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VRIJ WAARVAN? VRIJ WAARTOE? 
 

Wat gaat de tijd toch snel, hoor ik mensen wel eens zeggen. En inderdaad, 

het jaar 2012 is alweer halverwege. Er is veel gebeurd met onszelf en 

rondom ons. We hebben met elkaar gevierd en meegeleefd. Dan is het 

goed af en toe eens pas op de plaats te maken. De zomerperiode is daar 

uitermate geschikt voor. We hebben er behoefte aan om al datgene wat we 

doen of menen te moeten doen een beetje los te laten. Want als we alsmaar 

doorgaan in hetzelfde ritme, gaat dat ritme een eigen leven leiden. Het 

heeft zelfs de neiging om zich te versterken. Er komt steeds meer op je 

bordje. Het is daarom goed om af en toe bewust wat afstand te nemen.  

De zondag als rustdag is daar mede voor bedoeld, als onderbreking van de 

dwingende sleur. Hetzelfde geldt voor de jaarlijkse vakantieperiode. Acti-

viteiten van werkgroepen en dergelijke worden even stil of op een laag 

pitje gezet. En dat biedt dan ruimte voor reflectie. Er komen allerlei vragen 

op. Doe ik het wel goed? Doe ik niet te veel? Heb ik nog wel de kans om 

zelf te kiezen? Moet ik het anders gaan aanpakken? Of moet ik echt wat 

anders gaan doen? In eerste instantie zijn velen nog druk bezig met wat 

achter hen ligt, met een vorm van ’afkicken’. Langzamerhand ontstaat er 

een zekere rust en in die rust ook een openheid. De vraagstelling wordt iets 

anders. Wat wordt er van mij verwacht? Wordt er misschien iets anders 

van mij verwacht dan ik nu doe? Het accent verschuift van een denken 

vanuit mezelf naar een denken naar mezelf toe. Het zogenaamde ’ik’ staat 

wat minder in het centrum, want er komt gelegenheid voor een inbreng van 

de ander. En dus ook voor de Ander, die we God noemen. En zo kom je 

wat dichter bij je ware ’ik’, want daar had je eerst geen tijd voor. 

Op televisie, jammer genoeg veel te laat op de avond, is een serie gestart 

getiteld ’The Big Silence’. Het gaat over die stilte die nodig is om los te 

komen van alles wat je in beslag neemt. Je ziet verschillende mensen met 
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verschillende achtergrond. Maar ze hebben één ding gemeen: er is geen 

ruimte voor stilte en dat voelen ze als een gemis. Ze beseffen dat hun leven 

oppervlakkig blijft en diepgang mist. Juist bij intensieve ervaringen zoals 

een overlijden van een geliefde worden ze zich dit bewust. Ze kunnen het 

geen plaats geven. En dan komt de stilte op hun weg, doordat ze daartoe 

uitgenodigd worden. Zomaar vanuit een druk leven met geen ruimte voor 

stilte naar een situatie waarin je alleen met jezelf bent. Het is heel confron-

terend, want je ziet de echte werkelijkheid in de spiegel van je leven. Ze 

moeten echt door een dal heen, de diepte van zichzelf. Dat is moeilijk, die 

confrontatie, die ze eerst uit de weg gingen. Maar … midden in die con-

frontatie ervaren ze reeds iets van het zinvolle ervan, van de rijkdom die 

daarachter ligt. Ze verwonderen zich daarover en ontvangen het als iets dat 

gegeven is. Het eerste contact met de Gever is er, met de Ander. Ze vinden 

Hem daar diep in zichzelf als Iemand die hen kracht geeft om te leven en 

als een bron van liefde. 

Ik weet van de meesten van u niet wat u in de komende periode gaat doen. 

Maar ik wens u iets toe van die stilte als bron van leven. Afkomstig van 

Hem die het leven geeft, het Leven is en naar het leven leidt. Moge deze 

zomer u die warmte geven, die de Vader u in zijn Zoon door de Geest 

graag wil geven. Moge Maria, wiens grootste feestdag wij in deze periode 

mogen vieren, daarin een voorspreekster zijn. 

