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Van de redactie

Voor dit pinksternummer zijn wij te 
rade gegaan bij de profeet Ezechi-
el en zijn visioen van de weer tot le-
ven gewekte beenderen: “Kom van 
de vier windstreken levensgeest” 
(37,9).
Aan de hand van een onlangs ver-
schenen roman stelt Rob Polet dat 
leven in de Geest begint met het ver-
langen naar echt leven, en durven 
zien waar je in je leven bent vastgelo-
pen en op een dood spoor zit. Sjoerd 
Mulder past het visioen van Ezechi-
el toe op ons eigen leven. Pas als je 
je oude leven hebt losgelaten, kan 
Gods Geest nieuw leven brengen. 
Francine Moormann levert een bij-
drage over een ‘pinksterspel’ van 
Martinus Nijhoff, dat hij tijdens de 
tweede wereldoorlog heeft geschre-
ven. 
De actualiteit brengt ons: een arti-
kel over de aanslagen op Sri Lanka 
op eerste paasdag, en twee uitnodi-
gingen: voor de priesterwijding van 
Eric Fennis op 15 juni en voor de na-
tionale bedevaart naar Brielle.

De redactie wenst u een bezield 
Pinksteren.
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1-DAAGSE BUSREIS Nationale Bedevaartsdag Brielle    
Jaarlijks wordt met de Nationale Bedevaart Brielle stilgestaan bij het getuigenis van de 
Martelaren van Gorcum. In 1572 werden negentien Rooms-katholieke geestelijken    
uit Gorcum gemarteld en opgehangen omdat ze weigerden hun geloof in                        
de Heilige Eucharistie af te zweren. Op 29 juni 1867 vond hun heiligverklaring plaats.  

Programma 
09.00 uur  Vertrek uit Amsterdam 
    vanaf bushalte bij  St. Nicolaas Basiliek (tegenover CS Amsterdam) 

  Aanwezig zijn om 8.45 uur !    
11.00 uur  Pontificale eucharistieviering met Mgr. J. van den Hende als celebrant 
13.30 uur  Rozenkransgebed en parallel het Jongerenprogramma 
14.30 uur  Kruisweg 
15.30 uur  Vespers en Processie met pelgrimszegen 
16.15 uur  Terug naar Amsterdam 
    Aankomst bij IJ-zijde Centraal Station Amsterdam (achterzijde CS) 

 

Kosten busretour   € 19,50   (in de bus gepast betalen) 

     Lunch / koffie / thee ter plekke verkrijgbaar of zelf meenemen 
 
Aanmelden bij 

Christel Hoffman, telnr. 06 112 12 737, of e-mailadres  
hoffman.christel@gmail.com  -  Zie ook www.AveStellaMaris.nl 
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Serotonine 
door Rob Polet

Serotonine is de titel van de laatste roman van Michel Houellebecq, op dit 
moment één van de belangrijkste Franse schrijvers. 

Zijn verhaal draagt deze titel omdat 
het gaat over een man van middelba-
re leeftijd die geen plezier of zin meer 
in zijn leven vindt. Hij wordt min 
of meer overeind gehouden door  
Serotoninetabletten, een soort anti- 
depressivum.  En toch overweegt 
Claude-Florent, de hoofdpersoon, 
aan het einde van de roman zich van 
het leven te beroven. De roman is 
kritisch op de ontwikkelingen in de 
westerse, liberale samenleving van 
de laatste vijftig jaar, waardoor velen 
stuurloos en zonder een diep ervaren 
zin door het leven gaan, blijkt uit het 
verhaal. Aan het einde van de roman 
vraagt de hoofdpersoon zich af: 

“Zijn we gezwicht voor de illusies van 
individuele vrijheid, open leven, onbe-
grensde mogelijkheden? (…) We heb-
ben niets anders gedaan dan ons eraan 
conformeren, ons erdoor laten kapot-
maken; en daarna, heel lang , eronder 
lijden.”

De uitzichtloosheid van de laatste 
bladzijden van het boek krijgt ech-
ter een markant slot, waarin tamelijk 
plotseling over God wordt gespro-
ken: 

“In werkelijkheid bekommert God zich 
om ons, Hij denkt elk moment aan ons 
en geeft ons aanwijzingen, soms heel 
nauwkeurige. Die golven van liefde die 
in onze borst opwellen en ons de adem 
benemen, die ingevingen en extases, 
waar onze biologische natuur, onze een-
voudige primatenstatus geen verklaring 
voor kan bieden, zijn uitzonderlijk hel-
dere tekenen.” 

Verrast door deze Deus ex machina 
in de hedendaagse kunst vroeg ik  de 
vertaler van het boek, die de auteur 
goed kent, of het hier gaat om een 
ironisch einde of een heuse geloofs-
belijdenis. De vertaler antwoordde 
dat het geloof voor Houellebecq ei-
genlijk de enig overgebleven optie is 

voor een zinvol leven, zonder dat hij 
zelf zich overigens heeft bekeerd tot 
welk geloof dan ook. 

Wat mij treft aan het slot van deze 
roman is dat menselijke illusies (in-
dividuele vrijheid, open leven, on-
begrensde mogelijkheden) afgezet 
worden tegen werkelijkheid, en die 
werkelijkheid komt van God. Wat die 
menselijke illusies volgens de vertel-
ler precies inhouden blijkt uit de rest 
van het boek. Wat de tekenen en aan-
wijzingen precies zijn die de om ons 
bekommerde God geeft, wordt in 
het boek niet uitgewerkt. Maar juist 
daarom wordt de lezer geprikkeld 
om daar zelf naar op zoek te gaan. En 
dat is precies waar ook Pinksteren 
ons toe uitnodigt. Want we kunnen 
vieren dat de heilige Geest is neerge-
daald in de apostelen, en sindsdien 
diep verbonden is met het leven van 
de Kerk, maar leven we ook echt uit 
die Geest? Vertrouwen we ons toe 
aan de Geest? Of volgen we surro-
gaat-geesten?

Leven met de Geest begint volgens 
mij met het verlangen naar echt le-
ven, en durven zien waar je in je le-
ven bent vastgelopen, op een dood 
spoor zit. En vooral: waar echt le-

ven, zoals je bedoeld bent door God, 
te vinden en te ervaren is. Want daar 
hebben we allemaal wel een vermoe-
den van, of zelfs een heel duidelijk 
beeld. Maar het kan in je leven an-
ders zijn gelopen. Door teleurstellin-
gen, door het hooghouden van ide-
alen of een levenswijze die op een 
illusie berust, kan het zijn dat je nog 
niet (helemaal) bent geworden zo-
als je eigenlijk mag zijn. Dan mag je 
je toevertrouwen aan de Geest die 
“Heer  is en het leven geeft”, zoals we 
in de lange geloofsbelijdenis zingen. 

