
‘Even bijpraten’ 

Vieringen

NIEUWSBRIEF 22 augustus 2021 

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 via gcrijns@xs4all.
nl of tel. 06 28 20 31 48

De vakanties in onze regio zijn bijna ten einde en 
maandag beginnen de scholen weer. 
Aan het weer te zien lijkt de zomer ook al voor-
bij, toch is het te hopen dat we nog een beetje van 
de nazomer kunnen genieten. In al deze weken 
is de liturgie gewoon door gegaan en een woord 
van dank aan de zangers die ons ook van het gre-
goriaans hebben laten genieten, is op z’n plaats. 
Vanaf zondag a.s. mogen we weer meerstemmig-
heid verwachten. Aanstaande zondag lezen we in 
de liturgie uit de brief van de apostel Paulus over 

de ‘onderdanigheid.’ Iedere drie jaar komt deze 
lezing terug en er zijn kerken die het liever weg 
laten vanwege de vrouwonvriendelijke lading 
die het oproept.  Aan de predikant van zondag de 
uitdaging om te duiden wat er nu werkelijk mee 
bedoelt wordt.

Vakantie diaken Rob Polet
Rob is op vakantie van 26 augustus tot 
16 september.

Aanmelding voor de zondag -
vieringen stopt

Met ingang van 1 september 2021 hoeft u zich 
niet meer aan te melden voor de zondagviering 
van 10.30 uur. Voor de viering van zondag 5 sep-
tember hoeft u zich dus niet meer aan te melden.
Wél blijft de regel bestaan dat we niet meer dan 
100 bezoekers kunnen toelaten, om de 1,5 me-
ter regel te waarborgen. We durven dit aan om-
dat de afgelopen zondagen is gebleken dat zich 
minder bezoekers aanmelden dan de 100 toege-
stane. Hiermee geldt dan wel: wie het eerst komt, 
het eerst maalt. Als dit aantal bereikt is, zullen 
we de deuren van de kerk moeten sluiten. Het is 
nog even niet anders. Dus komt u vooral op tijd 
naar de kerk. De kerk is op zondagochtend vanaf 
10:00 uur open.

Evensong en Vespers
In het weekend van 4 en 5 september a.s. star-
ten weer de Evensong (zaterdag 17.00 uur) en de 
Gregoriaanse Vespers (zondag 17.00 uur).



Overige informatie

Kinderen

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 in!

Orgelzomer

Op woensdag 25 augustus aanstaande sluit onze 
eigen muziekdirecteur Giles Brightwell de suc-
cesvolle orgelzomer van dit jaar af. De afgelopen 
drie concerten waren van een hoog niveau en dat 
wisten de vele bezoekers zeer te waarderen. Aan-
staande woensdag dus de laatste! Meer informa-
tie over deze concerten vindt u op de website van 
onze parochie.  www.nicolaas-parochie.nl

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 

Stadsdiaken Colm Dekker stelt zich voor

Als bijlage bij deze nieuwsbrief vindt u een arti-
kel van diaken Colm Dekker, die twee jaar gele-
den door de bisschop is aangesteld als Stadsdia-
ken voor Amsterdam om, zoals hij zelf zegt, ‘de 
kerk een diaconaler gezicht te geven. Colm ver-
telt in zijn artikel over het eigene van zijn func-
tie en hoe deze gaandeweg gestalte krijgt. Ook 
staat hij open voor suggesties en vragen. Rondom 
de Stadsdiaken is ook een steungroep met men-
sen uit het diaconale veld van de verschillende 
regio’s in en rond Amsterdam. Met enige regel-
maat worden binnen deze groep ontwikkelingen 
op diaconaal vlak binnen kerk en stad gedeeld 
en besproken. Namens de Nicolaas-parochie 
neemt Rob Polet deel aan deze steungroep.
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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 22 augustus: 
pastoor Eric Fennis en diaken Rob Polet 

Voorganger zondag 29 augustus (TV-mis, 
10.00 uur): pastoor Eric Fennis 

Zaterdag 17:00 uur Evensong 
(vanaf 4 september)

Zondag 17:00 uur  gregoriaanse Vespers 
(vanaf 5 september)

Liturgische muziek 

Zondag 22 augustus 10:30 uur
Ensemble uit Cappella & Consort
J. de Kerle – Missa Regina Caeli (Kyrie & Agnus 
Dei)
T.L. de Victoria – O sacrum convivium

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) 
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