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Gaudete in Domino semper! 

 

Verheugt U in de Heer te allen tijde!.(Fil.4,4) Dit zijn de woorden van het 

introitus van de derde zondag van de Advent. Terwijl deze woorden klin-

ken kunnen we ons afvragen waarover we nu toch zo blij moeten zijn? Is er 

reden tot vreugde wanneer we iedere dag weer zoveel ellende zien en ho-

ren, veraf en dichtbij? 

Vrees niet, dit gaat echt geen sombere column worden waarin alle donkere 

kanten van ons mensenbestaan nog eens fijntjes op een rij worden gezet. 

Integendeel, een dergelijke houding past ons christenen niet. Katholieken 

krijgen nogal eens te horen dat wij zo’n blij geloof hebben. Dat heeft dan 

vaak betrekking op de flexibiliteit die wij persoonlijk, maar ook als kerk op 

weten te brengen als het gaat om de wederwaardigheden van het leven. 

Kan het niet linksom, dan gaan we er toch rechts omheen? Geen vlees, nou 

dan eten we toch vis! En met de biecht (die overigens, in tegenstelling tot 

Kerkvenster  
- informatieblad van de H. Nicolaas geloofsgemeen-
schap te Baarn, behorend tot de HH. Martha en Maria 
parochie-   
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wat velen denken, nooit is afgeschaft) kunnen katholieken alle zonden met 

een paar Onze Vaders en Wees gegroetjes afkopen. Vaak zijn het niet-

katholieken die zo spreken. Katholieken zelf zijn ten aanzien van hun ge-

loof wat zwaarmoediger en zeker minder enthousiast. Naarmate we echter 

dichter naderen aan het feest van Kerstmis, dan openen we onze harten 

weer voor de traditie van de kerstboom, het kribje, de Nachtmis en het 

kerstontbijt. In hoeverre dat nog geloof-gerelateerd is weet ik niet. Maar ik 

zie wel ieder jaar weer dat het Kerstfeest de harten verwarmt en mensen 

mild maakt. Alleen daarom al is het belangrijk dat we zo halverwege de 

Adventstijd in de liturgie eraan worden herinnerd dat wij ons mogen ver-

heugen in het geloof. En het antwoord op de vraag: ”waarom?” wordt ook 

gegeven: De Heer is nabij! 

 

Met de geboorte van het kind Jezus maken we weer een nieuw begin. 

Nieuw leven, nieuwe hoop, nieuwe toekomst. Je kunt echter niet aan iets 

nieuws beginnen als je niet tegelijk ook iets achter laat. Dit jaar geldt dat in 

het bijzonder voor het Kerkvenster. Door de fusie van de acht parochies tot 

een nieuwe HH. Martha en Maria parochie worden we op een bijzondere 

manier ook uitgenodigd om in geloof intensiever met elkaar op te trekken 

als acht lokale geloofsgemeenschappen van die ene nieuwe parochie. Niet 

alleen de Nicolaas locatie ontvangt een laatste kerstnummer. Alle locaties 

van de Martha en Maria parochie krijgen voor de laatste maal het Kerst-

nummer hun eigen ’parochieblad’ in de bus. We weten dat dit voor velen 

ook een emotioneel afscheid is van een vertrouwd blad waar door velen 

telkens weer naar werd uitgekeken. Ik heb begrepen dat het Kerkvenster 

zo’n 45 jaar geleden is gestart door pastoor Snelder. De eerste jaren ver-

scheen het nog in gezamenlijkheid met de Maria Koningin parochie. We 

hebben nog wat speurwerk verricht om erachter te komen of er nog een 

eerste nummer van het Kerkvenster te vinden was. Dat is niet gelukt, maar 

wel een uitgave van een wat latere jaargang. In deze laatste Kerkvenster 

vindt u dan ook  een kopie van een van de oudste Kerkvensters die we 

hebben kunnen vinden. Het zag er allemaal een stuk eenvoudiger uit en de 

inhoud was navenant. Met dit ’dubbelnummer’ willen we niet terugblikken 

met een gevoel van: ’vroeger was het allemaal beter’. Integendeel we wil-

len er juist mee aangeven dat we als kerk permanent in beweging zijn. 

Geen toekomst zonder heden en verleden.  
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Ik hoop van harte dat u als lezer en parochiaan met hart en ziel  en met 

vreugde wilt meebouwen aan die toekomst.  

Mede namens mijn collega’s van het pastoraal team wens ik u  

Een zalig Kerstmis en een zalig Nieuwjaar! 

Pastoor Ton Huitink 
 

MISINTENTIES 
 

zo    23 dec. Fam. Schothorst/ overl. ouders Bonekamp/ overl. fam. Vla-

ming/ Gerard en Marian Boersma/ Frits Caron/ overl. fam. 

Van ’t Ent.  

ma   24 dec. 19.00 uur: Tiny de Rijk en dochter Mariëlle.  

22.30 uur: Overl. ouders Van Ernst-Schimmel/ Bob, Margue-

rite en Benoît Nieuwenhuys/ Piet Ruigrok/ overl. ouders An-

singer-de Lange en hun zoon Paul/ voor de wedergeboorte 

door bekering van dierbaren/ overl. ouders Nijland, Alide en 

Peter/ overl. ouders Kuijer-van den Hoed/ Marinus van de 

Voort en ouders/ Gerard Haas/ Ouders Van Oostrum-de 

Gooijer. 

di    25 dec. Overl. ouders Van Lierop-Vos/ Johan Verdegaal/ overl. ou-

ders Nijland, Alide en Peter/ voor de wedergeboorte door be-

kering van dierbaren.  

wo  26 dec. Anthon van Rijn/ overl. ouders Hilhorst-Hartman/ overl. ou-

ders Daatselaar-Gieskens.   

vrij  28 dec. Ruben Nieuwenhuis. 

za    29 dec. Timo van Zeldert. 

zo    30 dec. Overl. familieleden en bekenden/ overl. Ouders Bonekamp/ 

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

Voskuilen. 

di       1 jan. Overl. ouders Hilhorst-Hartman/ Gerard Haas. 

vrij    4 jan. 10.00 uur: Voor de vrijwilligers van het R.K. Ouderenwerk 

Baarn/ mevr. Adriënne Buise. 

za      5 jan. Marie Agnes Manders-Russel. 

zo      6 jan. Overl.ouders Ansinger-de Lange en hun zoon Paul/ Petrus 

Wilhelmus Diekman/ Overl. ouders Kuijer-Hasselbach/ Piet 
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Ruigrok/ Gerard en Marian Boersma/ overl. fam. Vlaming/ 

overl. fam. Bouwmeester-Hartman/ overl. ouders Kok-van 

den Heuvel en Jan van Loon. 

vrij 11 jan. Overl. ouders Van Lierop-Vos. 

zo   13 jan. Mevr. Adriënne Buise/ overl. fam. Vlaming/ overl. ouders 

Kuijer-van den Hoed/ Gerard en Marian Boersma.  

vrij 18 jan. Cornelia Petronella van Barneveld-Nagel. 

zo   20 jan. Overl. fam van ’t Ent/ pastoor Van der Worp en fam./ overl. 

fam. Vlaming/ Gerard en Marian Boersma/ Jos Hendricksen. 

ma  21 jan. Tiny de Rijk en dochter Mariëlle.  

za   26 jan. Overl. ouders Ton en Chris Morsch-van Ditshuizen.       

zo   27 jan. Piet Ruigrok/ Tiny de Rijk en dochter Mariëlle/ overl. fam. 

