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‘Even bijpraten..’ 

pastoor Eric Fennis

 We naderen het einde van het kerkelijk jaar. 
Volgende week vieren we het feest van Christus 
Koning en maken we ons op voor de verwach-
tingsvolle advent. We hopen dat we alles volop 
kunnen vieren, maar nieuwe maatregelen zijn no-
dig om de oplopende besmettingen een halt toe 
te roepen. Ook in onze kerk gelden vanaf deze 
zondag weer aangescherpte maatregelen. 
Maatschappelijk woedt er momenteel een fl inke 
discussie over de positie van wel of niet gevac-
cineerden, over keuzevrijheid en beperking. In de 
liturgie van deze zondag gaat het ook om keuzes 
maken. Jezus spreekt in het evangelie van Marcus 
in angstwekkende beelden. En Hij wil ermee dui-
delijk maken dat onze wereld eindig is, ook onze 
persoonlijke wereld. Wij kennen dag noch uur. 
Jezus wil ons niet in een glazen bol laten kijken 
om de toekomst aan de weet te komen. Hij vraagt 
ons wel een juiste keuze te maken, en dat wij dus 
kiezen voor God, die alfa en omega is, het begin 
en het einde. God als vast punt in onze onzekere 
wereld. Daarom is de keuze voor God wellicht de 
meest verstandige die wij kunnen maken. 

Aangescherpte maatregelen
Vanaf deze zondag gelden ook in onze kerken 
verscherpte maatregelen. De bisschoppen heb-
ben daar, in overleg met de overheidsinstanties, 
opnieuw toe moeten besluiten. 
Er is een dringend advies de 1,5 meter afstand ook 
binnen de kerk in acht te nemen. Dit betekent dat 

de bordjes met de aangewezen zitplaatsen weer 
teruggeplaatst zijn. Overigens kunnen personen 
uit één huishouden wel gewoon bij elkaar zitten.
Bij binnenkomst, weggaan en het ter commu-
nie gaan wordt weer gevraagd een mondkapje te 
dragen. Gelet op het feit dat het moeilijk afstand 
houden is bij het koffi  e drinken in de kerk, gaan 
we voorlopig weer koffi  e schenken vanuit de pas-
torie. Bij droog en niet al te koud weer is het toch 
goed elkaar ook informeel te kunnen ontmoeten. 
Laten we hopen dat de maatregelen van korte 
duur zijn en iedereen zijn/haar verantwoordelijk-
heid neemt om de oplopende besmettingen terug 
te dringen.   

We blijven in gebed en gedachten met elkaar ver-
bonden!   
Hartelijke groet,  pastores en bestuur

Evensong en Vespers

Evensong (zaterdag 17:00 uur): voor de 
liturgische gezangen op 13 november zie 
pagina 4 van deze nieuwsbrief.

Gregoriaanse Vespers (zondag 17:00 uur):
op 14 november wordt de Vespers van de 
Drieendertigste zondag gezongen  o.l.v. Rens 
Tienstra.



Kinderen
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De Kleine Nicolaas

Advent Procession

Met deze viering op zaterdag 27 november 
wordt de advent geopend. Deze lezingen-
dienst die afgewisseld wordt met prachtige 
Advent Carols zal in het donker beginnen en 
steeds lichter worden. De Cappella Nicolai, 
die deze viering muzikaal verzorgt, zal op 
verschillende plekken in de kerk zingen om 
te eindigen bij het hoogaltaar. Deze dienst, 
die in Engeland s teevast voor volle kerken 
zorgt, begint om 17:00 uur. Een prachtig be-
gin van deze zo bijzondere tijd op weg naar 
kerstmis. 

 Kerstmis 2021
Onder voorbehoud vanwege de maatregelen rond 
de coronabesmettingen vindt u hierbij alvast het 
overzicht van de bijzondere vieringen rond de ad-
vent en kerst.

