Mededelingenblad

H. Nicolaasparochie
Kerken: Nicolaaskerk, Dorpsstraat 24; Doortocht, Hekbootkade 60;
Tabor, Lijnbaan 77; Genesareth, Monnikenbos 10;
Wijngaard, Moeder Teresasingel 100.
Pastores: J. van der Bie, K. van Vliet, E. Feijen
Parochiebureau: Dorpsstraat 26, 2712 AL; tel: 316.30.44;
e-mail: info@hnpz.nl; internet: www.nicolaasparochiezoetermeer.nl
IBAN:NL85INGB0002474900 t.n.v. kerkbijdragen H.Nicolaas te Zoetermeer
WEEK van 15 april t/m 22 april 2018
Vieringen op
Nicolaas
Doortocht
Genesareth
Tabor
Nicolaas
Wijngaard
Genesareth

nr. 16

Zondag : 15 april
09.00 u
Woord-Communie: T.Posthumus
10.30 u
Woord-Communie: E.Feijen;Cantorgroep
10.30 u
Woord-Communie: N.Andriessen;Magnifique
10.30 u
Woord-Communie: P.v.Rooijen;Melodia;kwd;cr
11.00 u
Eucharistie: K.v.Vliet;Caecilia
11.30 u
Eucharistie: J.v.d.Bie
13.30 u
Indonesische viering

Lezingen
Eerste lezing: Handelingen 3, 13-15.17-19
Tweede lezing: 1 Johannes 2, 1-5a
Evangelie: Lucas 24, 35-48
In de eerste lezing horen we hoe Petrus een toespraak houdt waarin hij tot het
volk zegt dat God zondaars aanneemt die zich bekeren en boete doen.
Johannes schrijft dat wie een kind van God wil zijn, ernaar moet streven niet te
zondigen en het liefdesgebod onderhouden. Christus brengt verzoening voor
onze zonden. En in het evangelie verschijnt Jezus aan zijn leerlingen. Door deze
ontmoeting gaan hun ogen open en leren zij de Schrift te verstaan.

Totale opbrengst collecten in de afgelopen week: € 2.312,64

Zondag 15 april: Open Café in de Kapelaan !!!!!!!!!!
Deze week heeft u een extra uitgave van de NicolaasNu ontvangen met de visie
van parochiebestuur en pastoraal team op de toekomst van onze parochie:
‘Samen-werken aan onze toekomst’.
Op 15april is er gelegenheid om met elkaar hierover in gesprek te gaan en nader
te worden geïnformeerd. Iedereen is hier van harte voor uitgenodigd. Vrije inloop
van 13.00 uur tot 16.00 uur! Er is een crèche aanwezig en een eigen ruimte
waar kinderen zich kunnen vermaken.

Vrijwilligers gezocht voor de voedselbank
De werkgroep Transport zorgt voor de bevoorrading en is op zoek naar
vrijwilligers. Het betreft werkzaamheden als BIJRIJDER, GROENTERIJDER en
LOODSDIENST, die op elke donderdag plaatsvinden. Info bij: Ronald Spaan
Mpbiel: 0636347838 E-mail: spaanronald@gmail.com
Maandag 16 april: Bijbel-Geloofsgesprek (30-ers en 40-ers)
Wees welkom bij dit bijbel-geloofsgesprek onder leiding van pastor Ella Feijen.
Van 20.00 uur –21.30 uur, in “De Kapelaan”
Aanmelden: info@hnpz.nl of 079-3163044
Dinsdag 17 april: Bijbel-Geloofsgesprek (vaste groep alle leeftijden)
Wees welkom bij dit bijbel-geloofsgesprek onder leiding van pastor Ella Feijen.
Van 10.00 uur – 11.30 uur, in “De Kapelaan”
Aanmelden: info@hnpz.nl of 079-3163044
Woensdag 18 april: Bijbel-Geloofsgesprek (instromen alle leeftijden)
Wees welkom bij dit bijbel-geloofsgesprek onder leiding van pastor Ella Feijen.
Van 10.00 uur – 11.30 uur, in “De Kapelaan”
Aanmelden: info@hnpz.nl of 079-3163044
Woensdag 18 april: Op de koffie in de koffietent van het Nicolaasproject
Om 10.15 uur, ontvangen wij u weer voor een bakje koffie of thee in het gebouw
van Middin, Schiebroekstraat 1. We gaan weer creatief aan de slag met Sharda.
Zaterdag 21 april: Het Schuurtje van Vincentius
Geopend van 09.00 tot 15.00 in de Plesmanstraat 7-8, Zoetermeer. Er is een
groot aanbod van huishoudelijke artikelen, boeken, Cd’s en Dvd’s, meubels,
lampen, klokken, (kinder) kleding, speelgoed en audio-apparatuur. De opbrengst
komt ten goede aan het sociale werk van de Vincentiusvereniging in Zoetermeer.
Bruikbare spullen, schone en hele kleding en oud papier kunt u brengen op de
verkoopdag. Dat kan ook elke maandag van 13.00 tot 16.00. Zaken die te groot
zijn om zelf te brengen kunnen worden opgehaald, afspreken kan op telefoon 06344 590 02. In de koffiehoek is voor een klein bedrag een kopje koffie, thee of
soep te verkrijgen. Van harte welkom.
Zaterdag 21 april: Informatiebijeenkomst reis naar Israël
Van 21 t/m 28 oktober 2018 gaat Jos van Adrichem met een groep parochianen
uit zijn parochie op reis naar Israël. Hij nodigt parochianen uit Zoetermeer uit om
zich bij deze reis aan te sluiten. Voor belangstellenden is er een informatiebijeenkomst in Pijnacker. Deze vindt plaats om 10.00 uur in SWOP gebouw
Keijzershof, Floralaan 102, Pijnacker-Zuid.
Zaterdag 21 april: Vrijwilligersfeest 2018
Zoals reeds aangekondigd willen wij al onze vrijwilligers in wat kleinere groepen
bedanken. De eerste groep die het Pastoraal Team en het Parochie-bestuur
uitnodigen zijn ALLE PAROCHIANEN DIE KERKBALANS EN NICOLAAS NU
BEZORGEN. Ook als u naast deze activiteiten meerdere taken heeft vinden wij
het leuk als u aanschuift bij deze bijeenkomst.
Wij hebben helaas niet van iedereen een mailadres. Wij vragen de vicariaten hier
ruchtbaarheid aan te geven. Dus vooral ... Hoort, zegt het Voort.

