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Wat is het Nicolaasjaar? 
Het Nicolaasjaar start op zondag 5 december 
2021 en zal worden afgesloten op zondag 11 
december 2022. 

Waarom een Nicolaasjaar? 
Directe aanleiding is de schenking door de 
Adelbertusabdij in Egmond aan de parochie 
van een reliek van de Heilige Nicolaas van 
Myra. De patroon van de parochie en de stad 
komt daarmee op een heel bijzondere wijze 
naar Amsterdam. Het reliek draagt een waarde 
in zichzelf als object van verering door rooms-
katholieke en orthodoxe gelovigen. Daarbij 
realiseren we ons dat het reliek vraagt om de 
persoon van Nicolaas en zijn inspiratie beter 
bekend te maken binnen onze parochie en 
zeker ook binnen de stad.  
Juist in een tijd waarin binnen de stad 
verschillende groepen tegenover elkaar komen 
te staan en de verbinding soms moeilijk te 
leggen valt (een zorg die burgermeester 
Halsema uitte in een gesprek met de Raad van 
Kerken Amsterdam), zou de H. Nicolaas 
kunnen inspireren om verschillen te 
overbruggen.  

Nicolaas is als patroon geworteld in het 
katholieke verleden. Maar als mens van 
barmhartigheid kan hij ook mensen van buiten 
de kerk inspireren: om mensen die vast dreigen 
te lopen onder ogen te zien en een helpende 
hand toe te steken. 

Door wie wordt het Nicolaasjaar 
georganiseerd? 
Het Nicolaasjaar is een initiatief van de 
Parochie van de H. Nicolaas in de binnenstad 
van Amsterdam. Vanaf het begin van dit jaar is 
er in een groep gebrainstormd over doel en 
invulling ervan. Het kernteam, bestaande uit 
Christel Grimbergen (initiatiefneemster tot het 
zoeken van een reliek van de heilige Nicolaas), 
Pieter Klein Beernink (bestuurslid) en Rob 
Polet (diaken), heeft daaruit diverse activiteiten 
gedestilleerd die in het komende jaar zullen 
plaatsvinden. Verschillende werkgroepen 
werken aan onder meer aan de organisatie van 
lezingen, concerten en daden van 
naastenliefde.  

Wat gaat er gebeuren? 
Allereerst de plaatsing van de reliek op 5 
december door Mgr. J. Hendriks, bisschop van 
Haarlem-Amsterdam. 

Later in december is er een lunch voor mensen 
uit de buurt die wel wat gezelligheid kunnen 
gebruiken. De PCI heeft contact met oa 
Maatschappelijk Werk om deze mensen 
persoonlijk te kunnen uitnodigen. 

In januari wordt gestart met een lezingenreeks 
over de Nicolaas: de verhalen (Marcus 
Vankan), de afbeeldingen (Ricus Dullaert), en 
ook over de vraag wat heiligheid inhoudt en 
voor ons betekent (Inigo Bocken, biograaf van 
Titus Brandsma).  

De persoon en het verhaal van Nicolaas als 
stadspatroon wordt verder onder de aandacht 
gebracht door een aantal artikelen: een 
Nicolaas-verjaardagskalender, sweatshirts, 
kaarsen en Nicolaasbier, gebrouwen door De 
Prael. Deze artikelen dienen ook om ons goede 
doel te steunen. De helft van alle opbrengsten 
van het Nicolaasjaar zullen naar dit doel gaan. 

Goed doel              
Dit goede doel is de Stichting Together We 
Rise. Een stichting die is opgericht door 
ervaringsdeskundigen van seksueel geweld en 
begeleiding biedt aan seksueel uitgebuite 
Amsterdammers. De wachttijd voor 
traumatherapie is voor hen vaak zeer lang. 
Deze Stichting houdt contact met de mensen 
op de wachtlijst en staat hen terzijde met 
praktische hulp en ondersteuning. Ze proberen 
het taboe en de schaamte over misbruik weg te 
nemen en de slachtoffers herkenning en 
erkenning te geven.  



