
    
 

 

         

  

  

 

 

 

 
Jaargang 45, nr. 10 van  25 augustus – 22 september  

 

Thuiskomen in de liturgie 

 

In mijn vorige parochie in de Achterhoek is ook het Benedictijner klooster 

’de Slangenburg’ gelegen. Regelmatig vierde ik daar samen met de broe-

ders de heilige Eucharistie. Een kleine maar stabiele gemeenschap van 

monniken die hun dagelijks ritme van gebed en arbeid dag na dag onver-

stoord verrichten. Het was voor mij altijd een grote vreugde bij hen te mo-

gen aansluiten. Ik was niet de enige. Veel collega priesters en pastoraal 

werk(st)ers ben ik er tegengekomen. Zo ook vicarisgeneraal te Velde van 

het bisdom Groningen-Leeuwarden, die tevens bisschoppelijk gedelegeer-

de is voor de liturgie. Hij verbleef daar toen voor een sabbat periode van 

enkele maanden. Inmiddels is bekend geworden dat vicaris te Velde in 

september aldaar zal intreden.  
 

Van zijn hand is ook een boekje verschenen met als titel: ”Thuiskomen in 

de liturgie”, met als ondertitel: ”Liturgische catechese voor parochianen”.  

Nu onze kardinaal Eijk de pastores heeft opgedragen om zich te houden 

aan de officiële liturgische regels en voorschriften van de kerk, leek het mij 

goed om de komende tijd de parochianen van onze Martha en Maria paro-

chie bekend te maken met de inhoud van dit boekje. Vicaris te Velde heeft 

mij toestemming gegeven om de tekst van het boekje over te nemen. Ik 

was aanvankelijk enigszins twijfelachtig toen ik hem het vroeg. Zijn reactie 

was echter: ”Natuurlijk mag je het gebruiken, daarvoor heb ik het ook ge-

schreven. Als het je parochianen helpt om te liturgie goed te begrijpen dan 

is dat alleen maar winst.” 
 

Zo heb ik dus het plan opgevat om de komende maanden, in navolging van 

zijn aansporing, verschillende malen in de parochiebladen (delen van) zijn 

Kerkvenster  
- informatieblad van de H. Nicolaas geloofsgemeen-
schap te Baarn, behorend tot de HH. Martha en Maria 
parochie-   
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boekje te publiceren. Daarnaast is het de bedoeling om in 2013 enkele ca-

techese avonden te organiseren voor geïnteresseerde parochianen om nog 

wat dieper in te gaan op de materie. Hierbij zal ook gebruik worden ge-

maakt van de brief die onze kardinaal heeft geschreven: ”Leven met Chris-

tus”. 
 

Vicaris te Velde schrijft in zijn voorwoord:  ”De liturgie is als een huis 

waarin wij binnengaan. Velen betreden dat huis als was het hun eigen 

huis: vertrouwd nemen ze hun plaats in en nemen deel aan wat er gebeurt. 

Anderen komen er schuchter en onwennig en vragen zich af wat de bedoe-

ling is van de activiteiten die er plaatsvinden. Sommigen komen er met de 

vraag waarmee enkele Grieken bij de apostel Filippus kwamen: ’We zou-

den Jezus willen ontmoeten’ (Joh.12,21). Gelovigen zoeken in de liturgie 

bevestiging en verdieping van hun geloof. Geloofsleerlingen willen ken-

nismaken met de Heer van wie zij gehoord hebben. Belangstellenden ko-

men met een open, vragende geest. In de meesten van ons leeft ergens dat 

verlangen, om het gelaat van Christus te zoeken, te ontdekken wie Hij is. In 

de liturgie toont Hij ons Zijn gelaat: in het Evangelie, in de sacramenten, 

de Eucharistie, in het gebed, in de gezangen, de symbolen en beelden. 

Maar herkennen wij Hem daar?” 
 

Dit laatste is wel een prangende vraag die ons uitdaagt om stil te staan bij 

wat de traditie ons aanreikt en hoe wij ons daartoe verhouden? ”De aan-

passingen van de liturgie aan onze tijd door het gebruik van de volkstaal, 

de vereenvoudiging van de riten en het ontstaan van nieuwe gezangen heeft 

de liturgie toegankelijker gemaakt, maar tegelijk is de afstand tot het chris-

telijk erfgoed groter geworden. Meer dan ooit is het duidelijk: liturgie 

vraagt om vorming, vraagt om ingewijd-zijn, vraagt kennis van en een ze-

kere vertrouwdheid met de tekenen en symbolen”, aldus vicaris te Velde.  
 

De combinatie van artikelen en verdiepingsavonden zijn bedoeld om de 

betekenis en waarde van de liturgie, zoals de kerk die ons aanbiedt beter te 

begrijpen.  

Ik hoop van harte dat we het met elkaar als een leerhuis gaan ervaren en er 

de vruchten van mogen plukken in onze geloofsgemeenschappen. 