Diaken Jan Nieuwenhuis 

 

MISINTENTIES 
 

zo       8 juli Fam. Cornelissen/ fam. Schothorst/ overl. ouders Bonekamp/ 

overl. fam. Vlaming/ Mevr. Adriënne Buise/ overl. ouders en 

fam. 

wo    11 juli Gerard en Marian Boersma.      

zo     15 juli Niek Bonekamp/ Jouke Posthumus/ overl. fam. Vlaming/ 

overl. ouders Bonekamp/ Gerard en Marian Boersma/ overl. 

fam. Moorman. 

zo     22 juli Fam. Schothorst/ overl. ouders Bonekamp/ Gerard en Marian 

Boersma/ Richarda Wilhelmina Kuijer/ overl. fam. Daselaar – 

Hool/ overl. fam. Vlaming/ Willem Caron.  
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wo    25 juli Bob en Marguerite Nieuwenhuys-Le Grelle  

zo     29 juli Overl. familieleden en bekenden/ overl. ouders Bonekamp/ 

overl. fam. Vlaming/ Gerard en Marian Boersma/ Gerardus 

Voskuilen. 

vrij    3 aug. 10.00 uur: Voor de vrijwilligers van het R.K. Ouderenwerk 

Baarn/ Mevr. Adriënne Buise. 

 19.00 uur: Overl. ouders Van Lierop-Vos.    

za     4 aug. Overl. ouders en familie. 

zo     5 aug. Fam. Schothorst/ fam. Bouwmeester-Hartman/ overl. ouders 

Bonekamp/ Johan Verdegaal/ overl. fam. Vlaming/ Gerard en 

Marian Boersma/ Elise Brandt-van Weede. 

di      7 aug. Timo van Zeldert. 

zo   12 aug. Voor alle overl. familieleden/ Mevr. Adriënne Buise/ overl. 

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

Boersma. 

wo  15 aug. Overl. ouders Hilhorst-Hartman. 

za   18 aug. Overl. ouders Ton en Chris Morsch-van Ditshuizen. 

zo   19 aug. Fam. Schothorst/ overl. fam. Vlaming/ Gerard en Marian 

Boersma/ overl. ouders Bonekamp. 

   

PAROCHIEKRONIEK 

 

Gehuwd:  Erwin Rodriquez en Amanda Sarian. 

Overleden: Petronella Cecilia Huurdeman-van de Wolfshaar, 98 jaar. 

  Johannes Augustinus Karl Theodor Schmidt, 80 jaar. 

 

MEDEDELINGEN 
 

Samen in de naam van Jezus … door Maria 
 

Bericht van de pastoraatgroep. 
 

Wij vragen uw bijzondere aandacht voor het volgende: 

Tijdens de vakantietijd van pastoor Huitink 9 juli t/m 27 juli geldt het vol-

gende rooster in de dagkapel: 
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Maandag 
 

Dinsdag 
 

Woensdag 
 

Donderdag 
 

Vrijdag 
 

 

Lauden 
 

   

  8.15 uur 
  

 8.15 uur 
  

  8.15 uur 
  

  8.15 uur 
 

 8.15 uur 
 

Vespers 
 

 

18.30 uur  
 

19.00 uur  
 

18.30 uur 
 

H. Mis 
 

    
 

19.00 uur 
 

Woorddienst 
 

 

18.45 uur 
 

 8.45 uur 
 

  8.45 uur 
  

  8.45 uur  
 

Aanbidding 

* 
 

 
 

 9.05- 

10.00 uur 

 
 

19.00  - 

20.00 uur 

 

 

 

Rozenkrans 
 

  
 

19.30 uur   

 

*  Op dinsdag is er Aanbidding, aansluitend aan de Woorddienst. 
 

Vrijdag 18.00 uur. 

Priester M. Vernooij is aanwezig. Er is dan gelegenheid om het Sacrament 

van Boete en verzoening te ontvangen. 

Aansluitend zal hij om 19.00 uur de H. Mis opdragen. 
 

De dagkapel blijft ook in de vakantieperiode iedere werkdag open van 

14.30-15.30 uur voor stil gebed bij de Heer. 

 

Met ingang van maandag 30 juli zijn de liturgische vieringen weer op 

de gebruikelijke tijden.  
 