Vlaming/ Gerard en Marian Boersma.    

vrij   1 febr. 10.00 uur Mevr. Adriënne Buise.  

    

PAROCHIEKRONIEK 

 

Opgenomen onder de geloofsleerlingen:  
Renata van Gelderen en Carola Jansen 

 

Overleden:  Theresia Ida Helena Berns-Levels, 86 jaar 
    Paul Ferdinand Winter, 77 jaar 
 

MEDEDELINGEN 

 

Laatste nieuws 
Het gebeurt de laatste tijd regelmatig dat de Eucharistievieringen door de 

week van tijdstip veranderen of zelfs vervallen omdat pastoor Huitink on-

verwacht andere verplichtingen heeft. Dit wordt altijd gemeld door middel 

van een briefje op de deur van de dagkapel en tijdens de Eucharistievierin-

gen in het weekeinde. Als men in het weekeinde elders naar de kerk is ge-

weest kan men voor een verrassing komen te staan.  

Het is goed te weten dat de laatste nieuwtjes ook op de website komen te 

staan, dus raadpleeg de website om niet verrast te worden. 
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 Samen in de naam van Jezus … door Maria 
 

Bericht vanuit de pastoraatgroep. 
 

Kerstmis:  
Na de Nachtmis en na de Dagmis willen we iedereen die niet alleen maar 

samen het kerstfeest verder wil vieren, uitnodigen om naar het Trefpunt te 

komen. Nog even wat kerstliederen zingen en met wat drinken en lekkers 

nog even samen zijn! 

  

6 januari Nieuwjaarsreceptie: 

De Pastoraatgroep en de Locatieraad nodigen iedereen uit om elkaar op  

6 januari na afloop van de Hoogmis in het Trefpunt een Zalig Nieuwjaar te 

wensen.  

 

Verandering plaats/ tijd H. Mis:  
Donderdag 10 januari viert pastoor Huitink om 10.00 uur de  

H. Mis in Eemnes, in de Waker naast de H. Nicolaaskerk. Deze ochtend is 

er geen H. Mis in de dagkapel, wel een viering van Woord en gebed.  

Woensdag 16 januari is de pastoor ’s avonds afwezig. Daarom is de H. 

Mis naar de ochtend verplaatst. De vespers zijn om 19.00 uur en om 19.30 

uur het rozenkransgebed. 

 

13 januari 10.30 uur, TV Mis.  
Mgr. Hoogenboom, hulpbisschop van het aartsbisdom, komt naar Baarn 

om deze H. Mis op te dragen. Ook het geloofsgesprek wordt door hem ge-

daan. Denk nu niet…een tv mis dan kan ik wel thuis blijven. Dat is niet zo. 

Weet dat er zo’n honderdduizend mensen kijken en als zij een lege kerk 

zien, is dat niet motiverend. Zoals op de ’bijpraatavond’ werd gezegd:  

”We hebben allen de taak om te evangeliseren en dat doet u ook door in 

deze H. Mis aanwezig te zijn en om bekenden uit te nodigen mee te gaan.” 
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Een nieuw parochieblad 

 
Maandag 3 december kregen redactieleden 

van de verschillende informatiebladen van 

onze parochie een knoppencursus. Ze leerden 

hoe het nieuwe parochieblad gemaakt gaat 

worden. Inloggen met je eigen gebruikers-

naam en wachtwoord. Knippen en plakken 

zonder schaar en lijm (maar dat deden de 

meesten al lang niet meer!) Het lijkt niet heel 

moeilijk, maar de ervaring moet leren, hoe handig of onhandig het werkt. 

In elk geval was het selecte gezelschap enthousiast en positief. We gaan er 

samen iets moois van maken. 

 

Een verrassing 

Voor u als lezer wordt het volgende nummer van dit blad een verrassing. 

De naam blijft en ons eigen nieuws van dichtbij kunt u - net als voorheen - 

vinden in het nieuwe blad. Ook treft u daarin een centraal katern met aller-

lei informatie, die bestemd is voor heel de Martha en Mariaparochie. Daar-

in staat ook het rooster met alle weekendvieringen en een catechesekalen-

der. Misschien gaat u wel eens op pad om mee te maken hoe in een van de 

andere kerken zondags gevierd wordt of gaat u meedoen aan een serie 

avonden ergens anders dan in uw vertrouwde kerk. We hopen dat het 

nieuwe blad ons iets meer vertrouwd zal maken met de parochie als geheel 

en dat het parochianen van de verschillende locaties dichterbij elkaar zal 

brengen. 

 

Dankbaar werk 

Redacties zijn vaak al jaren bezig om elke keer weer een mooi nieuw blad 

te maken. Sommige redactieleden stoppen, maar de meesten gaan gelukkig 

nog door. Dit is een mooie aanleiding om degenen die stoppen en zij die 

doorgaan nog eens hartelijk te bedanken voor hun geweldige inzet. Er 

komt veel meer bij kijken dan menigeen zich realiseert. Zeker als je te ma-

ken hebt met het verzamelen van alle kopij en met de laatste afwerking. 

Het is leuk en dankbaar werk, want je ziet elke keer weer een mooi resul-
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taat, dat in heel wat brievenbussen valt. Het wordt aandachtig gelezen, dat 

hebben allerlei onderzoeken  aangetoond. Maar het lukt niet zonder de di-

verse vrijwilligers. 

 

Drukkers, rapers en lopers 

Het nieuwe blad wordt kant en klaar afgeleverd en hoeft niet meer zelf 

afgedrukt en geraapt en geniet te worden. Er hoeven voortaan alleen nog 

maar stapels uitgeteld te worden voor de lopers die het blad thuis bezorgen. 

Dat betekent dat deze (vaak heel gezellige) rapers en nieters ’werkeloos’ 

worden. Ze worden begeleid van werk naar werk! Er is vast nog wel een 

andere taak binnen de kerk. Heel hartelijk dank voor alle jaren dat u dit 

werk hebt gedaan.  

En de lopers? Dat gaat allemaal gewoon door. In de laatste week van janu-

ari bezorgen zij het eerste nieuwe nummer van 2013. Tot die tijd loopt dit 

nummer. Een exemplaar om te bewaren, want zo’n blad als dit ziet u 

voortaan niet meer. 

Namens redacties, bestuur en pastores en alle dankbare lezers 

wens ik alle medewerkers en vrijwilligers 

fijne feestdagen, gezegende kerst en een zalig nieuw jaar. 

F. Overbeek, pastoraal werker. 

 

Thuiskomen in de liturgie 
De oraties of presidentiële gebeden (2) 

 

’Als ge bidt, gebruik dan geen omhaal van 

woorden’, zegt Jezus in Matteus 6,7, zoals 

de heidenen, want dezen mensen dat zij door 

hun veelheid van woorden verhoring zullen 

vinden’. Het is duidelijk dat Jezus meer de 

nadruk legt op de mentaliteit waarmee je 

bidt, dan de lengte van je gebed. Het gaat 

hem om vertrouwen op Gods zorg. In die 

geest hebben de eerste christenen gebeden, 

met korte eenvoudige woorden. 
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Aanvankelijk baden de voorgangers veel uit hun hoofd; later ontstonden 

briefjes en boekjes met gebedsteksten die men opnieuw wilde gebruiken. 

