
      
 

 

         

  

  

 

 

 

 
 

Jaargang 45, nr. 08 van  23 juni – 7 juli 

 

De heilige Eucharistie: Bron en Hoogtepunt. 

We hebben onlangs het hoogfeest van het heilig sacrament van het 

Lichaam en Bloed van Christus gevierd: Sacramentsdag. Het is een 

feest dat in het parochieleven van vroeger werd gekenmerkt door de 

Sacramentsprocessie. Het Allerheiligst Sacrament werd dan in proces-

sie rond de kerk, of soms zelfs verder dan dat, in alle openbaarheid 

getoond aan de wereld. De processie werd voorafgegaan door het 

kerkvolk, bruidjes, vele misdienaars en acolieten en de geestelijkheid 

van de parochie. We zien deze Sacramentsprocessies, zei het op be-

scheidener formaat, weer terugkomen. Van 10 t/m 17 juli zal in Dublin 

het  Internationaal Eucharistisch congres worden gehouden. Sinds 

1881 is het dit jaar voor de 50
e
 keer. Thema is ”De Eucharistie: com-

munie met Christus en elkaar. Vandaar hierbij een weergave van de 

preek die ik op Sacramentsdag heb gehouden. 

 

We hoorden zojuist in de eerste lezing hoe Mozes het volk in kennis stelde 

van Gods Woord en het volk liet er geen misverstand over bestaan: wij 

zullen ons aan het Woord van de Heer houden.  

En de volgende dag werd het verbond bevestigd door het bloed dat over het 

altaar werd uitgegoten en waarmee de mensen werden besprenkeld. Zo 

werd het Verbond gesloten tussen God en de mens, zo werden ze bondge-

noten. Het volk onderweg krijgt met de Woorden van God een tastbaar 

teken van Zijn aanwezigheid aangereikt. En dat God zijn volk niet in de 

steek laat wordt ons opnieuw duidelijk in Zijn Zoon Jezus de Christus. 

 

Kerkvenster  
- informatieblad van de H. Nicolaas geloofsgemeen-
schap te Baarn, behorend tot de HH. Martha en Maria 
parochie-   
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Jezus hield zich aan het Woord van God de Vader. Jezus houdt het niet 

alleen bij het herhalen en in herinnering roepen van de Woorden die God 

tot het volk heeft gesproken. Hij maakt duidelijk hoe Hijzelf teken van het 

Verbond van God met de mensen is.  

 

Hij is het brood voor hen die hongerden naar leven, voor hen die hunker-

den naar liefde; Hij is de bron van levend water voor al degenen die dorst-

ten naar geluk en in Hem geloven.  

 

We kampen in onze moderne tijd met een overdaad aan ’weten’. Ik hoorde 

onlangs nog op een van de televisiezenders in een populair wetenschappe-

lijk programma: alles is ooit al eens bedacht. Het grote verschil is echter 

dat we het nu  ook kunnen maken. Waar we echter, met al ons weten en 

kunnen, nog niet in zijn geslaagd is in deze wereld te leven volgens de 

Woorden die God ooit sprak. Daarom moeten ze opnieuw klinken, nu ver-

duidelijkt en uitgesproken door zijn enige Zoon: Dit brood, het ìs Mijn 

Lichaam, deze Wijn, het ìs Mijn bloed. 

 

Jezus sprak deze woorden op de avond voordat Hij zou sterven. En naar 

Joods gebruikt vierde Hij, samen met Zijn vrienden Pesach.  

Aan tafel herdachten ze hoe de Heer een verbond aanging met het volk dat 

toen met bloed van een geslachtofferd dier werd bezegeld. Het bloed van 

het Oude Verbond. 

 

Tijdens het laatste avondmaal nam Jezus, het Oude Verbond gedenkend, 

brood en beker. Opnieuw reikt de Heer ons Zijn verbond aan, een nieuw 

Verbond. Brood en Wijn, ik ben het en vraag jullie om dit teken levend te 

houden. 