Let wel op het mededelingenbord en de website van de locatie i.v.m. even-

tuele uitvaarten. 

-HULP VOOR DE GEMEENSCHAP- 

De vakantietijd is een tijd om wat uit te rusten maar vaak ook om plannen 

te maken. Overweegt u eens waarmee u de locatie H. Nicolaas het komen-

de seizoen zou kunnen helpen. Op vele fronten worden vrijwilligers ge-

vraagd. Denk bijvoorbeeld aan: 

 Koffie schenken na de H. Mis op de zondag. 

 Bij sneeuw, de kerk toegankelijk maken en het pad naar het Trefpunt 

vrij maken van sneeuw. 
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 Het bezoeken van zieke medeparochianen thuis of in het ziekenhuis. 

 Het bezoeken van de oudere medeparochianen. 

 Het meewerken aan de catechese voor de jeugd. 

 Het schoonmaken van de kerk. 

 Helpen op het kerkhof. 

 Vervoer van parochianen naar de kerk. 

 Zingen bij een van onze koren. 

Voor informatie kunt u bij de leden van de pastoraatgroep terecht. 

 

Dit jaar hebben we bijna iedere veertien dagen met elkaar koffie gedronken 

op zondag na de H. Mis. Ook het komende seizoen gaan we hier mee door. 

We mochten vele nieuwe gezichten zien en velen hebben de tijd genomen 

om elkaar te ontmoeten.  

Dit is voor de opbouw van de gemeenschap heel belangrijk. Immers vanuit 

de H. Nicolaas, Eucharistisch centrum van de HH. Martha en Maria paro-

chie, moeten we openstaan voor een ieder die bij ons in de kerk komt. 

 

Paus Benedictus heeft een jaar van Geloof afgekondigd.  

Dit jaar begint op 11 oktober 2012 en duurt tot het feest van Christus Ko-

ning 2013. U zult daar nog meer over horen.   

Maar geloof laten zien in daden (naar de brief van Jakobus) is heel belang-

rijk. Op 18 oktober a.s. organiseren we een zieken-dag voor de regio Maria 

Koningin, H. Nicolaas Eemnes en H. Nicolaas Baarn.  

De dag wordt binnen onze locatie gehouden en de voorbereidingen zijn in 

volle gang. We hopen deze dag zo’n veertig gasten te mogen verwelko-

men. Deze worden nu al door medewerkers van de ziekenbezoekgroep 

benaderd.  

U begrijpt dat niet iedereen die ziek is kan komen, daar is ons Trefpunt te 

klein voor. We vragen hiervoor uw begrip.  

Maar het is een eerste begin in samenwerking met de andere locaties. 

Wel is iedereen welkom bij de H. Eucharistieviering die om 10.00 uur in 

de kerk gevierd zal worden.  

Nadere informatie in het volgende kerkvenster.  

Een gezegende vakantietijd:  Rosalien Knapen  5420234, 

Gabriëlle Nieuwenhuis  5420208, Marga Zwanikken  5423907 
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3 augustus 10.00 uur       H. Mis voor ouderen 

De 8
e
 eerste vrijdag van de maand 2012. De ouderen van harte welkom in 

de kerk voor de Eucharistieviering. Na de H. Mis bent u van harte welkom 

in het Trefpunt voor een gezellige afsluiting van deze morgen. 
 

Verkondiging volwassenen 

 

Alphacursus in de HH. Martha en Maria Parochie!  
 

Iets voor U? 
 

Dinsdag 11 september gaat in de HH. Martha en Maria Parochie de α-

cursus van start. 
 

De α-cursus is een eigentijdse cursus over kernpunten van het 

katholieke geloof; een cursus waarin elke vraag gesteld mag 

worden! Alles draait om ontmoeting, uitleg en gesprekken. Een 

cursus, toegankelijk voor iedereen: voor jong en oud, voor de-

gene die nog niet zoveel van het christelijk geloof afweet en 

voor degene die zich opnieuw wil verdiepen in het geloof. 
 