En met een open blik zien waar echt, 
geïnspireerd leven is, en dat volgen. 
Het verlangen hiernaar ruim baan 
geven, geeft je kracht om afstand te 
nemen van wat je leven beknelt, en 
van illusies die je hebt opgelopen. Ik 
wens het ons toe, dat we steeds meer 
mogen leven naar hoe God ons wer-
kelijk heeft bedoeld. 
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Vlees op de botten
door Sjoerd Mulder

Botten, botten en nog eens botten. Zover het oog reikt. Dorre, door de 
zon verbleekte geraamten. Het is een naargeestig visioen dat de profeet 
Ezechiël te zien krijgt, zoals we kunnen lezen in Ezechiël 37.

God draagt Ezechiël op om tegen de 
botten te preken. En zodra die dat 
doet, onstaat er beweging. Hij ziet 
hoe de botten zich rammelend weer 
aaneen sluiten tot een geraamte. Er 
komen pezen. Er verschijnt vlees en 
huid op de botten. Het bizarre beeld 
eindigt als God met zijn adem de 
dode lichamen weer tot leven wekt.
Dit verhaal lezen we met Pinkste-
ren in de kerk. Eigenlijk dacht ik dat 
het vooral ging over Gods geest die 
ons leven geeft. Maar de rest van het 
boek Ezechiël vertelt geen vrolijk 
verhaal. Het gaat over de gelijkna-
mige priester die met de Joodse po-
litieke en religieuze elite meegevoerd 
was naar Babylon. Een elite die ern-
stig corrupt geweest was toen ze in 
Jeruzalem nog aan de macht was. 

In ballingschap werden ze al gauw an-
dere mensen. Ver van huis en haard
gaven ze zich over aan vrome gods-

dienstoefeningen. En ze kwamen ie-
dere dag in drommen luisteren naar 
de profetieën van Ezechiel, in de 
hoop dat hij ze hoop zou geven en-
vertellen over een God die nieuw le-
ven geeft. Maar deze priester gaf hen 
niet wat ze wilden horen. Hij vertel-
de ze niet over troost, maar hield vol 
dat ze nog niet genoeg gestraft wa-
ren.

Zij hadden Jeruzalem naar de af-
grond geleid, God zou hun werk af-
maken. Hij zou de muren van hun 
stad neerhalen, hun achtergebleven 
familie om laten komen. Die schaam-
teloos corrupte ballingen moesten 
daar niet over klagen want ze hadden 
het zelf veroorzaakt.

Het probleem met die mensen was 
dat ze het altijd te goed hadden ge-
had. Hun gedraai en gekonkel had 
hen altijd gered, en nu hun bevoor-

rechte positie op het spel stond, 
hoopten ze het op een akkoordje te 
gooien met God.

In het tiende jaar van Ezechiëls bal-
lingschap kwam op een kwade dag 
een vluchteling het verschrikkelijke 
nieuws vertellen. Een Babylonische 
strafexpeditie had Jeruzalem volle-
dig verwoest en de inwoners uitge-
moord. Nu brak de moraal van de 
ballingen wél. Pas nu, nu het hele 
land naar de afgrond geholpen was, 
realiseerden ze zich dat de draad van
hun oude leven nooit meer opgepakt 
zou worden.

Nu mocht Ezechiël wél een bood-
schap van nieuw leven verkondigen. 
Niet aan de geprivilegieerde ballin-
gen als die nog vasthielden aan hun 
oude leven. Nee, de preek was en-
kel bedoeld voor botten die al ver-
bleekt waren in de zon. Ik dacht al-
tijd: wij zijn die troosteloze botten 
uit het visioen. Net als de ballingen 
geeft God ons weer nieuw leven. Of 
anders, dacht ik soms, zijn wij in de 
kerk al de tot leven gewekten: wat 
een mooie en troostvolle lezing!

Maar nu denk ik: zijn we soms niet 
eerder zoals die ballingen? We hopen 

zo vaak dat God ons tegemoet komt 
in ons gemis. Dat God weer terug-
geeft wat wij verloren zijn geraakt: 
gezondheid, een mooie baan, een ge-
liefde, misschien wel het geloof zelf. 
En het voelt heel vroom om dat ge-
mis bij God te koesteren. Maar soms 
houden we daarmee ongemerkt aan 
ons oude leven vast. Dan koesteren 
we het vlees op onze botten, en heb-
ben niet door dat dat al aan het ont-
binden is. 

Als dat zo is, is de boodschap van 
Ezechiël er niet zozeer een van 
troost, maar van aansporing: blijf 
niet hangen in het verleden, en laat 
je eigen verlangens los. Gods geest is 
er niet voor om je oude leven te her-
stellen. Want pas als je je oude leven 
hebt losgelaten, kan die Geest nieuw 
leven brengen. 
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     van de wind
ik vroeg het aan de magere man
die zong om de dood te ontlopen
van welke wind hij zingen zou
als hij op het leven kon hopen
 
was het van de westenwind
waaiend over de diepe zee
bracht die niet het zout der aarde
en vele gezegende vissen mee
 
was het van de noordenwind
die waait over witte kiltes
waar warmte schuilt van binnen
en van ver gedragen stiltes
 
was het van de oostenwind
aangewaaid uit achterlanden
beierend van klokken kerken
koude grond en harde handen
 
of was het van de zuidenwind
waaiend soms op zoele dagen
vol hartstochtelijk medelij
en heilige beelden op de wagen
 
ik vroeg het hem, hij wist het niet
zijn ogen tuurden weg in de lucht
alsof hij vaag zich iets herinnerde
een wenken van ergens, een zucht

Stefan Ram

Nieuw bestuurslid: 
Isabella Wijnberg
door Olof Bekedam

Op de parochieavond van 21 maart was er een ontmoeting met Isabella 
Wijnberg. Isabella (34) is advocate bij het kantoor Houthoff, en werkt 
vanuit de vestiging op de Amsterdamse Zuidas. 

