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‘Even bijpraten’

 We zijn deze zondag halverwege de vastentijd. 

Iets van de Paasvreugde wil al doorklinken midden in deze vastentijd. Niet voor niets 
heet deze zondag ‘Laetare’, ‘Verheugt u!’ 

We horen het prachtige genezingsverhaal van de blindgeborene, de man die door 
zijn omgeving verbannen werd omdat zijn blindheid gezien werd als een straf van 
God. Jezus raakt daarover in een heftige discussie met de Farizeeën die de man al 
hadden afgeschreven. Jezus geneest de man niet zomaar. Hij vraagt hem of hij in de 
Mensenzoon gelooft. De man herkent Jezus niet en vraagt: ‘Wie is dat Heer, dan zal 
ik in hem geloven.’ En dan zegt Jezus tegen hem: ‘Gij ziet Hem, het is Degene die 
met u spreekt.’ De ziekte heeft de blinde op het niveau gebracht waarop hij Jezus 
kan zien. Dat wil zeggen dat hij tot het inzicht komt dat we Hem nodig hebben, dat 
we op Hem mogen rekenen. Ziektes, een straf van God? Jezus schijnt er niet zoveel 
van te willen weten. Maar wel heeft de ziekte de blinde gebracht tot geloof in Jezus. 
En Hij stelt het tot voorbeeld voor ons. Dat met het letterlijk opengaan van de ogen 
van deze blinde ook onze ogen zouden opengaan voor wie Hij voor ieder van ons wil 
zijn. 

Moge deze Veertigdagentijd, waarin we nu halverwege zijn, ons helpen onze 
afhankelijkheid van God te erkennen. 

Laten we ons bewust blijven dat we allen, gezond of ziek, God nodig hebben in ons 
leven.  

Met een hartelijke groet,

Pastoor-deken Eric Fennis
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Vastenactie

De Vastenactie staat dit jaar in het teken staat van Zuid Soedan, waar Paus 
Franciscus begin deze maand op bezoek was. Het land wordt geteisterd door een 
burgeroorlog en miljoenen mensen zijn daardoor op de vlucht geslagen. Ondanks de 
moeilijke situatie helpen de inwoners van rustiger gebieden hun ontheemde 
landgenoten waar ze kunnen. Zoals in het stadje Malek aan de Witte Nijl, waar de 
nieuwkomers een stukje land krijgen om voedsel te verbouwen. ‘Samen overleven is 
makkelijker dan alleen,’ aldus een vluchtelinge die in Malek een nieuw thuis vond. 
Op alle zondagen van de veertigdagentijd wordt voor deze actie een deurcollecte 
gehouden.

Stille Omgang 2023

In de nacht van 18 op 19 maart wordt weer de Stille Omgang gehouden. 
Voorafgaand zijn er in verschillende kerken in de binnenstad eucharistievieringen. 
In onze basiliek is de viering die avond om 21.00 uur en de hoofdcelebrant is 
Kardinaal Eijk. U bent daarbij van harte welkom. 

Dringende oproep!!!

We kunnen altijd rekenen op gastvrouwen en heren die als kerkwacht gastvrij de 
kerkgangers welkom heten bij de vieringen. Helaas komen we voor de Evensong op 
zaterdagmiddag en voor de Vespers op zondagmiddag gastvrouwen en heren te 
kort. Dit kan betekenen dat, als er niemand is die dit kan verzorgen, we 
genoodzaakt zijn die vieringen dan niet door te laten gaan. De kerk kan helaas niet 
zonder toezicht en niet zonder medewerkers die de kerkgangers welkom heten en 
een liturgie overhandigen. We zouden het heel fijn vinden als mensen ons willen 
helpen. En als velen zich aanmelden kunnen de weekenden verdeeld worden. En u 
hoort in uw functie prachtige muziek, gezongen door enthousiaste zangers. Wilt u 
zich opgeven?? Voor meer informatie kunt u terecht bij Lucia Simao: 06-43890196 
of administratie@nicolaas-parochie.nl 

Kinderen

Deze zondag Kijk met de ogen van je hart. Je bent welkom as zondag om 10:30 in 
de Joop Stam zaal.

Je bent welkom as zondag om 10:30 in de Joop Stam zaal.
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Overige informatie

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

QR-code  (voor donaties)

Kerkweg TV

Onder de titel Kerkweg TV hebben Jeroen Hoogenboom en 
Gemma Crijns een nieuw YouTube-kanaal geopend. Hiermee willen 
zij aandacht vragen voor kerksluitingen in Nederland. Zij besteden 
met name aandacht aan wat dit betekent voor de betrokken 
parochianen.

De eerste video is onder de titel Kerksluitingen in Nederland. De 
Zaanstreek, deel 1 te bekijken via:    
https://youtu.be/F-KMyUxdANQ. Het betreft de sluiting van de 
Martelaren van Gorcumkerk in Koog aan de Zaan.

Naar verwachting volgen regelmatig nieuwe afleveringen, waarvoor 
belangstellenden zich (gratis) kunnen abonneren op YouTube 
Kerkweg TV.

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) 
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Zondag: 17.00 uur: gregoriaanse vespers
Zondag  19 maart 17.00u: Vespers van de vierde Zondag van de Veertigdagentijd, o.l.v. 
Laine Tabora

Zondag 26 maart 17.00u: Vespers van de vijfde Zondag van de Veertigdagentijd, o.l.v. Rens 
Tienstra

info: www.gregoriaanskoor.nl

Celebrant 18 maart: Kardinaal Eijk en pastoor-deken  Eric Fennis
                                   (21:00 uur Stille Omgang)
Celebrant 19 maart: Pastoor Eric Fennis
Celebrant 26 maart: Pater Peter van Dael SJ

Liturgische muziek 

Zaterdag 18 maart   17.00 uur Chorale   

If we believe that Jesus died and rose again Goss
Responses: Walsh
Office Hymn: Christ whose glory fills the skies RATSIBON

Psalm 23
Dyson in F
Lead kindly light amid the encircling gloom Stainer
Hymn: Thou, whose almighty word MOSCOW

Zondag 19 maart, 10.30 uur Cappella Nicolai 

Missa Brevis Palestrina
Laetare Jerusalem Gabrieli
O salutaris hostia Byrd
Jerusalem quae aedificatur 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.  
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