Pastoor Ton Huitink 
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MISINTENTIES 
 

zo     26 aug. Overl. familieleden en bekenden/ overl. ouders Bonekamp/ 

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

Kuijer/ Gerardus Voskuilen/ overl. koorlid Gerard van der 

Helm/ Tiny de Rijk en dochter Mariëlle/ overl. fam. Bekke-

Kuijer. 

di    28 aug. Ruben Nieuwenhuis.      

za     1 sept. Marie Agnes Manders-Russel/ Timo van Zeldert/ Herman van 

Maurik. 

zo     2 sept. Fam. Schothorst/ fam. Bouwmeester-Hartman/ overl. ouders 

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

Elise Brandt- van Weede/ Petrus Wilhelmus Diekman.  

vrij    7 sept. 10.00 uur: Voor de vrijwilligers van het R.K. Ouderenwerk 

Baarn/ mevr. Adriënne Buise. 

zo     9 sept. Voor alle overleden familieleden/ mevr. Adriënne Buise/ 

overl. ouders Bonekamp/ overl. fam. Vlaming/ Gerard en Ma-

rian Boersma/ uit grote dankbaarheid/ voor de jarige in de 

familie. 

za    15 sept. Overl. ouders en familie. 

zo    16 sept. Fam. Schothorst/ overl. ouders Bartels/ Marguerite Nieuwen-

huys-Le Grelle/ overl. ouders Bonekamp/ overl. fam. Vla-

ming/ Gerard en Marian Boersma/ Tiny de Rijk en dochter 

Mariëlle. 

 

PAROCHIEKRONIEK 

 

Overleden: Lise Alida Madaleine Kruis, 91 jaar. 

  Paulus Antonius Maria Gelijsteen, 89 jaar. 

  Anna Maria de Leeuw-Bosman, 90 jaar. 

  Anthonius, Cornelis, Maria Breij, 74 jaar. 

  Bertha, Cornelia, Breij-Lam, 70 jaar. 
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MEDEDELINGEN 
 

Joost Baneke, priesterstudent 
 

Sinds begin juli wordt de pastorie bij de Petrus en Pauluskerk in Soest 

weer bewoond. Dat is ook te zien, want het onkruid was hoog opgeschoten, 

sinds de heer Frans Overbeek, pastoraal werker, de tuin na zijn verhuizing 

niet meer kon onderhouden. Er wordt weer geleefd en gewerkt door een 

priesterstudent van ons aartsbisdom: Joost Baneke, 60 jaar oud. Zoals zijn 

leeftijd al doet vermoeden heeft hij al een heel leven achter de rug. Een 

leven met alle ’ups’ en ’downs’ die een mensenleven nu eenmaal kenmer-

ken, met een huwelijk, een dochter van in de twintig  en zo’n 35 jaar erva-

ring als psycholoog.  

Van juli tot oktober loopt hij stage in onze parochie. Hij kijkt rond, loopt 

mee met pastores, bezoekt vergaderingen en vieringen en zal ook voorgaan 

in uitvaarten. Op 9 september zal hij in de Catharinakathedraal (na de Wil-

librordprocessie en tijdens een Vesperviering) de zogenoemde ’admissio’ 

(toelating) ontvangen tot de lagere wijdingen. Alle parochianen zijn bij 

deze van harte uitgenodigd daarbij aanwezig te zijn (vanaf 15.15 uur). 

Eind september gaat hij terug naar Oxford, waar hij theologie studeert en 

ook les geeft. In juni 2013 hoopt hij zijn theologieopleiding in Oxford af te 

ronden. 

Wijdingen in 2013 - 2014 
Het ligt in de bedoeling dat Joost Baneke in de herfst van 2013 tot diaken 

wordt gewijd en 6 maanden later de priesterwijding zal ontvangen.  

Zelf heeft hij te kennen gegeven graag in deze parochie te willen blijven 

om daar als diaken en priester te kunnen werken.  

Voorgaan 
Inmiddels is hij in de Petrus en Pauluskerk al enkele keren rond het altaar 

verschenen, onder meer om de lezing te doen, maar ook om in de eerste 

zondagse gebedsdienst zonder communie een overweging te houden over 

het Brood des Levens. In de Nicolaaskerk heeft hij in een gebedsdienst een 

overweging gehouden over de martelaar Hippolytus – wiens marteldood 

door de Vlaamse schilder Dirk Bouts de Oude is neergezet op een prachtig 

schilderij, dat in een museum in Brugge hangt. Op diverse andere locaties 
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is hij meer incognito aanwezig geweest bij vieringen. Binnen de resterende 

maand dat hij nog in Nederland is zal hij waarschijnlijk nog wel een keer 

elders voorgaan, maar voorlopig zal hij zich beperken tot het afleggen van 

kennismakingsbezoeken. 

Publicaties 
Naast psychologie heeft Joost ook klassieke filosofie en neurowetenschap-

pen gestudeerd. Hij heeft zich langdurig bezig gehouden met wetenschap-

pelijk onderzoek naar schaamte en daar ook een boek over geschreven. 

