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 1 december t/m 8 december 2019
Vieringen op
Nicolaas
Doortocht
Genesareth
Tabor
Nicolaas
Wijngaard
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Zondag 1 december: Eerste zondag van de advent
09.00 u
Woord-Communie: T.Posthumus
10.30 u
Eucharistie: pater Thomassen; Cantorgroep
10.30 u
Woord-Communie: N.Andriessen
10.30 u
Woord-Communie: P.v.Rooijen; Cantabor; cr; kwd
11.00 u
Eucharistie: pater D. Deraeve; diaken R.v.Berkel;
Incanto; Praise; 12½ jarig diakenjubileum
11.30 u
Woord en Gebed: werkgroep Woord en Gebed

Lezingen
Eerste lezing: Jesaja 2, 1-5
Tweede lezing: Romeinen 13, 11-14
Evangelie: Matteüs 24, 37-44
De eerste lezing op deze eerste zondag van de Advent is een pleidooi om de vrede
te leren. De tekst van Paulus is heel verstaanbaar. Hij daagt ons ertoe uit het
slechte en het kwade te weerstaan, en ons in te zetten van het goede. Het
evangelie sluit aan bij het feest van vorige week, Christus Koning. Jezus roept ons
om waakzaam te blijven.

Opbrengst collecten in de afgelopen week € 1.678,26 (Hartelijk dank)

Adventsactie
Het project van de adventsactie dit jaar staat in het teken van toegankelijke
gezondheidszorg in Niger. Daar zijn medicijnen en gezondheidszorg voor de
allerarmsten moeilijk bereikbaar. De Caritas in Niger stelt medicijnen ter
beschikking en willen investeren in goede bevallingszorg om de moeder- en
kindersterfte te verminderen en om bewustwording en gedragsverandering om zo
besmettelijke ziektes te voorkomen.

Alphacursus: ‘Is er meer ?’
In deze verwarrende tijd willen we graag samen op zoek naar antwoorden op de
grote vragen van het leven. De Alpha-cursus heeft hiervoor een concept ontwikkeld. Samen eten, luisteren en samen in gesprek gaan over verschillende thema's
van geloof en leven. We kunnen leren van elkaar en groeien in onze geloofsontwikkeling. U meldt zich aan voor de gehele cursus van totaal tien avonden en
een zaterdag. U ontvangt hierbij een cursusboek.
Informatie bij: Fons van der Linden: fvdlinden@casema.nl
Kosten: voor de maaltijden €3,-- p/p per keer.
Plaats: “De Kapelaan”. Tijd: 18.45 uur aanvang met maaltijd – tot 22.00 uur
Data cursus bijeenkomsten: 16-1 -2020 ( info-avond), 23-1, 30-1, 6-2, 132, 20-2, 7-3, 12-3, 19-3, 26-3, 2-4
Inleider: Fons van der Linden.
Aanmelden: geloofscentrum@hnpz.nl
Kistje wijn met logo H. Nicolaasparochie, leuk cadeau voor de kerstdagen!
De kerstdagen naderen, en we denken aan elkaar. En vaak ook gunnen we elkaar
een aardig cadeautje. Als dank voor een fijn jaar samenwerken, als dank voor de
vriendschap, als belofte voor een gezond en vredig nieuwjaar. Een boodschap van
liefde en genegenheid. Of misschien wilt u uzelf wel trakteren. Het bestuur wil u
graag helpen met een keuze. Wij bieden u de mogelijkheid om een kistje met wijn
te bestellen. Het kistje heeft een opdruk van de Nicolaasparochie. Dat maakt het
tot een uniek geschenk. U kunt eenéénvakskistje of een tweevakskistje bestellen.
Deze kistjes kunnen naar wens gevuld worden met witte en/of rode wijn.
Voorbeelden van de kistjes staan in de 5 kerkgebouwen en op het parochiebureau. De bestellingen moeten uiterlijk 3 december a.s. binnen zijn. De kosten
bedragen voor een éénvakskistje inclusief de wijn €21,50, voor een tweevakskistje inclusief de wijn €40,00. In dit bedrag zit uiteraard een kleine donatie voor
de parochie. De bestelformulieren liggen achter in de kerken. Bestellen kan
op twee manieren: tijdens de openingstijden van het Parochie-bureau, onder
contante betaling, met afgifte van ingevuld bestelformulier. U kunt ook het
formulier ingevuld scannen en mailen naar penningmeester@hnpz.nl. Uw betaling
moet u dan overmaken naar rekeningnummer NL25INGB0005185772 tnv
Actiefonds Parochie H.Nicolaas onder vermelding van wijnactie 2019. Uw
bestelling wordt pas in behandeling genomen als zowel het formulier als de
betaling is ontvangen.
Met vriendelijke groet, Parochiebestuur
Start Kerk-omroep op 1 december 2019
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 4. Informatie bijeenkomsten!
Ter voorbereiding op de bedevaart die wij in de parochie houden van zaterdag 25
april t/m donderdag 30 april zijn een paar informatie momenten in de vicariaat
kerken gepland. U krijgt een film te zien over wat u kunt verwachten tijdens deze






