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Contact en informatie: 

I: www.nicolaasbaarn.nl 

E: restauratieNB@marthamaria.nl 

T:  06-1930 6453 

Volgende bijeenkomst: 

3 juli 

Bijeenkomst 25 en 26 juni 2016 
 
De afgelopen week is ook het Kapittel akkoord gegaan met de uitvoering 

van de restauratie, waarmee alle lichten op groen staan. Na het zetten van 

de handtekeningen kunnen we echt van start. 

 

Op zondag 3 juli is de laatste mis in de kerk. Om de kerk gereed te maken 

voor de aannemer en de steigerbouwer wordt geprobeerd om vóór deze 

zondag alle banken uit de kerk te verwijderen. Dit betekent dat men op 

stoelen zit en er mensen mogelijk geen zitplaats hebben door de beperkte 

hoeveelheid stoelen. Voelt u zich vrij om voor deze viering een eigen stoel 

mee te nemen om zeker te zijn van een zitplaats. 

 

Om de laatste viering vóór de restauratie – en daarmee de start van de 

restauratie – een feestelijk randje te geven, bent u na de eucharistieviering 

van 3 juli van harte uitgenodigd voor koffie met gebak. 

 

Wat betreft de sponsoring van de staties: De afgelopen weken heeft de 

fondsenwervingsgroep voor de kruiswegstaties een plan opgesteld om het 

komende half jaar voldoende geld bijeen te brengen om de kruiswegstaties 

alsnog te laten schoonmaken, herstellen en te vernissen. Er blijkt een 

behoorlijke interesse te zijn in het adopteren van staties en we vertrouwen 

er op, dat de benodigde € 10.500,-- wordt binnengehaald. We houden u op 

de hoogte van de ontwikkelingen en de acties die gaan komen. 

 

Vervoer naar en van de Maria Koningin zal door Engelien van Kooten 

worden gecoördineerd. Meld u zich bij haar aan via 035-5411674 of 

vervoerNB@marthamaria.nl. Ook willen we u wijzen op (kosteloze) 

mogelijkheden rondom vervoer die er zijn vanuit de WMO (Wet 

Maatschappelijke Ondersteuning). 

 

Na afloop van de eucharistieviering op zondag 3 juli zal het beeld Maria van 

Baerne naar een restaurateur in Brabant worden overgebracht. Het beeld 

zal bij heropening van de kerk weer terug zijn. 

 

Net als voorgaande bijeenkomsten vragen we om ‘handen’, die het vele 

schuur- en schilderwerk aan de banken willen uitvoeren. Meld u zich aan bij 

Mathieu Koren of Vincent Peters via vriendenvanjozefNB@marthamaria.nl. 

 

Ter gelegenheid van de aanstaande restauratie is er door een parochiaan 

een speciaal St. Jozefgebed geschreven. Dit gebed zal tijdens de laatste 

eucharistieviering worden uitgereikt, waarmee we de werkzaamheden met 

gebed kunnen ondersteunen. 
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