De bundelingen daarvan zijn de eerste sacramentaria en missalen, de boe-

ken met gebeden die de priester tijdens de Eucharistieviering bidt. De 

Rooms katholieke kerk heeft eeuwenlang een Latijns missaal gebruikt. Pas 

in de 20
e
 eeuw is men die gebedsteksten gaan vertalen en ontstaan er mis-

salen in de landstaal. Elke Eucharistieviering kent, naast het Eucharistisch 

gebed een drietal gebeden, die men de oraties of presidentiele gebeden 

noemt, korte gebedsteksten, die de celebrant namens de Kerk en namens de 

aanwezige gemeenschap uitspreekt of recitatief zingt en die gewoonlijk de 

afsluiting vormen van een liturgische handeling. In de Eucharistieviering 

vinden we ze aan het eind van de openingsritus, aan het eind van de gaven-

bereiding en aan het eind van de communieritus. Men kan zeggen dat ook 

de woorddienst wordt afgesloten met een dergelijke oratie; immers de 

voorbede kent ook een samenvattend gebed door de celebrant uitgespro-

ken. En dan zijn er nog andere gebedsvormen zoals het getijdengebed, de 

litanie en zelfs de lezingen en antwoordpsalm van de paaswake die beslui-

ten met deze korte oraties. Het zijn vaak juweeltjes van gebeden, typisch 

uit de Romeinse sfeer: kernachtig, sober, beknopt, met een rijke inhoud. 

Bijna altijd beginnen ze met ’Laat ons bidden’, waarna een korte stilte 

volgt, richten ze zich tot God de Vader en eindigen ze met de formule: 

’Door Christus onze Heer, waarna de gemeenschap instemt met de Bijbelse 

acclamatie: ’Amen’. 

 

Onder deze drie gebeden neemt het openingsgebed een bijzondere plaats 

in. Terwijl het gebed over de gaven en het gebed na de communie inhoude-

lijk functioneel zijn en vaak betrekking hebben op de aangedragen gaven 

of de ontvangen communie, is het openingsgebed meer gericht op het feest 

dat gevierd wordt of het thema van de dag. Het is ook het gebed dat op een 

zondag of feestdag als een rode draad in alle vieringen terugkomt. Als 

voorbeeld bespreek ik kort het gebed van de 6
e
 zondag door het jaar dat in 

het Latijn luidt: 

Deus, qui te in rectis en sinceris manere pectoribus asseris, da nobis tua 

gratia alis existere, in quibus habitare digneris. Per Dominum nostrum 

Jezus Christum Filium tuum, qui tecum vivit en regnat in unitatie Spiritus 

Sancti, Deus, per omnia saecula saeculorum.  
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Letterlijk vertaal in het Nederlands: ’God, die zegt dat Gij wilt verblijven 

in de harten van wie oprecht en zuiver zijn, geef ons de genade zo te leven 

dat U in ons wilt wonen. Door onze Heer Jezus Christus uw Zoon, die met 

U leeft en heerst in de eenheid van de heilige Geest, God, door de eeuwen 

der eeuwen’. De vorm is heel helder: het gebed bestaat uit een zin, God 

wordt kort aangesproken, er wordt in de eerste helft van de zin verwezen 

naar wat men van hem weet en wat Hij van Zichzelf zegt en vervolgens 

wordt gevraagd om de vervulling daarvan in het leven van de aanwezige 

gemeenschap. De afsluiting verwijst naar de middelaar van het gebed: Je-

zus en naar de Drie-eenheid die in eeuwigheid is. Het thema van dit gebed, 

Gods wonen in mensen, herinnert aan het Johannes evangelie (15,4 Blijf in 

mij, zoal Ik in u). Het is een uitdrukking van het verlangen van de mens 

om goed te leven, wat alleen kan met de hulp van Gods genade. Geholpen 

door die genade mag de mens woonplaats zijn van Gods mysterieuze aan-

wezigheid. 

 

De oraties uit de Romeinse liturgie zijn vrij onbekend, maar ze verdienen 

aandacht als hulp bij meditatie en gebed. Ze horen tot de oudste teksten 

van onze liturgie.  

Thuiskomen in de Liturgie, Liturgische catechese voor parochianen 

door Vicaris te Velde, bisdom Groningen 

 

Paus rondt Jezus-trilogie af 
 

De kindertijd van Jezus 

Paus Benedictus XVI heeft een driedelige serie geschreven 

over het leven van Jezus. Het laatste deel, dat pas is versche-

nen, behandelt de kindertijd van Jezus.  
 

Met het schrijven van deze serie was de paus al begonnen toen 

hij nog prefect was van de Congregatie voor de Geloofsleer. 

Het eerste deel – Van de doop in de Jordaan tot de Gedaanteverandering - 

verscheen in 2007. De paus liet daarbij ook zijn eigenlijke naam, Joseph 

Ratzinger, op de kaft afdrukken om aan te geven dat het hier niet een uiting 

van het pauselijk leergezag, maar een getuigenis van “mijn persoonlijk 

zoeken naar het gelaat van de Heer”. In 2011 verscheen het tweede deel dat 
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het leven van Christus beschrijft vanaf de intocht in Jeruzalem tot de op-

standing.  

 

Enthousiast en bewonderend 
Bij de presentatie van het boek zei de Vaticaanse woordvoerder, pater Fe-

derico Lombardi S.J., dat de paus met het voltooien van dit belangrijke 

werk “het onmogelijke heeft gedaan”. De Italiaanse uitgever van het boek, 

Paolo Mieli, noemde het een boek dat “ons enthousiast en bewonderend 

achterlaat”.  

Van de vorige twee delen werden wereldwijd miljoenen exemplaren ver-

kocht. In Nederland vonden de boeken hun weg naar meer dan 20.000 le-

zers. De Nederlandstalige editie van dit laatste deel verschijnt op 17 de-

cember. Het gaat onder meer over het geboorteverhaal van Jezus. Geen 

zingende engeltjes, geen sneeuw en hagel en koude en al helemaal geen 

vredig herkauwende dieren in een stal. De geboorte van Jezus was geen 

zoetig kersttafereeltje. Paus Benedictus XVI maakt in zijn boek een eind 

aan de vrome verzinsels rondom Kerstmis en zoekt naar de diepere kern 

van het mysterie van Jezus’ geboorte. 

 

     KBO Soest/Soesterberg/Baarn 
 

Wie wordt ons nieuwe bestuurslid Baarn?  
Door het vertrek van ons Baarns bestuurslid Wim Langbein zijn wij naar-

stig op zoek naar een KBO-lid uit Baarn die zijn plaats wil innemen. Im-

mers wil je de belangen van de KBO-leden uit Baarn goed behartigen dan 

is het een groot voordeel als je ook in Baarn woonachtig bent en dus weet 

wat de Baarnse senioren zoal bezighoudt. Bestuurslid KBO Baarn betekent 

regelmatig overleg over de voor ouderen belangrijke ontwikkelingen in 

Baarn met de beide andere ouderenbonden, waaronder ook contacten met 

het gemeentebestuur Baarn en het organiseren in samenwerking met de 

Stichting Welzijn van een aantal themaochtenden voor senioren. 

