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 4 augustus t/m 11 augustus 2019
Vieringen op
Genesareth
Nicolaas
Doortocht
Tabor
Wijngaard
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Zondag 4 augustus:
10.00 u
Woord-Communie: M.Vermeulen
10.30 u
Eucharistie: J.v.d.Bie
10.30 u
Woord-Communie: N.Andriessen; Cantorgroep
10.30 u
Woord-Communie: P.v.Rooijen
11.30 u
Woord-Communie: M.Vermeulen

Lezingen
Eerste lezing: Prediker 1, 2;2, 21-23
Tweede lezing: Kolossenzen 3, 1-5.9-11
Evangelie: Lucas 12, 13-21
Het boek Prediker is onderdeel van de wijsheidsboeken. Hier vraagt hij zich af wat
het resultaat is van alle inspanning. Lastige vragen! In de tweede lezing schrijft
Paulus aan de christenen van Kolosse, een Griekse stad waar hij een gemeente
stichtte. In de brief horen we hoe hij de nadruk legt op het beleven van ons
doopsel in Christus. In het evangelie waarschuwt Jezus tegen hebzucht.

Opbrengst collecten in de afgelopen week € 1.272,52 (Hartelijk dank)
Zomerrooster H. Nicolaaskerk en de Genesarethkerk t/m 8 eptember
-H. Nicolaaskerk één Eucharistieviering om 10.30 uur. Viering van 9.00 u vervalt.
-Genesarethkerk is de viering om 10.00 uur i.p.v. 10.30 uur.
Parkeren Nicolaasplein
Op de zondagen 4, 11 en 18 augustus vindt op het Nicolaasplein weer het festival
‘Zondagen in ’t Park’ plaats. Dit betekent dat parkeren op het Nicolaasplein niet
mogelijk is. Wel in de omgeving of op het Vuurtorenplein. Er is inmiddels wel een
‘regelaar’ die kerkgangers doorlaat, maar de parkeermogelijkheden zijn beperkt.

VAN GENESIS TOT JEZUS “In 7 lessen opnieuw de Bijbel ontdekken”
Deze cursus leert je door de hele Bijbel heen de rode draad te zien hoe God
verlangt om met de mens een verbond te sluiten om in relatie van liefde te leven.
Deze cursus geeft een verdiepende inleiding die de verhalen tot leven brengt en
het eigen geloof verdiept.
Hoe gaan we dit doen?
We gaan zes hoofdpersonen beter leren kennen, hun levens volgen en ontdekken
waarom ze zo belangrijk zijn. We hebben het dan over Adam, Noach, Mozes,
David en Jezus. We gaan ontdekken wat er tussen hen en God gebeurt, wat een
verbond is en hoe de Bijbel ons laat zien hoe deze personen met elkaar, maar ook
met ons als kerk van nu te maken hebben. U zult ontdekken hoe deze zes
personen ons kompas kunnen zijn om door de Bijbel te navigeren. Een spannende
en geloofsverdiepende ontdekkingstocht. U kunt nu al aanmelden voor de gehele
cursus. Het is niet mogelijk afzonderlijke avonden te volgen. Aan het begin van de
cursus ontvangt u een werkboek. De kosten van dit werkboek zijn €17,50.
Max aantal deelnemers: 20.
Informatieavond: 16 september 20.00 – 22.00 uur
Data cursus : 24/9 – 1/10 – 15/10 – 29/10 – 12/11 – 26/11 – 10/12
Tijdstip alle cursusavonden: 20.00 – 22.00 uur
Kosten: €17,50 voor het werkboek.
Begeleiding: pastoor Jaap van der Bie, diaken Ronald van Berkel en
pastoraal werker Ella Feijen in wisselende samenstelling met de vaste
cursusleidster Jeanette Middendorp Paap – van der Horst.
Aanmelden: geloofscentrum@hnpz.nl.
(MiddenIn) DeVakantieviering - zing mee!
Volgens de jonge traditie is er ook dit jaar een Vakantieviering in de Nicolaaskerk.
Dit keer niet aan het begin van de zomervakantie, maar er middenin! Wie zin
heeft om mee te doen, is van harte welkom. De repetitie zal zijn op zaterdagmiddag 17 augustus, de viering op zondagochtend 18 augustus. Wat we gaan
doen? Nu nog geen idee, maar het wordt vast weer gezellig en inspirerend!
Er zijn geen kosten aan verbonden, zang-ervaring is niet nodig. Iedereen is
welkom. Martijn van Eijk (Praise/Incanto) zit achter de piano, Willien van
Wieringen (Incanto) dirigeert. Aanmelden via: vakantieviering2019@gmail.com. Je
ontvangt dan tijdig alle informatie.
(Het account met alle mailadressen wordt verwijderd op 19 augustus 2019)
Vesper/Communieviering in de Genesarethkerk
Op dinsdag 27 augustus, 3 en 10 september, vervalt de Vesper/Communieviering.
Buiten deze data bent U van harte welkom.
Projectgroep Nicolaas Straks
De projectgroep heeft via werkgroepen en parochiegesprekken voorstellen
gedaan, met de visie van parochiebestuur en pastoraal team als uitgangspunt. Het
parochiebestuur gaat het advies van de projectgroep bestuderen. Na de zomervakantie komt het parochiebestuur met een definitief plan. Dit zal dan worden
voorgelegd aan de Bisschop.