Sinds september vorig jaar is Isabella 
lid van ons parochiebestuur. Naast 
haar wereldlijke - en commercië-
le - bezigheden is Isabella een zoge-
noemde “toegewijde zus” van de Ge-
meenschap Emmanuel, een van de 
“nieuwe” spirituele bewegingen die 
in de jaren 60 (na het Tweede Vati-
caans Concilie) in de rooms-katho-
lieke kerk zijn ontstaan. 

Isabella is niet gelovig opgevoed, 
maar is onder andere door een reis 
naar Italië - toen zij 16 was - in de 
katholieke kerk, in al haar verschei-
denheid, geïnteresseerd geraakt.  In  
Italië maakte zij kennis met het le-
ven van Sint Franciscus - de rijke 
jongeling, die alles had wat zijn hart-
je begeerde, en bovendien popu-
lair was bij de meisjes, maar die toch 

brak met dat leven, alles achter zich 
liet en in armoede een celibatair le-
ven ging leiden. Terug in Nederland 
ging Isabella - omdat het geloof haar 
bleef trekken - een katholieke kerk in 
Arnhem bezoeken. Zij dacht: “Mis-
schien komt het doordat ik het niet 
begrijp dat ik er steeds meer van wil 
weten.” Zij zocht hierover in Arn-
hem ook - schoorvoetend - contact 
met een priester, die haar met haar 
vragen naar een andere priester, in  
Nijmegen, doorverwees. 

Die toonde zich weinig begripvol, 
maar gaf Isabella wel een catechis-
mus mee en zei: “Lees dit maar; dan 
zie ik  je over twee weken wel terug.” 
Isabella sloeg aan het studeren en 
kwam iedere twee weken bij de pries-
ter terug, steeds met andere kritische 
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vragen. Zij ging al gauw ook op door-
deweekse dagen naar de kerk, en 
merkte voor het eerst dat dit haar een 
gevoel van rust gaf. 

Tot dan toe was de kerk een groe-
pering geweest waarvan ze het ge-
voel had dat ze er niet echt bij hoor-
de. Op haar weg richting de R.K. 
Kerk en later de Gemeenschap Em-
manuel werd Isabella door haar fa-
milie scherp in de gaten gehouden. 
Zij is de jongste van vier kinderen. 
Toen twee oudere broers van Isabel-
la erachter kwamen dat zij langzaam 
maar zeker toegroeide naar een lid-
maatschap van de Rooms-katholie-
ke Kerk, duidden zij die aan als “die 
zieke sekte”. - Op een zeker moment 
moest Isabella erkennen dat zij in de 
kerk “iets van God” kon ontmoeten, 
en zodoende heeft zij, nu 15 jaar ge-
leden, het hele traject van doopsel, 
vormsel en heilige communie door-
lopen.  Zo ging voor haar een nieuwe 
wereld open, met allerlei voor haar 
tot dan toe onbekende ervaringen. 
Isabella vergelijkt het met het ver-
schil tussen een zwart-witfoto en een 
3D-scherm in volle kleuren.   

Toen Isabella op een gegeven mo-
ment toetrad tot de Gemeenschap 

Emmanuel om een aan God toege-
wijd leven te gaan leiden, vonden 
haar ouders dat minder leuk - maar 
ze hielden haar niet tegen. Emmanu-
el is een gemeenschap van mensen 
die wel in de wereld leven, maar niet 
van de wereld (willen) zijn. 

De leden van Emmanuel verplichten 
zich om ten minste één uur per dag 
in stil gebed door te brengen, liefst 
voor het Allerheiligste. Compassie 
met de naaste is een ander element. 
De leden van Emmanuel hebben 
daarnaaast ook een rol in de wereld. 
Als lid van de Gemeenschap houden 
ze regelmatig samenkomsten. Em-
manuel is een weg naar heiligheid. 

De gemeenschap kent een aantal toe-
gewijde zussen en toegewijde broers 
(niet: zusters en broeders, want Em-
manuel is geen kloosterorde of con-
gregatie); deze zussen en broers pro-
beren een aan God gewijd leven te 
leiden, een eenvoudig en vreugdevol 
leven volgens de evangelische raden, 
en betrachten een zekere soberheid 
met betrekking tot o.a. hun eten en 
drinken; ook leven ze celibatair. Als 
toegewijd lid van Emmanuel doe je 
de gelofte steeds armer, steeds een-
voudiger, te gaan leven, en je vooral 

niet te verliezen in materiële zaken. 
Verder zijn er zoals in elke (ook gees-
telijke) organisatie ook bij de Ge-
meenschap Emmanuel een aantal re-
gels waaraan de leden zich dienen te 
houden. Eén van de regels is dat je 
herkenbare kleding draagt: donker-
blauw van onderen, wit van boven en 
met een houten kruis op de borst. In 
het begin zag Isabella er tegenop om 
zich als toegewijd lid van Emmanu-
el kenbaar te maken, zowel naar haar 
leidinggevende, haar collega’s als 
naar haar cliënten. Dat is veranderd 
sinds zij gemerkt heeft dat mensen 
aan wie zij dit vertelt, er in het alge-
meen zeer positief op reageren.

De Gemeenschap Emmanuel telt 
in Nederland zo’n 200 leden, onder 

wie vijf toegewijde zussen; er is in 
ons land nog slechts één toegewijde 
broer. De organisatie is in de regio 
Amsterdam relatief groot. Emma-
nuel is in Frankrijk, het land waar zij 
is opgericht, veel groter, en ook het 
Afrikaanse Rwanda kent een grote 
afdeling. 

Wat Isabella’s familie betreft: haar 
vader is inmiddels overleden; haar 
moeder leeft nog en toont inmiddels 
een zeker begrip voor de stappen die 
Isabella gezet heeft. 

Als advocate behandelt Isabella met 
name zaken die zijn ontstaan door 
‘kartelschade’. Zij moet naturlijk wel 
keuzes maken in de zaken die ze al 
dan niet wil doen. Zo wil zij geen be-
drijven verdedigen waar bewust frau-
de gepleegd is; op het grote advoca-
tenkantoor waar zij werkt heeft dat 
echter nooit tot problemen geleid. 
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Bericht uit Rome
door Zeger Polhuijs 

Trastevere, de wijk waar ik woon, ligt op een steenworp afstand van de  
Tiber. Aan de andere kant, op een paar minuten lopen van de rivier, woont 
Rosita Steenbeek, de Nederlandse schrijfster die Rome als geen ander 
kent. 