Bestuurslid KBO zijn is aan de ene kant een uitdaging en aan de andere 

kant kan het je ook een grote voldoening geven als je voor jouw leden toch 
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wat voor elkaar hebt weten te krijgen. Want daar doen we het toch voor! 

De belangen van onze KB0-leden is onze eerste prioriteit. Dus Baarnse 

leden, laat van u horen! Uw inbreng is hard nodig. De andere bestuursleden 

van KBO Soest/Soesterberg/Baarn zullen u alle medewerking verlenen en 

van harte welkom heten, dus daarom hoeft u het niet te laten! 

Natuurlijk begrijpen wij dat u wat meer informatie wilt. Onze voorzitter 

Frits van Wesemael beantwoordt graag al uw vragen. Zijn telefoonnummer 

is 035-6018416. Mailen kan natuurlijk ook: ggmvanwesemael@hetnet.nl 

Met vriendelijke groet, 

Bestuur KBO Soest/Soesterberg/Baarn 

Nog geen lid van de KBO?  

Overweeg dan even de voordelen: Het KBO-lidmaatschap biedt u o.a. : 

collectieve zorgverzekering Zilveren Kruis Achmea, diverse activiteiten en 

bijeenkomsten; liturgievieringen; 10 x per jaar gratis het landelijk leden-

blad ’Nestor’ plus  ons lokale mededelingenblad ’Soester Venster’; KBO 

dagtochten, maar ook meerdaagse reizen (binnen- en buitenland); iedere 

woensdag om 13.30 uur KBO soos, klaverjassen en bridgen in de ’De Kla-

rinet’ Klarinet 39, Soest.                                                                                          

Voor  € 20, alleenstaand, of voor u en uw partner voor  € 33 per jaar kunt u 

overal aan mee doen en versterkt u de KBO! Dit alles mag toch zeker aan-

leiding zijn het KBO lidmaatschap serieus te overwegen. Voor de rest van 

dit jaar is voor u het lidmaatschap gratis.  

 

Kerkbalans  

HET KAN NOG NET 
Wellicht was u van plan om in 2012 een financiële bijdrage te geven aan onze 

Nicolaaskerk.  Maar om allerlei redenen bent u daar nog niet aan toe gekomen. 

Dat is heel herkenbaar. Maar het is nog niet te laat: tot 31 december kunt u uw 

voornemen nog in daden omzetten. 

 

Er is jaarlijks veel geld nodig om alle activiteiten uit te kunnen voeren. Alles dat 

nog binnenkomt op de rekening van de Gezinsbijdrage 3047.24.858 kan nog hier-

voor gebruikt worden. Grote bedragen, kleine bedragen, alles is welkom! 

Onze Nicolaas geloofsgemeenschap rekent op u. 

H. Frissen, penningmeester Gezinsbijdrage 

 

mailto:ggmvanwesemael@hetnet.nl
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OVERZICHT VAN INKOMSTEN  
 

 

   INKOMSTEN         

   

Van de parochianen  

Gezinsbijdrage €   68.100 

1
e
 Collectes eigen kerk * €   12.000 

  

  

Misstipendia €     4.000 

Huwelijken/ Uitvaarten €     8.500 

Misboekjes €     1.500 

Kaarsen €     6.000 

 € 100.000   

  

  

Opbrengst bezittingen  

Begraafplaats €   40.000 

Huren incl. Trefpunt €   26.900 

 €   66.900 

  

Opbrengst kapitaal  

Rente bank €    1.000 

  

  

  

  

Totaal € 167.900 

 
 

* De opbrengst van de 2
e
 collecte is in 2012 rechtstreeks ten gunste van de voor-

ziening Restauratie glas-in-loodramen geboekt.  
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EN UITGAVEN 2013 
 

UITGAVEN 

 
   Persoonskosten  

Honoreringsdeel incl. functievergoedingen €   21.500 

Aandeel in de kosten HH. Martha + Mariaparo-

chie 

€   49.300 

 €   70.800 

  

Kosten onroerend goed  

Gewoon onderhoud €   61.800 

Energiekosten €   27.000 

Assurantie en vaste lasten €     6.750 

 €   95.550 

  

Kosten eredienst  

Kaarsen, hosties, misboekjes, koren enz. €   15.000 

  

Kosten pastoraal  

Parochieblad, werkgroepen enz. €   12.500 

  

Verplichte bijdragen  

Bijdrage Aartsbisdom €   15.500 

  

Beheerskosten  

Abonnementen, representatie, telefoon, admi-

nistratie 

€    6.550 

Totaal € 215.900 

  

Tekort €   48.000 
 

Voor inlichtingen of een gedetailleerder overzicht kunt u zich wenden tot dhr.  

A.J.C. Hadida, tel. 033-4890063 
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Liturgie  
 

Eucharistie- en andere vieringen van 17 december t/m 6 januari 2013 
op een rij: 

zaterdag 22 december: 19.00 uur Eucharistieviering met samenzang 

zondag 23 december  4
e
 zondag van de Advent 

    10.00 uur Hoogmis Gregoriaans Mis XVII 

donderdag. vrijdag 08.15 uur lauden   dagkapel 

maandag 24 december  08.15 uur lauden   dagkapel  

 

Gezinsmis 24 december 19.00 uur 

Hij is geboren voor jou! 

 
Op kerstavond is er om 19:00 uur een Gezinsmis.  

Voorafgaande aan de viering worden kerstliederen gezongen. Daarna heeft 

het begin van deze heilige Mis de vorm van een kerstspel. 

 

We worden allemaal uitgenodigd bij het Kindje Jezus te komen. Hij werd 

al heel lang verwacht en na heel veel jaren van gebed heeft God Zijn Zoon 

gezonden. Dit alles mocht gebeuren omdat God een meisje had gevonden 

dat het waard was om Zijn Zoon te mogen dragen en Hem op te voeden.  

 

Word meegenomen in het verhaal en kom het beleven, want Hij is gebo-

ren voor jou en alle mensen van de hele wereld! 

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

tijdens de Mis onrustig wordt mag hij/zij daar gebracht worden. 
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Nachtmis 22.30 uur   

 
 

Plechtige Nachtmis:  Missa Brevis in F KV 192 W.A. Mozart. 

dinsdag 25 december 10.00 uur  Geboorte des Heren 
Plechtige Hoogmis: Missa in G  KV 140 W.A. Mozart. 
    

15.30 uur         KINDJE WIEGEN 

 

Kindje Wiegen 2012 

 

Op eerste kerstdag om 15:30 uur is er weer Kindje wiegen in de kerk. 

We gaan luisteren naar het verhaal van Jozef en Maria, kijken daarbij naar 

de platen en zingen we samen allerlei kerstliedjes.  

Dit alles duurt ongeveer een half uur en na afloop 

is er iets voor de kinderen om mee te nemen naar 

huis.  

