
    
 

 

         

  

  

 

 

 

 
Jaargang 45, nr. 11 van  22 september - 13 oktober 

 

MARIA AAN HET BEGIN VAN HET JAAR VAN HET GELOOF 

 

Op 11 oktober begint in heel de katholieke kerk het Jaar van het Geloof dat 

de paus heeft afgekondigd bij gelegenheid van de herdenking van het begin 

van het Tweede Vaticaans Concilie vijftig jaar geleden. U leest hier elders 

in dit blad meer over. Oktober is ook de maand waarin Maria en de Rozen-

krans centraal staan. Het lijkt wel een uitnodiging om voor dit komende 

jaar de voorspraak van Maria te vragen. Dat zou ook in overeenstemming 

zijn met het begin van het Concilie zelf. De eerste zittingsperiode daarvan 

begon namelijk op het feest van het goddelijk moederschap van Maria. 

Paus Benedictus XVII heeft voor dit Jaar van het Geloof een tekst geschre-

ven: Porta Fidei (Poort van Geloof). Hierin beschrijft hij de plaats van Ma-

ria in het geloof op de volgende wijze: 

’Uit geloof nam Maria het woord van de engel aan en geloofde in de bood-

schap dat zij in de gehoorzaamheid van haar toewijding moeder zou wor-

den van God. Bij haar bezoek aan Elisabeth hief zij haar lofzang tot de 

Allerhoogste aan vanwege de wonderen die Hij verrichtte in degenen die 

zich aan Hem toevertrouwen. Met vreugde en bezorgdheid bracht zij haar 

enige Zoon ter wereld, waarbij zij haar maagdelijkheid behield. Vertrou-

wend op haar echtgenoot, Jozef, bracht zij Jezus naar Egypte om Hem te 

redden voor de vervolging van Herodes. Met hetzelfde geloof volgde zij de 

Heer bij zijn prediking en bleef bij Hem tot op Golgota. Met geloof smaak-

te Maria de vruchten van de verrijzenis van Jezus en, iedere herinnering in 

haar hart bewarend, gaf zij deze door aan de Twaalf die met haar in het 

cenakel waren verenigd om de heilige Geest te ontvangen.’ 

Maria is dus bij heel het heilsgebeuren van Jezus Christus hier op aarde 

betrokken geweest. Zij is de getuige bij uitstek hiervan. Als wij in de okto-

Kerkvenster  
- informatieblad van de H. Nicolaas geloofsgemeen-
schap te Baarn, behorend tot de HH. Martha en Maria 
parochie-   
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bermaand de rozenkrans bidden, leggen wij een band met al die heilsge-

beurtenissen via de Geheimen: de Blijde, die van het Licht, de Droevige en 

de Glorievolle. Door de rozenkrans te bidden doen wij dus precies datgene 

wat de bedoeling is: we overwegen het geloof, we bidden om voorspraak, 

en door dat te doen getuigen we ook naar anderen toe. Daarom sluit ik me 

graag aan bij de oproep van de paus aan het einde van Porta Fidei: 

’Laten wij aan de Moeder van God, ’zalig’ genoemd, omdat ”zij heeft ge-

loofd” (Lc. 1, 45), deze tijd van genade toevertrouwen.’ 

Diaken Jan Nieuwenhuis 

 

MISINTENTIES 
 

zo   23 sept. Uit dankbaarheid en voor het geestelijk en tijdelijk welzijn 

van onze kinderen en kleinkinderen/ overl. ouders Bonekamp/ 

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

Haas. 

ma  24 sept. Timo van Zeldert.      

vrij 28 sept. Timo van Zeldert. 

za   29 sept. Mevr. Huurdeman van de Wolfshaar/ overl. ouders Ton en 

Chris Morsch-van Ditshuizen.  

zo   30 sept. Fam. Schothorst/ overl. familieleden en bekenden/ gerardus 

Voskuilen/ Louis Constant Waller/ overl. fam. Vlaming/ 

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

ouders Roest-Steur.  

vrij    5 okt. 10.00 uur: Voor de vrijwilligers van het R.K. Ouderenwerk 

Baarn/ mevr. Adriënne Buise. 

za      6 okt. Marie Agnes Manders - Russel. 

zo      7 okt. Fam. Bouwmeester-Hartman/ Joanna Averdijk-Nijland/ overl. 