bedevaart. U krijgt zo een beetje een inkijk in wat u kunt verwachten. Misschien
trekt het u over de streep om uzelf aan te melden:
De informatie momenten zijn gepland, aansluitend aan de vieringen:
Zondag 15 december
11.30 uur
Wijngaard
Zondag 22 december
10.30 uur
Doortocht
Zondag 29 december
10.30 uur
Genesareth
Zondag 12 januari 2020
11.00 uur
Nicolaas
Zondag 8 december: In de Tabor informatie bijeenkomst bedevaart
Na de viering krijgt u een film te zien over wat u kunt verwachten tijdens de
bedevaart van zaterdag 25 april t/m donderdag 30 april 2020.
Belangrijke wijziging Bijbel-geloofsgesprek
Met ingang van november zal pastor Ella Feijen de dinsdag en woensdaggroep
samenvoegen tot één groep en wel op de woensdagmorgen. Dus zijn er géén
Bijbel-geloofsgesprekken meer op dinsdagochtend. Naast de woensdagmorgen
blijft de avondgroep op maandag bestaan. Gezien de wisselende opkomst opent
pastor Feijen deze avondgroep met ingang van januari voor alle leeftijden.

Misintenties:
Dinsdag 3 december: lev. en overl. fam. Lexmond-Duivesteijn; Ruud Speckens;
Gerardus Bartholomeus van den Berg; voor Els die jarig is
Woensdag 4 december: lev. en overl. fam. Lexmond-Duivesteijn
Donderdag 5 december: lev. en overl. fam. Lexmond-Duivesteijn; Fien WijnenGraafsma
Vrijdag 6 december: lev. en overl. fam. Lexmond-Duivesteijn; voor de zielen in
het vagevuur; Joop Waaijer
Zondag 8 december: lev. en overl. fam. Lexmond-Duivesteijn; Henk Romijn;
Agnes van Winden; Henricus Doodeman; Richel Buijne; Frédérique Boekema; Cor
Deurlo; Alfons Vermeijen; Agustin Pangilinan; leden en overl. leden van het
collectanten college

Overleden parochianen:

Geziena Theresia Nijmeijer-Hemmelder

Vieringen:
Maandag 2 december:
Nicolaas
09.00-16.00 u Mariaportaal open
Nicolaas
15.30 u
Rozenhoedje bidden in het Mariaportaal
Dinsdag 3 december: H. Franciscus Xaverius, 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
Genesareth
19.00 u
Vesper met communieviering
Woensdag 4
De Kapelaan
De Kapelaan
Nicolaas
Nicolaas

december:
08.30 u
Lauden
09.00 u
Woord-Communie
09.00-16.00 u Mariaportaal open
15.30 u
Rozenhoedje bidden in het Mariaportaal

Donderdag 5
De Kapelaan
De Kapelaan
Nicolaas
Doortocht
Nicolaas

december:
08.30 u
Lauden
09.00 u
Eucharistie
09.00-16.00 u Mariaportaal open
10.00 u
Woord-Communie: F.vd.Linden
15.30 u
Rozenhoedje bidden in het Mariaportaal

Vrijdag 6 december: Patroonsfeest H. Nicolaas
Nicolaas
09.00 u
Eucharistie
Nicolaas
09.00-16.00 u Mariaportaal open
Nicolaas
15.30 u
Rozenhoedje bidden in het Mariaportaal
Zaterdag 7 december: H. Ambrosius, bisschop en kerkleraar
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
Morgenster
15.30 u
Eucharistie: J.v.d.Bie
Tabor
16.00 u
Rozenkransgebed
Zondag 8 december: Tweede zondag van de advent
Nicolaas
09.00 u
Woord-Communie: T.Venmeulen
Doortocht
10.30 u
Woord-Communie; Gebedsleider; Praise
Genesareth
10.30 u
Woord-Communie: E.Feijen
Tabor
10.30 u
Woord-Communie: R.v.Berkel; Melodia;
Gezinsviering
Nicolaas
11.00 u
Eucharistie: J.v.d.Bie
Wijngaard
11.30 u
Woord-Communie: N.Andriessen