 

Iedereen is welkom, jong of oud, groot of klein. 

We maken er een gezellige boel van. De kinderen 

mogen verkleed komen. 

Tot dan!      

Alice Nieuwenhuis 

 

dinsdag 26 december 10.00 uur Hoogmis Familiekoor      H. Stefanus 

 

OP BEIDE KERSTDAGEN IS DE KERK TOT 16.00 UUR OPEN! 

 
donderdag 27 december         H. Johannes, apostel en evangelist 

08.15 uur Lauden, 08.45 H. Mis,                dagkapel 

19.00 – 20.00 uur uitstelling van het Allerheiligste             dagkapel 

 

http://img.fotocommunity.com/photos/4604195.jpg
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vrijdag 28 december           HH. Onnozele kinderen, martelaren 

08.15 uur Lauden, 18.30 uur vespers 19.00 uur H. Mis                   dagkapel 

 

zaterdag 29 december 19.00 uur H. Mis     

 

zondag 30 december               H. Familie 

10.00 uur Hoogmis Mis in G, A. Caldara   

 

maandag 31 december 08.15 uur Lauden,    16.30 uur Oudjaarslof 

Te Deum Laudamus. Er is géén vesperviering en avondmis! 

 

dinsdag 1 januari 2013              Nieuwjaar 

1 januari, viert de Kerk het hoogfeest van      ”Maria,  Moeder van God”.  

10.00 uur  Hoogmis, gregoriaans Mis VIII 

 

 
 

woensdag 2 januari   

08.15 uur Lauden 18.30 uur Vespers, 19.00 uur H. Mis     dagkapel 

 

donderdag 3 januari 08.15 uur Lauden, 08.45 uur H. Mis             dagkapel 

   19.00 – 20.00 Aanbidding   dagkapel 

 

vrijdag 4 januari  
08.15 uur Lauden, 10.00 uur        H. Mis voor ouderen 

       19.00 uur H. Mis      dagkapel 

 

zaterdag 5 januari 19.00 uur H. Mis met samenzang. 

 

 

 

http://www.casa-in-italia.com/rom/images/Roma/Roma_SMaria_maggiore_apsismozaiek_Kroning_Maria.jpg
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zondag 6 januari                Openbaring des Heren 
10.00 uur Hoogmis Missa quator vocem Exsultate Deo, F. Cosset  

 

                             
Wij vieren het feest van de Openbaring des Heren, ook Drie koningen ge-

noemd. Na afloop van de H. Mis bijeenkomst t.g.v. Nieuwjaar in het Tref-

punt. 

 

27 januari 10.00 uur              Gezinsmis  
Deze Gezinsmis heeft een heel bijzonder karakter omdat het niet alleen een 

presentatieviering van de Eerste Communicanten is, maar nog omdat tij-

dens deze H. Mis 4 kinderen gedoopt zullen worden.  

Zoals gebruikelijk is er een crèche en is er na afloop koffiedrinken in het 

Trefpunt. 

 

1 februari 10.00 uur       H. Mis voor ouderen 

De 2
e
 eerste vrijdag van de maand 2013. De ouderen zijn weer van harte 

welkom in de kerk voor de Eucharistieviering. Voor hen, die dat willen, 

bestaat de mogelijkheid om de Blasius-zegen te ontvangen. Na de H. Mis 

wordt u in het Trefpunt verwacht voor een gezellige afsluiting van deze 

morgen. 

 

Verkondiging        jeugd 

 

woensdag 08.00 uur         Vrienden van Jezus 

Het wordt ’s morgens alweer wat lichter. Misschien een goede gelegenheid 

om voortaan in de agenda ”Vrienden van Jezus” te plaatsen. Iedere woens-

dagochtend om 8.00 uur staan de kerkdeuren open voor de jeugd van de 

basisschool. Samen de dag met Jezus beginnen.  
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Ouders aarzel niet, maar breng uw kind naar Jezus toe.  Hij nodigt hen 

immers uit! Informatie: Gabriëlle Nieuwenhuis 035-5420208 

 

6 januari Driekoningenfeest 16.30 uur - 18.00 uur 
 

Hallo jongens en meisjes! 

Op 6 januari is je vakantie bijna voorbij. We hebben de geboorte van Jezus 

gevierd. Maar vandaag is het ook een groot feest. De openbaring van de 

Heer, met andere woorden Drie Koningen. Je mag als Koning komen naar 

het feest in het Trefpunt. We houden een Driekoningenmaaltijd met een 

verhaal, wat zingen en natuurlijk met de vraag: Wie is de echte Koning? 

Wat zou het fijn zijn als er heel veel kinderen komen. Graag even opgeven 

bij mevrouw Gabriëlle 5420208 of janengabrielle@planet.nl en mevrouw 

Aleid 030-2283015 of a.nieuwenhuys.vooren@gmail.com. 

 

9 januari 18.45 uur               Vormselvoorbereiding 

Vanavond komen we voor de eerste keer bij elkaar en gaan we vol enthou-

siasme op weg naar de toediening van het sacrament van het H. Vormsel. 

De kinderen uit de groepen 7 en 8 krijgen een persoonlijke uitnodiging.  

De ouders ontvangen nog een lijst met de data, waarop de bijeenkomsten 

staan. Hebt u op de een of andere wijze de berichten en de ouderavond 

gemist? Geen nood. Uw zoon of dochter is van harte welkom in het Tref-

punt. 

 

23 januari 14.00 uur          Doe-middag 
Jongens en meisjes van de basisschool, jullie zijn hartelijk welkom op de 

eerste Doe-middag in 2013 met als thema: 

Vertel het aan de mensen! 
Kom je ook? Neem gerust een vriendje of vriendinnetje mee. We beginnen 

om 14.00 uur en stoppen om ongeveer 15.30 uur. Het wordt heel gezellig. 

 

 

 

mailto:janengabrielle@planet.nl


 

 23 

Kinderpagina 
 

Een weg met Maria de komende tijd. 
 

25 december  Jezus geboorte in de stal van Betlehem. 
De herders bezoeken Jezus, Maria en Jozef. 

Maria bewaarde alles in haar hart.  
 

28 december  Onnozele kinderen. 
Maria is vluchteling. 

Koning Herodes wil de pasgeboren Koning 

doden. Daarom laat hij alle jongetjes tot 

twee jaar doden. 

Jezus, Maria en Jozef vluchten naar Egypte. 
 

1 januari    Maria, Moeder van God.  
Jezus is niet alleen mens maar Hij is ook de Zoon van God. 

Daarom is Maria de Moeder van God. 
 

6 januari    Openbaring des Heren. Driekoningen. 
Er kwamen drie wijzen uit het oosten.  

Zij volgden de ster die hen bij Jezus, Maria en Jozef bracht. 

Jezus komt niet alleen voor de mensen van Israël, 

maar voor alle mensen. 
 

2 februari   Opdracht van Jezus in de tempel. 
 

Maria Lichtmis. 

Veertig dagen na zijn geboorte werd Jezus in de tem-

pel aan God opgedragen. De oude Simeon sprak dat 

het hart van Maria door een zwaard doorboord zou 

gaan worden. 