Maar hij is ook erg geïnteresseerd in de spiritualiteit en geschiedenis van 

monniken. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan een boek Passie 

en contemplatie. Historische, spirituele en psychologische aspecten van 

Aelred, abt van Rievaulx. In dit boek zijn hoofdstukken van diverse auteurs 

opgenomen over deze boeiende tijd- en ordegenoot van de heilige Bernard 

van Clairvaux. 

Contacten en gebed 
Als hij in deze parochie echt een aanstelling als diaken en priester zou krij-

gen, hoopt Joost vooral pastoraal werk te kunnen doen. Het persoonlijke 

contact met de mensen in en buiten de parochie is iets wat hem nu, tijdens 

zijn stage, al duidelijk aanspreekt. Maar hij hoopt ook meer ruimte te kun-

nen maken voor enkele wekelijkse gebedsdiensten buiten de Eucharistie. 

Gebedsdiensten waarin vooral psalmen gebeden en gezongen worden, met 

veel stiltes er tussen, zoals de monniken dat nog steeds doen.  

In de afgelopen weken is Joost, ondanks de vakantieperiode, onder de in-

druk gekomen van de enorme inzet van iedereen die bij de parochie be-

trokken is. Dat inspireert hem om ook zelf betrokken te zijn en mee te hel-

pen om van deze parochie ’één huis van de Vader met vele kamers’ te ma-

ken. 

Wie in contact wil komen met Joost Baneke en een gesprek met hem wil 

hebben, kan een afspraak met hem maken: 

Kerkpad Zuidzijde 2, 3764 AR Soest 

E-mail: Baneke@Marthamaria.nl 

 

Diakenwijding Arnauld Dols 

Kardinaal Eijk zal op zaterdag 15 september door handoplegging en gebed 

Arnauld Dols, die in onze parochie stage heeft gelopen, tot permanent dia-
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ken wijden. De wijdingsplechtigheid vindt om 10.30 uur plaats in de Sint 

Catharinakathedraal (Lange Nieuwstraat 36 Utrecht). Na afloop is er gele-

genheid tot feliciteren in de nabijgelegen Nicolaïkerk (Nicolaaskerkhof 8).  

 

Samen in de naam van Jezus … door Maria 
 

Bericht vanuit de pastoraatgroep. 
 

Op 26 augustus zal er om 10.30 uur weer een Mis vanuit onze kerk op de 

TV worden uitgezonden.  

Het thema is de bedevaart die dit jaar met het aartsbisdom naar Lourdes 

gemaakt is. Het geloofsgesprek voorafgaand aan de Eucharistieviering gaat 

hier ook over. Tevens zijn de bedevaartgangers van de Martha en Maria 

parochie uitgenodigd om nog éénmaal samen te komen. Na afloop is er dan 

koffiedrinken voor iedereen in het Trefpunt 

Ook het komende kalenderjaar zullen er H. Missen worden uitgezonden 

vanuit de H. Nicolaaskerk Baarn. Dit heeft het bisdom besloten. De data 

zijn nog niet bekend.  

Weet u dat er meer dan 100.000 mensen naar deze TV-missen kijken? 

Daarom willen wij u vragen, blijf niet thuis maar kom naar de kerk om 

samen als gemeenschap de H. Eucharistie te vieren. Op zo’n manier getui-

gen we als locatie H. Nicolaas op een mooie manier van ons geloof!  

 

Pastoor Huitink is vanaf 28 augustus een aantal dagen afwezig. 

Op dinsdag 28 augustus a.s. kan hij  ’s morgens om 6.00 uur de H. Mis 

opdragen in de dagkapel. De H. Mis van 8.45 uur komt hiermee te verval-

len. Dus voor de vroege vogels ….om 6.00 uur bent u van harte welkom. 

De Lauden vieren we om 8.15 uur en de Aanbidding begint om 9.15 uur. 

De Eucharistievieringen op woensdag 29, donderdag 30 en vrijdag 31 au-

gustus gaan gewoon door. 

 

Donderdag 6 september draagt past. Huitink om 10.00 uur in de H. 

Nicolaaskerk te Eemnes de H. Mis op. De H. Mis van 08.45 uur in Baarn 

vervalt en wordt een Woorddienst. Pastoor Huitink kan eventueel 3 perso-

nen meenemen naar de H. Mis in Eemnes. 
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Catechese: 
 

Geloof in de blijde boodschap. 
 

De tekst ”Geloof in de Blijde Boodschap” is het nieuwe jaarthema, en zal 

het gehele catecheseseizoen boven onze kerkdeur hangen. 

 

De Blijde Boodschap die door Jezus gebracht is!  

