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Landelijke Nicolaasdag zaterdag 14 mei        
De heilige Nicolaas is niet alleen naamgever 
van onze basiliek maar van vele andere kerken 
in Nederland. Al deze kerken hebben een 
uitnodiging ontvangen voor de landelijke  
Nicolaasdag op 14 mei in en rond onze 
basiliek. Het zijn meer dan vij>ig kerken: 
Rooms-Katholiek, Oud-katholiek, Orthodox en 
Protestant. De dag zal in het teken staan van 
ontmoeGng en verdieping. Natuurlijk bent u 
als betrokkene bij onze Nicolaas-parochie 
eveneens uitgenodigd! Hieronder leest u het 
programma en hoe u zich kunt aanmelden. 

• 10.00-11.30 uur: ontvangst met koffie/
thee en iets lekkers. Rondleiding door 
de basiliek en/of bezoek aan Museum 
Ons’ Lieve Heer op Solder  

• 11.30 uur: EucharisGeviering in de 
basiliek mmv het koor van de 
Russisch-Orthodoxe Kerk. 

• 12.30-13.30: lunch op eigen 
gelegenheid of bij  De Kroonprins. 

• 13.30-15.00 uur: lezing over het leven 
en de betekenis van de h. Nicolaas 
door Marcus Vankan, Nicolaaskenner. 

• 15.00-17.00 uur: gelegenheid tot 
bezoek aan  Ons’ Lieve Heer op Solder 

• 17.00-17.45 uur: gelegenheid tot het 
bijwonen Choral Evensong. 

• Prak;sche informa;e: 

• Op 14 mei geldt bij Museum Ons’ 
Lieve Heer op Solder een speciale 
NicolaasdagkorGng van 25%. Een 
kaartje kost dan € 11,60 inclusief een 
audiotour.  Entree met Museumkaart 
is graGs, ook inclusief audiotour. U 
dient zich hiervoor aan te melden. 

• Ook voor de lunch bij restaurant de 
Kroonprins vragen wij uw aanmelding. 
De lunch bestaat uit een kop soep, 
broodjes en drankjes en kost € 15,- pp. 

• Aanmelden voor deze dag, het 
museum en de lunch kan tot en 
met zondag 8 mei via 
nicolaasjaar@nicolaas-parochie.nl  

Inspira>e in het Nicolaasjaar 
Tijdens het Nicolaasjaar worden InspiraGe-
bijeenkomsten georganiseerd. InspiraGe willen 
we ontvangen uit de  legenden die over 
Nicolaas de ronde doen. Op iedere  
bijeenkomst staat één van deze legenden 
centraal. De inleider gee> er zijn/haar visie op. 
Daarna gaan we samen op zoek naar de 
diepere lagen van het verhaal. 

We hebben verschillende boeiende sprekers 
bereid gevonden:  

Kris%en Hemmerechts, schrijver, bespreekt op 
14 juni het verhaal van Nicolaas en het 
graanwonder. Over hoe je aan als gelovige 
armoede kunt bestrijden en welke dilemma’s 
daarbij zijn.  

Christa Anbeek, hoogleraar theologie aan het 
Remonstrants Seminarie in Amsterdam 
bespreekt op 13 september het verhaal van 
Nicolaas en de drie priesterstudenten in de 
ton. Zij is gespecialiseerd in grenservaringen. 
De avond zal gaan over hoe je als gelovige met  
grenservaringen kunt omgaan en daar 
anderen in kunt bijstaan.  



Wil Derkse, hoogleraar wijsbegeerte, bekend 
van het boek: Een levensregel voor beginners. 
Benedic;jnse spiritualiteit van het dagelijks 
leven gaat op 8 oktober de uitdaging aan om 
een levensregel vanuit de spiritualiteit van Sint 
Nicolaas op te stellen. 

