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Op bezoek bij ‘ons’ goede doel 
Pastoor Eric Fennis en diaken Rob Polet 
brachten op 10 februari een bezoek aan 
het goede doel van het Nicolaasjaar: de 
S"ch"ng Together we Rise die zich inzet 
voor slachtoffers van seksueel geweld. De 
SDchDng is gevesDgd in het vroegere 
gebouw van de rechtbank aan de 
Parnassusweg. ‘We zijn ontzeGend blij met 
deze plek’, vertelde directrice Sara Dekker: 
‘de gemeente verhuurt het tegen een laag 
tarief en we hebben ruimte genoeg om 
workshops te geven aan de slachtoffers’.   

Er melden zich de laatste weken meer 
slachtoffers, onder meer vanwege de vele 
berichten in de media over 
grensoverschrijdend gedrag. Bij de intake 
is het dan ook druk.  
Slachtoffers worden geholpen om tot 
inzicht te komen in wat er met hen is 
gebeurd en wat het misbruik met hen 
heeL gedaan. Zo ontstaat er een veilige 
ruimte voor (weggedrukte) gevoelens als 

angst, pijn en schaamte: een begin van 
verwerking en weer kunnen opstaan na 
een kwetsende ervaring. Indrukwekkend 
was het om iets te mogen horen van de 
experDse en inzichten van de vrouwen.  

Dankzij de goede verkoop van de 
Nicolaasjaarproducten hebben we als 
parochie de SDchDng een eerste donaDe 
van vijRonderd euro kunnen doen. 
‘Daarvan kunnen we voorlopig de lunch 
verzorgen bij onze workshops overdag’, 
aldus Sara Dekker.  

Succesvolle eerste lezing Nicolaasjaar en 
lancering van het Nicolaasbier 
Op 22 januari werd de lezing van Marcus 
Vankan over Sint Nicolaas goed bezocht. Er 
waren ruim vijLig bezoekers, ook veel 
mensen van buiten de kerk. Veel van de 
aanwezigen namen deel aan de 
EucharisDe vooraf en ontvingen de 
zegening met het manna van Sint Nicolaas. 
Het eerste flesje Sint Nicolaasbier werd die 
middag aan Henk Schiffmacher 
overhandigd. Deze vertelde kort iets over 
het ontwerp van het logo van het 
Nicolaasjaar. Vervolgens stempelde 
Schiffmacher een pelgrims-tatoeage bij de 
inleider en bij pastoor Fennis.  
Na afloop was de 
winkel een half 
uurtje open en werd 
de merchandise van 
het Nicolaasjaar 
goed verkocht. Goed 
voor ons goede doel! 



Nicolaasbier nu ook te bestellen per mail 
Het Nicolaasbier is verkrijgbaar via de desk 
in de kerk maar kan nu ook zonder extra 
kosten per mail besteld worden. Mail naar: 
administraDe@nicolaas-parochie.nl  
Na betaling (via internetbankieren) kunt u 
uw bestelling (set van drie flesjes à € 12,-; 
doos van twaalf flesjes € 40,-) op afspraak 
aRalen bij de pastorie. U krijgt er een 
ansichtkaart met het Nicolaasjaar-logo 
graDs bij.  

Tv uitzending over Henk Schiffmacher op 
zondag 20 februari 
KRO-NRCV reportageprogramma Kruispunt 
is vanaf januari een nieuwe serie gestart 
De andere kant van waarin de drijfveren, 
zingeving en het morele kompas van een 
bekende Nederlander wordt belicht. Op 
zondag 20 februari om 17.45 uur op NPO2 
gaat de uitzending over taGoo arDst Henk 
Schiffmacher. Hierin zijn beelden verwerkt 
van de lezing van 22-1 in de basiliek, 
waarin Henk over het logo van het 
Nicolaasjaar vertelt en hij het eerste Sint 
Nicolaasbier in ontvangst neemt. hGps://
kro-ncrv.nl/de-andere-kant-van-henk-
schiffmacher 

Amsterdams reliek op Amerikaanse 
website 
De belangrijkste internaDonale website 
over de Heilige Nicolaas 
(www.stnicholascenter.org) heeL een 
bericht geplaatst over de plaatsing van het 
Nicolaasreliek in onze basiliek. De site 
wordt vanuit het Virginia Theological 
Seminary verzorgd. Het bevat informaDe 
over de historie van de beeldvorming van 

Nicolaas maar ook over hoe de devoDe 
van de heilige er elders in de wereld 
uitziet. Vanaf nu is er dus wereldwijd 
informaDe terug te vinden onze basiliek en 
het reliek.  
hGps://www.stnicholascenter.org/who-is-
st-nicholas/relics/amsterdam-relic 

Mira de podcast wandeling 
Mira is een podcast wandeling langs de 
drie Amsterdamse Nicolaaskerken waarbij 
de zeven werken van barmharDgheid 
worden verteld vanuit het perspecDef van 
een hedendaagse Amsterdammer. Mira is 
dochter van een Nederlandse kunstenares 
en een Turkse klokkenmaker en bewoner 
van de Wallen. Elke dag maakt zij een 
wandeling door de stad op zoek naar 
bezinning en sDlte.  

De podcast is een iniDaDef van Museum 
Ons’ Lieve Heer op Solder en gemaakt 
door de jonge kunstenares Puck van Dijk. 
Je wordt uitgenodigd om deze wandeling 
met Mira zelf te lopen via een podcast die 
je op je telefoon downloadt op de WiFi 
van het museum (daar is ook het startpunt 
van de wandeling). De wandeling heeL 
een lengte van 1 kilometer en duurt 
ongeveer 35 minuten. Voor alle details zie 
hGps://opsolder.nl/project/mira/. 

Agenda Nicolaasjaar  

- 14 mei: dag voor alle Nicolaaskerken van 
Nederland. Met lezing, lunch en 
rondleidingen. In samenwerking met Ons 
Liev’ Heer op Solder. Nadere informatie 
volgt. 

- Lezingen door Ricus Dullaert & Inigo 
Bocken: data nntb 

- reacties en vragen: nicolaasjaar@nicolaas-
parochie.nl  

- www.nicolaas-parochie.nl
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