenten te gebruiken: Thuis en in de om-

geving waar zij wonen. Bij opa en oma, ooms en tantes, bij de buren enz. 

Op deze avond sluiten we deze weken af. We maken er een gezellige 

avond van. Wat gaan we doen? Dat blijft nog een verrassing. Maar op deze 

avond zien we graag alle kinderen met hun talentenzakjes terug. De avond 

duurt een uurtje tot ongeveer 20.30 uur. 
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KINDERPAGINA 
 

Eén God in drie Personen 
 

Wanneer we een Kruisteken maken,  

noemen we drie Personen: 

De Vader, de Zoon en de heilige Geest. 
 

Door het Kruisteken zeggen we  

dat er drie goddelijke Personen zijn: 

De Vader, de Zoon en de heilige Geest. 

In God drie Personen. 

Dat kunnen we alleen maar weten door Jezus. 

Dat er in God drie Personen zijn, weten we, omdat Jezus ons dat heeft ge-

leerd. Jezus heeft ook geleerd dat er maar één God is.  

Er is dus één God in drie goddelijke Personen. 

Jezus helpt ons om dit te geloven. 

Hij zegt: ”De Vader en Ik zijn helemaal één.” 

Jezus en de heilige Geest zijn ook helemaal één.  

De Vader, de Zoon en de heilige Geest zijn helemaal één. 
 

Dat er één God is in drie Personen is een geheim dat wij niet kunnen be-

grijpen. Maar we geloven in de ene God in drie Personen, omdat Jezus ons 

dit heeft geleerd. En we belijden dit geloof in God door eerbiedig een 

kruisteken te maken. 
 

Zingen is bidden voor twee.  

  Zing je mee? 

♫ ♫ ♫ 
 

Ik geloof in God (de Vader) 

Ik geloof in Jezus, 

Ik geloof in de heilige Geest die er altijd is geweest. 

Ik geloof al ben ik klein, dat ik een kind van God mag zijn,  

dat ik een kind van God mag zijn. 
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Verkondiging        volwassenen 

 

4 juni 20.00 uur         Thema-avond 

Thema-avond over het heilig Hartfeest. 

Waar komt dit feest vandaan?  

Wat zegt de Bijbel ons over het heilig Hart? Het is tevens de laatste thema 

avond van dit seizoen. Met elkaar willen we nadenken over thema’s voor 

het volgend seizoen. Ieders inbreng is gewenst. 

 

5 juni 10.00 uur      Koffieochtend ouders van jonge kinderen 

We sluiten ons kerkelijk jaar af. Wat viert de kerk veel; vrije gedachtenis-

sen, verplichte gedachtenissen, feesten, hoogfeesten.  

En wat een heiligen zijn er! Ja, we zijn het afgelopen seizoen hier intens 

mee bezig geweest. De laatste bijeenkomst zal over de maanden juni, juli 

en augustus gaan. Dan kunnen we het komende seizoen weer met een 

nieuw onderwerp van start. Je bent nog nooit geweest, maar je hebt wel 

jonge kinderen? Kom dan eens kijken of deze ochtenden iets voor jou zou-

den kunnen zijn. Kleine kinderen kunnen meegenomen worden. 

 

20 juni 10.00 uur                                         ”in ’t Voetspoor van Maria” 
Juni maand, H. Hartmaand. Jezus opende zijn hart voor ons.  

Het afgelopen seizoen hing boven de kerkdeur: ”Open je hart voor de Ver-

losser”. Jezus opende zijn hart om ons hart te openen. Hier zullen we het 

de laatste bijeenkomst over hebben. Zo mogen we gesterkt de vakantiepe-

riode tegemoet gaan. We hopen dat velen kunnen komen. 

 

Gemeenschap 

 

6 juni 20.15 uur                              RKVB 

Grandioze slotavond R.K. vrouwen Baarn 

Deze woensdagavond sluiten we het verenigingsjaar op feestelijke wijze af 

met medewerking van het Baarnse gezelligheidskoor Rose & Rouge. Van-

zelfsprekend is er een drankje en een hapje. Aanvang 20.15 uur in het 

Trefpunt. 
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Restauratie 

 

Talenten-actie! 

