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Van de redactie

Voor dit kerstnummer koos de re-
dactie als onderwerp de evangelist 
Lucas, volgens een oude traditie ook 
de eerste schilder van ‘Maria met 
Kind’. 
Van Rob Polet ontvingen wij een be-
schouwing over de alledaagse aan-
wezigheid van Gods mysterie in ons 
leven. Sjoerd Mulder schrijft juist 
over de wereldhistorische betekenis 
van het schijnbaar alledaagse leven 
van het kind Jezus.
Beslist niet alledaags is de bijdrage 
van René van Tol over het christe-
lijk realisme van de schilder Lucas.  
Willem Jan Otten richt zijn vizier 
op Lucas de schrijver van het derde 
evangelie. Een impressie van het vro-
lijke Timkatfeest in Ethiopië is van 
de hand van Fred Reemer.
In dit nummer ook een interview met 
onze nieuwe pastoor Eric Fennis.  

De redactie wenst u een mooie, door 
de heilige Lucas geïnspireerde, kerst-
tijd.

P.S. Graag uw aandacht voor de  
mededeling op pagina 19 over de ver-
anderingen in de distributie van het  
NicolaasNieuws.
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De alledaagsheid 
van Jezus
door Rob Polet, diaken

Het evangelie volgens Lucas staat erom bekend aandacht te besteden aan 
de geboorte en  kindertijd van Jezus. 

We kennen allemaal het geboorte-
verhaal, met de herders. En vast ook 
wel het verhaal  van de opdracht in de 
tempel en van Jezus die als jonge jon-
gen drie dagen zoek was, en terugge-
vonden wordt in de tempel. Na deze 
gebeurtenis staat er: ‘En met de jaren 
nam Jezus toe in wijsheid en welge-
valligheid bij God en bij de mensen’ 
(Lc 2, 52). 

En dat is dat. Meer over Jezus’ jeugd 
en de tijd daarna komen we niet te 
weten. Pas rond zijn 30ste levensjaar 
zou Jezus in het publiek gaan optre-
den, en wordt zijn levensverhaal door 
Lucas weer opgepakt. In het evange-
lie volgens Matteüs is er nog wel een 
indirecte mededeling over Jezus’  
leven voor zijn publieke optreden.  
Jezus is dan al volwassen en trekt 
rond om het evangelie te verkondi-

gen.  Als Hij namelijk in Nazareth 
komt, de plaats waar Hij opgroeide, 
dan staat er dat mensen verbaasd zijn 
als ze Hem horen onderwijzen in de 
synagoge: ‘Is hij niet de zoon van de 
timmerman? Heet zijn moeder niet 
Maria en zijn broeders Jakobus, Jo-
zef, Simon en Judas? Wonen zijn zus-
ters niet allen bij ons? Waar heeft hij 
dat alles vandaan?’ (Mt 13, 55-56). 
Met de hier vermelde broeders en 
zusters kunnen  volgens sommige 
interpreten heel goed familieleden 
in breder verband worden bedoeld. 
Dan zijn het neven en nichten. Maar 
hier doet dit er niet zoveel toe. Het 
gaat erom dat we hier via de blik van 
mensen die Jezus nog als kind en jon-
geman hebben gekend, een beeld 
krijgen van hoe die jonge jaren er 
hebben uitgezien. Een beperkt beeld, 
maar toch. En dan horen eigenlijk 

iets heel alledaags. Jezus stond be-
kend als zoon van…, zoon van de 
timmerman ( Jozef ), en een moeder 
die Maria heet. 

De Zoon van God in een gewoon ge-
zin. We staan er meestal niet lang bij 
stil, ook omdat er niet veel verhalen 
over zijn, maar de eerste dertig jaar 
leidde Jezus een leven als iedereen in 
die tijd, en velen in onze tijd. Dit ge-
geven ontroert mij omdat het toont 
hoezeer God ons leven in alle alle-
daagsheid waardeert en in zekere zin 
zegent door zijn aanwezigheid. We 
hoeven niet te transformeren in su-
permensen of het alledaagse te over-
stijgen. Daarbinnen al is Hij ons na-

bij, ook in ons zoeken, zoals blijkt als 
Jezus zich laat dopen, samen met de 
zoekende mensen. 

Misschien gaat het er alleen maar 
om de alledaagse aanwezigheid van 
Gods mysterie in ons leven te ont-
dekken en de ruimte te geven.  Iets 
om bij stil te staan de komende tijd 
van advent. Of beter:  om stil van te 
worden. 

Met deze verhalen wil Lucas laten 
zien wie Jezus is, wat zijn plaats is in 
onze geschiedenis.  Maar een com-
plete ‘biografie van Jezus’  jonge ja-
ren’  is dat niet.  

Het bestuur van de H. Nicolaasbasiliek nodigt u 
uit om op  na de viering op zondag 5 januari een 
glas te heffen op het nieuwe jaar.

De locatie is als vanouds: 
De Kroonprins 
Prins Hendrikkade 53
1012 AC Amsterdam
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Wereldgeschiedenis
door Sjoerd Mulder

“Het was in de tijd dat Jimmy Carter president van de Verenigde Staten 
was, in het derde jaar van zijn eerste ambtstermijn, dat in een klein dorp-
je in Brabant een werknemer van Philips vader werd van Sjoerd Mulder.”