Jezus, die God zijn Vader geopenbaard heeft en daarmee ons kennis heeft 

laten maken met Gods barmhartige liefde. Jezus, die zelf de Blijde Bood-

schap voorleefde en uiteindelijk tot het uiterste in de liefde ging door zich-

zelf te geven aan het kruis. Maar het was niet de dood, die overwon. Na 

drie dagen verrees Hij, en liet zich aan velen zien.  

Hij vraagt ons in Hem en zijn Boodschap te geloven.  

Hij zegt zelfs nog meer, want aan deze zin gaat nog een stukje vooraf: 

”Bekeert u …” en dan, ”gelooft in de Blijde Boodschap.” Een tekst die we 

op Aswoensdag kunnen horen. Maar ook het derde geheim van de gehei-

men van het Licht spreekt hierover.  

Jezus zegt ons te geloven. En als we werkelijk geloven zullen we dit in ons 

leven laten zien in woord en daad. Bovendien is het een boodschap van 

hoop en vreugde. Want ons perspectief wordt zeer groot. Het blijft niet bij 

dit aardse leven maar we mogen hopen op eeuwig leven. Jezus heeft het 

gezegd: ”Wie in Mij gelooft, heeft eeuwig leven!” 

 

Deze Blijde Boodschap willen we dit jaar 

centraal stellen. Zeker ook nu onze Vader 

de Paus, het jaar van geloof heeft afgekon-

digd. We willen zoveel mogelijk het pro-

gramma van Rome binnen onze locatie van 

de H. Nicolaas samen met U vieren. We 

nodigen u van harte uit om aan veel activi-

teiten deel te nemen. 
 

Bijna alle activiteiten vinden in het Trefpunt plaats. 

Gabriëlle Nieuwenhuis, Rosalien Knapen en Marga Zwanikken. 
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Liturgie 

 

7 september 10.00 uur      H. Mis voor ouderen 

De 9
e
 eerste vrijdag van de maand 2012. De ouderen zijn van harte welkom 

in de kerk voor de Eucharistieviering. Na de H. Mis bent u van harte wel-

kom in het Trefpunt voor een gezellige afsluiting van deze morgen. 
 

WOENSDAGAVOND 12 SEPTEMBER 19.30 UUR ROZENKRANS-

VIERING 
 

HET FEEST VAN DE ZEVEN SMARTEN VAN MARIA 
 

Op het moment dat Maria door de engel Gabriёl 

werd gevraagd of zij de moeder van Jezus wilde 

worden, werd zij, verwonderd over hoe dat zou 

geschieden daar zij geen omgang met een man had, 

toch vervuld van grote vreugde. 

Dezelfde engel kondigde haar aan dat zelfs haar 

nicht Elisabeth, die reeds op leeftijd was, al zes 

maanden zwanger was ofschoon zij onvruchtbaar 

heette. Maria spoedde zich op weg naar Elisabeth 

om haar te helpen en na het uitwisselen van hun 

beider blijdschap, zong Maria de beroemde Lof-

zang voor God, het Magnificat (”Mijn ziel prijst 

hoog de Heer…”: Lucas 1, 26-38/46-56). 

 

Deze heilige woorden zijn een uiting van Maria’s vertrouwen in God. Net 

als haar zoon Jezus is haar het lijden niet bespaard gebleven. Maar dat had 

niet het laatste woord over haar. Integendeel, zij is door het lijden heen een 

voorbeeld voor ons van liefde geworden. 

De Kerk noemt haar  ’de eerste van de gelovigen’, ’beeld van de Kerk 

zelf’. In haar smarten kunnen wij, gelovigen, ons eigen verdriet herkennen; 

wij kunnen in ons gebed onze toevlucht nemen tot Maria en haar vragen 

voor ons bij de Heer een goed woordje te doen: zij weet wat het is verdriet 

te moeten doormaken. Wij zouden haar het geheim kunnen vragen om door 

het lijden heen te groeien in liefde en geloof. 
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Daarom heeft de geloofsgemeenschap vaak stilgestaan bij de momenten 

van verdriet in het leven van Maria. Ze zijn in zeven momenten van smart 

samengevat: 
 

1. Simeon voorspelt Maria’s lijden 

2. De vlucht naar Egypte 

3. Jezus raakt zoek maar wordt in de tempel teruggevonden 

4. Maria ontmoet Jezus tijdens zijn Kruisweg 

5. Maria staat onder het kruis van Jezus 

6. Maria omhelst Jezus’ dode lichaam 

7. Maria bij het graf van Jezus 

Laten wij ons aan de hand van Maria leiden langs deze droeve momenten 

uit haar leven. 
 

De officiële kerkelijke feestdag is 15 september (daags na Kruisverhef-

fing). 
 

Wij nodigen u uit samen deze moeilijke momenten uit het leven van 

Maria te gedenken op 12 september om 19.30 uur in de dagkapel.  
 

16 september 10.00 uur     Gezinsmis 

 
 

Wie zeg jij dat Ik ben? 
Op 16 september is er weer een Gezinsmis, de eerste na de zomervakantie. 

