
NIEUWSBRIEF    7 november 2021 

‘Even bijpraten..’ 
pastoor Eric Fennis

Dezer dagen staan onze Nederlandse heiligen 
centraal. Op 6 november alle geloofsverkondi-
gers die, zich geroepen voelend door God en met 
de zegen van de Kerk, het geloof in onze lage 
landen hebben verkondigd. En op 7 november 
heel speciaal Willibrord, die later de patroon 
van onze Nederlandse Kerkprovincie is gewor-
den. Een aantal van hen waren Angelsaksische 
missionarissen, maar er waren er ook uit onze 
eigen streken, zoals Lambertus, Ludger en Odul-
fus. Weer andere waren Frankische missionaris-
sen, zoals de bekende Servatius wiens graf be-
waard wordt in de naar hem genoemde basiliek 
in Maastricht. Ze hebben willen getuigen van de 
liefde van Christus en hebben het licht van het 
geloof willen uitdragen in deze niet eenvoudige 
streek. Bidden wij in deze dagen heel bijzonder 
voor de geloofsverkondigers van deze tijd, die de 
ingwikkelde taak hebben het evangelie toeganke-
lijk te houden voor iedereen van goede wil. Dat 
het fundament van de evangelische boodschap; 
geloof, hoop en liefde, ons als gelovigen telkens 
mag vernieuwen en hen die zoekende zijn mag 
raken op de weg naar hun uiteindelijke bestem-
ming.  

Lezenaar aan de andere kant

Het zal even anders zijn om als kerkganger nu 
links vanaf het liturgisch centrum te worden aan-
gesproken. De lezenaar is verplaatst naar de an-
dere kant en dat is niet zonder reden.

Eigenlijk is dat ook de plek waar deze moet staan. 
Maar gelet op de plaats van de stoelen en de le-
zenaar waar het lezingenboek op wordt geplaatst 
is dit wel zo praktisch om onnodig heen en weer 
geloop te voorkomen. We hopen dat ook dit de 
rust in de liturgie ten goede komt.

Bijzondere stoelen
Deze zondag staan er éénmalig drie bijzondere 
stoelen in het liturgisch centrum. Een stukje ge-
schiedenis willen wij u niet onthouden.

De deuropening onder de schildering van St. 
Christoff el, links achterin de Nicolaaskerk, gaf 
ooit toegang tot een Mariakapel. Bij de restaura-
tie van de kerk eind jaren 1990 zijn er weer deu-
ren in gezet. De kapel verdween. De kaarsenbak 
voor het Mariabeeld bezat geen onderstel, maar 
rustte tot circa 1982 op twee krukjes. Het waren 
taboeretten die hadden gediend als zetels voor 
een diaken en subdiaken. De bijbehorende arm-
stoel voor de celebrant stond opgeslagen achter 
het Jozefaltaar. Alles in erbarmelijke staat. Met 
Willem van de Graaf, destijds directeur van de 
R.K. Citykerk, waren wij van mening dat de meu-
bels niet meer bruikbaar waren. Hij vond het 
goed dat wij ze meenamen. Als tegenprestatie 
maakten wij een donatie over en zorgden boven-
dien voor een nieuwe kaarsenbak, nu met onder-
stel. De stoelen hebben we laten opknappen en 
thuis bewaard. Pas veel later ontdekten wij dat 
op een schilderij in de Rode Zaal van de pasto-
rie bouwpastoor Van der Born staat afgebeeld, 
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zittend op de armstoel die wij thuis hadden. En 
wij zijn van mening geraakt dat de stoel eigenlijk 
in de Nicolaaskerk/pastorie thuishoort. Ons aan-
bod ze weer terug te brengen is door pastoor en 
kerkbestuur aanvaard. Wij zijn blij dat de stoelen 
vanaf november 2021 opnieuw tot het Nicolaas-
meubilair behoren.
Daan Hensens en Gerard ter Heijne.

We zijn Daan en Gerard zeer dankbaar en zullen 
de stoelen een mooie plek geven.

Tijdelijke bewoning pastorie

Het bisdom heeft het bestuur van onze parochie 
gevraagd om tijdelijk twee paters van de Con-
gregatie van de H. Geest te huisvesten in onze 
pastorie. De paters zullen werkzaam zijn in Am-
sterdam-Noord en op den duur verhuizen naar 
een andere pastorie. Vanaf maandag aanstaande 
nemen ze hun intrek in de pastorie.

Evensong en Vespers

Feestelijke Evensong op 6 november

Op de vooravond van het Hoogfeest van St. Wil-
librord zal er in de Basiliek een feestelijk Evens-
ong plaatsvinden. Bij die gelegenheid zingen de 
Basilica Chorale en de Capella Nicolai gezamen-
lijk. Zij zingen o.a. werken van Stanford en Bul-
lock en twee feestelijke hymnes
De viering begint om 17:00 uur en is vrij toegan-
kelijk. 

Gregoriaanse Vespers op zondag 7 november 
17:00u: Willibrord Vespers, o.l.v. Laine Tabora 
Bij deze vespers is pastoor Fennis celebrant. 
De H. Willibrord is patroon van de Nederlandse 
kerkprovincie. Geboren in 658 in Northumbria 
heeft hij onze gewesten gekerstend, nadat eerdere 
pogingen daartoe mislukt waren. Zijn bisschops-
zetel werd Utrecht; hij is in 739 in de door hem 
gestichte abdij van Echternach begraven. Vanuit 
Echternach kennen we een Willibrord 
Offi  cie uit vermoedelijk vóór 900, dat groten-
deels ook voorkomt in een 12e eeuws Utrechts 
Antiphonale (UU406). De Schola zingt echter 
een versie die in de vorige eeuw is getoonzet door 
de Egmondse monnik Hans Brüggen, gebaseerd 
op het gregoriaans. Brüggen werkte ook mee aan 
het Abdijboek.