Mocht ik ooit een autobiografie gaan 
schrijven, dan zou dit mijn eerste zin 
zijn. Door mij in één adem te noe-
men met de president van de VS, 
plaats ik mijn naam in het licht van 
de wereldgeschiedenis. Het moet 
haast wel, zul je dan als lezer denken, 
dat die Sjoerd impact gaat hebben op 
de bestaande wereldorde. 

De belofte van zo’n ronkende ope-
ningszin moet in de loop van een au-
tobiografie natuurlijk waar gemaakt 
worden. En aangezien ik geen plan-
nen heb om de loop van de wereld-
geschiedenis te wijzigen, zou mijn 
autobiografie waarschijnlijk teleur-
stellend eindigen.

De evangelist Lucas houdt ook van 
zulke ronkende zinnen. De geboor-
te van Jezus wordt al ingeluid met de 
zinnen die iedere kerstmis-kerkgan-
ger wel kent:  “In die dagen kwam 

er een besluit van keizer Augustus, 
dat er een volkstelling moest gehou-
den worden in heel zijn rijk.” Meer 
dan de andere evangelisten bekijkt  
Lucas het geboorteverhaal vanuit het 
perspectief van Rome, het toenmali-
ge centrum van de macht. Van daar-
uit draait hij de camera weg om in 
te zoomen op Bethlehem, dat klei-
ne dorpje waar iets belangrijks gaat 
gebeuren. Net zo bij de roeping van 
Johannes de Doper: “In het vijftien-
de regeringsjaar van keizer Tiberi-
us, toen Pontius Pilatus landvoogd 
van Judea was, Herodes viervorst 
van Galilea, diens broeder Filippus 
viervorst van het gewest Iturea en 
Trachonitis, en Lysánias viervorst 
van Abilene, onder het hogepries-
terschap van Annas en Kájafas.” Toe 
maar! Die Johannes de doper gaat 
impact hebben op de bestaande we-
reldorde!

Zulke zinnen maken het verhaal 
spannend, maar ze vergroten ook de 
kans op een uiteindelijke teleurstel-
ling. Gaat die Johannes het werke-
lijk maken, of (spoiler alert) zal hij 
jong en treurig aan zijn einde ko-
men, zoals zoveel radicale roepers in 
de woestijn? En gaat Jezus werkelijk 
van betekenis zijn op internationaal 
niveau, of wordt hij de zoveelste ge-
kruisigde mislukkeling?

Lucas speelt doelbewust met zulke 
verwachtingen. Hij zet hoog in, zo-
dat je weet: dit verhaal is van wereld-
belang! Maar vervolgens laat hij die 
wereldbetekenis doelbewust verbor-
gen, en zijn verhalen lijken te blijven 
steken in lokale gebeurtenissen. Zijn 
evangelie eindigt met een rare anti-
climax: Jezus blijkt toch wel weer te 
leven, wordt in de hemel opgenomen 
en dan staat er: de discipelen keren 
naar Jeruzalem terug.  Vooruit, eind 
goed al goed, maar moet het ver-
haal echt eindigen in dat provinci-
ale stadje Jeruzalem? Waar blijft dat 
wereldbelang? Lucas ljkt geen enkele 
moeite te doen om zijn beloften in te 
lossen.

Niet voor niets schreef Lucas schreef 
twéé boeken. Het eerste deel, het 

‘evangelie volgens Lucas’ neemt een 
wereldse blik, maar eindigt in een 
provinciale uithoek van het Romein-
se Rijk. Deel twee, de ‘Handelingen 
van de Apostelen’ maakt precies de 
omgekeerde beweging. Daar krijgen 
de discipelen in een achteraf-zaaltje 
in Jeruzalem de Geest, en veroveren 
vervolgens met het verhaal over die 
heel lokale gebeurtenissen de hele 
wereld tot aan het keizerlijk hof in 
Rome. Voor de jonge Romeinse kerk 
die Lucas’ verhalen hoorden, was de 
boodschap overduidelijk: niet het 
Paas- of Pinksterverhaal, hoe cru-
ciaal ook, was het eindpunt van dit 
verhaal. Nee, hun nieuwe manier van 
samenleven moest zélf de vervulling 
zijn van die hoge verwachtingen aan 
het begin van het evangelie. 

Misschien kunnen we daaraan den-
ken, als straks met kerst de bekende 
woorden weer klinken: “In die da-
gen kwam er een besluit van keizer  
Augustus.” Dat zijn geen woorden 
om een knus en gezellig lokaal kerst-
tafereeltje te schetsen. Dat zijn de 
woorden van een verhaal dat de we-
reld nog steeds op zijn grondvesten 
wil laten schudden.
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   volgens Lucas 
Lucas is mijn naam en dit mijn streven
te verbinden herbegin met oerbegin
om in taal en teken te getuigen van 
 Gods mensgeworden liefde 
na Adam, eenzaam eens Zijn eersteling 
na Mozes, wenend in een mand gelegd
na David, Bethlehems herderszoon
werd Israels eeuwige koning hier
 in weerloosheid geboren 
en hoger roem ik Hem dan hij
die tot ons kwam uit de woestijn 
die als Isaak, Simson, Samuel 
uit onvruchtbaarheid ontsprong 

Lucas is mijn naam en dit mijn dagwerk
woorden vinden die verbinden
mens tot mens, dag tot dag 
om in lofzang te getuigen van
hoe Zacharias dank zei voor
   de stem die Hem vooruitwees 
hoe Maria juichend hoog prees 
   de Vader van haar komend kind
hoe engelenscharen eerden 
   die zuigeling in een voederbak
hoe Simeon aanschouwde: Hem
   het heil dat allen smachtend wachtten

de Schrift heb ik gediend
en dit heb ik geschreven
moge de wereld mij gedenken
om mijn pen, door God gegeven
      StefanRam

Timkat
door Fred Reemer

Kerst komt er weer aan en dat is een blij gebeuren dat ook nog eens, als 
je het volledig beleeft, lekker lang duurt, tot en met Driekoningen. Grote 
kans op leuke kerstliedjes in die periode in de kerk. 

