
    
 

 

         

  

  

 

 

 

 
Jaargang 45, nr. 13 van 17 november- 22 december 

 

VOOR GOD IS NIETS ONMOGELIJK 

 

’Hé, ben jij katholiek?’ is een vraag die in onze tijd zomaar op je af kan 

komen. En als je dat dan beaamt, dan heb je dik kans dat je een vraag krijgt 

over de inhoud van je geloof. Men verwacht dat je daar als gelovige wel 

iets zinnigs op kunt zeggen. In het antwoord zal allicht iets doorklinken 

van de geloofsbelijdenis. Als wij op zondag of op een hoogfeest tijdens de 

Eucharistie gezamenlijk de geloofsbelijdenis opzeggen, hernieuwen wij in 

feite onze doopbeloften. Wij getuigen ervan dat het ons gezamenlijke ge-

loof is, maar ook dat het ieders persoonlijke geloof is. Maar is dat ook zo? 

Geloven we ook wat we zeggen? De geloofsbelijdenis is een korte en bon-

dige opsomming van fundamentele elementen in ons geloof. Zij is het re-

sultaat van heel wat beraadslagingen, met name op concilies. Achter ieder 

stukje, ja bijna achter ieder woord, schuilt een geloofsschat waar hele boe-

ken over geschreven zijn. Het is dus goed om regelmatig de inhoud van de 

geloofsbelijdenis te overwegen. Met name de verschillende Catechismus-

sen {Wereldcatechismus, het Compendium daarvan en YouCat (Jongeren-

catechismus)} kunnen daarbij prima helpen. Daar zijn ze ook vooral voor 

bedoeld. En dat helpt bij het vinden van een antwoord op de vragen die we 

over het geloof krijgen. Want denk niet te gauw dat je het allemaal wel 

weet. Ja, soms kan het zelfs voorkomen dat je iets opvalt dat je niet eerder 

zag. Zo bijvoorbeeld iets uit het gedeelte dat in de komende tijd van de 

Advent wat meer naar voren komt: ’Ik geloof in Jezus Christus ….. die 

ontvangen is van de heilige Geest, geboren uit de maagd Maria.’ Er staat 

’maagd’. Kun je geboren worden uit een maagd? Dat is een hele reële 

vraag, zeker in onze tijd waarin de maakbaarheid van alles zo centraal 

staat. We stellen dan meteen de vraag: ’Kan dat wel?’ Het antwoord dat 

ons gezonde verstand geeft, is: ‘Nee, dat kan niet.’ Toch staat het er. Het 

Kerkvenster  
- informatieblad van de H. Nicolaas geloofsgemeen-
schap te Baarn, behorend tot de HH. Martha en Maria 
parochie-   
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kan nooit kwaad om dan eens in de Bijbel te kijken: bij de aankondiging 

van de engel aan Maria dat zij een Zoon zal krijgen, die de Zoon van de 

Allerhoogste genoemd zal worden. Uit de reactie van Maria blijkt dat ook 

zij het niet begrijpt: ’Hoe zal dat geschieden, daar ik geen man beken?’ En 

dan komt het antwoord dat bedoeld wordt achter het woord ‘maagd’: ’De 

heilige Geest zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste zal u 

overschaduwen.’ Wat gebeurt hier? Aan de ene kant is daar het menselijke: 

Maria wordt zwanger en brengt een Zoon ter wereld, de Mensenzoon!. Aan 

de andere kant staat het goddelijke: alleen de Vader bewerkstelligt dit door 

de heilige Geest. En Maria krijgt ook een teken ter bevestiging, een teken 

dat voor de mens begrijpelijk is: Elisabeth, die onvruchtbaar heette, is on-

danks haar ouderdom reeds in haar zesde maand, want ’voor God is niets 

onmogelijk’. In het woord ’maagd’ wordt zichtbaar gemaakt dat het werke-

lijk Gods eigen initiatief is om in te grijpen in de mensengeschiedenis. Hij 

heeft de mens niet nodig om zelf de wereld van de mensen binnen te tre-

den. Ja, zelfs wordt het dan begrijpelijk als we zeggen dat Maria altijd 

maagd is, ook na de geboorte van Jezus. Zij is dan de uitverkorene, via 

wiens menselijk moederschap het Woord dat God was, Mens wordt onder 

de mensen en voor de mensen. Zij is ook de uitverkorene om onze Moeder 

te zijn, zij de heilige (toegewijde), onbevlekte (zoals door God bedoelde 

mens) maagd (dienstbaar aan God) Maria. Terecht heeft zij in de Advent 

een belangrijke plaats, want zij brengt God bij ons en ons bij God. In het 

Compendium vond ik dat de grote kerkleraar Johannes Chrysostomos het 

in een gebed zo verwoordde: 

’Eniggeboren Zoon en Woord van God, 
Gij zijt onsterfelijk en voor ons heil hebt Gij U gewaardigd 

mens te worden uit de heilige Moeder van God  
en altijd maagd Maria …, 

Gij die Eén van de heilige Drie-eenheid zijt, 
verheerlijkt met de Vader en de heilige Geest, 

red ons!’ 
 

Diaken Jan Nieuwenhuis 
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MISINTENTIES 
 

za   17 nov. Dhr. A.G. Huurdeman. 

zo   18 nov. Overl. ouders Bonekamp/ overl. fam. Vlaming/ Gerard en 

Marian Boersma/ Otto Erhart/ overl. ouders Nijland, Alide en 

Peter/ voor de wedergeboorte door bekering van dierbaren/ 

Mijn man, onze vader en opa Martien Hoogland/ Tiny de Rijk 

en dochter Mariëlle.      

do   22 nov. Timo van Zeldert. 

zo   25 nov. Fam. Schothorst/ overl. familieleden en bekenden/ Cornelia 

Tiemessen-van Gemonden/ overl. ouders Bonekamp/ overl. 

fam. Vlaming/ Gerard en Marian Boersma/ Gerardus Voskui-

len/ overl. ouders Nijland, Alide en Peter/ voor de wederge-

boorte door bekering van dierbaren/ voor de overl. kerkkoor-

leden van Cantate Domino/ Herman van Maurik. 

za     1 dec. Marie Agnes Manders-Russel/ Dhr. A.G. Huurdeman.    

zo    2 dec. Fam. Bouwmeester-Hartman/ overl. ouders Bonekamp/ overl. 

fam. Vlaming/ Gerard en Marian Boersma/ Elise Brandt-van 

Weede/ Petrus Wilhelmus Diekman/ overl. ouders Ansinger-

de Lange en hun zoon Paul/ overl. ouders Nijland, Alide en 

Peter/ voor de wedergeboorte door bekering van dierbaren.   

vrij  7 dec. 10.00 uur: voor de vrijwilligers van het R.K. Ouderenwerk 

Baarn/ Mevr. Adriënne Buise/ Herman van Maurik. 

 19.00 uur: Anthon van Rijn.   

za    8 dec. Overl. ouders en familie. 

zo    9 dec. Mej. Reijne/ fam. Schothorst/ mevr. Adriënne Buise/ overl. 

