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‘Even bijpraten..’ 
pastoor Eric Fennis

Deze zondag, 15 mei, wordt in Rome pater Titus 
Brandsma heilig verklaard. Deze pater Carmeliet 
heeft als journalist niet willen zwijgen tegenover 
het Nazi-regime dat ook Nederland in de jaren 
40 teisterde. Hij was niet bang zijn mening te 
verkondigen en op te komen voor vrijheid en ge-
rechtigheid. Na zijn arrestatie en eerst gevangen 
te hebben gezeten in Scheveningen werd pater Ti-
tus overgebracht naar concentratiekamp Dachau. 
Iedereen die pater Titus heeft meegemaakt in die 
periode was onder de indruk van zijn gelijkmoe-
digheid, geduld en zijn grote Godsvertrouwen. 
Hij heeft er velen mee gesteund en bemoedigd en 
vele getuigenissen over hem zijn op papier vast-
gelegd. Hij is in Dachau fl ink gemarteld, maar 
wilde geen medelijden. In zijn brillenkoker be-
waarde hij een klein stukje van de geconsacreer-
de hostie en kon zo tegen zij beulen zeggen:‘Ik 
weet wie ik bij mij draag.’ 
Zondag vieren we in dankbaarheid zijn leven en 
dat wat hij voor zovelen heeft betekend. En we 
hopen dat pater Titus naast zijn heiligverklaring 
ook tot beschermheilige (patroon) van de journa-
listen mag worden uitgesproken. 

Deze zondag worden ook de geloofsleerlingen, 
die zich voorbereiden op hun toetreding tot de 
Kerk, gezalfd met de olie van de geloofsleer-
lingen. Zij worden daarmee opgenomen onder 
de doopkandidaten. Samen met enkelen die nog 

gevormd moeten worden, zullen zij het sacra-
ment van het doopsel en vormsel met Pinksteren 
ontvangen. Van harte wensen wij hen een goede 
voorbereidingen op deze mooie en belangrijke 
stap. 

Afgelopen woensdag mocht ik twee groepen van 
pabo-studenten ontvangen in de pastorie en in de 
kerk. In het kader van hun opleiding tot docent 
was er ook gelegenheid om in Amsterdam kennis 
te maken met verschillende kerkgenootschappen 
en religieuze stromingen. Na eerst een gesprek 
van ruim een uur, bezocht ik met hen de kerk 
en ook daar werden talloze vragen gesteld. Aan 
de ene kant is het jammer dat men zo weinig tot 
niets meer weet van het christendom (hetgeen de 
studenten ook zelf toegaven), aan de andere kant 
waren ze enorm geïnteresseerd en stelden ze hele 
goede vragen. Vóór de corona-pandemie kwa-
men er regelmatig groepen studenten onze kerk 
bezoeken. Dit wordt nu weer opgepakt en bin-
nenkort kunnen we studenten uit Hoorn welkom 
heten. 

Deze zondag, 15 mei, wordt ook de consultatie 
rond het Synodaal proces afgesloten met een fees-
telijke vesperviering in de St. Bavo Kathedraal te 
Haarlem. De bisschop nodigt iedereen uit daarbij 
aanwezig te zijn. De viering begint om 15:00 uur 
en is ook live via Kathedraal TV te volgen.   
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De Kleine Nicolaas

Op Nicolaas TV zijn naast de livestreams van 
de reguliere vieringen nu ook 

de avondwake voor mgr. Joop Stam:

https://www.youtube.com/watch?v=KVv7nvbwYxI

en de uitvaart van mgr. Joop Stam te zien:

https://www.youtube.com/watch?v=RG4TiAp2e5g

Vrijwilligers in Beeld

Alle zes afl everingen van Vrijwilligers in Beeld 
kunt u terugzien door op het tabblad
‘Community’ te klikken, rechtsonder het Nico-
laaslogo van ons YouTube-kanaal NicolaasTV. 

Kinderen

Vieringen

Evensong en Vespers
Evensong

Zaterdag 14 mei 17:00 uur; voor de gezangen 
zie pagina 3 van deze nieuwsbrief.

Gregoriaanse vespers
Zondag 15 mei 17:00u: Vespers van de Vijfde 
zondag van Pasen o.l.v. Laine Tabora

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

Openingstijden Nicolaasbasiliek 

• maandag en zaterdag van 12:00 – 15:00 uur
• dinsdag t/m vrijdag van 11:00 – 16:00 uur, op 
woensdag tot 18:00 uur.

Tijdens de openstelling vindt dagelijks om 12:30 
uur de eucharistieviering plaats. Gedurende de 
viering is er geen bezichtiging van de kerk mo-

Zondag 15 mei, aanvang 10:30 uur.
Je bent welkom in de Nicolaaszaal van de 
Basiliek of online via de Zoom-link.

Deze zondag staat in het teken van Liefde. 
Liefde van en voor Jezus en liefde voor elkaar.

Mei-maand Mariamaand
De meimaand is vanouds de Mariamaand. Ook 
deze maand willen we haar extra aandacht geven 
met onze kids. Hoe kan dat mooier dan door sa-
men de rozenkrans te bidden. Alle kinderen die 
mee willen doen krijgen een eigen rozenkrans.

Als je mee wilt doen via Zoom, graag even aan-
melden bij Lucia, coördinator Kleine Nicolaas,
tel. 06 43 89 01 96 (inspreken, app of sms.
Je ontvangt dan een linkje voor toegang en ver-
dere informatie.



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

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

Voorganger zondag 15 mei, 10:30 uur: 
pastoor Eric Fennis

Voorganger zondag 22 mei, 10:30 uur: 
pastoor Eric Fennis

Zaterdag 17:00 uur: Evensong 

Zondag 17:00 uur:  gregoriaanse Vespers 

Zondag  15 mei, 17:00 uur: Vespers van de Vijf-
de zondag van Pasen o.l.v. Laine Tabora

Zondag 22 mei, 17:00 uur: Vespers van de Zes-
de zondag van Pasen o.l.v. Rens Tienstra

Woensdag 25 mei, 20:00 uur: Metten van He-
melvaart, o.l.v. Rens Tienstra

Liturgische muziek 

Evensong, zaterdag 14 mei, 17:00 uur:
Cappella Nicolai
Walton Set me as a seal upon thine heart
Responses: Richard Shephard
Offi  ce Hymn: Give me the wings of faith SAN 
ROCCO
Psalm 113 Laudate, pueri
Canticles: Stanford in G
Anthem: Ireland Greater love hath no man
Hymn: O Jesus, I have promised WOLVERCO-
TE

Zondag 15 mei, 10:30 uur:
Basilica Consort  
Guerrero Missa Simile est regnum
Guerrero Simile est regnum
Johnson Dum transisset Sabbatum

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.

3

            QR-code (voor donaties) 


