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 5 augustus t/m 12 augustus 2018
Vieringen op
Nicolaas
Doortocht
Genesareth
Tabor
Nicolaas
Wijngaard

nr. 32

zondag 5 augustus:
09.00 u
geen viering
10.30 u
Woord-Communie: H.Bonnet; Cantorgroep
10.00 u
Woord-Communie: M.Vermeulen
10.30 u
Woord-Communie: H.Randshuizen
10.30 u
Eucharistie: K.v.Vliet
11.30 u
Woord-Communie: M.Vermeulen

Lezingen
Eerste lezing: Exodus 16, 2-4.12-15
Tweede lezing: Efeziërs 4, 17.20-24
Evangelie: Johannes 6, 24-35
De tocht door de woestijn was voor het volk Israel niet eenvoudig. Regelmatig
verloren ze het vertrouwen in Mozes en in God. Ditmaal klagen ze over een
tekort aan eten. God laat hun door het manna zien dat Hij hen blijft leiden.
In de tweede lezing roept Paulus de Efeziërs op te leven als nieuwe mensen. Nu
ze gedoopt zijn moeten ze het oude leven achter zich laten en zich richten op de
woorden die Jezus hun gegeven heeft.
In het evangelie benoemt Jezus zichzelf als brood uit de hemel. En Hij roept de
mensen ertoe op niet te zoeken naar brood dat toch weer vergaat, maar naar
voedsel dat eeuwig blijft.

Opbrengst collecten in de afgelopen week: € 1.010,67 (hartelijk dank)

Wijziging Openingstijden Parochiebureau juli en augustus
Van 1 juli t/m 31 augustus zijn de openingstijden van het parochiebureau
aangepast. Het bureau is open op maandag, woensdag en vrijdag.
Op dinsdag en donderdag zijn we gesloten. U kunt op deze twee ochtenden het
parochiebureau ook niet telefonisch bereiken. Het mobiele nummer is uitsluitend
voor uitvaarten, ziekenzalvingen en in het geval van pastorale nood.
Een bezoekje aan Maria in het Mariaportaal is met ingang van zondag 1 juli
ook op zondag mogelijk. U kunt een kaarsje opsteken, uw gebed in het
intentieboek opschrijven en de rust genieten van het samenzijn met Maria, onze
hemelse moeder. Om half vier wordt, zoals ook op de doordeweekse dagen het
rozenhoedje gebeden. We hopen, dat veel parochianen op zondag de weg naar
moeder Maria weten te vinden.
Koorleden gezocht voor de startdagviering op zondag 9 september
Op deze zondag is er één viering om 10.30 uur en zijn alle andere kerken
gesloten. Gezien het parochiebrede karakter van de startdag wordt u uitgenodigd
om samen met het St Caeciliakoor van de Nicolaaskerk deze viering muzikaal op
te luisteren. Alle stempartijen zijn van harte welkom.
Ter voorbereiding op deze viering zal er nog 3 maal worden gerepeteerd,
op di. van 10.30–12.30 uur in ”De Kapelaan”, ingang aan de Dorpsstraat 18.
De repetities zijn op 21 en 28 augustus en 4 september.
Heeft u belangstelling, meldt u dan aan bij:
Joep Eijkmans, email: fameijkmans@kpnmail.nl of
Joke van Egmond, email: jokevanegmond@hetnet.nl
Dinsdag 14 augustus: Spirituele wandeling rond het Noord AA
Met behulp van het spel “Open Kaart” (KRO de Wandeling) wordt een ieder
uitgedaagd om al wandelend na te denken over de vraag die de kaart hem of
haar stelt. We zullen hier stukken in stilte wandelen en stukken twee aan twee in
gesprek gaan en we laten ons inspireren door de natuur van het Noord AA.
Zorg voor goede wandelschoenen, drinken en proviand voor onderweg en
afhankelijk van het weer een paraplu of zonnebrand. We verzamelen bij de
parkeerplaats van ‘Happy Mouse’, Lange Land 20 in Zoetermeer. Vandaar
wandelen we rond de grote plas van het Noord AA. We starten om 9.30 uur en
het duurt tot ongeveer 12.00 uur. De organisatie ligt bij Ella Feijen. U kunt zich
aanmelden via info@hnpz.nl of via het parochiebureau.
Maandag 27 augustus: Bedevaart naar Banneux
Een 1 daagse bedevaart met pastoor Bergs.
Banneux, een plaatsje in de Belgische Ardennen waar Maria verschenen is aan
Mariëtte Beco. Behalve tijd voor gebed, rust en bezinning zijn er ook voldoende
momenten voor gezelligheid en ontmoeting met andere mensen.
Voor informatie: Mw. A.W. Opstal–Ammerlaan, tel. 015 3693148,
e-mail: paula_opstal@hotmail.com of eventueel bij: Dhr. G.J. de Bruijn
tel. 070 3205872 e-mail : gerard.debruijn@planet.nl

Woensdag 29 augustus: Voorlichtingsavond Nicolaaskerkhof
Om 19.30 uur is er in “De Kapelaan” een voorlichtingsbijeenkomst over het
Nicolaaskerkhof. Tijdens deze bijeenkomst wil het bestuur van het Nicolaaskerkhof u bijpraten over de mogelijkheden die het gerenoveerde kerkhof biedt,
welke tarieven gaan gelden en welke andere regels van toepassing zijn. Ook is
het mogelijk die avond een grafrecht te reserveren. Met de parochianen die al
kenbaar hebben gemaakt een grafrecht te willen reserveren, zullen vóór 29
augustus nog persoonlijke afspraken gemaakt worden. Een dringend verzoek om
ook bekenden in uw omgeving te informeren over deze avond. Namens het
Bestuur van het Nicolaaskerkhof bent U allen van harte welkom.

Misintenties:
Dinsdag 7 augustus: Riet Urlings; voor mijn ouders; voor Nienke die jarig is

Woensdag 8 augustus: voor lev. en overl. fam. de Groot

Donderdag 9 augustus: Ruud Speckens

Vrijdag 10 augustus: voor zielen in het vagevuur

Zondag 12 augustus: Simon Scholten; Johannes Bruines; Paolo Brai;
Ronny Kraag; Wilhelmus Gerardus Kemperman; voor Harm die jarig is;
Kees Hijdra

Vieringen:
Maandag 6 augustus: Gedaanteverandering van de Heer
Nicolaas
09.00-16.00 u Mariaportaal open
Nicolaas
15.30 u
Rozenhoedje bidden
Dinsdag 7 augustus:
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
Genesareth
19.00 u
Vesper met communieviering
Woensdag 8 augustus: H. Dominicus, priester
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
Donderdag 9 augustus: H. Teresia Benedicta van het Kruis (Edith Stein)
Maagd en martelares, patrones van Europa
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 10 augustus: H. Laurentius, diaken 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
Zaterdag 11 augustus: H. Clara, maagd
Nicolaas
09.30-16.00 u Mariaportaal open
Nicolaas
14.00-15.15 u Kerk open/Stil gebed
Genesareth
14.00-16.00 u Stil gebed
Tabor
16.00 u
Rozenkransgebed
Zondag 12 augustus:
Nicolaas
09.00 u
Doortocht
10.30 u
Genesareth
10.00 u
Tabor
10.30 u
Nicolaas
10.30 u
Wijngaard
11.30 u

geen viering
Woord-Communie: M.Vermeulen; Cantor
Woord-Communie: H.Bonnet
Woord-Communie: P.v.Rooijen
Eucharistie: J.v.d.Bie
Woord-Communie: H.Bonnet

