
    
 

 

         

  

  

 

 

 

 
Jaargang 45, nr. 12 van 13 oktober- 17 november 

 

Dromen van M25…werken van Barmhartigheid 

 

De eerste herfststorm 2012 hebben we alweer gehad en sindsdien is onze 

regio verstoken gebleven van mooi weer. Voor velen roept het een gevoel 

van aanstaande gezelligheid en saamhorigheid met kaarsjes en een open-

haardvuur op. Voor ook velen zijn deze donkere dagen een bron van ver-

driet en eenzaamheid. Ieder jaar vraag ik mezelf weer af: hoe kunnen we 

die twee met elkaar in contact brengen? Denkend aan de zeven werken van 

barmhartigheid zou het toch ieders verlangen moeten zijn om elkaar tot 

steun te zijn? De zeven werken van barmhartigheid zijn ontleend aan één 

van de gelijkenissen van Jezus (Matteüs 25 :  31 - 46).  

Het zijn:  ’de hongerigen te eten geven’ 

    'de dorstigen te drinken geven’   

’de vreemdelingen herbergen’   

’de naakten kleden’   

’de zieken verzorgen’   

’de gevangenen bezoeken’   

’de doden begraven’. 

Eerlijk gezegd zijn het eigenlijk zeer voor de hand liggende handelingen. 

Toch moeten we ook erkennen dat het niet zo eenvoudig is om die zeven 

werken van barmhartigheid in de praktijk te brengen. Overal zijn parochia-

nen druk doende om mensen te bezoeken en noden te verlichten. En dat 

wordt zeer gewaardeerd. Met overgave en enthousiasme verrichten zij hun 

dienstwerk. Wanneer een van hen uitvalt is het niet eenvoudig om een 

nieuwe vrijwillig(st)er te vinden. Wat ik hiermee wil zeggen is eigenlijk 

dat die werken van barmhartigheid vaak, misschien wel te vaak, rust op de 

Kerkvenster  
- informatieblad van de H. Nicolaas geloofsgemeen-
schap te Baarn, behorend tot de HH. Martha en Maria 
parochie-   
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schouders van een nog veel te kleine groep parochianen die veelal ouder 

zijn dan 60 jaar. 

Daarom wil ik u in deze column een zeer mooi initiatief onder de aan-

dacht brengen waarbij jongeren een sleutelrol spelen.  

In Delft werd in 2003 gestart met een nieuwe vorm van diaconaal jonge-

renwerk, dat al snel de naam M25 (M twentyfive, naar Mattheus 25) kreeg. 

De jongeren van M25 zetten zich op allerlei manieren in voor mensen in 

de knel. In Delft bijvoorbeeld voor dak- en thuislozen, verslaafden, oude-

ren, de Goede Doelenwinkel, enz. Deze formule sloeg goed aan en mo-

menteel telt de groep al 30 jongeren. 

De toenmalige bisschop Mgr. A. van Luyn sdb van het Bisdom Rotterdam 

(waar Delft onderdeel van is) heeft dit initiatief tot speerpunt van beleid 

gemaakt. Inmiddels is de vonk van enthousiasme overgeslagen naar andere 

bisdommen, ook naar ons aartsbisdom.  

Op maandag 13 februari jl. is de website www.mtwentyfive.nl live gegaan. 

Op deze website staat informatie over de M25-jongerengroepen die zich op 

vele plaatsen in diverse bisdommen inzetten voor mensen in de knel, zoals 

daklozen, verslaafden, vluchtelingen, verstandelijk gehandicapten, zorgbe-

hoevende ouderen en ex-gevangenen. De nieuwe website is een gezamen-

lijk initiatief van het Aartsbisdom Utrecht en het Bisdom Rotterdam. 

 

Een M25-groep richt zich op jongeren van 12 t/m 18 jaar die tot een paro-

chie of samenwerkingsverband van parochies horen. Bij vele groepen zijn 

ook jongeren aangesloten die niet Rooms-Katholiek zijn. Parochies kunnen 

een M25-groep in het leven roepen als vervolgproject op het H. Vormsel 

en ook bestaande jongerengroepen in parochies kunnen kiezen voor het 

M25-concept. Daarnaast is er de optie om, bijvoorbeeld via scholen, een 

bepaalde leeftijdsgroep breed uit te nodigen. Diverse jongerengroepen zijn 

ook actief op Facebook. 

 

Ik droom er voorzichtig van dat in de locaties van onze Martha en Maria 

parochie ook dergelijke groepen van jongeren gaan ontstaan die heel con-

creet handen en voeten gaan geven aan de zeven werken van barmhartig-

heid. Wie durft hierin het initiatief te nemen? 

 

Pastoor Ton Huitink 

http://www.m25delft.nl/
http://www.mtwentyfive.nl/
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MISINTENTIES 
 

zo   14 okt. Voor alle overleden familieleden/ fam. Schothorst/ Joanna 

Averdijk-Nijland/ Mevr. Adriënne Buise/ Gerard en Marian 

Boersma/ overl. ouders Bonekamp/ overl. fam. Vlaming/ 

overl. ouders Kuijer-Hasselbach. 

vrij  19 okt. Aart Hoogeboom.      

za    20 okt. Overl. ouders Hart-Mak.  

zo    21 okt. Overl. ouders Bonekamp/ overl. fam. Vlaming/ Gerard en 

Marian Boersma/ Tiny de Rijk en dochter Mariëlle/ overl. 

ouders Ansinger-de Lange en hun zoon Paul. 

zo    28 okt. Niek Bonekamp/ fam. Schothorst/ overl. familieleden en be-

kenden/ overl. fam. Vlaming/ overl. ouders Bonekamp/ Ge-

rard en Marian Boersma/ Gerardus Voskuilen/ Gerard Haas. 

vrij   2 nov. 10.00 uur: Voor de vrijwilligers van het R.K. Ouderenwerk 

Baarn/ Mevr. Adriënne Buise. 