Wist u dat…  De Talenten-actie op zondag 6 mei j.l. officieel van start is 

gegaan. 

Wist u dat… De actie tot en met eind september gaat duren. 

Wist u dat… Er bij het Kerkvenster een envelop zat met alle informatie 

over de actie. 

Wist u dat… Er al mensen geweest zijn die gereageerd hebben op 

VRAAG en AANBOD. 

Wist u dat… De eerste bedragen/opbrengsten al binnenkomen. 

Wist u dat… Er heel veel positieve reacties binnenkomen op de Talenten-

actie. 

Wist u dat… Het lijkt alsof er nog niet zoveel gebeurt……. 

Wist u dat… Schijn bedriegt.  

Wist u dat… Het verstandig is om niet te lang te wachten om zelf te star-

ten met uw actie. 

Wist u dat… De eerste klap een daalder waard is. 

Wist u dat… Als er bedragen in de envelop zitten, u het geld bij mevr. 

Nouwen kunt brengen.  

Wist u dat… Als u vandaag begint met iedere dag een klein bedrag in de 

envelop te doen, u eind september een groot bedrag bij el-

kaar hebt gespaard. 

Wist u dat… Alle bedragen ten goede komen aan de restauratie van onze 

kerk. 

Wist u dat…  Er gedacht wordt om een fietstocht te organiseren? 

Wist u dat…  Er misschien een mooie wandeltocht komt waar iedereen 

aan mee kan doen. 

Wist u dat…  Er vele mensen zijn, die nadenken hoe ze zoveel mogelijk 

geld bij elkaar kunnen sparen om de restauratie tot een suc-

ces te maken. 

Wist u dat…  Er velen enthousiast zijn en zich graag inzetten voor het 

behoud van de kerk. 

Wist u dat…  Er op zat. 9 juni a.s. een Fair wordt gehouden in het Tref-

punt. 
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Wist u dat ….Er dan vele lekkere taarten te koop zullen worden aangebo-

den. 

Wist u dat… Als iemand lekker kan bakken een taart mag inbrengen voor 

de verkoop 

Wist u dat… Wij nog op zoek zijn naar mooie spulletjes om op de Fair te 

verkopen. 

Wist u dat… Wij u regelmatig op de hoogte zullen houden van het ver-

loop van de actie 

U weet toch   Dat wij een geweldige droom hebben en dat wij minstens 

aan € 25.000 denken als opbrengst en heel misschien wel 

aan € 40.000. 

Als we ons allemaal inzetten voor de Talenten-actie  

dan gaat het zeker lukken! 

(voor alle info over de actie: mevr. C. Nouwen tel. 541 66 94) 

 

Laten we de uitdaging aangaan!!!!!!!!!! 

 

Talenten-actie……speciaal voor jongeren! 
Ook de jongeren willen wij aansporen een bijdrage te leveren voor de res-

tauratie van jullie kerk. 

De jeugd heeft de toekomst…….is een bekend spreekwoord maar dat gaat 

allemaal niet vanzelf. 

Als we ons inzetten en in actie komen dan kan er iets moois tot stand wor-

den gebracht. 

Wie van de jullie neemt het initiatief om iets te organiseren? 

Het kan zowel voor de jeugd als iets voor het hele gezin, jullie mogen ook 

iets voor de ouderen organiseren………neem het initiatief en laat ons we-

ten wat jullie plannen zijn te gaan doen……..we zijn benieuwd naar jullie 

reactie…………. 

Een sponsorloop misschien…? 

Jullie reactie graag aan mevr. C. Nouwen tel. 541 66 94 of dhr. P. Pouw  

694 63 50 
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Bedevaarten naar Kevelaer 

 

Per fiets van 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 verdie-

ping jou naar Kevelaer brengt. 

De fietsbedevaart duurt vier dagen. Wij vertrekken op 29 juli en op 1 au-

gustus 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 pro-

bleem. Hierover kun je van te voren even overleggen met de organisatie 

van de fietsbedevaart of de plaatselijke broedermeester.  

Deelnamekosten bedragen € 175,00. 

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

of telefoonnummer. 

Info: facebook.com/BedevaartnaarKevelaer.  

