
NIEUWSBRIEF    12 december 2021 

pastoor Eric Fennis

‘Even bijpraten..’ 

Op deze derde zondag van de advent ligt het ac-
cent op de vreugde. Deze zondag heet dan ook 
niet voor niets zondag ‘Gaudete’. Een vreug-
devolle ‘break’ in deze vier weken van de Ad-
vent, waarop we al mogen vooruitblikken op het 
komende kerstfeest. Maar in het evangelie van 
deze zondag wordt door de mensen aan Johannes 
de Doper eerst nog gevraagd: ‘Wat moeten we 
doen?’ Een vraag die ons christenen mag bezig 
houden als het gaat om onze opdracht in het le-
ven. Het evangelie biedt ons misschien wel een 
antwoord dat in het verlengde ligt van wat we vo-
rige week hoorden: ken je plaats, doe wat je moet 
doen, handel correct. Kijk bijvoorbeeld je kast 
met kleren na en breng wat je niet meer draagt 
naar de kledingbank om er anderen mee blij te 
maken. Koop niet meer eten dan je nodig hebt. 
Ga na hoe je omgaat met geld en blijf eerlijk. En 
stel de centrale vraag wat je voor je naaste kunt 
betekenen. Over twee weken vieren we Kerstmis, 
het feest van God die mens wordt, wat we plech-
tig het feest van de Incarnatie noemen. Dit bete-
kent dat God nooit veraf is van het menselijke, 
het kleine. Het evangelie van deze zondag nodigt 
ons uit om alvast met dit kleine te beginnen om 
Hem zo in het grote te kunnen eren.  

We mogen terugblikken 
op een mooie en geslaagde 
opening van het Nicolaas-
jaar. De media belangstel-
ling was overweldigend, 
want nog maar zelden 
haalt een kerkelijk onder-
werp bijvoorbeeld positief 
het Journaal op de televisie. De reliek die nu in 
ons midden is mag ons vooral verwijzen naar 
de fi guur van de heilige Nicolaas en wat hij in 
zijn goedheid voor anderen heeft betekend. Een 
heilige die, zoals de bisschop het in zijn preek 
zei, alle tijden en strubbelingen heeft doorstaan 
en nog steeds geen onderwerp van discussie is 
vanwege zijn sympathieke betekenis.  
Een woord van dank is op zijn plaats voor de 
werkgroep die dit alles heeft voorbereid, met 
name Christel Grimbergen, Pieter Klein Beernink 
en Rob Polet. Maar ook dank aan het koor voor 
de prachtige zang en de kerkwachten, die bij dit 
soort grote vieringen de ondankbare taak hebben 
om aan mensen die de kerk niet meer in kunnen 
vanwege de beperkingen, begrip te vragen, het-
geen helaas niet altijd kan worden opgebracht. 
Vol verwachting kijken we uit naar wat het nieu-
we jaar ons rond Nicolaas brengt. Te beginnen 
met een boeiende lezing van pastoor Vankan, Ni-
colaasexpert, op 22 januari aanstaande. 

Het Nicolaasjaar 

tattoo Henk Schiff macher
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Vieringen

Evensong en Vespers

Evensong (zaterdag 16:00 uur): voor de 
liturgische gezangen op 11 december: zie 
pagina 4 van deze nieuwsbrief.

Gregoriaanse Vespers (zondag 16:00 uur):
op 12 december wordt de Vespers van de Derde 
zondag van de advent gezongen  o.l.v. Rens 
Tienstra.

Voor verdere informatie zie:
https://www.gregoriaanskoor.nl/advent/

 Kerstmis 2021

Onder voorbehoud vanwege maatregelen rond 
de coronabesmettingen vindt u hierbij een aan-
gepast overzicht van de bijzondere vieringen 
rond de advent en kerstmis. Zoals u inmiddels 
waarschijnlijk weet zijn er dit jaar geen nacht-
missen op 24 december die u kunt bezoeken.   

Wel wordt de nachtmis van 20:00 uur via live-
stream uitgezonden.

