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NIEUWSBRIEF 15 augustus 2021 

Het hoogfeest van Maria Tenhemelopneming is 
een goed moment om ook de wekelijkse nieuws-
brief weer op te starten. Een nieuw werkjaar staat 
voor de deur, maar hopelijk mogen we nog wel 
van een mooie nazomer genieten! Intussen is in 
de afgelopen weken alles toch gewoon doorge-
gaan. Meer mensen weten de Nicolaas weer te 
vinden, zowel de kerkgangers op zondag als de 
toeristen door de week. En hoewel het koor va-
kantie heeft, hebben de cantores op uitstekende 
wijze de zondagsvieringen verzorgd. Het koffi  e-
drinken op het plein na de mis blijkt iedere keer 
een groot succes, ondanks soms wat nattigheid.
Het priesterkoor is geschilderd en het buitenhek is 
defi nitief opgeleverd, inclusief de mooie bordjes 
voor de fi etsen. Nu staat het hoogfeest van Maria 
en eind van de maand de televisiemis op het pro-
gramma. En we hopen het uitgestelde Nicolaas-
jaar te kunnen starten op 5 december aanstaande. 
Daarover leest U elders in deze nieuwsbrief meer. 

De zomertijd is voor mij ook een periode geweest 
om wat meer te lezen, te bezinnen en wat meer 
aandacht te kunnen besteden aan mijn priesterlijke 
spiritualiteit. Dat laatste is nodig omdat priesters 
met een pastoorsfunctie over meerdere plekken 
vaak worden ‘opgeslokt’ door het managen van 
een parochie en daardoor te weinig tijd nemen om 
geestelijk voldoende op pijl te blijven. Het is dan 
fi jn om daar in deze tijd aan te kunnen werken. En 
dan zie ik ook weer des te scherper hoeveel men-
sen zich willen inzetten en helpen en hoe een pa-
rochie als de onze ‘gedragen’ wordt door zovelen!
Laten we daarom, op voorspraak van onze he-
melse Moeder, om zegen vragen over dit nieuwe 
werkjaar; dat het veel vruchten mag voortbrengen 
en we elkaar tot steun en bemoediging mogen zijn.

Televisiemis

Op zondag 29 augustus zijn we weer even de 
‘nationale parochiekerk.’ Dan wordt de eucha-
ristieviering rechtstreeks uitgezonden op NPO2. 
In het voorafgaand geloofsgesprek spreekt Leo 
Fijen met onze bisschop, mgr. Jan Hendriks, 
en met de burgemeester van Haarlem, de heer 
Jos Wienen. Let op: de televisiemis begint om 
10:00 uur! 
U kunt zich op de gebruikelijke wijze aanmelden 
voor deze viering. 

De reguliere zondagviering vindt plaats om 
10:30 uur. Hiervoor dient u een plek te reserveren 
(gcrijns@xs4all.nl,  tel. 06 28 20 31 48).

Van maandag t/m zaterdag is er om 12:30 uur 
een heilige Mis. Voor deze vieringen hoeft u niet 
te reserveren.

Evensong en Vespers
In het weekend van 4 en 5 september aanstaande 
starten weer de Evensong (zaterdag 17:00 uur) en 
de Gregoriaanse Vespers (zondag 17:00 uur) 



Overige informatie

Kinderen

Orgelzomer

In de maand augustus is er iedere woensdag-
avond om 20:15 uur een orgelconcert in onze 
Basiliek. Er resten er nu nog twee, maar die zijn 
dan ook zeker de moeite waard. Op woensdag 
18 augustus speelt Ton van Eck, titulair organist 
van de kathedrale basiliek van St. Bavo, op ons 

De voorbereidingen voor het komende jaar zijn 
al in volle gang!
We hebben een kindercatechese opgezet van 
doorlopende bijbelverhalen welke wij aan  twee 
leeftijdsgroepen, van 4 tot 8 jaar en van 9 tot 12 
jaar, zullen aanbieden.
Op deze manier kunnen we onze kinderen nog 
beter aandacht geven.

De offi  ciële start na de vakantie zal zijn op 
zondag 29 augustus met de leeftijdsgroep 4-8 
jaar. Zoals tot nu toe bij de Kleine Nicolaas ge-
bruikelijk was, kunnen ook kinderen die (nog) 
niet aan de Communiegroep deelnemen of kinde-
ren die incidenteel de Nicolaas bezoeken zich bij 
deze groep aansluiten. De groep bijeenkomst van 
de Kleine Nicolaas vindt plaats tijdens de H. Mis 
(10.30 - 11.45) op zondag.