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

Boersma/ Elise Brandt-van Weede/ Petrus Wilhelmus Diek-

man/ Jan van Loon en overl ouders Kok van den Heuvel/ Piet 

Ruigrok. 
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PAROCHIEKRONIEK 
 

Overleden: Antonetta Leonarda de Vos-van Schijndel, 103 jaar. 

 

MEDEDELINGEN 
 

MISINTENTIES 

Het is een mooie gewoonte om bij bepaalde gelegenheden een H. Mis op te 

laten dragen, waarin bijzonder voor uw intentie gebeden wordt. U kunt een 

H. Mis onder anderen laten lezen voor overledenen, voor de kinderen, voor 

een genezing, uit dankbaarheid, enz.  

Het laten opdragen van een H. Mis gaat vergezeld van een vergoeding (sti-

pendium) aan de kerk als bijdrage in het onderhoud van het kerkgebouw en 

het verzorgen van de vieringen (we denken hier dan bijvoorbeeld aan kaar-

sen, bloemen, muziek).  

De  H. Nicolaaskerk vraagt hiervoor een bedrag van  € 11,-- per misinten-

tie. In dit Kerkvenster treft u een misintentieformulier aan waarvan u ge-

bruik kunt maken. Op de leestafel achter in de kerk liggen eventueel meer-

dere exemplaren. 

 

Van de bestuurstafel 
 

Weiger het werk niet… 
De budgethouders van onze 8 locaties leveren goed 

en belangrijk werk. Maandelijks komen zij samen 

met de penningmeester van uw parochie om lopende 

zaken te bespreken en om financieel beleid op te 

bouwen met als doel het pastoraal functioneren van 

de parochie zo breed mogelijk en blijvend mogelijk 

te maken. De onderlinge samenwerking is ronduit 

voortreffelijk en de sfeer tijdens de vergaderingen is plezierig en opbou-

wend.  Op de verschillende deelgebieden als financiële administratie, li-

quiditeitsbeheer, beleggingen, salarisadministratie, inkomens- en opstal-

verzekeringen, pensioenen, belastingen, schenkingen en legaten en ook 

vastgoedtransacties is veel werk te verzetten en zijn de belangen en soms 
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ook de risico’s aanzienlijk. Veel werk dus, dat door veel vrijwilligers met 

zorg wordt uitgevoerd en dat voldoening geeft. 

Het in deze tijd zo nodige gebed voor meer heilige priesters en dienaren 

van de kerk dat in bijna elke viering wordt gebeden beschouw ik dan ook 

als verhoord en ervaar ik als steun en stimulans voor ons financiële team. 

We doen ons werk.  En we doen dit mede in de geest van de wapenspreuk 

van onze bisschop: Noli Recusare Laborem.  

 

Bezoek aan kardinaal W. Eijk 

Dit leidt mij tot een terugblik op het bezoek van het bestuur enige tijd ge-

leden aan het aartsbisdom waar wij te gast waren van kardinaal W. Eijk en 

beide hulpbisschoppen. Alle besturen van de 49 parochies van het bisdom 

zijn over een periode van ongeveer een jaar door de bisschop uitgenodigd 

om kennis te maken en van gedachten te wisselen in een open, vertrouwde 

en respectvolle sfeer. De kardinaal, aimabel en gedecideerd, en met een 

goed luisterend oor, toonde begrip voor alle gevoelens die gepaard gaan 

met de fusie van de ’oude’  parochies in een groter verband dat noodzake-

lijk is door het teruglopende kerkbezoek en –vooral – door het grote tekort 

aan priesters. Het aantal priesters is van 70 tot 50 is gedaald. Maar tot grote 

vreugde is het aantal priesterstudenten gestegen van 5 tot 9. Niet genoeg, 

maar wel hoopgevend binnen de realiteit van deze tijd. De studie op aca-

demisch niveau vindt plaats in Utrecht onder de verantwoordelijkheid van 

de Universiteit van Utrecht. Daarnaast zijn er ook nog priesteropleidingen 

op HBO niveau. 

De fusies van kerken in Nederland zijn gericht op het in stand houden van 

de lokale geloofsgemeenschappen – ’centraal wat moet, lokaal wat kan’ -  

en wordt veelal breed gedragen. In het buitenland worden vaak meer rigou-

reuze maatregelen genomen. Te denken valt aan een grote stad als Greno-

ble waar slechts één kerk tot eucharistisch centrum is verklaard en alle an-

dere kerken zijn gedegradeerd tot kapel. Dergelijke verstrekkende kerkelij-

ke reorganisaties vinden gelukkig (nog) niet in Nederland plaats. 

