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 15 oktober t/m 22 oktober
Vieringen op
Nicolaas
Doortocht
Genesareth
Tabor
Nicolaas
Wijngaard
Genesareth
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zondag : 15 oktober
09.00 u
Woord-Communie: Ton Vermeulen
10.30 u
Eucharistie: J.v.d.Bie;Praise;wereldwinkel
10.30 u
Eucharistie: K.v.Vliet;Magnifique
10.30 u
Woord-Communie: W.Burgering;cr;kwd
11.00 u
Woord-Communie: Ton Vermeulen;Caecilia;kwd
11.30 u
Woord-Communie: H.Bonnet
13.30 u
Indonesische viering

Lezingen
Eerste lezing: Jesaja 25, 6-10a
Tweede lezing: Filippenzen 4, 12-14.19-20
Evangelie: Matteüs 22, 1-14
De eerste lezing beschrijft het feestmaal dat God op zijn berg Sion aanricht voor
alle volkeren. God wil met hen allen een verbond sluiten. Paulus dankt in zijn
brief aan de christenen van Filippi voor de ondersteuning die zij hem gaven. Maar
hij wijst er ook op dat hij die hulp niet nodig had, omdat hij onafhankelijk wil
blijven in de verkondiging van Christus. In het evangelie lezen we de parabel van
de koning die een bruiloftsmaal gaf. Zijn uitnodiging wordt op een grove manier
afgewezen. Na zijn vergelding nodigt hij mensen uit de straten naar zijn feest te
komen. Je moet daar wel goed voor gekleed zijn. Als we geroepen zijn is dat
geen vrijbrief om te zondigen. Je moet er wat voor willen doen.
Totaal collecten in de afgelopen week: € 1.382,49
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.

Vrijwilligersfeest verandert!
U was er wellicht net aan gewend: in het eerste weekend van november de
vrijwilligersmis met aansluitend het vrijwilligersfeest. Ondanks de leuke feesten
heeft het bestuur toch gemeend om het feest te veranderen van opzet. Voor veel
vrijwilligers bleek het late tijdstip, zeker in combinatie met de tijd van het jaar,
een belemmering om te komen. Er wordt nu hard gewerkt aan een nieuwe
formule voor dit "Dank-je-wel-feest" . Wij houden u op de hoogte.
Woensdag 18 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 in het teken van Lucas. O.l.v. pastor W.
Burgering horen we over deze schrijver van het evangelie én het boek van de
handelingen van de apostelen. In Buytenwegh is vanaf 10.00 uur Bus 63 open
aan de Busken Huethove 63. Met koffie, thee en pastoraal spreekuur.
Woensdag 18 oktober: Géén christelijke meditatie
Er is voor één keer geen christelijke meditatie, 25 oktober wel; start 19.00 uur.
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
Maandag 23 oktober: Voorbereiding jongerenviering om 19.30 uur
Jongeren worden uitgenodigd om dit voor te bereiden in de jongerenruimte van
”De Kapelaan”.
Dinsdag 24 oktober: Zuid Amerikaanse Ontmoetingsmaaltijd
Gezellig en lekker eten met elkaar in WZH-Oosterheem aan de Florence
Nightingalelaan 92? Dat kan tussen 18.00 en 19.30 uur. Verschillende koks
verzorgen een heerlijke maaltijd. Voor € 5,00 (Zoetermeerpas € 3,50) ontmoet je
gezellige mensen. Melden vóór 24 oktober, 16 uur via nicolaasproject@hnpz.nl.
Woensdag 25 oktober: Denktank Jeugd in “De Kapelaan”
Denktank Jeugd komt bij elkaar voor nieuwe plannen met betrekking tot onze
jongste deelnemers aan onze geloofsgemeenschap (basisschoolleeftijd).
Meedenken? Welkom om 20.00 uur.
Zaterdag 28 oktober: Meer dan een spannend verhaal in “De Kapelaan”
Tijdens het thrillerfestival vindt een Nederland vertelt-symposium plaats.
’s Middags worden workshops aangeboden over vertelprojecten, verhalen in
diaconie en welzijnszorg en multi-culturele verhalen. Elkaar (Bijbel )verhalen
vertellen is een krachtig middel voor betere communicatie. Aanmelding en
informatie meerdaneenspannendverhaal@ziggo.nl.

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 17 oktober: Ruud Speckens
Woensdag 18 oktober: jaargetijde Jan Vieveen
Donderdag 19 oktober: voor de zielen in het vagevuur
Vrijdag 20 oktober: pastor Jos Schoenmakers
Zondag 22 oktober: ter nagedachtenis Igor van Weissenbruch; Henk Houtman
en Suze Houtman-de Vree; Anthonius Houtman en Johanna Houtman-de
Brabander; overl. ouders Jan en Mies Boonekamp van Haastert
Overleden parochianen:

Arnolda Maria Boeije-den Olden
Jacques Albert Vos

Vieringen:
Maandag 16 oktober:
Nicolaas
09.30-16.00 u Mariaportaal open
Dinsdag 17 oktober : H. Ignatius van Antiochië, bisschop en martelaar
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

oktober: H. Lucas, evangelist (Feest)
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 oktober:
De Kapelaan
------Géén Lauden
De Kapelaan
------Géén Eucharistie
Nicolaas
09.00-16.00 u Mariaportaal open
Nicolaas
10.00 u
Eucharistie: J.v.d.Bie;Mariaviering
Doortocht
10.00 u
Woord-Communie: F.v.d.Linden
Nicolaas
15.30 u
Rozenhoedje bidden in het Mariaportaal
Vrijdag 20 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 21 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
Woord-Communie: P.v.Rooijen
Zondag 22 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
Wijngaard
19.30 u

Eucharistie: J.v.d.Bie
Woord-Communie: F.v.d.Linden;Doortochtkoor
Woord-Communie: H.Bonnet
Eucharistie: J.v.d.Bie;kwd;cr
Eucharistie: T.Thomassen;Cantorij
Woord-Communie: M.Vermeulen;Sonore
Taizé-viering