 19.00 uur: Overl. ouders Van Lierop-Vos/ Bob, Marguerite en 

Benoît Nieuwenhuys/ overl. ouders Averdijk-Nijland en 

overl. ouders Van Duuren-Tiemessen/ Johan Verdegaal en 

fam. Van der Zon.  

za     3 nov. Marie Agnes Manders-Russel/ overl. ouders en fam.    

zo     4 nov. Voor overledenen van de Gemeente/ fam. Bouwmeester-

Hartman/ Gerhardus van Duuren/ overl. ouders Bonekamp/ 

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

rian Boersma/ Elise Brandt-van Weede/ Petrus Wilhelmus 

Diekman/ Piet Ruigrok.   

za   10 nov. Overl. ouders Daselaar-Hool. 

zo   11 nov. Mej. Van Lilaar/ fam. Schothorst/ Mevr. Adriënne Buise/ 

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

rian Boersma.   

 

PAROCHIEKRONIEK 

 
Gedoopt 
Thomas Daan, zoon van de heer en mevrouw Van Mulligen-van de Belt 
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Door Doopsel en Vormsel in de Kerk opgenomen: 
Khorbechof Alhaluf Nub.  

 
ADMISSIO JOOST BANEKE 
Zaterdag 20 oktober om 11.00 uur zal de priesterstudent Joost Baneke tijdens een 

pontificale Eucharistieviering in de St. Catharinakathedraal te Utrecht de Admis-

sio, de toelating richting wijding, ontvangen. 
 

MEDEDELINGEN 
 

Van de bestuurstafel 
 

Onlangs sprak Pastoor A. Huitink in de aanvang van de Eucharistieviering, 

naar aanleiding van het Evangelie van die dag, over het zich verstaan met 

elkaar. Een uitdrukking die veel meer inhoudt  dan communicatie. Je be-

grijpt elkaar, je maakt je voor elkaar verstaanbaar, begrijpelijk, daar doe je 

je best voor. Je staat open voor elkaar en voor de intentie waarmee de an-

der iets doet. Er zit ook het woord verstandhouding in, je staat samen, in je 

opdracht, in wat je bezig houdt, wat je bezielt, waar je in gelooft, waar je 

voor staat. Waar je met elkaar voor staat in onze Martha en Maria Paro-

chie.                                                                                         

Is de fusie nu al bijna twee jaar een feit,  de communicatie staat nog erg in 

de kinderschoenen en deze is onontbeerlijk en van essentieel belang om 

samen verder te kunnen gaan. Een fusieviering, de voorbereiding op de 

impuls-dag en de mooie impuls-dag zelf op zaterdag 8 september helpen 

bij het opbouwen van een goede communicatie.  

Echter, bij een impuls-dag en de voorbereiding daarvan  zijn ongeveer 80 

personen betrokken: voornamelijk personen die de locaties besturen en 

dragen. Maar wij zijn binnen de grote parochie wel met meer dan 20.000 

parochianen! Daar gaat het om. Hoe bereik je dié allemaal?                                                                                                                                                                                       

Een werkgroep Website is vorig jaar begonnen met het organiseren en 

bouwen van een website voor de  Martha en Maria Parochie. Die is er ge-

komen, verbonden met alle lokale websites. Deze overkoepelende website 

wordt thans verder uitgebreid en vormt straks een goede paraplu voor alle 

locaties, wiens websites ook aangepast worden in stijl, of zelfs helemaal 

vernieuwd, om beter aan te sluiten in het grote geheel.                                                                                                                                             
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Het voorstel, een jaar geleden, om te komen tot één nieuw parochieblad  

voor alle locaties, viel menigeen rauw op het dak. Begrijpelijk hecht ieder 

veel waarde aan eigen informatie en artikelen. De werkgroep Parochieblad, 

die vervolgens in het leven is geroepen, doet fantastisch werk. Dit wil zeg-

gen, dat naar alle waarschijnlijkheid wij begin volgend jaar, met elkaar een 

prachtig nieuw parochieblad zullen hebben.                                                                                                                                                                                      

Het bestuur heeft drs. Alexander  van den Eshof, die ook de initiator achter 

en bouwer is van de website, bereid gevonden de taak van projectleider 

Communicatie op zich te nemen. Hij heeft een commissie gevormd  met 

vertegenwoordigers uit alle locaties om zich te  buigen over de knelpunten 

rondom communicatie.                                                                                                                                         