Het aartsbisdom vindt de huidige situatie weliswaar zorgelijk, maar is be-

slist niet pessimistisch. Dát geluid dat de kardinaal in onze harten heeft 

meegegeven wil ik als penningmeester bij deze gelegenheid graag aan u 

doorgeven. 

Robert H.C. Wessels Penningmeester HH. Martha en Maria parochie 
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PS:  

Graag wil ik u allen bij deze danken voor uw bijdragen hetzij in de vorm 

van de gezinsbijdrage, wekelijkse collectes of anderszins. Om misverstan-

den te voorkomen wil ik tevens bevestigen dat uw bijdragen ten gunste van 

uw locatie komen. Wellicht mag ik u er op attent maken dat uw schenkin-

gen volledig fiscaal aftrekbaar zijn indien uw betalingen onder een notari-

ele schenkingsakte worden gedaan. De kosten van de notaris worden door 

de parochie gedragen. Uw locatiebestuur of secretariaat adviseert u graag 

en kan ook desgewenst een notaris aanbevelen. Een andere wijze van fis-

caal voordelig schenken kan via www.schenkservice.nl 

 

Samen in de naam van Jezus … door Maria 
 

Bericht vanuit de pastoraatgroep. 
 

Op zaterdagavond 25 augustus hebben we aan het einde van de  

H. Mis afscheid genomen van priester Loozekoot. Hij heeft per 1 septem-

ber een nieuwe benoeming gekregen. Wij bedankten hem en gaven hem 

het boekje ”de Rozentuin” van Thomas à Kempis. 

Maar priester Loozekoot bedankte ook ons. Hij heeft zich zeer thuis ge-

voeld binnen onze gemeenschap en vooral de vieringen in de dagkapel als 

zeer bijzonder ervaren.  

Door het vertrek van priester Loozekoot moest het vieringenrooster aange-

past worden. U zult em. pastoor Kolkman en priester Oldenampsen weer 

vaker hier zien. Wij zijn dankbaar dat zij direct bereid waren om de open 

plekken in te vullen. 

Op donderdag 27 september zal pastoor Huitink opnieuw de H. Mis om 

10.00 uur in de Waker (naast de Nicolaaskerk) in Eemnes vieren. Daarmee 

vervalt de H. Mis bij ons van 8.45 uur. Iedereen is welkom in Eemnes. Wie 

geen vervoer heeft kan eventueel met de pastoor meerijden. Er zijn drie 

plaatsen vrij. Maar misschien kan men ook onderling iets regelen om sa-

men naar Eemnes te gaan. 

Voor hen die echt niet naar de H. Mis kunnen gaan is er om 8.45 uur een 

Woord en gebedsviering in onze dagkapel. 
 

http://www.schenkservice.nl/
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Nogmaals de zieken-dag op 18 oktober. Samen met de Maria Koningin en 

de H. Nicolaas uit Eemnes wordt deze dag georganiseerd. Men is druk be-

zig om medeparochianen uit te nodigen. Omdat we ongeveer 40 gasten 

kunnen ontvangen, begrijpt u dat niet een ieder aan deze dag kan deelne-

men. We vragen uw begrip hiervoor. Natuurlijk is iedereen uitgenodigd om 

deel te nemen aan de H. Eucharistie, die om 10.00 uur zal beginnen. 

Op 10 september zijn alle pastoraatgroepen en locatieraden voor een im-

pulsdag in de Sleutel in Soest bijeen geweest. Het pastorale team en het 

bestuur waren hierbij aanwezig. Iedere locatie van de HH. Martha en Maria 

parochie heeft zich gepresenteerd. Daarbij kwamen de sterke en de zwakke 

kanten van de locaties naar voren. Er was tijd voor onderlinge uitwisseling 

tijdens de lunch. ’s Middags heeft iedere locatie n.a.v. vragen van het pas-

tores team gebrainstormd over; hoe we het werk van de nieuwe parochie 

gestalte kunnen geven. Maar ook over de samenwerking met het team bij 

iedere locatie. Bovendien moesten we een speerpunt bedenken voor het 

komende jaar om met andere locaties samen te gaan werken. 

Wij kozen voor een korenmiddag in het kader van ”Het Jaar van het ge-

loof.” Hierover zullen we met de koren contact opnemen. U zult hier vast 

nog meer over gaan horen. 

De H. Nicolaas uit Baarn neemt een aparte plaats in omdat we Eucharis-

tisch centrum zijn. Dit wil onder andere zeggen dat wij iedere zondag de 

Eucharistie vieren, wat vele locaties niet meer hebben. Wel zullen we met 

elkaar bekijken hoe wij nog meer open kunnen zijn naar de andere locaties. 

