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Van de redactie

Voor dit herfstnummer kozen wij 
een thema dat meestal alleen rond 
het kerstfeest aan de orde is: de en-
gelen. Van pastor Fennis lezen wij 
dat de voor ons onzichtbare engelen 
zichtbaar zijn in de hulp die ons door 
anderen wordt aangeboden, maar 
dat wij ook geroepen zijn zelf Gods 
engelen te zijn door zijn boodschap 
uit te dragen. 

Volgens Sjoerd Mulder zijn niet al-
leen de engelen, maar de hele schep-
ping, voor God een schitterend de-
corum. Wim Sosef wijdt zijn stukje 
aan de aartsengel Michaël en aan zijn 
belangrijke rol zowel in de hemel 
als op aarde. Door José Hooghiem-
stra krijgen wij de vraag voorgelegd: 
Heeft u ooit een engel gezien?

Na het terugtreden van mgr. Van 
Burgsteden, met een terugblik van 
diaken Polet, zijn er ook mensen 
aangetreden: Marijke Reijnders als 
secretaris van het parochiebestuur, 
met wie de redactie een interview 
heeft gehad.

De redactie wenst u een goed najaar.
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‘Je bent een engel’
door Eric Fennis

Het was de vaste opmerking van mijn oma als wij als kleinkinderen een 
klusje voor haar hadden gedaan. Op haar beurt was zij voor ons een en-
gel die we gelukkig lang in ons midden mochten hebben, ze is niet minder 
dan 101 jaar oud geworden. 

Engelen spelen in het leven van een 
gelovige een belangrijke rol op de 
achtergrond, wellicht ook in dat van 
niet-gelovigen. Want engelen maken 
als het ware de verbinding tussen het 
aardse en het hemelse. We zien ze 
niet, althans niet in de klassieke ver-
beelding van iets te mollige wezen-
tjes met vleugels en een aureooltje 
rond het hoofd, maar kunnen ze wel 
ervaren op momenten waarop er iets 
gebeurt wat je zelf niet kunt verkla-
ren. En uit de H. Schrift weten we dat 
ze Gods vredelievende ‘leger’ zijn, 
die goed nieuws verkondigen en die-
nend te werk gaan.

In de evangelieverhalen komen we 
ze al tegen en sommigen kennen we 
bij naam: Michael, Gabriël, Rafa-
el en Uriël. Zij worden aartsengelen 
genoemd vanwege hun bijzondere 
rang. Ze komen behalve in het chris-

tendom ook voor in het jodendom 
en de islam. 
Andere rangen, waarover we ook in 
de liturgie horen, zijn de Serafijnen 
en de Cherubijnen, de Machten en 
de Krachten. Zij bekleden de hoog-
ste rang in de hemel. De aartsenge-
len en gewone engelen zijn de bood-
schappers van God en zijn daardoor 
de engelen waar wij als mensen mee 
te maken hebben.

De bekendste is wel de engel Gabriël 
die Maria verkondigt dat ze zwan-
ger wordt van de H. Geest. En de 
geboorte van haar Zoon wordt ook 
weer aangekondigd door engelen: 
‘Heden is u een Redder geboren.’ En-
gelen schieten Jezus te hulp als hij in 
de woestijn beproefd wordt door de 
duivel. Ze zijn er op belangrijke mo-
menten in Zijn leven.

Wij mogen ons ook omringd weten 
door engelen. Toon Hermans zong 
er over en noemde zijn eigen engel  
Gabriël ‘een heilig soort gevogelte.’ 
Wij noemen ze beschermengelen die 
als het ware op je schouder zitten en 
je kunnen behoeden voor ongeluk-
ken en andere ellende. 

Wie kent niet de beschermengel van 
kapelaan Erik Odekerke uit ‘Dag-
boek van een Herdershond’.  Een en-
gel (met de stem van Kees Brusse) 
die de nog jonge kapelaan moest be-
hoeden en beschermen tegen dom-
me dingen. En nog steeds vertrou-
wen wij er op dat te vroeg gestorven 
kinderen als engel door God in zijn 
lieve hemel worden opgenomen en 
dus soms op onverklaarbare momen-
ten terugkeren om ons te troosten.

Maar zoals God opnieuw mens wordt 
in mensen, zou dat ook  voor enge-
len kunnen gelden. Want ze zijn aan 
de ene kant onherkenbaar en op on-
doorgrondelijke wijze met ons bezig, 
en aan de andere kant zijn ze zicht-
baar in de hulp die ons door anderen 
wordt aangeboden, in de schouder 
waarop we even mogen rusten, in de 
arm die om ons heen geslagen wordt 

bij verdriet, in de onvoorwaardelijke 
liefde tussen partners, ouders en kin-
deren. 

En als kinderen van God zijn ook wij 
geroepen Zijn engelen te zijn, Zijn 
boodschap uit te dragen en goed te 
doen. Want daar ligt onze kracht; 
warmte bieden aan wie in de kou 
staan en onze welvaart te delen met 
wie niets heeft. 

Dat wij telkens engelen op ons pad 
mogen vinden en op onze beurt en-
gelen voor anderen mogen zijn, zo-
dat wij als ons aardse leven ten einde 
is, door Gods engelen gedragen mo-
gen worden naar de vrede en de rust 
van het hemelse Jeruzalem.
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De overbodigheid 
van engelen
door Sjoerd Mulder                                                           

In onze kerken zijn talloze afbeeldingen van engelen te vinden. Zeker in 
barokke kerken zijn ze favoriet, als ze bijvoorbeeld als gevleugelde babie-
tjes het dak lijken te dragen of doen alsof ze een pilaar stutten. De enge-
len hebben hier slechts een ornamentele waarde: zonder die engelfiguren 
blijft het gebouw echt wel staan.

