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‘Even bijpraten..’ 
pastoor Eric Fennis

Na een indrukwekkende pinksterviering waarin 
onze volwassenen zijn gedoopt en gevormd, is 
zondag de jeugd aan de beurt. Twee van hen wor-
den gedoopt en met nog zes anderen ontvangen 
zij het vormsel. Ze zijn daar door Caroline Kem-
ps goed op voorbereid. Mooi dat dit op de zondag 
gebeurt waarop de kerk Drievuldigheid viert en 
wij allemaal herinnerd worden aan onze doop, 
omdat deze ons werd toegediend in de naam van 
de Vader, Zoon en Heilige Geest. We zijn dage-
lijks met deze drie bezig, al is het maar als wij 
een kruisteken slaan of de psalmen bidden. Het 
feest van de Drievuldigheid is eigenlijk een on-
derstreping van de lange en indrukwekkende 
periode van veertigdagentijd tot en met Pinkste-
ren. Alles wordt in dit feest nog een keer samen-
gevat, en vooral hoe God in drie gedaanten met 
ons mensen bezig is geweest en nog! Want met 
name de kracht van de Heilige Geest mogen wij 
iedere dag opnieuw ervaren als de energie om ons 
(geloofs)leven vol te houden. Ik vraag uw gebed 
dan ook bijzonder voor onze jonge dopelingen en 
vormelingen dat zij, in de kracht van de Geest , 
mogen verder groeien tot evenwichtige mensen. 

Ook vraag ik uw gebed voor Jaider Sanchez die 
deze zaterdag in de kathedraal van Haarlem tot 
priester wordt gewijd, en voor alle andere kan-
didaten die in de andere bisdommen hun wijding 

op die dag zullen ontvangen. 

Eerder heb ik u bericht over het examen orgel van 
onze organist Jos Maters. Op 30 mei jongstle-
den is hij cum laude geslaagd met een 9! Een 
fantastische prestatie waar we Jos van harte mee 
feliciteren! 

Deze zaterdag ontvangen we de prijswinnaars 
van de kerstpuzzel van ons bisdomblad Samen 
Kerk. Door corona en andere omstandigheden 
was het nog niet eerder mogelijk. Naast een rond-
leiding door de kerk en een bezoek aan Museum 
Amstelkring, worden ze ook getrakteerd op een 
‘Amsterdamse borrel’. Leuk dat het bisdom voor 
onze Nicolaas heeft gekozen. 

Doop op 11 juni
Op zaterdag 11 juni wordt gedoopt Raphaël, zoon 
van Kyra, in aanwezigheid van familie en vrien-
den. Na afl oop vieren zij de opname van Raphaël 
in de kerk met een speciale taart, in de pastorie. 
We wensen Raphaël, zijn moeder en de peetou-
ders een mooi leven in verbondenheid met Jezus 
en de kerk. 
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Kinderen

   Het Nicolaasjaar 
Vieringen

Inspiratie-avond 14 juni 
‘Geef en je zal krijgen’ 

met schrijfster Kristien Hemmerechts

De Belgische schrijfster Kristien Hemmerechts 
houdt op dinsdag 14 juni de tweede inspiratie-
avond in de Sint Nicolaasbasiliek te Amsterdam.
Ze start vanuit het bekende verhaal van Sint Ni-
colaas en het graanwonder, dat te maken heeft 
met vrijgevigheid en armoedebestrijding. 

Hemmerechts zal eerst enkele gedachten formu-
leren bij de betekenis van bezit, liefdadigheid, 
gulheid en liefde. Ze put hierbij mede uit eigen 
ervaringen met dit thema in de lekengemeen-
schap Sant’Egidio. Vervolgens zal Kristien de 
deelnemers uitnodigen om die begrippen in hun 
eigen leven te onderzoeken.

Tijd: dinsdag 14 juni 2022 van 19:00 – 21:00 uur
Plaats: Nicolaasbasiliek, Prins Hendrikkade 73, 
Amsterdam

Aanmelden:nicolaasjaar@nicolaas-parochie.nl

Kosten: vrijwillige bijdrage ten bate van Toge-
ther We Rise, het goede doel van het Nicolaasjaar
Meenemen: pen en papier

Kleine Nicolaas op zondag 12 juni
Aanvang 10:30 uur

in de Nicolaaszaal van de Basiliek (of online via 
een Zoom-link: dan aanmelden bij Lucia, op 
tel. 06 43 89 01 96 (inspreken, appen of sms).

Deze zondag vieren we het feest van de Heilige 
Drie-eenheid en volgende week is het Sacra-
mentsfeest. 

We lezen uit het Evangelie van Johannes 16,12-
15:
In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: Nog veel 
heb Ik u te zeggen, maar gij kunt het nu niet ver-
dragen. Wanneer Hij echter komt, de Geest der 
waarheid, zal Hij u tot de volle waarheid brengen; 
Hij zal niet uit zichzelf spreken, maar spreken al 
wat Hij hoort en u de komende dingen aankondi-
gen.Hij zal Mij verheerlijken, omdat Hij aan u zal 
verkondigen wat Hij van Mij ontvangen heeft.Ik 
zei dat Hij aan u zal verkondigen wat Hij van Mij 
ontvangen heeft, omdat al wat de Vader heeft het 
mijne is.