De échte afsluiting van de Kersttijd 
is het feest van de Doop van de Heer, 
zo ook bij de Ethiopisch Orthodoxe 
medegelovigen en laat dat voor hun 
nu zelfs het échte hoogtepunt van de 
hele Kersttijd zijn! 

Half januari 2019 mocht ik dat ge-
beuren, het Timkatfeest,  in noord  
Ethiopië bijwonen. Timkat wordt 
doorgaans op de 19e van die maand 
gevierd en wordt beleefd als een 
groot ritueel rond de hernieuwing 
van de doopbeloften. Iets dat wij wat 
bescheidener vieren tijdens de Paas-
wake. Overal in christelijk Ethiopië 
vind je voorafgaand aan dit feest pro-
cessies, gebedsstonden in kerken en 
drukbezochte nachtwaken op speci-
aal daarvoor ingerichte terreinen.

Op de dag voorafgaand aan Tim-
kat wordt in die processies de Tabot 
meegedragen, een replica van de ste-

nen platen met de tien geboden erop, 
evenals een replica van de  Ark van 
het Verbond waar de Eucharistie in 
wordt bewaard. Zowel Tabot als Ark 
zie je niet want zijn geheel ingepakt 
en worden door priesters gedragen. 
Ook allerlei liturgische paraplu’s be-
nemen het zicht op deze heilige za-
ken.

Ons decadente reisgezelschap was 
een keer bijna te laat voor zo’n in-
drukwekkende gebeurtenis en de 
reisleider en ik hebben ons toen door 
de zingende en biddende menigte 
heengewerkt om een beetje voor de 
optocht uit te komen. Een geel bal-
lonnetje dat ik vasthield moest de 
overige groepsgenoten naar voren 
helpen. Uiteindelijk klauterden we 
een heuvel op om de hele stoet aan 
ons voorbij te zien komen. Wat een 
gebeuren! Enorme praalwagens met 
voorstellingen uit het Oude en het 
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De schrijver van de 
Geboorte
door Willem Jan Otten

Het Evangelie volgens Lucas is het enige van de vier evangelies dat ge-
schreven is door iemand die Jezus niet heeft meegemaakt, niet heeft ho-
ren spreken. 

Zijn evangelie is dus geen getuigen-
verslag Dat merk je meteen: het be-
gint met de aankondiging van de ge-
boorte van Johannes de Doper, en 
van Jezus. Met verwekkingen, eigen-
lijk Daar kan nooit iemand anders 
dan de directst betrokkene bij zijn
geweest.
 
Later in het Evangelie zegt Lucas tot 
tweemaal toe dat Maria wat zij als 
enige meemaakte ‘in haar hart be-
waarde’ (zonder er over te spreken). 
Hier lijkt hij te spelen met zijn le-
zer: jullie krijgen nu iets te horen wat 
niemand anders dan Maria heeft ge-
weten. Je kunt zelfs fantaseren dat  
Lucas, om zijn Evangelie te kunnen
schrijven zo vele jaren na de dood 
van Jezus (minstens twintig, volgens 
theologen), Maria heeft gevraagd om 

er toch over te praten, en haar als het 
ware heeft geïnterviewd.
 
Dat is een ontroerende mogelijk-
heid. Dat Maria zich op haar oude 
dag de geboorte van haar eerste-
ling, om wie zij zo onzegbaar gele-
den heeft, voor de geest haalt, en zich 
de stal, de doeken en de kribbe her-
innert. En het kraambezoek van de 
herders (Lucas is de enige die met 
deze details komt). En dat zij, na heel 
lang zwijgen en naar de juiste woor-
den zoekend, taal probeert te vinden 
om voor de honderdduizendste keer, 
maar nu hardop, de verbijsterende 
gebeurtenis te vertellen: dat zij had 
te beseffen dat zij zwanger van God 
zou worden.
 
Wat Lucas van haar gehoord heeft 

Nieuwe Testament erop, een enorm 
grote replica van de Ark, inclusief 
cherubs en draagstokken, Jozef bij 
de Farao, zingende priesters met ge-
bedsratels, drommen zingende gelo-
vigen, iedereen in het wit, want de 
kleur van zuiverheid, én, heel span-
nend, jongens met stokken die strijd-
liederen zongen. 

Wij vierden Timkat bij Gondar en 
daar kwamen de processies van di-
verse plaatsen bij elkaar. Symbolisch 
gingen de strijdgroepen daar met el-
kaar in gevecht, wat een beetje een 
opgefokt sfeertje gaf, maar de aan-
wezigheid van de Heer in diverse Ar-
ken deed de situatie gelukkig niet uit 
de hand lopen. Wat dat laatste betreft 
was ik ook zeer onder de indruk van 
de nachtwakes van vele gelovigen ‘s 
nachts in en rond een liturgische tent 
waar Onze Lieve Heer verbleef alvo-
rens na de festiviteiten weer naar een 
kerk te worden gebracht; elk half uur 
was er een luide versterkte gebedsop-
roep, goed voor de gelovige verstaan-
der, minder voor de toeristen die wil-
den slapen.

