
Vieringen

NIEUWSBRIEF    9 januari 2022

‘Even bijpraten..’ 
pastoor Eric Fennis

Van harte wens ik u, mede namens collega Rob en 
het bestuur, een Zalig Nieuwjaar. Een heel nieuw 
jaar ligt er voor ons met onzekerheden, maar ook 
met uitdagingen. Voor de parochie een feestelijk 
jaar vanwege het 135 jarig bestaan van de kerk op 
7 februari aanstaande en de 10e verjaardag van de 
verheffi  ng tot Basiliek op 9 december aanstaande

En dat alles in het Nicolaasjaar waarin ook van 
alles op stapel zal staan. Wanneer we wat precies 
kunnen vieren blijft nog even spannend vanwe-
ge de covid maatregelen, maar we hopen dat er 
vanaf het voorjaar toch weer meer mogelijk is. 
Normaal zouden we zondag a.s. ook onze nieuw-
jaarsreceptie houden. Helaas is dat ook nog niet 
mogelijk. Maar we blijven uitzien naar het mo-
ment waarop we elkaar weer echt kunnen ont-
moeten.

We mogen terugkijken op een mooie kersttijd 
waarin we, ondanks de beperkingen, toch feeste-
lijk met de herders en de koningen op weg moch-
ten gaan naar het Kind in de kribbe.
Ik hoop dat u Hem in het hart gesloten hebt en 
moed en kracht hebt kunnen putten uit de liefde 
die dit kleine Kind ons zonder voorwaarden heeft 
willen geven.

Zondag 9 januari sluiten we de kersttijd af met 
het feest van de Doop van de Heer. Het zal het be-
gin zijn van Jezus’ openbare optreden en we zul-
len God over Hem horen zeggen: ‘Dit is mijn be-
minde Zoon, luister naar Hem.’ Ook in dit nieuwe 
jaar zullen we kracht mogen putten uit Zijn bood-
schap van bevrijding, vergeving, barmhartigheid 
en het bieden van nieuwe kansen. We mogen op-
nieuw openstaan voor wat Hij ons aanreikt aan 
goedheid en genade.  Het nieuwe jaar startte, 
zoals altijd, met die prachtige eerste lezing in de 
viering van 1 januari waarin de drievoudige zegen 
van Aäron klonk; ‘De Heer zegene u en behoede 
u en laat Zijn aangezicht over u stralen.’ Laten we 
met deze zegen het nieuwe jaar met vertrouwen 
tegemoet zien en elkaar als gemeenschap blijven 
dienen in lotsverbondenheid en trouw. 

Televisiemis
Aanstaande zondag 9 januari, op het feest van 
de Doop van de Heer, mogen we weer even de 
‘nationale parochiekerk’ zijn. Die zondag wordt 
de viering uitgezonden op NPO 2. Let op: de vie-
ring begint dan om 10.00 uur! Vooraf wordt om 
09.45 uur het Geloofsgesprek uitgezonden met 
Christel Grimbergen en diaken Rob Polet over 
het Nicolaasjaar. 
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Evensong (zaterdag 16:00 uur): gaat vanwege 
de corona-maatregelen tot nader orde niet door.

Gregoriaanse Vespers (zondag 16:00 uur):
op 9 januari wordt de Vespers van de Doop van 
de Heer gezongen  o.l.v. Rens Tienstra.

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

Kinderen

Vanwege de corona-maatregelen zal de 
gregoriaanse Vespers op zondag om 16:00 
aanvangen in plaats van om 17:00 uur. 

Nieuwe Communiegroep

Op 9 januari begint een tweede groep kinderen 
met de voorbereiding voor hun Eerste Heilige 
Communie. Door de communievoorbereiding en 
de kinderkatechese (met nadruk op de bijbelse 
verhalen) te combineren, zullen de kinderen uit 
deze groep, samen met de kinderen uit de eerder 
gestarte groep, op Tweede Paasdag (18 april) hun 
eerste communie kunnen vieren.

