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De oktobermaand is vanouds toegewijd aan 
Maria. Met de maand mei zijn er twee maanden 
per jaar waarop we haar bijzonder gedenken. 
Samen met zoveel andere dagen in het jaar die 
aan haar zijn toegewijd, weten we ons verbonden 
met dit ooit nog zo jonge meisje, die vol van ge-
nade de moeder van de Verlosser zou worden. Tot 
Maria wenden wij ons graag in gebed en steken 
we onze kaarsjes aan om onze intenties bij haar 
neer te leggen. We zullen haar de komende maand 
extra aandacht geven, tot haar bidden en zingen 
en haar bijzondere bescherming vragen voor ons 
persoonlijk en voor allen die ons dierbaar zijn. 

Onder uw bescherming stellen wij ons leven.
Verstoot niet onze gebeden in onze nood.
Verkrijg voor ons dat wij van alle gevaren bevrijd 
mogen blijven, o Maagd, vol heerlijkheid en ze-
gen.      

Bestuurswissel
Afgelopen woensdag heeft het parochiebestuur 
weer vergaderd na het zomerreces. 
Tijdens deze vergadering is afscheid genomen 
van onze penningmeester Dick Wijte, na vijf jaar 
zorg te hebben gedragen voor de fi nanciën van 
onze parochie. Het bestuur is hem zeer dankbaar 
voor zijn inzet en is blij in de persoon van Wilmer 
Smeenk een goede opvolger te hebben gevonden. 
Wilmer is eerder penningmeester van de parochie 
geweest en kent de materie dus goed genoeg. We 
heten hem van harte welkom!

Menno van Driel, die nu al enkele maanden de 

fi nanciële administratie verzorgt, heeft zich aan 
het bestuur voorgesteld en ideeën gedeeld om in-
komsten en uitgaven in balans te houden. 

Het bisdom heeft ons gevraagd om enkele pries-
ters te kunnen huisvesten op de tweede en derde 
etage van de pastorie. Daar staan we niet onwel-
willend tegenover en zullen dat verder met het 
bisdom bespreken. 

Franse bezoekers
Een 35-tal leden van een Nicolaasgenootschap 
uit de omgeving van Nantes, Frankrijk, bezoch-
ten afgelopen vrijdag Amsterdam en zijn door 
ons om 09:30 uur welkom geheten met een korte 
rondleiding. Aansluitend ging een meereizende 
priester voor in een viering waarin enkele lie-
deren werden gezongen en waarin het kistorgel 
tijdens de communie-uitreiking en na afl oop de 
sfeer verder verhoogde. Daarna werd er koffi  e 
gedronken achter in de kerk. Het regende, bui-
ten was het weinig aangenaam. Dat wij de kerk 
voor hun bezoek openstelden werd zeer op prijs 
gesteld.

Scholen op bezoek
De afgelopen weken, aan het begin van het nieu-
we studiejaar, bezochten al veel studenten onze 
kerk voor allerlei studieopdrachten. Komende 
donderdag zullen leerlingen van het Hyperion 
Lyceum en het Comenius Lyceum onze kerk be-
zoeken voor een uitwisselingsprogramma. Pas-
toor Eric zal hen in drie groepen van 20 ontvan-
gen en rondleiden. Altijd leuk om geïnteresseerde 
jonge mensen welkom te heten in onze kerk. 
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Vieringen

Evensong en Vespers

Evensong (zaterdag 17:00 uur): voor de 
liturgische gezangen op 3 oktober zie 
pagina 4 van deze nieuwsbrief.

Gregoriaanse Vespers (zondag 17:00 uur):
op 3 oktober wordt de Vespers van de 
Zevenentwintigste zondag gezongen  o.l.v. Laine 
Tabora

Diakenwijding
Op zaterdag 27 november aanstaande zal broe-
der Joachim Oude Vrieling OFM in de Basiliek 
tot ‘transeunt diaken’ worden gewijd op weg naar 
het priesterschap. Onze bisschop Mgr. Jan Hen-
driks zal de wijding verrichten tijdens de viering 
van 12:30 uur. Joachim is een goede bekende in 
de Nicolaas, vooral vanwege zijn betrokkenheid 
bij de vespervieringen en andere bijzondere litur-
gische momenten waarbij de Schola Cantorum 
Amsterdam betrokken is. 
Joachim nodigt ook de parochianen van de Ni-
colaas van harte uit bij deze viering aanwezig te 
zijn. Het duurt nog even, maar noteert u het alvast 
in uw agenda. 