E-mail: OLVvanKevelaer@hooglanderveen.net, of telefonisch (033-

2571258) stellen.  

Gauthier de Bekker en Henk van Hamersveld 

 

Op bedevaart naar Kevelaer 30-31 juli 2012 
De bedevaarts-leiding in Kevelaer heeft dit jaar als thema aangereikt: 

”Houd Moed” (Jes. 35,5). 

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 hui-

len, om ons zelf uit te spreken bij Maria, troosteres van de bedroefden.  

Geeft u zich daarom op voor 6 juli bij: 

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

5420775, contactpersoon voor Baarn. 

 

Taricisiusdag 
 

Zaterdag 23 juni organiseert het Aartsbisdom Utrecht voor het eerst een 

diocesane dag voor alle misdienaars van 8 tot 16 jaar en hun begeleiders 



 

 12 

van het aartsbisdom. Waarom heet deze misdienaarsdag Tarcisiusdag? 

Omdat H. Tarcisius de patroonheilige van de misdienaars is. 

Hoe is de dag ingedeeld: 

10.30 uur: melden in de Catharinakathedraal. 

11.00 uur: Eucharistieviering met kardinaal Eijk als hoofdcelebrant. 

12.00 uur: lunch (zelf meenemen). 

12.45 uur: aanvang van een leuke speurtocht door de Utrechtse binnen-

stad met een quiz, sport en spel enz. 

15.30 uur: einde speurtocht. 

15.45 uur: prijsuitreiking en afsluiting van een spannende dag met een 

snack. 

Een leuke kans om Utrecht, het aartsbisdom en andere misdienaars op een 

speelse wijze te leren kennen. Jullie gaan toch ook mee? 

Opgeven voor 13 juni bij Marc Nieuwenhuys; e-mail: 

m.t.g.m.j.nieuwenhuys@casema.nl  

 

DE PAUS EN ZIJN GEBEDSINTENTIES 

 

Voor de maand juni: 

Dat de gelovigen in de Eucharistie de levende aanwezigheid van de Verre-

zene erkennen, die hen in hun dagelijks leven vergezelt. 

Dat de christenen in Europa hun ware identiteit mogen herontdekken en 

met groter enthousiasme deelnemen aan de verkondiging van het Evange-

lie. 

 

 
 

Ieder weekend na beide H. Missen geopend. 

In juni speciaal aandacht voor: 

H. Hart en Margaretha-Maria Alacoque 

http://www.katholiek.org/pictures/wapen-b16-groot.gif
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AGENDA VAN DE GROEPEN 

in het Trefpunt, tenzij anders vermeld 

Crèche (0-3 jr.) Tijdens de Hoogmis of Gezinsmis.      

Kinderkerk (4-6 jr.) Tijdens de Hoogmis op zondag. 

Kinderwoorddienst Alleen tijdens de Hoogmis. (7-11 jr.). 

3 juni Terugkomochtend E.H. Communie 08.30 uur. Zie 

blz. 6. 

4 juni   Kinderclub 18.00 – 19.30 uur. Zie blz. 6. 

   Thema-avond 20.00 uur zie blz. 8. 

5 juni Koffieochtend ouders van jonge kinderen 10 uur. 

Zie blz. 8. 

6 juni   Vrienden van Jezus 08.00 uur. 

7 juni   Bijbellezen II 09.30 – 11.00 uur. 

11 juni   RKVB 20.00 uur. Zie blz. 8. 

13 juni   Vrienden van Jezus 08.00 uur. 

14 juni   Bijbellezen II  09.30 - 11.00 uur. 

17 juni   Koffiedrinken na de Gezinsmis 

18 juni   Bijbellezen III 20.15 – 21.30 uur.  

20 juni   Vrienden van Jezus 08.00 uur. 

   In ’t Voetspoor van Maria 10.00 uur. Zie blz. 8.  

21 juni   Bijbellezen II  09.30 - 11.00 uur. 

22 juni Afsluiting talentenactie jeugd. 19.30 uur.  

Zie blz. 6. 

23 juni   Tarcisiusdag misdienaars Aartsbisdom. Zie blz. 11. 

29 juli   Bedevaart Kevelaer per fiets. Zie blz. 11. 

