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NIEUWSBRIEF 11 december 2022 

 
‘Even bijpraten’  
 

Op deze derde zondag van de advent staat Johannes de Doper centraal, die niet alleen de 

komst van de Messias aankondigde, maar Hem ook herkende en aanwees. Dat laatste was 

gemakkelijker gezegd dan gedaan: de Messias, Gods Zoon als zodanig onder de mensen 

herkennen en aanwijzen. Toen Jezus zich onder de kandidaten voor het doopsel van Johannes 

voegde, had Johannes zoiets van: is dit nu de Komende, of hebben we een ander te 

verwachten? Ik heb toch uw doopsel nodig en Gij komt tot mij? En zoals Jezus hem toen al 

antwoordde met de woorden: ‘Laat nu maar, want zo past het ons al wat is vastgesteld te 

volbrengen’, zo doet Hij dat in het evangelie van deze zondag: ‘Gaat aan Johannes zeggen 

wat Gij hoort en ziet: blinden zien en lammen lopen, melaatsen genezen en doven horen, 

doden staan op en aan armen wordt de blijde boodschap verkondigd.’ Dat laatste is een citaat 

uit Jesaja, de profeet die deze dingen aan de komende Messias toedichtte. Alsof Jezus wilde 

zeggen: wat de profeet toen voorspelde, dat gebeurt hier en nu, door Mij en met Mij en in Mij. 

Maar je moet het natuurlijk wel willen zien. En ook: gelukkig die aan Mij geen aanstoot 

neemt. God is en blijft altijd anders dan wij denken. Daarom ook dat het voor Johannes niet 

altijd even gemakkelijk was in Jezus de komende Messias te herkennen. Maar door zijn 

openheid voor de tekenen volbracht hij zijn taak de komende Messias aan te wijzen en 

bezegelde hij zijn getuigenis door uiteindelijk ook voor Hem zijn leven te geven. Zo is hij ook 

zelf een teken geworden, voor ons mensen van de 21ste eeuw, die dankzij zijn getuigenis zeker 

mogen zijn dat Jezus de komende is; we hebben geen ander te verwachten.     

  

Kaarten nachtmissen 

 

Vanaf 1 december zijn er kaarten beschikbaar voor de nachtmissen op kerstavond. 

De eerste nachtmis in om 20.00 uur en de tweede nachtmis om 22.30 uur.  

De kaarten zijn af te halen aan de desk achter in de basiliek, gedurende de tijden dat de kerk 

geopend is (maandag t/m zaterdag 12.00 uur tot 15.00 uur, en na afloop van de 

zondagsviering) De kerk zal op kerstavond verwarmd zijn. 
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Terugblik Heerlijk, Heilig Avondje in de OBA 

 

‘Wat kan er toch veel moois gebeuren in korte tijd’, was een van de vele enthousiaste reacties 

op de afsluiting van het Nicolaasjaar, afgelopen dinsdagavond in de OBA. Binnen de 

anderhalf uur klonk een indringende inleiding van Désanne van Brederode, werden maar 

liefst drie genomineerden in het zonnetje gezet door de jury van de Nicolaaspenning, las 

Nicolaas Matsier zijn nieuwe verhaal ‘Samengevoegd’ voor, en speelde pianist Luc 

Blommers Brahms en Debussy op de vleugel van de Theateraal van de OBA.  

 

Onder de ca. 120 aanwezigen proefde presentatrice Anna Verbeek, een sfeer van ‘vol 

verwachting klopt ons hart’. Dat had natuurlijk onder meer met de aangekondigde uitreiking 

van de Nicolaaspenning te maken. De jury sprak grote waardering uit voor het initiatief van 

de penning. En tegelijkertijd vond ze het moeilijk om op de korte termijn die haar gegeven 

was een afgewogen keuze te maken. Daarom werd niet de penning uitgereikt, maar koos de 

jury voor drie ‘eervolle vermeldingen’. Dit werden: De Kleine zusters van Jezus, Stichting 

Buurtbuik en Sara Dekker. Zij kregen ieder een fraaie oorkonde en een geldbedrag van 

duizend euro, te besteden aan een goed doel. Na afloop werd er door velen nog nagepraat bij 

een borrel. In het komende Nicolaasjaar-bulletin kunt u meer lezen over deze avond.  