Ook in de bijbel lijken engelen maar 
weinig wezenlijks toe te voegen. 
Zonder hemels gezang had God de 
herders nog steeds naar de stal kun-
nen loodsen. En Maria had haar 
zwangerschap ook zonder Gabriël 
ontdekt. In ons geloof zijn het im-
mers uiteindelijk niet de engelen, 
maar is het God die de loop van de 
geschiedenis bepaalt. 

Die hele horde hemelse figuren 
is dus niets meer dan barok deco-
rum. Narratieve verfraaiing van de 
heilsgeschiedenis, een extravagan-
te omlijsting die niets structureels 
toevoegt. Het is precies die overbo-
digheid waarmee moderne gelovi-
gen zoals ik met gemak het geloof in 

engelen overboord kunnen kieperen. 
Waarom zouden we waarde hechten 
aan deze wezens? Is mijn geloof niet 
diepzinniger en mystieker als ik de 
kwestie van engelen negeer als een 
zaak van nutteloos bijgeloof ?

Toch wil ik het nu eens opnemen 
voor die engelen. Want als ik eer-
lijk ben, vind ik mijn eigen moderne 
scepsis jegens engelen maar een arm-
zalige positie. En dat heeft hiermee 
te maken: zonder engelen wordt de 
mens opeens het hoogste schepsel. 
Al die generaties die in het bestaan 
van engelen geloofden, zouden niet 
op het idee komen dat de mens het 
centrum van de wereld is. Net als wij 
wisten ze dat er schepsels zijn die la-

ger in rang zijn dan de mens. Maar 
in tegenstelling tot ons geloofden zij 
ook nog in het bestaan van schepsels 
van hogere rang: engelen, cherubij-
nen, serafijnen. 

Tegenwoordig denken wij graag dat 
de wereld om ons draait. In de mo-
derne tijd bestaan er geen engelen 
meer, en is de mens de maat der din-
gen geworden. Toen we nog in rang-
orde tussen de dieren en engelen in 
stonden, hadden wij niets tastbaars 
om onze waardigheid op te baseren. 
Dat was eng, want voor je het weet 
tel je niet meer mee in de geschiede-
nis! Tegenwoordig menen we dat de 
mens van nature het hoogste schep-
sel is. Sinds engelen overbodig zijn 
verklaard, hebben wij voor onszelf 
een toppositie geclaimd. Wij zijn nu 
zó belangrijk dat God ons wel móet 
verlossen. 

Maar we moeten eerlijk zijn: zoals 
je engelen weg kunt denken uit ons 
bestaan omdat God de geschiedenis 
toch in zijn hand heeft, kun je uitein-
delijk de mens ook weg denken uit 
Gods bestaan. Wat voegen die men-
sen immers actief toe aan Zijn be-
staan? Waarom heeft God eigenlijk 
mensen geschapen? 

Het is misschien een enge gedach-
te, maar: God heeft ons helemaal 
niet nodig. God heeft een voor Hem 
volstrekt overbodige schepping ge-
maakt, met geen ander doel dan deze 
lief te hebben. Om een geschiedenis 
met mensen te gaan die vanuit God 
gezien volkomen nutteloos is, maar 
daarom voor Hem niet minder de 
moeite waard. 

Ik pleit dus voor een herwaardering 
van het begrip “ornamentele ver-
fraaiing.” Of het nu engelen zijn of 
andere zaken, voor God is de hele 
schepping schitterend decorum. Pre-
cies daarom schuilt het toppunt van 
ons menselijke bestaan niet in zes 
dagen hard werken, maar in de rust-
dag. En precies daarom zegt de Heer 
dat we een voorbeeld moeten nemen 
aan de leliën op het veld, wier zorge-
loze schoonheid eer brengt aan God. 
Wij vinden het moeilijk om te aan-
vaarden, maar God heeft het doello-
ze, puur ornamentele intens lief. Als 
we daarvan doordrongen raken, gaat 
ons barokke lofgezang zich als van-
zelf invoegen in de doelloze maar o 
zo mooie klanken van het hemelse 
engelenkoor. 
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engelenzang
wil jij mij mijn engel zijn 
dan ben ik jou de jouwe
onbevangen ontvangend 
als toen ons weten kind was 

mag ik jou jouw engel zijn
ben jij dan mij de mijne
moeiteloos bemoeiend
genezend van wie wij werden

ben de stem die mijn woord bewaarheidt 
het lichaam dat mijn voelen voelt
ben het hoofd dat mijn handen opent
mijn minnend hart als ooit bedoeld

was ik jou jouw engel
en was jij mij de mijne
dan dat wij samen zongen 
in het koor der serafijnen
dit leven heilig rijmend
in eenzijn zonder einde 

Stefan Ram

Afscheid
door: Diaken Rob Polet

Bij het afscheid van Mgr. Jan van Burgsteden als administrator van de  
Nicolaas-parochie. 