30 september wordt een bijzondere dag voor Khorbechof Alhaluf. Tijdens 

de H. Mis zal hij door het H. Doopsel en het H. Vormsel in de Rooms-

Katholieke Kerk worden opgenomen. 

Hij zal als doopnamen krijgen: Gabriel Petrus Johannes Maria. Voortaan 

zal hij Gabriel heten. 

Na afloop is er koffie/thee in het Trefpunt, waar u hem kunt feliciteren. 
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Liturgie 

OKTOBER – ROZENKRANSMAAND 

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

krans gebeden in de dagkapel. De aanbidding op de donderdagavond ein-

digt in deze maand om 19.30 uur. 

Het rozenkransgebed is zo eenvoudig, maar je moet er wel vertrouwd mee 

zijn. De eerste keren vraag je je af: wat zit ik toch te doen? Telkens die 

Weesgegroetjes, eer aan de Vaders en Onze Va-

ders bidden is geest- dodend. Maar eenieder die 

verder durft te bid- den, zal tot de ontdekking 

komen dat je in die herhaling van die gebeden los 

kunt komen. Los van de ogenschijnlijke ’sleur’ van 

de herhaling, los van de dagelijkse beslommerin-

gen die vaak veel aandacht eisen en je bijna in 

een ijzeren greep houden. Het rozenkransgebed werkt bevrijdend. (pastoor 

Huitink in Kerkvenster jrg. 44, nr. 13) 

 

5 oktober 10.00 uur       H. Mis voor ouderen 

De 10
e
 eerste vrijdag van de maand 2012. De ouderen zijn van harte wel-

kom in de kerk voor de Eucharistieviering. Na de H. Mis wordt u in het 

Trefpunt verwacht voor een gezellige afsluiting van deze morgen. 
 

Verkondiging  jeugd 

 

Vrienden van Jezus. 

26 september, 3 en 10 oktober 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???  
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Misschien is het nu de tijd om deze dag in het weekprogramma op te ne-

men! 

 

11 Oktober Opening van het ”Jaar van het geloof” 
 

Geloof is een geschenk van God dat Hij in ons hart legt. 
 

Paus Benedictus XVI heeft in zijn brief Porta Fidei, Poort van het Geloof, 

een nieuw en belangrijk initiatief aangekondigd.  

Ter gelegenheid van de vijftigste verjaardag van de opening van het Twee-

de Vaticaans Concilie en om de publicatie van de Catechismus van de Ka-

tholieke Kerk (1992) te gedenken, heeft hij een ”Jaar van het Geloof” aan-

gekondigd. Een jaar dat zal duren van 11 oktober 2012 tot en met 24 no-

vember 2013. 
 

In zijn brief laat de paus ons o.a. weten: 

Vanaf het begin van mijn ambt als opvolger van Petrus heb ik herinnerd 

aan de noodzaak de weg van het geloof opnieuw te ontdekken om steeds 

duidelijker de vreugde en het hernieuwde enthousiasme van de ontmoeting 

met Christus te belichten … 

De bezinning op het geloof zal intensiever moeten worden om allen die in 

Christus geloven, te helpen hun instemming met het Evangelie bewuster te 

maken en te versterken … 
 

In verbondenheid met de Wereldkerk willen wij het ”Jaar van Geloof” ook 

in onze gemeenschap met elkaar vieren.  

We sluiten met ons program aan op dat van Rome, zowel op gebied van 

liturgie, als op dat van diaconie en catechese. Zo hopen we ons samen te 

bezinnen op ons geloof, de vreugde ervan te herontdekken opdat ook wij 

enthousiaste getuigen worden door de liefde waarmee Jezus ons hart vult. 
 

Iedereen is van harte welkom bij de Opening op 11 oktober 
 

19.00 uur Plechtige Eucharistieviering. 

   Aansluitend is er Aanbidding, tot 20.30 uur. 

20.30 uur Ontvangst in het Trefpunt. 

  Presentatie van het ”Jaar van het Geloof”. 
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Kinderpagina  
 

7 oktober Wereldmissiedag voor kinderen. 
  

Overal ter wereld helpen kinderen andere kin-

deren. Dat doen ze door bijvoorbeeld wat spaar-

geld op zij te leggen en dat in een zakje  

voor Missio te doen.  

Dit jaar helpen we kinderen in Senegal. 
 