Vrijdag 24 december: 
16:00 uur Eerste vespers van Kerstmis door de 
Schola Cantorum Amsterdam
20:00 uur Nachtmis met zang van de 
Cappella Nicolai 
(alleen te volgen via Nicolaas TV)

Zaterdag 25 december: 
10:30 uur  Dagmis met zang door de Chorale en 
Cappella Nicolai (te volgen via Nicolaas TV)
16:00 uur Tweede vespers van Kerstmis door de 
Schola Cantorum

Zondag 26 december:  
10:30 uur Tweede kerstdag met zang van het 
Basilica Consort (te volgen via Nicolaas TV) 
16:00 uur vespers heilige Familie door de Schola 
Cantorum

Zaterdag 1 januari 2022:
10:30 uur  Dagmis (te volgen via Nicolaas TV)

Zondag 2 januari 2022:
10:30 uur  Dagmis (te volgen via Nicolaas TV)

Voor de viering op Eerste Kerstdag is aanmel-
ding noodzakelijk. Gezien de corona-maatrege-
len kunnen er niet meer dan 100 bezoekers wor-
den toegelaten.   

Aanmelden: gcrijns@xs4all.nl

Vanwege de afgekondigde coronamaat-
regelen, zullen zowel de Evensong als de 
gregoriaanse Vespers de komende weken 
al om 16:00 uur plaatsvinden.   
     

De tweede kerklocatie van onze parochie, in de 
volksmond de Papegaai geheten, gelegen aan de 
Kalverstraat, heeft haar oorspronkelijke naam 
terug: en wel die van de heilige Jozef. De kerk 
heette lange tijd offi  cieel de H.H. Petrus en Pau-
lus. Door verschillende historische ontwikkelin-
gen was de naam van Jozef op de achtergrond 
geraakt. De huidige kerk is op 18 december 1884 
ingewijd als Jozefkerk. In het kader van de sluiting 
van het huidige Jozefjaar op 8 december jongst-
leden, leek het goed de naam weer opnieuw in te 
voeren. Per offi  cieel decreet heeft de Bisschop 
van Haarlem-Amsterdam de verandering van de 
naam goedgekeurd en bekrachtigd op 8 decem-
ber. Zo heeft de stad Amsterdam ook weer een 
Jozefkerk. We feliciteren de gemeenschap van de 
Papegaai hiermee en een en ander zal feestelijk 
gevierd worden op het feest van de heilige Fami-
lie, dit jaar op zondag 26 december aanstaande.
 
 

Naamswisseling Papegaai



Overige informatie
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Adventsactie

Deurcollecte Adventsactie 12 & 19 december 
bijdrage aan de kerstpakketten

Afgelopen zaterdag werd aan de sekswerkers een 
kleine blijk van verbondenheid overhandigd. Daar-
mee ligt het eerste deel van de adventsactie alweer 
achter ons. De werkgroep bereidt zich nu voor op het 
samenstellen van kerstpakketten voor mensen die wel 
iets extra’s kunnen gebruiken.

Kent u iemand die u graag een kerstpakket wilt (laten) 
bezorgen? U kunt dan naam en adres doorgeven aan 
Olof Bekedam: bekedam-kerk@hotmail.nl.  Voor 
adressen die niet in het centrum liggen vragen we u 
om de pakketten zelf te bezorgen. Binnen het centrum 
zorgen wij ervoor. 

Uw bijdrage wordt gevraagd na afl oop van de 
vieringen op zondagen 12 & 19 december via een 
deurcollecte (contant). 
U kunt ook een bijdrage storten op: 
Rekeningnummer NL68 RABO 0168 7405 16 
ten name van Sint Nicolaaskerk
Onder vermelding van: ADVENTSACTIE Rekening-
nummer NL68 RABO 0168 7405 16
t.n.v. Sint Nicolaaskerk
Onder vermelding van: ADVENTAKTIE

Nicolaasjaar-artikelen
Vorige week werd er ruimschoots gebruik gemaakt 
van de mogelijkheid tot aanschaf van de Nicolaas-
verjaardagkalender. Er werden er meer dan veertig 
verkocht. Deze kalender is verkrijgbaar bij de desk 
voor € 10,- .

