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, 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 3 november t/m 10 november 2019
Vieringen op
Nicolaas
Doortocht
Genesareth
Tabor
Nicolaas
Wijngaard

nr. 45

Zondag 3 november:
09.00 u
Woord-Communie: T.Posthumus
10.30 u
Woord-Communie: F.v.d.Linden; Cantorgroep
10.30 u
Woord-Communie: E.Feijen
10.30 u
Woord-Communie: R.v.Berkel; Cantabor
11.00 u
Eucharistie: pater Thomassen; crèche
11.30 u
Woord en Gebed: werkgroep woord en gebed

Lezingen
Eerste lezing: Wijsheid 11, 23-12,2
Tweede lezing: 2 Thessalonicenzen 1, 11-2, 2
Evangelie: Lucas 19, 1-10
Voor God is alles wat bestaat van grote waarde, omdat zijn onvergankelijke
geest erin aanwezig is, horen wij in de eerste lezing. In de tweede lezing schrijft
Paulus dat christenen van alle tijden bloot staan de bekoring om een goed en
heilig leven op te geven en geen verantwoording meer te nemen voor de taak en
de roeping die hun is toevertrouwd.
Het evangelie vertelt ons de roeping van Zacheus. In hem laat Jezus zien dat Hij
is gekomen in de Naam van God en dat Hij geroepen is om zondaars te bekeren.

Opbrengst collecten in de afgelopen week € 1.362,35

(Hartelijk dank)

Het Reli-winkeltje in de H. Nicolaaskerk
De 2de en 4de zondag in de maand is het Reli-winkeltje open na de viering van
11.00 uur. Een kaartje met de openingsdata staat in de vitrinekast.

Wijziging beschikbaarheid pastoor van der Bie
In december wordt pastoor van der Bie 68 jaar. In overleg met de bisschop zal
hij, vanwege zijn naderende emeritaat, met ingang van 1 januari 2020 nog
parttime (0,5 fte) werkzaam zijn in onze parochie. Dit houdt een herschikking in
van taken binnen het pastorale team. Pastoor van der Bie zal de eindverantwoordelijke blijven. Het is de wens en het voornemen van de bisschop om te
voorzien in de vacature die hierdoor ontstaat. U wordt op de hoogte gehouden
over de voortgang hiervan.
Het feest van de Eerste Heilige Communie:
Vindt plaats volgend jaar mei in de Nicolaaskerk. Zit uw kind in groep 4 of 5 of is
het al 7 jaar, dan kan hij/zij worden aangemeld voor zijn/haar Eerste Heilige
Communie. Aanmelden vóór 15 november via communie@hnpz.nl .
In januari starten we met de voorbereiding van de communicanten.
Start Kerk-omroep op 1 december 2019
Voor sommige mensen is het niet altijd mogelijk om naar de kerk te gaan.
Omdat ze minder mobiel zijn, omdat ze in een ziekenhuis verpleegd worden of
omdat ze voor werk in het buitenland verblijven. Vanaf de Advent, zondag 1
december, zullen we starten met de Kerk-omroep in de Nicolaaskerk zodat
iedereen de vieringen kan mee beleven. Dat kan live tijdens de zondagse
vieringen of achteraf terugluisteren op een willekeurig moment. Meeluisteren kan
via pc of laptop via de website www.kerkomroep.nl of via de Kerkomroep app op
de mobiele telefoon of tablet. Voor de Kerk-omroep is verbinding met het
internet noodzakelijk. Onze vieringen kunnen gevonden worden door te zoeken
op de kerk met naam R.K.H. Nicolaaskerk (en toevoegen aan Mijn Kerken). Heeft
u vragen over de kerk-omroep, dan kunt u contact opnemen met Marcel
Legtenberg (legtenberg@casema.nl).
Lourdes Nieuwsflits 3 Solidariteit gevraagd
Wilt u solidair zijn en een gift geven om het mensen die de Lourdes reis niet
(geheel) zelf kunnen betalen te ondersteunen? Wij werven fondsen hiervoor,
maar hopen ook op solidariteit in de parochie. Gaat u al mee en wilt u een ander
ondersteunen? Gaat u niet mee maar u wilt het wel mogelijk maken voor een
ander? Wij ontvangen uw bijdrage graag!! Op IBAN NL70 INGB 0000 0585 12
tnv Parochiebestuur H. Nicolaas, onder vermelding van Solidair HNPZ Lourdes
2020, kunt u uw bijdrage overmaken. Heeft u vragen over deze bedevaart? De
leden van het kernteam zijn regelmatig in de kerken aanwezig, of stuur uw vraag
naar het speciale Lourdes mailadres. hnpzlourdes@gmail.com.
Maandag 4 november: Bibliodrama “De Verloren Zoon”
Bibliodrama is het creatief omgaan met de Bijbel. Het is dus niet het naspelen
van een verhaal, maar aan het werk gaan met een Bijbelverhaal. In bibliodrama
wordt geprobeerd de rollen van de personages uit een verhaal in te vullen, vanuit
het eigen aanvoelen hoe die personages denken, voelen en handelen. Laat je
verwonderen wat het je brengt om op deze manier in een bijbelverhaal te
stappen.
Tijd: 20.00-22.00 uur Plaats: “De Kapelaan” Begeleiding: F. Swagemakers