Jan van Burgsteden was nog maar 
nauwelijks ontheven van zijn taken 
als hulpbisschop van ons bisdom, 
of hij aanvaardde een benoeming als 
administrator van onze parochie. Hij 
volgde daarmee de geliefde pastor 
Joop Stam op als eindverantwoor-
delijke. En zoals dat gaat bij wisse-
lingen van pastores was er ook wat 
onrust. Een bisschop aan het hoofd 
van de Nicolaas? Wat zou dat bete-
kenen? En: zou de Nicolaas het open 
en ruimdenkende en daarmee eigen-
tijdse karakter dat de gemeenschap 
kenmerkt en tot bloei heeft gebracht 
kunnen behouden? 

Deze zorgen bleken al snel onterecht. 
Mgr. Van Burgsteden bleek een aima-
bel mens en een man met hart voor 
mensen. ‘Bisschop voor de mensen’ 
luidt niet voor niets de ondertitel die 
het aan hem gewijde boekje draagt. 
Er waren gedurende zijn administra-
torschap enkele bijzondere gebeur-

tenissen rondom de basiliek. Zelf 
noemde hij in zijn afscheidswoord 
op 1september: de verheffing van de 
Nicolaaskerk tot basiliek,  en de ope-
ning van het heilig jaar van Barm-
hartigheid als hoogtepunten.  Hier-
in heeft hij een bijzondere en steeds 
doortastende rol vervuld. Dat was 
ook wel nodig want hoe maak je im-
mers van een gewone toegangsdeur 
een heilige deur? Jan van Burgsteden 
wist daar wel een antwoord op en zo 
trokken we bij de opening van het 
heilig jaar in processie door deur die 
eerst plechtig door de Monseigneur 
was bewierookt en ‘betimmerd’. 

Die doortastendheid gold ook zijn 
rol als bestuurder. Hoewel hij niet 
overal heel nauw bij betrokken was, 
hij had ook nog vele andere taken oa 
voor het bisdom en de bisschoppen-
conferentie, zorgde hij er doorgaans 
voor dat hij heel goed op de hoogte 
- vervolg op pagina 13 -
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mooier uit zou zien. Ik ervaar de we-
kelijkse kerkgang als inspirerend en 
beschouw het als een “oefening in 
geweten”: ben ik wel voldoende in 
staat geweest om deze gedragsregel 
na te leven. Geduld is daarvoor een 
belangrijke voorwaarde en, helaas: 
dat is nu juist niet mijn sterkste punt.

Hoe heb je de Nicolaaskerk leren ken-
nen?

Via Hans Mensink (bestuurslid bij 
de Nicolaas, red.), die ik al ken vanaf 
het Nicolaaslyceum. Op mijn 60ste 
verjaardag ging ik met vervroegd 
pensioen. Mijn man Hans was al ge-
pensioneerd en wij zouden samen 
“leuke dingen” gaan doen.  Maar het 
lot wilde dat hij datzelfde jaar op 
kerstmis ziek werd en op oudejaars-
dag overleed. Overeenkomstig zijn 
wens vond zijn uitvaart in de Nico-
laas plaats. 
Ik was blij dat deze wens in vervul-
ling kon gaan en realiseerde me toen 
ook hoe belangrijk de kerk voor mij 
is: op alle belangrijke momenten in 
het leven wil ik graag in de kerk zijn. 
Door dit inzicht ben ik vanaf die dag 
weer regelmatig naar de kerk gegaan.
Jim vroeg in die eerste periode om 
vrijwilligers. Ik wilde erover naden-

ken. In die tijd moest ik echter een 
medisch onderzoek ondergaan. Ik 
bad tot onze lieve Heer: “Als dit on-
derzoek goed afloopt ben ik vanaf 
aanstaande zondag uw wacht”. En, zo 
gebeurde. Ik werd dus kerkwacht op 
zondag. 

Een paar maanden later werd ik ge-
vraagd voor de kerkgemeenschaps-
raad. Op de nieuwjaarsborrel van 
2018 vroeg Astrid Roggen mij of ik 
haar wilde opvolgen als secretaris 
van het parochiebestuur. “Wat een 
eer”, dacht ik, “maar ben ik wel ge-
schikt en hoeveel tijd gaat het kos-
ten?” Het werk bleek omvattender 
dan ik vooraf vermoedde, maar ik 
vind het een mooie taak en ik doe 
het met plezier. In het bestuur mag 
ik meedenken over het beleid én 
over praktische zaken. De komende 
periode gaan we nadenken over het 
beleid voor de komende jaren. Hoe 
willen we ons profileren, hoe gaan 
we om met public relations, subsi-
dies, het onderhoud etc.  

Wat voor werk heb je gedaan?

Ik heb pedagogiek (UvA) gestu-
deerd, maar destijds kon je als peda-
goog moeilijk werk vinden. Daarom 

GELOOF IN 
PRAKTIJK
door Liduine Reuser en Wim Sosef

In de serie interviews met bestuursleden is het nu de beurt aan de secreta-
ris van het parochiebestuur, Marijke Reijnders. Zij ontvangt ons bij haar 
thuis.

Waar kom je vandaan?