Kinderen bidden voor kinderen. 
God wij bidden voor alle mensen die lijden. 

Elke dag sterven duizenden mensen. De oorzaken zijn oorlog, hongersnood 

en natuurrampen. Kinderen zijn zonder familie.  

Zij hebben honger en dorst. Families vluchten om een plek te vinden waar 

ze beschermd zijn. 
 

Help ons God, 

Een wereld te bouwen, waarin iedereen goed kan leven.  

Een wereld waarin iedereen als een roos kan bloeien.  

Een wereld waarin niemand meer huilt en geen oorlog meer is. 

Een wereld, waarin iedereen in vrede met elkaar danst en zingt. 
 

Uit de Marie-Jeanne-School; St.Anne, Thiès, Senegal. 
 

Jezus zegt: 
 

”Alles wat je doet voor een ander, doe je ook voor Mij.” 
 

 

 

Zullen wij deze 

kinderen helpen? 
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28 september 20.00 uur    ouderavond Vormselvoorbereiding 

De samenvoeging van de parochies in ons bisdom tot grote parochies heeft 

ook zijn invloed op de Vormselvieringen en dus op de voorbereiding hier-

op. We zullen hier vanavond met u over in gesprek gaan.  

We hebben de ouders van de kinderen, die voor het Vormsel in aanmerking 

komen al persoonlijk benaderd, maar het kan zijn dat er ouders zijn, die 

hier meer over willen weten. U bent van harte welkom. 

Gabriëlle Nieuwenhuis en Aleide Nieuwenhuys-Vooren, tel. 030-2283015. 

 
1 Oktober 18.45 uur.                                                   Kinderclub 
 

Heb je dit jaar je Eerste Heilige Communie gedaan? 

Ben je nog te jong voor het ontvangen van het H. Vormsel? 

Ben je een vriend of vriendin van Jezus, en zit je in groep 4, 5, 6 of 7 van 

de basisschool? 

Wil je Jezus beter leren kennen? 

Wil je samen met andere jongens en meisjes op ontdekkingstocht naar de 

Blijde Boodschap van Jezus? 

Dan ben je van harte welkom bij de Kinderclub. 

Vanaf 1 oktober komen we iedere maandag bijeen in het Trefpunt. 

Tot dan! 

Hartelijke groeten van mevr. Cissy en mevr. Rosalien. 

 

Verkondiging  volwassenen 

 

1 oktober 20.00 uur                           Thema-avond 
Het Jaar van het Geloof is uitgeroepen omdat 50 jaar geleden het Tweede 

Vaticaans Concilie begon maar ook omdat 20 jaar geleden de Catechismus 

van de Katholieke Kerk uitkwam.  

De paus, die tevens mede auteur van de Catechismus is, heeft opgeroepen 

dit boek te openen. Dat gaat pastoor Huitink doen. Wanneer u een Cate-

chismus hebt, brengt u deze dan mee. Op de avond zelf zijn er nog twee te 

verkrijgen. 

Wanneer u al vaker op de thema avonden bent geweest, brengt u eens een 

ander mee! Nog nooit geweest maar wel nieuwsgierig, U bent van harte 

welkom! 
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2 oktober 10.00 uur     Koffieochtend ouders van jonge kinderen 

Je zult maar rijk zijn, alles hebben wat je hartje begeert. Je kunt feesten, 

plezier maken,  de bon vivant uithangen …totdat….een oorlog je treft en je 

op bed belandt. En dan….. 

Het leven van de H. Franciscus staat centraal. Net op tijd, want 4 oktober is 

het dierendag. Maar wat heeft dat met elkaar te maken? Om tien uur staat 

de koffie klaar en kleine kinderen horen erbij! 

Om 11.30 uur zijn we klaar, zodat u op tijd bij school kunt staan. 

 

9 oktober 13.00 uur        Meditatie door p. Bots S.J. 
Na een onderbreking wegens een fysiek ongemak, herneemt pater Bots 

weer de meditaties met vandaag als thema: 

Jezus bidt in eenzaamheid. 
De meditatie wordt gevolgd door een korte aanbidding en een Eucharistie-

viering. Er is gelegenheid tot het ontvangen van het sacrament van Boete 

en verzoening. 

 

10 Oktober 10.00 uur           …in ’t Voetspoor van Maria … 

Morgen 11 oktober begint het Jaar van het Geloof. Op de vijftigste verjaar-

dag van de opening van het Tweede Vaticaans Concilie. Waarom roept de 

paus dit jaar uit? Wat wordt er in dit jaar gedaan? Hoe gaat de Nicolaas 

Baarn hier mee aan de slag? 

