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NIEUWSBRIEF 21 augustus 2022 
 
‘Even bijpraten’  
 
Deze zondag voert de liturgie ons naar de vraag: ‘Zijn het er weinig die gered 
worden?’ De vraag wordt aan Jezus gesteld en die geeft een heel helder antwoord.  
En in zijn antwoord probeert hij allereerst af te rekenen met wat wij nu de 
nieuwsgierige praatcultuur noemen. Het gaat er namelijk niet om of het er veel of 
weinig zijn. Neen, zegt Jezus: het gaat om jou en Mij! ‘Spant u tot het uiterste toe in 
om door de nauwe deur binnen te komen.’ Jezus wil geen discussie beginnen, Hij 
neemt het woord om daardoor ons daadwerkelijk te hulp te komen. 
Luisteren naar elkaar is een groot goed. En het is belangrijk om wat men beluisterd 
heeft bij zich te houden ten bate van degene die zichzelf blootgegeven heeft, zijn of 
haar probleem geopenbaard. In onze kerken mag luisteren vooral betekenen: 
openstaan voor het Woord van God. Niet uit nieuwsgierigheid, maar uit verwondering 
voor de diepe betekenis die deze woorden hebben. En om ons leven af te stemmen 
op wat wij door die woorden horen.   
 
Laatste orgelconcert in de zomerserie 
 
Aanstaande woensdag 24 augustus is het laatste orgelconcert in de zomerserie die 
dit jaar in het teken stond van onze veel te vroeg overleden muziekdirecteur Michael 
Hedley. Organist Glen Dempsey zal de orgelserie woensdag besluiten. Glen was 
enkele jaren geleden assistent organist in onze kerk en is thans organist in Ely 
Cathedral in Engeland. Hij zal o.a. werken spelen van H. Parry, J. van Ootmerssen, 
J.S. Bach en J. Reubke. Het concert begint om 20.15 uur.  
 
Veel dank aan de Stichting Muziek in de Nicolaas voor de wederom perfecte 
organisatie van deze indrukwekkende orgelzomer!  
 
 
Pastoor Eric Fennis       
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Overige informatie 
 
Kinderen 
 
Op zondag 4 september gaat in de Sint Nicolaasbasiliek een nieuwe 
Communiegroep van start.  
De Communiegroep komt eenmaal per twee weken bijeen, op zondag van 10.30 tot 
11.30 (tijdens de Heilige Mis), in de pastorie (Nicolaaszaal). 
Van september tot de kerstvakantie valt de nieuwe Communiegroep samen met de 
Kindercatechese, voor kinderen vanaf 8 jaar. Behalve communicanten zijn in deze 
periode dus ook kinderen welkom die (nog) geen communie doen, of die dit al 
gedaan hebben. We lezen in deze maanden verhalen uit het Oude Testament. 
Vanaf januari 2023 worden de groepen  gesplitst: de communicanten gaan in hun 
eigen groep verder met voorbereiding op de Eerste Communie, en de 
Kindercatechese gaat verder als zelfstandige groep. 
Informatie over of opgeven voor de nieuwe Communiegroep kan via 
jennyhdankbaar@gmail.com 

Zegt het voort, er zijn nog plaatsen vrij! 
 

 
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 (alleen niet in augustus)  
 
Zondag: 10:30 uur: eucharistieviering 
 
Voorgangers zondag 21 augustus: Pater J. Stuyt SJ 
Voorgangers zondag 28 augustus: Pater W, Biemans SJ  
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Liturgische muziek  
 
De gregoriaans vespers starten weer op zondag 4 september a.s.  
 
De Choral Evensong start weer op zaterdag 17 september.  
 
Zondag 14 augustus, 10:30 uur     Cantores 
 
Livestream Heilige Mis 
De uitzending van de vieringen op Nicolaas TV wordt vanaf zondag 4 september a.s. 
hervat.  
 