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

Boersma/ ter gelegenheid van een verjaardag/ overl. ouders 

Hilhorst-Hartman/ overl. ouders Daatselaar- Gieskens/ overl. 

ouders Nijland, Alide en Peter/ voor de wedergeboorte door 

bekering van dierbaren. 

di   11 dec. Herman van Maurik. 

vrij 14 dec. Overl. ouders Daselaar-Hool. 

zo   16 dec. Overl. ouders Daselaar-Slootweg/ Cornelia van Duuren-

Tiemessen/ overl. ouders Bonekamp/ overl. fam. Vlaming/ 
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Gerard en Marian Boersma/ overl. ouders Nijland, Alide en 

Peter/ voor de wedergeboorte door bekering van dierbaren. 

vrij  21 dec. Overl. ouders Nijland, Alide en Peter/ voor de wedergeboorte 

door bekering van dierbaren.   
    

PAROCHIEKRONIEK 
 

Gedoopt 
Daniëlle Elisabeth Maria, dochter van de heer en mevrouw Nieuwenhuis-

van der Ploeg 

Kilian, zoon van de heer en mevrouw Kapko-Bugošová 

Overleden 
Petronella Theodora Maria Rademaker-Timmers, 90 jaar 
Dirk Cornelis van de Hoef, 65 jaar 
Elisabeth Ludovica Joanna Athmer-Aghina, 87 jaar 
 

MEDEDELINGEN 
 
BOEKENTAFEL 
In het weekend van 24 en 25 november staat na de H. Missen de boekentafel weer 

in het portaal. Er zijn veel nieuwe boeken aanwezig, zowel voor volwassenen als 

jeugd. Prima geschenken voor Sinterklaas en Kerstmis, maar ook om uzelf in het 

kader van het Jaar van het Geloof eens iets te geven ter verrijking en verdieping.  
 

ACTIE KERKBALANS 2013 
 

Zoals gebruikelijk gaat medio januari 2013 de actie Kerkbalans weer van 

start. Kerkbalans is bedoeld om onze parochiekerk financieel te ondersteu-

nen, zodat er een basis is om zoveel mogelijk activiteiten van de H. Nico-

laas Geloofsgemeenschap te financieren. 

Het gebruik van een toezeggingsformulier heeft de afgelopen jaren een 

zeer goed resultaat gehad. Daarom ontvangen de parochianen bij het 

eerst volgende Kerkvenster weer een aan hen geadresseerde envelop 

met o.a. een nieuw toezeggingsformulier. 

Zoals elk jaar verwachten wij dat veel parochianen en lezers van het Kerk-

venster onze Nicolaas Geloofsgemeenschap weer naar draagkracht finan-
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cieel zullen ondersteunen. Want zonder ondersteuning en inzet van zoveel 

mogelijk mensen kan de parochie niet bestaan. 

WIJ REKENEN OP UW STEUN. 
 

Graag wil ik u op het volgende attent maken: 

Als u per jaar een bedrag schenkt is dit onder bepaalde voorwaarden af-

trekbaar van de belasting, u moet dan wel eerst de drempel halen voor die 

aftrekbaarheid. 

Indien u gebruik maakt van een periodieke schenking via een notariële akte 

aan de locatie Nicolaaskerk en in het bijzonder aan de actie Kerkba-

lans/gezinsbijdrage, dan heeft dat direct fiscale ofwel aftrekbare voordelen 

bij de belasting. 

Met een dergelijke schenking kunt u het bedrag volledig aftrekken van uw 

belastbaar inkomen. Hierbij geldt geen drempel en geen beperking tot een 

maximum bedrag. Deze periodieke schenking kan alleen gedaan worden 

over een periode van tenminste 5 jaar. 

Hierdoor zou het zelfs mogelijk zijn om uw gift aan de parochie iets te 

verhogen, u krijgt immers van de belasting geld terug.  

Er zijn geen kosten verbonden aan de notariële akte als u jaarlijks 

minimaal 200 euro schenkt  
En nogmaals: het bedrag dat u jaarlijks op deze wijze schenkt is volledig 

aftrekbaar van uw belastbaar inkomen! 

Het zou geweldig zijn al u hieraan mee wilt doen. 

Mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen met de penningmees-

ter Gezinsbijdrage, de heer H. Frissen, Frans Halslaan 4, 3741PE Baarn, 

telefoonnummer 035-5416717. e-mail: gezinsbijdrage@nicolaasnet.nl 
 

 

Bericht vanuit de pastoraatgroep. 
 

De pastoraatgroep is uitgebreid. De heer Rein Dobbelaar zal zich in de 

pastoraatgroep vooral bezighouden met de diaconie. Op de bijpraatavond is 

hij voorgesteld en hij zal nu contact gaan zoeken met de diverse groepen 

die zich met diaconie bezighouden. 

Op donderdag 15 november zal pastoor Huitink om 10.00 uur de  

H. Mis opdragen in de Waker in Eemnes. Er is dan geen H. Mis in de dag-

kapel, wel een Woord - gebedsdienst. 

mailto:gezinsbijdrage@nicolaasnet.nl
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Biechtgelegenheid is er iedere vrijdagavond van 18.00 uur tot 18.45 uur 

en na telefonische afspraak. Voor Kerstmis zijn er extra tijden:  

Op donderdagmorgen na de H. Mis om 9.15 uur en op vrijdagavond de 

normale tijd, bij pastoor Huitink.  

Op vrijdagavond 21 december om 19.30 uur bij priester Peró.  

 

Een ander parochieblad 
 

Nu we één Martha en Maria parochie zijn, wil het bestuur ook samenwer-

king op het gebied van het parochieblad. In dat kader is er overleg geweest 

tussen de Locatieraden en redacties. Er is gekozen voor samenwerking, 

maar wel met behoud van de eigenheid van de plaatselijke geloofsgemeen-

schappen en ruimte voor plaatselijk nieuws. Het wordt dus niet één blad 

voor allemaal, maar 7 aparte bladen, voor de helft gevuld met een centraal 

Katern. In dat katern komt alles te staan van de Martha en Maria, van het 

Bestuur, pastores en werkgroepen die hun activiteiten open stellen voor de 

hele Martha en Maria parochie. 

Alle bladen hebben op het eerste gezicht een en dezelfde uitstraling, ook al 

zijn er onderling verschillen in vormgeving en inhoud. Eind januari zult u 

het allemaal zien.  

Voor wie benieuwd is, kijk maar eens op www.parochiemagazin.nl  

Ieder voor zich en toch voor allen 

In Deventer is een bureau voor nieuwe vormen van geloofscommunicatie. 

Ze noemen zichzelf De Zalige Zalm. Zij hebben het initiatief genomen om 

te werken aan een nieuwe formule voor parochiebladen. ParochiemagaZIN 

noemen ze dat. Dit bureau helpt parochies bij het maken van hun eigen 

parochieblad. Ze bieden kant en klare keuzepagina’s aan: artikelen en in-

terviews, mooie foto’s, een kinderpagina en ander materiaal waar je ter 

plaatse uit mag kiezen. Met nieuwe opmaaksoftware gaan parochieredac-

ties zelf aan de slag met de inhoud en de vormgeving van hun eigen blad. 