De cursus omvat tien wekelijkse avonden, van 18.45 uur tot 21.15 uur en 

een zaterdag in oktober en vindt plaats in Het Trefpunt, gelegen achter de 

H. Nicolaaskerk, Kerkstraat 19, 3741 AJ Baarn (ingang Johannes Vermeer-

laan).  

Enkele thema’s die aan de orde komen zijn: 

Wie is Jezus? Waarom stierf Jezus aan het kruis? Wat is geloven? Hoe lees 

ik de Bijbel? Bidden: waarom en hoe? Wie is de Heilige Geest? Hoe kan ik 

het goede doen? Een plek in de kerkgemeenschap? 

Wat kost de α-cursus? 

De avonden zijn in principe vrij toegankelijk. Voor de maaltijd vragen we 

echter een bijdrage van € 6,50 per avond. Mocht dit een financieel pro-

bleem voor u zijn, neem dan gerust contact op met de leiding.  

Programma 

18.30 uur  Het Trefpunt gaat open voor de deelnemers. 

18.45 uur Aanvang gezamenlijke maaltijd. 
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19.45 uur Lezing, met aansluitend in groepjes napraten aan de hand 

van vragen over het betreffende onderwerp van de avond.  

21.15 uur Afsluiting. 

 

Voor informatie:  Rosalien Knapen,  035 5420234   

   Gabriëlle Nieuwenhuis,  035 5420208 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

Opgavenformulier Alphacursus, HH. Martha en Maria Parochie, 

Locatie H. Nicolaaskerk, Kerkstraat 19, 3741 AJ Baarn. 

 

Naam ………………………………………………………........................ 

Adres ………………………………………………………........................ 

Telefoon  …………….  E-mailadres ………………………........ 

Leeftijd  …………….  man   vrouw   

 

Inleveren/opsturen vóór 1 september:   
Rosalien Knapen, Gaslaan 49, 3741 WK Baarn. 

Of in de bus in het kerkportaal van de H. Nicolaaskerk Baarn.  

Of via contact formulier website: www.nicolaasbaarn.nl 

 

Diaconie 
 

25 en 26 augustus                                             MIVA-COLLECTE 2012 

ZORG VOOR ZIEKEN IN ZIMBAWE 

Op 25 en 26 augustus vindt de jaarlijkse MIVA-collecte plaats in de 

katholieke kerken. 

De collecte staat in het teken van de zorg voor de zieken in Zimbabwe. 

MIVA heeft onlangs 5 ambulances gedoneerd aan missieziekenhuizen 

in Zimbabwe. Maar er zijn nog 5 ambulances nodig! Helpt u mee om 

deze collecte tot een succes te maken? 

 

In de afgelopen 20 jaar is de gezondheidszorg in Zimbabwe in verval ge-

raakt, vertelt dokter Elizabeth Tarira. ”In deze regio hebben 10 van de 20 

http://www.nicolaasbaarn.nl/
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ziekenhuizen een ambulance. Door het gebrek aan transport overlijden er 

patiënten. Vaak ontstaat er een noodsituatie als er bij de bevalling een 

complicatie optreedt. Zonder ambulance overlijdt de moeder, of het kind, 

of allebei.” 

Ambulance defect langs de kant van de weg 

”We zijn uitzonderlijk blij met de 5 ambulances die we vorig jaar van de 

MIVA kregen,” vertelt dokter Tarira. Het Mount Melleray Mission Hospi-

tal is één van de ziekenhuizen die van de MIVA een ambulance ontving. 

Na een 40 kilometer onverharde, stoffige, rotsachtige weg, kom je aan bij 

Mount Melleray. De naam zegt het al: bovenop een berg staat het Mission 

Hospital, vergezeld van een kostschool en een kindertehuis. ”De situatie is 

hier schrijnend”, vertelt dokter Elizabeth Tarira. ”Er zijn nauwelijks nog 

artsen in dit land. Ook dit hospitaal wordt gerund door een verpleegster. 

We hebben onvoldoende medicijnen, bedden, hulpmiddelen en opgeleid 

personeel. De oude ambulance staat defect langs de kant van de weg. Zon-

der hulp van buitenaf redden we het hier niet!” 