Het Nederlandse wereldje in Rome 
is klein, maar ik had Rosita nog niet 
ontmoet – tot de verhalen over mi-
granten en vluchtelingen afgelopen 
jaar de verbindende factor werden. 
In een cafeetje in het centrum gaf ze 
een presentatie over haar boek ‘Wie 
is mijn naaste?’, waarin ze vertelt 
over haar ontmoetingen met vluch-
telingen op Lampedusa, Sicilië, en in 
Libanon. 

Drie jaar geleden zag ik hier in  
Trastevere de twaalf Syrische 
vluchtelingen arriveren die paus  
Franciscus die dag met zich in het 
vliegtuig mee had genomen naar 
Rome na zijn bezoek aan het eiland 
Lesbos. We raakten na haar presenta-
tie in gesprek, over haar ervaringen, 
en over de humanitaire corridors 
voor vluchtelingen die de Gemeen-
schap van Sant’Egidio samen met de 

Kerk van de Waldenzen (Italiaanse 
protestanten) heeft georganiseerd. 

Syrië is dichterbij gekomen – via 
de vluchtelingen; via de humanitai-
re corridors in Italië, Frankrijk en  
België; via paus Franciscus; via pa-
ter Frans van der Lugt. Veel van de  
Syrische jongeren met wie pater 
Frans de wandeltochten van dialoog 
tussen christenen en moslims orga-
niseerde, wonen nu in Europa, en 
zijn na zijn dood hier in Duitsland 
en Nederland doorgegaan met de 
wandelingen. Een aantal van de jon-
geren die hem gekend hebben wo-
nen in Amsterdam. Vijf jaar na zijn 
dood in Homs werd op zaterdag 6 
April een herdenking voor pater 
Frans gehouden in de Doopsgezin-
de kerk, en een eucharistieviering in 
de Krijtberg. Ik was dat weekend in  
Amsterdam. Deze dag heeft veel in-

druk op mij gemaakt, ook omdat de 
herinnering aan deze bijzondere Ne-
derlander veel mensen bij elkaar wist 
te brengen – Nederlanders, Vlamin-
gen, katholieken, protestanten, Syri-
sche jongeren die hier nu een thuis 
hebben gevonden... 

Tijdens de herdenking werd de Ne-
derlandse vertaling van zijn verza-
meld werk gepresenteerd, ‘Wie ben 
jij, o liefde?’. Het laat de spirituali-
teit van pater Frans zien, een reflectie 
vanuit de psychologie en het evan-
gelie over de vrijgevige liefde voor 
de ander. Er wordt bij de orde van 
de jezuïeten nu ook gesproken over 
een zaligverklaringsproces voor pa-
ter Frans.

Wie is mijn naaste? Voor de gewon-
de halfdode man langs de weg rich-
ting Jericho was een Samaritaan de 
naaste (Lc. 10,25-37). En de gewon-
de man werd, nadat zijn wonden ver-
zorgd waren en hij op een ezeltje 
werd gehesen, de verbindende fac-
tor tussen de Samaritaan en de eige-
naar van de herberg. De verhalen van 
Rosita Steenbeek, de meest kwets-
bare vluchtelingen die een toekomst 
krijgen via de humanitaire corridors, 
de wandeltochten van de Syrische 

jongeren, de herinnering aan pater 
Frans, het zijn allemaal verbinden-
de factoren, bruggen, waardoor Syrië 
dichterbij is gekomen, in Rome en in 
Amsterdam. Met de profeet Ezechiël 
zien we in Syrië de dode beenderen, 
maar we zien ook al iets van de Geest 
die vanuit de vier windstreken blaast 
en de beenderen tot leven wekt.
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Pinksterspel 
Door Dr Francine Moormann-Albach

In 1944 is er een toneelstuk opgevoerd dat betrekking heeft op het aller-
eerste Pinksterfeest. Het stuk was geschreven door de dichter Martinus 
Nijhoff en geregisseerd door Ben Albach.
 
Omdat Nijhoff op dat moment een 
verboden schrijver was, werd de 
naam van de auteur weggelaten. Au-
teur en regisseur lieten hun fanta-
sie werken toen zij dit hoopvolle 
stuk begonnen te schrijven. Het was 
midden in de Tweede Wereldoor-
log en Nederland was bezet. Maar 
de acteurs die het stuk speelden wa-
ren bezield door de inspiratie die 
zij ontleenden aan het wonder van 
Pinksteren.

Want wat was er zo’n 2000 jaar gele-
den gebeurd? Toen Israel nog bezet 
was door de Romeinen kwam er een 
profeet, Jezus, de zoon van God. Hij 
werd terechtgesteld en daarmee leek 
de kous af te zijn. De Romeinen wa-
ren van hem verlost. Maar op de der-
de dag na zijn kruisiging stond Hij 
op uit de dood om te verschijnen aan 
zijn discipelen. Hij heeft nog zo’n 40 
dagen op aarde rondgewandeld om 

met Hemelvaartsdag te verdwijnen. 
Aan Zijn discipelen had hij beloofd 
dat zij een cadeau zouden krijgen  
om hen te troosten. Dat was de Hei-
lige Geest.

Niemand wist wat dat was en de dis-
cipelen/ apostelen zaten dus tien da-
gen maar braaf te wachten tot er iets 
zou gebeuren. Hoe zij zich voelden 
tijdens deze paar dagen wordt uitge-
beeld in het Pinksterspel van Nijhoff: 
‘Des Heilands Tuin’. Reikhalzend 
bleven zij uitzien naar verlossing en 
bevrijding, net als de Nederlanders 
dat destijds deden in bezet Neder-
land. Op een gegeven moment be-
gonnen ze echter te betwijfelen of dit 
ooit zou gebeuren. 

Bleef de bevrijding misschien uit 
omdat zij (door hun nalatigheid) 
mede-schuldig waren aan de dood 
van de verdwenen held ( Jezus)? 

Al deze gevoelens worden tijdens 
het Pinksterspel uitgebeeld door ac-
teurs die de Bijbelse personages uit-
beeldden. Een kreupele man had er 
spijt van dat hij de kans om zich te 
laten genezen voorbij had laten gaan. 
Maria, de moeder van Jezus, was nog 
steeds ontroostbaar van verdriet.  
Maar vier heidense profetessen (de 
Sibyllen) hadden het gevoel dat er 
iets bijzonders zou gebeuren. Zij wa-
ren op wonderbaarlijke wijze naar Is-
rael geroepen door een onzichtbare 
kracht. 