Het fullcolour drukwerk is centraal ingekocht tegen het laagst mogelijke 

tarief. De drukkerij werkt ondertussen al voor meer dan 20 andere paro-

chies. Dat worden er steeds meer.  

Een modern blad 

De ZIN van parochiemagaZIN is dat het een fris blad oplevert dat allerlei 

verbindingen legt: het verbindt geloofsverhalen binnen de eigen parochie 

http://www.parochiemagazin.nl/
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met elkaar, ook met hen die nog maar een dun lijntje met de Kerk hebben 

en het legt verbindingen over parochiegrenzen heen. Want Kerk ben je in 

verbondenheid met andere locaties en parochies en met katholieken in de 

hele wereld. 

Volop kleur 

Het parochieblad van de toekomst is een full colour tijdschrift, formaat 14 

x 24 cm. Het is bij uitstek geschikt voor samenwerkingsverbanden die ook 

in een gemeenschappelijk parochieblad hun krachten willen bundelen. Het 

blad kan gemaakt worden via internet. Zo kun je gemakkelijk elkaar op de 

hoogte houden. Op 3 december volgt de instructie voor de medewerk(st)ers 

ter plaatse. Het zal wel betekenen dat er in de kersttijd even moet worden 

geoefend voor je de nieuwe techniek ook kunt hanteren. 

Er zitten voordelen aan, maar ook nadelen. Alles bij elkaar is het een kleine 

bezuiniging. Op den duur zal dat meer gaan opleveren. Nadeel is dat we de 

verschijningsdata nu niet meer zelf kunnen bepalen. Het blad wordt 10x 

per jaar gemaakt en verschijnt meestal aan het begin van de maand. Voor 

december-januari en juli-augustus is er één gecombineerd nummer. Het 

volgende kerstnummer zal dus voor alle huidige parochiebladen het laatste 

nummer zijn. Eind januari komt het eerste nummer uit in de nieuwe opzet. 

In het volgende nummer meer informatie hierover. 

Namens de voorbereidingsgroep: 

F. Overbeek 
 

ONTMOETINGSDAG VOOR 'NIEUWE KATHOLIEKEN' 

Zaterdag 26 januari 2013 organiseert de Diocesane Werkgroep Catechu-

menaat de jaarlijkse ontmoetingsdag voor ’nieuwe katholieken’ en voor 

hen die opname in de katholieke kerk overwegen, én een impulsdag voor 

begeleiders. Het thema van de dag is: ’Op weg naar het hart van geloven’. 

De dag wordt gehouden op Diocesaan Dienstencentrum Dijnselburg, 

Amersfoortseweg 10, Zeist. Het programma begint om 10.30 uur, om 

15.30 uur wordt het geheel afgesloten met een korte vesperdienst. 

Jaarlijks treden in ons land rond de 750 volwassenen toe tot de Katholieke 

Kerk. In ons bisdom jaarlijks tegen de twee honderd. Mensen die op latere 

leeftijd toetreden tot een kerkgemeenschap maken een heel bewuste keuze. 

Hun ervaringen zijn zeer verschillend. 



 

 8 

De kerkelijke viering rond het sacrament van het doopsel en/of vormsel is 

vaak niet het einde van een proces. Velen kennen een periode van oriënte-

ren en verdieping. Uit ervaring weten we ook dat velen kennismaking met 

het bisdom erg op prijs stellen. Daarom organiseert het aartsbisdom deze 

ontmoetingsdag. Rolanda Correia, presentatrice bij omroep RKK en jeugd 

en jongerenwerkster bij de Kaapverdische parochie in Rotterdam zal de 

thematische inleiding verzorgen. Leo Fijen, hoofd van de omroep RKK, 

zegt over haar: ”Zij is een aanwinst omdat zij jong is, midden in de kerk 

staat en ons, vanuit een migrantenkerk een nieuwe weg van geloof in deze 

tijd kan wijzen”. 

Hulpbisschop Th.C.M. Hoogenboom zal spreken over eigen ervaringen en 

de plaats van het Bisdom, in het licht van het thema. Niet alleen in de ont-

moeting met de Hulpbisschop, maar vooral in de gesprekken in het mid-

dagprogramma zal er ruimte zijn voor ervaringen en vragen van kerktoe-

treders. 

Op dezelfde dag wordt er een impuls-dag voor begeleiders van catechume-

nen georganiseerd. Chris ’t Mannetje, docent pastoraal-theologie aan de 

Fontys Hogeschool Theologie en Levensbeschouwing, zal de workshops 

voor de begeleiders verzorgen. 

Informatie bij de Diocesane Werkgroep Catechumenaat p/a Vrijheid 10, 

1232 TM Loosdrecht, 035-5827930. Opgave bij voorkeur per e-mail: cate-

chumenaat@planet.nl 
 

Liturgie 
 

18 november 10.00 uur             Gezinsmis 

Jezus blijft altijd! 

 

mailto:catechumenaat@planet.nl
mailto:catechumenaat@planet.nl
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Je kunt Hem niet zien, en toch is Jezus er, voor ons allemaal. Hij is heel 

lang geleden voor ons geboren, heeft bij gewone mensen gewoond om 

Gods woorden bij hen en bij ons te brengen. Wij mogen naar Hem luiste-

ren. Nu zul je denken: Luisteren? Ja, want als je heel goed luistert en niet 

alleen maar roept kun je horen wat Jezus zelf te vertellen heeft en wat jij 

nu voor Hem kan en mag doen om Hem ook een beetje te helpen.  

Tijdens deze Mis zijn ook de kinderen uit Wit-Rusland aanwezig.  

In de viering zullen zij waarschijnlijk ook een bijdrage leveren. 

Voor de allerkleinsten is er crèche in het Trefpunt; ook wanneer uw kindje 

tijdens de Mis onrustig wordt mag hij/zij daar gebracht worden.  

Na afloop is er koffie/ thee/ limonade en iets lekkers in het Trefpunt. 

 

9 december 16.00 uur     Boeteviering 
Op de tweede zondag van de Advent is er in de dagkapel een Boeteviering 

als voorbereiding op Kerstmis. Aansluitend aan de Boeteviering is er tot 

17.00 uur de mogelijkheid om het Sacrament van Boete en Verzoening te 

ontvangen. 

 

Thuiskomen in de liturgie 
 

De liturgische begroeting (1) 
Mensen groeten elkaar op veel verschillende 

manieren. Soms met een zwaai met de hand, 

een ‘hallo’, een handdruk of een uitgebrei-

der ‘goedendag’ of met een kus. In het oude 

oosten waren de begroetingen uitgebreid en 

kwamen ze eigenlijk naar op een zegenwens. 

Nu nog groeten Joden en Arabieren elkaar 

met ’sjalom’ of ’salaam’, zoals de verrezen 

Christus op paasmorgen zijn leerlingen begroette met ‘ Vrede zij met u’. 