 
Van kribbe tot kruis, Maria was erbij! 

 

Zalig Kerstmis. 
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Verkondiging        volwassenen 

 

7 januari 20.00 uur         Thema-avond 

In  het kader van het  ”Jaar van het Geloof” zijn wereldwijd verschillende 

oecumenische initiatieven gepland. Ook binnen de Martha- en Mariaparo-

chie willen we stilstaan bij de oecumene; deze thema-avond staat daarom 

in het teken van de oecumene. De weleerwaarde heer ds. R. v.d. Beld 

(voorzitter van de Raad van Kerken in Baarn) vertelt over de geschiedenis 

van de Raad van Kerken, legt uit waar de Raad van Kerken voor staat en 

geeft een toekomstvisie. Mevrouw A. Meelker (districtsverzorger van het  

Apostolisch Genootschap) zal spreken over de historie van het Apostolisch 

Genootschap, de geloofsinhoud en de toekomstvisie. 

De avond staat open voor alle gezindten en duurt tot 21.30 uur.  

U bent van harte welkom! 

 

8 januari 10.00-11.30 uur    koffieochtend ouders van jonge kinderen 
Om 10 uur staan koffie en thee weer klaar. We gaan het met elkaar hebben 

over het Jaar van het geloof. Waarom dit jaar? Wat doen wij hiermee? 

Kunnen we er thuis iets mee doen? Kortom er zullen weer vragen genoeg 

zijn om met elkaar te delen. 

 

9 januari 10.00 uur                                       ”in ’t Voetspoor van Maria” 
Dorothea Visser, een bijzonder leven! Een ’heilige’ van ons bisdom. 

In verband met de lengte van de lezing graag op tijd aanwezig zijn. 

Op 30 januari verdiepen we ons in het leven van Paulus, apostel van de 

heidenen. 

 

15 januari 18.45 uur               ß-cursus  

15 januari start van de Bètacursus. 
 

De α-cursus is voorbij. Wat nu? Gaan we verder? Ja! 

De Bètacursus is een cursus om het geloof te verdiepen en staat open voor 

iedereen! Ook voor de jongeren! 

18.30 uur Het Trefpunt is open. 

18.45 uur Maaltijd 

19.45 uur Inleiding 
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20.15 uur In deelgroepen praten over het thema van de avond. 

21.00 uur Gelegenheid tot het stellen van vragen. 

21.15 uur Afsluiting met korte Gebedsviering. 

 

De data van samenkomst zijn: 

15, 22, 29 januari, 5, 12, 26 februari en 5, 12, 19 en 26 maart 2013. 

De kosten voor de maaltijd zijn € 6,50 per avond. Mocht dit een financieel 

probleem voor u zijn, neem dan gerust even contact op met de leiding. 

Aanmelden tot 7 januari 2013. Opgavenformulieren met het programma 

liggen in het portaal. 

Voor informatie en opgave: Gabriëlle Nieuwenhuis 035 5420208 of Rosa-

lien Knapen 035 5420234 
 

2 februari 2013 16.00 uur          Dag van de religieuzen 

De opdracht van de Heer in de tempel, Maria Lichtmis. 

Op deze dag is er in Rome in het kader van het Jaar van het Geloof  een 

bijeenkomst van religieuzen. Wij sluiten in Baarn hierbij aan. We hebben 

een zuster van de Dienaressen van de Heer en van de Maagd van Matará 

uitgenodigd. 

 

Non worden – was dat niets iets dat vroeger wel eens gebeurde? Misschien 

hoor je wel eens verhalen over een oudtante die in het klooster zat. Inmid-

dels bestaat het klooster al niet meer, en zelfs de herinneringen vervagen. 

Het was er best streng… 

Wist je dat er nog steeds jonge mannen en vrouwen, ook uit Nederland, 

kiezen om het klooster in te gaan? Om álles op te geven om Jezus te vol-

gen? Ik ben er zo een, en ken een heleboel anderen. Ik ben lid van een con-

gregatie die bijna alléén maar jonge zusters kent. En we groeien met 100 

zusters per jaar (wereldwijd). Ongelooflijk? Dat is het ook. Het is namelijk 

Gods werk, niet het onze. 

Nieuwsgierig geworden? Op 2 februari, de dag van de religieuzen, kom ik 

Baarn langs om te vertellen over het religieuze leven en over ons missie-

werk. Om 16.00 uur in het Trefpunt achter de Nicolaaskerk. Iedereen is 

welkom. 

Zuster Maria Iuxta Crucem 
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Dienaressen van de Heer en de Maagd van Matará (beter bekend hier als de 

”Blauwe zusters”). www.ssvmne.org 

Het programma luidt: 

16.00 uur: ontmoeting met zuster Maria Iuxta Crucem in het Trefpunt 

17.30 uur: een eenvoudige maaltijd 

18.30 uur: vespers in de dagkapel, gevolgd door lichtprocessie en H. 

Mis in de kerk. 

 

25 JANUARI  20.00 UUR           ICONENLEZING   

”De Opdracht van Jezus in de Tempel” 
In het kader van het Jaar van het Geloof (thema ”oecumene”) zal de heer 

Leo van Leijsen van de Katholieke Vereniging voor Oecumene een lezing 

geven over de icoon ”De opdracht van Jezus in de Tempel”.  

Op 2 februari vieren wij het feest ”De opdracht van Jezus in de tempel” (in 

de volksmond nog steeds ”Maria Lichtmis” genoemd). De opdracht van de 

Heer is een van de belangrijkste mysteries uit zijn leven; Jezus laat zich 

dan al kennen als het  licht en het heil voor de hele wereld. De heer Van 

Leijsen zal de icoon bespreken vanuit de Byzantijnse en Syrische liturgi-

sche teksten. 

De avond is open voor alle gezindten en wordt om  uiterlijk 22.00 uur af-

gesloten. 

Wij vragen een toegangsprijs van € 5,-- om de onkosten van de gastspreker 

te kunnen vergoeden. Wij hopen op een grote opkomst op deze interessante 

avond!  
 

10 januari 13.00 uur     Meditatie o.l.v. pater J. Bots  

De meditatie wordt afgesloten met een korte aanbidding van het Allerhei-

ligste en een Eucharistieviering. Voor en na de meditatie is er gelegenheid 

tot biechten. 

 

Diaconie 

 

De collecte ten bate van Wereld Missiemaand heeft € 400 opgebracht, 

waarvoor hartelijk dank. 

 

http://www.ssvmne.org/
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Gemeenschap 
 

2 januari 20.15 uur                              RKVB 

Nieuwjaarsinstuif R.K. Vrouwen Baarn. 

 

Op de eerste woensdag van het jaar is er voor alle leden in het Trefpunt een 

gezellige Nieuwjaars instuif met een leuke, leerzame quiz. Dit alles onder 

het genot van een hapje en een drankje. Het bestuur hoopt dat vele leden 

van de gelegenheid gebruik maken om elkaar een zalig en goed 2013 te 

wensen.  

 

Restauratie 

Toch een geweldig resultaat! 

 

Al met al mogen we terugkijken op een geslaagde Talentenactie. 

Toen we afgelopen mei met de actie begonnen, hadden we geen idee wat 

we konden verwachten van deze laatste grote actie voor de restauratie van 

onze kerk. 

