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, W. Burgering
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 8 oktober t/m 15 oktober
Vieringen op
Nicolaas
Doortocht
Genesareth
Tabor
Nicolaas
Wijngaard

nr. 41

zondag : 8 oktober
09.00 u
Eucharistie: J.v.d.Bie
10.30 u
Woord-Communie: H.Randshuizen;Cantorgroep
10.30 u
Woord-Communie: E.Feijen
10.30 u
Woord-Communie: P.v.Rooijen;Melodia;cr;kwd
11.00 u
Eucharistie: J.v.d.Bie;kwd
10.30 u
Oecumenische viering

Lezingen
Eerste lezing: Jesaja 5, 1-7
Tweede lezing: Filippenzen 4, 6-9
Evangelie: Mattheüs 21, 33-43
In de eerste lezing spreekt de profeet Jesaja over een bevoorrecht volk dat, net
als een wijngaard, goede vrucht zou moeten voortbrengen maar het verzuimde te
doen. De apostel Paulus zegt ons geen zorgen te maken en heel ons vertrouwen
op God te stellen en alles wat Hij ons aanreikt ter harte te nemen. En in het
evangelie horen wij een parabel: als wij niet de vruchten voortbrengen die Hij
van ons verlangt, kunnen wij ook niet rekenen op de opbrengst ervan.
Totaal collecten van alle vicariaten in de afgelopen week: € 2.033,30
Oktober in het licht
We vieren dit jaar het eeuwfeest van de verschijning van Maria in Fatima. Bij
deze verschijning maakte Maria zich bekend als Onze Lieve Vrouw van de rozenkrans. In oktober, de rozenkrans-maand, worden wij uitgenodigd om het rozenhoedje met elkaar te bidden. Dat kan iedere door-de-weekse dag om 15.30 uur
in de Mariakapel van de Nicolaaskerk.

Woensdag 11 oktober: Op de koffie in Oosterheem en Buytenwegh
De Koffietent van het Nicolaasproject Oosterheem is vanaf 10.15 uur geopend.
Bij Perron 28 aan de Maasstroom 28 wordt er creatief gedaan o.l.v. Sharda.
In Buytenwegh is vanaf 10.00 uur Bus 63 open aan de Busken Huethove 63. Met
koffie, thee en pastoraal spreekuur.
Woensdag 11 oktober: Christelijke meditatie in “De Kapelaan”
Om 19.30 uur mediteren we met een kleine groep. Pastor Walther Burgering
neemt ons mee van een visuele meditatie naar de stilte. Nieuwe leden van harte
welkom. Kosten zijn € 9,00 voor vier bijeenkomsten. Aanmelden vooraf en info
bij w.burgering@hnpz.nl.
Vrijdag 13 oktober: Eeuwfeest van het zonnewonder in “De Kapelaan”
Om 19.30 uur houdt Mieke Speckens een lezing over de boodschap die Maria in
Fatima gaf en die nog steeds actueel is. Allen hartelijk welkom.
Zaterdag 14 oktober: Rommelmarkt in de Genesarethkerk
Van 10 tot 16.00 uur, wordt in samenwerking met de Oase, deze Rommelmarkt
georganiseerd. De opbrengst is geheel bestemd voor de Stichting Vialisa. Deze
stichting, opgericht door Lisa van Gerven, heeft als doel het structureel verbeteren van het toekomstperspectief voor straatkinderen en werkende jongeren die in
de sloppenwijken van Dhaka, Bangladesh wonen . In maart verwoeste een brand
hun school. Een nieuw pand wordt gebouwd aan de rand van de sloppenwijk, dat
minder brandgevaarlijk is. Heeft U goede en verkoopbare spullen, die u voor dit
doel wilt afstaan, of heeft u prijsjes voor de loterij, dan kunt u deze op vrijdag
9 oktober tussen 15.00 tot 20.00 uur bij de Genesarethkerk inleveren.
U steunt zo’n project toch ook ? Bij voorbaat hartelijk dank.
Zondag 15 oktober: Jongerenviering in de Tabor
Na de flitsende seizoenstart op 17 september met medewerking van de
pasgevormden komen we met de jongerenviering weer terug in de Tabor. Zonder
koor maar met mooie video’s en muziek. Thema: Voor een feest kleed je je mooi
aan! Over het bruiloftsfeest waar niemand leek te komen en wat toch een volle
bak werd.
Zondag 15 oktober: Verkoop katholieke artikelen in de Nicolaaskerk
Vanaf 12.00 u. verkoop van religieuze artikelen, achterin de kerk. Sieraden en
rozenkransen, Jezusarmbandjes, verscheidene Maria- en heiligenbeeldjes.
Diverse kinderbijbels en materiaal voor geloofsopvoeding zijn ter inzage
aanwezig. Vanaf 29 oktober start de verkoop van KERST-artikelen.
Kijk voor het overzicht op de flyers achterin de kerken. Op verzoek komen wij
met een tafel staan bij speciale vieringen of bijeenkomsten in alle vicariaten.
Meer informatie bij pastor Walther Burgering, W.burgering@hnpz.nl.
Donderdag 19 oktober: Mariaviering Vincentiusvereniging
Traditiegetrouw organiseert de Vincentiusvereniging Zoetermeer in Oktober een
Mariaviering. Deze wordt in het bijzonder gehouden voor de oudere parochianen,
maar uiteraard is iedereen van harte welkom. De viering vindt plaats in de
Nicolaaskerk, aanvang 10.00 uur. Na afloop is er een gezellig samenzijn met een