Uitvaart Pauline Schippers
Op zaterdag 25 september overleed Pauline 
Schippers. Zij is in 2017 in de basiliek gedoopt 
en werd later een trouwe kerkgangster in de 
Krijtberg. Binnen die gemeenschap maakte zij 
ook (meer) kennis met Lourdes, een plaats waar 
ze graag naartoe ging. Maria werd een metgezel-
lin voor haar op wie ze, naast Jezus, haar ver-
trouwen stelde, ook toen zij enkele jaren geleden 
ziek werd. Tot op het laatst ontving zij bezoek 
vanuit De Krijtberg en de Nicolaas. Afgelopen 
donderdag namen we afscheid in de basiliek met 
een Woord- en Gebedsdienst. Dat zij moge rusten 
in de vrede en het licht van God.   

Collecte tijdens de vieringen
Met ingang van zondag 3 oktober zal de collecte 
tijdens de zondagviering weer gehouden worden 
als vanouds. De collectanten komen na de Voor-
beden met de collectebus langs de banken. Het 
collecteren bij de uitgang wordt gestopt.

Ook door de week zal het collecteren vanaf aan-
staande maandag op deze wijze geschieden. Een 
van de dienstdoende kerkwachten komt met de 
collectebus bij u langs.

Uiteraard blijft ook de mogelijkheid bestaan uw 
donatie te geven via een overmaking op de bank-
rekening van de Nicolaas, via de donatiezuil ach-
ter in de kerk of via de QR-code op de website, 
op de laatste pagina van de liturgie of van de Ni-
colaas Nieuwsbrief.

Als vanouds rekenen we op uw bijdrage.



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.   

Bijbels leerhuis over het Hooglied
Het leerhuis is woensdagmiddag jongstleden van 
start gegaan in de Nicolaaszaal van de pastorie. 
Omdat er te weinig aanmeldingen waren voor de 
Zoomvariant ’s avonds is deze vervallen. 

Ben de Bock, de cursusleider heeft zich bereid 
verklaart van de inleidingen van de cursus een 
podcast te maken. Deze podcast zal te beluiste-
ren zijn via de website van de Nicolaasbasiliek. 
https://www.nicolaas-parochie.nl/nicolaas/bij-
bels-leerhuis-hooglied-deel-1/

(Als deze link niet werkt, plakt u hem dan even in 
uw browser, dan werkt hij wel)



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.

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. 

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

Voorgangers zondag 10 oktober: 
pater P. van Dael SJ en diaken R. Polet 

Zaterdag 17:00 uur Evensong 

Zondag 17:00 uur  gregoriaanse Vespers 
Zondag 3 oktober: Vespers van de 
Zevenentwintigste Zondag, o.l.v. LaineTabora

Zondag 10 oktober: Vespers van de 
Achtentwintigste Zondag, o.l.v. Rens Tienstra

Liturgische muziek 

Zaterdag 2 oktober, Evensong 17:00 uur:
Cappella Nicolai
Introit: Brightwell – The Lord bless you and keep 
you
Responses: Leighton
Offi  ce Hymn: Be thou my guardian and my guide 
ABRIDGE
Psalm 128
Setting: Bernard Rose – The Chichester Service
Anthem: Philip Wilby – If ye love me
Hymn: All my hope on God is founded 
MICHAEL †
Organ voluntary: Frank Bridge – Allegro marzi-
ale e ben marcato in D from Six Pieces

Overzicht Vieringen

Zondag 3 oktober, H.Mis 10:30 uur:
Cappella Nicolai (vrouwenstemmen)
E.C. Bairstow-  Service for the Offi  ce of Holy 
Communion for Voices in Unison (Gloria & Ag-
nus Dei)
J. Langlais – O salutaris Hostia
S.S. Wesley – Who can express the noble acts
A. Wills – Ave verum corpus

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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