Met nog de bloemenactie te gaan, komen we ruim boven de € 20.000 uit. 

In deze moeilijke tijden is dit een geweldig resultaat. 

 

Na vijf jaren van actievoeren voor onze kerk  is er totaal € 445.000 opge-

haald. 

Zo heeft u, als parochianen en van buiten de parochie, middenstanders en 

anderen die de parochie een warm hart toedragen, een schitterende bijdrage 

geleverd aan het restaureren  

van de H. Nicolaaskerk. 

 

Van onze kant,  Stichting Restauratiefonds Nicolaaskerk Baarn, willen wij 

onze dank uitspreken aan al degenen die met geld en daadkracht gewerkt 

hebben aan dit mooie resultaat. 

Helaas kunnen we nog niet achterover gaan leunen omdat het interieur van 

de kerk nodig aangepakt moet worden. 

Voor deze klus is nog heel veel geld nodig. 

Voorlopig zullen wij u even met rust laten…….maar we zijn er nog niet! 
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Dus uw goede gaven in de 2
de

 collecte gaan voorlopig nog door en voor 

schenkingen houden wij ons natuurlijk van harte aanbevolen. 

Wij wensen u een Zalig kerstfeest en een Zalig  Nieuwjaar! 

 

Vanuit het winkelcentrum in Baarn had ik veel cadeautjes en waardebon-

nen gekregen. 

We hebben al veel waardebonnen verkocht, maar ik heb er nog over, te 

weten: 

Anno Nu dames en herenmode:   € 15,-- 

Waardebon Peking Chinees restaurant  € 50,-- 

Dorsthuis Demmers voor 2 personen   € 40,-- 

Boomer Fashion herenkleding   € 20,-- 

Peter de Graaf Viscentrum    € 30,-- 

Als u denkt dat u er een kunt gebruiken of om met Kerstmis cadeau te ge-

ven, belt u dan even met Corrie Nouwen, tel. 035-5416694 

 

Tevens zal in het weekeinde van 22-23 december van 15.00 – 18.00 uur in 

de tuin Glühwein en chocolademelk geschonken worden t.b.v. de restaura-

tie van de kerk. Ook in het weekeinde van 5-6 januari wordt er Glühwein 

en chocolademelk geschonken worden; alles in het kader van de Kerststal-

lenroute.  

 

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-
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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 gehouden: in Baarnse privétuinen staan ruim 70 traditio-

nele kerststallen en -taferelen, voor het merendeel door de bewoners zelf 

vervaardigd. Er is een grote variatie: stallen, schilderijen, wandkleden, kin-

derkerststallen en nog veel meer. Veel Baarnaars kennen deze route al ja-

renlang, maar ook mensen 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. U kunt uitgebreide informatie op de website vinden. 

 

Persbericht 
 

Baarn, 1 december 2010 

 

Weer een sfeervolle Volkskerstzang in Baarn 
Zondag 23 december in De Trits 
 

De traditionele Volkskerstzang vindt dit jaar plaats op zondag 23 de-

cember aanstaande vanaf 19.30 uur in Sportcentrum De Trits, aan de 

Goeman Borgesiuslaan te Baarn. De zaal is geopend vanaf 19.00 uur. 

Iedereen is weer van harte welkom bij dit grootse kerstconcert waarbij 

natuurlijk ook meegezongen kan worden. 

  

Onder begeleiding van het Baarnse harmonieorkest Crescendo worden vele 

bekende kerstliederen ten gehore gebracht, die natuurlijk uitnodigen tot 

meezingen. Daarnaast zijn er optredens van onder meer de blazersklas van 

Crescendo en het kinderkoor van basisschool Koningin Wilhelminaschool 

samen met het Baarns Kinderkoor, onder leiding van Siem Keijzer. De 

Baarnse zangeres Mylou Mazali verzorgt het solistisch intermezzo.  
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Naast dit muzikale geweld zullen onze burgemeester jhr. M.A. Röell, me-

vrouw H. Röell-van der Zwan, Pastoor Huiting en een leerling van het 

Baarnsch Lyceum op geheel eigen wijze hun medewerking aan deze avond 

verlenen. 

 

Voor de gelegenheid is De Trits weer feestelijk versiert. Het belooft weer 

een sfeervolle avond te worden voor jong en oud, die ongeveer een uur en 

een kwartier zal duren. Een geweldige gelegenheid om helemaal in de 

kerstsfeer te komen. Iedereen is van harte welkom bij dit gratis kersteve-

nement. 

 
 

Spiritueel Filmfestival De Bilt 
  

Op 25 en 26 januari 2013 is in de Micha-

elkerk in De Bilt weer een tweedaags spiritu-

eel filmfestival. Alle vier films zijn toeganke-

lijke, aangrijpende bioscoopfilms. U zult ge-

nieten van de voorstellingen, die ook stof ge-

ven tot nadenken of napraten. Nederlands 

ondertiteld en kort ingeleid. Iedereen is van 

harte uitgenodigd. 

 

Letters to God  

Op vrijdagochtend 25 januari 10.00 uur is er een voorstelling voor scholen. 

Letters to God uit 2010 is gebaseerd op het echte verhaal van de 8-jarige, 

zieke Tyler Doherty en de bijzondere rol van een postbode in Tylers ‘brie-

ven naar God’’. Even mooi als aangrijpend. 
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Peter Damiaan 

Vrijdagmiddag  om 14.00 uur staat Father Damian  (1999) op het pro-

gramma. Deze film is gebaseerd op het leven van de Belgische Pater Da-

miaan, die in 1872 er voor koos om te werken op het leprozeneiland Molo-

kai. Damiaan helpt te leprozen in hun levensbehoeften, geestelijke bijstand, 

en het teruggeven van in ieder geval een stukje waardigheid. Een bijzonder 

verhaal met een sterke cast met Sam Neill, Peter O'Toole en Derek Jacobi. 

  

Conversations with God  

Vrijdagavond 19.30 uur wordt Conversations with God (2007) getoond. 

Een verfilming van de gelijknamige bestseller door Neale Donald Walsch, 

een autobiographisch verhaal over een succesvol iemand die na een aantal 

persoonlijke tragedies in een tent moet leven. Vervolgens, schrijvend en 

zoekend naar een spiritueel evenwicht, helpt hij zichzelf en anderen er 

weer boven op. 

 

Tree of Life   

Zaterdagavond 19.30 uur gaat het licht uit voor Tree of Life  (2011), waar-

in we Brad Pitt, Sean Penn en Jessica Chastain op hun best zien acteren. 

Deze betoverende film zoekt, op een impressionistische wijze, naar de be-

tekenis van het leven en maakt daarbij gebruik van de jeugdherinneringen 

van de hoofdpersoon (Texas, jaren vijftig). Een film van 3 uur, waar u nog 

lang over zult nadenken. 

 

Plaats: Kerklaan 1, De Bilt. Toegang is gratis. Ook zonder aanmelding 

welkom! 

Opgave: info@katholiekekerkdebilt.nl  of  T: 030-2200025.  