Knelpunten in de  communicatie tussen locaties onderling, structuur en 

informatieverstrekking, richtlijnen, tal van communicatieproblemen komen 

aan de orde in een eerste vergadering. Een vraag die zich ook voordoet  

luidt: wie is wie, wie doet wat, in welke locatie, hoe verhouden zich de 

contacten  en wie kan hierover informatie geven. Thans wordt de laatste 

hand gelegd aan een boekje waarin voor alle locaties staat wie waarvoor 

verantwoordelijk is en wie men voor betreffende vragen en problemen kan 

benaderen. Bijvoorbeeld ook vragen over een begrafenis, het kerkhof, do-

pen, een huwelijk. Dit boekje zal worden verspreid onder de locatieraden 

en secretariaten van alle locaties. Deze informatie zal ook in Excel be-

schikbaar zijn voor intern gebruik, zodat snel en efficiënt informatie kan 

worden verstrekt en de juiste mensen kunnen worden benaderd en met el-

kaar in contact worden gebracht. Een hulpmiddel om meer duidelijkheid te 

scheppen in het grote netwerk van de verschillende locaties in onze grote 

parochie. Laten wij zorgen dat wij elkaar leren kennen en kunnen samen-

werken. De wil is er zeker om samen te werken als ook de bereidwilligheid 

om open te staan voor elkaar, dat hebben wij ook sterk tijdens de impuls-

dag ondervonden. Samen te staan in geloof  in de toekomst, elkaar te ver-

staan en  samen te werken aan de toekomst van onze parochie.                                                                                                                                                      

Dorothé Peek 
 

 

Bericht vanuit de pastoraatgroep. 
 

Wat een mooie viering hadden we met de opname door het H. Doopsel en 

het H. Vormsel in de Rooms-Katholieke Kerk van Gabriel Alhaluf. Ook 
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het ontvangen van de H. Communie aan het altaar was een indrukwekken-

de gebeurtenis. En wat was hij blij en gelukkig! 

Maar het feest is nog niet ten einde. Op 28 oktober en 4 november zullen er 

twee kleine kinderen tijdens de H. Eucharistie gedoopt worden. Beide ou-

derparen kiezen voor de Eucharistieviering omdat het kind bij de geloofs-

gemeenschap gaat horen en iedereen dit ook mag weten.  

Op 18 november zullen er 30 kinderen uit Wit-Rusland onze gast zijn. Zij 

zullen waarschijnlijk weer wat Russische liedjes voor ons zingen. Vanuit 

de leiding werd gezegd dat de Gezinsmis met de kinderen een hoogtepunt 

voor iedereen is tijdens hun verblijf in Nederland. Laten we hen gastvrij 

ontvangen! 

Pastoor Huitink is van maandag 22 oktober tot zaterdag 27 oktober afwe-

zig. Priester Vernooij zal deze week de Eucharistie met ons vieren.  

Pastoor Huitink zal op 15 november de H. Mis om 10.00 uur opdragen in 

de Waker, naast de H. Nicolaaskerk in Eemnes. Opnieuw wordt iedereen 

uitgenodigd om daar de Eucharistie mee te vieren, maar voor hen die echt 

niet kunnen is er om 8.45 uur een viering van Woord en Gebed in onze 

eigen kapel. 
 

Belangrijk bericht:  
Op 12 november a.s. is er een zogenaamde bijpraatavond voor alle mensen 

van onze geloofsgemeenschap. 

Wat dit inhoudt, kunt u lezen in de persoonlijke uitnodiging die bij dit 

Kerkvenster is ingesloten. Warm aanbevolen!  

 

Impuls-dag, een dag van uitstraling en warmte 

 

Zullen we voor volgend jaar samen een fietstocht 

uitzetten langs alle kerken van onze Martha en 

Mariaparochie? Ongeveer 60 kilometer, dat is 

niet voor iedereen te doen. Hier en daar een 

paardentram inzetten of een ander vervoermid-

del? Dit was een van de ideeën die ingebracht 

werden op de Impuls-dag, zaterdag 8 september, 

in De Sleutel in Soest.  
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Alle leden van de pastoraatgroepen, locatieraden, parochiebestuur en het 

pastoraal team waren uitgenodigd. We zaten met 50 mensen bij elkaar. 

Buiten scheen de zon volop, maar ook binnen was de sfeer weldadig. Henk 

Brussel leidde de dag, die door een klein groepje was voorbereid.  

Kennismaken 

De ochtend was vooral kennismaken met de verschillende geloofsgemeen-

schappen. Ze lieten stuk voor stuk zichzelf zien op een ludieke manier, 

maar met een serieuze ondertoon. De Maria Koningin met een dwarse pet 

op, de Nicolaas uit Baarn met de goedheilig man als patroon die op bezoek 

kwam bij ene Martha en Maria, druk doende met alles wat er in hun paro-

chie te doen was aan catechese en liturgie. Eemnes gebruikte de beamer en 

liet zien hoe levendig hun kerk is en hoe goed hun organisatie draaide met 

ruim 200 vrijwilligers. Maartensdijk kwam met het idee van de fietstocht, 

om van de samenwerking een concrete beleving te maken voor de gewone 

parochianen. Michaël-Laurens uit De Bilt kwam op in een stofjas met 

schoffel en koffiekan, omdat ze een gewone geloofsgemeenschap zijn, 

maar daar onder zat méér (o.a. verbondenheid met Malawi). De OLV uit 

Bilthoven kwam heel kleurrijk voor de dag met een wat grijze, actieve 

Martha en een bontgekleurde, eigenzinnige Maria. Soest en Soesterberg 

lieten met knotten wol zien wat voor netwerk er ontstaat, als je alle lijntjes 

en dwarsverbindingen in de gemeenschap in beeld brengt. Het raakte bijna 

in de knoop! 