U bent hierbij van harte uitgenodigd op zaterdag 21 april in het Parochieel
Centrum De Kapelaan vanaf 14.00 uur. De bijeenkomst duurt tot ongeveer 17.00
uur. En u begrijpt het al… In verband met de drankjes en de hapjes wel even
laten weten als u komt. Dat kan via vrijwilligers@hnpz.nl . Of even bellen
met het Parochiebureau. Wij zien uit naar uw komst.
Dinsdag 24 april: Kerk met Stip in de Genesarethkerk van 20.00-22.00 u
Het schijnt dat zwervers vroeger tekens, een stip of zo, aanbrachten op bomen
en grote stenen in de buurt van boerderijen waar ze welkom waren. Hier komt
het idee vandaan om een landelijk netwerk in het leven te roepen van christelijke
geloofsgemeenschappen waar ex-gedetineerden welkom zijn en zich thuis
kunnen voelen. Kerken met ● dus. Gastvrije plekken, waar men aandacht heeft
voor ex-gedetineerden die een nieuw begin willen maken. In Zoetermeer hebben
twee kerken het predicaat Kerk met Stip: de Nicolaasparochie en de Oosterkerk/
Perronmeeting. Hulp en aandacht aan (ex)gedetineerden is in Zoetermeer ook de
basis van het werk van de Stichting Solide en het project BAK-boord, actief om
ex-geditineerden aan betaald werk te helpen. Hendrine Verkade, de landelijke
coördinator van de projectgroep Kerken met Stip, vertelt u over deze bijzondere
vorm van diaconie en pastoraat. Info: Gerda Masselink,
gerdamasselinkzoetermeer@gmail.com Kosten: toegang gratis
Zondag 6 mei: Ouderen viering in de Tabor
Iedereen is van harte welkom in deze Viering van Woord en Communie.
Cantabor zal zingen en na de viering is er een gezellig samen zijn voor de
ouderen met een hapje en een drankje en enige entertainment zal ook aanwezig
zijn.

Misintenties:
Dinsdag 17 april: Arnoldus van Lier
Donderdag 19 april: Frank van Wingerden; Fien Wijnen-Graafsma
Vrijdag 20 april: voor een zieke schoonzus
Zaterdag 21 april: Simon Scholten
Zondag 19 april: Coby van der Sluijs; Paolo Brai; Willem Louis Zegveld

Overleden parochianen:

Danël Rolf Güntenspergen
Franciscus Johannes Marinus Albers

Vieringen:
Maandag 16 april:
Nicolaas
09.00-16.00 u Mariaportaal open
Nicolaas
15.30 u
Rozenhoedje bidden
Dinsdag 17 april:
De Kapelaan
08.30 u
Lauden
De Kapelaan
09.00 u
Eucharistie
Nicolaas
09.00-16.00 u Mariaportaal open
Nicolaas
15.30 u
Rozenhoedje bidden in het Mariaportaal
Genesareth
19.00 u
Vesper met communieviering
Woensdag 18
De Kapelaan
De Kapelaan
Nicolaas
Nicolaas

april:
08.30 u
Lauden
09.00 u
Eucharistie
09.00-16.00 u Mariaportaal open
15.30 u
Rozenhoedje bidden in het Mariaportaal

Donderdag 19 april:
De Kapelaan
08.30 u
Lauden
De Kapelaan
09.00 u
Woord-Communie
Nicolaas
09.00-16.00 u Mariaportaal open
Doortocht
10.00 u
Woord-Communie: F.v.d.Linden
Nicolaas
15.30 u
Rozenhoedje bidden in het Mariaportaal
Vrijdag 20 april:
De Kapelaan
08.30 u
Lauden
De Kapelaan
09.00 u
Eucharistie
Nicolaas
09.00-16.00 u Mariaportaal open
Nicolaas
15.30 u
Rozenhoedje bidden in het Mariaportaal
Zaterdag 21 april:
Nicolaas
09.30-16.00 u Mariaportaal open
Genesareth
14.00-16.00 u Stil gebed
Nicolaas
14.00-15.15 u Kerk open/Stil gebed
Tabor
16.00 u
Rozenkransgebed
Nicolaas
17.00 u
Eucharistie: J.v.d.Bie
Zondag 22 april:
Nicolaas
09.00
Doortocht
10.30
Genesareth
10.30
Tabor
10.30
Nicolaas
11.00
Wijngaard
11.30
Wijngaard
19.30

u
u
u
u
u
u
u

Woord-Communie: E.Feijen
Woord-Communie: H.Randshuizen;Cantorgroep
Woord-Communie: H.Bonnet
Eucharistie: T.Thomassen;kwd;cr
Woord-Communie: E.Feijen;Cantorij
Woord-Communie: N.Andriessen;Sonore
Taizé-viering