 

Het feest van Sacramentsdag wil het belang van het sacrament van Li-

chaam en Bloed van Jezus Christus nog eens onderstrepen. De Eucharistie 

is het hart van het katholieke geloof. Het twee Vaticaans Concilie noemt de 

Eucharistie niet voor niets; Bron en Hoogtepunt van het christelijk leven 

(LG.11).  

De Eucharistie is de bron, omdat we er geïnspireerd en gevoed worden om 

in het dagelijks leven ons christen-zijn waar te maken.  
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Het is hoogtepunt, omdat de Eucharistieviering voor alles een dankviering 

is; God wordt gedankt voor al het goede dat Hij ons schenkt. 

 

Vandaag zal de viering dan ook worden afgesloten met de zegen met het 

Allerheiligst Sacrament. Aansluitend zullen we het Sacrament in processie 

naar de dagkapel brengen alwaar u van harte wordt uitgenodigd voor enige 

tijd van stille aanbidding.  

 

Eucharistie vieren is dank zeggen.  

Niet voor alles wat wij weten en kunnen, maar voor al het goede dat God 

ons in Zijn Zoon Jezus Christus heeft geschonken.  

En wanneer je twijfelt aan al dat goede, dan nodig ik u uit om eens om u 

heen te kijken en heel de schepping in je op te nemen en te zoeken naar de 

Bron van dat alles, als je dan, al is het maar voor even, je klein voelt en je 

verwondert, dan mag je iets ervaren van het Verbond. Het Verbond dat 

Jezus door Zijn Lichaam en Bloed heeft vernieuwd. Dan mag je ervaren 

dat de heilige Eucharistie bron en hoogtepunt is van ons leven. 

Pastoor A.J. Huitink 

 

MISINTENTIES 
 

zo     24 juni Fam. Schothorst/ overl. familieleden en bekenden/ overl. ou-

ders Bonekamp/ overl. fam. Vlaming/ Gerard en Marian 

Boersma. 

zo       1 juli Fam. Bouwmeester-Hartman/ voor de weldoeners van de 

kerk/ overl. ouders Daselaar-Slootweg/ Gerhardus van 

Duuren/ overl. ouders Bonekamp/ Gerard Haas/ overl. fam. 

Vlaming/ Gerard en Marian Boersma. 

vrij     6 juli 10.00 uur Voor de vrijwilligers van het R.K. Ouderenwerk 

Baarn/ mevr. Adriënne Buise.  

 

PAROCHIEKRONIEK 

 

Overleden: Edith Kuyp, 93 jaar. 

  Johannes van Valkengoed, 87 jaar.  
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MEDEDELINGEN 
 

Samen in de naam van Jezus … door Maria 
 

Bericht van de pastoraatgroep. 
 

De vakantieperiode begint bijna. Begin juli krijgen de scholen in Baarn 

vakantie. Ook Pastoor Huitink krijgt vakantie en twee van onze priesters 

die meestal vervangen, zijn afwezig. 

Daarom zal er op zaterdagavond 7, 14 en 21 juli geen Eucharistieviering 

zijn. Wel op de zondagen 8, 15 en 22 juli.  

Op die zaterdagavonden zal diaken Nieuwenhuis een Woorddienst met 

samenzang houden voor hen die echt niet op zondag naar de kerk kunnen 

komen, maar wel graag even in het luisteren naar het Woord en in gebed 

bij de Heer willen zijn. 

   

                    Over de website 

Sinds een jaar of tien heeft de Nicolaasparochie – nu locatie Nicolaas 

binnen de Martha en Mariaparochie – een 

eigen website. Er is in die tijd veel veranderd. 

In het begin was onze website vooral bedoeld 

om mensen in contact te brengen met de pa-

rochie; de inhoud was toentertijd nogal sta-

tisch en de nadruk lag met name op contact-

gegevens en historische informatie. 