Lunch 

Misschien wel belangrijker dan het programma was de informele ontmoe-

ting met elkaar in de middagpauze. Broodjes en lekkere soep, en ondertus-

sen praten met allerlei mensen van andere locaties. Buiten - onder het toe-

ziend oog van Petrus en Paulus - was het gezellig druk, want de meesten 

wilden ook wel even van de zon genieten. Allerlei vragen aan elkaar ge-

steld: Doen jullie al iets met Twitter en Facebook? Hoe draait jullie jeugd-

groep? Je had het net over een andere aanpak van het bezoekwerk - hoe 

doen jullie dat dan? Een leerhuis, wat houdt dat in? Hoe staat het er voor 

met onze financiën, meneer de penningmeester? Kunnen we het nog een 

tijdje uitzingen? 

Verbinding en diversiteit 

Na de lunch lieten pastores zien wat er al aan verbinding is gegroeid en 

opgebouwd. De samenwerking op gebied van catechese, de bedevaarten 
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naar Lourdes en Assisië/Rome; het roosteroverleg; de samenwerking van 

parochiebladen en de website; de fusie van de PCI’s; het overleg tussen 

pastores en pastoraatgroepen en de regelmatige ontmoetingen van het be-

stuur met de locatieraden. Langzaam maar gestaag worden we één paro-

chie. We wennen aan dat idee en gaan beseffen waar het goed is om samen 

te werken en wat je beter op de eigen locatie kunt blijven doen. Want kerk 

zijn de mensen, niet de gebouwen. Kerk zijn de gewone mensen die hun 

geloof met elkaar beleven, vieren en door willen geven. Ieders eigen kleur 

en klank, de grote diversiteit in onze parochie is soms lastig, maar is ook 

onze kracht. Er is voor elk wat wils, van welke kerkelijke kleur je ook bent. 

Die ruimte voor en met elkaar moeten we ook zien te behouden in de drie 

regio’s, waarin we samenwerken. Daar werd op geklonken met een glas 

water in een wijnglas. Het water werd weliswaar geen wijn, maar proefde 

fris en veelbelovend. En … er werd bij gezongen ’Mensen, veel geluk!’ 

Ideeën 

In een laatste ronde werden ideeën voor de komende tijd besproken: de 

fietstocht, een leerhuis, activiteiten voor ’jongeren’ tussen 30-50 jaar, het 

jaar van het geloof, een korendag. Allemaal plannen om uit te werken. Zo 

gaf deze dag een flinke impuls aan de samenwerking en gingen we bemoe-

digd en gesterkt weer op huis aan. Een dag met uitstraling en warmte, let-

terlijk en figuurlijk. 

F. Overbeek, pastoraal werker 

 

Liturgie 

 

21 oktober 10.00 uur             Gezinsmis 

 

 
thema voor de Gezinsmis: Wereldmissie-dag: Dienen zoals Jezus.  
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Tijdens deze H. Mis worden we aan het denken gezet over hoe we kunnen 

proberen te zijn als Jezus. Hij stond en staat altijd voor iedereen klaar, wij 

niet altijd en niet voor iedereen. Hij keek nooit naar waar iemand vandaan 

kwam of wat hij of zij had gedaan, wij vaak wel. En toch mogen we probe-

ren om God en elkaar te dienen zoals Jezus dat deed en……… Hij wil ons 

daarbij helpen. Speciaal op deze Missie zondag, waarop wij ook denken 

aan de mensen in Senegal. 

Voor de allerkleinsten is er crèche in het Trefpunt, waar uw kindje ook 

tijdens de mis gebracht mag worden. 

Na de Mis is er weer koffie /thee /limonade met iets lekkers in het Tref-

punt. 

 

28 oktober 16.30 uur          MARIAVIERING 

De maand oktober wordt van oudsher ”rozenkransmaand” genoemd. Er is 

een bijzondere devotie tot Maria, de moeder van Jezus. 

We bidden de rozenkrans op  werkdagen om 19.30 

uur in de dagkapel. 

Om deze maand af te slui- ten is er in onze Nicolaas-

kerk te Baarn een Maria- viering op zondag 28 ok-

tober om 16.30 uur. 

De viering, zal in het teken staan van de Wereldmis-

siemaand en is bedoeld voor jong en oud.  

Iedereen is van harte uit- genodigd. 

Er wordt gebeden en ge- zongen.  

Wilt u a.u.b. bloemen meenemen, zodat we die na de viering bij het Maria-

altaar kunnen neerzetten. 

 

Allerzielen 2012 
Op 1 november vieren wij plechtig het hoogfeest van Allerheiligen. Op 2 

november (Allerzielen) wordt de H. Mis opgedragen voor de overledenen. 

Tijdens de viering wordt een kaars opgestoken voor hen voor wie het afge-

lopen jaar in of vanuit de Nicolaaskerk de uitvaart werd gehouden. Na af-

loop is er dan gelegenheid om naar het kerkhof te gaan, evt. met een graf-

licht, dat voor de H. Mis in het portaal te koop is. Een en ander wordt ver-

zorgd door de Memento-groep St. Jozef die nabestaanden steun tracht te 
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geven. Mocht u iemand van hen willen spreken, neemt u dan contact op 

met diaken Nieuwenhuis (zie laatste bladzijde van dit Kerkvenster).  

