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NIEUWSBRIEF 5 maart 2023  
 
‘Even bijpraten’  
 
Deze zondag horen we het prachtige verhaal over de gedaanteverandering van de 
Heer op de berg Tabor. Ook wel een beetje wonderlijk verhaal, omdat het wellicht 
ons voorstellingsvermogen te boven gaat. Toch staat deze gebeurtenis niet op 
zichzelf. Zowel hieraan voorafgaand als er opvolgend spreekt Jezus met zijn 
leerlingen over zijn lijden. En één ding is duidelijk: de leerlingen zijn daar bepaald 
niet enthousiast over. Pas later zullen ze begrijpen dat Jezus lijdt uit liefde en uit die 
zelfde liefde zijn leven gegeven heeft. Jezus’ lijden uit liefde is de enige weg om 
grensverleggend bezig te zijn en om werkelijk als christen in zijn voetspoor te treden.  
Lijden is van alle tijden, en de één heeft er meer mee te maken dan de ander. Los 
van lijden in de wereld kent ieder mens momenten van persoonlijk lijden. Het lijden 
van Jezus leeft ons dat we het dus niet zonder Hem hoeven te doen. Hij weet zich op 
zijn beurt gesteund door God zijn Vader. En die ervaring op de Taborberg zal Hem 
daarin bevestigen en bemoedigen.  
  
Met een hartelijke groet, 
 
Pastoor-deken Eric Fennis 
 
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.  
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Kinderen 
 
Luistert naar Hem. Luister naar wat Hij te zeggen heeft. Daar gaan we het zondag 

over hebben. Je bent welkom as zondag om 10:30 uur 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  5 maart 17.00u: Vespers van de tweede Zondag van de Veertigdagentijd, o.l.v. 
Laine Tabora 
Zondag 12 maart 17.00u: Vespers van de derde Zondag van de Veertigdagentijd, o.l.v. Rens 
Tienstra (celebrant is pastoor Fennis). 
info: www.gregoriaanskoor.nl 

  
Celebrant 5 maart: Pastoor Eric Fennis 
Celebrant 12 maart: Pater Peter van Dael SJ 

  

http://www.gregoriaanskoor.nl/
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Liturgische muziek  
 
Zaterdag 4 maart   17.00 uur     Chorale     
 
Jesu, joy of man’s desire Bach 
Office Hymn: Soul of my Saviour, sanctify my breast ANIMA CHRISTI 
Psalm 33 
Nobel in a 
How beautiful upon the mountains Stainer 
Hymn: O vision blest of heavenly light WAREHAM  
 
Zondag 5 maart, 10.30 uur            Consort   
 
Missa Stabat Mater Vinder 
Emendemus in melius Byrd 
Stabat Mater Palestrina 
 
 
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.   
 