Uit Amsterdam, waar ik ben gebo-
ren en getogen. Ik denk vaak: “Dank, 
onze lieve Heer, dat u mij in Am-
sterdam geboren hebt laten worden! 
En, bij zulke lieve ouders”. Ik ben ka-
tholiek opgevoed. Ik ging natuurlijk 
naar de katholieke lagere meisjes-
school. De middelbare school mocht 
ik zelf uitzoeken: dat werd het Kei-
zer Karelcollege in Amstelveen, om-
dat die gemengd was. Daar ging ik 
helemaal ‘los’. Toen besloten mijn 
ouders: “En nu naar Fons Vitae!”, de 
strengere middelbare meisjes (non-
nen-)school. Klassenfeesten hadden 
we samen met de jongens van het 
Ignatiuscollege, later met het min-
der strenge Nicolaaslyceum, waar je 
op zaterdagavond ook naar de “beat-

mis” kon. Daar ging ik kerken en 
werd ik lid van het kerkkoor. 

Toen ik studeerde werd de zondagse 
kerkgang minder. Dat gold ook voor 
mijn omgeving. Maar, natuurlijk 
bleef ik gelovig en ik heb me nooit 
tegen het geloof afgezet. Het katho-
lieke geloof heeft mij niets dan goeds 
geleerd. En, ik vind het een van de 
meest positief ingestelde godsdien-
sten, omdat de vergevings-gezind-
heid groot is. Dat geeft het geloof iets 
vrolijks en daar houd ik van.

Ik beleef mijn geloof vrij praktisch. 
Heel eerlijk gezegd ben ik niet zo bij-
belvast. Wat ik wel weet is dat als we 
allemaal leven zouden leven naar de 
regel: Heb de Vader lief en uw naas-
te lief als uzelf, de wereld er een stuk 
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ben ik omgeschoold tot trainer in 
het bedrijfsleven. Zo kwam ik bij de 
KLM  terecht. Na managementfunc-
ties bij de afdelingen Opleidingen 
en Passage ben ik overgestapt naar 
personeelszaken. Voor de financiële 
stafafdelingen. Toen één van die af-
delingen, Pensioenen, verzelfstan-
digde ben ik meegegaan als P&O 
manager voor deze Blue Sky Group.
Die functie behelsde het behouden 
en aantrekken van gekwalificeerde 
medewerkers, adviseren over oplei-
dingen, ontslagzaken, opzetten en 
uitvoeren van de cao, overleg met de 
ondernemingsraad enz. Het was veel 
en zwaar; je moet kunnen organise-
ren en met mensen, veelal specialis-
ten, goed om kunnen gaan. 

Helpen organiseren doe ik graag. We 
hebben het afgelopen jaar een aan-
tal feestdagen gekend en daarvoor de 
concerten. Daar houd ik van.  Zeker 
ook omdat we zulke “evenementen” 
met een aantal vrijwilligers samen 
voor elkaar krijgen: we staan hier sa-
men voor hetzelfde doel. 

Ik kom ook wel eens in de Pape-
gaai, maar niet in de mis. Mijn pro-
bleem is dat ik ‘s zondags regelma-
tig kerkwacht ben. En je wilt dan na 

Onze laatste vraag: heb je nog een 
boodschap voor de lezers van het 
NNWS?

Dat heeft te maken met de toekomst 
van de kerk, waar ik een positief ge-
voel over heb. Behalve die vervelen-
de uitschrijvingen ontvang ik ook in-
schrijvingen.

Mensen die aangeven zich thuis te 
voelen bij ons. Dat vind ik fantas-
tisch. Zeker ook omdat de diversiteit 
binnen onze gemeenschap zo groot 
is. Juist nu de maatschappij zo aan 
het individualiseren is maar ook zo-
veel prikkels uitzendt, verlangen veel 
mensen weer naar een moment van 
rust: even stilstaan bij het grotere, 
het mystieke, maar ook bij je eigen 
beslommeringen én verantwoorde-
lijkheid. 

Bij wijze van boodschap geef ik de 
lezer de titel van een aanbevelens-
waardig boek: Yvonne Zonderop, 
Ongelooflijk. “Over de verrassende 
come-back van religie.”

 - vervolg van pagina 9 -

was van wat hij belangrijk vond. Dat 
heeft voor veel koersvastheid ge-
zorgd in beleidskwesties. Hij was 
ook steeds bereid met bestuursleden 
het gesprek aan te gaan en gezamen-
lijk te zoeken naar de juiste beslissin-
gen. 

Op 1 september werd hem een boek 
overhandigd met bijdragen van vele 
parochianen die hun waardering 
daarin voor hem uitspraken. En bij 
alle dankbaarheid voor bestuurlijke 
kwaliteiten en de inzet voor de paro-
chie mag dit toch in het bijzonder ge-
noemd worden: Jan van Burgsteden 
heeft de harten van velen geraakt. 
Door zijn preken, en door wie hij is: 
een hartelijk mens met veel aandacht 
voor mensen. De parochie heeft haar 
levendigheid en geloof behouden en 
kijkt dankbaar terug op de ruim acht 
jaar dat Mgr. Van Burgsteden er was 
en ons leidde, ons bemoedigende en 
op hartelijke wijze nabij was. Admi-
nistrator klinkt nog altijd wat for-
meel. Liever zeggen we: dank, veel 
dank, Jan van Burgsteden, bisschop 
voor de mensen, herder en tochtge-
noot van de Nicolaasgemeenschap!

de dienst graag met de aanwezigen  
spreken. Zodoende ben ik niet vaak 
in de Papegaai.

Wat is het leukste van je taak en wat 
het belangrijkste?

