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NIEUWSBRIEF 20 november 2022 

 
‘Even bijpraten’  
 

Deze zondag vieren we het hoogfeest van Christus Koning en daarvoor zal onze bisschop in ons 

midden zijn. Maar ook om het H. Vormsel toe te dienen aan Daan Savert, die al langer onze Nicolaas 

bijna wekelijks bezoekt en na een goede voorbereiding de stap wil maken om toe te reden tot de 

katholieke kerk.  

Maar ook zullen er zondag de nodige jongeren in de viering zijn, omdat op dit hoogfeest wereldwijd 

in alle bisdommen de Wereldjongerendag wordt gevierd. 

Dit mede ter voorbereiding op de Wereldjongerendagen die in 2023 in Lissabon zullen plaatsvinden 

in aanwezigheid van Paus Franciscus. Een aantal jongeren zal ook een actieve rol hebben in de 

viering en na afloop is er een deurcollecte voor het jongerenwerk van ons bisdom. 

 
 

Advent Carol Service 

 

Komend weekend begint de advent en deze wordt geopend met de Advent Carol Service op zaterdag 

26 november om 17.00 uur, de normale tijd van de Evensong. 

Deze prachtige viering met lezingen en advent carols is een hele mooie start van het nieuwe kerkelijk 

jaar. Dit jaar wordt deze viering verzorgt door de Chorale.  

 

Eerste Mis Joachim Oude Vrielink OFM 

 

Op 17 september j.l. is Joachim Oude Vrielink OFM tot priester gewijd. Joachim is ook in onze 

parochie geen onbekende, vooral omdat hij als voorzitter verbonden is aan de Schola Cantorum 

Amsterdam die wekelijks de vespers op zondagavond verzorgt. We hebben Joachim daarom van 

harte aangeboden om ook een ‘eerste mis’ in onze Basiliek op te dragen en dat zal hij doen op de 

eerste zondag van de advent, 27 november a.s.  

 

Middag van Barmhartigheid 

 

Op zondag 27 november vindt ook weer de maandelijkse middag van barmhartigheid plaats in de 

Papegaai. De kerk is open van 12.30 uur tot 15.30 uur voor aanbidding, persoonlijk gebed, meditatie, 

een pastoraal gesprek en het ontvangen van het sacrament van boete en verzoening. Een mooi 

moment ter voorbereiding op het komende kerstfeest.   
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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. Bij deze nieuwsbrief vindt u nog een 

keer extra alle informatie over dit concert, dat absoluut een aanrader is! Kaarten voor dit concert zijn 

ook verkrijgbaar bij de winkel achter in de kerk.  

    
Zaterdag 3 december Nicolaasdiner in restaurant De Kroonprins.  

Het diner is bedoeld voor mensen die rond Sinterklaas wat gezelligheid kunnen gebruiken. Denk bv aan 

alleenstaanden, eenzamen of mensen die een moeilijk jaar achter de rug hebben.  

 

Het diner duurt van 17.30 tot 19.00 uur.  

Deelnemers aan het diner kunnen aansluitend gratis naar het concert dat op 3 dec. om 19.30 uur begint in de 

basiliek.  

 

Iemand voordragen voor het diner 

Kent u iemand die het leuk zouden vinden om deel te nemen? Geef dan naam/namen met mailadres (of 

eventueel postadres) door via nicolaasjaar@nicolaas-parochie.nl. Zij krijgen dan een persoonlijke 

uitnodiging. Deelname is gratis.  

 

6 dec.: Heerlijk, heilig avondje - samen rond stadspatroon Nicolaas 

Symposium in de OBA met uitreiking eerste Nicolaaspenning 

Alle Amsterdammers zijn van harte welkom op deze avond ter afsluiting van het Nicolaasjaar. We zien u dus 

graag, en u kunt gerust een vriend(in) of buur meenemen. 

Sprekers zullen onder anderen zijn: Désanne van Brederode en Nicolaas Matsier (die voor de gelegenheid een 

speciaal Sint Nicolaasverhaal heeft geschreven en zal voorlezen).  

Ook wordt de eerste Nicolaaspenning uitgereikt aan een persoon of organisatie die zich onbaatzuchtig heeft 

ingezet voor de stad Amsterdam, in de geest van stadspatroon Nicolaas.  

 

Deelname aan het symposium is gratis. Alle Amsterdammers zijn welkom. De avond duurt van 20.00 tot 21.30 

uur – met aansluitend een gezellige borrel. Locatie: OBA, Oosterdokskade 143.  

Aanmelden graag via: 

nicolaasjaar@nicolaas-parochie.nl 

 

Zie ook de flyer achterin de kerk.  

 

 

Nomineren voor Nicolaaspenning 

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.  

 

 

 

Pastoor Eric Fennis       
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Kinderen 
Deze zondag Hoogfeest Christus Koning.  
Jezus, een bijzondere Koning, ook voor jou! 
Je bent welkom om 10:30  in de Joop Stam zaal. 
  
 

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 20 november 17.00u: Vespers van het Hoogfeest van Christus Koning, o.l.v. Laine Tabora. 

Zondag 27 november 17.00u: Vespers van de eerste Zondag van Advent, o.l.v. Rens Tienstra 
info: www.gregoriaanskoor.nl 

   

 

Celebrant zondag 20 november: Mgr. J. Hendriks, met pastoor E. Fennis en diaken R. Polet 

Celebrant zondag 27 november: Pater J. Oude Vrielink OFM met diaken R. Polet  

 

 

Liturgische muziek  
 

Zaterdag 19 november,17.00 uur      Chorale 

Introit: Blessed is het that cometh Stanford 

Hymn: Rejoice! The Lord is King 

Responses: Neary 

Psalm 93 

http://www.gregoriaanskoor.nl/
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Anthem: Halleluia Händel 

Hymn: Crown Him with many crowns DIADEMATA 

 

Zondag 20 november, 10.30 uur    Consort  

Messe Solenelle Langlais 

Christus Vincit Noyon 

Tantum Ergo Franck 

Amen dico vobis Isaac  

 

 

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.   


