
NIEUWSBRIEF 10 oktober 2021 

Afscheid
Deze week hebben we afscheid genomen van 
Theo de Jong die na 17 jaar zijn vrijwilligers-
taken voor onze parochie neerlegt. Naast kerk-
wacht heeft Theo zich ook heel bijzonder ingezet 
voor de winkel. Hij heeft dat altijd serieus en se-
cuur gedaan en daar zijn we hem heel dankbaar 
voor. Theo blijft gewoon op zondag kerkganger 
en dus verbonden met onze gemeenschap. 

Ontvangst leerlingen 
Afgelopen donderdag bezochten leerlingen van 
het Hyperion Lyceum en het Comenius Lyceum 
onze kerk voor een uitwisselingsprogramma. 
Pastoor Eric heeft hen in drie groepen ontvangen 
en is met hen in gesprek gegaan. Velen weten 
helaas niet meer wat religie is, maar er kwamen 
mooie levensvragen en ook vragen over wat de 
kerk in de maatschappij betekent. Enkele jonge-
ren die wel gelovig zijn, waaronder naast chris-
tenen ook enkele moslims, wilden daar wel voor 
uitkomen en dat werd met respect besproken. Het 
was een rijke en mooie ochtend, zeker ook voor 
de pastoor zelf!

Gasten uit Gent
Vandaag, zaterdag 9 oktober, hebben we bij-
zondere gasten in Amsterdam. Dan bezoekt de 
Bisschop van Gent, Mgr. Lode van Hecke, en zijn 
kapittel ons bisdom. Om de twee jaar vindt een 
uitwisseling plaats tussen de bisdommen Haar-
lem-Amsterdam en Gent vanwege de gemeen-
schappelijke patroonheilige Bavo. Vorig jaar was 
ons bisdom al aan de beurt, maar dan kon van-

wege corona niet doorgaan. De gasten zullen in 
de middag in Amsterdam worden ontvangen voor 
een boottocht. Tijdens deze tocht zal pastoor Eric 
iets vertellen over de geschiedenis van katholiek 
Amsterdam en de actuele situatie in onze 
parochie. De gasten zullen de Evensong meevie-
ren en gaan dan naar Haarlem voor het avond-
programma. De volgende ochtend vieren zij 
gezamenlijk de eucharistie in de Haarlemse Ka-
thedraal.

Stoelen terug en onthulling naambordje
Op zondag 17 oktober krijgt de viering een fees-
telijk tintje. Al jaren zijn drie stoelen (plechtig 
geheten sedilia) die vroeger in het priesterkoor 
van onze kerk stonden, in het bezit van Gerard 
ter Heijne en Daan Hensens. De stoelen zijn mooi 
opgeknapt en komen weer terug naar de kerk. 
Voor één keer worden ze nog eens in de viering 
gebruikt, waarna een geschikte plek in de pasto-
rie wordt gezocht. De stijl past nu niet meer bij de 
huidige inrichting van het altaar. We zijn blij dat 
de stoelen weer terugkomen, ze vertegenwoordi-
gen toch een stuk geschiedenis van onze kerk. 

Die zondag zal na de mis ook het naambordje 
onthuld worden van degene die het mogelijk heeft 
gemaakt dat ons mooie hek voor de kerk geres-
taureerd is. Nu met het prachtig ingerichte plein 
voor de kerk, is het opgeknapte hek een visite-
kaartje voor de mensen die onze kerk bezoeken. 
We zijn dankbaar dat dit mogelijk is gemaakt. 

‘Even bijpraten..’ 



Kinderen
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Start consultatie bijzondere Synode
Op 17 oktober start wereldwijd de consultatie 
voor de bijzonder Synode die Paus Franciscus 
heeft afgekondigd en die in 2023 wordt gehou-
den. Alle bisdommen ter wereld hebben vanuit 
Rome een vragenlijst ontvangen en zullen daar 
de komende tijd mee aan de slag gaan. De start 
van de consultatie zal feestelijk worden 
gemarkeerd door de gregoriaanse Vespers die 
om 17:00 uur gevierd wordt in onze Basiliek, in 
aanwezigheid van onze bisschop, die ook een 
korte overweging zal houden, en pastoor. Alle 
priesters,diakens, pastorale werk(st)ers, catechis-
ten en vrijwilligers van ons bisdom zijn daarvoor 
uitgenodigd, maar zeker ook onze parochianen!  
  
We blijven in gebed en gedachten met elkaar 
verbonden! 

Hartelijke groet,  pastores en bestuur.

Zondag 26 september zijn naast de Kleine 
Nicolaas ook de Communiegroep en de 
Vormselgroep weer van start gegaan. Behal-
ve het leren van wat de H. Communie en het H. 
Vormsel inhouden, wordt er vooral ook aandacht 
aan het geloof in het algemeen besteed. Beide sa-
cramenten zijn tenslotte onderdeel van het geloof 
en met het H. Doopsel behoren zij tot de drie be-
langrijkste sacramenten van het geloof.

