Mededelingenblad
H. Nicolaasparochie
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Zondag 6 januari: Openbaring des Heren
Hoogfeest
Nicolaas
09.30-16.00 u Mariaportaal open
Nicolaas
09.00 u
Woord-Communie: E. Feijen
Doortocht
10.30 u
Woord-Communie: R.v.Berkel; Praise; Doortochtk.
Genesareth
10.30 u
Woord-Communie: E. Feijen; Genesarethkoor
Tabor
10.30 u
Woord-Communie: P.v.Rooijen; Cantabor
Nicolaas
11.00 u
Eucharistieviering: J.v.d.Bie
Wijngaard
11.30 u
Woord en Gebed: werkgroep Woord en Gebed
Nicolaas
15.30 u
Rozenhoedje bidden in het Mariaportaal
Lezingen op zondag 6 januari
Eerste lezing: Jesaja 60, 1-6
Tweede lezing: Efeziërs 3, 2-3a.5-6
Evangelie: Matteüs 2, 1-12
In de kerstnacht hoorden we Jesaja zeggen dat een volk dat wandelt in het
duister een helder licht ziet. Hij roept ons nu op in beweging te komen, om net
als de Wijzen, op te staan en ons te laten beschijnen door dit Licht. Paulus laat de
christenen in Efeze weten dat we niets van God kunnen weten, tenzij Hij de stap
naar ons maakt en zich openbaart. In het evangelie horen we hoe de Wijzen een
glimp van Gods openbaring ontdekken. Een teken, de ster. Hierdoor weten zij
zich uitgenodigd om op zoek te gaan naar Jezus en Hem hulde te brengen.
Opbrengst collecten in de afgelopen weken € 6.918,52 (hartelijk dank)

Op zondag 6 januari bent u uitgenodigd voor de nieuwjaarsreceptie van de
parochie in De Kapelaan.
Deze vindt plaats na de Eucharistieviering van 11 uur, vanaf 12 uur.
Iedereen is van harte welkom.

Kloosterweekend Een weekend lang in het ritme van de kloosterlingen van de
Abdij Onze Lieve Vrouw van Koningshoeven in Berkel-Enschot.
10 – 12 mei 2019 - Onder leiding van Ella Feijen en Thea Epskamp.
Kosten €100,-- per persoon - Maximale groepsgrootte is 12 personen.
Aanmelden via het parochiebureau info@hnpz.nl
Vormsel
U kunt uw kind / je kan jezelf in overleg met je ouders, nog inschrijving voor de
voorbereiding van het Heilig Vormsel. De informatie avond is al geweest, maar wil
je meer informatie ontvangen? stuur dan een mail naar vormsel@hnpz.nl
Wij zullen de vragen dan beantwoorden. Je kunt natuurlijk ook meteen
inschrijven. Neem de informatie dan mee achter uit de kerk. Namens er
vormselwerkgroep. Diaken Ronald van Berkel
Donderdag 17 januari: Alfa-cursus - 1e avond - Informatieavond;
“Is er meer ?”
Mensen in deze verwarrende tijd willen graag samen op zoek naar een begin van
antwoorden op de grote vragen van het leven. De Alfa-cursus heeft hiervoor een
concept ontwikkeld. Samen eten, samen luisteren én samen in gesprek gaan over
verschillende thema's van geloof en leven, blijkt ook in Zoetermeer aan een
behoefte te voldoen. Als parochie zijn we blij dat we hiermee mogen werken om
meer mensen in aanraking te brengen met het mooie, inspirerende en
hoopgevende dat ons katholiek geloof in zich heeft. Door met elkaar in gesprek te
gaan, kunnen we leren van elkaar en groeien in onze geloofsontwikkeling.
Vanaf 19.30 uur zijn wij aanwezig om u te ontvangen en om 20.00 uur starten we
met informatie over de Alfa-cursus.
Daarna vind er een inleiding plaats met het thema; “Is er meer ?”.
U meldt zich aan voor de gehele cursus van totaal tien avonden en een
zaterdag. U ontvangt hierbij een cursusboek.
Informatie bij: Fons van der Linden: fvdlinden@casema.nl
Kosten: voor de maaltijden €3,-- per persoon per keer.
Plaats: “De Kapelaan”, Nicolaasplein 2.
Data alle cursus-bijeenkomsten: 17-1, 24-1, 31-1, 7-2, 14-2, 21-2, 9-3
(zaterdag), 14-3, 21-3 28-3, 4-4,
Tijd: 18.45 aanvang met maaltijd – tot 22.00 uur
Aanmelden: geloofscentrum@hnpz.nl
Vrijdag 18 januari: Oecumenelezing in Utrecht
De Nederlandse Raad van Kerken organiseert op vrijdagmiddag 18 januari in
Utrecht de jaarlijkse “Oecumenelezing”. Thema: De pelgrim als paradigma…
Pastor van Vliet nodigt iedere belangstellende uit met hem mee te gaan. We
verzamelen op NS-Station Zoetermeer om 13.30 uur. We reizen per trein en zijn
om ca. 18.30 uur terug. WELKOM dus. Aanmelding en info bij pastor Van Vliet:
k.vanvliet@hnpz.nl.