Samen gaan we ons verdiepen. 

 

Diaconie 
 

21 en 22 oktober                                            Collecte wereldmissiemaand 

Missio Wereldmissiemaand 2012: Senegal 

Senegal 

Senegal is een republiek in West-Afrika en staat dit jaar centraal in Missio 

Wereldmissiemaand. Het is ongeveer vijf keer zo groot als Nederland 

(196.722km2). Er wonen ongeveer 13 miljoen mensen van verschillende 

bevolkingsgroepen, zoals: Wolof, Peul, Sérèr en Toucouleur. 93% van de 

mensen is moslim, slechts 7% is christen van wie de meeste katholiek zijn 

(ruim 600.000). 
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Visserij 

De voornaamste bron van inkomsten is de visserij. De Atlantische Oceaan 

is een visrijk gebied. De vissers hebben steeds meer last van concurrentie 

van grote visbedrijven die met hun enorme sleepnetten de vissen met dui-

zenden uit zee halen. De Senegaalse vissers kunnen niet genoeg vis vangen 

om van te leven. 

Emigratie 

Veel jonge mensen vertrekken naar Europa, waar ze werk hopen te vinden. 

Het is hun droom waarvoor ze alles riskeren: vele dagen op zee in een 

kleine vissersboot. Veel van hen overleven het niet. In parochies worden 

informatiebijeenkomsten georganiseerd om men te waarschuwen voor de 

gevaren en hen ertoe te bewegen in Senegal te blijven. 

Vrouwenbesnijdenis 

Zuster Christine NGOM strijdt tegen vrouwenbesnijdenis. Hoewel het of-

ficieel verboden is in Senegal, komt het nog vaak voor. Zuster Christine 

heeft langzaam het vertrouwen van de dorpelingen gewonnen. Samen met 

haar team gaat ze de dorpen langs om de mensen bewust te maken van de 

lichamelijke en psychische gevolgen van genitale verminking. 

Opvang vrouwen en kinderen 

In Dakar hebben de zusters van de Goede Herder een opvanghuis voor 

vrouwen en kinderen. Zuster Yvonne Clémence Barbara begeleidt de 

vrouwen tijdens hun zwangerschap en verzorgt samen met hen de baby’s. 

De vrouwen volgen in het opvanghuis cursussen handenarbeid, koken, 

wiskunde, boekhouding en Frans. Zo kunnen ze beter in hun eigen onder-

houd voorzien. 

Katholieke Kerk 

Senegal heeft 7 bisdommen, waaronder het aartsbisdom Dakar. Kardinaal 

Théodore Adrien Sarr is de aartsbisschop. Er zijn ongeveer 143 parochies. 

Senegal is overwegend islamitisch. Kerk en staat zijn in de grondwet ge-

scheiden. De moslims zijn vooral georganiseerd via Broederschappen. 

Moslims en christenen leven vreedzaam naast en met elkaar. De katholieke 

Kerk doet veel in het onderwijs en de gezondheidszorg. 

Onderwijs 

Ongeveer 60% van de volwassenen in Senegal is analfabeet. De regering 

en de Katholieke Kerk proberen meer kinderen naar school te laten gaan en 

ze ook langer op school te houden. Het ontbreekt nog vaak aan geld. Dat 



 

 13 

betekent weinig onderwijzers, scholen en schoolboeken. Zuster Rita Marie 

Coly geeft catechese aan de kinderen van de katholieke school in Saint 

Louis. 

MISSIO is geheel afhankelijk van vrijwillige bijdragen en donateurs en 

ontvangt geen subsidie van de overheid. 

 

Wilt u het werk van MISSIO steunen? 

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. Martha en 

Maria-H. Nicolaaskerk Baarn o.v.v. Missie en Ontwikkeling 

.  

Wordt in onze gezinnen nog stilgestaan bij de diepere waarden van het 

leven? Vroeger werd elke dag gebeden enz. Wat kunnen we nu nog doen 

om het religieuze een plaats te geven in het leven van elke dag? 

Een vraag voor heel wat mensen die God toch een plaats in hun leven zou-

den willen geven. 

De Gerarduskalender wil een hulpmiddel zijn om de oppervlakkigheid te 

doorbreken. De kalender biedt voor elke dag diepgang via spreuken, bijbel- 

en bezinningsteksten, gebeden enz. en is ook verluchtigd met puzzels, inte-

ressante informatie, praktische tips en vele moppen. Een inspiratiebron 

voor elke dag. In steeds meer gezinnen is het voorlezen van de dagtekst 

van de Gerarduskalender een vertrouwd begin van de dag. 