Halverwege het toneelstuk begin-
nen de kerkklokken te luiden, staat 
het publiek (1000 mensen) als één 
man op en wordt uitgebeeld hoe de  
Heilige Geest wordt uitgestort. De 
Sibyllen horen mensen in hun eigen 
taal over de Geest spreken. Daarna 
stuurt Petrus de andere apostelen 
het land in om de kerk te gaan stich-
ten en het evangelie over de hele we-
reld te gaan verkondigen. Wat een 
hoopvolle boodschap voor de Ne-
derlanders die dat moment zwaar 
onder de bezetting leden!

Het stuk is na de bevrijding nog her-
haaldelijk opgevoerd en heeft in 
de grauwe naoorlogse periode vele  

Nederlanders kunnen inspireren bij 
de wederopbouw. 

Over dit Pinksterspel zal een lezing 
worden gehouden door Dr Francine 
Moormann-Albach en Dr Peter van 
Dael SJ. 
Tijd: 6 juni, 19.30 – 21.00 uur. 
Plaats: Pastorie van de Nicolaaskerk. 
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Pasen in Colombo
door Wim Sosef

De bloedige aanslagen in Colombo op eerste paasdag zijn ook bij ons in 
Europa hard aangekomen. Andrea Riccardi, de stichter van Sant’Egidio, 
gaf op de Italiaanse TV en in de kranten zijn deskundig commentaar.

Riccardi vraagt zich af of deze ter-
roristische daad allereerst gericht is 
tegen de buitenlanders in de hotels 
en tegen de ‘buitenlandse’ katholie-
ke godsdienst, of dat het de bedoe-
ling van de terroristen was het ei-
land, waar na de vijandelijkheden 
van boeddhisten tegen moslims de 
noodtoestand is uitgeroepen, ver-
der te destabiliseren. Het staat niet 
vast dat het motief van de aansla-
gen alleen maar religieus was. Er is 
ook sprake van grote politieke te-
genstellingen op het eiland. Na meer 
dan 30 jaar burgeroorlog, waarin de 
hindoeïstische Tamils een grote rol 
speelden, was er 10 jaar vrede maar 
de verzoening tussen de bevolkings-
groepen is nog niet tot stand geko-
men. 

De katholieken op Sri Lanka beho-
ren tot de bevolkingsgroep van de 
Singalezen, die zich na de komst van 

de Tamils uit India vooral in het zui-
den van Sri Lanka gevestigd hebben. 
Hun gemeenschap vormt de ‘brug’ 
tussen de verschillende godsdien-
sten en bevolkingsgroepen.

De kerk van Sant’Antonio, een van 
de getroffen kerken is niet alleen 
maar een katholiek godshuis: de 
kerk wordt  ook bezocht door hin-
does, boeddhisten en moslims, met 
name op dinsdag, de dag van sint An-
tonius. Het is een plaats waar meer-
dere godsdiensten elkaar ontmoe-
ten. Behalve het beeld van Antonius, 
dat afkomstig is uit het Portugese 
Goa,wordt in deze kerk ook een re-
likwie van de H. Antonius vereerd. 
Door de Nederlandse kolonisten was 
de katholieke godsdienst verboden, 
maar na een wonder, bewerkt door 
broeder Antonius, die een halt wist 
toe te roepen aan het oprukkende 
water, werd het de katholieken toe-

gestaan een kerk te bouwen. Deze 
werd ingewijd in 1834.

De meerderheid van de Srilankezen 
is boeddhist, terwijl de katholieken 
een zeer kleine minderheid vormen, 
die gerespecteerd wordt vanwege 
hun scholen en hun sociale activitei-
ten. Maar de bekeringsijver van de 
katholieken en protestanten wordt 
door de boeddhisten veroordeeld, 
want bekering kan leiden tot con-
flicten binnen families en gemeen-
schappen.

De katholieke kerken lijken het doel-
wit geworden van het terrorisme dat 
verdeeldheid wil zaaien. Naar de 
kerk gaan is dan niet slechts een ritu-
eel maar ook een moedige daad.  We 
kunnen zeggen dat voor de christe-
nen het martelaarschap niet slechts 
iets is van de eerste eeuwen maar 
ook van de huidige tijd.

Een geheel andere visie op de aan-
slagen wordt gegeven door Giovan-
ni Sarubbi, promotor van de oecu-
menische en interreligieuze dialoog, 
volgens wie de godsdienst slechst 
een voorwendsel is voor die aan-
slagen. In werkelijkheid hebben we 
hier volgens deze Sarubbi te maken 

met een zoveelste ‘botsing van be-
schavingen’, veroorzaakt door eco-
nomische belangen en vooral door 
de internationale wapenhandel. Van 
‘vervolging’ of ‘martelaarschap’ van 
christenen wil hij niets weten. 

Ook in een gezamenlijke verklaring 
van de aartsbisschop van Bombay en 
van de secretaris-generaal van de In-
diaanse islam wordt de these van het 
religieuze motief van de aanslagen 
afgewezen. De aanslagen zijn uitge-
voerd onder het voorwendsel van 
de religie, maar zij willen, aldus hun 
verklaring, de vrede en de harmonie 
op het eiland vernietigen.

In een reactie op  de recente vijan-
delijkheden tegen de moslims heeft 
Kardinaal Ranjith, de aartsbisschop 
van Colombo, een oproep gedaan tot 
wederzijdse tolerantie tussen chris-
tenen, boeddhisten en moslims. 
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De schrijn in Brielle
Sinds zaterdag 11 mei is de bedevaartskerk van de HH. Martelaren van 
Gorcum in Brielle weer geopend voor pelgrims uit het hele land.
 
Met name tijdens de Nationale Be-
devaart, op zaterdag 6 juli, is  het 
druk in het bedevaartsoord. De ope-
ning van het bedevaartseizoen is  in 
de regel met een kleiner gezelschap 
van betrokkenen. Die waren op 11 
mei getuige van een bijzonder plech-
tigheid. Aan het begin van de vie-
ring werd de recent gerestaureerde 
schrijn met de relieken van de mar-
telaren teruggeplaatst op zijn vaste 
plek voor het altaar. 