Een jaar of vijf geleden besloten we het wat professioneler aan te pakken 

en de website te koppelen aan het Nicolaasnet, het intranet van de paro-

chie, waarin alle vrijwilligersgroepen een plekje hebben. Het voordeel: we 

konden zo veel makkelijker nieuwsberichten op de website plaatsen, agen-

da’s bijhouden, pagina’s wijzigen enzovoort. Gevolg was dat we in redelijk 

korte tijd een heel dynamische website kregen, met wekelijks nieuwe be-

richten en een vieringen- en activiteitenkalender die altijd actueel is. 
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Naast het Kerkvenster 

Waar in het begin het Kerkvenster nog ons belangrijkste communicatieka-

naal was, verschuift het zwaartepunt langzamerhand naar de website. Dat 

is ook niet zo vreemd, aangezien de berichtgeving op de website er direct 

op geplaatst kan worden, terwijl de tijd vanaf sluitingsdatum van de kopij 

tot het verschijnen van het Kerkvenster bijna twee weken beslaat. Daar 

komt bij dat Nederland een internetdichtheid heeft van boven de 99% en 

inmiddels ook veel ouderen het gemak hiervan hebben ontdekt. Natuurlijk 

laten we het Kerkvenster niet los, want er zijn binnen de parochie nog 

mensen die geen internet gebruiken en die willen we ook voorzien van 

informatie. Voorlopig blijven beide media dan ook naast elkaar bestaan. 
 
Enkele cijfers 

Hadden we in de beginjaren krap vijf 

bezoeken per dag, momenteel is dat 

wel anders. Inmiddels zitten we tegen 

de vijftig bezoeken per dag en dit 

aantal groeit nog altijd. Dat geldt ook 

voor de omvang: met zo’n 600 pagi-

na’s is de parochiewebsite al lang 

geen kleintje meer. Om actualiteit en kwaliteit te waarborgen is de redactie 

uitgebreid naar zes man, die allemaal hun specifieke taak hebben. Sinds 

een jaar ongeveer hebben we de gelegenheid geboden om het Kerkvenster 

digitaal te verzenden in plaats van in papieren vorm. Dit scheelt papier, 

kosten en moeite van het rondbrengen. We hebben nu een verzendlijst van 

ruim 120 adressen, waar er elke week wel weer eentje bij komt. Al met al 

zijn dit zijn cijfers waar een parochiewebsite meer dan tevreden over kan 

zijn. En dat geldt ook voor de vele complimenten die we van binnen en 

buiten ontvangen. Onze laatste grote verbetering is dat alle vrijwilligers-

groepen nu bereikbaar zijn via een veilig e-mailadres, waarvan de berich-

ten rechtstreeks naar de juiste contactpersoon worden gestuurd. 
 
De toekomst 

Rondom het fusieproces is communicatie een belangrijk aspect. Er be-

weegt dan ook het een en ander, waarin websites en parochiebladen deel 

van uitmaken. Wat betreft de websites heeft het bestuur van de Martha en 

Mariaparochie ervoor gekozen om de overkoepelende website conform de 
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website van de locatie Nicolaas te ma-

ken, dus ook gekoppeld aan het Nico-

laasnet. Dit is in de andere locaties niet 

onopgemerkt gebleven; ook de Carolus 

Borroméus Soesterberg en Nicolaas 

Eemnes hebben contact gezocht om bij 

dit concept aan te sluiten. De wens is om op den duur bij alle locaties tot 

eenzelfde gelijkvormigheid te komen, waardoor we maximaal kunnen pro-

fiteren van elkaars berichtgeving en dit zal de gemeenschapsvorming al-

leen maar ten goede komen. 

Drs. A.J. van den Eshof 

 

Uitnodiging om te proeven van goed samenleven 

 

Het katholiek sociaal denken zegt behartenswaardige dingen over goed 

samenleven. Over persoonlijke verantwoordelijkheid, solidariteit, ge-

zonde maatschappelijke verhoudingen, over ons dagelijks werk en 

persoonlijk bezit. Dit maakt het katholiek sociaal denken uiterst actu-

eel en relevant voor onze tijd. 

