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NIEUWSBRIEF 13 november 2022 
 
‘Even bijpraten’  
 
Op deze voorlopig laatste ‘groene zondag’ horen we in de lezingen over het einde 
der tijden. Steeds weer zijn er mensen die beweren dat het einde der tijden nabij is, 
en als je de situatie in de wereld ziet zou je het zowaar kunnen geloven. In het jaar 
2000 was er een groep mensen die dacht dat het einde der tijden nabij was en die 
zich terugtrok op een berg om het eindoordeel over de wereld af te wachten. Jezus 
waarschuwt ons daarvoor, we moeten niet op een dwaalspoor raken. We weten 
immers niet wanneer het komt, zelf Jezus weet het niet. Maar Hij roept ons wel op 
om waakzaam te blijven, zodat een eventueel einde ons niet zal verrassen. En we 
hoeven het niet alleen te doen. Op Pinksteren heeft hij zijn leerlingen de H. Geest 
geschonken die hen zou helpen en bemoedigen. Op diezelfde Geest mogen ook wij 
vertrouwen en er kracht uit putten, hoe benauwend de tijden soms ook lijken.  
 
Bijzonder concert 3 december a.s. 
 
Op 3 december zal er een bijzonder concert in onze kerk plaatsvinden in het kader 
van de afsluiting van het Nicolaasjaar. Die avond zullen om 19.30 uur de koren van 
de Nicolaas (Capella en Chorale) samen met het Promenadeorkest een uitvoering 
geven van de Nicolaas Cantate van Benjamin Britten. Ook zijn Ceremony of Carols 
zal die avond feestelijk klinken. Kaarten voor dit concert zijn vanaf zondag na de mis, 
en op de dagen dat de kerk op is, te koop in de winkel achterin of online te bestellen 
via www.muziekindenicolaas.nl of op 3 december aan de deur.  
Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van de parochie en naar 
www.muziekindenicolaas.nl 
 
 
Schiffmacher zet zaterdag tatoeage in de basiliek. 
De veiling van de tatoeage en de tekening heeft ongeveer 1250 euro opgebracht voor ons 
goede doel. Dat is geweldig nieuws! Aanstaande zaterdag zal Henk Schiffmacher de 
tatoeage persoonlijk zetten op het lichaam van een, voor de vaste Nicolaasgangers, goede 
bekende… Dat moment is openbaar: vanaf 13.30 uur kunt u er getuige van zijn. 
Schiffmacher zal dan te vinden zijn voor in de kerk bij het Maria-altaar waar ook het 
Nicolaasreliek is geplaatst.   
 

http://www.muziekindenicolaas.nl/
http://www.muziekindenicolaas.nl/
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Nomineren voor Nicolaaspenning 
Zoals u heeft kunnen lezen in het Nicolaasjaar-bulletin no. 6 kan iedereen een persoon of 
een organisatie voor de Nicolaaspenning. Op 6 december zal deze worden uitgereikt aan 
een persoon of organisatie die zich onbaatzuchtig heeft ingezet voor de stad Amsterdam, in 
de geest van stadspatroon Nicolaas.  
 
Kent u iemand of een organisatie die in aanmerking kan komen voor de Nicolaaspenning? 
Geef dan naam en contactgegevens met een korte motivatie uiterlijk 24 november door aan: 
nicolaasjaar@nicolaas-parochie.nl. Een jury bestaande uit vertegenwoordigers van 
maatschappelijke organisaties zal zich over de nominaties buigen en de penning uitreiken.  
 
Nicolaaslunch wordt diner: u kunt mensen aanmelden 
In het Nicolaasjaar-bulletin no. 6 heeft u kunnen gelezen over het etentje dat we willen 
aanbieden aan mensen die rond Sinterklaas wel wat gezelligheid kunnen gebruiken. Omdat 
het goed samen te laten vallen met het Nicolaasconcert (dat om 20 uur en niet om 15 uur 
begint) is het verzet naar de avond en wordt het dus een dier. Kent u mensen die u graag 
een gezellig diner en aansluitend een concert gunt? Geef dan naam en contactgegevens 
door via nicolaasjaar@nicolaas-parochie.nl 
 

