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 11 augustus t/m 18 augustus 2019
Vieringen op
Genesareth
Nicolaas
Doortocht
Tabor
Wijngaard
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Zondag 11 augustus:
10.00 u
Woord-Communie: H.Bonnet
10.30 u
Eucharistie: K.v.Vliet
10.30 u
Woord-Communie: G.Masselink; Cantor
10.30 u
Woord-Communie: T.Vermeulen
11.30 u
Woord-Communie: H.Bonnet

Lezingen
Eerste lezing: Wijsheid 18, 6-9
Tweede lezing: Hebreën 11, 1-2.8-19
Evangelie: Lucas 12,32-48
In de eerste lezing horen we dat de offermaaltijd het begin is van de bevrijding
van de oude vijand, de jarenlange onderdrukking in Egypte. Door het geloof
volhardde Abraham in zijn leven en groeide zijn overtuiging in het beloofde volk
en land van God uit, lezen we in de brief aan de Hebreën. In he evanglie roept
Jezus ons op tot waakzaamheid om in het goede te volharden. Dat is wat God van
ons vraagt.

Opbrengst collecten in de afgelopen week € 1.245,92

(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 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.

Zaterdag 17 augustus: Het Schuurtje van Vincentius
Open 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 audioapparatuur. De opbrengst van de
verkopen 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.
Spullen die te groot zijn om zelf te brengen kunnen worden opgehaald, afspreken
kan op telefoon 06-344 590 02. In de gezellige koffiehoek is voor een klein bedrag
een kopje koffie, thee of soep.
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.
Lourdes Nieuwsflits 1
Vanaf dit mededelingenblad zal regelmatig een Lourdes Nieuwsflits verschijnen. In
dit bericht staat steeds het laatste nieuws over de Lourdes bedevaart. Zo bent u
altijd op de hoogte van de laatste informatie. De inschrijvingen voor de Lourdes
bedevaart blijven binnen komen. Ondertussen hebben 30 parochianen zich
ingeschreven. Parochianen die van de voorinschrijving gebruik hebben gemaakt
worden in september gebeld met de vraag of hun inschrijving definitief gemaakt
mag worden. Achter in de kerk vindt u de nieuwe folder en het definitieve
inschrijfformulier. In de folder staan de definitieve prijzen vermeld. Dit betekent
dat de voorinschrijf periode is afgesloten en de officiële inschrijving is begonnen.
Inschrijvingen zullen verwerkt worden in het inschrijfsysteem van de VNB. Toch
nog vragen? Stuur uw vraag naar het Lourdes mailadres: hnpzlourdes@gmail.com
Projectkoor met St. Caecilia op de eerste Kerstdag 2019
Om de mooie Missa Brevis van Mozart met een royale bezetting goed te kunnen
uitvoeren willen we de voorbereiding en uitvoering 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 en 12.30 uur 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 13 augustus: lev. en overl. fam. Lexmond-Duivesteijn; Ruud Speckens
Woensdag 14 augustus: Betty Looije-Broers; Dirk Looije; lev. en overl. fam.
Lexmond-Duivesteijn; Frank van Wingerden; Johannes Gerardus van den Berg;
Gerardus Bartholomeus van den Berg
Donderdag 15 augustus: lev. en overl. fam. Lexmond-Duivesteijn; lev. en overl.
van Lier-Lemmen
Vrijdag 16 augustus: lev. en overl. fam. Lexmond-Duivesteijn; voor de zielen in
het vagevuur
Zondag 18 augustus: overl. ouders Windmeijer-Groeneweg; Martina MoersRuigt; Anthonius Houtman en Johanna Houtman-de Brabander; lev. en overl. fam.
Lexmond-Duivesteijn; Agnes van Winden; Anne Posthumus; Jan Tilburg

Vieringen:
Maandag 12 augustus:
Nicolaas
09.00-16.00 u Mariaportaal open
Nicolaas
15.30 u
Rozenhoedje bidden in het Mariaportaal
Dinsdag 13 augustus:
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 14 augustus: H.
De Kapelaan
08.30 u
De Kapelaan
09.00 u
Nicolaas
09.00-16.00 u
Nicolaas
15.30 u

Maximiliaan Maria Kolbe, priester/martelaar
Lauden
Eucharistie
Mariaportaal open
Rozenhoedje bidden in het Mariaportaal

Donderdag 15 augustus: Maria ten hemelopneming (Hoogfeest)
Nicolaas
09.00 u
Eucharistie
Nicolaas
09.00-16.00 u Mariaportaal open
Doortocht
10.00 u
Woord-Communieviering; F.v.d.Linden
Nicolaas
15.30 u
Rozenhoedje bidden in het Mariaportaal
Vrijdag 16 augustus:
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 17 augustus:
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
Nicolaas
17.00 u
Eucharistie: K.v.Vliet
Zondag 18 augustus:
Genesareth
10.00 u
Nicolaas
10.30 u
Doortocht
Tabor
Wijngaard
Genesareth

10.30
10.30
11.30
14.00

u
u
u
u

Woord-Communie: N.Andriessen
Eucharistie: K.v.Vliet; vakantieviering; met medewerking van het Vakantiekoor
Woord-Communie: H.Randshuizen; Cantorgroep
Woord-Communie: F.v.d.Linden
Woord-Communie: N.Andriessen
Indonesische viering: KKI (Kerk open 13.00 u)

