
NIEUWSBRIEF    21 november  2021 

We vieren zondag het Hoogfeest van Christus 
Koning van het Heelal, en daarmee de laatste 
zondag van het kerkelijk jaar. Dit hoogfeest werd 
in 1925 door paus Pius XI ingevoerd en eerst ge-
vierd op de laatste zondag van oktober. Op enig 
moment is het gekoppeld aan de laatste zondag 
van het kerkelijk jaar. Het feest is ingesteld naar 
aanleiding van de 1600-jarige viering van het 
Concilie van Nicea als een soort protest tegen   
laïcisme en atheïsme, en om de nadruk te leggen 
op de allesomvattende betekenis van het koning-
schap van Christus over mens en wereld. 

Waar het vroeger toch vooral een triomff eest was, 
kwam na het concilie steeds meer de nadruk te 
liggen op de evangelische betekenis van koning-
schap. Jezus zelf zegt: ‘Mijn koningschap is niet 
van deze wereld.’ Als we dit feest vieren dan 
gaat het vooral om een koningschap dat vrijheid 
schept. Een vrijheid die met waarheid te maken 
heeft; ‘een waarheid die u vrij zal maken’, zal Je-
zus ons voorhouden. Wij worden op dit feest uit-
genodigd voor die waarheid te kiezen en Christus 
als onze koning te belijden. We zijn allen erfge-
namen van dit koningschap en Hij blijft koning 
mede door ons doen en laten. 
Het koningschap van Christus is ook in de mu-
ziek op vele wijzen vertolkt. En vanwege dit 
hoogfeest en de sluiting van het kerkelijk jaar, zal 
onze Cappella Nicolai zondag na de zegen een 
feestelijk Halluia van Händel laten klinke n. 

Aangescherpte maatregelen
In onze kerken gelden weer verscherpte maatre-
gelen. De bisschoppen hebben 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. We gaan voorlopig weer koffi  e schenken 
vanuit de pastorie. Bij droog en niet al te koud 
weer is het toch goed elkaar ook informeel te 
kunnen ontmoeten. Mogelijk gaat vanaf volgen-
de week ook aanmelding voor de zondagviering 
weer verplicht worden gesteld. 

Kinderen

De Kleine Nicolaas
Op zondag 21 november zal er geen Kleine 
Nicolaas zijn omdat een van de jongerenwerkers 
ziek is.

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

pastoor Eric Fennis

‘Even bijpraten..’ 
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Advent Carol Service

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 steevast voor volle kerken 
zorgt, begint om 17:00 uur. Een prachtig be-
gin van deze zo bijzondere tijd op weg naar 
kerstmis. 

Diakenwijding 
Joachim Oude Vrielink, OFM 

Op zaterdag 27 november 2021 zal mgr. Jan 
Hendriks, bisschop van Haarlem-Amsterdam 
door handoplegging en gebed Joachim tot diaken 
wijden. 
De wijding vindt plaats om 12:30 uur tijdens de 
eucharistieviering in de Nicolaasbasiliek te Am-
sterdam. U bent van harte uitgenodigd aan deze 
viering deel te nemen.

Br. Joachim zal na de 
wijding twee maanden in 
Libanon en Syrië verblij-
ven. De collecte tijdens 
de eucharistieviering is 
daarom bestemd voor 
de franciscaanse caritas 
in deze landen. Indien u 

Vieringen
Evensong en Vespers

Evensong (zaterdag 17:00 uur): voor de 
liturgische gezangen op 20 november zie 
pagina 4 van deze nieuwsbrief.

Gregoriaanse Vespers (zondag 17:00 uur):
op 21 november wordt de Vespers van Christus, 
Koning van het heelal gezongen, o.l.v. Laine 
Tabora. Overlijden medeparochiaan en 

vrijwilliger Bertus van Gulik

Afgelopen maandag 
overleed Bertus van 
Gulik in alle rust in zijn 
woning in Amsterdam-
Noord.   
   
Bertus was jarenlang, 
samen met zijn echtge-
note Toos, een plichts-
getrouwe en vriendelijke vrijwilliger binnen 
onze gemeenschap.     
    
Velen kennen hem als kerkwacht, altijd keurig 
gekleed, en ook achter de schermen was hij volop 
actief voor de parochie. Zo verzorgde hij mede de 
broodjes voor alle medewerkers aan de TV-vie-
ringen. Dat betekende op zondag vroeg de deur 
uit en aan de slag. Hij deed het graag, en met zorg. 
Een paar jaar geleden werd Bertus ziek en kreeg 
hij verschillende behandelingen, die hij heel lang 
hoopvol onderging. Vorig jaar namen we afscheid 
van hem als vrijwilliger met een gezellig samen-
zijn in de Schreierstoren. Eerder dit jaar werd dui-
delijk dat hij niet verder behandeld kon worden. 