Ik vind het fijn om onderdeel te zijn 
van onze gemeenschap. Dat stemt 
mij positief. De parochianen die re-
gelmatig in de kerk komen herken 
je in de stad, op straat of op de fiets. 
Leuk om daar bij te horen. Dat geeft 
steun en ik voel me er goed bij.
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Aartsengel Michaël 
door Wim Sosef    

Het feest van de aartsengelen Michaël, Rafaël en Gabriël valt op  
29 september, aan het begin van de herfst. 

Als belangrijke taak van de aartsen-
gelen geldt, behalve het overbren-
gen van boodschappen aan mensen, 
het loven en dienen van God. Maar 
zij zijn ook geroepen de zielen van 
de overledenen te begeleiden naar 
de hemel. In het offertorium van de 
Requiemmis wordt gebeden: “Verlos 
de zielen van alle overleden gelovi-
gen van de straffen der hel […] maar 
de heilige vaandeldrager Michaël 
moge hen binnenleiden in het heili-
ge licht.” Michaël wordt ook wel af-
gebeeld met een weegschaal, waarop 
de zielen van de overledenen gewo-
gen worden. Bij het Laatste Oordeel 
is de voorspreker Michaël de tegen-
speler van de aanklager Satan.

Het feest van 29 september werd in-
gesteld bij de wijding van de toen-
malige basiliek van San Michele in 
Rome, waar ooit negen kerken aan 
de aartsengel gewijd waren. Een 
ander belangrijk feest ter ere van  

Michaël wordt gevierd op 8 mei ter 
herinnering aan de verschijning, 
in de zesde eeuw, van de heilige  
Michaël op Monte Gargano in 
Apulië.

De Engelenburcht aan de Tiber, 
voor de pelgrims in Rome een ba-
ken op weg naar de Sint Pieter, is zo 
genoemd nadat paus Gregorius de 
Grote een verschijning van Michaël 
had gehad, terwijl deze zijn zwaard 
in de schede stak, als teken dat de 
plaag van de toen heersende pest een 
einde nam. Niet voor niets werd de 
brug die naar burcht voert getooid 
met een aantal engelenbeelden. Een 
nog bestaande, aan Michaël gewij-
de kerk, is de Kerk der Friezen, vlak 
naast het Pietersplein. 

De eigennaam Michaël komt in het 
Oude Testament regelmatig voor, 
met name in het eerste boek van 
de Kronieken. Ook bij de profeet  

Daniël, waar Michaël als “een van de 
voornaamste vorsten” geldt en als de 
beschermengel van de Israëlieten. 
“In die tijd zal de grote vorst Michaël 
opstaan om de kinderen van uw volk 
te beschermen” (Daniël 10, 13;12,1). 
Het bekendste is wel de episode in 
het boek der Openbaring van Johan-
nes, waarin Michaël en zijn engelen 
strijden tegen de Draak en diens en-
gelen (Openbaring 12, 7-12): “Toen 
brak er in de hemel een oorlog uit. 
Michaël en zijn engelen vochten te-
gen de draak en de draak en zijn en-
gelen vochten terug. maar zij hielden 
geen stand en hun plaats werd in de 
hemel niet meer gevonden.”

Voor de joden was de aartsengel 
Michaël de hoogste instantie in de 
rij bemiddelaars tussen JHWH en 
zijn volk. Volgens de Talmoed, het 
commentaar van de rabbijnen op de 
hebreeuwse bijbel, was Michaël de 
voornaamste van de drie mannen die 
bij de eik van Mamre voor Abraham 
verschenen.  

Ook zou Michaël de engel geweest 
zijn die Isaäk redde van het zwaard 
van Abraham. En het zou Michaël 
geweest zijn die een nacht lang met 
Jakob worstelde.

Tot aan het Tweede Vaticaans Con-
cilie werd na de zegen van de ‘stille 
mis’ (doordeweeks) een gebed tot 
de heilige Michaël gebeden, dat door 
paus Leo XIII was opgesteld toen hij 
op 13 oktober 1884 een visioen had 
gekregen van de Satan die de Kerk 
bedreigde. Het gebed luidt als volgt: 
“Heilige aartsengel Michaël, verde-
dig ons in de strijd, wees onze be-
scherming tegen de boosheid en de 
listen van de duivel. Wij smeken oot-
moedig dat God hem zijn macht doe 
gevoelen. En gij, vorst van de hemel-
se legerscharen, drijf Satan en de an-
dere boze geesten die tot verderf van 
de zielen over de wereld rondgaan, 
door de goddelijke kracht in de hel 
terug.”

Een bijzondere aandacht voor het 
feest van Michaël op 29 september 
vinden wij in de opvattingen van de 
antroposofen, die spreken over het 
feest van de herfst als vierde feest 
na het kerstfeest, paasfeest en jo-
hannesfeest. Volgens de grondleg-
ger van de antroposofie, Rudolf Stei-
ner, staan de diverse  tijdperken van 
de geschiedenis onder de hoede van 
grote geestelijke machten. “En in het 
derde deel van de negentiende eeuw 
begon de Michaëlstijd, de tijd waarin 
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Ooit een engel 
gezien? 
door José Hooghiemstra

Nadat het geloof in engelen lange tijd op de achtergrond was geraakt, kwam 
er eind vorige eeuw weer meer belangstelling en openheid voor het werkelijk 
bestaan van engelen.

Toen ik klein was hing dit versje bo-
ven mijn bed:

‘s Avonds als ik slapen ga,  
volgen mij veertien engeltjes na.
Twee aan mijn hoofdeind,  
twee aan mijn voeteneind,
twee aan mijn linkerzij, 
 twee aan mijn rechterzij,
twee die mij dekken 
, twee die mij strekken,
twee die mij wijzen,  
naar ‘s hemels paradijzen.

