
‘Even bijpraten’ 

Vieringen

NIEUWSBRIEF 12 september 2021 

Evensong (zaterdag 17:00 uur): voor de 
liturgische gezangen op 11 september zie 
pagina 4 van deze nieuwsbrief.

Gregoriaanse Vespers (zondag 17:00 uur):
op 12 september wordt de Vespers van de 
Vierentwintigste zondag gezongen  o.l.v. Rens 
Tienstra.

Evensong en Vespers

Vandaag (zaterdag) is een feestelijke dag voor 
onze vrijwilligers in de parochie. Na zo’n lange 
tijd is het gelukkig weer mogelijk elkaar infor-
meel te begroeten onder het genot van een hapje 
en een drankje. En ze hebben het verdiend, want 
met alle beperkingen, en in de winter vaak in een 
koude en lege kerk, bleven velen actief en kon 
alles toch gewoon doorgaan.

En de parochie begint weer echt te leven. Meer 
mensen bezoeken de kerk, alle vieringen vinden 
weer plaats en binnenkort start ook de Geloofs-
cursus. Voor en achter de schermen wordt dat al-
lemaal mogelijk gemaakt door onze vrijwilligers. 
Een oprecht ‘dank je wel’ is dan ook meer dan 
verdiend!!

Vandaag herdenken we ook dat 20 jaar geleden 
die afschuwelijke aanslag op de Twin Towers in 
New York heeft plaatsgevonden. Het blijft ver-
schrikkelijk die beelden te zien. Er zijn veel her-
denkingsmomenten dit weekend, omdat het niet 
alleen een enorme impact had in de Verenigde 
Staten, maar wereldwijd. We zijn daarom in ge-
bed en gedachten verbonden met al die slacht-
offers van aanslagen en terreurdaden en blijven 
bidden dat de kracht van het goede het altijd zal 
blijven winnen van de kracht van het kwaad. 

Aanmelding voor de viering op zondag 
niet meer nodig. (Maximaal 100 bezoe-
kers.)
 
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 
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.
  



Overige informatie

Kinderen
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Start Communie- en Vormselgroep op 
26 september

Binnenkort begint in de Nicolaasbasiliek de 
Communiegroep. En gaan ook de kinderen die 
de Vormselgroep gaan doen ter voorbereiding 
daarop met hun “eigen” catechese, toegesneden 
op wat oudere kinderen, van start.

LET OP!!!  Ten opzichte van eerdere berichtge-
ving zijn een paar zaken veranderd.

De startdatum van deze groepen is verschoven 
naar zondag 26 september.
In afwijking van eerdere berichten beginnen we 
niet op 19 september, maar gaan we een week la-
ter van start.

De afzonderlijke lessen voor Doorlopende cate-
chese zijn gecanceld, wie meedoet met de Com-
muniegroep  volgt  – in één en dezelfde bijeen-
komst -  op het eigen niveau ook de doorlopende 
catechese . Voor de Vormselgroep geldt hetzelfde.
Deze gecombineerde bijeenkomsten zijn 1 x per 
twee weken in de pastorie, van 10:00 – 11:00 uur; 
vanaf 11:00 uur (Eucharistisch gebed) wonen de 
kinderen de Mis bij.

In de schoolvakanties is er geen les. 

Op onze startzondag 26 september zijn ook alle 
ouders van harte uitgenodigd voor een lunchbij-
eenkomst  vanaf 11:30 uur (na afloop van de 
H. Mis) in de pastorie (Nicolaaszaal).
Marlies Bolsius, die het door ons gebruikte Com-
munieproject ontwikkelde, is aanwezig om de 
methode toe te lichten. 
Ook de werkwijzen in de andere groepen (Kleine 
Nicolaas, Kindercatechese en Vormsel) komen 
aan bod. Voor de kinderen is een afzonderlijk 
programma (Joop Stamzaal).

Wil je je kind(eren) nog opgeven voor één van 
beide groepen?
Stuur een mailtje naar:
 
Jenny Dankbaar jennyhdankbaar@gmail.com  
voor de Communiegroep  
 
Caroline Kemps carolinekmps3@gmail.com 
voor de Vormselgroep

We zien ernaar uit om met de nieuwe groepen aan 
de slag te gaan!

Bijbels leerhuis over het Hooglied onder 
leiding van Ben de Bock

De rijkdom van het poëtische lied der Liederen, 
in de volksmond het Hooglied, is nog lang niet 
uitgeput. Afhankelijk van de bril die we opzet-
ten kunnen we het Hooglied op verschillende 
manieren interpreteren. Bijvoorbeeld: de relatie 
van God met zijn volk, de mystieke vereniging 
van een ziel met Christus of zomaar het liefdes-
spel tussen twee jonge mensen. De symbolische 
en de metaforische poëzie in dit lied kunnen we 
ook betrekken op de hoogte- en de dieptepunten 
van zowel ons spirituele als ons affectieve leven. 
De literaire compositie van dit acht hoofdstukken 
tellende lied zou ons ook kunnen helpen verban-
den te ontdekken tussen onze huiver voor en onze 

toewijding aan de raadselen van ons leven. Door 
met geduld, vertrouwen of  geloof deze eeuwen-
oude teksten aandachtig te lezen zouden we er 
wellicht nog heel veel van kunnen leren.

Wanneer: woensdag 29 sept., 13 en 27 okt., 17 
en 24 nov., 1 en 14  dec. 
Waar:
* pastorie Sint Nicolaasbasiliek, Nicolaaszaal, 
Prins Hendrikkade 73, tijdstip: van 15:00 – 17:00 
uur
* per Zoomverbinding: 20:00 uur tot 22:00 uur

Voor: de Sint Nicolaasparochie en de Oude Kerk-
gemeente. Aanmelden: Gemma Crijns, gcrijns@
xs4all.nl of tel.: 06 28 20 31 48 vóór vrijdag 24 
september.
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Maandag t/m zaterdag: 
12:30 uur eucharistieviering, op woensdag, don-
derdag 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 12 september: 
pastoor S. Evers

Voorganger zondag 19 september: 
pastoor Eric Fennis en diaken Rob Polet. 

Zaterdag 17:00 uur Evensong 

Zondag 17:00 uur  gregoriaanse Vespers 
Zondag 12 september: Vespers van de
Vierentwintigste Zondag, o.l.v. Rens Tienstra

Zondag 19 september: Vespers van de 
Vijfentwintigste Zondag, o.l.v. LaineTabor

Liturgische muziek 

Zaterdag 11 september, Evensong 17:00 uur:
Cappella Nicolai
João IV of Portugal – Crux fidelis
W. Byrd – The Preces & Responses
Office Hymn: Take up thy cross the Saviour 
(BRESLAU)
Psalm 116: Dilexi, quoniam
W. Byrd – The Second Service
T. Tallis – Salvator mundi I
Hymn: Cross of Jesus

Zondag 12 september, H.Mis 10:30 uur:
Leden van de Cappella Nicolai
W. Lloyd Webber – Missa Sanctae Mariae Mag-
dalenae (Kyrie & Agnus Dei)
T. Tallis – Verily, verily I say unto you
M. Duruflé – Tantum ergo
G. Fauré – Cantique de Jean Racine

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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