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NIEUWSBRIEF 31 oktober 2021 

Het wordt nu eerder donker en de natuur verliest 
haar aankleding. De herfst en winter nemen we 
waar als een neergang in de natuur en ze wijzen 
ons op de levenscyclus van ons mensen. Het zijn 
vooral die twee dagen begin november, Allerhei-
ligen en Allerzielen, die ons daar ook als gelovi-
gen even bij stil laten staan. 

En deze dagen zijn niet los verkrijgbaar, maar 
onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Want meer 
nog dan op andere dagen komt de pijn om het 
verlies van een dierbare boven, meer nog dan op 
andere dagen proberen we ons in te spannen om 
vooral met een gevoel van dankbaarheid aan hen 
te denken. 

En dat betekent dat we er toch ook een beetje een 
feest van willen maken, misschien wel door onze 
tranen heen. Verbonden met allen die ons zijn 
voorgegaan vieren en herdenken we en wensen 
we elkaar troost, kracht en moed toe. 

We blijven in gebed en gedachten met elkaar ver-
bonden!        

Hartelijke groet, pastores en bestuur

‘Even bijpraten..’ 

pastoor Eric Fennis

Maandag 1 november 2021 - Allerheiligen

Op Allerheiligen is de viering om 12:30 uur. 
Giles Brightwell zal deze viering met feestelijk 
orgelspel begeleiden. 

Maandag 1 november 2021 - Dodenmettten

De Schola Cantorum Amsterdam zal aanstaande 
maandag om 20:00 uur de Dodenmetten zingen.
Deze nachtelijke getijden, in het Gregoriaans, 
maken onderdeel uit van het gebed voor de over-
ledenen. Het getijdegebed en de mis voor de over-
ledenen werden reeds vanaf de 9e eeuw dagelijks 
gebeden voor de zielenrust van de overledenen.

Dinsdag 2 november 2021 - Allerzielen

Op die dag zullen er twee vieringen zijn waarin 
gelegenheid is onze dierbare overledenen te her-
denken, door bijvoorbeeld een kaarsje op te ste-
ken. Om 12:30 uur is er de gebruikelijke ‘stille’ 
mis in het Engels en om 19:30 uur uur is er een 
eucharistieviering met medewerking van de Ca-
pella Nicolai. In de avondviering zullen we de 
namen noemen van hen die ons het afgelopen 
jaar ontvallen zijn. 

Allerheiligen, Allerzielen



Overige informatie

Kinderen
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Excursie Utrecht: Maria Magdalena-
tentoonstelling zaterdag 6 november
Het Catharijneconvent in Utrecht besteedt dit jaar 
in een speciale expositie aandacht aan de heilige 
Maria Magdalena, een van de belangrijkste heili-
gen binnen ons geloof.
Samen met het museum hebben we een mooi pro-
gramma gemaakt voor een groepsbezoek op za-
terdag 6 november.  

13.00- 14.30 uur lezing door Maria Magdalena 
expert Frank Bosman (Universiteit v Tilburg). 
14.45 uur bezoek aan de tentoonstelling. 
Ook is er ruimte voor persoonlijke uitwisseling.

 Omdat we als basiliek samenwerken met 
het Catharijne Convent binnen Het Grootste Mu-
seum van Nederland zijn de kosten laag: € 10,- 
pp. (Lezing, entree museum en koffi  e/thee inclu-
sief). 
Aanmelden via r.polet@nicolaas-parochie.nl 
Na aanmelding ontvang je nader bericht met 
praktische informatie over de reis ed. Er zijn nog 
plaatsen over en iedereen is welkom. 
Een QR-code/vaccinatiebewijs/negatieve testuit-
slag zijn nog steeds een voorwaarde vanuit het 
museum. 

Intentie

Indien u voor deze vieringen een intentie voor 
een overledene wilt opgeven, kunt u deze in-
tentie toezenden aan onze diaken Rob Polet: 
r.polet@nicolaas-parochie.nl    
   

Buitenkapel

Ook kan iedereen die wil van 12:00 tot 19:00 uur 
een kaarsje branden op het bordes voor de ingang 
van de kerk. We maken daar die middag een soort 
buitenkapel van, zodat ook passanten en mensen 
uit de buurt op een laagdrempelige manier wor-
den uitgenodigd hun doden te herdenken, juist in 
dit jaar waarin ons de kwetsbaarheid van leven 
en samenleven weer helder voor ogen is komen 
te staan.

Kleine Nicolaas zondag 31 oktober 
Aanvang 10:30. Je bent welkom in de Nicolaas-
zaal van de kerk of online via een Zoom-link.

Deze zondag: ‘Gij zult de Heer uw God 
beminnen met geheel uw hart, geheel uw ziel, ge-
heel uw verstand en geheel uw kracht. Het tweede 
is dit: Gij zult uw naaste beminnen als uzelf. Er 
is geen ander gebod voornamer dan deze twee.'

Hoe maak je God blij? Daar gaan we het over 
hebben. 

Als je mee wilt doen via Zoom, graag even aan-
melden bij Lucia, coördinator Kleine Nicolaas 
op 06 43 89 01 96 (inspreken, appen of sms). Je 
ontvangt dan een linkje voor toegang en verdere 
informatie.

Geloofsavond woensdag 3 november, 
19:30 uur: in gesprek met Stephan San-
ders. 
Onze mede-parochiaan en publicist Stephan 
Sanders schreef een openhartig en interessant 
boek over zijn weg naar geloof en kerk, getiteld 
Godschaamte. Het verscheen vorige maand bij 
Van Oorschot. Op 3 november gaat diaken 
Rob Polet met hem in gesprek over het boek. 
Waarna er ruimte is voor vragen. U bent daarbij 
van harte welkom! 
Aanmelden via: r.polet@nicolaas-parochie.nl 
  
Plaats: pastorie Prins Hendrikkade 73
Tijd: 19:30-21:00 uur 

Het boek Godschaamte van Stephan Sanders 
kunt u vinden of bestellen bij de boekhan-
del, of rechtstreeks bestellen bij de uitgever: 
www.vanoorschot.nl/schrijvers/stephan-sanders/ 
Het is niet noodzakelijk het boek vooraf te lezen. 



Maandag t/m zaterdag: 
12:30 uur eucharistieviering, op woensdag, don-
derdag en zaterdag te volgen via Nicolaas TV.

Op dinsdag 2 november extra viering om 19:00 
uur, Allerzielen, 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 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. 

Voorgangers zondag 31 oktober: 
pater B. Frie en diaken R. Polet

Voorgangers dinsdag 2 november: 
pastoor E. Fennis en diaken R. Polet

Voorgangers zondag 7 november:
pastoor E. Fennis en diaken R. Polet

Zaterdag 17:00 uur Evensong 

Zondag 17:00 uur  gregoriaanse Vespers 

Zondag 31 oktober: Vespers van de Eenender-
tigste zondag dhj o.l.v. Rens Tienstra

Zondag 7 november: Willibrord Vespers o.l.v. 
Laine Tabora. Bij deze vespers is pastoor Fennis 
celebrant

Liturgische muziek 

Zaterdag 30 oktober, Evensong 17:00 uur:
St. Nicholas Chorale
Introit: Tallis – If ye love me.
Responses: Sumsion
Psalm 18: Diligam te, Domine

Overzicht Vieringen

Setting: Noble in b
Anthem: S.S. Wesley – Blessed be the God and 
Father

Zondag 31 oktober, H.Mis 10:30 uur:
Basilica Consort
Croce – Missa prima sexti toni
Tallis – In manus tuas
Arcadelt – 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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