Ook was er al vraag naar andere Nicolaasjaarartike-
len. Inmiddels is er een mooie sweater met het logo 
van het Nicolaasjaar beschikbaar in de maten S, M, 
en L. Ze zijn gemaakt van biologisch katoen door De 
Zeefdrukmakers, een sociale onderneming die men-
sen helpt een bladzijde in hun leven om te slaan. De 
sweater kost € 30,-  en is eveneens verkrijgbaar bij de 
desk.   

Tevens is er belangstelling voor het  Nicolaasbier, en 
de paraplu met aan de binnenkant een foto van onze 
koepel. Het bier wordt hopelijk vlak voor Kerstmis 

geleverd, de paraplu zal begin volgend jaar beschik-
baar zijn. Dus we vragen nog even geduld…

De helft van de opbrengst van deze artikelen gaat, zo-
als u heeft kunnen lezen, naar de Stichting Together 
We Rise die zich inzet voor meisjes die het slachtof-
fer zijn van seksueel geweld. Met de aanschaf van de 
Nicolaasjaar-artikelen steunt u dus dit goede doel. 

Help de abdij van Egmond aan 
kaarsstompjes

De Sint Adelbertabdij in Egmond heeft een bekende 
kaarsenmakerij. Ze maken op ambachtelijke wijze 
abdijkaarsen die gebruikt worden voor doop, huwe-
lijk, jubileum of begrafenis. Ze maken ook kaarsen 
voor kerkelijke feestdagen zoals advent en Kerstmis 
die je thuis kunt branden en speciale liturgische kaar-
sen voor in de kerk. De paaskaars uit de Nicolaas-
basiliek en de kaars van het Nicolaasjaar zijn uit de 
kaarsenmakerij van deze abdij afkomstig. 

Helaas is er door de dure olieprijs een tekort aan pa-
raffi  ne ontstaan, de grondstof van kaarsen. De pro-
ductie van de kaarsenmakerij van de abdij stagneert 
daardoor. De abdij heeft besloten om kaarsvet en 
kaarsstompjes te gaan inzamelen en recyclen (ook al 
is dit lastig en kostbaar). We willen hen hierbij graag 
een handje helpen. In deze tijden van advent, Kerst-
mis en Nieuwjaar worden traditioneel veel kaarsen 
gebrand en blijven er altijd kaarsvet en kaarsstompjes 
over. 

U kunt uw dichtgebonden plastic zakje met kaarsvet 
en stompjes inleveren bij de Nicolaasbasiliek. Hier-
voor staat een doos klaar bij de informatiebalie (de 
desk). We zullen in het nieuwe jaar de opbrengt van 
de Amsterdamse inzameling naar Egmond brengen. 
Samen met een goede voorraad Nicolaasbier om de 
broeders nogmaals te bedanken voor de schenking 
van het reliek van de heilige Nicolaas. 

https://www.abdijvanegmond.nl/kaarsenstompjes-
recyclen/



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: in december 2021 zijn er geen vie-
ringen van de Waakvlamgroep.

Zondag 10:30 uur: eucharistieviering, te volgen 
via Nicolaas TV. 

Voorganger zondag 12 december: 
pastoor Eric Fennis 

Voorganger zondag 19 december:
pater Jan Stuyt SJ, met diaken Rob Polet

Zaterdag 16:00 uur Evensong 

Zondag 16:00 uur  gregoriaanse Vespers 

Zondag 12 december: Vespers van de Derde 
zondag van de advent, olv Rens Tienstra

Zondag 19 december: Vespers van de Vierde 
zondag van de advent, olv Laine Tabora. 

Liturgische muziek 

Zaterdag 11 december, 16:00 uur:
Nicholas Chorale
Introit: Farrant – Call to remembrance
Responses: Ayleward
Psalm 126: In convertendo (Tone VIII)
Setting: Dyson in F
Anthem: Gibbons – This is the record of John

Zondag 12 december: H.Mis 10:30 uur:
Basilica Consort
Palestrina – Missa O Virgo simul et Mater
Byrd – Lætentur cæli
Philips – Ave Jesu Christe
Isaac – Dicite pusillanimes

Overzicht Vieringen

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.
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            QR-code (voor donaties) 