Evensong en Vespers
Evensong

Zaterdag 11 juni, 17:00 uur: voor info zie 
hierboven; voor de gezangen zie pagina 4 van 
deze nieuwsbrief.

Gregoriaanse vespers
Zondag 12 juni, 17:00 uur: Tweede vespers van 
Trinitatis o.l.v. Laine Tabora

https://www.gregoriaanskoor.nl

Open Monumentenweekend Grootste 
Museum van Nederland

Zaterdag 11 en zondag 12 juni:

Speciaal voor godshuizen die samen Het Grootste 
Museum van Nederland vormen is er dit week-
end een Open Monumentenweekend. 
Als basiliek nemen we deel met rondleidingen 
op zaterdag 11 juni om 13.00 en om 14.00 uur. 
Maar misschien is het voor u een mooie gelegen-
heid om bijvoorbeeld de Portugese Synagoge 
in onze stad te bezoeken, of een van de andere 
prachtlocaties van het Grootste Museum, zoals 
de kathedraal in Haarlem, of de basiliek in 
Oudenbosch, of de synagoge in Enschede. 

Het gehele programma:
https://www.grootstemuseum.nl/nl/campagnes/open-
monumentendag-special/
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Overige informatie 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 mogelijk. 

Tijdens de openingstijden is ook de winkel in de kerk 
geopend. Echter niet tijdens de 12:30 uur viering.

Ons’Lieve Heer op Solder

Het museum heeft de komende maanden een speci-
aal aanbod voor families met jonge kinderen om onze 
lieveheersbeestjesspeurtocht uit te proberen en te eva-
lueren. 

Met een speciale familieroute kun je met het hele ge-
zin het museum beleven met alle zintuigen. In ver-
schillende ruimtes van het 17e-eeuwse grachtenpand 
met woonhuis en een echte kerk op zolder, test je een 
paar familie-opdrachten die je uitdagen om op een an-
dere manier te kijken en het museum te ontdekken. 
Onderweg gebruik je de ‘Lilliput kit’, een doosje met 
materialen die je nodig hebt bij de opdrachten.

Voor verdere informatie: 

https://opsolder.nl/kom-je-onze-nieuwe-familietour-testen/

Geloof in de opera
Twee avonden over 

Stockhausens operacyclus ‘Licht’ 
met diaken Rob Polet.

In ‘Het Plein van Siena’, een spiritueel centrum in de 
Rivierenbuurt, geeft Rob Polet binnenkort twee cur-
susavonden. In het leven van componist Karlheinz 
Stockhausen stond het geestelijke en religieuze cen-
traal. In zijn composities klonk dat ook steeds explicie-
ter door. Zijn opera-cyclus ‘Licht’ is een hoogtepunt 
in zijn oeuvre. Het bestaat uit zeven avondvullende 
opera’s. Hoofdpersonen zijn Michaël, Eva en Lucifer. 
Deze verbeelden krachten die ons omringen en die we 
allemaal wel kennen: het goede en strijdende tegen 
het kwaad, het alles verbindende van de oermoeder en 
het kwaad dat de schepping wil verstoren. Deze drie 
komen doorheen de cyclus op indringende manier met 
elkaar in confl ict of ze werken juist samen. Het is een 
kosmisch drama, dat veel ontleent aan de christelijk 
traditie.  Naast hele aardse scenes is het heelal decor 
van de opera’s. Het einde is een lofzang op de gehele 
schepping. Theoloog en diaken Rob Polet wijdt u in, 
in de rijkdom van dit werk waarbij er natuurlijk naar 
hoogtepunten gekeken en geluisterd zal worden.
Plaats: Plein van Siena, Rijnstraat 109 hs   

Wanneer:  wo 15 juni en wo 29 juni, 19:30 uur

Kosten: € 9,-       
   
Aanmelden: info@pleinvansiena.nl



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 NicolaasTV

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

Voorganger zondag 12 juni, 10:30 uur, met 
Doop en Vormsel:
pastoor Eric Fennis, diaken Rob Polet

Voorganger zondag 19 juni, 10:30 uur:
pater Simon Evers OSB

Zaterdag 17:00 uur: Evensong 

Zondag 17:00 uur:  gregoriaanse Vespers 

Zondag 12 juni, 17:00 uur: Tweede vespers van  
Trinitatis o.l.v. Laine Tabora

Liturgische muziek 

Evensong, zaterdag 11 juni 17:00 uur:
Cappella Nicolai
Tchaikovsky Hymn to the Trinity
Preces & Responses: Rose
Offi  ce Hymn: O Trinity of blessed Light O LUX 
BEATA
Psalm 8: Domine, Dominus noster (Lawes)
Canticles: Stanford in A
Stainer I saw the Lord
Hymn: Holy, Holy, Holy NICAEA

Zondag 12 juni, 10:30 uur:
Basilica Consort
Rheinberg Cantus Missae in Es
A. Gabrieli O lux beata Trinitas
Brightwell O sacrum convivium

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) 