De doorlopende catechese van de leeftijdsgroep 
van 9 tot 12 jaar start op zondag 26 september 
om 10:00 uur, met aansluitend een ouderbij-
eenkomst.

De lessen van de Communiegroep vangen aan 
op zondag 19 september om 10:00 uur
Inschrijven is nog mogelijk. Neemt u hiervoor 
contact op met Jenny Dankbaar via 
jennyhdankbaar@gmail.com

De voorbereidingen voor het Vormsel zijn vol-
gend jaar ingepland, een datum volgt nog. 

We hebben er zin!

mooie Sauerorgel, en op woensdag 25 augustus 
sluit onze eigen muziekdirecteur Giles Brightwell 
de orgelzomer af. Meer informatie over deze con-
certen vindt u op de website van onze parochie.  

Geloofscursus start oktober

Pastores Eric en Rob zijn blij dat we, na een jaar 
waarin het niet mogelijk was, dit jaar weer een 
Geloofscursus ‘voor beginners’ kunnen starten. 
In de afgelopen anderhalf jaar hebben vele men-
sen zich gemeld met interesse in de cursus, die nu 
zal lopen van oktober tot april volgend jaar. Deze 
mensen kunnen we nu eindelijk gaan uitnodigen 
de cursus ook echt te volgen. En mocht u zelf in-
teresse hebben, of iemand weten die mogelijk ge-
interesseerd is, dan kunt u een folder meenemen 
die achter in de kerk ligt. Of u direct aanmelden 
bij Rob Polet: r.polet@nicolaas-parochie.nl 

Nicolaasjaar in voorbereiding

Afgelopen zondag kwam er wederom een groep-
je parochianen bijeen om het Nicolaasjaar verder 
voor te bereiden. Dat jaar zal starten op zondag 
5 december. De bedoeling van het jaar is dat de 
verhalen over onze patroonheilige weer meer be-
kend worden en vooral dat ze ons mogen inspi-
reren. Met Museum Ons’ Lieve Heer op Solder 
werken we daarom aan een podcast over de drie 
Nicolaaskerken in het centrum van onze stad. En 
verder plannen we onder meer een lezingenreeks. 
We houden u op de hoogte van de ontwikkelin-
gen. Voor vragen kunt u terecht bij Rob Polet.

Mariabeeld uit Koog aan de Zaan naar de 
Nicolaas

Helaas kunnen in deze tijd niet alle kerken wor-
den opengehouden. Dat geldt ook voor de Mar-
telaren van Gorcumkerk in Koog aan de Zaan. 
Probleem is dan altijd: waar vinden de mooiste 
en kostbaarste objecten, die zo dierbaar zijn voor 
de parochianen, een passend onderkomen. Zo 
kwamen wij in contact met de Martelarenkerk en 
kwamen we te spreken over een bijzonder Maria-
beeld dat daar al sinds 1932 heeft gestaan. Het is 



Vrijwilligers gezocht

We ontvingen het volgende verzoek om 
hulp van de geestelijke verzorgers werk-
zaam in Amsterdam UMC, locatie VUmc:
we zijn op zoek naar enkele vrijwilligers die – 
bijvoorbeeld eens in de maand – ons zouden kun-
nen ondersteunen bij de zondagse oecumenische 
vieringen. Op dit moment beschikken wij over 
een gemotiveerde, qua leeftijd gemengde en en-
thousiaste groep, maar enige aanvulling is zeker 
welkom. Het gaat om de volgende taken: patiën-
ten ophalen voor de dienst, vergezellen en onder-
steunen tijdens de dienst, samen koffi  edrinken na 
afl oop en tot slot hen weer begeleiden naar de af-

Vrijwilligers

deling. De viering wordt gehouden om 10:00 uur, 
de vrijwilligers worden een uur van tevoren ver-
wacht. In de praktijk kost het je dus een vrije zon-
dagochtend. Ik kan me voorstellen dat parochianen 
vanuit de diaconale gedachte bereid zijn ons voor 
korte of langere tijd te helpen.  Met vriendelijke 
groet, Eric Bras, pastor / rk geestelijk verzorger