Resolutie Verenigde Naties aangenomen rond preventie seksueel misbruik bij kinderen 
Op 7 november is een resolutie bij de Veiligheidsraad de Verenigde Naties aangenomen, 
mede op initiatief van Stichting Together We Rise, het goede doel van het Nicolaasjaar. 
Initiatiefnemer Sara Dekker vertelt hier meer over in het Nicolaasjaar-bulletin 7. Het gaat om 
een resolutie over de bescherming van kinderen die seksueel geweld hebben meegemaakt. 
Achttien november is uitgeroepen tot wereldwijde bewustwordingsdag voor de 
bescherming, het herstel en de waardigheid van het Kind. De landen die de resolutie hebben 
ingediend (Sierra Leone en Nigeria), zijn beiden actief in het bestrijden van de praktijk van 
kindhuwelijken. Op 18-11 verschillende activiteiten georganiseerd, waaronder een 
gebedsdienst die wereldwijd wordt uitgezonden online en een Walk. 
 
Livestream interreligieuze gebedsdienst op 18 november (ter ere VN resolutie) 
Op 18-11 hebben de initiatiefnemers van de VN-resolutie een interreligieuze gebedsdienst 
georganiseerd in het Vaticaan die vanaf 12.30 uur wordt uitgezonden via een livestream via 
internet. Je kunt deze volgen via een link die op 18-11 op de website 
www.globalcollaborative.org te staan. De voertaal van de gebedsdienst is Engels. We zullen 
zorgen dat de actuele link ook op de website en facebookpagina van de Nicolaasbasiliek 
wordt geplaatst.  
 
Wereldwijde wandeling (walk) op 18 november 
De initiatiefnemers achter de VN-resolutie organiseren een wereldwijde wandeling op 18 
november tussen 16.00 en 18.00 uur (Pathway to Peace). Ze hopen dat zoveel mogelijk 
mensen zullen deelnemen en zichzelf zullen registeren op de website, zodat virtueel kan 
worden gevolgd waar overal ter wereld mensen meedoen en solidair zijn met de doelen van 
het bewustwordingsdag voor de bescherming, het herstel en de waardigheid van het Kind. U 
kunt eenvoudig deelnemen door uw ‘dagelijks ommetje’ tussen 16.00 en 18.00 uur te 
plannen. Registreren kan dan via deze website: 
https://www.globalcollaborative.org/november18  
 
 
 

mailto:nicolaasjaar@nicolaas-parochie.nl
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Gastvrouw/heer gezocht 
 
Regelmatig wordt onze pastorie voor bijeenkomsten aan ‘derden’ verhuurd. Maar ook 
binnen de parochie valt er door het jaar heen vaak wat te vieren of te gedenken. 
Deze bijeenkomsten worden altijd tot in de puntjes verzorgd door Hans Mensink.  
Hans heeft aangegeven dat het soms allemaal wat veel is en zou graag wat hulp 
inschakelen van mensen die het leuk vinden om bij gelegenheden gastvrouw/heer op 
de pastorie te zijn. Voor meer informatie hierover verwijs ik u graag naar Hans. U 
kunt hem aanspreken in de kerk of even een mailtje sturen: 
hansmensink87@gmail.com.  
    
 
Pastoor Eric Fennis       
  

mailto:hansmensink87@gmail.com
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Overige informatie 
 
Openingstijden Nicolaasbasiliek (Open Basiliek) 
Van maandag t//m zaterdag: 12:00 – 15:00 uur 
 
 

QR-code  (voor donaties) 
 

 
 
 

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 13 november 17.00u: Vespers van de 33e Zondag dhj, o.l.v. Rens Tienstra 
Zondag 20 november 17.00u: Vespers van het Hoogfeest van Christus Koning, o.l.v. 
Laine Tabora. 

info: www.gregoriaanskoor.nl 

 
   
 
Voorganger zondag 13 november: Pater B. Frie SJ, met diaken R. Polet 
Voorganger zondag 20 november: Mgr. J. Hendriks, met pastoor E. Fennis en 
diaken R. Polet 
 

 
Liturgische muziek  
 

http://www.gregoriaanskoor.nl/
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Zaterdag 12 november,17.00 uur      Capella Nicolai 
Introit: Bring us, O Lord God Harris 
Hymn: To the name that brings salvation ORIEL 
Responses: Howels 
Psalm 98 
Anthem: There is an old belief Parry 
Hymn: Guide me, O thou great Redeemer CWM RHONDDA) 
 
Zondag 13 november, 10.30 uur    Consort  
Missa Primo tono Rosenmüller 
De profundis Marini 
Domine quinque talenta Hakenberger 
 
 
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.   