Nieuwe leden zijn overigens welkom. Hieronder vindt u de lijst met namen 

zoals deze bekend is tot 1 oktober. Het betreft hier diegenen voor wie de 

uitvaart via de Nicolaaskerk verzorgd is. De definitieve lijst zal op 2 no-

vember in de kerk liggen. 

 

Overledene Leeftijd 

Hermanus Diemel   84 jaar 

Anna Maria Daselaar-Slootweg   79 jaar 

Hermanus van Maurik   79 jaar 

Anna Johanna Maria Kuijer   64 jaar 

Maria Gerarda van Wegen   90 jaar 

Anna M.J. v. d. Abeelen-van Opzeeland   76 jaar 

Lucia Helena Jansen-Hilhorst   84 jaar 

Elis Rijn   72 jaar 

Catharina Gertrudis Maria de Rijk-Knijn   77 jaar 

Petrus Jacobus Johannes Ruigrok   80 jaar 

Anna Wilhelmina Maria Voermans-Dudart   89 jaar 

Joh. M.A.T. Crince Le Roy-van der Steen   85 jaar 

Johannes Keijzer   26 jaar 

Christina Maria Roest-Kuijer   82 jaar 

Wilhelmina Ant. M. Kuiper-van der Meer   88 jaar 

Adriënne Marianne Carla G.M. Buise-Thole   81 jaar 

Elisabeth M.H.A. Nieuwenhuis-Kenkel 100 jaar 

Hendrikus Gijsbertus Krijnen   82 jaar 

Adrianus Cornelis van den Dijssel   82 jaar 

Marcus Carolus Johannes Meijer   64 jaar 

Edith Kuyp   93 jaar 

Petronella C. Huurdeman-v.d. Wolfshaar   98 jaar 

Johannes Augustinus Karl Th. Schmidt   80 jaar 

Lise Alida Madeleine Kruis   91 jaar 
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Angelo Balsamo   68 jaar 

Anna Maria de Leeuw-Bosman   90 jaar 

Anthonius Cornelis Maria Breij   74 jaar 

Bertha Cornelia Breij-Lam   70 jaar 

 

Verkondiging  jeugd 

 

Vrienden van Jezus. 
Voor de kinderen van de basisschool. De dag bij het 

rondje in de kerk met Jezus beginnen. Wat is er mooi-

er 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! 

 

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. 

Nog niet geweest? Kom ook, je bent van harte welkom. 

Hartelijke groeten van mevr. Cissy en mevr. Rosalien. 
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Kinderpagina  
 

Wat doe jij? 
Zie jij wel eens in het dorp mensen die om geld 

bedelen? 

Zie jij wel eens mensen die om geld bedelen en 

bijna geen goede kleren meer aan hebben? 
 

Wat doe jij? 
Loop je hard weg? 

Ga je met een grote bocht om hen heen? 
 

Wat doe jij? 
Zeg je:  ”Deze mensen moeten maar gaan werken om geld te verdienen?” 

Zeg je:  

”Deze mensen hebben best wel geld, maar willen verder niets doen?” 

Wat doe jij? 
 

Sint Maarten  
Er was een man die bij het Romeinse leger diende. 

Hij heette Martinus. Hij trok op een prachtig paard 

naar Frankrijk.  

Het was winter. Daarom droeg hij een mooie, 

nieuwe, warme mantel. Dat was wel nodig want 

het vroor en er lag sneeuw. Hij kwam met zijn 

paard bij de stadspoort. Daar lag een arme zwerver 

die bijna geen kleren aanhad. Deze man had het 

koud en zou zelfs wel kunnen bevriezen. Wat deed 

de man op het paard? Hij pakte zijn zwaard en 

sneed de helft van zijn mantel af en gaf deze aan 

de man bij de poort. 

Wat was deze man blij, nu had hij het niet meer zo koud. 
 

De arme zwerver doet ons aan Jezus denken die zei:  

”Ik was naakt en je hebt me gekleed.”  
 

Laten we proberen altijd de ander die hulp nodig heeft, te helpen. 

De feestdag van de H. Martinus is op 11 november. 
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Verkondiging  volwassenen 

 

31 oktober 10.00 uur    … in ’t Voetspoor van Maria 

Deze ochtend staat in het teken van de Wereldmissie maand.  

Het land Senegal staat centraal. Diaken Nieuwenhuis vertelt over Missio en 

over het werk in Senegal. 

Zoals gewoonlijk komen we bijeen in het Trefpunt. 

 

5 november 20.00 uur                           Thema-avond 

De Catechismus van de Katholieke Kerk en de Youcat. 

Youcat is de naam van de jongeren catechismus.  

Pastoraal werkster Wies Sarot, eindverantwoordelijke voor de catechese 

binnen de Martha en Maria parochie, gaat met ons deze avond verder in het 

openen van deze boeken. Dit in het kader van het Jaar van het Geloof, 

waarin we o.a. denken aan het uitbrengen van de CKK twintig jaar gele-

den. Paus Benedictus XVI is zelf medeauteur van deze catechismus en 

roept op tot het openen en lezen van dit boek. De Youcat is tijdens de we-

reldjongerendagen in Madrid aan alle jongeren meegegeven. Hoe ziet dat 

boek eruit, wat staat erin?  

Wanneer u de catechismus heeft, wilt u deze dan meenemen? 

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

 

6 november 10.00 uur    Koffieochtend ouders van jonge kinderen 

Elkaar ontmoeten… een kopje gezelligheid, een lepeltje liefde, en 

dan….samen in gesprek over geloven. Want: geloven doe je nooit alleen. 

