
‘Even bijpraten’ 

Vieringen

NIEUWSBRIEF 26 september 2021 

Evensong (zaterdag 17:00 uur): voor de 
liturgische gezangen op 25 september zie 
pagina 4 van deze nieuwsbrief.

Evensong en Vespers

Vanaf vandaag vervalt ook in de kerken de 
anderhalve-meter maatregel. Hoewel voor-
zichtigheid in acht moet worden genomen, 
kunnen we nog meer mensen welkom heten in 
onze kerk en is alles bijna weer normaal. Bijna, 
omdat er nog een paar kleine beperkingen zijn. 
Hieronder even de maatregelen puntsgewijs:

• Alle basisregels blijven gelden: handen 
wassen, thuisblijven en testen bij klachten.
• Coronatoegangsbewijs, aanmelden en regis-
treren zijn niet nodig, de kerk is vrij toegankelijk.
• Wijwaterbakjes blijven vooralsnog leeg. 
• Het linker transept (Maria-altaar) wordt 
vrijgehouden voor degenen die nog wel op rui-
me afstand willen zitten.
• Er mag weer gezongen worden tijdens de 
dienst en ook koren mogen weer in volledige 
samenstelling zingen.
• De collecte zal vanaf volgende week weer op de 
normale plek in de viering worden gehouden, dus 
bij de off erande.

• De vredeswens wordt nog steeds met alleen een 
gebaar gegeven, handen worden nog niet 
geschud. 
• De H. Communie wordt nog wel achter het 
scherm uitgereikt, maar niet meer met een 
communielepel. De bedienaren van de communie 
zullen voor het uitreiken hun handen 
desinfecteren. Communie op de tong is helaas 
nog niet mogelijk, daar kan een doekje voor 
worden gebruikt.
• Koffi  e drinken gebeurt bij mooi weer nog 
zoveel mogelijk buiten.
• Bij alles geldt dat er rekening wordt gehouden 
met elkaar, zowel bij het kiezen van een plaats als 
bij het lopen door de kerk. 

We zijn dankbaar dat we weer op deze wijze als 
gemeenschap kunnen vieren en laten we bidden 
dat dit zo mag blijven. 

Gregoriaanse Vespers (zondag 17:00 uur):
op 26 september wordt de Vespers van de 
Zesentwintigste zondag gezongen  o.l.v. Rens 
Tienstra



Kinderen

Vrijwilligers
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Communiegroep en Vormselgroep

Als u uw kind(eren) nog wilt opgeven voor de 
Communiegroep of Vormselgroep kunt u 
een mailtje sturen naar:

Jenny Dankbaar jennyhdankbaar@gmail.com  
voor de Communiegroep  

Caroline Kemps carolinekmps3@gmail.com 
voor de Vormselgroep

De Kleine Nicolaas voor de kinderen van 4 - 8 
jaar vangt aan om 10:30 uur in de Nicolaaszaal.

Deze zondag start de doorlopende catechese voor 
de kinderen van 9 - 12 jaar. Lessen vinden om de 
week plaats en beginnen om 10:00 uur. 
Aanmelden is nog mogenlijk. Hiervoor kunt u 
contact opnemen met Jenny Dankbaar,
jennyhdankbaar@gmail.com  

De Kleine Nicolaas

Vrijwilligers voor de Open Basiliek

De Nicolaasbasiliek is van maandag tot en met 
zaterdag dagelijks open voor bezoekers die ko-
men kijken, bidden, of de stilte zoeken. Die open-
stelling kan alleen dankzij een enthousiaste groep 
vrijwilligers. Die groep is er, maar er is dringend 
aanvulling nodig.

Per dienst (2,5 uur) ben je  met 2 collega’s in de 
kerk aanwezig. Je opent de hekken en deuren, 
steekt kaarsen aan en maakt de winkel in orde.  
Daarna loop je rond om bezoekers te verwelko-
men en te woord te staan. Je houdt toezicht en, als 
je dat leuk vindt, neem je deel aan de verkoop in 
de kleine winkel. 

Vrijwilligers Kerkwacht op zondag

Tijdens de viering van 10:30 uur op zondag zijn 
er 3 kerkwachten actief die vragen beantwoorden 
en toezicht houden om de viering zo stil en rustig 
mogelijk te laten verlopen. Ook voor deze groep 
wordt aanvulling gezocht.