In de nacht voorafgaand aan het ei-
genlijke feest werden we naar een tri-
bune gebracht met uitzicht op een 

meertje met kasteel, het Bad van  
Fasilidas. 

Heel goed dat we ons flink hadden in-
gepakt want het was ijskoud. En mijn 
rozenkrans kwam ook goed te pas.. 
De hele tijd hoorde je gebeden in het 
Amhaars, maar het wachten duurde 
voor velen lang. Geleidelijk vulden 
de oevers zich met geestelijken, non-
nen en andere gelovigen, vooral bui-
ten de muren van het complex waar 
ook heel wat toeristen zich verdron-
gen. Het werd lichter en de geeste-
lijkheid, inclusief patriarchen, zelfs 
die van Egypte, actiever. Men dein-
de heen en weer en psalmen, hym-
nen en wierook stegen op ten hemel. 
Bij zonsopgang werd met kruizen het 
water gezegend en het startschot ge-
geven. De stoere jongens van giste-
ren sprongen nu in het water en de 
overige gelovigen, ook die veraf ston-
den, werden met een brandslang be-
werkt waarbij slechts ten dele de 
VIP-loge werd ontzien, maar wat mij 
betreft is die er voortaan voorname-
lijk voor oprechte gelovigen. 

Zalig Kerstfeest!
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weten we niet - wel wat hij ervan ge-
maakt heeft in zijn Evangelie. Wat 
je opvalt is hoe ‘documentair’ hij 
het vertelt. Eerst zegt hij dat hij al-
les ‘zorgvuldig heeft nagevorst’, 
en dat hij alles ‘ordelijk’ voor ene  
Theophilus zal opschrijven. Het be-
gint als een brief. En vervolgens da-
teert hij de eerste gebeurtenis die hij 
vertelt zorgvuldig: het geschiedt in 
de dagen van Herodes.
 
Dat blijft Lucas doen: de gebeurte-
nissen stevig verankeren in de tijd, en 
in de geschiedenis van het Romeinse 
Rijk. Hij wil vertellen dat de openba-
re geschiedenis van de god geworden 
keizer (Augustus) zijn subversieve 
tegenhanger kent in de
verborgen geschiedenis van de mens 
geworden God. De zakelijke, ‘feitelij-
ke’ toon moet een fantastisch verhaal 
in toom houden: dat van de kinder-
loze oude priester Zacharias die van 
de ‘aankondig-engel van de Heer’ (ik 
raadpleeg de vertaling van de Naar-
dense Bijbel) te horen krijgt dat zijn 
even oude vrouw Elisabeth een kind
zal krijgen. En dat hij, tot de beval-
ling, met stomheid geslagen zal zijn.
 
Hoeveel Kerstmissen ik ook heb 
meegemaakt, het is altijd weer een 

verrassing om te lezen dat Lucas zijn 
levensbericht van Jezus begint met 
de wonderbare verwekking van een 
achterneefje van de hoofdpersoon. 
Theologen wijzen er op dat ook de 
zoon van Sarah en Abraham uit een 
‘dorre schoot’ geboren is; dat het 
voortbestaan van Israël vaker aan het 
draadje van een onmogelijke geboor-
te heeft gehangen. Maar het verras-
sende is toch dat Lucas het Evangelie 
tweemaal begint, eerst met de aan-
kondiging van een zoon aan Zachari-
as, dan met de aankondiging van een 
zoon aan Maria. Deze wonderlijke 
verdubbeling heeft één van de teder-
ste, roerendste scènes van onze reli-
gie mogelijk gemaakt: de Visitatie, 
waar Maria, in de vijfde maand, haar 
nicht Elisabeth bezoekt, die op haar 
laatste dagen loopt. Wat een verruk-
kelijke geheimen heeft Maria Lucas 
toevertrouwd...Tijdens de begroe-
tingsomhelzing voelt Maria hoe het 
kind van Elisabeth tegen haar buik 
opspringt, en lijkt ze (je denkt: voor 
het eerst) haar kindje te voelen.
 
Zo begint dit Evangelie. Alsof de 
schrijver Lucas niets liever doet dan 
aankondigen, voorbereiden, beloven,  
wachten - alsof dat waar hij het uit-
eindelijk over wil hebben - het ge-

loof, de hoop, de liefde - een kwestie 
van geboorte is, van bevallen, en zet-
ten op de wereld. Alsof hij de laatste, 
op dat moment nog ongeschreven

laatste woorden die Christus zal 
zeggen, in de allerlaatste alinea van 
de Apocalyps, al kent: ja, ik kom  
spoedig!

Einde van de 
Kerkgemeenschaps-
Raad
De Kerkgemeenschapsraad (KGR) heeft jarenlang een uitstekende rol ver-
vuld in het ‘oren en ogen zijn’ binnen de Nicolaasgemeenschap en had daar-
mee een signaalfunctie. Wat er leefde binnen de gemeenschap op het gebied 
van liturgie en pastoraat werd bijgehouden, besproken en voorzien van ad-
viezen of concrete veranderingen. De KGR was daarmee een welkom klank-
bord voor de pastores en het bestuur. De laatste tijd was de KGR wat zoe-
kende op dit gebied, omdat pastores en bestuur zelf goed aanspreekbaar zijn 
en ook door de vrijwilligerscoördinator veel te horen krijgen. De communi-
catie gaat wat directer, mede ook door de moderne middelen van communi-
ceren. De KGR heeft daarom in overleg met de pastores besloten haar taak te 
beëindigen. Ik denk dat zij kan terugkijken op een vruchtbare tijd en er trots 
op mag zijn op hoe de gemeenschap mede door haar werk gevormd is. Ik wil 
daarom, ook namens het bestuur, de huidige leden, maar ook allen die in het 
verleden met de KGR verbonden waren, heel hartelijk danken voor hun be-
trokkenheid en inzet. En schroomt u niet om de pastores en het bestuur te 
blijven aanspreken!