De Heer is met u 

In de bijbel wordt Gideon, bij zijn roeping tot leider van het volk, door een 

engel begroet: ’De Heer is met u, dappere held’ (Rechter 6,12). Gideon 

reageert daar niet instemmend op, met een ’En met uw geest’, zoals wij in 

de liturgie doen, maar enigszins cynisch; Als de Heer dan met ons is. 
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Waarom is ons dan zoveel ellende overkomen? In het boek Ruth groet 

Boaz de maaiers: ’De Heer zij met u’, en zij groeten terug: ’Wees geze-

gend door de Heer’ (Ruth 2,4). Wij kennen de groet ook in de woorden van 

de engel Gabriel tot Maria: ’Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer 

is met u’ (Luc. 1,28). En ook de brieven van Paulus eindigen met dergelij-

ke groeten, bijvoorbeeld in 1 Tess.3,16. Met een groet geven we aandacht 

aan iemand en wensen we iemand iets goeds en bevestigen we de relatie 

die we met iemand hebben. 
 

In de liturgie van de Eucharistie komt de begroeting vier keer voor, op vier 

cruciale momenten: 1. Bij het begin als openingsgroet van de celebrant tot 

de verzamelde gemeenschap; 2. Voor het Evangelie, als moment van con-

centratie en bevestiging van het contact; 3. Bij het begin van het Eucharis-

tisch gebed, waarbij de begroeting uitgebreid wordt met twee oproepen: 

’Verheft uw hart’ en ’Brengen wij dank aan de Heer onze God’ die steeds 

passend beantwoord worden. En tenslotte 4. Voor de slotzegen. 

En met uw geest 

Alle vier keren beantwoordt het volk de groet met ’En met uw geest’. Men 

kan nog een vijfde, bijzondere, groet noemen, namelijk de vredeswens kort 

voor de communie: ’De vrede van de Heer zij altijd met u’. Ook dan ant-

woorden de gelovigen: ’En met uw geest’. De liturgische begroeting mar-

keert dus aanvang en afronding van de viering en de hoogtepunten van de 

dienst van het Woord en de dienst van de Eucharistie. Zo zijn deze groeten 

momenten waarop aandacht gevraagd wordt voor een belangrijk moment 

en waardoor de band tussen de celebrant en gemeenschap wordt bevestigd 

in het samenkomen bij de Heer, het luisteren naar Zijn Woord, het vieren 

van Zijn Maaltijd en het gezegend en bemoedigd uiteengaan.  

De groet van Christus 

In de groet tussen de gewijde voorganger (bisschop, priester of diaken) en 

de gelovigen weerspiegelt zich de groet van de verrezen Christus aan Zijn 

volgelingen. De ambtsdrager mag de Heer representeren. Het antwoord van 

de gemeenschap: ’En met uw geest’ is eigenlijk een uitdrukking die aan het 

Hebreeuws is ontleend, maar duidt ook op de Geest die de ambtsdragers bij 

hun wijding op bijzondere wijze ontvangen hebben. Volgens heel oude 

traditie, ooit uitgesproken op het concilie van Hippo (393), wordt deze 

groet alleen met hen uitgewisseld. 
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Saamhorigheid 

Groeten is een uitdrukking van gemeenschap en saamhorigheid. We groe-

ten onze buren, familieleden, partner, collega’s, elk op een eigen manier. 

Zo groeten we als voorgangers en gelovigen in de liturgie elkaar met het 

toewensen van Gods aanwezigheid. Zo’n groet kan een sleur worden, zoals 

ook de groeten in het leven van alledag niet altijd een diepe betekenis heb-

ben. Toch is het goed dat we dergelijke gewoontes hebben: kleine tekens 

dat we bij elkaar horen. 

Thuiskomen in de Liturgie 

Liturgische catechese voor parochianen  

door Vicaris te Velde, bisdom Groningen 

 

Verkondiging  jeugd 

 

27 november 20.00 uur  Ouderavond Vormselvoorbereiding 

Ouders, die kinderen hebben die in groep 7 van de basisschool zitten, wor-

den uitgenodigd voor deze dinsdagavond waarop uitleg wordt gegeven 

over de opzet van de vormselvoorbereiding 2013-2014. 

Persoonlijke uitnodigingen worden verstuurd. Hebt u geen uitnodiging 

ontvangen? Geen nood, want u bent van harte welkom in het Trefpunt, 

ingang Joh. Vermeerlaan, Baarn. 

  

Verkondiging  volwassenen 

 

21 november 10.00 uur    … in ’t Voetspoor van Maria 

 

We naderen de advent. We bereiden ons voor op de komst van de Verlos-

ser. De engelen spelen hierbij een voorname rol. Daarom een ochtend over 

engelen. 

 

3 december 20.00 uur                           Thema-avond 
Dit keer komt pater Elias van de broeders van St. Jan naar Baarn. 

Het thema is ons jaarthema: Geloof in de Blijde Boodschap.  

We vertrouwen erop dat pater Elias dit op zijn eigen wijze gaat invullen en 

ons zal weten te inspireren. Welkom dus! 
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11 december 10.00 uur    Koffieochtend ouders van jonge kinderen 

Op de Adventstafel hangt een grote engel. Met de kleine kinderen gaan we 

aan de hand van engelen naar Kerstmis toe. Maar wie of wat zijn engelen? 

Evenals bij het Voetspoor spreken we hierover. Verdieping voor jezelf 

maar ook om door te geven thuis. We sluiten de ochtend om 11.30 uur af. 

 

11 december 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.  

 

12 december 10.00 uur    … in ’t Voetspoor van Maria 

In de advent horen we lezen uit de profeten Jeremia, Baruch, Sefanja en 

Micha. We gaan ons in hen verdiepen.  

 

Bezinnings-dag 

 

1 december 10.00 uur  Bezinnings-dag door Mgr. Van Burgsteden 

Mgr. J. van Burgsteden, emeritus hulpbisschop van het bisdom Haarlem 

Amsterdam, zal deze bezinnings-dag leiden.  

Hij zal twee overwegingen houden over het thema:  

”Geloof in de Blijde Boodschap”. 

De dag begint om 10.00 uur met een Eucharistieviering in onze H. Nico-

laaskerk. Aansluitend bent u welkom in het Trefpunt. Een boekentafel is 

aanwezig. 

Neemt u zelf een lunchpakket mee? Dan zorgen wij voor koffie, thee en 

soep. 

Rond 14.30 uur sluiten we de dag gezamenlijk af.  

I.v.m. de organisatie is het prettig als u zich opgeeft vóór 26 nov. 

 035 6017775 of bij mevr.  

 035 5420208. Echter, weet u ook welkom als u  

zich door omstandigheden niet tijdig hebt kunnen aanmelden.  

Aan hen die kunnen, wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd. 
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Kinderpagina 
 

Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar vieren we feest: 

Het feest van Christus Koning. 
Dit jaar is dat op 25 november. 
 

Misschien ken je het volgende liedje wel.  

En zo niet, dan lees je het gewoon.  

Het gaat over Christus Koning. 
 

Jezus droeg geen Koningskroon 

Zat niet op een gouden troon 

Hij kreeg slagen, spot en hoon. 

Door de mensen werd Hij gedood. 
 

Met een ezel ging Hij op reis 

Woonde niet in een mooi paleis, 

Gaf zijn leven voor ons prijs. 

Hij is onze drank en spijs. 
 