 

Bij dezen willen we alle medewerkers van harte bedanken, met name de vrijwilligers Joseph 

Lai, Pieter Klein Beernink, Christel Grimbergen en Diederik Boomsma. Mede dankzij hun 

voorbereidingen werd het een Heerlijk, Heilig Avondje’.  

 

Het verhaal van Nicolaas Matsier is gedrukt en verkrijgbaar (vanaf zondag) bij de desk voor 

€ 3,-.  

 

Sinterklaasactie: cadeautjes voor de sekswerkers op de Wallen 

 

Op 8 december 2022 heeft een team vrijwilligers van de Oude Kerkgemeente, de Waalse 

Kerk en de Nicolaasparochie het traditionele Sinterklaasgeschenk voor sekswerkers op de 

Wallen uitgereikt. Dit geschenk bestaat uit een aantal kleine cadeautjes (waaronder een 

Sinterklaaslekkernij), mooi ingepakt en voorzien van een brief in vele talen met uitleg over 

Sint Nicolaas als Amsterdamse stadspatroon en over het Sinterklaasfeest. Het is een gebaar 

van verbondenheid en solidariteit waarmee we als kerk willen aangeven dat we de 

sekswerkers als buurtgenoten zien, hen niet veroordelen en hen graag een geschenk willen 

aanbieden. Het was duidelijk dat de sekswerkers uitkeken naar deze jaarlijks terugkerende 

traditie en deze erg waarderen. We kregen vele hartelijke Sinterklaas- en kerstwensen terug. 

Onze eigen Olof Bekedam en Janneke Ravenek (diaken Oude Kerk) hebben de actie logistiek 

voorbereid. Namens de basiliek deden dit jaar verder mee: Elly, Franklin, Gemma, Olof, 

Christel en onze Priester Marc Timmermans.  

 

Sinterklaasactie: kaarten voor de buurt 

 

Dit jaar is voor de derde keer een speciale Sint Nicolaaskaart ontworpen voor de buurgenoten 

van de basiliek. Dit gebeurde het vrijdag voordat Sinterklaas aankwam in het land. De kaart in 

rode envelop bevatte een Sint Nicolaasgroet op rijm, een overzicht van de resterende 

activiteiten van het Nicolaasjaar en drie chocolademuntjes (met een verwijzing naar het 

verhaal van Nicolaas en de drie dochters). Bestuurslid Pieter Klein Beernink en Christel 
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Grimbergen hebben de kaarten rondgebracht en deze enkele buurtbewoners en caféhouders 

persoonlijk kunnen overhandigen. Men reageerde blij verrast. Met dank aan Christel en Pieter 

voor het ontwerp en uitvoering van deze actie waardoor we als parochie weer wat 

zichtbaarder zijn in de buurt.  
 

Nabrander Nicolaasjaar; deze zaterdag lezing Wil Derkse 13.30 uur 

 

Zoals eerder aangekondigd zal Wil Derkse de laatste lezing geven in het kader van het 

Nicolaasjaar. Wil Derkse is bekend om boeken waarin hij de kloosterregel van Benedictus 

toepasbaar maakte in het dagelijks leven. Speciaal voor ons heeft hij zich verdiept in de 

verhalen rondom de Heilige Nicolaas en heeft hij daaruit eveneens wat leefregels gehaald die 

ons kunnen helpen de geest van Nicolaas beter te begrijpen en te volgen.  

Welkom allemaal deze zaterdag (10 december) om 13.30 uur in de pastorie. De lezing duurt 

tot 15.00 uur. Aanmelden mag via nicolaasjaar@nicolaas-parochie.nl 

 

Together We Rise 

 

Zoals u weet is er in het Nicolaasjaar geld ingezameld voor de Stichting Together We Rise. U 

kunt daar nog aan bijdragen door na afloop van de lezing van Wil Derkse een gift te schenken 

of één van de Nicolaasjaarartikelen aan te schaffen.  

