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NIEUWSBRIEF 15 januari 2023  

 
‘Even bijpraten’  
 

Met de groene kleur van de paramenten vieren we de liturgie van ‘door het jaar.’  

Een paar weken maar, want dan maken we ons al weer op voor de veertigdagentijd.  

Het ritme van het liturgisch jaar is eigenlijk prachtig en geeft rust en stabiliteit. Het nodigt ons 

iedere keer uit om opnieuw voor God te kiezen als fundament van ons leven. Afgelopen 

maandag vierden we het feest van de Doop van de Heer, en deze zondag borduurt het 

evangelie er op voort. Jezus vond het nodig om gedoopt te worden om daarmee een voorbeeld 

te zijn voor ons mensen om nog dichter met God verbonden te kunnen zijn. En Jezus zal in 

zijn opdracht door diezelfde Vader bij die doop bevestigd worden met de woorden: ‘Dit is 

mijn Zoon, mijn welbeminde in wie ik vertrouwen heb.’ Het is een bevestiging die ook wij bij 

onze doop al hebben meegekregen en die ons er op wijst dat wij allemaal kinderen van de 

Vader zijn, kinderen van het Licht en daarmee ook kinderen van de verrijzenis. Het is mooi 

omdat door de lezingen van deze zondag opnieuw bevestigd te krijgen en er dus voor te 

kunnen kiezen er opnieuw vanuit te leven.  

 

Pastoor-deken Eric Fennis 

 

 

Afscheid diaken Rob Polet en Kleine Zuster Mauricia 

 

Op zondag 22 januari a.s. nemen we afscheid van diaken Rob Polet. Na ruim 8 jaar gaat Rob 

per 1 februari a.s. aan een nieuwe opdracht beginnen bij het Platvorm Ignatiaanse 

Spiritualiteit. Aansluitend aan de viering is er gelegenheid om Rob de hand te schudden in de 

vertrouwde omgeving van De Kroonprins, waar we elkaar tevens ook nog een Zalig 

Nieuwjaar kunnen wensen. 

Die dag nemen we ook afscheid van Kleine Zuster Mauricia die eind van de maand 

Amsterdam zal verlaten. Daarmee komt er een einde aan de aanwezigheid van de Kleine 

Zusters in onze stad, wat zeer spijtig is. Ook Zr. Mauricia is na afloop van de viering in De 

Kroonprins om haar nog even te kunnen groeten.  
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Afscheidscadeau diaken Rob Polet 

 

Wij willen Rob niet met lege handen laten vertrekken dus bieden we hem van harte een 

passend afscheidscadeau aan. Graag geeft het parochiebestuur de parochianen gelegenheid 

om daar aan mee te doen. U kunt een bijdrage overmaken op rekeningnummer: NL10 INGB 

0000312374 o.v.m. cadeau Rob Polet.  

 

 

Installatie Deken 

 

In tegenstelling tot eerdere berichtgeving wordt onze pastoor niet op zaterdag 21 januari tot 

deken geïnstalleerd, maar op zaterdag 28 januari a.s. Dit i.v.m. agenda’s die bij nader inzien 

niet geheel passend waren. Die middag is om 17.00 uur de feestelijke Evensong waar u allen 

van harte voor bent uitgenodigd.  
 

 

22 januari oecumenisch avondgebed in de Oude Kerk tgv gebedsweek eenheid van de 

christenen 

 

Op 22 januari, aan het eind van de Week van gebed voor eenheid 2023, vieren Oude Kerk en 

Raad van Kerken Amsterdam (RvKA) gezamenlijk een avondgebed met als thema Doe goed, 

zoek recht. 

 

De Week van gebed voor eenheid 2023 moedigt kerken aan om goed te doen en recht te 

zoeken. https://www.raadvankerken.nl/agenda/event/week-van-gebed-voor-eenheid-van-christenen/  

Voor het avondgebed in de Oude Kerk op 22 januari zijn lezingen en liederen gekozen uit (of 

aansluitend bij) het materiaal dat voor de Week van gebed 2023 is ontwikkeld door de Raad 

van Kerken in Minnesota en waarin in het bijzonder aandacht wordt gegeven aan de 

verdeeldheid die veroorzaakt wordt door het onrecht van ongelijkheid en racisme. Daarmee is 

dit Avondgebed een mooie opmaat voor het bijzondere jaar 2023, waarin de Raad van 

Kerken, i.s.m. diverse partners, op 30 juni een Nationale Herdenking van het 

Slavernijverleden in Amsterdam hoopt te organiseren, voorafgaand aan de 1 juli-viering van 

Keti Koti. 

