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 13 mei t/m 20 mei 2018
Vieringen op
Nicolaas
Doortocht
Genesareth
Tabor
Nicolaas
Wijngaard

nr. 20

Zondag : 13 mei
09.00 u
Eucharistie: K.v.Vliet
10.30 u
Woord-Communie: H.Randshuizen;Praise
10.30 u
Woord-Communie: N.Andriessen
10.30 u
Woord-Communie: P.v.Rooijen;Melodia;
Gezinsviering
11.00 u
Eucharistie: J.v.d.Bie;kwd;Eerste H. Communie
11.30 u
Woord-Communie: H.Bonnet

Lezingen
Eerste lezing: Handelingen 1, 15-17.20-26
Tweede lezing: 1 Johannes 4, 11-16
Evangelie: Johannes 17, 11b-19
Zoals Israël uit twaalf stammen bestaat, zo moeten ook de apostelen met twaalf
zijn om. Volwaardig voor de wereld, te kunnen getuigen van Christus’
verrijzenis, horen we in de eerste lezing uit de Handelingen van de apostelen.
Johannes schrijft in zijn brief dat wie in de liefde woont, in God woont en God is
met hem. In het evangelie bidt Jezus tot zijn Vader voor zijn leerlingen. Dat zij
één mogen zijn en bewaard blijven voor het kwaad.

Opbrengst collecten in de afgelopen week: € 1.142,74

(hartelijk dank)

Benoeming diaken van Berkel
Naar aanleiding van het vertrek van diaken Burgering is er overleg geweest met
de bisschop en de afdeling personeelszaken van het bisdom, over de samenstelling van het pastoraal team. Per 1 september 2018 zal de bisschop diaken
Ronald van Berkel benoemen tot lid van het pastoraal team van de Nicolaasparochie. Dankzij een extra financiële inspanning van het bisdom zal hij fulltime
benoemd worden. Voor meer informatie, zie het volgende nummer van Nic.Nu.

Meimaand - Mariamaand
De meimaand is toegewijd aan Maria. Als Moeder van God en van ons, heeft zij
een bijzondere plaats in de heilsgeschiedenis. Zij is onze hemelse Moeder, die al
onze zorgen en noden begrijpt en voor ons genade vraagt bij haar Zoon. Laten
we haar de plaats geven, die haar toekomt.
Ter ere van haar en voor onze noden en de noden in de wereld bidden we
dagelijks de rozenkrans. In de Mariakapel van de Nicolaaskerk van maandag tot
en met vrijdag om 15.30 uur en op zaterdag in de Tabor om 16.00 uur. U bent
daarbij van harte welkom. Paus Franciscus vraagt aan de gelovigen om dagelijks
in verbondenheid met elkaar de rozenkrans te bidden voor de wereldvrede.
Woensdag 16 mei: De koffietent in Oosterheem is gesloten
Op 23 mei a.s. zijn we weer aanwezig in Middin, Schiebroekstraat 1, er is dan
een themagesprek met pastoor v.d. Bie: “Maria in allerlei vormen”.”
Donderdag 17 mei: Mariaviering Vincentiusvereniging
Traditiegetrouw organiseert de Vincentiusvereniging Zoetermeer een
Mariaviering, in het bijzonder voor de oudere parochianen, maar uiteraard is
iedereen van harte welkom. De Eucharistieviering, waarin Pastor Van Vliet zal
voorgaan, vindt plaats in de Nicolaaskerk, aanvang 10.00 u. Na afloop is er een
gezellig samenzijn in de “De Kapelaan” met een kopje koffie of thee en wat
lekkers. Voor vervoer en verdere informatie kunt u contact opnemen met Joke
van Egmond op tel. 079-3163194 of 06 44078070. Er zijn geen lauden.
Zaterdag 19 mei: Het Schuurtje van Vincentius
Geopend van 09.00 tot 15.00 in de Plesmanstraat 7-8, Zoetermeer. Er is een
groot aanbod van huishoudelijke artikelen, boeken, Cd’s en Dvd’s, meubels,
lampen, klokken, (kinder) kleding, speelgoed en audio-apparatuur. De opbrengst
komt ten goede aan het sociale werk van de Vincentiusvereniging in Zoetermeer.
Bruikbare spullen, schone en hele kleding en oud papier kunt u brengen op de
verkoopdag. Dat kan ook elke maandag van 13.00 tot 16.00. Zaken die te groot
zijn om zelf te brengen kunnen worden opgehaald, afspreken kan op telefoon 06344 590 02. In de koffiehoek is voor een klein bedrag een kopje koffie, thee of
soep te verkrijgen. Van harte welkom.
Dinsdag 22 mei: Ontmoetingsmaaltijd
Deze keer weer met de eigen opzet en gasten van het Nicolaasproject. Opgave
uiterlijk zaterdag 19 mei via mail nicolaasproject@hnpz.nl. Kosten € 5,00
(zoetermeerpas € 3,50).
Woensdag 23 mei: Gespreksavond: “gebed en het leven van alle dag”
Gebed wordt wel “de adem van de ziel” genoemd. Sommige mensen vinden
het inderdaad gemakkelijk om te bidden en zouden niet zonder kunnen. Anderen
vinden het moeilijk, of zij bidden als volwassene nog de gebeden die zij als kind
hebben geleerd. Deze avond vindt er een gesprek over het gebed plaats. Aanleiding is het “Jaar van Gebed” dat Bisschop van den Hende heeft afgekondigd.
Pastor van Vliet leidt de avond. Hij zal eerst een inleiding geven over o.a. “wat is
bidden?”, soorten van gebed, hoe kun je gemakkelijker bidden, het belang van
het gebed etc. Daarna gaan we met elkaar in gesprek. Aanvang 20.00 uur en het

