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Terugblik en Afronding Nicolaasjaar   
Dit Nicolaasbulletin staat in het teken van 
terugkijken van de activiteiten van het 
Nicolaasjaar van de zomer en het najaar 
èn tegelijk in het teken van de eindsprint: 
vooruitkijken naar de activiteiten die nog 
komen gaan in de komende weken. 

Zaterdag 3 december Nicolaaslunch 

in restaurant De Kroonprins. Deze lunch 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. 


De lunch duurt van 13.00 tot 14.30 uur. 

Deelnemers aan de lunch kunnen 
aansluitend gratis naar het concert dat op 
3 dec. om 15 uur begint in de basiliek. 
Uitgevoerd wordt de Nicolaascantate 
van Benjamin Britten. 

(Kaarten voor het concert zijn binnenkort 
verkrijgbaar via: muziekindenicolaas.nl)


Iemand voordragen voor de lunch 
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. 


Zondag 4 dec. Liturgische afsluiting 
10.30 uur: plechtige eucharistieviering in 
de Nicolaasbasiliek.


17.00 uur: oecumenische Nicolaasvesper 
in de Nicolaasbasiliek met medewerking 
van de Schola Cantorum Amsterdam.


6 dec.: Heerlijk, heilig avondje - samen 
rond stadspatroon Nicolaas 
Symposium in de OBA met  
uitreiking eerste Nicolaaspenning 
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 19.30 tot 21.00 uur – met 
aansluitend een gezellige borrel. Locatie: 
OBA, Oosterdokskade 143. 

Aanmelden graag via:

nicolaasjaar@nicolaas-parochie.nl


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.  

10 december: Wil Derkse (nabrander) 
Hoogleraar wijsbegeerte, bekend van het 
boek: Een levensregel voor beginners over 
Benedictijnse spiritualiteit. Hij gaat de 
uitdaging aan om een levensregel vanuit 
de spiritualiteit van Sint Nicolaas op te 
stellen.
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Terugblikken 

Geanimeerde inspiratielezing van 
Kristien Hemmerechts over ‘geven’  
‘Geef en je zal krijgen’ was het motto dat 
schrijfster Kristien Hemmerechts de avond 
van 14 juni als titel had meegegeven. Ze 
vertrok vanuit het verhaal van Nicolaas en 
het graanwonder. Een actueel verhaal over 
een dictator die de wereld in voedselnood 
bracht. Nicolaas haalde voldoende graan 
uit een schip om de hongerigen twee jaar 
te voeden en bij aankomst in Rome bleek 
de voorraad van het schip weer 
aangevuld. Hemmerechts vertelde over 
haar eigen geloofsverhaal die haar 
onlangs bracht bij lekengemeenschap 
Sant’ Egidio. Daar staat armenzorg 
centraal, maar dat brengt soms ook 
ongemak met zich mee. Het motto ‘geef 
en je zal krijgen’ blijkt soms 
gecompliceerd. Dit werd herkend door 
aanwezigen waarvan enkelen ervaring 
hadden met het verstrekken van 
microkredieten in Afrikaanse landen. Als je 
geeft, dan verwacht je dat er goede 
dingen gebeuren met de gift. Dat blijkt in 
dagelijkse praktijk vaak problematisch. We 
kwamen tot de conclusie dat waarlijk 
geven is dat je je verwachtingen of eisen 
zou moeten loslaten over wat er met jouw 
gift gebeurt (of niet). Er werd nog lang 
nagepraat. De opbrengst van de collectie 
voor stichting Together We Rise was deze 
avond opvallend goed. 


Indrukwekkende inspiratielezing van 
Christa Anbeek over ‘grenservaringen’ 
Op 20 september sprak remonstrants 
hoogleraar theologie Christa Anbeek. Zij 
vertrok vanuit het verhaal van de drie 
priesterstudenten die door een herbergier 
vermoord waren en door Nicolaas tot 
leven gewekt. Zij vertelde over ingrijpende 
gebeurtenissen in haar eigen leven (zoals 
de plotselinge dood van haar partner) die 
ertoe hebben geleid dat zij dit thema 
(‘grenservaringen’) verder heeft 
uitgewerkt. Ze schreef bijvoorbeeld ‘De 
berg van de ziel’ Dit boek gaat over wat 
het rouwproces en de levensvraagstukken 
rond kwetsbaarheid iemand kunnen 
opleveren om het leven toch weer op te 
pakken. Dit thema bleek flink indruk te 
maken op de aanwezigen van de 
inspiratie-avond. Anbeek heeft de basiliek 
haar dialoogspel ‘Tussen zon en maan’ 

geschonken dat ze speciaal voor haar 
vakgebied heeft ontwikkeld heeft om in 
een kleine groep over dit soort ingrijpende 
gebeurtenissen in gesprek te gaan. 


Ricus Dullaert: Sint Nicolaas in iconen  
Ricus Dullaert was drugspastor in 
Amsterdam en is momenteel werkzaam 
voor de Sister Mura Foundation in 
Johannesburg. Hij werkt er met HIV 
positieve vluchtelingen. Hij is ook 
iconenkenner. Op de lezing kwam een 
groot aantal icoonliefhebbers af. Ricus liet 
ons deze avond Nicolaas in al zijn 
gedaanten zien op Russische, Griekse en 
byzantijnse iconen. De warme 
zomeravond werd besloten met een paar 
heerlijke Nicolaasbiertjes.


Stichting Together We Rise betrokken 
tijdens het Nicolaasjaar  
De stichting van het Nicolaasjaar was op 
verschillende manieren actief. In het 
vierde Nicolaasbulletin beschreven we de 
eerste inspiratielezing door initiatiefnemer 
Sara Dekker. Mensen van de stichting 
hebben rond die tijd een zegening 
ontvangen met het manna van Nicolaas 
door Eric Fennis. Zij ontvingen dit najaar 
van de basiliek een klein Sint 
Nicolaasbeeld om op het kantoor neer te 
zetten; dit werd gezegend door Rob Polet. 

In het volgende Nicolaasjaarbulletin gaan 
we verder in op hun belevenissen tijdens 
en door het Nicolaasjaar. 



