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NIEUWSBRIEF 19 juni 2022 
 
‘Even bijpraten’  
 
Deze nieuwsbrief heeft tijdelijk even een andere lay out. Gemma Crijns die altijd zo mooi de 
opmaak verzorgt is even met vakantie. Maar de informatie is er niet minder om!   

 
Deze zondag vieren we het laatste kerkelijke hoogfeest van dit seizoen, het hoogfeest van 
Sacramentsdag. We willen de Heer danken, dat Hij bij ons heeft willen blijven onder de gedaanten 
van brood en wijn. Hij nodigt ons uit om Hem te gedenken, als wij samenkomen rond het altaar om 
de Eucharistie te vieren. Het feest van deze zondag verplaatst ons naar de zaal van het Laatste 
Avondmaal op de vooravond van Jezus’ lijden. Maar deze avond werd te zeer overschaduwd door 
het naderende lijden. Voor feest vanwege de Eucharistie was er natuurlijk geen stemming. 
Dezelfde avond gaat Jezus naar de Hof van Olijven. Daar zweet Hij bloed en tranen. Daar immers 
vond ook de gevangenneming plaats. Het was ook de avond van het verraad door Judas en de 
verloochening door Petrus. Wat toen niet mogelijk was, willen we op deze zondag als het ware 
inhalen: wij willen heel bijzonder uitdrukking geven aan onze dank en eerbied om zijn liefde tot het 
uiterste toe. 
 
Sinds twee jaar is het ook weer mogelijk om de sacramentsprocessie te houden. Deze start 
zondag om 12.30 uur vanuit de O.L. Vrouwekerk aan de Keizersgracht.  
Onze bisschop zal het H. Sacrament dragen en u allen bent uitgenodigd mee te lopen of 
aanwezig te zijn in de kerk als de processie na een klein half uur weer terug komt in de kerk. Een 
prachtig getuigenis op straat, laten we hopen en bidden dat het vele harten mag raken.  
 
    
 

Kinderen 

 
Kleine Nicolaas zondag 19 juni  
Aanvang 10:30. Je bent welkom in de Nicolaaszaal van de pastorie. 
 
Deze zondag vieren we het Hoogfeest Heilig Sacrament  
Jezus geeft zichzelf als voedsel voor de honger naar vrede en liefde.  
Verder komt de sacramentsprocessie voorbij (;  
Wat betekent het en waarom een processie?  
Daar gaan we het over hebben.  
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Oecumene: Keti Koti 2022 
Vrijdagochtend 1 juli 2022 
10.30 uur – 12.30 uur 
 
Feestelijke viering en goede gesprekken 
 
Koningskerk, Oswaldstraat 1, Amsterdam-Watergraafsmeer 
 
 
Het onrecht in het trans-Atlantische slavernijverleden en de traumatische doorwerking ervan tot op 
de dag van vandaag verwerken we samen, zwart en wit.  
In deze openbare kerkdienst putten we daartoe hoop en geloof uit de bijbel en uit Surinaamse, 
Antilliaanse en Nederlandse liederen.  
We vieren, we eten en we praten met elkaar.  
 
Wij nodigen u van harte uit aan deze ochtend deel te nemen. 
Uw aanmelding stellen wij op prijs, via slavernijverleden@gmail.com 
 
Wan  switi  Manspasi! 
 
Initiatiefnemer: Werkgroep Heilzame Verwerking Slavernijverleden voor wit en zwart.  
Organisatoren:  
-Evangelische Broedergemeente Amsterdam Stad en Flevoland  
-Evangelisch-Lutherse gemeente Amsterdam,  
-Protestantse Kerk Amsterdam – Muiderkerk 
Informatie: ds Clifton Walker, 06 12889602 https://slavernijerfenis.com   
 
 
 
 
 

Overige informatie 
 
Openingstijden Nicolaasbasiliek (Open Basiliek) in juni 2021 
Van dinsdag t//m vrijdag: 11:00 – 16:00 u. Op maandag en zaterdag: 12:00 – 15:00 u 
 

QR-code  (voor donaties) 
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Overzicht Vieringen 

 
Maandag t/m zaterdag: 12:30 uur eucharistieviering  
(op woensdag, donderdag 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) 
 
Voorgangers zondag 19 juni: Pastor Simon Evers 
Voorgangers zondag 26 juni: Pater B. Frie, met Diaken R. Polet  
 

 
Liturgische muziek  
 
Zaterdag 18 juni, 17:00 uur Chorale 
A Sing of wisdom Stanford 
Office Hymn: Disposer Supreme and Judge of the earth 
Psalm 107 
Ireland in F 
O for a closer walk with God Stanford 
Hymn: Thine arm, O Lord, in days of old  
 
Zondag 20 juni, 10:30 uur Basilica Consort 
Missa Brevis Stanford 
Ave verum Mawby 
Tantum Ergo Henschel 
 
Zondag 19 juni, 17:00 uur: Vespers van Sacramentsdag, o.l.v. Rens Tienstra 
 
Zondag 26 juni 17:00 uur: Vespers van de Dertiende zondag, o.l.v. Rens Tienstra 
                                             (Dit is tevens de laatste vespers van het seizoen, in 
                                              september worden de vespervieringen weer hervat)  
 
Livestream Heilige Mis 
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 plaatsnemen op de bidstoelen in de linker zijbeuk van de 
kerk. 
  
Internet streaming of Mass 
Please note that our church services are livestreamed 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. 