In het hospitaal is een lange gang met oude bedden, de klamboes hangen 

aan het plafond. Er is vaak geen stroom of stromend water. Het hospitaal 

draait op gedreven zusters en broeders (vaak zonder opleiding), die van ’s 

morgens vroeg tot ’s avonds laat helpen om het ziekenhuis draaiend te 

houden. 

In drie maanden tijd al vele mensen geholpen 

Drie maanden geleden konden ze dankzij MIVA de nieuwe ambulance in 

gebruik nemen. Dokter Tarira: ”Daardoor hebben we 38 moeders en zwan-

gere vrouwen in een noodsituatie kunnen helpen. De ambulance wordt ver-

der ingezet voor vaccinatieprogramma’s en thuiszorg voor ernstige zieke 

patiënten. We hebben 924 kinderen bereikt met het vaccinatieprogramma 

en 128 patiënten met ernstige ziekten, zoals HIV. En dat in een periode van 

drie maanden tijd. Deze ambulance is een geschenk uit de hemel!”. 

Er zijn nog 5 ambulances nodig voor de missieziekenhuizen. Zorg ook 

voor de zieken in Zimbabwe: help mee met uw gift! 

 

Voor uw financiële hulp staat 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.  
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KINDERPAGINA 
 

We gaan met vakantie. En Jezus gaat mee! 
 

Ra, ra, wat staat hier?  

Ga hiervoor telkens een letter in het alfabet terug.  

Voorbeeld: Vervang de letter K door de J. Die jij de rest? Succes! 

 

Kfavt, xf ifccfo pot ibsu wpps V hfpqfoe. 
 

- - - - -  - -  - - - - - -  - - -   - - - -  - - - -   -   - - - - - - - 
 

Of we nu thuis blijven, of ver op vakantie gaan, Jezus is er. 
 

Maken we tijd voor Hem? 
 

Volgend jaar zegt Jezus tegen ons: 

 

←►☺☺◊       ▓▪       ◘←     

 
☻►♫◘←   ☻☺☺◘▲○♦☼↨ 

 
  = g  ▓  = i  ♫  =  ij  ☺ = o  ↨   =  p 

← = e  ▪   = n  ▲ =  s  ♦   = h  ☼ = a  

► = l  ◘  = d  ○   =  c  ☻ = b  ◊   =  f   
 

Jezus dank U wel voor het afgelopen jaar. 

We hebben veel mogen leren over U en van U. 

Wilt U met ons mee gaan in deze vakantietijd, zodat we uitgerust en met 

nieuwe energie met U het komende jaar kunnen beginnen? 

Dank U wel Jezus dat U er altijd bent en altijd voor ons zorgt. 

Amen.  
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Restauratie 
 

Talenten-actie  2012………… 
 

Hoeveel geld hebt u al bijeen gespaard in de envelop? 

Door zelf actie te ondernemen krijgen we de nodige euro’s bij elkaar. 

Maar we kunnen ook met elkaar deelnemen aan acties die eraan komen. 

 

Zoals: 

 Woensdagavond 11 juli 19.30 uur: De Bingoavond in Woon- en zorg-

centrum Santvoorde. 

U bent er van harte welkom……de kosten voor 4 bingo-rondes bedra-

gen € 5,00 en er zijn leuke prijzen te winnen….. Komt allen en maak er 

een gezellige avond van voor u zelf en voor de bewoners. 

 

 Zondag 26 augustus: De fietstocht. Na de H. Mis koffiedrinken in het 

Trefpunt en daarna een mooie fietstocht rondom Baarn. 

 

 Zaterdag 1 september: De veiling. Veilingmeester Frederik Baerveldt 

staat alweer in de startblokken om er weer een groot succes van te ma-

ken. 

We zijn nog wel op zoek naar heel mooie spullen om te veilen. 

Bel: 541 66 94 mevr. Corrie Nouwen als u iets moois wil laten veilen. 

U weet de opbrengst is voor de restauratie van onze kerk. 

 

 Tenslotte: zaterdag 29 september: De afsluiting in het Trefpunt. 

Dan hopen we dat u allen de envelop komt inleveren met de Euro’s die 

door u zijn gespaard voor de restauratie van de kerk. 