Vrijwilliger als kerkwacht in de Nicolaaskerk of bij de vieringen in de
verpleeghuizen Vivaldi en Monte Verdi, iets voor u?
Zowel dames als heren zijn voor beide activiteiten van harte welkom.
Als kerkwacht draagt men, momenteel eenmaal in de 7 weken, zorg voor het
toezicht tijdens de openstelling van de kerk op zaterdagmiddag van 14.00 uur tot
15.15 uur.
In Vivaldi en Monte Verdi is er om de 14 dagen een viering in een van de twee
verpleeghuizen. Voor de viering zijn de vrijwilligers om 9.45 uur aanwezig om de
bewoners op te halen. Na afloop van de viering brengen we de bewoners weer
terug naar hun kamers en drinken wij met elkaar nog gezellig een kop koffie.
Heeft u tijd en spreekt een van deze activiteiten u aan, neem dan contact op met
Joke van Egmond, tel; 079-3163194 of 06 44078070;
email; jokevanegmond@hetnet.nl
Misintenties
Dinsdag 8 januari: Hanny Dol-Smit
Woensdag 9 januari: overleden familie Van Zoelen
Zondag 13 januari: Johanna Dallau-Baumann; Toos Rolvink
Overleden parochianen:

Antoinette Warmenhoven-Blom

Vieringen
Maandag 7 januari:
Nicolaas
09.00-16.00 u Mariaportaal open
Nicolaas
15.30 u
Rozenhoedje bidden
Dinsdag 8 januari:
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 9
De Kapelaan
De Kapelaan
Nicolaas
Nicolaas

januari:
08.30 u
Lauden
09.00 u
Eucharistieviering
09.00-16.00 u Mariaportaal open
15.30 u
Rozenhoedje bidden in het Mariaportaal

Donderdag 10 januari:
De Kapelaan 08.30 u
Lauden
De Kapelaan 09.00 u
Woord-Communie
Nicolaas
09.00-16.00 u Mariaportaal open
Nicolaas
15.30 u
Rozenhoedje bidden in het Mariaportaal
Vrijdag 11 januari:
De Kapelaan 08.30 u
Lauden
De Kapelaan 09.00 u
Eucharistieviering
Nicolaas
09.00-16.00 u Mariaportaal open
Nicolaas
15.30 u
Rozenhoedje bidden in het Mariaportaal
Zaterdag 12 januari:
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
Zondag 13 januari: Doop van de Heer
Nicolaas
09.00 u
Eucharistieviering: K. v. Vliet
Doortocht
10.30 u
Woord-Communie: F. vd Linden; Cantor
Genesareth
10.30 u
Woord-Communie: R. v. Berkel
Tabor
10.30 u
Woord-Communie: E. Feijen; Melodia;
gezinsviering
Nicolaas
11.00 u
Eucharistieviering: K. v. Vliet; Incanto; *
Wijngaard
11.30 u
Eucharistie: J. vd Bie
Nicolaas
15.30 u
Rozenhoedje bidden in het Mariaportaal
*) Reli-winkeltje open voor en na de viering

