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, R. van Berkel
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 7 oktober t/m 14 oktober 2018
Vieringen op
Nicolaas
Genesareth
Doortocht
Tabor
Nicolaas
Wijngaard

nr. 41

zondag 7 oktober
09.00 u
Eucharistie: K. van Vliet
10.30 u
Eucharistie: K. van Vliet
10.30 u
Woord-Communie: F.v.d.Linden
10.30 u
Eucharistie: J.v.d.Bie Ouderenviering
11.00 u
Woord-Communie: E. Feijen; Praise
Terugkomviering vormelingen
11.30 u
Woord en Gebed: werkgroep

Lezingen
Eerste lezing: Genesis 2, 18-24
Tweede lezing: Hebreeën 2, 9-11
Evangelie: Marcus 10, 2-16
In de eerste lezing horen we het Scheppingsverhaal. God heft de eenzaamheid
van de mens op. Man en vrouw worden één vlees. Zij zijn voor elkaar bestemd.
De Hebreeënbrief houdt ons het mysterie van het verlossend sterven en lijden
van Jezus voor. Zijn sterven komt ons ten goede en wil ons naar de hemel leiden.
In het evangelie neemt Jezus stelling in het debat of scheiding toegestaan is. Wat
God verbonden heeft, mag een mens niet scheiden.

Opbrengst collecten in de afgelopen week € 1.066,66 (hartelijk dank)

Wijziging Openingstijden Parochiebureau structureel
Vanaf 17 oktober a.s. worden de openingstijden van het parochiebureau
structureel aangepast. Het bureau is open op maandag, dinsdag,
donderdag en vrijdag.
Op woensdag zijn we gesloten. U kunt op deze ochtend het parochiebureau
ook niet telefonisch bereiken. Het mobiele nummer is uitsluitend voor
uitvaarten, ziekenzalvingen en in het geval van pastorale nood.

Woensdag 10 oktober: koffietent van het Nicolaasproject 10.15-12 uur
Themagesprek over Franciscus, in het Middin gebouw, Schiebroekstraat 1.
Woensdag 10 oktober: Mariaviering Vincentiusvereniging
De Eucharistieviering, waarin Pastor Van der Bie zal voorgaan, vindt plaats in de
Nicolaaskerk, aanvang 10.00 u. Iedereen is welkom. Na afloop is er een gezellig
samenzijn in de “De Kapelaan” met een kopje koffie of thee en wat lekkers.
De lauden en eucharistieviering van 9 uur komen deze dag te vervallen.
Donderdag 11 oktober: de weg van Maria in “De Kapelaan”
Tweede bezinningsavond over de Bijbelse Maria, en over wat zij te maken heeft
met onze eigen geloofsweg. Tijd: 20.00 tot 21.30 uur.
Begeleiding: pastoor Jaap van der Bie. Aanmelden: geloofscentrum@hnpz.nl
Vrijdag 12 oktober: YouCat-gespreksgroep voor jongeren en volw.
De Youth Catechism is een interessant boek met vele boeiende geloofsthema’s
voor jongeren en volwassenen. Alle jongeren en volwassenen zijn van harte
welkom. Om de ca. 8 weken komen we bijeen. Gewoonlijk bestaat de avond uit
drie delen: Uitwisseling over waar sta ik nu, een korte inleiding door Pastoor van
Vliet en een gesprek over onderwerpen die de aanwezigen zelf aandragen. Kom
gewoon eens een avond kijken. Wanneer het je bevalt, kun je per keer zien of het
je uitkomt. Tot ziens! Plaats: de Kapelaan, Nicolaasplein 2. Tijd: 20.00 - 21.45 u
Begeleiding: pastor Kees van Vliet
Aanmelden: geloofscentrum@hnpz.nl
Zaterdag 13 oktober: rommelmarkt in de Genesareth
In samenwerking met de Oase, wordt een Rommelmarkt georganiseerd in de
Genesarethkerk van 10 tot 16.00 uur. De opbrengst van deze rommelmarkt is
voor het overgrote deel bestemd voor het weeshuis Peduli Anak op Lombok, het
weeshuis dat is ingestort na een reeks aardbevingen. Een klein gedeelte gaat
naar de DJ-school in Zoetermeer. Heeft U goede en verkoopbare spullen, die u
voor dit doel wilt afstaan, of heeft u misschien prijsjes voor de loterij, dan kunt u
dat op vrijdag 12 oktober tussen 15.00 tot 20.00 uur bij de Genesarethkerk
inleveren. U steunt zo’n project toch ook ?
Zondag 14 oktober: Reli-winkeltje in de Nicolaaskerk
Het Reli-winkeltje achterin de kerk is de 2de en 4de zondag in de maand
geopend. Na de viering van 11.00 uur bent u van harte welkom. Het assortiment
is weer aangevuld met nieuwe artikelen, maar als u iets specifieks zoekt laat het
ons dan weten misschien kunnen we u helpen.
Vooruitblikkend
Woensdag 17 oktober: In gesprek met grootouders in de Genesarethkerk
Als grootouder speel je vaak een grote rol in het leven van je kleinkinderen. Je
past bijvoorbeeld regelmatig op, soms zelfs op vaste dagen in de week en je gaat
bijvoorbeeld mee naar sporttrainingen, -wedstrijden en uitvoeringen. Dit betekent
dat je ook op het gebied van opvoeding een rol speelt in het leven van je
kleinkinderen. Zitten jij en je eigen kinderen op één lijn of houden jullie er
verschillende ideeën op na? Hoe ga je hier mee om en hoe doen andere