Werkbezoek aan Heythuysen  
Op 25 maart legde een delegaGe van de 
Nicolaasbasiliek een werkbezoek af aan de 
Sint Nicolaaskerk van Heythuysen waar 
Marcus Vankan, Nicolaaskenner en lezinggever 
in het Nicolaasjaar, pastoor is. Hij liet ons het 
speciale Sint Nicolaas-altaar zien dat enkele 
jaren geleden gemaakt is. De buitenkant - het 
grootste deel van het jaar zichtbaar - bevat 
aceeldingen uit het leven van Sint Nicolaas. 
Rond 5 december wordt het altaar 
opengeklapt en zijn aceeldingen van 
Sinterklaas en het Sinterklaasfeest in de kerk 
zichtbaar. Het bevat ook een postbus waar 
kinderen brieven en tekeningen voor de 
goedheiligman kunnen achterlaten.  
Bij koffie en vlaai hebben we plannen gemaakt 
voor de landelijke Sint Nicolaasdag in mei. We 
hadden in de pastorie een ontmoeGng met 
Marcel Jansen, van het Vlaamse Sint 
Nicolaasbroederschap, die regelmaGg in Bari 
komt en ons gaat helpen met speciale 
Nicolaasitems voor in de winkel.  

Het Nicolaas-altaar in Heythuysen 

Eerste inspira>e-avond Nicolaasjaar 
De eerste inspiraGe-avond vond plaats op 29 
maart. Sara Dekker, voorziger en oprichter van 
de SGchGng Together We Rise (het goede doel 
van het Nicolaasjaar) vertelde wat haar is 
opgevallen in het verhaal van Nicolaas en de 
drie dochters.  

Nicolaas vindt het, aldus Sara, belangrijk dat 
kinderen niet boeten voor de zonde of 
armoede van hun ouders. Bij Nicolaas staat 
menselijkheid boven alles, net als het 
uitgangspunt dat iedereen mag helpen als hij/
zij dat kan. Sara verbond dit met haar eigen 
verhaal van misbruik, dat haar ertoe aanzege 
de sGchGng Together We Rise op te richten om 
slachtoffers bij te staan. Bijstaan gebeurt 
binnen de sGchGng uitsluitend door 
ervaringsdeskundigen. Het verhaal maakt voor 
Sara ook duidelijk dat kleine doelgerichte 
daden veel invloed kunnen hebben en dat 
juiste hulp levensveranderend kan zijn.  
Hierbij vertelde Sara over de verschillende 
programma’s die de sGchGng biedt om 
slachtoffers prakGsch bij te staan Gjdens de 
wachkjd tot start met traumatherapie.  
Er waren zo’n vij>ien belangstellenden op de 
avond afgekomen. Enkele deelnemers 
vertelden over eigen ervaringen rond seksueel 
geweld en Sara gaf prakGsche Gps hoe je 
slachtoffers het beste kunt bijstaan in lijn van 
onze beschermheilige. De avond eindigde met 
een oud Hawaïaans verzoeningsritueel 
(Ho’oponopono) om tot vergeving en heling  
te komen. De aanwezigen waren onder de 
indruk van Sara’s verhaal, het werk van de 
sGchGng en van de andere verhalen die Gjdens 
de avond gedeeld werden. Bij thee, koffie en 
paaseitjes werd nog wat nagepraat.  

Graag tot ziens bij een van de komende 
ac;viteiten in het Nicolaasjaar!  

contact:  
nicolaasjaar@nicolaas-parochie.nl  

Agenda Nicolaasjaar  
- 14 mei: Landelijke Nicolaasdag 

- 14 juni: inspiratie met Kristien Hemmerechts 

- 13 september: inspiratie met Christa Anbeek 

- 8 oktober: inspiratie met Wil Derkse 

In voorbereiding: 

- 6 december: Nicolaaslezing in de OBA 

- lezingen Ricus Dullaert & Inigo Bocken 

- inspiratie met Thomas Quartier                                                                                 
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