Deze kalender wordt dan ook van harte bij u aanbevolen. 

De kalender voor 2013 is verkrijgbaar bij: 

Dhr. B. Hagen Mw. M. Burgman 

Hartweg 45, Soest Eemstraat 11, Baarn 

tel: 6021441 tel: 5430054 

De kalender is ook verkrijgbaar na de H. Mis achter in het portaal. 

Kosten kalender: € 5,95 (inclusief schild) 

 

De Miva-collecte heeft € 310,00 opgebracht, waarvoor hartelijk dank. 

Voor diepgang in het leven be-

staat de Gerarduskalender! 
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Gemeenschap  
 

26 september 19.00 uur          RKVB 

Het verenigingsjaar 2012-2013 van de R.K. Vrouwen Baarn start van-

avond met Eucharistieviering, door pastoor Huitink in de dagkapel gecele-

breerd. Aansluitend vindt de jaarvergadering in het Trefpunt plaats. 

Na de pauze vertelt onze plaatsgenoot mevrouw Hélène Steenhof-Plasmans 

over het ontstaan en het creëren van haar bronzen beelden.  

Het bestuur rekent op uw komst.  

 

Restauratie 

 

Zaterdag 29 september 15.00-17.00 uur                         BBQ 

Talenten-actie 2012 

Op zaterdag 29 september a.s. tussen 15.00 en 17.00 uur is het zover. 

6 mei j.l. hebben wij een beroep op u gedaan en is de Talenten-actie van 

start gegaan. We hebben u uitgedaagd en u hebt, ieder op zijn eigen wijze 

zijn/haar Talenten waargemaakt. Door acties die zijn georganiseerd, maar 

ook individueel hebt u misschien leuke acties op touw gezet. We zijn be-

nieuwd naar het resultaat en willen dat graag van u horen.  

Dus we nodigen u uit om onder het genot van een gezellig BBQ en een 

glaasje wijn uw Talenten-envelop zaterdag 29 sept. tussen 15.00 en 17.00 

uur weer in te leveren. We hopen op een grote opkomst. 

Laten we onze kerk afmaken we zijn er bijna. Mocht u die dag niet in de 

gelegenheid zijn om de envelop af te leveren dan kunt u dat alsnog doen bij 

mevr. Nouwen, Kerkstraat 21 of het bedrag storten op bank rekening. 

13.98.87.393 t.n.v. de Stichting Restauratiefonds Nicolaaskerk Baarn, 

o.v.v. Talenten-actie. 

U komt toch ook? 

Bij voorbaat hartelijke dank. 

 

23 november 2012 
Zet deze datum alvast in uw agenda! 

Vrijdag 23 november willen wij in het groen paviljoen op het Bomencen-

trum een geweldige veiling organiseren. 
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Daarvoor zoeken wij nog heel veel mooie artikelen…Helpt u ons? 

Voor informatie: mevr. Nouwen tel. 541.66.94 

 

Oecumene 

 

CAFE PENSÉE SEIZOEN 2012 - 2013 
 

Café Pensée is een plek waar een gedachtewisseling plaats vindt in het 

grensgebied van geestelijk leven en maatschappelijke vragen. Het is een 

plaats van ontmoeting, voor wie maar wil, om door te praten na de inlei-

ding op een thema. Het is een plaats waar pianomuziek klinkt en de bar 

open is. 

Elke eerste vrijdag van de maand, te beginnen in oktober. Het is het tweede 

seizoen van Café Pensée. Café Pensée is een initiatief van de Raad van 

Kerken - Baarn. Het vindt plaats in de foyer van theater De Speeldoos, 

Rembrandtlaan 35 te Baarn, van 16.30 - 18.00 uur.  

 

5 oktober 16.30 – 18.00 uur  Cafe Pensée                  De Speeldoos 

Thema: ”Religie in de publieke ruimte” 

Is de samenleving gebaat met godsdienst achter de kerkdeur? 

Gedachten van Dr. Arjan Plaisier, secretaris van de Protestantse Kerk in 

Nederland. 

Van harte aanbevolen. 

 

DE PAUS EN ZIJN GEBEDSINTENTIES 

 

 

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. 

http://www.katholiek.org/pictures/wapen-b16-groot.gif
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Voor de maand oktober: 
Dat de Nieuwe Evangelisatie voortgang mag vinden in de vanouds christe-

lijke landen. 