 

Plaats: Oude Kerk, Oudekerksplein nr. 13. 

Aanvang: 18.30 uur; na afloop is er gelegenheid elkaar te ontmoeten en na te praten.  

Namens de Rk kerken zal onze parochiaan Gosse Taekema een voorbede uitspreken tijdens 

het avondgebed.  

 

 

Om mee te nemen: meditatiekaart Levende Aarde van de Abdij van Egmond 

 

Naar aanleiding van de Floriade, de wereldtuinbouwtentoonstelling in Almere in 2022, werd 

de Abdij van Egmond uitgenodigd om hun visie over zorg duurzaamheid en zorg voor de 

aarde uiteen te zetten. Men vond de abdij namelijk bij uitstek een plek waar hemel en aarde 

elkaar raken. Het bleek dat er veel thema’s uit de Benedictijnse spiritualiteit geleend konden 

worden en dat al deze woorden van dezelfde woordstam ‘hum-’ afkomstig zijn (met als 

betekenis: laag bij de grond). Het gaat om de begrippen humus (aarde), humidus (vocht), 

https://www.raadvankerken.nl/agenda/event/week-van-gebed-voor-eenheid-van-christenen/
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humilitas (nederigheid) en humanitas (menselijkheid). De broeders hebben prachtige 

meditatiekaarten laten maken van het restafval van tomatenplantjes, dus nog duurzaam ook. 

Zij hebben dit project ‘Levende Aarde’ genoemd. Er ligt een stapel meditatiekaarten achterin 

de basiliek voor de mensen die dit thema aan de slag willen in hun geloofsleven. Neem er 

gerust eentje mee.  

 

 

Gluren bij de buren: Kerk in Mokum 

 

Met onder meer en onder andere diaken Rob Polet 

Onder sommigen is al bekend dat de Protestantse Kerk Amsterdam een prachtig maandblad 

uitgeeft: Kerk in Mokum. Sinds deze maand is daarin een nieuwe rubriek opgenomen. Onder 

de kop ‘Gluren bij de buren’ is er om de maand een interview met een pastor van een niet-

protestants kerkgenootschap. Voor het nummer van januari werd diaken Rob Polet 

geïnterviewd. Misschien een mooie aanleiding om kennis te gaan maken met dit blad. Als 

betrokkene bij de Nicolaasbasiliek kunt u ‘gluren bij de buren’ door de vele andere artikelen 

die in Kerk in Mokum staan en die vooral gericht zijn op de protestantse kerken die samen de 

PKA vormen.  

Het januarinummer van Kerk in Mokum kunt u digitaal bekijken: 

 

https://www.protestantsamsterdam.nl/wp-content/uploads/2023/01/KerkinMokum_01_1-

12_lr.pdf 

 

Van harte aanbevolen! 
 

 

Kinderen 
Tot aan de veertigdagentijd gaan we op reis met Jezus door zijn openbaar leven.  

Hoe kunnen we dit samen beleven. Daar gaan we het as zondag over hebben.  

Je bent welkom vanaf 10:30 in de Joop Stam zaal. 

 

Overige informatie 
 

Openingstijden Nicolaasbasiliek (Open Basiliek) 
Van maandag t//m zaterdag: 12:00 – 15:00 uur 

 

  

https://www.protestantsamsterdam.nl/wp-content/uploads/2023/01/KerkinMokum_01_1-12_lr.pdf
https://www.protestantsamsterdam.nl/wp-content/uploads/2023/01/KerkinMokum_01_1-12_lr.pdf
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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 15 januari 17.00u: Vespers van de tweede Zondag dhj, o.l.v. Laine Tabora 

Zondag 22 januari 17.00u: Vespers van de derde Zondag dhj, o.l.v. Rens Tienstra 

Celebrant 15 januari: P. van Dael SJ, met diaken R. Polet 

Celebrant 22 januari: Pastoor E. Fennis, met diaken R. Polet  

 

Liturgische muziek  
 

 

Zaterdag 14 januari   17.00 uur     Chorale   

 

Nog niet bekend 

 

Zondag 15 januari, 10.30 uur            Consort   

 

Nog niet bekend 

 

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. 
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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.   


