
NIEUWSBRIEF  8 mei 2022

‘Even bijpraten..’ 

pastoor Eric Fennis

Op 4 mei jongstleden ontvingen we het droe-
ve bericht van het overlijden van Mgr. Joop 
Stam, oud-deken van Amsterdam en oud-pas-
toor van onze Nicolaasparochie. Joop is 87 jaar 
geworden en was in afwachting van een nieuwe 
hartklep. Zij hart bleek te zwak en hij heeft de 
operatie helaas niet gehaald. Joop was een be-
vlogen priester die in de jaren van het Concilie 
en daarna probeerde de tekenen van de tijd te 
verstaan door er te willen zijn voor de mensen 
die aan zijn pastorale zorg waren toevertrouwd. 
Eerst als bedrijfsaalmoezenier en later in de pa-
rochiële zielzorg. Hij deed dat bescheiden en met 
een groot pastoraal hart. Bij gelegenheid van zijn 
afscheid als deken van Amsterdam verscheen er 
over hem een boekje met als veelzeggende titel: 
‘Ik loop hier stage.’ Zo beleefde hij zijn pasto-
raat, omdat hij zoveel van mensen leerde. Hoe-
wel niet geboren in Amsterdam, kende hij wel de 
Amsterdamse humor die hem op de been hield in 
de soms moeilijke processen die hij als pastoor 
en later als deken moest begeleiden. Hij kende de 
geschiedenis van het bisdom en was daarom voor 
veel collega’s de wijze priester bij wie je om raad 
kon vragen. Loyaal naar paus en bisschoppen, en 
met een pastoraat op maat. Een man met een na-
tuurlijk gezag, trouw aan de eucharistie, aan het 
getijdengebed en aan Maria tot wie hij graag bad. 
Bij gelegenheid van zijn 60-jarig priesterjubile-
um is een mooi interview met Joop verschenen 
op Nicolaas TV. Een eerlijk beeld van wie hij in 
al die jaren wilde zijn als priester. Hij was trou-
wens ook geen onbekende op de nationale televi-
sie. Heel wat jaren heeft hij vanuit onze Nicolaas 
in Amsterdam te televisiemissen verzorgd. Joop 
had alle wensen rond zijn uitvaart al zorgvuldig 

beschreven. Daarin komt zijn geloof in de ver-
rezen Heer zeer tot uitdrukking .
We verliezen in hem een bijzondere priester en 
een fi jn mens. Dat hij nu mag rusten in vrede. 

Op donderdag 12 mei is er om 19:00 uur een 
korte avondwake voor Joop in onze basiliek. 
Aansluitend is er gelegenheid afscheid van hem 
te nemen.

Op vrijdag 13 mei vindt om 10:30 uur de pon-
tifi cale uitvaartviering plaats waarin op verzoek 
van Joop onze bisschop voorgaat. Aansluitend is 
de begrafenis op Begraafplaats Sint Barbara. 

Beide vieringen worden ook via Nicolaas TV 
uitgezonden:
Avondwake: https://youtu.be/KVv7nvbwYxI
Uitvaart: https://youtu.be/RG4TiAp2e5g
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De Kleine Nicolaas

Overige informatie

Op Nicolaas TV zijn naast de livestreams van 
de vieringen de volgende recente 

video’s te zien 

Vrijwilligers in Beeld
Een serie van 6 afl veringen over vrijwilligers in 
onze kerk. De laatste afl evering, afl evering 6 met 
Hans, An en Dick staat nu online:

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

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

tattoo Henk Schiff macher

Kinderen

Vieringen

Evensong en Vespers
Evensong

Zaterdag 7 mei, 17:00 uur; voor de gezangen 
zie pagina 3 van deze nieuwsbrief.

Gregoriaanse vespers
Zondag 8 mei, 17:00u: Vespers van de Vierde 
zondag van Pasen o.l.v. Rens Tienstra

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

Landelijke Nicolaasdag in de basiliek 
14 mei aanstaande

U kunt zich nog aanmelden voor deze speciale 
dag met medewerking van het Russissch Ortho-
doxe koor, Ons’ Lieve Heer op Solder, Marcus 
Vankan en restaurant de Kroonprins.Dit kan tot 
10 mei door een mail te sturen naar: 

nicolaasjaar@nicolaas-parochie.nl

Graag aangeven of wilt deelnemen aan lunch, 
rondleiding kerk of Ons’ Lieve Heer op Solder.

Alle informatie over de dag  zie de website: 
www.nicolaas-parochie.nl

Zondag 8 mei, aanvang 10:30 uur 
Je bent welkom in de Nicolaaszaal van de Basi-
liek of online via de Zoom-link.

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 door samen 
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). 

Openingstijden Nicolaasbasiliek 

• maandag en zaterdag van 12:00 – 15:00 uur
• dinsdag t/m vrijdag van 11:00 – 16:00 uur

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



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 8 mei, 10:30 uur: 
pater Ben Frie sj

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

Zaterdag 17:00 uur: Evensong 

Zondag 17:00 uur:  gregoriaanse Vespers 

Zondag 8 mei, 17:00 uur: Vespers van de Vierde 
zondag van Pasen o.l.v. Rens Tienstra

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

Liturgische muziek 

Evensong, zaterdag 7 mei, 17:00 uur:

Nicholas Chorale
Handel He shall feed his fl ock (Messiah)
Responses: Radcliff e
Offi  ce Hymn: Thine forever, God of Love NE-
WINGTON
Psalm 100 Jubilate Deo
Canticles: Stanford in B fl at
Anthem: Sommervell The King of Love my 
shepherd is
Hymn: Now thank we all our God NUN DAN-
KET ALLE GOTT

Zondag 8 mei, 10:30 uur:
Basilica Consort  
Isaac Missa Solenne (Kyrie)
Isaac Missa Paschalis (Agnus Dei)
Cappillas Alleluia! Dic nobis Maria
Taverner 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.
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            QR-code (voor donaties) 