Deze ochtend staan de werken van barmhartigheid centraal met als voor-

beeld de H. Martinus 

 

6 november 13.00 uur    Meditatie door p. Bots S.J. 
U bent weer van harte welkom bij de meditatieviering door pater Bots 

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 voor en na de middag. Bij het ter perse gaan van het Kerk-

venster was het thema nog niet bekend.  
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Bezinnings-dag 

 

Op 1 december is onze bezinningsdag. Mgr. J. van Burgsteden, emeritus 

hulpbisschop van het bisdom Haarlem Amsterdam, zal deze dag onze gast 

zijn. Hij zal spreken over ”Geloof in de Blijde Boodschap”.  

De dag begint om 10.00 uur met de Eucharistieviering en eindigt rond 

14.30 uur. Wilt u alvast de datum in uw agenda zetten? U kunt zich ook al 

opgeven bij de heer  W.de Rijk (6017775) of bij mevr. G. Nieuwenhuis 

(5420208). In het volgende kerkvenster volgt meer informatie. 

 

Gemeenschap  
 

18 oktober 10.00 uur ziekendag regio Noord       HH. Martha en Maria   

Thema: Maria onze Moeder 

 

De dag gaat door! Uit regio Noord van de HH. Martha en 

Maria parochie, te weten de H. Nicolaas uit Eemnes, de 

Maria Koningin en de H. Nicolaas uit Baarn komen 42 

gasten naar de Nicolaaskerk om samen een inspirerende 

dag mee te maken.  

De drie bloemengroepen van de verschillende locaties zul-

len de versiering verzorgen. Het koor Cantate Domino van Willem Vonk 

verzorgt de zang tijdens de H. Mis. Uit alle drie de locaties zijn vrijwil-

ligers bereid gevonden om mee te werken.  

Pastoor Huitink draagt om 10.00 uur de H. Mis op en zal ’s middags aan-

wezig zijn om de ziekenzegen te geven. Pastoraal werkster Wies Sarot zal 

’s middags een overweging houden over Maria onze Moeder. En onze dia-

ken zal deze dag assisteren. 

Laten we bidden dat de Heer de dag zal zegenen.  

En u weet het. Bij de H. Mis is iedereen welkom!  

 

24 oktober 20.15 uur          RKVB 

Op deze avond komt wijkagent Jeroen Nieuwland ons alles vertellen over 

inbraakpreventie – babbeltrucs – zakkenrollers  e.d.. Een bijzondere en 

informatieve avond die naar de mening van het bestuur voor vele dames en 
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heren erg belangrijk kan zijn, omdat we er allemaal mee te maken kunnen 

krijgen. Introducés zijn van harte welkom à € 4,50 p.p.  

We beginnen exact om 20.15 uur.  

 

25 oktober 14.00 uur             ouderenmiddag RKVB 

De R.K. Vrouwen Baarn organiseren weer een gezellige ouderenmiddag 

voor alle leden en parochianen van 60 jaar en ouder van beide parochies. 

Deze middag treedt voor u op: Marjo Dames van de Stichting Neerlands 

lied. Het wordt een middag vol sketches en Oudhollandse liedjes.  

Natuurlijk is er ook weer koffie/ thee met gebak en een drankje met een 

hapje en niet te vergeten de gratis verloting met prachtige prijzen. 

De middag wordt gehouden op donderdag 25 oktober a.s. in het Trefpunt, 

achter de Nicolaaskerk, ingang J.Vermeerlaan. U bent vanaf 13.30 uur 

welkom. We beginnen om 14.00 uur en sluiten om ca. 16.30 uur af. 

 

Restauratie 

 

zaterdag 23 november 19.00                      veiling 

Talenten-actie    -     De Veiling. 
 

Talentenactie:  
 

Op zaterdag 29 september hebt u de gelegenheid gehad om uw envelop in 

te leveren in het Trefpunt. 

Buiten een aantal enthousiaste mensen die niet tot konden wachten, zijn er 

op zaterdag 29 september 23 enveloppen afgegeven en 3 mensen hebben 

contant hun bijdrage gegeven. 

Aan het weer heeft het niet gelegen, net zo min als aan de BBQ want die 

was goed verzorgd door John Jansen. 

Het resultaat mag genoemd worden…..want deze 25 personen/gezinnen 

hebben  € 2.359,00 bijeengebracht…..een gemiddelde van  € 90,73 per 

envelop. 

Jammer dat van de ruim 1.000 enveloppen maar zo weinig is teruggeko-

men tot nu toe! 
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Misschien bent u door alle drukte, en alles wat er zoal georganiseerd 

wordt, vergeten dat u de envelop kon inleveren. 

Maar U kunt nog steeds de envelop inleveren bij mevr. C. Nouwen. 

 

De Veiling: 
 

Zoals u al hebt vernomen of hebt kunnen lezen heeft Hans Blokzijl zijn 

Groenpaviljoen geheel belangeloos ter beschikking gesteld. 

Op vrijdagavond 23 november a.s. zal daar een schitterende veiling wor-

den gehouden met veilingmeester Frederik Baerveldt. 

De avond begint met een ontvangst vanaf 19.00 uur met koffie en petit 

four, om 20.00 uur begint de veiling. 

Tussen de bedrijven door zullen er drankjes en hapjes zijn en tevens zullen 

er lootjes worden verkocht. 