kopje koffie of thee met wat lekkers in “De Kapelaan”. Voor vervoer en informatie
kunt u contact opnemen met J.van Egmond op tel 079-3163194 of 06 44078070
Zaterdag 28 oktober: Najaarsconcert Laurentius en Elisabeth Cantorij
Het concert vindt plaats in de kathedrale kerk HH. Laurentius en Elisabeth,
Mathenesserlaan 305, Rotterdam. Op het afwisselende programma staan werken
van onder meer Gabriël Fauré, W. Andriessen, Henry Purcell, Ch.V. Stanford en
John Rutter. Kortom een reis door enkele eeuwen kerkelijke koormuziek. Het
concert begint om 20.00 uur en duurt met pauze tot ca. 21.30 uur. De kerk is
open vanaf 19.00 uur. Entree is gratis. Na afloop is er een deurcollecte.
Zie ook de website: cantorijrotterdam.nl
VOOR IN DE AGENDA
Dinsdagavond 7 november: Informatieavond H. Vormsel
Ook komend jaar hopen we weer 20-25 jongeren van groep 8 (en ouder) toe te
leiden naar het H. Vormsel. Bisschop van den Hende of één van zijn vicarissen zal
in mei 2018 naar Zoetermeer komen om aan hen het H. Vormsel toe te dienen.
In januari 2018 begint de voorbereiding. De informatieavond voor ouders en
vormelingen vindt om 19.30 uur plaats in “De Kapelaan”, Nicolaasplein 2.
Op dezelfde avond kunnen jongeren worden aangemeld voor de voorbereiding.
Dit kan ook door te mailen naar vormsel@hnpz.nl.
Meer informatie op www.nicolaasparochiezoetermeer.nl.
24-26 november: Kloosterweekend Abdij Berne Heeswijk
Ook dit najaar gaan we weer met een groep naar het Norbertijnenklooster in
Heeswijk Dinther. Vrijdagmiddag vertrek en tot zondagmiddag verblijf in het
gebedsritme en de rust van het klooster. Gegadigden die mee willen, kunnen zich
opgeven bij het parochiebureau of via info@hnpz.nl. Meegaan gaat op volgorde
van inschrijving. Wees er snel bij, want vol is vol.
Kosten van het weekend (overnachting en maaltijden) zijn rond de € 110,00.

Misintenties:
Dinsdag 10 oktober: Betty Looije-Broers; Dirk Looije; lev. en overl. fam. de
Groot
Woensdag 11 oktober: Betty Looije-Broers; Dirk Looije
Donderdag 12 oktober: Ruud Speckens
Vrijdag 13 oktober: lev. en overl. fam. Gerelings
Zondag 15 oktober: Jacques Pannebakker; Liesje Verdam-Kamerbeek; An en
Andries van der Zee; Martina Moers-Ruigt; Rita Hazelzet; overl. ouders Sebel-van
Es; pastor Jos Schoenmakers; Theofila Pangiliman; Anna Confens; Elisabeth van
den Berg-van Batum; Nienke Hoogsteder-Bresser

Overleden parochianen:

Leo Engelbert Otto Tervooren
Arnolda Maria Boeijen-den Olden
Nienke Hoogsteder-Bresser

Vieringen:
Maandag 9 oktober:
Nicolaas
09.30-16.00 u Mariaportaal open
Dinsdag 10 oktober :
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 11
De Kapelaan
De Kapelaan
Nicolaas
Nicolaas

oktober: H. Johannes XXIII, paus
08.30 u
Lauden
09.00 u
Eucharistie
09.00-16.00 u Mariaportaal open
15.30 u
Rozenhoedje bidden in het Mariaportaal

Donderdag 12 oktober:
De Kapelaan
08.30 u
Lauden
De Kapelaan
09.00 u
Eucharistie
Nicolaas
09.00-16.00 u Mariaportaal open
Doortocht
10.00 u
Woord-Communie: H.Randshuizen
Nicolaas
15.30 u
Rozenhoedje bidden in het Mariaportaal
Vrijdag 13 oktober:
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 14 oktober:
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
19.00 u
Eucharistie: J.v.d.Bie
Zondag 15 oktober:
Nicolaas
09.00 u
Doortocht
10.30 u
Genesareth
10.30 u
Tabor
10.30 u
Nicolaas
11.00 u
Wijngaard
11.30 u
Genesareth
13.30 u

Woord-Communie: P.v.Rooijen
Eucharistie: J.v.d.Bie;Praise;wereldwinkel
Eucharistie: K.v.Vliet;Magnifique
Woord-Communie: W.Burgering;cr;kwd
Woord-Communie: Gebedsleider;Caecilia;kwd
Woord-Communie: H.Bonnet
Indonesische viering