“Een prachtig gerestaureerde schrijn 
vandaag”, preekte mgr. Van der  
Hende in zijn homilie, “niet om de 
rijkdom ervan centraal te stellen, 
maar om wat er in is te vereren, en 
dat we met ons hart getrokken wor-
den naar het getuigenis van de Mar-
telaren van Gorcum.” De schrijn is 
ten behoeve van de restauratie hier in 
de bedevaartkerk plechtig uiteen ge-
haald voor de restauratie. De schrijn 
uit 1923 moest nodig worden opge-
knapt. In een noodkist bleven de re-
lieken achter, terwijl de schrijn naar 

Kevelaer ging om daar vakkundig te 
worden gerestaureerd.

Mgr. Van den Hende was erbij toen 
de relieken uit de noodkist terugge-
plaatst werden in de reliekschrijn: 
“Als je de relieken van de martelaren 
ziet, kun je aan de botten zien dat het 
gewone mensen waren, knokig zoals 
wij allemaal. De relieken zijn in de 
schrijn niet geplaatst als in een eta-
lage, maar wel om ons erop te wijzen 
dat het gaat om concrete mensen die 
sterfelijk zijn, zoals wij, die de kracht 
niet uit zichzelf hebben gehaald, 
maar die net zo krachteloos als wij 
‘ja’ hebben gezegd, omdat ze steeds 
werden gevoed door het sacrament 
van de eucharistie en gesterkt wer-
den door de gemeenschap in geloof 
van de wereldwijde Kerk rond de 
bisschop van Rome, de opvolger van 
Petrus.”

Vanuit de Schriftlezingen preekte de 
bisschop over de trouw van de leer-
lingen van Jezus en de trouw van de 

Martelaren van Gorcum. In het evan-
gelie wordt beschreven hoe de taal 
van Jezus sommige mensen tegen de 
borst stuit, waarop vele leerlingen 
zich terugtrokken en zijn gezelschap 
verlieten ( Johannes 6, 60-69). Daar-
op vraagt Jezus aan de twaalf aposte-
len: “Wilt ook gij soms weggaan?” 

Maar Petrus antwoordt: “Heer, naar 
wie zouden wij gaan? Uw woorden 
zijn woorden van eeuwig leven en 
wij geloven en weten dat Gij de Hei-
lige Gods zijt.” Mgr. Van den Hende 
“Jezus zegt in het evangelie: ‘Wilt 
ook gij soms weggaan?’ Hij heeft een 
enorme menigte mensen verzameld 
en Hij heeft hen willen voeden. Ter-
wijl er maar weinig eten was, heeft hij 
de grote menigte van brood voorzien 
en er bleef nog over. Als de Heer zo’n 
bijzonder teken stelt, zo’n wonder 
verricht, moet iedereen eigenlijk wel 
zeggen: ‘dit is Hem, we gaan nooit 
meer bij Hem weg. Hij spreekt de 
waarheid en is de waarheid.’ In plaats 
van dat iedereen het teken van de 
Heer met geloof beantwoordt, ont-
staat discussie: wie bent U eigenlijk 
en mag U dit wel doen, maakt U zich 
niet groter dan U bent?”

“Er komt tegenstand en in dat soort 

situaties zijn er meestal drie groepen. 
Een stille groep die gelooft, een groep 
die achterover leunt en denkt we zul-
len het wel zien, en een groep die 
kritisch is”, preekt de bisschop. “zo 
stonden ze ook tegenover de Marte-
laren van Gorcum: jullie met je rare 
geloof, jullie achterlijke ideeën over 
de eucharistie, jullie slaafse onderge-
schiktheid aan de paus, hou daar nu 
eens mee op. De ondervragingen wa-
ren niet menswaardig, maar gingen 
gepaard met dreigementen, vernede-
ringen en spot. Zouden de martela-
ren misschien ook niet een moment 
hebben gedacht: zullen we ook 
maar eens gaan? De martelaren heb-
ben echter niet hun plaats verlaten 
en hebben hun verantwoordelijk-
heid niet afgeworpen, het geloof dat 
in hun hart was gelegd niet verloo-
chend. Ze hebben uitgelegd tot het 
uiterste wat hun bezieling is. Wat de 
eucharistie is: de verrezen Heer die 
alles aan ons geeft en bij ons komt. 
En wat betreft de paus, dat hij de op-
volger is van de apostel Petrus en dat 
hij, zoals Petrus in de eerste lezing, 
staat voor de verkondiging van het 
evangelie.”
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We zijn blij om te mogen aankondigen dat op Eerste Pinksterdag zes tieners 
het heilig Vormsel zullen ontvangen. Het zijn: Sarah van Dam, Pascal Kuli-
kowska, Alexander Kulikowska, Olivia Snabel, Kirsti Jellese en Timo Jellese. 
Op 23 juni zijn er negen kinderen die voor het eerst aan tafel gaan met Onze 
Lieve Heer. Te weten: Jason Martinez, Sofia Veenendaal, Pepijn van Angeren, 
Bruno van Dam, Wen Long van Knippenberg, Shaya Koningstein, Nico Sto-
ter, Sarah Egelie en Daphne Spaans.

Alle vormelingen en eerste communicantjes, van harte!

Marion van Ham

Priesterwijding 
diaken Eric Fennis
Op  zaterdag 15 juni a.s. hoopt onze diaken Eric Fennis uit handen van de 
bisschop de priesterwijding te ontvangen. Het zal de voltooiing zijn van een 
lange weg die Eric is gegaan en die ook voor onze gemeenschap belangrijk is. 

Eric zal per 1 september a.s. de taken als administrator van mgr. Van Burgste-
den overnemen. Hij blijft gedeeltelijk verbonden aan het bisdom, maar zal als 
priester veel meer zichtbaar zijn in onze gemeenschap. Op zaterdag 15 juni is 
dus om 10.30 uur de wijdingsplechtigheid in de St. Bavo Kathedraal in Haar-
lem. Op zondag 16 juni zal Eric om 10.30 uur zijn ‘eerste mis’ doen in onze 
Basiliek. Voor beide vieringen bent u van harte uitgenodigd. 
Op de 16e is er tevens gelegenheid Eric na afloop te feliciteren tijdens een re-
ceptie in De Kroonprins. 

De kathedraal is goed bereikbaar met bus 80 van Connexion. Vertrek vanaf 
busstation Elandsgracht om 9.06; de bus doet er een klein uur over.