Zaterdag 27 november:  
17.00 uur Advent Procession 

Vrijdag 24 december: 
17.00 uur Eerste Vespers van Kerstmis door de 
Schola Cantorum
18.00 uur Kinderkerstviering met samenzang
20.00 uur Eerste Nachtmis met zang van de 
Cappella Nicolai 
22.15 uur Tweede Nachtmis met zang van de 
Cappella Nicolai 

Zaterdag 25 december: 
10.30 uur Dagmis met zang door de Chorale en 
Cappella Nicolai
17.00 uur Tweede Vespers van Kerstmis door de 
Schola Cantorum

Zondag 26 december:  
10.30 uur Tweede Kerstdag met zang van het 
Basilica Consort  

Voor de beide nachtmissen op kerstavond zijn 
toegangskaarten nodig. Deze zijn vanaf 1 decem-
ber aanstaande dagelijks af te halen bij de desk 
gedurende de openingstijden van de kerk.
Er worden maximaal twee kaarten per persoon 
uitgegeven. Voor de kaarten wordt een vrijwil-
lige bijdrage gevraagd voor de onkosten van het 
kerstfeest.  

Zondag 14 november om 10:30 uur. 
Je bent welkom in de Nicolaaszaal van de Basi-
liek of online via de Zoom-link.

Het onderwerp van deze zondag is: wat er ook 
gebeurt, wees niet bang. Jezus is er voor jou, voor 
altijd.       

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).

Onthulling van het naambordje op het 
hek op zondag 7 november 2021

Pastoor Fennis en Ginie Veenhoven



 3

Uit: Ignis, webmagazine van de jezuïten

12 november 2021   Rick Timmermans     
interview   -   Advent

Jan Stuyt SJ: ‘Ik leef met de komst van het Ko-
ninkrijk der hemelen’

‘Hoop bedriegt niet’ is de titel van de adventsretraite 
2021. Auteur Jan Stuyt SJ laat deelnemers stilstaan bij 
drie verschillende momenten van Jezus’ komst. ‘Ieder 
mens moet zwanger worden van God en God baren, 
steeds opnieuw.’

De vijftiende digitale retraite die de jezuïeten tijdens 
de advent en de 40-dagentijd verspreiden, is geschre-
ven door pater jezuïet Jan Stuyt Voor de lezer van Ig-
nis is hij geen onbekende, in 2010 al schreef hij zijn 
eerste column voor ons. Jan werkte jaren voor de Jes-
uit Refugee Service (de vluchtelingendienst van de 
jezuïeten) en is momenteel directeur van het Platform 
voor ignatiaanse spiritualiteit in Amsterdam, waar hij 
ook verbonden is aan de binnenstadskerk de Krijt-
berg.

Tijdens advent bereiden we ons voor op de komst 
van Jezus. Hoe helpt deze retraite daarbij?
Iedereen is met het stalletje in Bethlehem in de weer, 
maar de lezingen in advent beginnen met het laatste 
oordeel. In de geloofsbelijdenis staat dat Hij zal we-
derkomen om te oordelen, de levenden en de doden. 
Omdat we doorgaans weinig daarmee doen, heb ik er 
in deze retraite ruimte voor gemaakt. De meesten zul-
len niet verwachten dat de Heer Jezus op de wolken 
komt, maar die verwachting van het Koninkrijk der 
hemelen, daar leef ik wel mee.

Wat betekent dat concreet?
Dat Rijk is een stip aan de horizon. Neem zo’n kli-
maattop. Daar gebeurt een heleboel niet, maar wat 
er wel wordt afgesproken, zie ik in het licht van de 
komst van dat Koninkrijk. Net zoals wanneer weten-
schappers mij zeggen dat het aantal gewapende con-
fl icten afneemt en dat er minder kinderen aan mala-
ria sterven. We zijn nog lang niet bij die stip, maar 
ik geloof – binnen de joods-christelijke traditie – in 
vooruitgang.

