een prachtig gezongen heilige mis. Het
Russische orthodoxe koor van de
orthodoxe Nicolaasparochie verzorgde
de gezangen. Een ieder ontving een
persoonlijke zegen met manna.

Pastoor Vankan en parochianen bij
aanvang van de lunch
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Koor van de Russisch Orthodoxe kerk olv
Aliona Ovsiannikova in de basiliek

Mooie landelijke St. Nicolaasdag
We kijken terug op een geslaagde Sint
Nicolaasdag. Daarvoor hadden we alle
Nicolaaskerken -parochies en broederschappen van heel Nederland
uitgenodigd.
Ruim zeventig deelnemers maakten de
dag mee. Zij kwamen uit het hele land,
onder meer uit Odijk, Mill, Schalkhaar,
Purmerend, Heythuysen en natuurlijk
Amsterdam. Na koﬃe met
Nicolaasgebak volgde er een
rondleiding die afgesloten werd met

Na een gezamenlijke lunch in De
Kroonprins volgde er een lezing door
pastoor Marcus Vankan over het leven,
legenden en gebruiken van Sint
Nicolaas. De middag werd afgesloten
met een bezoek aan de schuilkerk
OLH op Solder, dat een speciale
Nicolaasdagkorting gaf. Geïnspireerd
en met een tasje Nicolaasbier
vertrokken vele deelnemers weer naar
andere delen van ons land.
Tweede druk Sint Nicolaasboek
Tijdens de landelijke Sint Nicolaasdag
is de tweede druk van het boek van
Marcus Vankan uitgekomen. ‘Heilige
Nicolaas, bruggenbouwer tussen Oost
en West’ bevat de geschiedenis van
devoties, legenden en volksgebruiken
rond onze beschermheilige. Deze
tweede druk bevat pagina’s over de
reliekplaatsing en Sint Nicolaasverering in Amsterdam. Het vertelt
over de herkomst van ‘ons’ reliek en
over het waarom van het logo van het
Nicolaasjaar door Henk Schiﬀmacher..
Het boek is voor 30 euro te koop in de
winkel van de basiliek. Een deel van
de opbrengst gaat naar Stichting
Together We Rise.

Inspiratie-avond met Kristien
Hemmerechts op 14 juni
Vlaamse schrijver Kristien
Hemmerechts houdt op dinsdag 14
juni van 19 tot 20.30 uur de tweede
inspiratie-avond in de basiliek. Ze start
vanuit het verhaal van St. Nicolaas en
het graanwonder, dat te maken heeft
met vrijgevigheid en
armoedebestrijding. In de lezing zal
Kristien ingaan op de soms lastige
kwestie van ‘bezit’ en weggeven van
bezittingen, want vrijgevigheid kan met
gemengde gevoelens gepaard gaan.
Ze put hierbij mede uit eigen
ervaringen met dit thema in
gemeenschap Sant’ Egidio. Na de
inleiding worden deelnemers door
middel van een oefening uitgenodigd
te kijken hoe dit thema in je eigen
leven speelt. Je kunt je aanmelden
voor deze avond via
nicolaasjaar@nicolaas-parochie.nl. Er
wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd
waarvan de opbrengst ten goede komt
aan Stichting Together We Rise.
Sporen van Sint Nicolaas in
Amsterdam: de Krijtberg
Het Nicolaasjaar biedt soms
onverwachte perspectieven. Zo is er
een afbeelding van Sint Nicolaas in de
Krijtberg. Deze bevindt zich hoog in de
rechter zijbeuk vlak onder een raam
waardoor de heilige door tegenlicht
bijna niet te zien of fotograferen is.

Dankzij een samenwerking tussen
parochiaan Ben Hondius, die zijn
camera met telelens beschikbaar
stelde, en koster Gerwin Roﬀel die
ermee door het orgel kroop, is er nu
deze prachtige afbeelding van onze
stadspatroon in de Krijtberg.
Agenda Nicolaasjaar
- 14 juni 19.00uur: inspiratie met
Kristien Hemmerechts
- 13 september: inspiratie met Christa
Anbeek, hoogleraar theologie,
bespreekt op het verhaal van
Nicolaas en de drie studenten in de
ton. Zij is gespecialiseerd in
grenservaringen. De avond zal gaan
over hoe je als gelovige met
grenservaringen kunt omgaan en
daar anderen in kunt bijstaan.
- 8 oktober: inspiratie met Wil Derkse
hoogleraar wijsbegeerte, bekend van
het boek: Een levensregel voor
beginners. Hij gaat uitdaging aan om
een levensregel vanuit de
spiritualiteit van Sint Nicolaas op te
stellen.
In voorbereiding:
- Lezing broeder Gerard Mathijsen
OSB over ‘heilige woede’ en st.
Nicolaas.
- 6 december: Nicolaaslezing en
uitreiking Nicolaaspenning.
Graag tot ziens bij een van de
activiteiten in het Nicolaasjaar!
contact:
nicolaasjaar@nicolaas-parochie.nl