Wil je staan aan zijn rechterhand, 

zitten aan de linkerkant, 

reik met liefde en verstand 

d’ arme mens je helpende hand. 

 

Op 2 december begint de advent en wachten we weer op de komst van onze 

allergrootste Koning. Ook hier is een klein liedje over: 
 

De allergrootste Koning, van hier en overal, 

Werd als een heel klein baby’tje, geboren in een stal. 
 

Hij woonde in de hemel, daar was het mooi en fijn. 

Toch kwam Hij naar de aarde toe, om ook een mens te zijn. 
 

Waarom kwam Hij op aarde, zo arm en ook zo klein? 

Omdat Hij voor ons allemaal, de Redder wilde zijn! 

Goede voorbereiding allemaal. 
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Gemeenschap  
 

Zieke parochianen is een zorg voor ons allen! 
  

Laten wij open oog en oor houden voor onze medemens wanneer die ge-

troffen wordt door tegenspoed. 
Wanneer wij, als parochianen, denken dat iemand in nood zit of ziek is, 

willen wij graag helpen als dat kan.  
Dan is het goed te weten dat er in onze Nicolaasgemeenschap mensen zijn 

die hulp willen bieden of een bezoekje kunnen brengen. 
Als zo iemand op uw pad komt kunt u dit doorgeven aan: 
mevr. S. van Bosbeek:  tel. 035-5411228 
mevr. B. Daselaar:   tel. 035- 5413382 
mevr. F. van der Kruijf:  tel. 035 -5418150  
 

21 november 20.15 uur          RKVB 

Deze woensdagavond wordt de jaarlijkse bingo- deze keer in sinterklaas-

sfeer-  voor de leden van de R.K. Vrouwen Baarn gehouden. De opbrengst 

is voor de missie. Er zijn prachtige prijzen te winnen en u steunt het mis-

siewerk. Het bestuur verwacht u allen. 

 
17 december 18.00 uur               kerstmaaltijd RKVB 

Op deze maandagavond vindt onze jaarlijkse kerstviering plaats.  

Traditiegetrouw beginnen we om 18.00 uur met de kerstmaaltijd. 

Daarna volgt een sfeervol kerstprogramma, verzorgd door gospelkoor 

”Dabar ’Yah” uit Hilversum. 

 

Restauratie 

 

LAATSTE NIEUWS VAN DE RESTAURATIECOMMISSIE 
 

MENSEN OPGELET: DE VEILING GAAT BEGINNEN 
 

Nu de datum van de veiling, 23 november, nadert is het belangrijk de 

puntjes op de i te zetten en u de laatste informatie te verstrekken.  
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Het allerbelangrijkste … 
Wij danken allen voor uw steun tot nu toe. Het heeft al veel van u ge-

vraagd. Met uw komst naar de veiling helpt u wederom mee aan de restau-

ratie van de ons zo dierbare Nicolaaskerk, de plek waar we bovenal ons 

geloof mogen vieren en belijden, waar we samenkomen bij verdriet en 

vreugd, waar we samen gemeenschap zijn rondom Jezus Christus, onze 

Heer. Bidt u mee dat het vooral een gezellige avond mag worden, dat de 

veiling mag slagen en ons verder zal helpen op de weg om de restauratie 

tot een goed einde te brengen opdat de kerk in goede staat behouden blijft 

voor nu en de toekomst. 
 

Waar, wat en wanneer 
Hans Blokzijl heeft ons geheel belangeloos zijn ruimte aangeboden: 

Het Groene Paviljoen van Bomencentrum Nederland, gelegen aan 

Zandheuvelweg 7, 3744 MN Baarn; ingang via Wildenburglaan. 
 

Vanaf 19.00 uur bent u er van harte welkom. De koffie staat klaar! 

U heeft dan ook de gelegenheid om alle te veilen voorwerpen, kavels gehe-

ten, op uw gemak te bekijken. Om 20.00 uur begint de veiling o.l.v. vei-

lingmeester Frederik W. Baerveldt. Tijdens de veiling worden alle 110 

kavels getoond op een groot scherm.  

De opbrengst komt geheel ten goede aan de restauratie 
 

Kosten 
Entree is € 10,00 per persoon, inclusief koffie, thee, een hapje en een 

drankje. Tevens zijn er loten voor de loterij te koop à € 5,00 per lot.  

Wijze van betalen:  

Contant, via een pinautomaat of via een eenmalig incassoformulier. 

Registratie vindt plaats bij aankomst: U ontvangt een biednummer, en een 

boekje met informatie over alle kavels. 

 

Opgave noodzakelijk 
De veiling vindt plaats op een unieke locatie en biedt plaats aan ca. 140 

personen. U kunt zich opgeven via veiling@nicolaasnet.nl of 

sdm.pouw@ziggo.nl of bij Mevr. C. Nouwen,  035 5416694 

Wilt u verzekerd zijn van deelname, geef u dan snel op! 

mailto:veiling@nicolaasnet.nl
mailto:sdm.pouw@ziggo.nl
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Jaar van het Geloof 

 

Pastorale School 2013 over de zeven sacramenten     

Bijeenkomsten in teken Jaar van het Geloof 

 

 

 

 

De Pastorale School van het Aartsbisdom Utrecht staat in 2013 in het teken 

van het ’Jaar van het Geloof’. Parochianen die hun geloof willen verdie-

pen, kunnen (een aantal van) de zeven avonden over de sacramenten bij-

wonen. Deze avonden zijn ook zeer geschikt voor jongeren die meer willen 

weten over het R.K. geloof. Voor vrijwilligers die zich bezig (willen gaan) 

houden met de voorbereiding van de viering van de sacramenten in hun 

parochie (en daarmee helpen het geloof ’door te geven’), worden er boven-

dien vijf toerustingsavonden georganiseerd. Deelname aan deze avonden is 

alleen mogelijk na het volgen van de betreffende inleiding(en) op het sa-

crament. De bijeenkomsten worden gehouden in Dijnselburg, Amersfoort-

seweg 10 te Zeist. 

De avonden starten om 19.30 uur en eindigen om 22.00 uur. Het cursus-

geld bedraagt € 10 per avond. Aanschaf van het cursusmateriaal is voor 

eigen rekening. Inschrijven voor de Pastorale School kan bij mevr. M. de 

Vries via vries@aartsbisdom.nl of tel.: 030 2361570. Meer informatie is te 

vinden op de site van het aartsbisdom www.aartsbisdom.nl onder opleidin-

gen.  

 

Diaconie 

 

Inspiratie-dag adventsactie   
 

Op 1 december wordt het startschot gege-

ven voor de jaarlijkse Adventsactie Gedu-

rende deze middag willen we allen die zich 

inzetten voor en betrokken weten bij missie- en ontwikkelingswerk inspire-

ren, met elkaar in contact brengen en kennis laten maken met de project-

mailto:vries@aartsbisdom.nl
http://www.aartsbisdom.nl/
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houders en de projecten die dit jaar gesponsord zullen worden. 