 

Onlangs verscheen een toegankelijke inleiding in dit denken van Thijs 

Caspers. Het boek is een stevige steun in de rug voor mensen die actief en 

kritisch in de maatschappij staan –in politiek, onderwijs, zorg, bedrijfsle-

ven- en voor iedereen die nadenkt over een betere wereld. In het boek wor-

den historische documenten ontsloten en komen in 10 praktijkvensters 

mensen aan het woord die met beide benen in de samenleving staan. 

 

In ons team leeft het plan om parochianen en andere belangstellenden meer 

bekend te maken met het katholiek sociaal denken. Het boek ’Proeven van 

goed samenleven’ kan daarbij behulpzaam zijn. Wie daarvoor interesse 

heeft of suggesties voor concrete activiteiten in een regio nodig ik uit om 

contact op te nemen met ondergetekende. Wij zijn benieuwd. 

Jan Houben, pastoraal werker  

 

’Proeven van goed samenleven’, Thijs Caspers, Adveniat Geloofseducatie,  

2012, ISBN 9789491042294, prijs € 19, 50  
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Liturgie 

 

29 juni 19.00 uur     HH. Petrus en Paulus 

Ter gelegenheid van het Hoogfeest van de apostelen Petrus en Paulus ver-

valt de H. Mis ’s morgens in de dagkapel. Er is ’s avonds een gezongen H. 

Mis in de kerk. 

    

6 juli 10.00 uur       H. Mis voor ouderen 
Eerste vrijdag in de maand, dag waarop de ouderen om 10 uur samenko-

men om de Eucharistie te vieren en na afloop de sociale contacten aan te 

halen. De avondmis van 19.00 uur vervalt deze keer. 

 

 
 

Zomerkampen Aartsbisdom Utrecht 

Ook dit jaar organiseert het aartsbisdom weer kampen voor de jeugd en 

voor de jongeren.  

Kinderkamp 

Van 5 t/m 10 augustus vindt er in Ermelo een kinderkamp plaats voor kin-

deren uit het aartsbisdom. Het is een super leuk kamp. Meer info vindt u 

hier: http://www.yougle.nl/yougle/scripts/index.php?id=372 

Tienerkamp 

Voor tieners worden er twee kampen georganiseerd: van 5 t/m 11 augustus 

en van 12 t/m 18 augustus. Meer info vindt u hier: 

http://www.yougle.nl/yougle/scripts/index.php?id=373 

Jongerentrektocht naar Vezelay, Frankrijk. 

De jongerentrektocht is bestemd voor jongeren van 16 tot 30 jaar en vindt 

plaats van 14-21 juli. Voor meer informatie, klik hier: 

http://www.yougle.nl/yougle/scripts/index.php?id=374.  

 

www.Yougl.nl is de site van het aartsbisdom, waar activiteiten voor de 

jeugd op kunt vinden. 

http://aartsbisdom.nl/aartsbisdomutrecht/Pages/default.aspx
http://www.yougle.nl/yougle/scripts/index.php?id=372
http://www.yougle.nl/yougle/scripts/index.php?id=373
http://www.yougle.nl/yougle/scripts/index.php?id=374
http://www.yougl.nl/
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KINDERPAGINA 
 

De H. Kerk  
 

Veertig dagen na zijn verrijzenis gaat 

Jezus weer naar de hemel.  

Van te voren komt Hij nog een keer met 

zijn apostelen samen. 

Hij geeft hun de opdracht aan alle vol-

keren de Blijde Boodschap te verkondi-

gen. Alle mensen moeten het Rijk van 

God leren kennen, dat met Jezus begon-

nen is. Daarvoor heeft Jezus de Kerk gesticht. 
 

Jezus heeft de Kerk gesticht om zijn werk op aarde voort te zetten. Want 

Jezus wil dat alle mensen gelukkig worden. Daarom mogen alle mensen 

zijn leerlingen worden. 
 