30-31 juli  Bedevaart Kevelaer per bus. Zie blz. 11. 

    

Repetitie koren: 

Kinderkoor de Kerkuiltjes: vrijdags  19.00 uur.  

Volkszangkoor       : donderdags  18.15 uur. 

Cantate Domino       : donderdags 19.30 uur. 

Familiekoor        : 22 juni  20.00 uur.  
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AGENDA H.H. MISSEN & VIERINGEN 
 

zaterdag         2  juni 19.00 uur H. Mis met samenzang.  

zondag           3  juni H. Drieëenheid.   

10.00 uur Hoogmis Missa Purificationis J.J. Fux. 

zaterdag         9  juni 19.00 uur H. Mis.  

zondag         10  juni Sacramentsdag. 

10.30 uur Hoogmis zie blz. 5. 

vrijdag         15  juni 19.00 uur gezongen H. Mis in de kerk. 

zaterdag       16  juni  19.00 uur H. Mis met samenzang. 

zondag         17  juni 11
e
 zondag door het jaar. 

10.00 uur Gezinsmis. Zie blz. 5. 

 

Dagkapel  
 

maandag t/m vrijdag   08.15 uur Lauden. 

dinsdag en donderdag   08.45 uur H. Mis. 

maandag, woensdag en vrijdag 19.00 uur H. Mis. 

maandag, woensdag en vrijdag 18.30 uur Vespers. 

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

dinsdag 09.15 - 10.00 uur  Aanbidding. 

woensdag  19.30 uur Mariaviering na de H. Mis. 

donderdag   19.00 – 20.00 uur  Aanbidding. 

 

Biechtgelegenheid 
 

Gelegenheid tot het ontvangen van het Sacrament van boete en verzoening 

vrijdag van 18.00 – 18.30 uur of op afspraak. 
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Laat het ons weten, dan kunnen wij er aandacht aan besteden. 
 

HH. Martha en Maria parochie 
 

Parochiesecretariaat: Steenhoffstraat 41, 3764 BJ Soest. 

Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 9 - 13.00 uur 

E-mail: info@MarthaMaria.nl tel. 035-6011320 

 

Spoedeisende zaken (ziekenzalving, overlijden of pastorale noodsituatie): 

Noodtelefoon HH. Martha en Mariaparochie dag en nacht bereikbaar:  

035-6035518. 

 

Voor doopsels, huwelijken, uitvaarten en stervensbegeleiding kan men zich 

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

Telefonisch spreekuur: dinsdag 09.45- 10.30 uur.  

 

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

 

Is er een kindje geboren? 

Wordt of bent u opgenomen in het ziekenhuis? 

Wenst u de H. Communie thuis te ontvangen? 
 

 

Bent u langdurig ziek? 

Gaat een van uw kinderen het huis uit of gaat u  

zelf verhuizen? 

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

Mevr. G. Nieuwenhuis tel.: 035-5420208 

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

Mevr. M. Zwanikken    tel.: 035-5423907 

 

Locatieraad H. Nicolaas Baarn: 

P. Pouw voorzitter tel.: 035-6946350 

 

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

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

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

 

Beheerder Kerkhof H. Nicolaas Baarn:  

P.J.F. van der Kruijf, Torenlaan 23a, 3742 CR Baarn. 
 

Kerkbestuur:    bankrekening 30.47.04.733 

Gezinsbijdrage: Giro 1775074 bankrekening 30.47.24.858 

Stichting Restauratie Nicolaaskerk bankrekening 13.98.87.393 

www.nicolaasbaarn.nl 
 

Hoe kan ik het kerkvenster digitaal ontvangen? 

1. U vult het formulier, dat in het portaal op de leestafel ligt, in en doet 

dat in de brievenbus van de pastorie, of 

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

van de internetpagina. U vindt nu het formulier wat u in kunt vullen. 

Iedere aanmelding voor digitale verzending maakt de penningmeester blij, 

want het drukt de kosten en scheelt veel bezorgwerk. 

 

Kopij voor Kerkvenster nr. 45-08 van 24 juni – 7 juli uiterlijk 11 juni per 

mail.  

E-mail: kerkvenster@nicolaasnet.nl  

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

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

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