 

Iedereen is welkom, parochianen, pastores, vrijwilligers en jongeren. Het 

wordt een moment om de batterij even op te laden en vol bevlogenheid de 

Advent in te gaan. Er zullen momenten van ontmoeting en momenten van 

verdieping zijn met spreker, gebedsmoment en  keuze workshops. 

 

Deze dag zal plaatsvinden in Pastoraal Centrum St. Michaël-Laurens 

(Kerklaan 31) in De Bilt en zal duren van 11.30 tot uiterlijk 18.00 uur. Om 

11.00 uur zullen de deuren al geopend worden en staat de koffie klaar. Er 

wordt voor een smakelijke lunch gezorgd. De dag wordt u gratis aangebo-

den; er zal echter de mogelijkheid zijn om een vrijwillige bijdrage te ge-

ven. 

 

Voor meer informatie of met vragen over de Inspiratie-dag kunt u contact 

opnemen met Nina Wegkamp.  

nina.wegkamp@adventsactie.nl 
 

Bisschoppelijke Adventsactie 
 

”Met de jaarlijkse Adventsactie geeft de katholieke gemeenschap uiting 

aan haar solidariteit met de derde wereld. We helpen mannen en vrouwen 

die zich in Nederland inspannen en samenwerken met de Kerk ter plaatse. 

We zijn als katholieke gemeenschap terecht trots op deze mensen die het 

Evangelie handen en voeten geven. We noemen hen missionaire onderne-

mers en roepen u op hun goede werk te steunen,” zo schrijft Adventsactie 

op haar website. Hoe werkt Adventsactie? De organisatie legt uit:  

 

”We nodigen missionaire ondernemers uit om hun projecten voor te stel-

len. Wij zijn vooral geïnteresseerd in de mens achter de projecten en orga-

nisaties. Als we een project adopteren geloven we in het nut ervan, zijn we 

overtuigd dat het geld goed besteed is en vooral dat het project herkend en 

erkend wordt door de mensen in het Zuiden. Lokaal draagvlak is voor ons 

essentieel. Waar nodig helpen we de missionaire ondernemers in ons land 

http://nina.wegkamp@adventsactie.nl/
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om hun goede inzet sterker te maken door ze in contact te brengen met 

organisaties die over nuttige kennis en ervaring beschikken.  

 

Onze Nederlandse katholieke Kerk is altijd sterk geweest in de missie. Dat 

zijn we nog steeds! We willen graag mensen helpen in de derde wereld, 

maar we willen nog liever dat zij leren om zichzelf te helpen. We geloven 

in de betrouwbaarheid van het kerkelijk netwerk: we weten wie we kunnen 

aanspreken en vragen om een bewijs van erkenning door de kerkelijke 

overheid. Onze projecten komen ten goede aan alle mensen, niet alleen 

katholieken. Ook dat is een kenmerk van kerkelijk ontwikkelingswerk: het 

staat open voor alle mensen in nood. Door zo te werken denken we het 

beste van twee werelden samen te brengen: de belangeloze inzet, geboren 

uit idealisme en evangelische ijver, versterken en verrijken met de ervaring 

en kennis van een grotere organisatie. Adventsactie kan met weinig kosten 

voor zichzelf toe, we bemiddelen maar voeren niet zelf uit. 

 

We noemen ons werk: missie en ontwikkeling. Missie omdat we onze in-

spiratie putten uit het Evangelie van het Mens-geworden Woord. Ontwik-

keling omdat het Woord gedaan moet worden: door mensen die geven om 

elkaar. Hier en daar! We hopen dat u dit aanspreekt. Ontwikkelingswerk 

via de Kerk werkt.” 

 

Steunen van de Adventsactie kan via de parochiecollecte of door een be-

drag over te maken op rekeningnummer 65.31.00.000 t.n.v. Adventsactie 

Den Haag.  

Meer informatie, onder meer over de actuele projecten: 

www.adventsactie.nl 

  

Oecumene 

 

7 december 16.30 – 18.00 uur  Cafe Pensée                  De Speeldoos 

Thema: ”Theologische boeken in de uitverkoop?” 

Tanende belangstelling voor echte theologie. Wat betekent dat? 

Gedachten van Ton van der Worp, uitgever van theologische boeken in 

betere tijden. Van harte aanbevolen. 

http://www.adventsactie.nl/
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Kerststallenroute ”De weg van het Licht” in Baarn. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

De dagen worden steeds korter, de nachten langer. De winter brengt veel 

gezelligheid met zich mee en het hoogtepunt van de winter is zeker het 

Kerstfeest. Met Kerstmis vieren miljoenen christenen de geboorte van Je-

zus en wat past er in deze tijd nu mooier dan de traditionele Europese 

kerststal. De kerststal, vooral als tegenhanger van de commercie die ons 

leven zo beheerst. De leden van de kerststallenroute in Baarn willen juist 

deze prachtige Europese traditie in ere houden, want wat weg is krijgen we 

nooit meer terug.  

Daarom wordt voor het zeventiende jaar in Baarn de kerststallenroute ge-

houden: in Baarnse privétuinen staan ruim 70 traditionele kerststallen en    

-taferelen, voor het merendeel door de bewoners zelf vervaardigd. Er is een 

grote variatie: stallen, schilderijen, wandkleden, kinderkerststallen en nog 

veel meer. Veel Baarnaars kennen deze route al jarenlang, maar ook men-

sen van ver buiten Baarn weten steeds vaker de weg naar onze Baarnse 

stallen te vinden. De Baarnse kerststallenroute in privé tuinen is uniek in 

Nederland. 

De kerststallen staan vanaf dinsdag 18 december tot en met zondag 6 

januari.  

Er zijn steeds meer kinderen die niet goed weten wat er met Kerstmis ge-

vierd wordt en daarom is zeker ook voor kinderen deze route zeer aan te 

bevelen, temeer daar de stallen ’s avonds tot 23 uur goed verlicht zijn. 

U kunt deze gratis route overdag en ’s avonds zelf lopen, fietsen of (als het 

niet anders kan) er met de auto langsrijden.  

Het is aan te raden om ’s avonds een zaklampje mee te nemen. De route 

draagt de naam ”De weg van het Licht” en aan de hekken vindt u de rou-
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tebeschrijving, zodat u precies weet (met behulp van uw zaklampje) waar 

de volgende stal staat. Ook bij de Baarnse VVV is vanaf 14 december de 

routebeschrijving te verkrijgen. De route begint al op de Faas Eliaslaan 32 

en gaat dan de Kerkstraat in. De Nicolaaskerk is niet alle dagen open, wel 

deels op eerste en tweede Kerstdag.  Achter de Nicolaaskerk staat al ja-

renlang een kerststal van Corrie Nouwen en dit jaar kunt u ook de 

tuin inlopen om ook daar veel moois te zien en een glaasje glühwein te 

drinken. Daartoe is de gelegenheid op zaterdag 22  en zondag 23 decem-

ber (van 15.00 - 18.00 uur) en zaterdag 5 en zondag 6 januari (van 15.00 - 

18.00 uur). Zo komt u zeker wel in de stemming en de opbrengst is natuur-

lijk voor de restauratie van onze kerk! Op internet vindt u bij ”kerststallen-

route Baarn” alle informatie op de website, die begin december wordt aan-

gepast. Print dan uw routekaartje uit. Routebeschrijvingen liggen vanaf 

15 december ook in het kerkportaal. 