Eric Fennis, pastoor   
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Niet namens mijzelf
Door Wim Sosef en Liduine Reuser

Per 1 september is monseigneur Van Burgsteden teruggetreden als 
administrator en is Eric Fennis hem opgevolgd als pastoor van de  
Nicolaasparochie. 

Eric, je was diaken en bent net priester 
gewijd. Wat maakt het priesterschap 
zo bijzonder in vergelijking met het  
diaconaat? 
Dat ik nu priester ben zo centraal in 
het bisdom en in Amsterdam, ervaar 
ik als een heel bijzondere leerschool 
want alle problemen van de wereld 
komen hier bij elkaar en dat  merk 
ik met name in het sacrament van 
de biecht. De grootste verandering 
in mijn leven als diaken is dat ik de 
eucharistie mag vieren en het sacra-
ment van boete en verzoening mag 
toedienen.

Van te voren dacht ik, hoe moet ik 
omgaan met al die informatie die je 
in de biecht over iemand krijgt, maar 
als je de biechtstoel uit bent, ben je 
het hele verhaal kwijt. Dat is heel 
wonderlijk, ik noem het genade. 
De biechtvader is eigenlijk een door-
geefluik. Dat is mijn bescheiden rol. 

Het is een direkte lijn naar boven. Ik 
kan geen oordeel geven, wel advie-
zen. Ik raad het mensen echt aan, on-
danks de misschien soms wisselende 
herinneringen aan vroeger.
Een toekomstige priester wordt er 
vaak voor opgeleid door ervaren 
priesters. Je krijgt lessen in de pries-
terlijke spiritualiteit en in canoniek 
recht. Je leert om niet te oordelen, 
maar vooral te luisteren. Dat gaat 
ook makkelijker in een biechtstoel, 
waar je elkaar niet aankijkt en mak-
kelijker kunt spreken.

Welke priesters zijn een voorbeeld voor 
jou?
De pastoor van Ars heb ik hoog. Ik 
neig ertoe te denken dat ik het alle-
maal zo goed weet, terwijl de pas-
toor van Ars in al zijn eenvoud vooral 
biechtvader was. In je ijdelheid kun 
je wel eens doorslaan. Hij is mijn 
voorbeeld om met beide benen op 

de grond te blijven staan. Als je met 
zoveel functies in het bisdom zit als 
bij mij het geval is, kun je gauw bo-
ven jezelf uitstijgen. Een priester die 
ik gekend heb en aan wie ik het pries-
terschap wel te danken heb, was mgr. 
Van Veen, pastoor van de Vitusparo-
chie in Hilversum. Hij kwam daar in 
1968, na het concilie. Op Witte Don-
derdag liet hij, heel modern, fruit-
mandjes aanrukken i.p.v. de voetwas-
sing en de commissaris van politie 
preken, met Kerstmis geen kindje 
maar een roos in de kribbe... Totdat 
hij erachter kwam dat dit het niet 
was; dat dit de Kerk niet zou redden. 
Toen is hij weer het missaal gaan ge-
bruiken, terug naar de oorsprong, 
en hij vierde de liturgie zoals dat is 
voorgeschreven, terwijl zijn preken 
modern waren en hij heel goed in 
het pastoraat stond. Hij had één pe-
dagogische regel: zeg nooit nee ten-
zij je daar een goeie reden voor hebt. 
Je moet het altijd uitleggen. Die pas-
toor is wat het pastoraat betreft mijn 
grote voorbeeld geweest. Ik was toen 
8-9 jaar. Ik heb heel veel in de Vitus 
rondgelopen. De school stond vlak 
naast de kerk. Ik heb veel van zijn 
preken gehoord: dat heeft die paro-
chie wel gered.
Wat mjizelf betreft zou ik voor het 

pastoraat wel in zijn voetspoor wil-
len treden. Mensen altijd de gele-
genheid geven hun verhaal te doen. 
Dat is misschien de reden van de bis-
schop geweest mij naar de Nicolaas 
te sturen. Amsterdam heeft zijn ei-
genheid in alle variaties en kleuren 
en voor een jonge priester kan dat 
lastig zijn: hoe ga je daarmee om?. 
Leer en leven moet je kunnen onder-
scheiden.  Door mijn pastorale erva-
ring en het voorbeeld van mgr. Van 
Veen hoop ik dat op een goede ma-
nier te kunnen doen. 

