
‘Even bijpraten’ 

Vieringen

NIEUWSBRIEF 29 augustus 2021 

Televisiemis

Op zondag 29 augustus wordt de eucharistievie-
ring rechtstreeks uitgezonden op NPO2. 

U kunt de viering ook volgen via ons YouTube-
kanaal Nicolaas TV.

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

Zondag zijn we opnieuw weer even de ‘nationale 
parochie’ vanwege de uitzending van de viering 
op televisie, op NPO2. Het lijkt altijd alsof dit 
bijna vanzelf gaat, zo geroutineerd loopt  alles 
voor en achter de schermen. Toch is het iedere 
keer weer een klus. Op de zaterdag er- voor wor-
den alle lampen geplaatst en op zondagochtend 
staan de technici en crew al om 06:00 uur voor 
de deur om alles op te bouwen en aan te sluiten. 
Dan volgt om 08:00 uur de regiebespreking en 
vanaf 08:15 uur wordt de hele viering gerepe-
teerd. Na afl oop wordt alles weer razendsnel af-
gebroken en heeft één van de pastores een uurtje 
‘telefoondienst’ voor kijkers die graag nog even 

napraten. Intussen is voor iedereen in ontbijt en 
lunch voorzien. Vanaf deze plek dus nog maar 
eens een groot woord van dank aan alle vrijwil-
ligers voor en achter de schermen die dit telkens 
weer mogelijk maken! Weet wel dat Amsterdam 
telkens de meeste kijkers trekt, en dat mag een 
compliment zijn!! Let op: de televisiemis begint 
om 10:00 uur! 

In het aan de viering voorafgaande Geloofsge-
sprek spreekt zondag Leo Fijen met onze bis-
schop mgr. Jan Hendriks en met de burgemeester 
van Haarlem, de heer Jos Wienen. 

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).

Via de volgende link kunt u een promotiefi lmpje 
over de Evensong bekijken:
www.youtube.com/watch?v=XFw8CZr1YUw

Dit kan ook via de website van de Nicolaas:
www.nicolaas-parochie.nl



Overige informatie

Kinderen

Eindelijk! Aanstaande zondag, 29 augustus, gaan 
we weer van start met de Kleine Nicolaas.

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.

We starten aanstaande zondag met de leeftijds-
groep 4-8 jaar. Zoals tot nu toe bij de Kleine 
Nicolaas gebruikelijk was, kunnen ook kinderen 
die (nog) niet aan de Communiegroep deelnemen 
of kinderen die incidenteel de Nicolaas bezoeken 
zich bij deze groep aansluiten. De groep bijeen-
komst van de Kleine Nicolaas vindt plaats tijdens 
de H. Mis (10:00 - 11:00 uur)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!

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 
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Aanmelding voor de viering op 
zondag niet meer nodig

Met ingang van zondag 5 september 2021 hoeft 
u zich niet meer aan te melden voor de zondag-
viering van 10:30 uur. Wél blijft de regel bestaan 
dat we niet meer dan 100 bezoekers kunnen toe 
laten, om de 1,5 meter regel te waarborgen. Als 

Vakantie diaken Rob Polet

Rob is op vakantie van 26 augustus tot 
16 september.

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.

maximaal 
100 bezoekers



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 
Uitstelling H. Sacrament en Rozenkransgebed 
(te volgen via Nicolaas TV)

Zondag 10:30 uur: eucharistieviering, te volgen 
via Nicolaas TV. 

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

Voorganger zondag 5 september, 10:30 uur: 
pater Peter van Dael sj

Zaterdag 17:00 uur Evensong 
(vanaf 4 september)

Zondag 17:00 uur  gregoriaanse Vespers 
Zondag 5 september: Vespers van de 
Drieëntwintigste Zondag, o.l.v. LaineTabor

Zondag 12 september: Vespers van de
Vierentwintigste Zondag, o.l.v. Rens Tienstra

Liturgische muziek 

Zondag 29 augustus 10:00 uur
Leden van het Basilica Consort
H. Howells – Missa Aedis Christi
T. Tallis – O nata lux
C.V. Stanford – Beati quorum via

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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