Er zijn ook enkele andere stallen in Baarn te bewonderen die niet op de 

route liggen. Informatie hierover vindt u ook vanaf december op de websi-

te.  

Het zou zo leuk zijn als veel parochianen nu eens zelf actief zouden 

worden en ook een kerststal in hun tuin plaatsen! Laten we weer eens 

voor ons geloof durven uitkomen en het zien van een kerststal in uw 

tuin nodigt vast uit tot navolging bij uw buren. U bent vaak kunstzin-

niger dan u denkt en een eenvoudige stal kan erg mooi zijn. Men klaagt 

er terecht over dat de kerken leeglopen, maar hier kunnen wij zelf wel iets 

heel positiefs doen! Zó kan Baarn een exclusief Kerststallendorp worden, 

dat zou prachtig zijn. Wij rekenen op u! 

Woont u op de route en wilt u zelf ook meedoen? U bent van harte 

welkom! Maar ook als u niet op de route woont en toch een kerststal in 

de tuin wilt neerzetten bent u zeer welkom. 

Als u het leuk vindt om ons in de kersttijd te helpen met kleine klusjes 

op dit gebied  zouden wij het fijn vinden als u ons dat laat weten.  
Wij kunnen uw hulp goed gebruiken. 

Informatie bij mevr. J. van den Eshof-Ansinger in Baarn (tel. 035-

5417622) of via de mail: jacqueline@ansinger.nl  

 

 

 

mailto:jacqueline@ansinger.nl
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Een bijzondere ervaring in Wit-Rusland 

 

 
 

In september van dit jaar is een deel van ons koor, het Slavisch Koor By-

zantium uit Soest, een week in Wit-Rusland geweest. Natuurlijk liet ik die 

unieke gelegenheid niet aan mijn neus voorbijgaan en samen met mijn man 

ging ik op weg naar dit zo onbekende land, de laatste dictatuur van Europa. 

Wat de politiek betreft moet je natuurlijk erg voorzichtig zijn, al was het 

alleen maar om de mensen daar niet in gevaar te brengen. Wit-Rusland is 

een tamelijk arm land met zeer gastvrije mensen en die warmte  hebben 

ook wij ondervonden. Het is een land dat de afgelopen eeuw vreselijk heeft 

geleden onder met name de Tweede Wereldoorlog en het leed dat toen 

over dit volk kwam is onbeschrijfelijk geweest. De sporen daarvan en de 

angst in de ogen van veel oude mensen zijn nog steeds zichtbaar. De dicta-

tuur neemt men op de koop toe als er maar vrede heerst! 

 

Hoogtepunt van onze reis was natuurlijk het zingen in prachtige Russisch 

Orthodoxe kerkjes. 

Daarvoor gingen we tenslotte: om eens echt aan den lijve de mystieke Rus-

sische ziel te ervaren, want dat gebeurt er als je daar mág zingen. Het is een 

andere wereld... 

Ons koortje (10 van de 30 leden die het koor officieel telt) stond deels ach-

ter de iconostase 

 

De plechtigheid duurt meestal iets meer dan twee uur en iedereen staat. Er 

zijn geen zitplaatsen. Gesterkt door het officiële koortje van de kerk (niet 

meer dan 5 zangers, maar zeer goed geschoold)  begonnen wij te zingen. 

Deze muziek is zo mooi en zo intens dat je normaal al in een soort mystie-

ke sfeer komt, maar toen natuurlijk helemaal. Sommige van onze zangers 
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hadden tranen in de ogen. We zongen in Wit-Rusland, in een kerkje vol 

wierook, brandende kaarsen en iconen. Dat wij dit mochten meemaken.  

 

Daar stonden we dan, katholieken en protestanten, en we zongen in een 

Russisch Orthodox kerkje. We hadden zo sterk het gevoel dat God naar 

ons keek en dat Hij zag dat het goed was. We waren christenen onder el-

kaar! We zagen vanuit onze ooghoek dat de gelovigen in de kerk zeer re-

gelmatig een kruisteken maakten en ook een diepe buiging. Dat voelde zo 

goed: men begreep perfect wat wij zongen en men kon ons ook goed ver-

staan. Russisch is een moeilijke taal en daar hadden we dan ook goed op 

geoefend. Onze dirigente, een Wit-Russische vrouw, was zeer geëmotio-

neerd en ook trots op haar koortje. Maar de diepste emotie lag toch echt bij 

ons.  

Na afloop lieten we alles heel rustig op ons inwerken en natuurlijk heb ik 

toen een kaarsje opgestoken voor allen die mijn dierbaar zijn én als dank 

voor deze mooie ervaring. 

Aansluitend hebben we een eenvoudige lunch gebruikt in een klein kloos-

ter naast de kerk en ook dat was hartverwarmend. Met een van de monni-

ken heb ik nog steeds e-mailcontact. 

Ik heb mij echt voorgenomen om dit zo bijzondere land nog eens te bezoe-

ken...Deo Volente. 

 

Jacqueline van den Eshof-Ansinger 

 

Ten slotte iets over :  Psalm 24 
 

Wie o wie mag staan op zijn heilige plaats? 

Psalm 24 is een processiepsalm, een psalm die de tocht van de gelovigen 

naar Gods heilige plaats bezingt. Gaandeweg die tocht stellen de pelgrims 

zichzelf een indringende vraag:  

Wie mag de berg van de Heer bestijgen,  

wie mag staan op zijn heilige plaats?  

 

Het persoonlijke antwoord van iedere pelgrim, van ieder van ons op die 

vraag kan variëren van niemand via ik in ieder geval niet tot iedereen.  
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Niemand is heilig genoeg om te naderen tot God en tegelijk is iedereen 

welkom bij God. Maar waar moet ik nu het antwoord zoeken? Is dat af-

hankelijk van mijn eigen bescheidenheid of is er nog net iets meer over te 

zeggen?  

Fascinerend genoeg kan de wijze waarop deze psalm gebruikt wordt in de 

liturgie ons verder helpen.   

 

Psalm 24 wordt gelezen op Allerheiligen en in de Advent, een tijd van in-

keer. We vragen ons af in de Advent hoe het is met onze relatie met God. 

We brengen ons in gedachten dat God mens is geworden om de kloof tus-

sen God en ons mensen te overbruggen. Met Kerst vieren we dan de ge-

boorte van Hem die de kloof gedicht heeft, Jezus Christus. God werd 

mens. De mens die mag staan op zijn heilige plaats. Jezus is dus de eerste 

die waardig is om op Gods heilige plaats te gaan staan. Maar Jezus kwam 

niet voor zichzelf. Hij kwam voor de mensen. En er gingen mensen in zijn 

spoor. Dat vieren we met Allerheiligen. Mensen die gingen in zijn spoor 

werden heilig (heel, gaaf) en mogen daarom komen waar Hij ook kwam. 

Want in zijn spoor gaan mensen die voldoen aan het criterium dat de psalm 

vervolgens zelf noemt, mensen die reine handen hebben en een zuiver hart.  