De Kerk is de gemeenschap van alle mensen die gedoopt zijn en geloven in 

de Blijde Boodschap van het Rijk van God. 

Jezus zelf blijft de Kerk leiden. Hij is het Hoofd van de Kerk. Daarom is de 

Kerk het Lichaam van Christus. 

Alle mensen mogen lid worden van de Kerk. 

Dat heeft Jezus aan de apostelen gezegd. 
 

Om lid te worden van de Kerk moeten we geloven in de Blijde Boodschap 

van Jezus en ons laten dopen.  

 

Om te bidden  
 

Lieve Jezus, 

Dank U wel voor de apostelen die begonnen zijn om uw Blijde Boodschap 

over de wereld te verspreiden. Dank U wel voor de paus, de bisschoppen, 

de priesters, de diakens maar ook alle andere mensen die over U vertellen 

en door hun leven laten zien dat zij in U geloven. Amen. 
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Restauratie 

                               Voortgang Talentenactie…. 
 

Noteer alvast in uw agenda: 

 Woon- & Zorgcentrum Santvoorde doet ook mee aan de Talen-

tenactie door, geheel belangeloos, een BINGO avond te organiseren 

t.b.v. de restauratie van onze kerk.  

Op woensdagavond 11 juli a.s. om 19.30 uur gaan we met z’n al-

len Bingoën in Santvoorde. U bent van harte welkom en u steunt 

daarmee het goede doel.  

Komt allen en maak er een gezellige avond van voor u en voor de 

bewoners! 

 Er komt een fietstocht op zondag 26 augustus. Na de H. Mis gaan 

we, na koffie te hebben gedronken in het Trefpunt, op de fiets om 

een mooie tocht te maken rondom Baarn.  

Nadere informatie krijgt u in een volgend Kerkvenster.  

Reserveer deze datum en doe mee met de fietstocht. 

 Op 1 sept. a.s. is de veiling…..we gaan ons nu voorbereiden en 

zijn op zoek naar echt mooie spullen… 

U kunt ze inbrengen op de gebruikelijke manier bij Mevr. C. 

Nouwen tel. 541 66 94 

 Kijkt u regelmatig op het bord achter in de kerk of er iets van uw 

gading bij is?? 

Vraag en Aanbod…..maak gebruik van wat parochianen willen 

doen om zo een bijdrage te leveren aan de Talentenactie. 

 De Fair op zat. 9 juni heeft ruim € 1.400 opgebracht voor de res-

tauratie van onze kerk. Dank aan allen die gekomen zijn op deze 

gezellige dag en…….. dank aan allen die geholpen hebben om 

dit mooie resultaat te behalen. 
 

DE PAUS EN ZIJN GEBEDSINTENTIES 
 

Voor de maand juli: 

Dat eenieder werk mag vinden onder stabiele en veilige omstandigheden. 

Dat de christelijke vrijwilligers in missiegebieden getuigenis afleggen van 

Christus’ liefde. 
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Ten slotte: 

                       

Summer school voor katholieke sociale leer 

Kaageiland 13, 14, 15 augustus 2012 
Het Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk (CSLK) organiseert in sa-

menwerking met het Sint Bonifatius Instituut (De Tiltenberg) voor de 

tweede opeenvolgende zomer een Summer School over de Sociale Leer 

van de Kerk, op de unieke locatie van De Stal op de Kaag, aan de Kager-

plassen. Jongeren van 18 – 30 jaar (HBO/WO niveau) zijn van harte uitge-

nodigd hieraan deel te nemen. 
 

Steeds duidelijker wordt dat de inrichting en het functioneren van de sa-

menleving, de economie en de overheid niet zonder normen en waarden 

kunnen. De belangstelling voor het normatief kader dat de Sociale Leer 

van de Kerk kan bieden, komt daardoor steeds meer in de belangstelling te 

staan. In deze Summer School gaan we ons verdiepen in deze sociale 

ethiek en werken deze in het bijzonder uit naar de velden van economie en 

politiek. We discussiëren aan de hand van presentaties van deskundigen en 

leggen in de workshops de relatie tussen theorie en praktische toepassing 

en relevantie. Daarnaast is er voldoende ruimte voor ontspanning en onder-

linge discussies in de zomerse ambiance van de Stal op de Kaag. Graag 

heet het CSLK je van harte welkom!  