Meteen komt Jezus met de vraag aan zijn leerlingen, dus ook aan ons; Wie 

zeg jij dat Ik ben? Over deze vraag mogen wij vast gaan nadenken; wie is 

Hij, wie is Hij voor jou, wat betekent Hij voor jou?  

Tijdens de Mis is er crèche voor de allerkleinsten en na afloop is er koffie, 

thee en limonade in het Trefpunt.  

http://www.google.nl/imgres?q=wie+zeggen+jullie+dat+ik+ben&start=493&hl=nl&biw=1600&bih=783&tbs=itp:lineart&tbm=isch&tbnid=FyDdOBahGtjHYM:&imgrefurl=http://www.womenpriests.org/nl/storynl.asp&docid=LU8D7gzkogSBQM&imgurl=http://www.womenpriests.org/images2/jesmaund.gif&w=200&h=229&ei=K6MqUIrYLcm80QWRh4C4Bg&zoom=1&iact=hc&vpx=601&vpy=26&dur=1639&hovh=183&hovw=160&tx=62&ty=85&sig=100056716613284642329&page=12&tbnh=141&tbnw=118&ndsp=47&ved=1t:429,r:3,s:493,i:15
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Verkondiging  jeugd 

Kinderpagina  
 

 
 

Hij, ….., houdt heel veel van jou. 
 

….. is mijn beste Vriend. 
 

Ik geloof in God de Vader, in ….. zijn Zoon en in de H. Geest 
 

….. zegt: ”Wie in Mij gelooft heeft eeuwig leven.” 
 

….., U bent de zoon van Maria en Jozef. 
 

 
 

….., kom in mijn hart. 
 

In de H. Communie komt ….. Zelf in mij. 
 

….. U heeft veel voor mij geleden.  
 

….., U bent mijn Verlosser. 

 
Lieve ….., mag ik u beter leren kennen? 

 

Lieve ….., mag ik beter naar U gaan luisteren? 
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Dream on!  
 

Ja, je leest het goed! Droom maar lekker verder! En met een beetje geluk 

komen je dromen uit...  

Of is het meer dan geluk alleen? 

Building Dreams is het jaarthema voor komend seizoen van  

Teen Challenge (tieners van 12-16 jaar). 

 

Are you interested? 

 

Op zondag 2 september a.s. starten we het nieuwe seizoen om 10.00 uur 

met een H. Mis in de H. Nicolaaskerk.  

Daarna vertrekken we naar een sportieve locatie. Neem je lunch mee. 

Om 16.30 uur word je weer op het kerkplein afgezet. 

 

Aanmelden kan bij Monique Zwanikken en Stephan Dankers  

E-mail: teenchallenge@nicolaasnet.nl. 

 

Vrienden van Jezus. 

5, 12 en 19 september 8.00 uur.  
Voor de kinderen van de basisschool. 

De dag bij het rondje in de kerk met Jezus 

beginnen. Wat is er mooier dan dat? 

Luisteren naar wat Jezus ons te zeggen 

heeft. Samen bidden, samen luisteren en 

samen zingen en dan …. naar school.  

Voor de ouders van de Aloysiusschool geldt dat zij hun kinderen om 8.00 

uur bij ons kunnen brengen. Om 8.20 uur gaan de kinderen naar school en 

kunnen veilig bij de klaar-overs oversteken.  

Iets om over na te denken???  

Misschien is het nu de tijd om deze dag in het weekprogramma op te ne-

men! 
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Ouderavond voorbereiding E.H. Communie. 
Vrijdagavond 21 september 20.00 uur mag u als ouder in uw agenda zetten 

wanneer u een kind heeft dat dit jaar in aanmerking komt om voor het eerst 

Jezus in de H. Communie te ontvangen.  

Wie bereiden wij voor? Meestal kinderen die in groep 4 zitten. Maar ook 

oudere kinderen kunnen deelnemen.  

Wanneer bereiden wij voor? Op zaterdagochtend van 8.30 – 9.30 uur.  

Voor alle andere vragen bent u van harte welkom op 21 september! De 

avond duurt tot ongeveer 21.30 uur.  

Een hartelijke groet, Rosalien Knapen,  5420234 en Gabriëlle Nieuwen-

huis,  5420208 

 

Verkondiging  volwassenen 

 

Bijbellezen. 
Ook de verschillende Bijbelgroepen gaan weer van start. We lezen in de 

Blijde Boodschap. En dat het een Blijde Boodschap is, mogen we elke keer 

ervaren. Bent u eigenlijk nieuwsgierig naar wat er in de Bijbel staat en hoe 

dat boek in elkaar zit? Kom dan gewoon eens bij één van de Bijbelgroepen 

langs en proef wat Jezus Woord u te zeggen heeft. Van harte welkom!  

Bijbelgroep I   6 september van 10.15 -11.45 uur. 

Bijbelgroep II  20 september van 09.30 -11.00 uur.  

Bijbelgroep III 24 september van 20.00 -21.30 uur. 