Wat heb je na je studie gedaan, voor-
dat je in de Nicolaasparochie terecht 
kwam?
Ik heb theologie gestudeerd in Am-
sterdam en in Utrecht en ben in 1997 
afgestudeerd. De diakenopleiding, 
en dan de pastorale variant, deed ik 
tussendoor. Ik werd toen benoemd 
tot parochie-assistent in Laren. 
Maar de toenmalige bisschop van  
Haarlem, mgr. Bomers riep mij in 
1998 naar Haarlem om secretaris van 
het bisdom te worden. Ik was toen de 
jongste medewerker, 27 jaar, tussen 
allemaal ouderen, dat was even wen-
nen. Mgr. Punt was vicaris-generaal 
en vroeg mij hem ook als secretaris 
te helpen. Maar een paar weken la-



1716 nicolaasnieuws KERSTMIS 2019

ter overleed mgr. Bomers plotseling. 
Mgr. Punt werd toen tot bisschop be-
noemd.

In 2001 ben ik door mgr. Punt tot 
Kanselier benoemd en gedelegeerde 
voor liturgie. In 2016 ben ik tot se-
cretaris-generaal benoemd en deze 
funtie combineer ik met mijn be-
stuurlijke en pastorale opdracht in 
de Nicolaas. 
In 2008 ben ik tevens als diaken en 
bestuurlijk eindverantwoordelijke 
benoemd in de Haarlemse kathe-
draal, met een bijzondere zorg voor 
het kathedrale koor en de koor-
school. 

Dat is nogal wat. Doe je de Nicolaaspa-
rochie ‘ernaast’ of is het andersom?
Het is een wisselwerking. Hier heb-
ben we nog de luxe positie dat ik al-
leen voor deze parochie te zorgen 
heb, veel van mijn collega’s zijn pas-
toor van meerdere parochies. En ik 
ben dankbaar voor college Rob Polet.  
Hij draagt zorg voor de dagelijkse 
pastorale gang van zaken. Ik doe be-
stuur, liturgie, contact met de vrij-
willigers en koren en verdeel met 
Rob de pastorale taken. De cursus 
voor de nieuwe katholieken doen we 
om en om.

In het begin heb je verteld over de twee 
speciale taken als priester: de biecht en 
de eucharistie. Je hebt toen veel over de 
biecht gesproken, maar hoe beleef je de 
eucharistie?
Als diaken leid je de mensen naar het 
sacrament, als priester bedien je het 
sacrament. Het is heel bijzonder om 
in de eucharistie Christus present te 
mogen stellen en om je ervan bewust 
te zijn dat jij daar niet staat namens 
jezelf maar dat je dat namens iemand 
anders mag doen. 
Ik ben blij met alle vernieuwingen 
van het 2e Vaticaans Concilie maar 
ik betreur dat men het altaar heeft 
omgekeerd. Mensen hoeven mij niet 
in m’n gezicht te kijken want ik ben 
niet degene die daar centraal moet 
staan.

Hoe gaat het met de parochie, hoe zie je 
de toekomst?
Natuurlijk kende ik de Nicolaas al 
vanwege diverse plechtigheden en ik 
heb geleerd dat deze plek heel uniek 
is. Het is niet alleen een kerk met een 
mooie liturgie maar het is ook een 
echte parochiegemeenschap, waar 
vrijwilligers een belangrijke rol spe-
len. Ik ben blij verrast dat zoveel jon-
ge mensen zich hier ook thuis voe-
len.

In de ontkerkelijking ligt voor  
Amsterdam een uitdaging, om een 
goede liturgie centraal te blijven stel-
len en mensen de gelegenheid te ge-
ven om op hun niveau daar in te stap-
pen.
We moeten wel als parochie meer 
naar buiten treden. De zichtbaarheid 
van de pastoor is ook belangrijk: dat 
is nu nog wat lastig maar als ik er ben 
wil ik in ieder geval veel in de kerk 
zijn. 

Hoe is je contact met de andere 5 ker-
ken in de parochie?
Dat contact is heel goed. De ande-
re kerken hebben natuurlijk hun ei-
gen verantwoordelijkheid. Om de 
zes weken hebben we pastoresover-
leg. We informeren elkaar en kijken 

wat we samen kunnen doen, bijvoor-
beeld de huwelijksvoorbereiding. 
Dat is nu allemaal geconcentreerd in 
de OLV Kerk, want die hebben een 
uitstekende  huwelijkscursus. Maar 
de samenwerking kan nog wel wat 
uitgebreid worden: We hebben ten-
slotte een mooi aanbod in de bin-
nenstad. 

Laatste vraag: heb je een boodschap 
voor de lezers van het NicolaasNieuws?

Het is meer een wens: dat mensen 
die onze kerken bezoeken de blij-
heid van het geloof mogen ervaren 
en in geloof, hoop en liefde gesterkt 
worden. Dat ze op adem komen in de  
Nicolaas en de Papegaai.

Naschrift. Over de ongewone roepings-
geschiedenis van Eric Fennis is heel wat 
in de media geschreven en gezegd. Dat 
heeft veel vragen die bij de parochianen 
leefden al beantwoord. Mocht u dat 
hebben gemist dan kunt u een uitzen-
ding van het Geloofsgesprek (waar Eric 
zelf een en ander helder uitlegt) terug-
zien op dit adres:
https://www.npostart.nl/geloofsge-
sprek/30-06-2019/KN_1707455
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Kerstdragers 
door Jeroen Hoogenboom 

Hoe het winterfeest en de fakkeldragers elkaar nu raken. In deze dagen ge-
beurde het dat burgers protesteerden tegen warenhuizen en supermark-
ten die geen kerstfolders meer aanbieden, maar in plaats daarvan ‘winter-
feestfolders’. 