grootouders dat? Tijdens een bijeenkomst Opvoeden Samen Aanpakken gaan
grootouders onder leiding van een gespreksleider met elkaar in gesprek over dit
onderwerp. De bijeenkomst biedt de gelegenheid om ervaringen en ideeën te
delen en uit te wisselen.Tijd: 10:00 tot 11:30 uur. Info: Wendy Moerman,
T: 06-80055583, wendy@stichtingpiezo.nl
Zie ook het programmaboekje Gaandeweg, dat achter in de kerk ligt
Donderdag 18 oktober: lezing over St Egidio
Sant'Egidio is een lekenbeweging die in 1968 in Rome is ontstaan op initiatief van
Andrea Riccardi. Kenmerkend voor de spiritualiteit van Sant'Egidio is het
samengaan van het luisteren naar het evangelie en de inzet voor de armen.
Op internationaal vlak zet Sant'Egidio zich in voor oecumenische en de
interreligieuze dialoog, voor de vrede en verzoening tussen godsdiensten,
volkeren en culturen. In Nederland zijn er gemeenschappen in Amsterdam,
Utrecht, Apeldoorn, Bergen op Zoom en Roosendaal.
Plaats: “De Kapelaan Tijd: 20.00 – 21.30 uur Gastspreker: Corina van der
Loos van de Sint Egidiusgemeenschap.
Begeleiding: pastoor Jaap van der Bie Aanmelden: geloofscentrum@hnpz.nl
Zaterdag 27 oktober 2018: Vrijwilligersfeest in “De Kapelaan”
Zoals reeds aangekondigd willen wij al onze vrijwilligers in wat kleinere groepen
bedanken. Na een eerste geslaagde middag nodigen wij nu alle
vrijwilligers uit die actief zijn in het ouderen- en ziekenbezoek. Ook als u
bij de vorige groep was uitgenodigd maar die dag verhinderd was, bent u
van harte welkom. Wij hebben helaas niet van iedereen een mailadres. Wij
vragen de vicaria-ten hier ruchtbaarheid aan te geven en mensen hierop te
attenderen. Hoort zegt het voort..... U bent hierbij van harte uitgenodigd en u
begrijpt het al...., i.v.m. de drankjes en de hapjes wel even laten weten dat u
komt, dat kan via vrijwilligers@hnpz.nl, of even bellen met het Parochiebureau.
Aanvang: 14.00 - 17.00 uur. We zien uit naar uw komst.
Misintenties
Dinsdag 9 oktober: Ruud Speckens
Woensdag 10 oktober: Betty Looije-Broers en Dirk Looije; voor bevrijding
Donderdag 11 oktober: Betty Looije-Broers en Dirk Looije; voor de zielen
in het vagevuur
Zondag 14 oktober: An en Andries van der Zee; Catharina Maria KapteijnKoomen; overleden ouders Sebel-van Es; pastoor Jos Schoenmakers; Geertruida
Lexmond-Duivesteijn

Overleden parochianen:

Louise Buijs-Adamse

Vieringen:
Maandag 8 oktober:
Nicolaas
09.00-16.00 u Mariaportaal open
Nicolaas
15.30 u
Rozenhoedje bidden
Dinsdag 9 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 10 oktober:
Nicolaas
10.00 u
Mariaviering Vincentius Vereniging; J. v.d. Bie
Nicolaas
09.00-16.00 u Mariaportaal open
Nicolaas
15.30 u
Rozenhoedje bidden in het Mariaportaal
Donderdag 11 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: F. v.d. Linden
Nicolaas
15.30 u
Rozenhoedje bidden in het Mariaportaal
Vrijdag 12 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 13 oktober:
Nicolaas
09.30-16.00 u Mariaportaal open
Nicolaas
14.00-15.15 u Aanbidding H. Sacrament en Biechtgelegenheid
Genesareth
14.00-16.00 u Stil gebed
Tabor
16.00 u
Rozenkransgebed
Zondag 14 oktober:
Nicolaas
09.00 u
Genesareth
10.30 u
Doortocht
10.30 u
Tabor
10.30 u
Nicolaas
Wijngaard

11.00 u
11.30 u

Eucharistie: K. van Vliet
Woord-Communie: G. Masselink
Woord-Communie: H. Randshuizen; Cantor
Woord-Communie: M. Vermeulen; Melodia;
KWD, Cr.; gezinsviering
Woord-Communie: R. van Berkel; Incanto
Eucharistie: K. van Vliet