Informatie: Gabriëlle Nieuwenhuis,  5420208 of bekijk de website. 

 

Cursus op reis in ’t land van geloven. 
Op 31 oktober 2012 start het tweede seizoen van deze cursus met een boei-

ende ontdekkingsreis in het teken van ”Het huis van de herinnering”. De 

cursus staat voor iedereen open. Ook als u de vorige keer niet hebt deelge-

nomen, bent u van harte welkom.  

Samen bezinnen we ons op de betekenis en de waarde van symbolen en 

sacramenten, van gedenken en vieren voor ons mensen van nu.  

Verleden, heden en toekomst verbinden zich als je leert kijken met je hart. 

De data van samenkomst zijn 31 oktober 2012, 14 en 28 november,  
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12 december, 16 en 30 januari 2013, 13 en 27 februari, 13 maart. 

In samenwerking met pastoraal werkster Wies Sarot gaan we opnieuw de 

uitdaging aan.  

Informatie: Rosalien Knapen  0355420234 / catechese@nicolaasnet.nl 

 

3 september 20.00 uur                        Thema-avond 
We starten op 3 september om 20.00 uur met een thema-avond over ons 

jaarthema Geloof in de Blijde Boodschap. Leden van de Focolare bewe-

ging zullen ons vertellen over Chiara Lubich, de stichteres van de Focolare, 

maar ook wat voor hen het geloof in de Blijde Boodschap inhoudt.  

We kunnen op deze avond ook vragen stellen. Deze avond is niet alleen 

bestemd voor ouderen.  

Ook jongeren zijn van harte uitgenodigd. De eerste ”zalige” van de Focola-

re beweging is tenslotte een jongere van bijna 19 jaar! Graag vragen we 

een vrijwillige bijdrage voor de onkosten van deze avond.  

 

4 september 10.00 uur Koffieochtend ouders van jonge kinderen 

En, hoe kan het anders dat ook deze ochtend in het teken van ons jaarthema 

staat. Met elkaar bezien wat de Blijde Boodschap ons dit jaar te zeggen 

heeft. 

 Hoe brengen we deze boodschap binnen ons gezin?  

 Wie staat er centraal? Hoe lezen we in Zijn Woord?  

 Hoe kunnen we contact met Jezus krijgen? En hoe brengen we deze 

Liefdesboodschap bij onze kinderen? Zelfs bij de allerkleinsten?  

Je bent van harte welkom en kleine kinderen horen er bij! 

 

Alpha-cursus. 
Op 11 september hopen we van start te kunnen gaan.  

De Alpha, een laagdrempelige cursus over het Christelijk ge-

loof, maar bij ons in een katholieke settting.  

Een cursus waar iedere vraag gesteld mag worden.  

U heeft zich nog niet opgegeven? Het kan nog. Omdat de cur-

sus met een maaltijd begint is opgave wel nodig!  
 

mailto:catechese@nicolaasnet.nl
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Informatie vindt u achter in het portaal, op de website, bij Rosalien Kna-

pen,  035-5420234 of Gabriëlle Nieuwenhuis,  035-5420208. 

 

In ’t voetspoor van Maria 
Al jaren komen vrouwen van allerlei leeftijden bijeen om zich met elkaar 

te verdiepen in het geloof, om elkaar zo te ondersteunen en te bemoedigen 

bij het uitdragen van het geloof in het gezin, op de werkplek of waar dan 

ook in de samenleving. 

Op 19 september 10.00 uur gaan we van start met het nieuwe seizoen. Het 

thema: Ervaringen delen en….”Geloof in de Blijde Boodschap”. De och-

tend duurt tot 11.30 uur, zodat alle moeders op tijd bij de scholen kunnen 

zijn. 

Nog nooit geweest? Kom eens langs! 

Wel eens geweest? Neem een ander mee! 

Informatie: Gabriëlle Nieuwenhuis,  5420208 of bekijk de website 

 

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? 
 

Voor uw financiële hulp staat de offerkist achter in de kerk.  

U kunt u gift ook overmaken op rekening 30.47.04.733 t.n.v. Marthamaria-

Nicolaaskerk onder vermelding o.v.v. (onder vermelding van)  Missie en 

Ontwikkeling.  
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Restauratie 

 

Beste medeparochianen, 

Onderwerp: Talenten-actie  2012………… 
 

Zoals u kunt lezen in de hal van de kerk, zijn er vele manieren om geld te 

verdienen, maar soms is de drempel een beetje hoog. 

Kan ik dat wel….zou ik dat wel doen….? 

Ik weet zeker dat iedereen fantastische talenten heeft, dus ik ga u toch vra-

gen mij te verbazen. Nu iedereen uitgerust en terug is van vakantie vraag ik 

u inzet om van de hele talenten-actie een succes te maken. 

Van ons doel om € 40.000 op te halen is nu € 3.827.00 binnen, dus hebben 

we nog € 36.173.00 te gaan. 