Donderdag 7 november: Muziek in de liturgie
We gaan tijdens deze avond zingenderwijs ervaren wat de kracht en de
schoonheid van de Muziek in de Liturgie is, vroeger en nu. Dan komt meteen de
vraag: ‘wie zingt wat wanneer’ om de hoek. Zo komen de volgende onderwerpen
aan bod: de rolverdeling tussen voorzang, koor en allen, diverse uitvoeringsvormen zoals de antwoordpsalm, het strofelied en de acclamatie. We gaan
zingen uit de GvL en dit alles op een luchtige manier.
Bovendien: Zingen is dubbel bidden! (Augustinus)
Tijd: 20.00-21.30 uur Plaats: “De Kapelaan” Begeleiding: L. Hille

Misintenties:
Dinsdag 5 november: Betty Looije-Broers; Dirk Looije; Ruud Speckens; Fien
Wijnen-Graafsma; lev. en overl. fam. Lexmond-Duivesteijn
Woensdag 6 november: lev. en overl. fam. Lexmond-Duivesteijn
Donderdag 7 november: lev. en overl. fam. Lexmond-Duivesteijn
Vrijdag 8 november: lev. en overl. fam. Lexmond-Duivesteijn; voor de zielen in
het vagevuur; Leo Speckens
Zondag 10 november: lev. en overl. fam. Lexmond-Duivesteijn; Agnes van
Winden; Frédérique Boekema; Wilhelmina Frits-Kortekaas; overl. ouders VonkHofstede

Vieringen:
Maandag 4 november: H. Carolus Borromeüs, bisschop
Nicolaas
09.00-16.00 u Mariaportaal open
Nicolaas
15.30 u
Rozenhoedje bidden in het Mariaportaal
Dinsdag 5 november:
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 6
De Kapelaan
De Kapelaan
Nicolaas
Nicolaas

november: Alle heilige verkondigers van het geloof
08.30 u
Lauden
09.00 u
Eucharistie
09.00-16.00 u Mariaportaal open
15.30 u
Rozenhoedje bidden in het Mariaportaal

Donderdag 7 november: H.Willibrordus, bisscop. Patroon van de
Nederlandse kerkprovincie
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 8 november:
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
Zaterdag 9 november: Kerkwijding van Basiliek Sint Jan van Lateranen
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 10 november:
Nicolaas
09.00 u
Doortocht
10.30 u
Genesareth
10.30 u
Tabor
10.30 u
Nicolaas
11.00 u
Wijngaard
11.30 u

Eucharistie: J.v.d.Bie
Woord-Communie: H.Randshuizen; Praise
Eucharistie: J.v.d.Bie
Woord-Communie: P.v.Rooijen; Melodia; Gezinsv.
Woord-Communie: E.Feijen
Woord-Communie: R.v.Berkel