Bij de entree betaalt u € 10,00 (voor koffie/Petit four/drankje en hapje) 

als u meer wilt eten en drinken dan is dit voor eigen rekening. 

Graag willen wij met u allen de Talenten-actie afsluiten met een succesvol-

le veiling. 

Daarna zullen wij u voorlopig niet meer lastigvallen…..want dat hebben 

wij de laatste jaren veelvuldig gedaan. 

Komt allen, en neem vrienden, buren en bekenden mee om er een gezellige 

avond van te maken en om een bijdrage te leveren aan de actie ten behoeve 

van de restauratie van onze H. Nicolaaskerk. 

U kunt nog steeds mooie artikelen inbrengen voor de veiling bij: 

mevr. C. Nouwen, tel. 541 66 94 

 

Oecumene 

 

2 november 16.30 – 18.00 uur  Cafe Pensée                  De Speeldoos 

Thema: ”Nadenken over het levenseinde” 

Zijn bij toenemende vergrijzing gedachten over “een voltooid leven” wel 

gepast?  Gedachten van de gepensioneerde huisarts, Peter Wessels,  

Van harte aanbevolen. 

 

 



 

 17 

Jaar van het Geloof 

 
Een uitgelezen kans 

Op 11 oktober j.l. heeft onze Paus Benedictus XVI het Jaar  

van het Geloof geopend, dat loopt tot en met 24 november 

2013. Deze data zijn niet voor niets gekozen:  

 

 

 11 oktober 2012 is de vijftigste verjaardag van het begin van het 

Tweede Vaticaans Concilie 

 24 november 2013 is het hoogfeest van Christus, Koning van het 

Heelal 

 Dit jaar staat ook in het teken van 20 jaar Catechismus. 

Paus Johannes XXIII opende het Tweede Vaticaans Concilie om de Kerk 

’bij de tijd te brengen’ en dichter bij haar apostolische bronnen te brengen. 

Paus Benedictus XVI wil met het Jaar van het Geloof een nieuwe impuls 

aan de missie van de Kerk geven. 

Zoals zo vaak is de timing van de Paus doordacht en komt dit jaar als ge-

roepen. Regelmatig wordt onze Kerk in een negatief daglicht neergezet, het 

lijkt alsof wij alleen met schaamte op slecht nieuws mogen reageren. Daar-

om is het belangrijk om het initiatief te nemen en zelf met enthousiasme de 

Kerk neer te kunnen zetten zoals zij wil zijn. 

Daarnaast zijn er vele Nederlanders die maar weinig benul hebben van het 

Geloof, zij hebben de klok wel horen luiden, maar niemand vertelt ze waar 

de klepel hangt. Het is ze ook niet kwalijk te nemen, wie kan ze wegwijs 

maken op hun zoektocht? Doen wij dat of zijn wij lauw in ons geloof? 

Is het dan gek dat het grondrecht op godsdienstvrijheid in de verdrukking 

komt ten overstaan van andere rechten. Weet iemand nog dat godsdienst 

niet alleen een privézaak is die je achter gesloten deuren belijdt. 

Ook voor onze eigen parochie en locatie is er veel te doen dat binnenkort, 

onder andere via het Kerkvenster, onder uw aandacht zal worden gebracht 

of al is gebracht.  

We kunnen beginnen met de vreugde van het Geloof uit te stralen! De op-

roep van de Paus is tenslotte een uitgelezen kans! 
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Het Aartsbisdom Utrecht geeft hieraan gehoor met een jaarprogramma 

waarin met een diversiteit van activiteiten het Jaar van het Geloof onder de 

aandacht wordt gebracht. Via de site van het aartsbisdom 

http://aartsbisdom.nl/Nieuws/Pages/Jaar-van-het-Geloof.aspx#agenda 

kunt u snel navigeren naar aankondigingen & verslagen van de gehouden 

activiteiten alsmede naar materiaal ter voorbereiding en enkele relevante 

websites. 

 

Ten slotte: 

 

Ouderen, die niet meer in staat zijn om wekelijks naar de kerk te komen, 

volgen vaak de H. Mis op de TV. RKK geeft het blad Thuiskerk uit. 

Thuiskerk is bevat: 

 De liturgie van alle Eucharistievieringen van de desbetreffende 

maand. 

 de onverkorte verkondiging van de maand ervoor; 

 de inleidingen op de Geloofsgesprekken voorafgaand aan de vierin-

gen; 

 de thema-aanduiding van de viering; 

 een overzicht van de RKK-programma’s op televisie en radio. 

Cadeau-abonnement 

Tevens is het mogelijk een abonnement cadeau te doen. Een cadeau-

abonnement op Thuiskerk is voor één jaar en wordt niet stilzwijgend ver-

lengd. 

Verschijning en kosten 

Thuiskerk verschijnt 12 x per jaar. 

Een jaarabonnement bedraagt voor 2012 € 30,70 bij verzending per post. 

Aanvragen abonnement / proefnummer 

RKK Pastoraat, Postbus 23000, 1202 EA  Hilversum. 

 

 

 

 

 

 

http://aartsbisdom.nl/Nieuws/Pages/Jaar-van-het-Geloof.aspx#agenda
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DE PAUS EN ZIJN GEBEDSINTENTIES 

 

 

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. 

Voor de maand november: 
Dat de bisschoppen, priesters en alle bedienaren van het Evangelie moedig 

getuigenis afleggen van hun trouw aan de gekruisigde en verrezen Heer. 