Ze bieden een voorbereidend programma voor 
de traumatherapie, praktische workshops en 
individuele begeleiding, waarmee slachtoffers 
verder kunnen gaan na de situatie van 
misbruik. Oprichter Sara Dekker zal in de loop 
van het jaar persoonlijk het werk van de 
stichting komen toelichten. Voor meer 
informatie zie https://stichtingtogetherwerise.nl 

Het verhaal van de drie dochters  
(Venster kathedraal Chartres, 13de eeuw) 

Waarom dit goede doel?                                        
In het overgeleverde verhaal van Sint Nicolaas 
en de drie dochters voorkomt onze 
stadspatroon dat  dochters van een arme 
weduwnaar vanwege het ontbreken van een 
bruidsschat in de prostitutie terecht komen. Dit 
doet hij door anoniem ’s nachts tot drie keer 
toe een goudklompje door het raam te gooien 
waarmee de financiële problemen worden 
opgelost. Dit verhaal is een belangrijke 
inspiratiebron voor het Nicolaasjaar. Anno 
2021 is seksuele uitbuiting van Amsterdamse 
scholieren en jonge vrouwen een groot 
probleem (vermoedelijk verergerd onder 
Covid). Het maakt een aanzienlijk onderdeel 
uit van de criminele geldstromen in onze stad.  
Er zijn uiteenlopende factoren waardoor het 
moeilijk is voor slachtoffers om onder het 
misbruik uit te komen en daarna hun leven 
weer op te pakken. Er is dus helaas ook nu 
behoefte aan mensen en organisaties die net als 
Nicolaas hulp en bijstand bieden, ook al lijken 
de problemen nog zo groot. Together we Rise 
is zo’n organisatie. We hopen op uw steun door 
het aanschaffen van een van de Nicolaasjaar-
artikelen.  

Logo Nicolaasjaar           
Het logo van het Nicolaasjaar is ontworpen 
door de bekende Amsterdamse tattoo artist 
Henk Schiffmacher. Hij komt uit een katholiek 
gezin, was in zijn jeugd misdienaar en is 
beïnvloed door de katholieke beeldtaal. Hij 
heeft het logo gebaseerd op klassieke 
pelgrimstatoeages. Dat waren ‘souvenirs’ die 
pelgrims mee terugnamen uit bijvoorbeeld het 
Heilig Land. Vanaf de zestiende eeuw laten 
steeds meer pelgrims deze zetten. Ook nu zijn 
er nog tatoeagewinkels in pelgrims-plaatsen. 
Deze zomer maakte Henk Schiffmacher een 
opname voor het Grootste Museum in de 
basiliek. https://www.nicolaas-parochie.nl/
nicolaas/het-grootste-museum-van-nederland/. 
Bij uitzending gemist is de uitzending van 
Adieu God kijken waarin hij vertelt over 
pelgrimstatoeages. https://www.npostart.nl/
adieu-god/24-08-2020/VPWON_1320792 
Het logo zal binnenkort ook als tatoeage-
stempel beschikbaar zijn voor bezoekers van 
de basiliek.  

Agenda Nicolaasjaar dec. 21 - jan. 22      
zondag 5 december 10.30 uur: feest van St. 
Nicolaas met plaatsing van het reliek in de 
Nicolaasbasiliek door Mgr. Jan Hendriks.  

Zondag 5 december 13.00 uur: start van de 
audiotour ‘Mira’. Ter ere van het Nicolaasjaar 
heeft Museum Ons’ Lieve Heer op Solder een 
wandel- en luisterverhaal ontwikkeld. ‘Mira’ is 
een route langs de drie Amsterdamse 
Nicolaaskerken waarbij de zeven werken van 
barmhartigheid worden verteld vanuit het 
perspectief van een hedendaagse 
Amsterdammer.  

Zondag 5 december 15.30 uur: Oecumenische 
Nicolaasvesper in de Waalse Kerk. 

Zaterdag 22 januari 13.30 uur: lezing over de 
heilige Nicolaas door Nicolaaskenner Marcus 
Vankan, in de Nicolaasbasiliek. 

Volg onze website www.nicolaas-parochie.nl 
om op de hoogte te blijven van onze 
activiteiten. Voor reacties en vragen: 
r.polet@nicolaas-parochie.nl 

We hopen op een inspirerend en barmhartig 
Nicolaasjaar!
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