 

Programma: 

Dag 1: Welkom - Onderlinge kennismaking - ’Wat is de Katholieke Socia-

le Leer?’ Inleiding in de thematiek door Gerard van Wissen, discussie - 

Lunch - Workshop ’Relevantie van de KSL voor de hedendaagse maat-

schappelijke werkelijkheid aan de hand van praktijkvoorbeelden’ modera-

tor Caroline Van Halem-Tax - Theepauze - Lezing door prof. dr. F. van 

Iersel, discussie - Samen koken - Diner - Lagerhuis.  

Dag 2: H. Mis (facultatief) celebrant drs. G. Bruggink, rector van de 

Tiltenberg - Ontbijt - ’Politiek en KSL; Geloof en politiek’ inleiding in de 

thematiek door Gerard van Wissen. Discussie. - Koffiepauze - Lezing door 
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mr. J. van Gennip - Lunch - Discussieronde met mr. J. van Gennip - Thee-

pauze - Workshop, moderator Joost van Halem: ’Hoe werkt de politiek: de 

morele afweging en de kracht van argumenten’ -  Rondvaart op de Kaag - 

Barbecue. 

Dag 3: H. Mis (facultatief), celebrant pastor C.T.J. van Lent – Ontbijt - 

’Economie en KSL’ discussieronde over de relevante passages van Caritas 

in Veritate, moderator Gerard van Wissen – Koffiepauze - Lezing door 

mgr. A. van Luyn. Discussie. -  Lunch - Workshop met pastor C.T.J. van 

Lent – Theepauze - Evaluatie en uitreiking certificaten - Afsluiting en bor-

rel. 

Aanmelding:  Aanmeldingsformulier (verkrijgbaar via CSLK secretariaat) 

en motivatiebrief. 

Locatie:  De Stal op de Kaag, op Kaageiland. 

Eigen bijdrage: € 75,00 p.p. (deze Summer School wordt gesponsord door 

het CSLK). 

Literatuur: Compendium van de Sociale Leer van de Kerk en encycliek 

Caritas in Veritate (samen € 25,00), te verkrijgen via de organisatie. 

Certificaat: Deelname wordt beloond met certificaat van het St. Bonifatius 

Instituut/CSLK.  

Nadere informatie: Bij de secretaris v/h CSLK, mevrouw Marieke Kar-

sten, mkarsten@Tiltenberg.org www.CSLK.nl  Tel. nr.: 0252-345345 
                                                                 

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.). 

23 juni Terugkomochtend E.H. Communie 08.30 uur.  

    

AGENDA H.H. MISSEN & VIERINGEN 
 

zaterdag        23  juni 19.00 uur H. Mis.  

zondag          24  juni Geboorte H. Johannes de Doper.   

10.00 uur Hoogmis Mis in C KV 115, W.A. Mozart. 

vrijdag          29 juni HH. Petrus en Paulus 

mailto:mkarsten@Tiltenberg.org
http://www.cslk.nl/
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 19.00 uur Gezongen H. Mis gregoriaans Mis VIII.  

zaterdag        30 juni 19.00 uur H. Mis.  

zondag            1 juli 13
e
 zondag door het jaar. 

10.00 uur Hoogmis Kleine orgelmesse, J.Haydn.  

vrijdag            6 juli 10.00 uur H. Mis voor ouderen. Zie blz. 7. 

    

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. 

 

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. 

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  

 

Kopij voor Kerkvenster nr. 45-09 van 7 juli – 27 augustus 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:info@MarthaMaria.nl
mailto:pastoor@nicolaasnet.nl
mailto:diaken@nicolaasnet.nl
mailto:kerkvenster@nicolaasnet.nl