Dat de Kerk op haar aardse pelgrimstocht mag stralen als een licht voor de 

volkeren. 

 

 
 

In oktober is er speciaal aandacht voor Maria, in november staan, in het kader van 

het Jaar van het Geloof, geloofsboeken centraal. 
Nieuwe aanwinsten: 
Weg van Maria / Met Gods genade / De tijd breekt aan / Innerlijke rust / Bidden 

met Moeder Teresa en Broeder Roger / Contemplatief gebed / Karl Leisner 

(jeugd) 
 

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.). 

13 oktober  Eerste Communievoorbereiding 13.30 uur. 

14 oktober  Zaalvoetbaltoernooi!!! Jongeren. 

16 oktober  α-cursus avond 6 18.45 uur. 

http://www.katholiek.org/pictures/wapen-b16-groot.gif
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17 oktober  op reis in het land van geloven 20.00 uur. 

18 oktober  Zieken-dag 10.00 uur. Zie blz. 14.  

19 oktober  Bijeenkomst R.K. Jongeren Baarn. 

20 oktober  α-dag. 

22 oktober  Kinderclub 18.45 – 19.45 uur. 

23 oktober  α-cursus avond 7 18.45 uur. 

24 oktober  Vrienden van Jezus 08.00 uur. 

   RKVB 20.15 uur. Zie blz. 14. 

25 oktober  Bijbellezen II 09.30 uur. 

   RKVB ouderenmiddag 14.00 uur. Zie blz. 15. 

27 oktober  Eerste Communievoorbereiding 13.30 uur. 

28 oktober  Mariaviering  

Teen Challenge Night: 19.00 uur.  

Wie is God? Wat is jouw band met Hem. 

29 oktober     Bijbellezen III 20.00 uur. 

   Kinderclub 18.45 uur. 

30 oktober  α-cursus avond 8 18.45 uur. 

31 oktober  Vrienden van Jezus 08.00 uur.  

   In ’t Voetspoor van Maria 10.00 uur. Zie blz. 13. 

1 november  Bijbellezen I 10.15 – 11.45 uur.  

2 november  H. Mis voor ouderen, aansluitend social. 

   Café Pensée 16.30 uur. Zie blz. 16. 

4 november  Katholieke jongeren-dag. www.jongkatholiek.nl/kjd. 

5 november  Kinderclub. 18.45 uur.  

Thema-avond 20.00 uur. Zie blz. 13. 

6 november  Koffieochtend  10.00 uur. Zie blz. 13. 

Meditatie Pater J. Bots S.J. 13.00 uur.  

α-cursus avond 9 18.45 uur. 

7 november  Vrienden van Jezus 08.00 uur. 

8 november  Bijbellezen II 09.30 uur. 

10 november  Voorbereiding E. Communie 13.30 uur. 

11 november  Teen Challenge Night: 19.00 uur. 

   Hearing God’s voice. 

12 november  Kinderclub18.45 uur. 

Bijpraatavond. Zie uitnodiging bij kerkvenster. 

13 november  α-cursus avond 10 18.45 uur. 

http://www.jongkatholiek.nl/kjd
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14 november  Vrienden van Jezus 08.00 uur. 

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        : 19 oktober  20.00 uur. 

           2 november na de H. Mis. 

           16 november 20.00 uur.  

  

AGENDA H.H. MISSEN & VIERINGEN 
 

zaterdag        13 okt. 19.00 uur H. Mis.   

zondag          14 okt. 28
e
 zondag door het jaar. 

 10.00 uur Hoogmis.  Missa brevis in C KV 220, 

Spatzenmesse, W.A. Mozart.  

zaterdag        20 okt. 19.00 uur H. Mis met samenzang. 

zondag          21 okt. 29
e
 zondag door het jaar. 

 10.00 uur Gezinsmis.  

zaterdag        27 okt. 19.00 uur. H. Mis.   

zondag          28 okt. 30
e
 zondag door het jaar. 

` 10.00 uur Hoogmis. Gregoriaans Mis XI.  

 16.30 uur: Mariaviering. Zie blz. 

donderdag      1 nov. Allerheiligen. 

19.00 uur Hoogmis gregoriaans Mis VIII. 

vrijdag           2 nov. Allerzielen. 

   10.00 H. Mis voor ouderen; aansluitend social. 

19.00 uur Gezongen H. Mis. 

zaterdag        3 nov. 19.00 uur H. Mis met samenzang. 

zondag          4 nov. 31
e
 zondag door het jaar 

10.00 uur Hoogmis. Mis in E, opus 192, J.G. Rhein-

berger.  

woensdag    7 nov. H. Willibrord 19.00 uur Gezongen H. Mis. 

zaterdag      10 nov. 19.00 uur H. Mis. 

zondag        11 nov. 32
e
 zondag door het jaar. 

   10.00 uur Hoogmis. Choral Messe, A. Bruckner. 
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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. 
 

Pastoraatgroep H. Nicolaas Baarn: e-mail: pastoraatgroep@nicolaasnet.nl  

Mevr. G. Nieuwenhuis tel.: 035-5420208 

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
mailto:pastoraatgroep@nicolaasnet.nl
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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 in, dat in het portaal op de leestafel ligt 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. 45-13 van 17 november -  22 december  uiterlijk 5 

november.  

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:secretariaat@nicolaasnet.nl
mailto:kerkvenster@nicolaasnet.nl