Om praktische redenen is de eerste bijeenkomst 
online.  Natuurlijk hopen we dat de tweede bij-
eenkomst weer in de pastorie plaats kan vinden!
In verband met de programmering is het niet 
meer mogelijk dat kinderen zich voor de voor-
bereiding op de eerste communie op 18 april 

aanmelden. 

         Het Nicolaasjaar 

Lezing met Marcus Vankan 22 januari
13:30-15:00 uur

Op zaterdag 22 januari is de eerste lezing van 
het Nicolaasjaar in de serie over Sint Nicolaas 
en heiligheid. De lezing wordt gegeven door 
Marcus Vankan, pastoor van de Nicolaaskerk te 
Heythuysen in het bisdom Roermond. Hij is Sint 
Nicolaasfan en -kenner, bestuurslid van het nati-
onale Sint-Nicolaasgenootschap en schrijver van 
het boek ‘Heilige Nicolaas, bruggenbouwer tus-
sen Oost en West. 1700 jaar devotie, legenden en 
volksgebruiken’ (2020). 
In zijn lezing zal hij ingaan op het levensverhaal 
van Sint Nicolaas, de belangrijkste verhalen over 
hem (met nadruk op verhalen die een connectie 
hebben met de stad Amsterdam). Hij zal vertel-
len over de geschiedenis van de verering van 
Sint Nicolaas, de lokale verschillen hierin en zal 
ons laten kennismaken met de wetenswaardig-
heden over de relieken van Sint Nicolaas. Ten-
slotte vertelt hij iets over de devotie en mystieke 
kanten van onze patroonheilige en hoe hij anno 
2022 kan inspireren. Uiteraard is er ruimte om 
vragen te stellen. Na afl oop van de lezing is Mar-
cus Vankan’s boek aan te schaff en bij de desk (25 
euro). 

Voorafgaand aan de lezing zal de spreker conce-
lebreren in de eucharistieviering van 12:30 uur. 
U kunt daarbij aanwezig zijn, zeker omdat er na 
afl oop van de mis de mogelijkheid is om een ze-
gening te ontvangen met heilig manna van Sint 
Nicolaas, een vloeistof die afkomstig is van de 
plaats waar de relieken in Bari (Italië) liggen. 
Daarover meer in de lezing. De zegening kan een 
persoonlijke verbinding met onze patroonheilige 
tot stand brengen en houdt natuurlijk ook een op-
dracht in: je te laten inspireren en in navolging 
van Sint Nicolaas werken van barmhartigheid in 
praktijk te brengen. En daar is het in het Nicolaa-
sjaar om te doen…

Aanmelden voor de lezing Marcus Vankan
Vanwege de Covid-maatregelen is er een maxi-
mum aantal plaatsen van vijftig beschikbaar voor 
de lezing. We verzoeken u om u voor deze activi-
teit aan te melden via 

nicolaasjaar@nicolaas-parochie.nl

Openingstijden Nicolaasbasiliek

In de maanden januari en februari zijn de ope-
ningstijden van de kerk aangepast. Van maandag 
tot en met zaterdag is de kerk open van 

12:00 tot 15:00 uur.
De doordeweekse vieringen van 12:30 uur kunt 
u vrij bijwonen. Maar aangezien we voorlopig 
slechts maximaal 50 bezoekers kunnen toelaten 
dient u zich voor de viering van 10:30 uur op 
zondag aan te melden via gcrijns@xs4all.nl of 
via de telefoon: 06 28 20 31 48 (sms, app, bellen).
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Overige informatie

Inspiratiereis langs kathedralen en abdijen 
in Frankrijk

meivakantie 2022

Parochiereizen scheppen een band, versterken con-
tacten en vriendschappen en verdiepen geloof. Dat 
bleek wel tijdens de parochiereis naar Parijs in febru-
ari 2020.