Als u een bijdrage wilt leveren en aan 
dit verzoek gehoor wilt geven, neemt u 
dan contact op met de heer Eric Bras: 
T:020-4443459/4443475 E:e.bras@vumc.nl

een beeld van de bekende katholieke beeldhouwer 
Wim Harzing van Maria met kind, met de hand 
gehouwen uit Franse kalksteen. Harzing is vooral 
bekend vanwege de Heilig Hartbeelden van zijn 
hand die her en der in het land te zien zijn en 
ook in gips  in vele huiskamers staan. Bijzonder 
daarom een fraai en liefl ijk beeld van Maria met 
kind van zijn hand tegen te komen. Vanwege de 
kwaliteit, stijl en ook de grootte (148cm) vonden 
we het een heel passend beeld voor onze basiliek. 

Het huidige Mariabeeldje achterin de basiliek 
stond oorspronkelijk in de pastorie van de kerk. 
We beseff en dat het voor sommigen van bijzon-
dere emotionele waarde is: het is een mooi beeld-
je en jarenlang letterlijk beeldbepalend geweest 
voor de Moeder Gods in onze basiliek.  Het staat 
ook al geruime tijd achterin de kerk, er zijn vele 
duizenden kaarsjes voor aangestoken en er heb-
ben vele intenties geklonken. Een ander beeld 
zal daarom even wennen zijn, dat beseff en we 
als pastores en bestuur heel goed. Met de komst 
van het Mariabeeld uit Koog aan de Zaan zal het 
‘vertrouwde’ beeldje wel weer haar oorspronke-
lijk plaats in de pastorie terugkrijgen. We nemen 

er dus zeker geen afscheid van.We hopen en ver-
trouwen erop dat het komende beeld evenals het 
huidige een dierbare plaats van gebed tot Ma-
ria mag zijn, zoals het was op haar oude plek in 
Koog. Daar zijn de parochianen heel gelukkig 
dat ‘hun’ Maria niet dakloos wordt, maar een 
mooie nieuwe plek krijgt binnen een open kerk 
en bloeiende gemeenschap. Ze vertrouwen het 
ons toe. Als gemeenschap van de basiliek kun-
nen we, al moeten we misschien wennen aan het 
nieuwe beeld, de pijn verzachten die onze zus-
ters en broeders voelen, vanwege de sluiting van 
hun kerk.

De plaatsing van het nieuwe Mariabeeld zal nog 
zeker een paar maanden duren. De kerk in Koog 
aan de Zaan is op dit moment nog in gebruik. We 
houden u op de hoogte.
Voor vragen of reacties kun u gerust contact op-
nemen met een van de pastores.



Maandag t/m zaterdag: 
12:30 uur eucharistieviering (reservering niet 
nodig) (op woensdag, donderdag en zaterdag te 
volgen via Nicolaas TV).

Woensdag: aansluitend aan de mis is er Uitstel-
ling H. Sacrament en Rozenkransgebed (te vol-
gen via Nicolaas TV)

Zondag 10:30 uur: eucharistieviering, te volgen 
via Nicolaas TV; (in de voorafgaande week reser-
veren via gcrijns@xs4all.nl of tel/app/sms  
06 28 20 31 48)

Voorgangers zondag 15 augustus: 
Pater B. Frie SJ en Diaken R. Polet 
Voorgangers zondag 22 augustus: 
Pastoor E. Fennis en Diaken R. Polet

Zaterdag 17:00 uur Evensong 
(vanaf 4 september)

Zondag 17:00 uur  gregoriaanse Vespers 
(vanaf 5 september

Liturgische muziek 

Zondag 15 augustus 10:30 uur
Ensemble uit Cappella & Consort
G.P. da Palestrina – Missa Assumpta est Maria
P. Philips – Ave Maria
P. Philips – Salve Regina 

Overzicht Vieringen

Livestream vieringen

Vanuit deze kerk worden beeld en geluid van de 
vieringen uitgezonden via internet.
De streams zijn ten behoeve van mensen die niet 
bij de mis aanwezig kunnen zijn.
Indien u niet in beeld wilt komen, kunt u plaats-
nemen op de bidstoelen in de linker zijbeuk van 
de kerk.
 
Internet streaming of Mass
Please note that our church services are livestrea-
med on internet for those who are unable to be 
here. 
The separate chairs in the left aisle will remain 
out of view of the cameras

QR-code (voor donaties) 