Zoals ook bij Zwarte Piet, hoor je 
nu: het kerstfeest moet blijven, han-
den af van onze oude traditie. Het 
rare zit hem in het woord ‘onze’. Oud 
is de traditie zeker, maar van wie? 
Het woord Kerstmis is afgeleid van 
het oud-Engelse Christes Masse of-
wel de mis van Christus. Daar zit 
niet veel bij wat van ons is. “Gewijde 
nachten”, in het Duits. Die zijn even-
min van iemand, of van een volk.   

Zoals Zwarte Piet doet denken aan 
vroeger racisme, zo appelleert Kerst-
mis aan religie. Welnu: het eerste, zo 
zeggen de burgers, dat zijn we niet! 
Nee, en het tweede, zo zeggen wij, 
dat zijn jullie ook niet! 

Het ‘winterfeest’ vind ik nu juist een 
mooi nieuw heidens feest. Eer dan in 
ieder geval de seizoenen! Ik had laatst 
een zachtgestemd visioen: als wij de 

Nicolaas niet meer kunnen betalen, 
dan breken wij de kerk af, steen voor 
steen, alle kerkwachten tezamen, dag 
na dag, week in week uit, duurt het 
maanden duurt het jaren. Tot er al-
leen nog een muurtje staat, met wat 
tentzeil, waar op een nacht een dak-
loze man en vrouw tijdelijk onder-
dak vinden. Zij zijn op een scooter, 
ze is zwanger. Waar dan dagenlang 
een kleine bouwlamp boven schit-
tert, als een heldere ster, waar eens 
ons kerkkruis aan de hemel stond. 
Waarover staat geschreven: alles is al 
eens eerder gebeurd.    

Laat de burgers het winterfeest vie-
ren en laat Kerstmis bij ons, wij zijn 
nu vlamdragers en kerstdragers. Het 
gaat er niet om dat wij hoop moeten 
houden; het gaat er alleen maar om 
dat wij dit vol moeten houden.
  

 Veranderingen rond het NicolaasNieuws 
door Eric Fennis, pastoor

Een mooi parochieblad is het visitekaartje van een parochie. Het  
NicolaasNieuws is daar een goed voorbeeld van. Maar in een tijd van in-
formatie delen via social media is het ook een kostbaar gebeuren en is 
de informatie in een blad dat maar een aantal keren per jaar verschijnt al 
snel weer verouderd. Bovendien wordt het blad per post verzonden en 
de portokosten zijn de laatste jaren flink omhoog gegaan. Redenen voor 
het parochiebestuur om met de redactie in overleg te treden.
 
De uitkomsten van dit overleg zijn dat we:
• het NicolaasNieuws nog vier keer per jaar laten verschijnen als inhou-
delijk blad. 
• alle actuele informatie voortaan delen  via de tweewekelijkse Nicolaas 
Nieuwsbrief (in de Nicolaasbasiliek te verkrijgen) en via de website. 
• het NicolaasNieuws digitaal op de website plaatsen en als boekje klaar-
leggen voor de parochianen bij de desk achterin de kerk. Zodra het Nico-
laasNieuws verschijnt zal dit via de nieuwsbrief kenbaar worden gemaakt. 
• Het NicolaasNieuws wordt vanaf het nieuwe jaar (2020)niet meer per 
post verzonden. 

Voor de mensen die het NicolaasNieuws nu digitaal ontvangen veran-
dert er niets. Mensen die het NicolaasNieuws nu per post ontvangen 
kunnen het blad vanaf 2020 bij de desk achter in de kerk ophalen of u 
kunt zich aanmelden voor digitale toezending door een berichtje te stu-
ren naar nnws@nicolaas-parochie.nl 

Rest mij de redactie van ons NicolaasNieuws nog maar eens bijzonder 
hartelijk te danken voor al hun tijd en energie die zij steken in het ver-
zorgen van dit mooie blad.  



2120 nicolaasnieuws KERSTMIS 2019

Sint Lucas, de schilder
door René van Tol

Sint Lucas is de patroonheilige van onder andere artsen, apothekers, 
schrijvers, boekhandelaren, notarissen en beeldend kunstenaars. 

Zelf ben ik beeldend kunstenaar dus 
ik sta onder de bescherming van Sint 
Lucas. Deze wordt vaak als kunst-
schilder afgebeeld terwijl hij bezig is 
de Heilige Maagd met Kind natuur-
getrouw en liefdevol te portretteren. 
Hij werkt naar model, zogezegd. Dit 
doet mij denken aan mijn academie-
tijd. 

Ik zat op een academie waar werken 
naar model als zeer achterhaald werd 
gezien. Modeltekenen zou nooit 
meer terugkomen, meende men. Dat 
was iets van het verleden. Dit vond ik 
erg spijtig. Waarom waren deze lera-
ren zo tegen nabootsing in de kunst? 
Een belangrijk representant van dit 
realisme was de schilder Gustave 
Courbet, die ooit zei: “Ik heb nog 
nooit engelen gezien, waarom zou ik 
engelen schilderen?” 

Beter kan je dit materialisme niet ty-
peren, want door de wetmatigheid 

van het materialisme wordt de unie-
ke boodschap buitengesloten die op 
een uniek moment eenmalig aan een 
individu wordt geopenbaard, bij-
voorbeeld door een engel.