Onmogelijk? Ik geloof er niets van…….. We hebben nog een veiling in het 

vooruitzicht. 

Om uw geheugen op te frissen: wij hebben 3 jaar geleden een veiling ge-

houden en die bracht ruim € 20.000 op! 

Zoals u weet gaan we weer een veiling houden…..en niet zoals afgespro-

ken op 1 september a.s. maar later én…….we zijn met een andere (veel 

mooiere) locatie bezig…u hoort daar later meer over. Let wel de nieuwe 

locatie wordt gesponsord! 

Misschien hebt u nog iets van waarde, waar u eigenlijk op uitgekeken bent, 

en dat u wilt schenken aan de veiling, een ander heeft daar misschien veel 

geld voor over….Wie weet? 

Om de veiling tot een succes te maken hebben we meer waardevolle artike-

len nodig en meer tijd om het goed te kunnen voorbereiden voor de nieuwe 

locatie. 

Voor 29 september a.s. staat de inlevering van de enveloppen in de 

agenda met een gezellige BBQ en borrel. Kom mensen doe uw best, we 

willen een mooie kerk omdat onze kerk het middelpunt in ons geloof is en 

van ons dorp. Het is dus ook onze zorg om er iets moois van te maken. 

Ik ben optimistisch, ik ga bedrijven en winkels langs… en als u op uw ma-

nier uw steentje bijdraagt dan gaat het zeker lukken. Samen staan we sterk! 

Corrie Nouwen. 

Info: tel. 035-5416694 
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DE PAUS EN ZIJN GEBEDSINTENTIES 
 

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

menselijke waardigheid. 

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. 

 

Voor de maand september: 
Dat de politici altijd oprecht en integer mogen handelen, met liefde voor de 

waarheid. 

Dat de christengemeenschappen groeien in hun bereidwilligheid om pries-

ter- en lekenmissionarissen, alsook concrete hulpmiddelen te zenden naar 

de armste kerken. 

    Zusters Karmelietessen: 
”Zonder jullie handen zouden we niet kunnen leven” 

 

DIMAKO (RKnieuws.net) - Overal in de wereld werken er zusters die an-

deren helpen en hoop geven. Ze wonen binnen de muren van een slotkloos-

ter of in hutjes opgetrokken uit golfplaten. Ze houden bejaardenhuizen 

open in de voorsteden van de middenklasse of leiden een welzijnscentrum 

in verpauperde wijken. Katholieke zusters voelen zich thuis in bijna elke 

cultuur. De meeste mensen appreciëren hen, ook al worden ze soms eens 

uitgelachen, maar dat raakt hen niet want ze verwachten geen applaus voor 

hun dienstwerk. Ze wijden hun ganse leven aan het gebed en het helpen 

van de allerarmsten. 

De Karmelietessen van het Kindje Jezus in Dimako (Kameroen) zijn daar 

een schoolvoorbeeld van. Behalve in Kameroen werken de zusters – die al 

30 jaar actief zijn in Afrika – ook in Burundi en in Rwanda. 

De religieuze gemeenschap werd opgericht te Polen in 1921 en vestigde 

zich in 2003 ook in Dimako. Mgr. Jan Ozga, de bisschop van Doumé-

Abong’ Mbang – die ook uit Polen afkomstig is – vroeg de zusters om een 

missiepost in zijn stad over te nemen, die er al 17 jaar verlaten bij lag. Kerk 

in Nood steunde hem bij de renovatie van het gebouw. Vandaag heeft de 

missie opnieuw een eigen moestuin en waterbron. Maar dat is niet de enige 
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manier waarop de Karmelietessen nieuw leven hebben geschonken op deze 

plek. Hier is iedereen welkom ”die wil leven als een kind van God”, be-

klemtonen de zusters, ongeacht tot welke stam of religie men behoort. 

Dimako is slechts een klein stadje in het zuidoosten van Kameroen en telt 

ongeveer 32.000 inwoners. De armoede is er zichtbaar groot en de gezin-

nen tellen veel kinderen. Kameroen is dan ook een zeer jonge natie; twee 

derde van de bevolking is jonger dan 25 jaar. In Dimako, dat behoort tot 

het bisdom Doumé-Abong’ Mbang, leven veel mensen hoofdzakelijk van 

wat ze zelf kunnen telen. Maar zelfs deze bescheiden levenswijze is ontoe-

reikend om hun eigen gezondheid, dat van hun gezinsleden en de opvoe-

ding van hun kinderen op peil te houden. Het zijn deze mensen die door de 

Karmelietessen van het Kindje Jezus worden geholpen. 

