
NIEUWSBRIEF 17 juli 2022

‘Even bijpraten’

Hoewel onze nieuwsbrief een zomerstop kent, zijn er toch een aantal
zaken die ik graag nog even onder uw aandacht wil brengen.

Afscheid
Tot onze spijt heeft vrijwilligerscoördinator Gemma Crijns besloten haar
werkzaamheden voor de parochie stop te zetten. Met haar neemt ook
Jeroen Hoogenboom, die samen met anderen de livestream verzorgde,
afscheid als vrijwilliger.

Alle vrijwilligers zijn hier eerder al apart over geïnformeerd en zijn ook
met enkele bestuursleden en ondergetekende bij elkaar geweest.
Een probleem binnen de organisatie ligt aan dit vertrek ten grondslag.
Partijen die tegenover elkaar stonden, hebben elkaar helaas niet kunnen
vinden, ondanks pogingen van een ieder, en de bijzondere inzet van het
bestuur.
Gemma en Jeroen zijn degenen geweest die Nicolaas TV hebben
ontwikkeld en tot professionele hoogte hebben gebracht.
Gemma heeft als vrijwilligerscoördinator veel zaken in onze basiliek
aangestuurd en zij was daarbij ook een klankbord voor velen.
Ze heeft zeer veel uren aan onze basiliek gegeven. Velen van u kennen
haar tevens van het opgeven van uw aanwezigheid tijdens de vieringen
in corona tijd. Een niet eenvoudige taak voor Gemma en haar
kerkwachten, die in die tijd helaas vaak met het nodige onbegrip
geconfronteerd werden. Jeroen heeft eerder zijn sporen in de basiliek
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verdiend als kerkwacht en BHV assistent. We zijn hen beiden veel dank
verschuldigd en hopen voort te kunnen bouwen op hetgeen zij zo
zorgvuldig nalaten.
Een deel van de taken van Gemma wordt overgenomen door Lucia
Simao. Zij is te bereiken via het mailadres: administratie@nicolaas-parochie.nl

De stream hopen we vanaf 14 augustus weer te kunnen starten.

Laatste Evensong
Deze zaterdag (16 juli) vindt de laatste Evensong van dit seizoen plaats.
Dit keer met een gastkoor uit Engeland, het koor van Christ Church,
Southgate.  Een zeer goed koor dat Amsterdam aan doet om de
vieringen van dit weekend te verzorgen. De Evensong begint op de
gebruikelijke tijd, dus om 17.00 uur.

Televisiemis
Deze zondag (17 juli) is onze basiliek weer even de ‘nationale
parochiekerk.’ De viering zal rechtstreeks worden uitgezonden op NPO2.
Let u op de aanvangstijd van de viering, die is om 10.00 uur!

Voorafgaand aan de viering is het geloofsgesprek, dit keer met Vonne
van der Meer, één van onze gewaardeerde lectoren, die een boekje over
de sacramenten heeft geschreven. Dit n.a.v. gesprekken tussen haar en
pastoor Nico de Gooijer in 2009 over de zeven sacramenten.

Lezing
Op dinsdag 26 juli a.s. verzorgt Ricus Dullaert een lezing in het kader
van het Nicolaasjaar. Ricus Dullaert is sinds zij 21ste, 45 jaar nu
parochiaan van de Nicolaas. Hij heeft 30 jaar ervaring in het handelen en
taxeren van Ikonen en zal wat van zijn kennis delen. Heeft u zelf een
icoon en wilt u daar iets meer van weten dan mag u die meenemen.
Ricus zal iets vertellen over Nicolaas Ikonen vertellen, en omdat
Nicolaas bekend is vanwege het helpen van de armen, zal Ricus ook
iets vertellen over zijn werk voor de armen in Zuid Afrika waar hij sinds
21 jaar mensen die door Hiv/Aids getroffen zijn helpt. Het wordt een
interactieve lezing.

De lezing vindt plaats in de pastorie aan de Prins Hendrikkade 73 en
begint om 19.30 uur en duurt tot 21.00 uur. De toegang is gratis, wel is
er na afloop een collecte voor het goed doel. Na afloop kunt u ook
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Nicolaasbier en andere producten kopen waarvan de opbrengst
eveneens naar het goede doel gaat: hulp aan slachtoffers van seksueel
geweld. De

Van harte wens ik u een goede zomer! De eerstvolgende reguliere
Nieuwsbrief verschijnt weer op 14 augustus a.s.

Met een hartelijke groet,

Pastoor Eric Fennis
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