Jong in de Nicolaas
Het is alweer een  tijd geleden dat u iets van mij hebt vernomen maar door 
persoonlijke omstandigheden lukte het me niet.  Bijzonder genoeg lukt het 
mij wel om elke keer de Kleine Nicolaas te doen op zondag.  Ik krijg heel veel 
energie van onze kids.   Het is altijd weer erg fijn om samen met hen het evan-
gelie te bespreken. Zo bijzonder hoeveel ze weten. Onze kinderen zijn onze 
toekomst. 
Afgelopen Palmpasen zijn we weer in optocht met door de kinderen versier-
de palmpasenstokken in optocht langs het Zorgtehuis De Flesseman gegaan. 
Met dank aan Houthandel Van Steen Overtoom Amsterdam voor hun do-
natie van de houten stokken. Veel glunderende koppies en vertederende ge-
zichten was het resultaat. Nu gaan we op naar Pinksteren. Graag nodig ik u 
uit om op een zondag een keer een kijkje te nemen op de Kleine Nicolaas. Of 
wellicht vindt u het leuk om begeleider te worden en ons team te versterken. 
U bent van harte welkom.

Warme groet,
Lucia Westerlink 
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HERHAALDE OPROEP

Gezocht: 
Opmaakredacteur of grafisch vormgever

De redactie van NicolaasNieuws is op zoek naar een nieuwe  
opmaakredacteur

Ben je creatief en vind je het leuk om met Adobe software te werken? We-
gens vertrek van onze huidige lay-outredacteur zijn wij op zoek naar iemand 
die deze taak op zich kan nemen. Naast het opmaken van het blad ben je ook 
verantwoordelijk voor het digitaal verzenden van het NicolaasNieuws en het 
maken van de affiches voor de Goede Week en de Kersttijd in de kerk.

Het NicolaasNieuws is het gezamelijke parochieblad van de basiliek van de 
H. Nicolaas en de HH Petrus en Pauluskerk. Het komt 6x per jaar uit. Ruim 
500 mensen krijgen het blad thuisgestuurd, een groot aantal leest het ook in 
digitale vorm. Een groot aantal Amsterdamse organisaties krijgen het ook op-
gestuurd, zoals de Openbare Bibliotheek Amsterdam.

De redactie vergadert 12 keer per jaar (2x per nummer), op een donderdag-
avond.

Enige ervaring met dergelijke werkzaamheden is gewenst. De benodigde 
software is niet aanwezig, die wordt je geacht zelf te hebben of er wordt naar 
een oplossing gezocht.

De functie is onbetaald, maar je krijgt er een hoop gezelligheid voor terug.
Reacties naar nicnieuws@gmail.com

Naar Sint-Niklaas
 
Op dinsdag 9 juli – de gedenkdag van de Martelaren van Gorcum –  gaan we 
naar Brussel. Waarom Brussel ? Destijds bestond in de Noordelijke Neder-
landen geen belangstelling voor de relieken van de Martelaren. Dus die gin-
gen naar de Zuidelijke Nederlanden. Onder de negentien martelaren waren 
relatief veel franciscanen. Zo  kwam een aantal relieken terecht in een francis-
caans klooster in Brussel. Toen dat klooster in de vorige eeuw gesloopt werd, 
zijn de relieken overgenomen door de  daar tegenover gelegen Sint-Niklaas 
Kerk. Op het koperen reliekschrijn prijken de afbeeldingen van de martela-
ren; hun laatste communie is verbeeld op een in de kerk te bewonderen  schil-
derij. 

Kosten:U kunt gebruik maken van uw ‘vrije reisdag’. Maar winkels zoals  
AH, Kruitvat etc hebben ‘s zomers speciale aanbiedingen van NS dagtic-
kets. Ik zal voor de deelnemers aan deze reis  het retour Breda-Brussel kopen 
– kosten € 21. 
Planning: Vertrek Amsterdam C.S. 09.25, aankomst Brussel Centraal 12.12 
Daarna meteen naar de Niklaas voor de Eucharistie, aanvang rond 13.15 uur.
De terugreis is om 19.25 uur vanaf Brussel Centraal met aankomst op Am-
sterdam C.S. om 22.12 uur. Heen en terug met Intercity Benelux.

Diner: In “Aux Armes de Bruxelles” oftewel “Het Wapen vanBrussel” in de 
Rue des Bouchers op nummer 13 (Beenhouwersstraat). Dat is vlakbij de 
Grote Markt en het station. T.z.t. maak ik een reservering. Alles is op loop-
afstand te doen van/naar Brussel Centraal. U mag ook uw eigen plan maken 
(laat mij weten). 

Aanmelden voor 26 juni bij Kees Bieshaar tel. 020-6251531, maar liefst 
per email: keesbieshaar@hetnet.nl. Ook voor vragen en andere suggesties.  
Gaarne de kosten van het treinkaartje Breda-Brussel à € 21  v.v. ook vóór  
26 juni overmaken op rekening NL05ABNA0602844606 t.n.v. Kees Bieshaar. 
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hiervoor de assistent aanspreken.
Open basiliek
De kerk is (zo mogelijk) geopend 
op maandag en zaterdag van 12.00 – 
15.00 uur, en op dinsdag t/m vrijdag 
van 11.00 – 16.00 uur.

Choral Evensong
Van januari t/m juli is er elke zater-
dag om 17.00 uur een Choral Even-
song door de Cappella Nicolai o.l.v.  
Michael Hedley. Toegang gratis. 
Gregoriaanse vespers
Van september t/m juni zingt de 
Schola Cantorum Amsterdam op 
zondag om 17.00 uur gregoriaanse 
vespers. Toegang gratis. 

Vrienden van de Nicolaas
Als u zich betrokken voelt bij de 
toekomst van ons kerkgebouw, dan 
kunt u daar uiting aan geven door lid 
te worden van de Stichting Vrien-
denkring van de Nicolaas. U kunt 
schrijven naar de Vriendenkring, 
Prins Hendrikkade 73, 1012 AD 
Amsterdam. 

Thuisbezoek
Als u de H. Communie thuis wilt 
ontvangen, dan kunt u dat laten we-
ten aan diaken Rob Polet,  
06 27 25 67 30 /  

NicolaasNieuws per post of 
per e-mail?
 
Ons parochieblad Nicolaas-
Nieuws wordt per reguliere post 
verstuurd. Dat kost veel geld: het 
blad moet worden gedrukt, en 
de porto moet worden betaald. 
Tegenwoordig kan een blad ook 
worden gelezen op de compu-
ter of op tablets als de iPad. We 
kunnen NicolaasNieuws verstu-
ren als een pdf-bijlage in een e-
mail. Op uw computer of tablet 
ziet u het blad dan in dezelfde 
opmaak als de papieren versie.  
Wilt u voortaan de digitale edi-
tie ontvangen in plaats van de 
papieren? Stuur dan een mailtje 
naar:
nieuwsbrief@nicolaas-parochie.nl. 
Voor alle duidelijkheid: er zijn 
géén plannen om te stoppen met 
de verzending van de papieren 
editie.