Dat de viering van Wereldmissiedag mag leiden tot een hernieuwde inzet 

voor de evangelisatie. 

 

 
 

In het weekeinde na beide H. Missen geopend. 

In oktober speciaal aandacht voor Maria. 

  

Nieuwe aanwinsten van Henry Nouwen: 

Brood voor onderweg 

Een levende herinnering 

Wijsheid uit de woestijn 

Pelgrimage 

Even alleen 

 

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.). 

24 september  Bijbellezen III 20.00 uur. 

25 september  α-cursus avond 3 18.45 uur. 

26 september  Vrienden van Jezus 08.00 uur. Zie blz. 7. 

   RKVB 19.00 uur. Zie blz. 14. 

28 september  Ouderavond Vormsel 20.00 uur. Zie blz. 10. 

29 september  Voorbereiding E. Communie. 08.30 uur.  

   Talentenactie 15.00 uur. Zie blz. 14. 

30 september  Teen Challenge Night: 19.00 uur.  

Doelen en dromen. 
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1 oktober     Kinderclub 18.45 uur. Zie blz. 10. 

   Thema-avond 20.00 uur. Zie blz. 10. 

2 oktober  Koffieochtend  10.00 uur. Zie blz. 11. 

   α-cursus avond 4 18.45 uur. 

3 oktober  Vrienden van Jezus 08.00 uur.  

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

4 oktober  Bijbellezen I 10.15 – 11.45 uur.  

5 oktober  H. Mis voor ouderen, aansluitend social. Zie blz. 7. 

   Café Pensée 16.30 uur. Zie blz. 15. 

8 oktober  Kinderclub. 18.45 uur.  

9 oktober  Meditatie Pater J. Bots S.J. 13.00 uur. Zie blz. 11. 

α-cursus avond 5 18.45 uur. 

10 oktober  Vrienden van Jezus 08.00 uur. 

   In ’t Voetspoor van Maria 10.00 uur. Zie blz. 11. 

11 oktober  Bijbellezen II 09.30 uur. 

   Opening Jaar van het geloof Zie blz. 8. 

13 oktober  Voorbereiding E. Communie 08.30 uur. 

14 oktober  Zaalvoetbaltoernooi!!! Jongeren. 

23 november  veiling t.b.v. restauratie!!!  
   

Repetitie koren: 

Kinderkoor de Kerkuiltjes: vrijdags  19.00 uur.  

Volkszangkoor       : donderdags  18.15 uur. 

Cantate Domino       : donderdags 19.30 uur. 

Familiekoor        : 5 oktober  

  

AGENDA H.H. MISSEN & VIERINGEN 
 

zaterdag        22 sept. 19.00 uur H. Mis.   

zondag          23 sept. 25
e
 zondag door het jaar. 

 10.00 uur Hoogmis Missa quator vocum ”Exsultate 

Deo”, F.Cosset. 

zaterdag        29 sept. 19.00 uur H. Mis. 

zondag          30 sept. 26
e
 zondag door het jaar. 

 10.00 uur Hoogmis. Gregoriaans mis XI.  

vrijdag            5 okt. 10.00 uur. H. Mis voor ouderen. Zie blz.  
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zaterdag          6 okt. 19.00 uur H. Mis met samenzang.  

zondag            7 okt. 27
e
 zondag door het jaar. 

10.00 uur Hoogmis Missa in honorem Sti. Joannis de 

Deo, kl. Orgelmesse, J. Haydn. 
 

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.  

 

Oktobermaand, rozenkransmaand: maandag t/m vrijdag om 19.30 uur ro-

zenkransgebed. Donderdags tot 19.30 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 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  

 

  

   
 

  
 

 
  

 
 

Laat het ons weten, dan kunnen wij er aandacht aan besteden. 
 

 

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? 

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

Martha en Maria-H. Nicolaaskerk Baarn:  bankrekening  30.47.04.733 

Martha en Maria-H. Nicolaaskerk Baarn Gezinsbijdrage: 30.47.24.858 

Stichting Restauratie Nicolaaskerk:     bankrekening         13.98.87.393 

 
 

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. U typt kerkvenster.nicolaasnet.nl in de adresbalk van de internetpagi-

na. 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. 

 

www.nicolaasbaarn.nl 
 

Kopij Kerkvenster nr. 45-12 van 13 okt.- 17 nov. uiterlijk 1 okt.  

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