Als u vrijwilliger wilt worden en een bijdrage 
wilt leveren aan genoemde functies kunt u con-
tact opnemen met Gemma Crijns: 
gcrijns@xs4all.nl of tel. 06 28 20 31 48 
(tel, sms, app)
Ook als u interesse heeft in andere vrijwilligers-
functies kunt u haar benaderen.   

Evensong en zegen met het H.Sacrament

Onze Basiliek kent inmiddels een mooie tradi-
tie als het gaat om de wekelijke Evensong op 
zaterdag. Deze Anglicaanse vorm van vespers 
is mede door de prachtige muziek erg populair. 
Toch wordt er in onze Basiliek voor gewaakt dat 
het geen concert wordt, maar onderdeel is van de 
weekendliturgie. 
Regelmatig wordt de vraag gesteld of een Evens-
ong wel past binnen de r.k. liturgie. Onder Paus 
Benedictus XVI is bepaald dat ook een Evensong 
gehouden kan worden op de plek van de vespers. 
Het is daarmee dus ook onderdeel geworden van 

de rk-liturgie. Daarbij is ook de Anglicaanse ge-
woonte overgenomen om de Evensong te kunnen 
afsluiten met een korte uitstelling en de zegen 
van het H. Sacrament. 
Dit zullen we ook in de Basiliek gaan doen, be-
ginnend op zaterdag 25 september aanstaande, 
en dan telkens op de laatste zaterdag van de 
maand. De viering zal er zeker niet veel langer 
door worden, maar er wordt wel een extra spiri-
tuele dimensie aan toegevoegd, in de stad van het 
Mirakel van Amsterdam!  



Overige informatie
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Bijbels leerhuis over het Hooglied onder 

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 aff ectieve 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., 6 en 27 okt., 17 en 
24 nov., 1 en 15  dec. 

Waar:
• pastorie Sint Nicolaasbasiliek, Nicolaaszaal, 

Prins Hendrikkade 73, tijdstip: van 15:00 – 
17:00 uur, of

• per Zoomverbinding: 20:00 uur tot 22:00 uur

Voor wie: de Sint Nicolaasparochie en de Oude 
Kerkgemeente. 

Aanmelden: Gemma Crijns, gcrijns@xs4all.nl 
of tel.: 06 28 20 31 48 
Gaarne keuze aangeven voor de middag of de 
avond,

leiding van Ben de Bock



Maandag t/m zaterdag: 
12:30 uur eucharistieviering, 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

Donderdag 17:30 uur: viering Waakvlamgroep
(aanbellen pastorie vanaf 17:15 uur). Vanaf 17:30 
uur stilte; om 18:00 uur vesper-eucharistie in mo-
nastieke sfeer (17:55 uur kerk open). Voorgan-
gers: alternerend Joop Stam en pater Jac.Hensen

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

Voorganger zondag 26 september: 
pater Ben Frie SJ en diaken Rob Polet

Voorgangers zondag 3 oktober: 
pastoor Eric Fennis en diaken Rob Polet

Zaterdag 17:00 uur Evensong 

Zondag 17:00 uur  gregoriaanse Vespers 

Zondag 26 september: Vespers van de 
Zesentwintigste Zondag, o.l.v. Rens Tienstra

Zondag 3 oktober: Vespers van de 
Zevenentwingste Zondag, o.l.v. Laine Tabora

Liturgische muziek 

Zaterdag 25 september, Evensong 17:00 uur:
Ensemble from Cappella Nicolai
Introit: Vaughan Williams – O taste and see
Responses: Smith
Psalm 19
Setting: Daniel Purcell in e
Anthem: Henry Purcell O God, thou art my God
Hymn: O salutaris Hostia JERUSALEM
Hymn: Tantum ergo GRAFTON
Hymn: Sweet sacrament divine DIVINE MYS-
TERIES

Overzicht Vieringen

Zondag 26 september, H.Mis 10:30 uur:
Basilica Consort
Vaughan Williams – Mass in g minor (Kyrie & 
Agnus Dei)
Weelkes – Gloria in excelsis
Gabrieli – O sacrum convivium
Isaac – Gustate et videte

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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