 

Laten we de komende tijd extra aandacht besteden aan een blik op de bor-

den achter in de kerk. Er zit vast iets voor u bij wat u kunt doen of laten 

doen door een ander. 

Als iedereen zit inspant om iets te doen dan is succes verzekerd! 

Voor degene die op vakantie gaan……. Wij wensen u een mooie vakantie 

en een behouden terugkomst. 
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2
e
 VATICAANS CONCILIE (1962-1965): 

  

DE CHRISTELIJKE BOODSCHAP BIJ DE TIJD GEBRACHT 

Dit jaar is het 50 jaar geleden dat het Tweede Vaticaans Concilie in begon. 

Een kerkvergadering van 2500 katholieke bisschoppen wereldwijd, bijeen-

geroepen door paus Johannes XXIII. Hoofddoelstelling was een pastorale 

heroriëntatie en niet een nieuwe definitie van ons geloof. Het Concilie 

zoekt te komen tot vernieuwing door accuraat begrip van de Schrift en de 

kerkvaders en door ervaringen van mensen te verbinden met principes van 

de kerk van Jezus Christus. Niet de kerkelijke leer moet centraal staan, 

maar de betekenis van de leer voor het leven van de gelovigen en voor de 

wereld buiten de kerk.  

Verrassend anders 

De aankondiging ervan komt onverwacht. Niet alleen omdat concilies niet 

vaak plaatsvinden, maar vooral omdat niemand heeft verwacht, dat de 78-

jarige paus op zijn leeftijd zo’n onderneming in gang zal zetten. Bij zijn 

pauskeuze in 1958 wordt hij gezien als een overgangsfiguur. Toch mar-

keert zijn pontificaat het begin van de meest ingrijpende gebeurtenis in de 

R.K. Kerk van de 20
e
 eeuw. 

Johannes’ open houding naar de wereld klinkt door in zijn openingstoe-

spraak en wordt overgenomen door paus Paulus VI die hem in 1963 op-

volgt. Bij de opening van de tweede zitting toont deze zich hoopvol: ’We 

beschouwen onze tijd en zijn vele tegenstrijdige uitingen met diepe sympa-

thie, en het is ons vurig verlangen om aan de moderne mensheid de bood-

schap te brengen van liefde, heil en hoop, die Christus in de wereld ge-

bracht heeft…De wereld moge weten, dat de Kerk haar beschouwt met 

grote liefde en met oprechte bewondering en dat zij de eerlijke wil heeft 

niet om over haar te heersen, maar om haar te dienen…’ 

God is werkzaam in de wereld 

Tot op vandaag is de pastorale constitutie Gaudium et Spes (Vreugde en 

Hoop) het meest spraakmakende document van het Concilie. Het plaatst de 

Kerk midden in de wereld en niet erboven of er tegenover. Het gaat erom -

wat genoemd wordt- ’de tekenen van de tijd’ te verstaan in het licht van het 

Evangelie. De uitdrukkelijke gerichtheid op en verbondenheid met de we-

reld maakt een dynamische, meer op verandering gerichte benadering van 

de samenleving mogelijk. Het document heeft dan ook aandacht voor de 
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geschiedenis en de omstandigheden van dat ogenblik. De mens als persoon 

staat centraal. De tekst benadrukt de onderlinge afhankelijkheid van men-

sen en plaatst deze in een historisch perspectief. Ook in de bespreking van 

de economie gaat het om de persoon. Economie is niet een sfeer met eigen 

wetmatigheden, waar de menselijke vrijheid geen zeggenschap over heeft. 

Armoede of onderwerping aan mensonwaardige arbeidsverhoudingen kun-

nen niet worden gerechtvaardigd met een verwijzing naar hogere belangen. 

De mens zelf en de kwaliteit van het menselijk leven is het doel van het 

economisch leven. Het is de menselijke verantwoordelijkheid een econo-

mie te ontwerpen die hieraan beantwoordt. De constitutie is vooral belang-

rijk om wat ze zegt over de relatie tussen kerk en wereld: God hoeft niet 

naar de wereld toe gebracht te worden, maar is in de wereld werkzaam. De 

tekenen daarvan zijn te vinden voor wie met de blik van het geloof en in 

het licht van het Evangelie kijkt. Daarop kan worden ingespeeld. 