 

DE PAUS EN ZIJN GEBEDSINTENTIES 

 

 

 

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. 

Voor de maand december: 
Dat migranten over de hele wereld met vrijgevigheid en authentieke liefde 

worden verwelkomd, in het bijzonder door de christengemeenschappen. 

http://www.katholiek.org/pictures/wapen-b16-groot.gif
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Dat Christus zich aan heel de mensheid mag openbaren door het licht dat 

uit Bethlehem oplicht en dat zijn weerkaatsing vindt in het gelaat van zijn 

Kerk. 

 

 

 
 

In oktober was er speciaal aandacht voor geloofsboeken, in december is er 

aandacht voor martelaren. 
De bibliotheek bezit een groot aantal video’s. Door de komst van de DVD 

worden ze echter niet meer uitgeleend. We ruimen ze daarom op. Een 

unieke kans voor degenen die ze nog wel kunnen bekijken. Haast u dus 

naar de bibliotheek, want OP=OP. 
 

 

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.). 

17 november  Eerste Communievoorbereiding 13.30 uur. 

19 november  Kinderclub 18.45 -19.45 uur. 

   Bijbellezen III 20.00 uur. 

21 november  Vrienden van Jezus 08.00 uur. 

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

   RKVB 20.15 uur. Zie blz. 14. 

   Seniorencatechese, Jezus als bijzonder mens. 

   10.00 uur Carolus Borromeuskerk, Soesterberg. 

22 november  Bijbellezen II 09.30 uur. 

23 november  Veiling t.b.v. restauratie!!! Zie blz. 14-15.  

26 november  Kinderclub 18.45 -19.45 uur. 

   Psalm v.d. maand. 20.00 uur de Sleutel, Soest. 

27 november  Vormselgroep ouderavond. Zie blz. 11. 
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28 november  Vrienden van Jezus 08.00 uur. 

Op reis in het land van geloven  
1 december  Bezinningsdag 10.00 uur. Zie blz. 12. 

   Inspiratie-dag Adventsactie zie blz. 16. 

3 december  Kinderclub gaat niet door!! 

   Thema-avond 20.00 uur. Zie blz. 11. 

5 december  Vrienden van Jezus gaat niet door!! 

   RKVB 20.15 uur. Zie blz. 14. 

   Seniorencatechese Jezus als profeet. 

   10.00 uur. De Sleutel, Soest. 

6 december  Bijbellezen I 10.15 – 11.45 uur.  

7 december  Café Pensée 16.30 uur. Zie blz. 18. 

8 december  Eerste Communievoorbereiding 13.30 uur. 

10 december  Kinderclub 18.45 – 19.45 uur. 

11 december     Ouders van jonge kinderen 10.00 uur. Zie blz. 12. 

   Meditatie 13.00 uur. Zie blz. 12.  

12 december  Vrienden van Jezus 08.00 uur.  

   In ’t Voetspoor van Maria 10.00 uur. Zie blz. 12. 

   Op reis in het land van geloven 
13 december  Bijbellezen II 09.30 uur. 

   Muziek bij Kerstevangelie vlg. Mattheus 

   Oude Kerk Soest. Ds. Bregman. 

15 december  Eerste Communievoorbereiding 13.30 uur. 

   Café Pensée 16.30 uur. Zie blz. 16. 

17 december  Bijbellezen III 20.00 uur. 

   RKVB 18.00 uur. Zie blz. 14. 

19 december  Vrienden van Jezus 08.00 uur. 

   Doe-middag 14.00-15.30 uur. Uitnodiging volgt.   

 

Repetitie koren: 

Kinderkoor de Kerkuiltjes: vrijdags  19.00 uur.  

Volkszangkoor       : donderdags  18.15 uur. 

Cantate Domino       : donderdags 19.30 uur. 

Familiekoor        : 30 november  20.00 uur. 

           14 & 21 december. 
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 AGENDA H.H. MISSEN & VIERINGEN 
 

zaterdag        17 nov. 19.00 uur H. Mis met samenzang.   

zondag          18 nov. 33
e
 zondag door het jaar. 

 10.00 uur Hoogmis.  Gezinsmis. Zie blz.8. 

zaterdag        24 nov. 19.00 uur H. Mis met Cantor. 

zondag          25 nov. Christus Koning van het heelal. 

 10.00 uur Hoogmis. Missa in honorem Sti. Nicolaï, 

Sechsviertelmesse, J.Haydn.  

zaterdag        1 dec. 10.00 uur. H. Mis. Bezinningsdag. 

 19.00 uur. H. Mis met samenzang.   

zondag          2 dec. 1
e
 zondag van de Advent. 

` 10.00 uur Hoogmis gregoriaans Mis XVII.  

donderdag    6 dec. 19.00 uur H. Nicolaas; gezongen H. Mis 

vrijdag          7 dec. 10.00 uur. H. Mis voor ouderen; aansluitend social. 

zaterdag        8 dec. Onbevlekte ontvangenis van de H. Maagd Maria 

19.00 uur gezongen H. Mis . 

zondag          9 dec. 2
e
 zondag van de Advent. 

   10.00 Hoogmis gregoriaans Mis XVII. 

zaterdag       15 dec. 19.00 uur H. Mis met samenzang. 

zondag         16 dec. 3
e
 zondag van de Advent. 

10.00 uur Hoogmis gregoriaans Mis XVII. 

  

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.  

zondag 9 december 16.00 uur boeteviering. Zie blz. 9.     
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Biechtgelegenheid 
Gelegenheid tot het ontvangen van het Sacrament van boete en verzoening 

vrijdag van 18.00 – 18.30 uur of op afspraak.  
 

Extra gelegenheden ter voorbereiding op Kerstmis: 

zondag 9 december: aansluitend aan de Boeteviering tot 17.00 uur. 

Donderdag 20 december: aansluitend aan de H. Mis om 09.15 uur. 

vrijdag 21 december: om 19.30 uur is priester Péro aanwezig. 
 

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. 

mailto:info@MarthaMaria.nl
mailto:pastoor@nicolaasnet.nl
mailto:diaken@nicolaasnet.nl
mailto:pastoraatgroep@nicolaasnet.nl
mailto:secretariaat@nicolaasnet.nl
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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 

 

 
  

  
 

  
 

 
 

 
 

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

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. 

Iedere aanmelding voor digitale verzending maakt de penningmeester blij, 

want het drukt de kosten en scheelt veel bezorgwerk. 
 

www.nicolaasbaarn.nl 
 

Kopij Kerkvenster nr. 45-14 van 22 december – 30 januari 2013 uiterlijk 

10 december 2012.  

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 

Is er een kindje geboren? 

Wordt of bent u opgenomen in het ziekenhuis? 

Wenst u de H. Communie thuis te ontvangen? 
 

 
Bent u langdurig ziek? 

Gaat een van uw kinderen het huis uit of gaat u  

zelf verhuizen? 

http://www.bing.com/images/search?q=kinderwagen&view=detail&id=0BDFA70597951299FA4349947E576EF99D56CD80&first=0&FORM=IDFRIR
http://www.bing.com/images/search?q=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:kerkvenster@nicolaasnet.nl