duurt tot 21.45 uur en vindt plaats in “De Kapelaan”. Mocht u deze avond verhinderd zijn, kunt u zich ook aanmelden voor de avond op donderdag 31 mei.
Aanmelden kan via de mail: c.vanvliet@hnpz.nl of telefonisch 079-3163044
VOOR IN DE AGENDA
Bijbel-Geloofsgesprekken op 29, 30 en 31 mei
Wees welkom om aan te sluiten bij een van deze bijbel-geloofsgesprekken onder
leiding van pastor Ella Feijen. Aanmelden: info@hnpz.nl of 079-3163044
-Vaste groep voor alle leeftijden
29 mei, 10.00 uur – 11.30 uur, in “De Kapelaan”
-Instromen voor alle leeftijden
30 mei, 10.00 uur – 11.30 uur, in “De Kapelaan”
-Voor 30-ers en 40-ers
31 mei, 20.00 – 21.30 uur, in “De Kapelaan”
Israëlreis met diaken Jos van Adrichem
Jos van Adrichem gaat met een groep parochianen op reis naar Israël van 22 t/m
28 oktober 2018. Hij nodigt parochianen uit Zoetermeer uit om zich bij deze reis
Aan te sluiten. U kunt voor verdere informatie of aanmelding rechtstreeks
contact opnemen met hem: diaken.josvanadrichem@p4ev.nl
Misintenties:
Dinsdag 15 mei: Ruud Speckens; Joop Waaijer; om leiding van de H. Geest
over de toekomst van de parochie
Woensdag 16 mei: voor een zieke schoonzus; uit dankbaarheid; Fien WijnenGraafsma; om leiding van de H. Geest over de toekomst van de parochie
Donderdag 17 mei: om leiding van de H. Geest over de toekomst van de
parochie
Vrijdag 18 mei: om leiding van de H. Geest over de toekomst van de parochie
Zaterdag 19 mei: jaargetijde Cornelis van Rooijen; jaargetijde Alida BarendseRuijg; jaargetijde Johannes van Velzen; jaargetijde Anthonius van de Graaf;
jaargetijde Gretha Slierendrecht-Scholte; om leiding van de H. Geest over de
toekomst van de parochie
Zondag 20 mei: Cornelis de Jong en Anna de Jong-van Santen; Tinie van GrolVleeskens; Anthonius Houtman en Johanna Houtman-de Brabander; Jacobus van
Benten en Martha van Benten-van Staveren; Martina Moers-Ruigt; nagedachtenis
Igor van Weissenbruch; Johannes Wendel en Irene Crone; Hendrika Johanna
Santpoort-Verhoek; Els Bol-Kamp; Maria van Asperen-Welling; Jan Smits; Ronny
Kraag

Overleden parochianen:

Adriana Cornelia Clasina Henneken-Beukers
Liduina Rietbergen

Vieringen:
Maandag 14 mei: H. Mattias, apostel
Nicolaas
09.00-16.00 u Mariaportaal open
Nicolaas
15.30 u
Rozenhoedje bidden
Dinsdag 15 mei:
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 16
De Kapelaan
De Kapelaan
Nicolaas
Nicolaas

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

Donderdag 17 mei:
Nicolaas
10.00 u
Eucharistie (Vincentiusvereniging)
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 18 mei:
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 19 mei:
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
Nicolaas
17.00 u
Eucharistie: J.v.d.Bie
Zondag 20 mei: Eerste Pinksterdag
Nicolaas
09.00 u
Woord-Communie: T.Posthumus
Doortocht
10.30 u
Eucharistie: T.Thomassen;Doortochtkoor
Genesareth
10.30 u
Woord-Communie: E.Feijen;Magnifique
Tabor
10.30 u
Woord-Communie: M.Vermeulen;Cantabor;kwd
Nicolaas
11.00 u
Eucharistie: J.v.d.Bie;Caecilia;cr
Wijngaard
11.30 u
Eucharistie: K.v.Vliet;Sonore;ouderenviering
Genesareth
13.30 u
Indonesische viering
Maandag 21 mei: Tweede Pinksterdag
Nicolaas
11.00 u
Eucharistie: T.Thomassen