Hoopgevend 

Bisschop Jan Bluyssen (86) is een nog levende getuige van deze histori-

sche kerkvergadering. In een interview zegt hij: ’De geest van het Concilie 

is van meet af aan bepaald door openheid, contacten met christenen van 

andere kerkgenootschappen en een constructieve naar buiten gerichte mis-

sionaire visie. Dit gaf nieuwe hoop. Hoop, die het innerlijk leven opnieuw 

wekt en voedt. Ieder weldenkend mens verlangt naar hoopgevende teke-

nen. Het Concilie zelf was zo’n teken van hoop en daarin is het nog steeds 

actueel.’ 

Jan Houben, pastoraal werker 
(Bron: Proeven van goed samenleven, inleiding in het katholiek sociaal denken, 2012) 

 

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. 

 

Voor de maand augustus: 
Dat gevangenen rechtvaardig worden behandeld met respect voor hun 

menselijke waardigheid. 
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Dat de jongeren, geroepen als zij zijn om Christus te volgen, zich bereid 

verklaren het Evangelie te verkondigen en er getuigenis van af te leggen tot 

aan de uiteinden der aarde. 

 

 
 

Ook in de vakantie na beide H. Missen geopend. 

Op de zaterdagen 7, 14 en 21 juli is er een Woorddienst. 

Dan is de bibliotheek dus gesloten. 

 

Opruiming  
De eerste drie weekenden van juli liggen in het kerkportaal weer een groot 

aantal boeken en CD’s om gratis mee te nemen. 

Een bijdrage voor de aanschaf van nieuwe boeken en DVD’s wordt wel 

zeer op prijs gesteld. 

De vakantietijd is bij uitstek de tijd voor  

een goed boek of ontspannende DVD.  

Een selectie ligt voor u klaar in de bibliotheek. 

 

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.). 

11 juli   Bingoavond Santvoorde 19.30 uur. 

3 augustus  H. Mis voor ouderen, aansluitend social. 

26 augustus  Fietstocht na koffiedrinken 

1 september  Veiling t.b.v. restauratie  

11 september  Start α-cursus 

29 september  Afsluiting talentenactie. 
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AGENDA H.H. MISSEN & VIERINGEN 
 

zaterdag         7  juli 19.00 uur Woord- en gebedsdienst met samenzang.  

zondag           8  juli 14
e
 zondag door het jaar. 

10.00 uur Hoogmis Missa Festiva, Gretchaninoff 

zaterdag        14 juli 19.00 uur Woord- en gebedsdienst. 

zondag          15 juli 15
e
 zondag door het jaar. 

 10.00 uur Hoogmis gregoriaans Mis XI.  

zaterdag        21 juli 19.00 uur Woord- en gebedsdienst met samenzang.  

zondag          22 juli 16
e
 zondag door het jaar. 

10.00 uur Hoogmis gregoriaans Mis XI. 

zaterdag        28 juli 19.00 uur H. Mis. 

zondag          29 juli 17
e
 zondag door het jaar.  

10.00 uur Hoogmis gregoriaans Mis XI. 

zaterdag         4 aug. 19.00 uur H. Mis met samenzang. 

zondag           5 aug. 18
e
 zondag door het jaar. 

10.00 uur Hoogmis gregoriaans Mis XI. 

maandag        6 aug. Gedaanteverandering van de Heer. 

   19.00 uur gezongen H. Mis. 

zaterdag       11 aug. 19.00 uur H. Mis. 

zondag         12 aug. 19
e
 zondag door het jaar. 

   10.00 uur Hoogmis gregoriaans Mis XI. 

woensdag     15 aug. Maria ten Hemelopneming. 

   19.00 uur Hoogmis Mis in F, W.A. Mozart.    

zaterdag       18 aug. 19.00 uur H. Mis met samenzang. 

zondag         19 aug. 20
e
 zondag door het jaar. 

   10.00 uur Hoogmis gregoriaans Mis XI. 

 

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. 

 

Zie ook blz. 3 en 4. 

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:   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. 45-10 van 25 augustus – 22 september uiterlijk 13 

augustus 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