De Communiegroep 
In deze groep werd het door ons gebruikte Com-
munieproject voor de ouders toegelicht door 
Marlies Bolsius, de schrijfster ervan.
Komende zondag 10 oktober zijn we voor de 
tweede maal bijeen. Ook al is de viering van de 
eerste heilige communie pas op 18 april (Tweede 
Paasdag) volgend jaar, er is per bijeenkomst veel 
te doen. In de voorbereiding op de Communie, 
gaan we per keer in op een plaats waar je Jezus 
kunt ontmoeten, en hoe dan: in je hart, in de kerk, 
in de ander, bijvoorbeeld. Naast onze eigen voor-
bede leren we de belangrijke gebeden (het Onze 
Vader, Weesgegroet), de Tien Geboden en lezen 
we aan de hand van verhalen uit de (kinder)bijbel 

waar die gebeden en geboden vandaan komen. 
Op creatieve wijze wordt de inhoud van de les-
sen verwerkt – het resultaat daarvan wordt opge-
nomen in de speciale map waarin de lessen van 
het Communieproject kort zijn opgenomen. Op 
die manier werken de kinderen ook zelf mee aan 
de vorming van een fraai “naslagwerk” bij hun 
Eerste Communie. Tijdens de off erande komen 
de communicantjes, net als de kinderen van de 
Kleine Nicolaas, bij de Mis om een lichtje naar 
het altaar te brengen, en ontvangen ze de zegen 
bij de Eucharistie-uitreiking
We prijzen ons gelukkig dat er weer een groep 
kinderen in de Sint Nicolaasbasiliek de eerste 

Rozenkransgebed
Voor de datum 18 oktober heeft de paus alle kin-
deren van de wereld opgeroepen de Rozenkrans 
te bidden voor "eenheid en vrede". De heilige pa-
ter Pio beloofde ooit eens dat als een miljoen kin-
deren de Rozenkrans zouden bidden, de wereld 
zou veranderen.
 
Doen jullie ook mee met het Rozenkransgebed 
op 18 oktober?
Bid mee voor vrede en meld je aan: 
https://acninternational.org/millionchildrenpraying/nl/



Overige informatie Vrijwilligers
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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.   

Maria Magdalena tentoonstelling
Het Catharijneconvent in Utrecht besteedt dit 
jaar in een speciale expositie aandacht aan de 
heilige Maria Magdalena. Dat willen wij als kerk 
ook doen. Daarom hebben we met het museum 
een mooi programma gemaakt voor een groeps-
bezoek op zaterdag 6 november.  

We starten van 13.00 tot 14.30 uur met een inlei-
dende lezing door Maria Magdalena expert Frank 
Bosman (theoloog Universiteit Tilburg). Daarna 
bezoeken we vanaf 14:45 uur Excursie naar de 
Maria Magdalena-tentoonstelling in Utrecht: 
zaterdag 6 november
de tentoonstelling. Ook besteden we aandacht 
aan de mogelijk betekenis van deze inspirerende 
heilige in ieders geloofsleven. 

Omdat we als basiliek samenwerken met het Ca-
tharijneconvent binnen Het Grootste Museum 
van Nederland zijn de kosten laag: € 10,- pp. 
(Reiskosten en kosten voor een gezellig drankje 
na afl oop zijn voor eigen rekening. Voor koffi  e/
thee wordt gezorgd). 

Aanmelden: bij Rob Polet via r.polet@nicolaas-
parochie.nl. Na aanmelding ontvang je nader be-
richt met praktische informatie over de reis. Er 
is plaats voor zestig personen en iedereen is wel-
kom. 
Een QR-code/vaccinatiebewijs/negatieve testuit-
slag zijn helaas nog steeds een voorwaarde vanuit 



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 

Donderdag 17:30 uur: viering Waakvklamgroep 
(aanbellen pastorie vanaf 17:15 uur). Vanaf 17:30 
uur stilte; om 18:00 uur vesper-eucharistie 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 10 oktober: 
Peter van Dael SJ en diaken Rob Polet

Voorganger zondag 17 oktober: 
pastoor Eric Fennis en diaken Rob Polet

Zaterdag 17:00 uur Evensong 

Zondag 17:00 uur  gregoriaanse Vespers 

Zondag 10 oktober: Vespers van de Achtentwin-
tigste zondag door het jaar o.l.v. Rens Tienstra

Zondag 17 oktober: Vespers van de 
Negenentwintigste Zondag, o.l.v. LaineTabora

Liturgische muziek 

Zaterdag 9 oktober, Evensong 17:00 uur:
Basilica Consort
Introit: Purcell – Thou knowest Lord, the secrets 
of our hearts
Responses: Ebdon
Offi  ce Hymn: Jesus calls us! O’er the tumult of 
our life’s wild restless sea ST ANDREW
Psalm 90: Domine refugium (Stainer)
Setting: Tomkins – The Fifth Service
Anthem: Greene – Lord, let me know mine end
Hymn: The day thou gavest, Lord, is ended ST 
CLEMENT

Overzicht Vieringen

Zondag 10 oktober, H.Mis 10:30 uur:
Basilica Consort
T.L. de Victoria – Missa Simile est regnum 
coelorum
W. Byrd – Beati mundo corde
H. Isaac – Qui manducat
O. Messiaen – O Sacrum Convivium

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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