Het gaf me vertrouwen, maar ik heb 
nog nooit een engel gezien. Niette-
min, wordt volgens de katholieke 
leer het menselijk leven van het be-
gin tot de dood omringd door de be-
scherming van de engelen. ‘Iedere 
gelovige wordt terzijde gestaan door 

een engel om hem als een behoeder 
en herder naar het leven te leiden’, 
zegt kerkvader Basilius de Grote 
(329-379). Dit religieuze besef heeft 
ertoe geleid dat er een aparte groep 
engelen werd onderscheiden: de En-
gelbewaarders of Beschermengelen. 
Onze RK Kerk vereert deze engelen 
en roept hun bijstand in. Op de litur-
gische kalender staan dan ook twee 
engelendagen: het feest ter ere van 
de Aartsengelen Michaël, Gabriël en 
Rafaël op 29 september en dat van 
de Engelbewaarders op 2 oktober.

Hemelse boodschappers, als bemid-
delaars tussen goden en mensen vin-
den we al in de Griekse Oudheid. Het 
woord ‘engel’ komt uit het Grieks en 
betekent ‘bode’, ‘boodschapper’, ‘af-
gezant’. Engelen treden ook als zo-

de aartsengel die in de heilige Schrift 
als Michaël aangeduid wordt, voor 
de aangelegenheden van de mense-
lijke beschaving de leidende aartsen-
gel geworden is.” Dat Leo XIII juist 
aan het begin van hetzelfde tijdvak 
zijn gebed tot Michaël aan de Kerk 
voorlegde, is op zijn minst frappant. 
– Maar alles staat of valt met ons ge-
loof in engelen en duivels. 

Timpaan van het Laatste Oordeel (detail), kathedraal van Amien
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danig op, maar zijn ook wachters en 
strijders, vormen een brug tussen he-
mel en aarde en helpen mensen na-
mens God.

Een uitgewerkte engelenleer treft 
men echter in de Bijbel nog niet aan. 
Deze krijgt pas later vorm door ver-
schillende kerkvaders. Wel spreekt 
de Bijbel van ’engelen’, ’cherubijnen’, 
’serafijnen’, ’aartsengelen’, ’tronen’, 
’heerschappijen’, ’vorstendommen’, 
‘krachten’ en ’machten’. Michaël,  
Gabriël en Rafaël zijn de enige aarts-
engelen die met name worden ge-
noemd.

Engelen, we worden er door om-
ringd. Binnen en buiten onze kerk. 
Boven op het dak van een gebouw 
op de hoek van de Haarlemmerstraat 
waakt een gouden engel over ons.  
Ook de Nicolaaskerk staat vol met 
afbeeldingen van engelen. Engelen 
staan bovenop het Hoogaltaar, op 
het Jozefaltaar en op het orgel. In de 
koepel zien we de engelenkoren en 
Aartsengelen en aan weerszijden van 
het priesterkoor staan de engelen op 
wacht. In onze liturgie horen we we-
kelijks, in het Sanctus, de serafijnen 
elkaar toeroepen:

Heilig , heilig , heilig , de Heer, de God 
der hemelse machten!
Vol zijn hemel en aarde van uw heer-
lijkheid... (Jes. 6:3)

Maar toch, als ik nu zeg dat ik een en-
gel gezien heb, zal men mij een beetje 
vreemd aankijken. Het wonderlijke 
is dat wij ons binnen de kerk omrin-
gen met engelen. Dat onze verhalen 
uit de Bijbel vol staan met engelen, 
dat binnen de katholieke, joodse en 
moslim traditie de engelen als waar 
bestaande wezens geaccepteerd zijn, 
maar dat we er in feite niet zo veel 
mee doen in ons dagelijks leven. We 
houden ons nog maar weinig bezig 
met een tastbare aanwezigheid van 
de hemelse scharen, gevleugelde 
boodschappers, beschermengelen 
en aartsengelen. Sinds de Verlichting 
reageert onze rationele wereld met 
toenemende scepsis en ongeloof op 
mensen die zeggen engelen te zien 
en te ervaren. In onze moderne tijd, 
waarin alles wetenschappelijk bewe-
zen moet worden beschouwen velen 
de gedachte aan hemelse wezens die 
op aarde lopen als onwaarschijnlijk. 
Tegen het einde van de vorige eeuw 
kwam daar echter een tegengeluid. 
In het Nederland van de jaren 80 wa-
ren er twee schrijvers die weer aan-

dacht vroegen voor de ‘vergeten’ en-
gelen. De heer H.C. Moolenburg een 
huisarts, vroeg aan 400 van zijn pa-
tiënten of ze wel eens een engel ge-
zien hadden. Zijn conclusie: engelen 
worden minstens evenveel gezien als 
vroeger maar niemand praat er meer 
over. De heer R. Boon, hervormd 
predikant, beschreef dat sinds de re-
naissance en reformatie, de engelen 
achter de horizon verdwenen leken. 
Hij legt de oorzaak bij wat hij noemt 
‘pedant ongeloof ’. De ratio heeft 
de overhand gekregen. Het verlies 
van het geloof in engelen zag hij als 
symptoom van het verlies van het ge-
voel voor het beeldend spreken van 
de Bijbel en voor de symboliek die 
eigen is aan geloofstaal.