Dat dat Rijk uiteindelijk ooit gevestigd zal zijn?
De Schrift zegt dat dat punt ooit bereikt zal zijn, maar 

is dat ‘bij wijze van spreken’? Ik verwacht niet dat het 
in mijn leven nog gebeurt. Maar het is geen passief 
wachten, dat wil ik benadrukken. Het is een hopen op, 
wat een hoop is die niet bedriegt. Tegelijk moet je met 
de genade meewerken.

In een van de gebedstips van de retraite zegt u dat 
je de Bijbelteksten niet met het hoofd maar met 
het hart moet lezen. Hoe doe je dat?
Het is als met de bloemen op mijn bureau. Ik kan daar 
als een bioloog naar kijken: is het eenzaadlobbig, is 
het blad permanent groen of tijdelijk groen en zijn 
de kroonbladeren kleiner en hoe staan ze gegroe-
peerd? Ik kan ook denken aan mijn lieve vriendin die 
ze voor mijn verjaardag gaf. Dan denk ik aan haar 
en aan onze geschiedenis van dertig jaar. Dat is toch 
wel anders dan wanneer ik met een analytisch oog 
kijk om te achterhalen hoeveel water de plant precies 
nodig heeft. Zo is het ook met een Bijbeltekst. Ik kan 
denken: wat zou er in het Grieks staan voor het woord 
‘zalig’ in de zaligsprekingen? Maar ik kan ook lezen: 
‘zalig zij die vervolgd worden’ en mij proberen te ver-
plaatsen in hoe mijn christelijke kennissen in China 
of Birma zo’n vers lezen. Dan wordt dat ineens een 
andere tekst dan wanneer ik die met mijn Griekse 
woordenboek analyseer.’ 

Toen u de retraite schreef, hoe ging u te werk?
Ik wilde stilstaan bij de drie vormen van komen van 
de Heer: in het stalletje in Bethlehem, in de toekomst 
en in het heden. Of zoals Meister Eckhardt dat mooi 
zegt: ‘Ieder mens – man en vrouw – moet zwanger 
worden van God en God baren, steeds opnieuw.’ Dat 
vind ik een sterk beeld. God wil komen, maar kan 
dat alleen waar Hij wordt toegelaten. Je kunt God, 
net als de liefde, ook afwijzen. Dan zul je zeker niet 
‘zwanger’ worden. Ik hoop dat de vragen die ik bij 
de lezingen van de dag heb gemaakt en ook de rest 
van de retraite helpen om je gereed te maken voor de 
komst van de Heer.
Daarnaast wilde ik stilstaan bij de drie gestalten van 
advent: Jesaja, Johannes de Doper en Maria. Het is 
bijzonder om een week te bidden rond de persoon van 
Johannes de Doper. Jezus volgen is al ingewikkeld, 
maar hij moest voor Hem uitgaan. Dat is nog inge-
wikkelder. Hoe kun je voorloper zijn van iets wat ko-
men gaat en wat je nog niet kent? Dat is groots. Voor 
advent is dat een inspirerende man.

Inschrijven voor de gratis adventsretraite van de jezu-
ieten: www.ignatiaansbidden.org/



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 14 november: 
pater Jan Stuyt SJ, met diaken Rob Polet

Voorganger zondag 21 november: 
pastoor Eric Fennis, met diaken Rob Polet

Zaterdag 17:00 uur Evensong 

Zondag 17:00 uur  gregoriaanse Vespers 

Zondag 14 november: Vespers van de 33e zon-
dag dhj, olv Rens Tienstra

Zondag 21 november: Vespers van Christus, 
Koning van het Heelal olv Laine Tabora. 

 

Liturgische muziek 

Zaterdag 13 november: Evensong 17:00 uur:
Cappella Nicolai
Introit: Parry – My soul, there is a country
Responses: Shephard
Psalm 16: Conserva me, Domine (Cooper)
Setting: Bairstow in D
Anthem: Bainton – And I saw a new heaven

Overzicht Vieringen

Zondag 14 november: H.Mis 10:30 uur:
Basilica Consort
Rosenmü ller – Missa Primo tono
Byrd – Laudibus in sanctis
Trombetti – O salutaris Hostia
Isaac – Amen dico vobis

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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