 

DE PAUS EN ZIJN GEBEDSINTENTIES 

 

 

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

den verwelkomd, in het bijzonder door de christengemeenschappen. 

http://movies.nytimes.com/person/52123/Sam-Neill
http://movies.nytimes.com/person/53681/Peter-O-Toole
http://movies.nytimes.com/person/34894/Derek-Jacobi
http://en.wikipedia.org/wiki/Brad_Pitt
http://en.wikipedia.org/wiki/Sean_Penn
http://en.wikipedia.org/wiki/Jessica_Chastain
mailto:info@katholiekekerkdebilt.nl
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 Beth-

lehem oplicht en dat zijn weerkaatsing vindt in het gelaat van zijn Kerk. 
Voor de maand januari: 
Dat in dit jaar van het geloof de christenen hun kennis van het Christus-

mysterie mogen verdiepen en vreugdevol getuigenis afleggen van de gave 

van het geloof in Hem. 

Dat de christengemeenschappen in het Midden-Oosten, die vaak worden 

gediscrimineerd, de kracht mogen ontvangen van de Heilige Geest om 

trouw te zijn en te volharden. 

 

 

 

 
In december is er speciaal aandacht voor martelaren; in januari brengen we 

de nieuwe aanwinsten van 2012 nogmaals onder uw aandacht. 
 

Nieuwe boeken: 
Franciscus van Sales - Inleiding tot het devote leven 
Scott Hahn – Tekenen van leven; veertig katholieke gebruiken en devoties 

en hun Bijbelse wortels 
Scott Hahn – Een Vader die zijn beloftes nakomt; Gods verbondsliefde in 

de Heilige Schrift 
 

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. 

Op 23 december Kinderkerk, daarna t/m 6 jan. géén kinderkerk. 

Kinderwoorddienst Alleen tijdens de Hoogmis. (7-11 jr.). Geen kinder-

woorddienst op beide Kerstdagen. 

2 januari 2013  RKVB. Zie blz. 

6 januari  Nieuwjaarsreceptie. Zie blz.  

7 januari  Thema-avond 20.00 uur zie blz. 24. 
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8 januari Koffieochtend 10 uur. Zie blz. 24. 

9 januari  Vrienden van Jezus 08.00 uur. 

   In het voetspoor van Maria 10.00 uur. Zie blz. 24. 

   Vormsel 18.45 uur. Zie blz. 18. 

10 januari  Bijbellezen I 10.15-11.45 uur. 

 Meditatie o.l.v. p. J. Bots S.J. 13.00 uur. Zie blz. 26.   

12 januari  Voorbereiding E.H. Communie 13.30 uur. 

13 januari  Teen Challenge 19.00 uur. 

14 januari  Kinderclub 18.45- 19.45 uur. 

15 januari  ß-cursus 18.30 uur. zie blz. 20.    

16 januari  Vrienden van Jezus 08.00 uur. 

   Cursus ”Op reis in het land van geloven”  20 uur. 

17 januari  Bijbellezen II 09.30 – 11.00 uur. 

19 januari  Voorbereiding E.H. Communie 13.30 uur. 

21 januari  Kinderclub 18.45- 19.45 uur. 

Bijbellezen III 20.15 – 21.30 uur.  

22 januari  ß-cursus 18.30 uur. zie blz. 21. 

23 januari  Vrienden van Jezus 08.00 uur. 

   Doe-middag 14.00 -15.30 uur.  

Vormsel 18.45 uur. 

25 januari Iconenlezing afsluiting gebedsweek voor de een-

heid der Christenen in het Trefpunt. Zie blz. 26. 

26 januari Voorbereiding E.H. Communie 13.30 uur. 

27 januari Teen Challenge 19.00 uur. 

28 januari  Kinderclub 18.45-19.45 uur. 

29 januari ß-cursus 18.30 uur. 

30 januari In het voetspoor van Maria 10.00 uur. 

 Cursus ”Op reis in het land van geloven”  20 uur. 

31 januari  Bijbellezen II 09.30 – 11.00 uur. 

1 februari  Café Pensée 16.30 uur. De Speeldoos. 

2 februari  Dag van de religieuzen. Zie blz. 25. 

Repetitie koren: 

Kinderkoor de Kerkuiltjes: vrijdags  19.00 uur.  

Volkszangkoor       : donderdags  18.15 uur. 

Cantate Domino       : donderdags 19.30 uur. 

Familiekoor        : 11 januari 20.00 uur.  
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AGENDA H.H. MISSEN & VIERINGEN 
 

Eucharistie- en andere vieringen van 17 dec.- 7 jan. 

zie Liturgie 
 

zaterdag       12 jan. 19.00 uur H. Mis.  

zondag         13 jan. Doop van de Heer. TV-mis 

10.00 uur Hoogmis Choral Messe, A. Bruckner. 

zaterdag       19 jan. 19.00 uur H. Mis. Met samenzang. 

zondag         20 jan. 2
e
 zondag door het jaar. 

10.00 uur Hoogmis gregoriaans Mis XI. 

zaterdag       26 jan.  19.00 uur H. Mis met Cantor. 

zondag         27 jan. 3
e
 zondag door het jaar. 

10.00 uur Gezinsmis. Zie blz. 

Vrijdag         1 febr. 10.00 uur H. Mis voor ouderen. 

    

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. 

 

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

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  

 

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=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:info@MarthaMaria.nl
mailto:pastoor@nicolaasnet.nl
mailto:diaken@nicolaasnet.nl
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Pastoraatgroep H. Nicolaas Baarn: e-mail: pastoraatgroep@nicolaasnet.nl  

Mevr. G. Nieuwenhuis tel.: 035-5420208 

Mevr. R. Knapen-Leus tel.: 035-5420234 

Mevr. M. Zwanikken    tel.: 035-5423907 

 

Locatieraad H. Nicolaas Baarn: 

P. Pouw voorzitter tel.: 035-6946350 

 

Locatiesecretariaat: Kerkstraat 17, 3741 AJ Baarn, ingang dagkapel. 

E-mail: secretariaat@nicolaasnet.nl; tel. 035-5412975   

Openingstijden:  dinsdag- en donderdagochtend van 9-12 uur.  

 

Beheerder Kerkhof H. Nicolaas Baarn:  

P.J.F. van der Kruijf, Torenlaan 23a, 3742 CR Baarn. 
 

Martha en Maria-Nicolaaskerk Baarn: bankrekening 30.47.04.733 

Martha en Maria-Nicolaaskerk Baarn Gezinsbijdrage: 30.47.24.858 

Stichting Restauratie Nicolaaskerk bankrekening 13.98.87.393 

www.nicolaasbaarn.nl 
 

Hoe kan ik het kerkvenster digitaal ontvangen? 

1. U vult het formulier, dat in het portaal op de leestafel ligt, in en doet 

dat in de brievenbus van de pastorie, of 

2. Nog eenvoudiger: 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. 

 

Kopij voor Kerkvenster nr. 1-01 van 2 februari – 2 maart uiterlijk 14 ja-

nuari 2013 per mail.  

E-mail: kerkvenster@nicolaasnet.nl  

Redactie:  M.T.G.M.J.Nieuwenhuys, tel. 030-2283015 

Bezorging: Mevr. M.J.A.G. Burgman, Eemstraat 11, 035-5430054 

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