Deze hernieuwde aandacht en open-
heid voor engelen droeg vrucht. 
Tik ‘engel’ in op Google en je wordt 
overspoeld met engelen-informatie. 
Vooral ook buitenkerkelijk is de en-
gel terug van weggeweest in het be-
wustzijn van mensen. Voor hen zijn 
engelen alleen maar symbolen, maar 
een waarneembare realiteit.

Hedendaagse mystica Lorna Byrne is 
zeer katholiek. Zij ziet, praat en leeft 
haar hele leven al met engelen. Zij 

ziet ze zoals wij elkaar zien. Ik werd 
door haar bescheidenheid en inte-
griteit geraakt en ook gefascineerd 
door de vanzelfsprekendheid waar-
mee zij over haar leven met de enge-
len spreekt. Pastoraal werker Hans 
Stolp schrijft over een dergelijke er-
varing: ‘Op dat moment stond er een 
engel voor ons [hij en een vrouw met 
wie hij een pastoraal gesprek had], 
die zijn handen zegenend had uit-
gestrekt en die even later zijn beide 
handen op onze beide schouders leg-
de, en toen zijn naam tegen mij zei...’

Hoe we er ook in staan, binnenker-
kelijk of buitenkerkelijk, dit kan al-
leen maar een mooie ontwikkeling 
zijn. Een steeds breder gedragen, 
hernieuwd besef en ervaren bij ons 
mensen dat we door vele onzicht-
bare handen gedragen worden. Wat 
mij betreft ook een uitnodiging om 
weer eens goed om je heen te kijken 
naar al die prachtige engelen die ons 
in onze kerken en daar buiten omrin-
gen!
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Crucifix
door Franc van Vliet

De paaswake is voorbij.  
Mijn doop is een feit na een lange voorbereidingstijd.

Ik geniet nog na van de bijzonde-
re kerkdienst. De doopkaars en een 
mooie metalen crucifix zijn mijn ge-
tuigen.
Deze getuigen, net als mijn vrienden, 
laten mij vaak anders naar de wereld 
kijken.
Met de crucifix in mijn handen, een 
geschenk van mijn peetouders, vraag 
ik me af hoe ik als gelovig man naar 
de wereld wil kijken en welke plaats 
er voor deze crucifix is.

Een prominente plaats moet deze ze-
ker krijgen.
Een plaats direct boven de deur in 
een kamer is natuurlijk heel klassiek, 
maar voor mij ook statisch.
Ik wil Hem graag steeds kunnen zien, 
spreken en aan kunnen raken.  
Een plekje aan de muur heeft dus 
niet mijn voorkeur.

Snel komt de gedachte in mij op, dat 
ik de crucifix wil kunnen verplaat-

sen en dat het op een voetstuk moet 
staan.

Er komt een ontwerp voor het voet-
stuk in mijn gedachten op, een ste-
nen voetstuk 12 cm breed, 8 cm diep 
en 4 cm hoog.
Om het geheel stabiel te krijgen 
moet er natuurlijk een gaatje in het 
voetstuk komen, zodat het beeld in 
balans kan staan.
In mijn gedachten is de voet van 
zwart gepolijste steen en dit gegeven 
combineer ik met mijn aanstaande 
reis over een paar weken naar Portu-
gal.
Ik zal daar een streek bezoeken waar 
veel marmer wordt gedolven en be-
werkt!
Dat komt goed uit en moet te com-
bineren zijn.

Tot mijn verbazing verloopt het vin-
den van een steenhouwer in Portugal 
heel vlot.

Ik zoek een mooie steen uit, geef 
mijn ontwerp af bij deze man en 
goedkeurend knikt hij bij het zien 
van mijn ontwerp waar de maten bij 
zijn geschreven.
Het is hem geheel duidelijk wat mijn 
bedoeling is.
Na vijf dagen kan ik de meer dan een 
kilogram wegende en strak gepolijste 
steen ophalen.
In gedachten zie ik de steen met daar-
op de crucifix thuis al op mijn bureau 
staan, de plek waar ik graag bid.

Mijn reis in Portugal loopt ten einde. 
Als ervaren reiziger meld ik me met 
uitsluitend handbagage op de lucht-
haven bij de KLM-balie, waarna de 
gebruikelijke veiligheidscontrole 
volgt.
Tot zover verloopt alles vlot. Totdat 
mijn reisgezel plotseling door de be-
veiligingsbeambte wordt tegenge-
houden.
Wat nu, raast het door mijn hoofd.
De beambte wijst verwijtend op een 
stuk ruwe steen in zijn handbagage 
dat hij als souvenir uit Portugal heeft 
meegenomen.
De ruwe steen is precies even groot 
als mijn zwart gepolijste voetstuk!
Achteloos gooit de beambte de ruwe 
steen in een afvalbak waarna mijn 

reisgenoot zijn handbagage weer 
mag sluiten. Hij kijkt er een beetje 
beteuterd en geschrokken bij.

Wat nu raast het door mijn hoofd. In 
mijn hoofd vormen zich conclusies.
Een steen zal vermoedelijk gezien 
worden als een potentieel slagwa-
pen!
En dat betekent, dat het niet toege-
staan is deze in de cabine van het 
vliegtuig bij je te hebben.
En het voetstuk voor de crucifix zit 
in mijn handbagage! De beveili-
gingsbeambte wijst naar mij en loopt 
al op mijn handbagage af.
De tranen wellen op in mijn ogen. 
Het zal toch niet gebeuren dat ik mijn 
gepolijste steen, waar ik zo trots op 
ben en die zo’n belangrijke bestem-
ming en doel in mijn leven heeft, zo 
achteloos zal kwijtraken.
Ineens gebeurt er iets bijzonders!
De beveiligingsbeambte wordt ver-
vangen door een collega.