Mededelingen
Basiliek van de  
H. Nicolaas

Prins Hendrikkade 73, 1012 AD 
Amsterdam (tegenover CS). 
Bank: NL 78 INGB 0002 1083 66 
t.n.v. Parochie H. Nicolaas
Pastoraat: p 
arochie-vicaris drs. Eric  Fennis  
tel: 06 54 60 13 18/ 
efennis@bisdomhaarlem-amster-
dam.nl
diaken Rob Polet, 06 27 25 67 30 /  
r.polet@nicolaas-parochie.nl.
Kerksecretariaat  
Open donderdag 10.00-12.00 u.
Telefonisch di t/m za 10.00-12.00 u: 
020 330 78 12
info@nicolaas-parochie.nl /  
www.nicolaas-parochie.nl

Vieringen
Zondag
10.30 Hoogmis (Nederlands). 
13.00 Hoogmis (Spaans).
17.00 Gregoriaanse vespers (niet in 
juli en augustus).
Maandag t/m zaterdag
12.30 H. Mis (op dinsdag Engels,  

op vrijdag Spaans).
Donderdag 18.00 Vespers &  
H. Mis (niet in juli en augustus). 
Van 17.40 tot 18.00 is er gelegen-
heid tot stil gebed; daarvoor kunt u 
via de pastorie, rechts naast de kerk, 
naar binnen; bel “Pastorie”. Kerk-
deuren open om 17.55. 
Zaterdag 17.00 Choral Evensong 
(niet in augustus en september).

Bijzonderheden
Zondag 9 juni, 10.30 
Hoogfeest Pinksteren en Vormsel
Maandag 10 juni, 12.30 
Mis 2e Pinksterdag
Zondag 16 juni, 10.30 
Hoogfeest H. Drie-eenheid, 
eerste mis van Eric Fennis
Zondag 23 juni, 10.30 
Hoogfeest Sacramentsdag en  
Eerste Communie
Maandag 24 juni, 10.30 
Hoogfeest Johannes de Doper
Zaterdag 29 juni, 12.30 
Hoogfeest Petrus & Paulus

Boete en verzoening
Dagelijks na de Mis is de priester 
beschikbaar voor de biecht. U kunt 
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Nalatenschap

Als kerkgemeenschap beleven we 
samen het geloof dat ons van ge-
neratie op generatie is overgedra-
gen. Dat geloof vieren we in de 
kerk, waar we samen bidden, zin-
gen en nadenken over het leven. 
Waar we belangrijke momenten 
vieren en troost vinden bij ziekte 
of teleurstelling. Als kerk zijn we 
dienstbaar aan elkaar en aan onze 
lokale gemeenschap. Het geloof 
dat ons is overgedragen, mogen 
wij op onze beurt weer doorgeven 
aan volgende generaties. Dat kan 
onder meer door de kerk op te 
nemen in uw testament. U draagt 
dan met uw nalatenschap bij aan 
een kerk die ook in de toekomst 
een levendige diaconale en missi-
onaire gemeenschap kan zijn. Wat 
u nalaat, krijgt zo een bestem-
ming dicht bij huis en dicht bij 
uw hart. 

Wilt u meer weten, neem dan 
contact op met onze administra-
teur Hennie Alberts, 
administratie@nicolaas-parochie.
nl 
Bellen kan ook: 020 330 78 12.

Colofon
NicolaasNieuws is het parochieblad 
van de Basiliek van de H. Nicolaas en 
de HH. Petrus en Pauluskerk.  
Verschijnt zes keer per jaar.   
redactie@nicolaas-parochie.nl
Redactie: Bert van den Bosch,  
Eric Fennis, Sjoerd Mulder,  
Ineke Raps, Liduine Reuser,  
Remco Sligting, Wim Sosef.  
Omslag: Laura Faber
Vormgeving: Diana Janssen. 
Basisvormgeving: Impulsar
Druk: MultiCopy. ©2019

HH. Petrus en  
Pauluskerk

Kalverstraat 58, 1012 PG  
Amsterdam
Pastorie: Nieuwezijds Voorburgwal 
293, 1012 RL Amsterdam 
 020 623 18 89
Bank: NL 10 INGB 0000 3123 74
t.n.v. Parochie H. Nicolaas
o.v.v. HH. Petrus en Pauluskerk
Pastoraat: parochie-vicaris  
Aad van Ruiten sss: 020 623 18 89

Vieringen
Zondag
10.30 Gezongen Hoogmis, Latijn/
Nederlands
12.15 Gezongen Hoogmis, Latijn/
Engels
Maandag t/m zaterdag
10.30 H. Mis
Elke eerste vrijdag in het Latijn en 
gezongen.

Muziek in de Mis
Eerste zondag: Vocaal ensemble  
Jonas van Tol
Tweede zondag: vrouwenschola  
Arboris 
Derde zondag: Rafael Ensemble
Vierde zondag: mannenschola  
Psittacus

Open kerk
Van maandag t/m zaterdag,  
10.00 – 16.00 uur.

Boete en verzoening
Na elke H. Mis van 10.30 uur.
Op donderdag, vrijdag en zaterdag 
van 15.00 – 16.00 uur.

Aanbidding
Op de eerste vrijdag en elke zater-
dagmorgen na de Mis is er van 
11.00 – 11.30 uur aanbidding bij de 
uitstelling van het Allerheiligste.

Winkeltje
Achter in De Papegaai zijn  
religieuze artikelen te koop zoals ro-
zenkransen, kruisjes, beeldjes, gebe-
denboekjes en kaarten.

Facebook
Informatie van en over De Papegaai 
op Facebook: @kwartiervoorgod. 
Als u geen Facebook-account heeft, 
kunt u de bladzijden bekijken via 
www.facebook.com/kwartiervoor-
god.

Kerkbalans

Heeft u de brief over het Kerkbal-
nas niet ontvangen? Bel dan onze 
administrateur Hennie Alberts, 
administratie@nicolaas-parochie.
nl 
Bellen kan ook: 020 330 78 12

nicolaas-parochie.nl


www.nicolaas-parochie.nl
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