
NIEUWSBRIEF 3 juli 2022

‘Even bijpraten’

Met dat de juli maand begonnen is loopt ook het kerkelijk werkseizoen af. Nog even
en de kinderen krijgen vakantie. Er wordt wat minder vergaderd en alles mag
hopelijk op een rustiger tempo. Even op adem komen, dat leerde Jezus zijn
leerlingen al toen ze terug kwamen van hun reizen. Deze zondag lezen we dat ze
door Hem op weg gestuurd worden, twee aan twee, naar alle steden en dorpen
waar Hij van plan was heen te gaan. Maar als zeterug komen, vol van alle indrukken
en verhalen, maant Hij hen tot rust. Het liefst op een stille plek waar ze tot bezinning
kunnen komen. Daartoe worden wij in deze zomermaanden ook toe uitgenodigd. En
of we nu ver weg gaan of dicht bij huis blijven; we mogen deze momenten tot ons
nemen en opladen om straks weer een nieuw werk- en kerkseizoen tegemoet te
gaan.

Bestuur
Ik ben blij dat ik u onze nieuwe penningmeester mag voorstellen; de heer Onno
Baneke.Zijn voordracht is door het bisdom bekrachtigd in een benoeming door de
bisschop.Afgelopen woensdag heeft hij de eerste bestuursvergadering
meegemaakt. Onno is eengoede bekende in Amsterdam en ook als penningmeester
actief in de Obrechtparochie.Hij heeft ook zitting in het bestuur van de Stille
Omgang en is in andere stichtingen actief.Onno is gehuwd en vader van twee
kinderen. Hij is werkzaam bij Bank ten Cate inAmsterdam. We zijn erg blij met zijn
toetreden tot ons bestuur, mede vanwege zijnfinanciële expertise en brede kennis
van de katholieke kerk. Wij wensen Onno eenvruchtbare bestuursperiode.

Doop
Afgelopen zaterdag werd gedoopt in de basiliek: Bear Pax Alexander, zoon van
Babette enRaymond. Bear is al twee jaar oud maar vanwege de coronatijd hadden
de ouders gewacht met de doop totdat familie en vrienden weer onbekommerd
aanwezig konden zijn. Bear is broer van Julienne, die een aantal jaren geleden al is
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gedoopt in de basiliek. We wensenBabette, Raymond, Julienne en Bear van harte
Gods zegen over hun gezinsleven.

Huwelijk
Aanstaande maandag hoopt Jonas van Tol in het huwelijk te treden met Mathilde
Wantenaar. Jonas zit namens de Papegaai in ons parochiebestuur en is aldaar erg
actief,vooral in de muziek. Zij trouwen echter in onze basiliek en dat belooft, mede
door de prachtige zang, een hele mooie viering te worden. Wij wensen hen een
prachtige dag toe en natuurlijk alle goeds en zegen over hun verdere leven samen.

Concerten
Verder vraag ik nog uw aandacht voor de Orgelzomer in onze basiliek, waarover u
als bijlage een overzicht hebt gekregen. Deze orgelzomer zal in het teken staan van
onze veel te vroeg overleden muziekdirecteur Michael Hedley.
Ook treft uw hierbij aan de poster van Les Petits Chanteur de Sainte-Croix de
Neuilly, beter bekend als het Parijs Jongenskoor, dat op vrijdag 15 juli a.s. een
concert in onze kerk zal verzorgen. Een koor met een uitzonderlijk hoge kwaliteit. U
bent van harte welkom!

Evensongs
Op zaterdag 9 juli zal er een gezamenlijke Evensong zijn van de Cappella Nicolai en
de Chorale. Dit als afsluiting van hun koorseizoen.
Op zaterdag 16 juli is de laatste Evensong met als gastkoor Christ Church Choir
Southgate. Zij zullen ook op 17 juli de eucharistieviering verzorgen.

Televisiemis
Op zondag 17 juli a.s. wordt onze viering weer rechtstreeks uitgezonden op NPO 2!
Let u goed op de aanvangstijd van de viering? Die is om 10.00 uur!
In het voorafgaande geloofsgesprek zal Vonne van der Meer spreken over de
sacramenten. Dit n.a.v. een boekje hierover dat pas gelden van haar hand is
verschenen.

Stream
Het streamen van de vieringen op zondag en door de week zal gedurende de
zomermaanden stoppen. Vanaf zondag 14 augustus hopen we weer ‘in de lucht’ te
zijn.

Nieuwsbrief
Dit is de laatste nieuwsbrief van dit seizoen. We gaan even met ‘zomerpauze.’ Ook
de nieuwsbrief start weer vanaf 14 augustus a.s.
Rest mij u, mede namens collega Rob en het bestuur u van harte een hele mooie

Pastoor Eric Fennis
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Kinderen

Kleine Nicolaas zondag 3 juli
Aanvang 10:40. Je bent welkom in de Nicolaaszaal van de pastorie.
Deze zondag: In het evangelie van deze dag vraag Jezus om arbeiders.
Wat is de taak van deze arbeiders?

Overige informatie

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

QR-code  (voor donaties)

Overzicht Vieringen

Maandag t/m zaterdag: 12:30 uur eucharistieviering

Woensdag: aansluitend aan de mis is er Uitstelling H. Sacrament en
Rozenkransgebed Dit vervalt in de maand augustus!

Zondag: 10:30 uur: eucharistieviering

Voorgangers zondag 03 juli: Pastoor E. Fennis, met diaken R. Polet
Voorganger zondag 10 juli: Pater B. Frie SJ
Voorgangers zondag 17 juli: Pastoor Fennis, met diaken R. Polet (TV Viering 10.00
uur!)

Liturgische muziek

Zaterdag 2 juli 17.00 uur
Now the green blade riseth Lindley
Reponses Radcliffe
Psalm 66
Jackson in G
All creatues of our God and King (Archer)
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De Evensongs gaan door t/m zaterdag 16 juli a.s. Daarna starten ze weer op zaterdag
17 september.

Zondag 3 juli, 10:30 uur Basilica Consort
Missa Spem in alium Palestrina
Populum humilem Palestrina
Ave verum corpus Lassus
Gustate et videte Isaac
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