Ik voel me direct heel rustig worden. 
Het lijkt alsof alle drukte en het la-
waai van de luchthaven naar de ach-
tergrond verdwijnt.
Ik vertel de nieuwe beambte mijn 
waarheid over deze zwarte steen.
Hij luistert geduldig naar de geschie-
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Dunselmannen 
door Jeroen Hoogenboom

Dit stukje kan in twee woorden samengevat worden: een familiereünie. 

Betovergrootvader Jan, achterklein-
dochter Chantal. Nu gok ik dus even 
dat er tussen deze beiden vijf gene-
raties zitten, bij zes is Jan Dunsel-
man haar oudouder, bij zeven oud-
grootouder. Dunselman (†1931) is 
de schilder van de kruiswegstaties in 
de Nicolaaskerk, die hij voltooide in 
1898. De paus stelde deze veertien 
staties in 1741 verplicht, iedere ka-
tholieke kerk heeft ze. Ze waren er 
ook in de open lucht, langs het pad 
naar klooster of kerk. Oorspronke-
lijk was de kruisweg een nabootsing 
van Christus’ lijdensweg: gelovigen 
die niet zomaar naar Jeruzalem kon-
den, liepen biddend en herdenkend 
langs de veertien staties. Eeuwen la-
ter werkte de Heilig Land Stichting 
(in Nijmegen) dit verder uit.
Een realistisch schilder als Jan Dun-
selman had voor deze staties natuur-
lijk modellen nodig en wat ligt nu 
meer voor de hand dan: je familiele-
den! Daardoor drukken zijn staties 
niet alleen de lijdensweg uit, maar in 

zekere zin zijn zij ook een familiere-
unie. Een voorbeeld: bij de 6e statie 
– Veronica droogt het aangezicht van 
Jezus – is Veronica een zus van de 
schilder. In de 14e statie is Maria on-
der het kruis zijn moeder, zijn vader 
de man die Christus ten grave droeg.
En, alsof dit allemaal niet genoeg is, 
gebeurde er in juli 2017 iets bijzon-
ders… namelijk: de jonge Chantal 
Dunselman stapte opgewekt onze 
kerk binnen, de achterkleindochter! 
Op zoek naar het werk van de schil-
der, voor het eerst in haar leven in 
een kerk. Zij vertelde ons iets zeer 
merkwaardigs: haar vader was hier 
nooit geweest. En natuurlijk waren 
wij kerkwachten, van de woensdag-
middag, benieuwd: heb jij iets van 
het familietalent? Dunselmans broer 
schilderde immers ook. Jazeker, ze 
was professioneel fotograaf. Achter 
de balie hangt de 6e statie, wij no-
digden haar uit eronder te poseren, 
onder het Veronicaportret van haar 
oudtante. De ring gesloten.  

denis en het doel van de steen. 
Hij kijkt mij onderzoekend aan, 
neemt de gepolijste steen in zijn han-
den en laat zijn vinger over de ope-
ning voor de crucifix gaan en zegt 
tegen mij “ik ga in overleg met mijn 
chef ”.
Ongevraagd besluit ik meteen ach-
ter hem aan mee te lopen. Ik ervaar 
een gevoel van absolute rust en ze-
kerheid.
Eenmaal in het kantoor van zijn chef 
bespreken beide mannen in het Por-
tugees iets met elkaar en kijken mij 
ernstig aan. De zaak is beslecht.

Vol vreugde pak ik de steen voor-
zichtig in de doek en stop deze terug 
in mijn bagagetas.
Als in een roes vervolg ik mijn reis 
over de luchthaven.
Pas in het vliegtuig heb ik even de 
tijd om na te denken wat er zojuist is 
gebeurd in dat kantoor van de bevei-
ligingsbeambten.
Was het mijn eigen zekerheid, omdat 
het de crucifix betrof ?
Of was het een onzichtbare kracht, 
die ons drieën in de kamer van de 
chef begeleidde? 

Nu staat de steen met de metalen 
crucifix thuis op mijn bureau.

Dit was precies mijn wens, hoe ik het 
voor ogen kreeg op de avond van de 
Paaswake.
Zo kan ik Hem dagelijks danken, 
groeten en mijn gedachten met hem 
delen. En af en toe terugdenken aan 
die bijzondere gebeurtenis op het 
vliegveld.



2524 nicolaasnieuws HERFST 2019

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 /  
r.polet@nicolaas-parochie.nl.

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. 

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:  
parochie-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 ma,di,wo,zat 
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).

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

Aanvang tvmis 3 november

Vanaf 1 november a.s. wordt de we-
kelijkse televisiemis uitgezonden 
vanaf 10.00 uur. Dit in verband met 
een nieuwe indeling op NPO2. Dit 
betekent voor de televisiemis van 3 
november a.s. vanuit onze basiliek 
dat deze dus om 10.00 uur begint. 

Wilt u daar rekening mee houden?
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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 
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.

nicolaas-parochie.nl


Engel bij het doopvont van de Papegaai.
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