Ook dit jaar hopen we als parochie weer op reis te 
gaan. Van 1 t/m 7 mei gaan we op Kathedralen- en 
Abdijentocht door Frankrijk
Tijdens deze reis geeft Rob Polet rondleidingen in en 
rond verschillende prachtige kerken, kathedralen en 
abdijen in onder meer Laon, Noyon, Soissons, Véze-
lay en Reims. Bijzonder aan deze reis is dat we door 
verschillende perioden van de middeleeuwen reizen 
en zo een beeld krijgen van de ontwikkeling die de 
(bouw-)kunst in stijl en symboliek doormaakte. Na-
tuurlijk komen we ook weer verschillende belangrijke 
personen uit de geschiedenis tegen onder wie Maria 
Magdalena, van wie een reliek in Vézelay wordt be-
waard, maar ook minder bekende, plaatselijke heili-
gen. We reizen per luxe touringcar en verblijven in 
een oude abdij en enkel pelgrimshuizen. De exacte 
kosten van deze 7-daagse reis worden nog berekend 
maar liggen tussen de zes- en zevenhonderd euro.

              Informatieavond 13 januari 
Op donderdag 13 januari is er een informatieavond 
van 20:00 tot 21:30 uur. Die kan helaas alleen di-
gitaal plaatsvinden. Samen met de reisorganisatie 
'Huis voor de Pelgrim' zal ik die avond de reis en het 
programma toelichten. Ook is er ruimte voor vragen. 

Graag aanmelden hiervoor per mail: 
r.polet@nicolaas-parochie.nl 

We hopen op een mooi aantal deelnemers. Het wordt 
ongetwijfeld een inspirerende reis. 

Ignis webmagazine: 
verdieping en inspiratie

Ignis is een webmagazine over geloof, spiritualiteit 
en samenleving van de Nederlandse en Vlaamse je-
zuïeten (www.igniswebmagazine.nl). Vanuit de eeu-
wenoude ignatiaanse spiritualiteit kijkt Ignis naar het 
christelijke geloof en de wereld om ons heen.
Het gratis magazine informeert en reikt drie keer per 
week verdieping aan in meditaties, columns, essays, 
recensies en interviews. Zo hoopt de redactie te in-
spireren.

Bijvoorbeeld om je leven als gelovige te verrijken en 
je aandachtiger te maken voor de samenleving waarin 
je leeft. Daarin is spiritualiteit een sleutelwoord. Een 
spiritualiteit die reikt aan essentiële thema’s van elke 
dag. Niet zweverig, maar nuchter. Wars van de waan 
van de dag wil Ignis blijvende woorden van wijsheid 
aanreiken.

Wat betekent Ignis?
Ignis is Latijn voor ‘vuur’. Het woord komt in de 
buurt van ‘Ignatius’, de stichter van de Jezuïeten. Het 
Engelse woord ‘ignition’ is ook een associatie: ont-
steking. We denken aan Jezus’woord: ‘Ik ben geko-
men om op aarde een vuur te onsteken, en wat zou 
ik graag willen dat het al brandde!’ Het is het streven 
van jezuïeten om het geloofsvuur te ontsteken met de 
middelen die hen ter beschikking staan, in dit geval 
het internet. Ignatius, soms wat heetgebakerd, zou het 
toegejuicht hebben.

Meer informatie vind je op: www.igniswebmagazine.
nl  Daar kun je je inschrijven voor hun tweeweke-
lijkse nieuwsbrief.



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 januari 2022 zijn er geen vierin-
gen van de Waakvlamgroep.

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

Voorganger zondag 9 januari, 
TV-mis 10:00 uur:
pastoor Eric Fennis, met diaken Rob Polet

Voorganger zondag 16 januari:
Eric van Teijlingen, met diaken Rob Polet

Zaterdag 16:00 uur Evensong (niet in januari)

Zondag 16:00 uur  gregoriaanse Vespers 

Zondag 9 januari: Vespers van de Doop van de 
Heer olv Rens Tienstra

Zondag 16 januari: Vespers van de Tweede 
Zondag dhj olv Laine Tabora. 

Liturgische muziek 

Zondag 9 januari,  H.Mis 10:00 uur:
Consort & Cappella Vrouwen
Carter – Missa Brevis
Dankworth – Light of the World
Brightwell – Tantum ergo
Wills – Ave verum corpus
Communio: Omnes qui in Christo baptizati estis

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) 