Ook komende zondag en doordeweeks kunt u bij de desk nog Nicolaasbier, de Nicolaas-

verjaardagskalender of Sweater met het logo van Henk Schiffmacher aanschaffen.  

 

Festival of Nine Lessons and Carols 
 

Op zaterdag 17 december vindt het jaarlijkse Festival of Nine Lessons and Carols plaats in 

onze Basiliek. Deze prachtige viering met lezingen en carols is één van de hoogtepunten op 

weg naar kerstmis. Dit jaar wordt deze viering verzorgt door de Capella Nicolai. De viering 

begint om 17.00 uur en de toegang is gratis. U bent van harte welkom. 

 

Middag van Barmhartigheid 

 

Op zondag 18 december vindt in de Papegaai aan de Kalverstraat weer de maandelijkse 

Middag van Barmhartigheid plaats. Van 13.30 uur tot 15.30 uur is er gelegenheid de kerk 

even binnen te wandelen voor aanbidding, persoonlijk gebed, een gesprek met één van de 

aanwezige priesters, of het ontvangen van het sacrament van Boete en Verzoening. Een mooie 

laatste voorbereiding op Kerstmis.  

 

Afscheid Diaken Rob Polet 

 

Zoals u eerder is gemeld zal diaken Rob Polet vanaf 1 februari 2023 aan een nieuwe uitdaging 

beginnen. Het afscheid van Rob is vastgesteld op zondag 22 januari a.s.  

Na een feestelijke viering uit dankbaarheid heeft u aansluitend gelegenheid persoonlijk 

afscheid te nemen van Rob in de ons bekende Kroonprins, waar we dan ook nog een verlate 

toast uitbrengen op het nieuwe jaar. Wilt u deze datum vast in uw agenda noteren?  

 

Pastoor Eric Fennis       

  

mailto:nicolaasjaar@nicolaas-parochie.nl
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Kinderen 

 
Deze zondag staat in het teken van de vreugde (Gaudete=Verheug je). Het kerstfeest komt 

naderbij. Op de adventskrans branden al drie van de vier kaarsen. De openingstekst van de 

liturgie begint met: ‘Verheug je in de Heer te allen tijd’. De eerste lezing uit de profeet Jesaja 

vertelt ons ook een blijde boodschap: ‘Zegt tot allen die de moed verloren hebben: Vat moed 

en vreest niet; onze God komt: Hij zal ons redden’. (zie Jesaja 35, 1-6a.10). 

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 11 december 17.00u: Vespers van de Derde Zondag van Advent, o.l.v. Rens Tienstra 

Tevens verjaardag van de Schola (*1959). Celebrant is pastoor Fennis 

Zondag 18 december 17.00u: Vespers van de Vierde Zondag van Advent, o.l.v. Laine Tabora  

www.gregoriaanskoor.nl 

    

Celebrant zondag 11 december: Pater B. Frie SJ, met diaken R. Polet 

Celebrant 18 december: Pastoor E. Fennis, met diaken R. Polet 

http://www.gregoriaanskoor.nl/
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Liturgische muziek  
 

Zaterdag 10 december, 17.00 uur Chorale 

 

Introit: Call to remembrance Farrant 

Responses: Thomkins 

Office Hymn: Glorious things of thee are spoken ABBOTS LEIGH 

Psalm: 116 

Anthem: This is the record of John Gibbons 

Hymn: Hark! A herald voice is sounding MERTON   

 

Zondag 11 december, 10.30 uur    Capella Nicolai 

Missa O Virgo simul et Mater Palestrina 

Laetentur caeli Byrd 

Ave Jesu Christe Philips 

Dicite pusillanimes Isaac 

 

Livestream Heilige Mis 

De zondagsvieringen worden via livestream op Nicolaas TV uitgezonden. De streams zijn ten 

behoeve 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.   


