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HH. Martha en Maria Parochie 

 

Locatie H. Nicolaas Baarn 
 

Hoe staat het nu? 
 
 
 

Baarn, 5 oktober 2012 
 
Beste medeparochiaan, 
 
Een bijzondere uitnodiging voor U.  
Zoals u weet vormt onze geloofsgemeenschap alweer enige tijd, samen met de zeven andere 
gemeenschappen, de HH. Martha en Maria Parochie. 
Dat heeft de nodige veranderingen met zich mee gebracht. Het hoe, wat en waarom is niet altijd 
duidelijk voor iedereen en roept de nodige opmerkingen en vragen op. 
 

Zo is pastoor Huitink er niet alleen voor ons, maar voor alle acht geloofsgemeenschappen. 
Er is een nieuw kerkbestuur gekomen voor de gehele HH. Martha en Maria Parochie.  
We heten geen H. Nicolaasparochie meer, maar locatie H. Nicolaas Baarn.  
Het ons vertrouwde kerkbestuur is gewijzigd in een Locatieraad en een Pastoraatgroep. 
Bovendien hebben we te maken met liturgische veranderingen, en is de locatie H. Nicolaas Baarn 
door het bisdom aangewezen als Eucharistisch centrum. 
En zo kunnen wij, maar u zelf waarschijnlijk ook, nog vele aanvullingen hierop geven. 
 

Maar ondanks alle veranderingen, blijft Jezus, onze Heer, ons mensen bijeen roepen om samen 
Kerk te zijn, om samen het geloof te beleven en te vieren.  
Ieder wordt door Hem geroepen om zijn of haar steentje bij te dragen aan de opbouw van zijn 
Kerk, dus ook aan de opbouw van onze plaatselijke geloofsgemeenschap. 
 

Daarom willen pastoor Huitink, leden van Kerkbestuur, Locatieraad en Pastoraatgroep heel graag 
met u in contact komen, gewoon om even bij te praten. 
Hoe staat het nu? Wat gaat er goed? Wat kan beter? Wat zijn onze verlangens? 
 

Heeft u ideeën, opmerkingen, vragen …. 
… dan bent u van harte welkom op de zogenaamde bijpraatavond, die gehouden wordt op 
 

Maandag 12 november a.s. in het Trefpunt  
20.00 uur – 21.30 uur. 

 

We hopen oprecht dat u komt, samen met vele andere parochianen, om uw stem te laten horen.  
Luisteren naar elkaar. Omzien naar elkaar. Samen zijn we Kerk, samen sterk in de naam van Jezus. 
 

Hartelijke groet, namens de voorbereidingscommissie, 
 

Rosalien Knapen-Leus, 
Lid Pastoraatgroep H. Nicolaas Baarn  
ramknapenleus@hotmail.com  035 5420234 
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