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NIEUWSBRIEF 18 september 2022 
 
‘Even bijpraten’  
 
 
 
Deze zaterdag verleent onze Nicolaasbasiliek gastvrijheid aan allen die Koningin 
Elizabeth II willen gedenken. Veel Britten zijn woonachtig en werkzaam in 
Amsterdam en het is mooi haar heengaan in breed oecumenisch verband te kunnen 
gedenken. Hoewel Koningin Elizabeth niet ons staatshoofd was, is zij voor velen een 
voorbeeld geweest en rouwt een groot deel van de wereld om haar heengaan. 
 
Maar zondag zijn we weer ‘onder ons’ en vieren we de liturgie van de 25ste zondag 
door het jaar. Ons koor is weer op volle sterkte terug en na afloop treffen we elkaar 
om het nieuwe werkjaar ook informeel te starten.  
 
‘Gij kunt niet God dienen en de mammon,’ Het is de duidelijke stellingname die Jezus 
ons in het evangelie voor zal houden. God en de mammon zijn elkaars 
tegengestelden. De mammon staat voor geld, voor eigenbelang, God staat voor 
dienen van de naaste, eerst de ander. Het is een constante balans vinden in hoe 
hiermee om te gaan, omdat we ook niet zonder geld en goed kunnen. Maar hoe 
behandel je de ander: als winstobject te eigen bate of als een medemens die je 
liefhebt en met eerbied bejegent?  
De liturgie van deze zondag nodigt ons uit daar over na te denken.  
 
 
 
Pastoor Eric Fennis 
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Herdenking Koningin Elizabeth II 
 
In verband met het overlijden van Koningin Elizabeth II zal er op zaterdag 17 
september a.s. een bijzondere Choral Evensong zijn in haar gedachtenis. Deze 
bijzondere viering begint om 17.00 uur en wordt rechtstreeks op NPO 2 uitgezonden. 
De uitzending wordt herhaald op zondag 18 september om 12.30 uur.  
Ook is er gelegenheid achter in de Basiliek een condoleance register te tekenen. 
Dit kan gedurende de momenten dat de kerk geopend is. Het register zal na de 
staatsbegrafenis overhandigd worden aan de ambassade van het VK in Den Haag.  
 
Nieuwjaarsreceptie zondag 18 september 
 
Het is al weer ruim tweeënhalf jaar geleden dat we elkaar als parochianen informeel 
hebben ontmoet en het glas geheven. De laatste keer was de nieuwjaarsreceptie in 
2020. Omdat we niet weten hoe het de komende winter gaat worden heeft het 
bestuur besloten om het werkjaar te openen met een informeel samenzijn in De 
Kroonprins, en wel deze zondag, 18 september a.s. aansluitend aan de mis.  
U bent allen van harte welkom!!  
 
 

Lezing Christa Anbeek 
 
Hoogleraar en theoloog Christa Anbeek houdt op dinsdag 20 september van 19.30 
tot 21.00 uur, in het kader van het Nicolaasjaar, de derde inspiratieavond in onze 
Basiliek. Ze start vanuit het bekende verhaal van Nicolaas en de kinderen in het 
pekelvat; vermoord door een herbergier en door Nicolaas weer tot leven gebracht.  
Christa Ansbeek zal iets vertellen over ‘contrastervaringen’, ervaringen waarin de 
kwetsbaarheid van het leven zichtbaar wordt, bijvoorbeeld verlieservaringen, 
waardoor je op jezelf wordt teruggeworpen. Ze put hierbij uit haar ervaringen als 
geestelijk verzorger, maar ook uit ervaringen uit haar eigen leven. 
 
Dinsdag 20 september van 19.30 uur tot 21.00 uur 
Pastorie Nicolaasbasiliek, Prins Hendrikkade 73 te Amsterdam 
Aanmelden via: nicolaasjaar@nicolaas-parochie.nl 
Kosten: vrijwillige bijdrage ten bate van Stichting Together we Rise.  
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Kinderen 
 
Op zondag 25 september gaat in de Nicolaasbasiliek een nieuwe H. Vormselgroep van 
start voor tieners/jongeren vanaf 12 jaar. 
Deze groep komt eenmaal per twee weken bijeen, op zondag van 9.30 uur tot 10.30 
uur. 
Het is de bedoeling dat zij dan daarna aansluitend de H. Mis van 10.30 uur bijwonen, 
zodat wat zij in theorie leren, ook in de praktijk kunnen mee beleven en vieren. 
 
Behalve Vormelingen, zijn in deze groep ook tieners/jongeren welkom die 
geïnteresseerd zijn in het geloof en daarover meer willen weten, leren. 
 
Het betreft doorlopende catechese. 
 
We gebruiken hierbij de Youcat Jongeren bijbel voor jongeren vanaf 12 jaar en ouder 
(te bestellen bij Samuel Advies of Kerk in Nood voor ca €16). 
We gaan verder nog in op de liturgie van de H. Mis, de specifieke religieuze feesten 
van Amsterdam, de Rozenkrans, etc. 
 
Informatie over de catechese of aanmelden hiervoor kan bij: 
carolinekmps3@gmail.com  
 
 

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) 
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Overzicht Vieringen 

 
Maandag t/m zaterdag: 12:30 uur eucharistieviering  
 
Woensdag: aansluitend aan de mis is er Uitstelling van het H. Sacrament en 
Rozenkransgebed. 
 
Zaterdag: 17.00 uur choral evensong 
 
Zondag: 10:30 uur: eucharistieviering (livestream)  
Zondag: 17.00 uur: gregoriaanse vespers 
Zondag 18 september 17.00u: Vespers van de 25e Zondag dhj, o.l.v. Laine Tabora 
Zondag 25 september 17.00u: Vespers van de 26e Zondag dhj, o.l.v. Laine Tabora 
(NB) 
 
Voorgangers zondag 18 september: Pastoor E. Fennis met diaken R. Polet 
Voorgangers zondag 25 september: Pastoor E. Fennis, met diaken R. Polet 
 

 
Liturgische muziek  
 
Zaterdag 17 september       Basilica Koren 
Burial Sentences from the Book of Common Pryer 
Hymn: Al my hope on God is founded MICHAEL 
Responses: Radcliff 
Psalm 27 Pratt 
Canticles: Stanford in C 
And I saw a new heaven Bainton 
View me, Lord Lloyd 
Hymn: O Jesus, I have promised WOLVERCOTE  
 
  
Zondag 18 september, 10:30 uur     Capella Nicolai 
Cantus Missae Rheinberger 
Justorum Animae Stanford 
Beati quorum via Stanford 
Tantum ego De Sévarac 
 
Livestream Heilige Mis 
De zondagsvieringen worden via livestream op Nicolaas TV uitgezonden. De 
streams zijn ten behoeven van mensen die niet bij de mis 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 the Mass 
Please note that our church service on Sunday is livestreamed in Nicolaas TV. 
The separate chairs in the left aisle will remain out of view of the cameras.   