De Lourdesbedevaart van 25 – 30 april 2020 leeft behoorlijk in de parochie.
In welke kerk ik ook kom, overal wordt er wel over gesproken en krijg ik hier
vragen over. Op dit moment kunt u het vóór Inschrijf formulier invullen. Dit
betekent dat u de intentie aangeeft om mee te gaan, dit nog zonder de kosten te
weten. Binnenkort worden alle tarieven bekent en begint de officiële inschrijving.
Iedereen die het vóór inschrijf formulier heeft ingevuld wordt daarna gebeld om te
vragen of de inschrijving definitief gemaakt mag worden. In de eerste weken
hebben 20 parochianen het vóór inschrijf formulier al ingevuld. Gaat u ook met
ons mee? Meld u dan snel aan want…. Als het vliegtuig vol is….. bent u te laat …
Kerstmis: Projectkoor met St. Caecilia.
De voorbereidingen voor Kerstmis zijn begonnen met het maken van een
muziekkeuze voor de viering op Eerste Kerstdag. Om de mooie Missa Brevis van
Mozart dan met een royale bezetting goed te kunnen uitvoeren willen we de
voorbereiding en uitvoering - zoals we eerder ook al enkele keren hebben gedaan
- in een projectvorm gieten. Omdat deze mis de nodige repetitietijd vergt willen
we daarmee direct na onze koorvakantie beginnen, dat wil zeggen op 13 augustus
a.s. We repeteren iedere dinsdagmorgen van 10.30 - 12.30 u in “De Kapelaan”.
Hoe het repetitierooster voor deze mis er de komende maanden uit zal zien zal
onze dirigente u dan laten weten. Heeft u nog vragen of wilt u zich vooraf
aanmelden dan kunt u bellen met Joep Eijkmans, tel.: 079-3618198

Misintenties:
Dinsdag 6 augustus: lev. en overl. fam. Lexmond-Duivesteijn; Frans van Tuijl
en Julia van Tuijl-Geraedts
Woensdag 7 augustus: lev. en overl. fam. Lexmond-Duivesteijn
Donderdag 8 augustus: lev. en overl. fam. Lexmond-Duivesteijn; Ruud
Speckens; overl. ouders. Johannes Bolleboom en Johanna Bolleboom-in ‘t Veen
Vrijdag 9 augustus: lev. en overl. fam. Lexmond-Duivesteijn
Zondag 11 augustus: Johannes Bruines; lev. en overl. fam. LexmondDuivesteijn; Agnes van Winden

Overleden parochianen:

Arnoldus Franciscus van Zoelen
Christianus Arnoldus Elbers

Vieringen:
Maandag 5 augustus:
Nicolaas
09.00-16.00 u Mariaportaal open
Nicolaas
15.30 u
Rozenhoedje bidden in het Mariaportaal
Dinsdag 6 augustus: Gedaanteverandering van de Heer
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 7
De Kapelaan
De Kapelaan
Nicolaas
Nicolaas

augustus:
08.30 u
Lauden
09.00 u
Eucharistie
09.00-16.00 u Mariaportaal open
15.30 u
Rozenhoedje bidden in het Mariaportaal

Donderdag 8
De Kapelaan
De Kapelaan
Nicolaas
Doortocht
Nicolaas

augustus: H. Dominicus, priester
08.30 u
Lauden
09.00 u
Eucharistie
09.00-16.00 u Mariaportaal open
10.00 u
Woord-Communieviering; F.v.d.Linden
15.30 u
Rozenhoedje bidden in het Mariaportaal

Vrijdag 9 augustus: H. Teresia Benedicta van het Kruis (Edith Stein),
maagd en martelares, patrones van Europa Feest
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 10 augustus: H. Laurentius, diaken en martelaar
Nicolaas
09.30-16.00 u Mariaportaal open
14.00-15.15 u Kerk open - stil gebed
Genesareth
14.00-16.00 u Stil gebed
Tabor
16.00 u
Rozenkransgebed
Zondag 11 augustus:
Genesareth
10.00 u
Nicolaas
10.30 u
Doortocht
10.30 u
Tabor
10.30 u
Wijngaard
11.30 u

Woord-Communie: H.Bonnet
Eucharistie: K.v.Vliet
Woord-Communie: G.Masselink; Cantor
Woord-Communie: T.Vermeulen
Woord-Communie: H.Bonnet