             Kerstmis 2021
Onder voorbehoud vanwege de maatregelen rond 
de corona-besmettingen vindt u hierbij alvast het 
overzicht van de bijzondere vieringen rond de ad-
vent en kerst.
Zaterdag 27 november:  
17.00 uur Advent Procession (zie hierna)

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 Ba-
silica Consort  

Voor de beide nachtmissen op kerstavond zijn 
toegangskaarten nodig. Deze zijn vanaf 
1 december 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.  

Advent Procession
Met deze viering op zaterdag 27 november wordt 
de advent geopend. Deze lezingendienst die af-
gewisseld 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 begin 
van deze zo bijzondere tijd op weg naar kerstmis 

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



Overige informatie

Kinderen
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Vormselgroep

In september is de catechesegroep annex Vorm-
selgroep voor kinderen vanaf 12 jaar en ouder ge-
start. Deze bijeenkomsten vinden tweewekelijks 
plaats. In de schoolvakanties is er geen catechese.

Er wordt gewerkt met de Youcat Jongeren bijbel. 
Er worden verhalen uit zowel het Oude als uit 
het Nieuwe Testament gelezen. Ook leren de kin-
deren de (wereld) gebeden zoals het Onze Vader 
en het Weesgegroet. Er wordt ingegaan op wat 
bidden nu eigenlijk is. Daarnaast worden de Tien 
Geboden behandeld.

In de loop van 2022 gaan de jongeren binnen 
deze groep, die het H. Vormsel willen ontvangen, 
naast de catechese zich bezig houden met het 
Vormselproject: ‘Sta op en ga’.

Herdenking omgekomen vluchtelingen 
aan de Europese grenzen 
op zondag 7 november in de Mozes en Aäron-
kerk in Amsterdam
 
Op zondag 7 november, vindt om 15.00 uur in 
de Mozes en Aäronkerk (Waterlooplein 207 
Amsterdam) de jaarlijkse oecumenische her-
denking plaats van vluchtelingen die afgelopen 
jaar omkwamen aan de Europese grenzen. Bij de 
herdenking nemen hun verhalen een belangrijke 
plaats in. Theologe Manuela Kalsky zal de toe-
spraak verzorgen. Verder werken voorgangers uit 
verschillende kerken mee. De herdenking wordt 
afgesloten met een processie naar de Amstel, 
waar bloemen worden uitgestrooid om de over-
ledenen te gedenken.
 
Voorafgaand aan de herdenking vindt om 13.30 
uur een informatiebijeenkomst plaats over het 
migratiebeleid van de EU en de gevolgen daar-
van. 

De herdenking wordt dit jaar georganiseerd door 
de Raad van Kerken Amsterdam, het Jeannette 
Noëlhuis, De Protestantse Diaconie en de Ge-
meenschap van Sant’Egidio.

Ons’Lieve Heer op Solder
Het museum is op zondagochtend 21 november 
van 10 uur tot en met 13 uur speciaal open voor 
de Sinterklaasspeurtocht. Zet je schoentje bij de 
kachel en ga op ontdekkingstocht. Zoek de gehei-
men van Sinterklaas in een spannende speurtocht 
door het huis en de kerk op zolder. En misschien 
zit er aan het einde wel iets in je (zelfgemaakte) 
schoen? 
Om de speurtocht op veilige afstand te laten ver-
lopen dient u een tijdslot te reserveren. De speur-
tocht duurt ongeveer 45 minuten.

Er komt binnenkort een url naar de ticketpagina 
waar je een kaartje kunt kopen.

Digitale Adventsretraite 2021  

Deze jaarlijkse retraite, dit jaar onder de titel 
‘Hoop bedriegt niet’ begint op 28 november 
aanstaande en is een initiatief van de jezuïeten.
De deelname is gratis. 

Nadere informatie en de mogelijkheid voor in-
schrijving vindt u op 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 7 november: 
pastoor Eric Fennis en diaken Rob Polet

Voorgangers zondag 14 november: 
pater Jan Stuyt SJ en diaken Rob Polet

Zaterdag 17:00 uur Evensong 

Zondag 17:00 uur  gregoriaanse Vespers 

Zondag 7 november: Willibrord Vespers o.l.v. 
Laine Tabora 

Zondag 14 november: Vespers van de Drieen-
dertigste zondag dhj o.l.v. Rens Tienstra

Liturgische muziek 

Zaterdag 6 november: Evensong 17:00 uur:
Nicholas Chorale & Cappella Nicolai
Introit: Stanford – Justorum animae
Responses: Rose
Offi  ce Hymn: O wondrous type, O vision fair 
WAREHAM
Psalm 15: Domine, quis habitabit?
Setting: Dyson in D
Anthem: Bullock – Give us the wings of faith
Hymn: Ye holy angels bright DARWALL’S 
148TH (Descant: Giles Brightwell)

Overzicht Vieringen

Zondag 7 november: H.Mis 10:30 uur:
Basilica Consort
Berkeley – Missa Brevis
Berkeley – The Lord is my shepherd
Stanford – Justorum animae

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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