De moderne kunst zou men mis-
schien kunnen zien als een opstand 
tegen de dwangmatigheid van het 
materialistisch realisme. Creativiteit 
werd zo een bevrijdingsactie. Het na-
tuurgetrouwe werd een gevangenis 
waaruit we ons moesten bevrijden. 
Subject en object stonden tegen-
over elkaar. Het unieke en algemene 
werden tegen elkaar uitgespeeld. Dit 
riekt allemaal naar ‘gnostiek’, want 
de gnostiek ziet de schepping als een 
gevangenis. Misschien kunnen we 
wel stellen dat het moderne leven 
een uiting is van dit gnostisch dra-
ma. De moderne mens lijkt dikwijls 
een gekwelde gnosticus in een onge-
zonde haat-liefde relatie met de na-
tuur waarin hij leeft. Met als gevolg 

een vreemde mix van aanbidding en 
angst voor die natuur. 

Terug naar Lucas, evangelist en schil-
der. Lukas schildert naar het leven. 
Hij is ook realist. Hij schildert echter 
wel  engelen en zelfs iets veel hogers. 
Hij schildert Christus en Christus is 
God. Hier is sprake van een mysteri-
euze ontmoeting. 

Wat is nu het verschil tussen het 
christelijk realisme van Lucas en het 
materialistisch realisme van Cour-
bet? Dat heeft te maken met de ver-
schillende opvattingen over wat ob-
jectief is. Voor de realist à la Courbet 
ligt de werkelijkheid passief en af-
wachtend voor zijn voeten gelijk pro-
ducten in een supermarkt. Het initia-
tief om met die werkelijkheid contact 
te maken ligt bij kunstenaar zelf. Dit 
wil niet zeggen dat er geen inspira-
tie of passie bij betrokken is maar 
het initiatief komt voort uit de wil, 
uit het zelf.  Het object wordt binnen 
het domein van de kunstenaar ge-
trokken. Zo wordt de werkelijkheid 
objectief. Het materialistisch realis-
me ontstaat door de werkelijkheid te 
onderwerpen en door er een lijdend 
voorwerp van te maken. 

Christelijk realisme gaat uit van de 
Drie-Eenheid. In de tijd ontvouwt 
de Drie-Eenheid zich in een bepaal-
de orde: de Vader uit wie alles is, de 
Zoon als Logos door wie alles is en 
de Heilige Geest in wie alles is. Voor 
de christen betekent dit concreet dat 
de werkelijkheid gegeven is. Het ini-
tiatief ligt bij de dingen om ons heen 
niet bij het zelf. We worden in een 
bepaald perspectief geplaatst buiten 
onze wil om. 

Het eerste contact met de werkelijk-
heid is dan ook van uit het zelf ge-
zien extatisch. Dat wil zeggen dat in 
de eerste ontmoeting de grenzen van 
het zelf worden overstegen. We be-
vinden ons in een mysterie. We on-
derwerpen niet, we worden onder-
worpen. Dit is het moment waarop 
het object zich toont ofwel werkelijk 
objectief is. Alles wat hierna gebeurt 
– of het nu onze rede (logos) is of 
onze vrije expressie (geest) – is een 
antwoord en bevindt zich binnen het 
domein van het subject. Dat subject 
wil terug naar dat eerste moment van 
de extase. De logos en de geest staan 
niet tegenover elkaar zoals bij het 
materialisme, maar zijn samen bezig 
met dezelfde onderneming, namelijk 
de terugkeer naar de Vader.
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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:  
pastoor drs. Eric  Fennis  
tel: 06 54 60 13 18/ 
efennis@bisdomhaarlem-amsterdam.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). 
Zaterdag 17.00 Choral Evensong 
(niet in augustus en september).

Bijzondere vieringen
Zie voor de vieringen in de kersttijd 
de achterpagina.

Boete en verzoening
Elke zaterdag van 13.00 - 14.30. 
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. 
Gesloten op 2 en 3 januari.

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.

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

Bijzondere vieringen
Zie voor de vieringen in de kersttijd 
de achterpagina.

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.

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

nicolaas-parochie.nl


Vieringen in de kersttijd
  Basiliek van de H. Nicolaas

Zaterdag 21 december
17.00  Festival of Lessons & Carols
Dinsdag 24 december
16.00  Kinderkerstviering
17.00  1e vespers van Kerstmis
20.00 Nachtmis
22.00 Nachtmis
Woensdag 25 december
10.30  Hoogfeest van Kerstmis
17.00  2e vespers van Kerstmis
Donderdag 26 december
10.30  Mis
Zondag 29 december
10.30  Hoogmis, feest H. Familie
Woensdag 1 januari
12.30  Hoogfeest H. Maria, 
moeder van God
Zondag 5 januari
10.30  Hoogfeest Openbaring des 
Heren
Zondag 12 januari
10.30  Mis, feest Doop van de Heer 

 

 HH. Petrus en Pauluskerk

Zondag 22 decmber
10.30 (NL) en 12.15 (Engels) 
Hoogmis;  4e zondag van  
de Advent
Dinsdag 24 december
22.00  Nachtmis
Woensdag 25 december
10.30  (NL) en 12.15 (Engels)  
Hoogfeest van Kerstmis
Donderdag 26 december
10.30  Mis
Zondag 29 december
10.30  (NL) en 12.15 (Engels) 
Hoogmis, feest H. Familie
Woensdag 1 januari
12.15  (NL/Engels)  
Hoogfeest H. Maria,  
moeder van God
Zondag 5 januari
10.30  (NL) en 12.15 (Engels)  
Hoogfeest Openbaring des Heren
Zondag 12 januari
10.30 (NL) en 12.15 (Engels) 
 Mis, feest Doop van de Heer
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