Afgelopen zondag heeft pastoor Eric Fen-
nis hem de ziekenzalving toegediend. Daar 
was hij heel blij mee en het gaf hem rust. Aan-
staande dinsdag zal van Bertus afscheid wor-
den genomen in besloten gezelschap in de 
aula van De Nieuwe Noorder begraafplaats.
We wensen zijn vrouw Toos, kinderen en klein-
kinderen alle sterkte. Moge onze goede Bertus nu 
rusten in de vrede en veiligheid van de Eeuwige. 

Joachim een cadeau wilt geven, kunt u aan die 
collecte bijdragen. Ook kunt u geld overmaken 
naar rekeningnr. NL64 SNSB 0859 2055 09 t.n.v.
Franciscusstichting o.v.v.Caritas Libanon en 
Syrië.
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Op zondag 5 december 2021 start het 

NICOLAASJAAR

Zoals eerder gemeld starten we op zondag 5 de-
cember vanuit de basiliek een bijzondere periode: 
het Nicolaasjaar. Een jaar waarin we de heilige 
Nicolaas beter willen leren kennen en inspiratie 
willen putten uit de vele mooie verhalen van deze 
heilige van barmhartigheid en vrijgevigheid.  
 

We hopen dat ook mensen van buiten de basiliek 
Nicolaas van Myra beter leren kennen als patroon 
van kerken èn van de stad Amsterdam. In samen-
werking met museum Ons’ Lieve Heer op Solder 
is er daarom een prachtige podcast gemaakt die 
gratis beschikbaar komt. Die podcast zal voeren 
langs de drie Nicolaaskerken van de binnenstad. 
   

Verder heeft de bekende tatoeëerder Henk Schiff -
macher speciaal voor ons een tekening gemaakt 
van Nicolaas als stadspatroon. Via dit ‘beeldmerk’ 
willen we Nicolaas en het Nicolaasjaar breed be-
kend maken.  

Heel mooi en inspirerend is de Nicolaaskalender 
die Peter van Dael SJ voor ons heeft samenge-
steld en die vanaf 5 december bij de desk ver-
krijgbaar zal zijn.    
  

Daar zal binnenkort ook Nicolaasbier te koop 
zijn, gebrouwen door De Prael. De tekening van 
Schiff macher krijgt ook een plaats op speciale 
Nicolaas-sweatshirts. De opbrengst van deze 

voorbeeld uit de Nicolaaskalender

producten gaat deels naar een goed doel. 

Het Nicolaasjaar opent offi  cieel op 5 december met 
een bijzondere viering in de basiliek waarin onze 
bisschop mgr. Jan Hendriks een reliek van de hei-
lige Nicolaas zal plaatsen onder het icoon dat bij 
het Maria-altaar hangt. De viering zal te volgen zijn 
via onze livestream op Nicolaas TV. 
Verderop in het jaar zullen er lezingen worden geor-
ganiseerd en plannen we nog andere activiteiten die 
we later graag bekend zullen maken. 
 

Kerstmis 2021
Onder voorbehoud vanwege de maatregelen 
rond de coronabesmettingen vindt u hierbij al-
vast het overzicht van de bijzondere vieringen 
rond de advent 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 de-
cember 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.  



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 21 november: 
pastoor Eric Fennis, met diaken Rob Polet

Voorganger zondag 28 november: 
pater Ben Frie SJ, met diaken Rob Polet

Zaterdag 17:00 uur Evensong 

Zondag 17:00 uur  gregoriaanse Vespers 

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

 
Zondag 28 november: Vespers van de Eerste 

zondag van de advent, olv Rens Tienstra

Liturgische muziek 

Zaterdag 20 november: Evensong 17:00 uur:
Nicholas Chorale
Introit: Stanford – Blessed is he that cometh in 
the name of the Lord
Responses: Smith
Psalm 93: Dominus regnavit
Setting: Wood in E fl at (nr. 2)
Anthem: Händel – Hallelujah

Overzicht Vieringen

Zondag 21 november: H.Mis 10:30 uur:
Cappella Nicolai
Vierne – Messe Solennelle
Franck – Tantum ergo
Isaac – Amen dico vobis
Händel – Hallelujah

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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