Eerst leren, dan huwen 
In Dimako wonen nu vijf zusters en één aspirant-zuster. Drie religieuzen 

zijn afkomstig uit Polen, de andere twee komen uit Burundi en Congo 

(RDC); de aspirante is een Kameroense zuster. Twee zusters hebben een 

verpleegopleiding gevolgd en ze verzorgen dagelijks een dertigtal patiën-

ten. In de praktijk vervullen ze een 24-uren dienst. Naast het hospitaaltje, 

runnen de zusters ook een kleuterschool en een lagere school. Beide scho-

len trekken tweehonderd leerlingen, die naast degelijk onderwijs ook een 

maaltijd krijgen. Een van de leerlingen drukte zijn dankbaarheid als volgt 

uit: ”zonder jullie handen zouden we niet kunnen leven”, zegt zuster Jac-

queline Tshibangu van Congo. 

Naast de zorg voor de zieke mensen en kinderen, verrichten de zusters ook 

dienstwerk in de jeugdpastoraal. Ze geven catechese aan kinderen en jon-

geren om hen voor te bereiden op de Eerste Communie en het Vormsel. 

Naast armenzorg willen de Karmelietessen vooral de positie van de vrou-

wen in de samenleving versterken. ”We moedigen hen aan om eerst hun 

opleiding af te maken en pas later te huwen”, bevestigt zuster Ilona Firszt 

uit Polen. ”En natuurlijk geven we ook seksuele voorlichting en vertellen 

over natuurlijke geboorteregeling”, voegt zuster Tshibangu er aan toe. Een 

goede toegang tot onderwijs is het allerbelangrijkste, in het bijzonder voor 

vrouwen, omdat het hun situatie op lange termijn kan veranderen. 

Kerk in Nood steunt zustergemeenschappen over de gehele wereld. Sinds 

1994 alleen al gaf de organisatie al steun aan 17.451 projecten van zusters, 

waaronder die van de Karmelietessen van het Kind Jezus in Dimako 
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In het weekeinde na beide H. Missen geopend. 

In september speciaal aandacht voor de islam 

  

Nieuwe aanwinsten 
Duur betaald 

De islam en het westen 

Inside islam (DVD) 

 

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.). 

26 augustus  Fietstocht na koffiedrinken 

29 augustus  Vrienden van Jezus 08.00 uur. Zie blz. 11. 

2 september  Teen Challenge.  Zie blz. 11. 

3 september  Thema-avond 20.00 uur. Zie blz. 13. 

4 september  Koffie ochtend ouders jonge kinderen. Zie blz. 13. 

5 september     Vrienden van Jezus 08.00 uur. Zie blz. 11.    

6 september  Bijbellezen I 10.15 – 11.45 uur. Zie. Blz. 12. 

7 september  H. Mis voor ouderen, aansluitend social. Zie blz. 8. 

11 september  Start α-cursus 18.45 uur. Zie blz. 13. 

12 september  Vrienden van Jezus. 

   1
e
 cursus op reis in het land van geloven 20.00 uur 

18 september  α-cursus 2
e
 avond. 

19 september  Vrienden van Jezus. 

   in ’t Voetspoor 10.00 uur. Zie blz. 14. 

   1
e
 cursus op reis in het land van geloven 20.00 uur.  

20 september  Bijbellezen II 09.30 – 11.00 uur. 

21 september  Ouderavond E.H. Communie 20.00 uur. Blz. 12. 
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AGENDA H.H. MISSEN & VIERINGEN 
 

zaterdag        25 aug. 19.00 uur H. Mis.  

zondag          26 aug. 21
e
 zondag door het jaar. 

10.30 uur Hoogmis Mis in G. G.B. Casali. 

dinsdag         28 aug. 06.00 uur H. Mis in de dagkapel. Zie blz. 6.  

zaterdag          1 sept. 19.00 uur H. Mis met samenzang. 

zondag            2 sept. 22
e
 zondag door het jaar. 

 10.00 uur Hoogmis Mis in G, A. Caldara.  

zaterdag          8 sept. 19.00 uur H. Mis.  

zondag            9 sept. 23
e
 zondag door het jaar. 

10.00 uur Hoogmis Mis in C, A. Bruckner. 

vrijdag          14 sept. 19.00 uur gezongen H. Mis familiekoor.  

zaterdag        15 sept. 19.00 uur H. Mis. 

zondag          16 sept. 24
e
 zondag door het jaar.  

10.00 uur Gezinsmis. 

 

Dagkapel  
 

maandag t/m vrijdag   08.15 uur Lauden. 

dinsdag en donderdag   08.45 uur H. Mis. Zie ook blz. 6. 

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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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 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  
 

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. 
Marthamaria-Nicolaaskerk:  bankrekening 30.47.04.733 

Martha&Maria/H.Nicolaaskerk Gezinsbijdrage: 30.47.24.858 

Stichting Restauratie Nicolaaskerk bankrekening 13.98.87.393 

www.nicolaasbaarn.nl 
 

Hoe kan ik het kerkvenster digitaal ontvangen? 

U typt kerkvenster.nicolaasnet.nl in de adresbalk van de internetpagina. U 

vindt nu het formulier wat u in kunt vullen. 

Kopij Kerkvenster nr. 45-11 van 22 sept. – 13 okt. uiterlijk 10 sept.  

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 
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