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 17 juni t/m 24 juni 2018
Vieringen op
Nicolaas
Doortocht
Genesareth
Tabor
Nicolaas
Wijngaard
Genesareth

nr. 25

zondag 17 juni:
09.00 u
Woord-Communie: E.Feijen
10.30 u
Woord-Communie: F.v.d.Linden;Cantor
10.30 u
Woord-Communie: H.Bonnet;Magnifique
10.30 u
Eucharistie: K.v.Vliet;kwd;cr
11.00 u
Woord-Communie: T.Posthumus;Caecilia;kwd;cr
11.30 u
Woord-Communie: E.Feijen;Sonore
13.30 u
Indonesische viering

Lezingen
Eerste lezing: Ezechiël 17, 22-24
Tweede lezing: 2 Korintiërs 5, 6-10
Evangelie: Marcus 4, 26-34
Op het dieptepunt van de Babylonische ballingschap profeteert Ezechiël dat er
juist dan een kans is op een nieuw begin. Paulus bevestigt in de tweede lezing
zijn moed en vertrouwen, ondanks de broosheid van het leven. Daarom houden
wij altijd goede moeder. In het evangelie spreekt Jezus over de onstuitbare
kiemkracht van het koninkrijk van God. Het kleine mosterdzaadje krijgt grote
takken, zodat alle vogels in zijn schaduw kunnen nestelen.
Opbrengst collecten in de afgelopen 2 weken: € 3.779,42 (hartelijk dank)

Wijziging Openingstijden Parochiebureau juli en augustus
Van 1 juli t/m 31 augustus zijn de openingstijden van het parochiebureau
aangepast. Het bureau is open op maandag, woensdag en vrijdag.
Op dinsdag en donderdag zijn we gesloten. U kunt op deze twee ochtenden het
parochiebureau ook niet telefonisch bereiken. Het mobiele nummer is uitsluitend
voor uitvaarten, ziekenzalvingen en in het geval van pastorale nood.

NICOLAASSTRAKS
De werkgroepen:
Het proces dat de parochie is ingegaan, wordt uitgevoerd via verschillende
werkgroepen. Deze worden gecoördineerd door de projectgroep.
Wilt u meedoen in een werkgroep? Meld u dan in de maand juni aan
via projectgroep@hnpz.nl, met opgave van de werkgroep waarin u zou willen
meedoen:
• Samen-Vieren (liturgie), • Liturgie Anders, • koren, • gebedsleiders, • kerkvervoer, • catechese en sacramentenvoorbereiding,• oecumene, • jongeren,
• scholen, • bezoekgroep, • diaconie, • Maatschappelijke betrokkenheid,
• Bestemming kerkgebouwen, • Versterking (missionaire mogelijkheden via
kwaliteit en talent van vicariaten),• Behoud waardevolle activiteiten (dierbaarste
activiteiten, wat wordt hun plek?), • Financiën
Nieuwsbrief:
De nieuwsbrief (NicolaasStraks) met informatie over de actuele stand van zaken
rond het samenwerkingstraject dat is gestart. Komt (minstens) maandelijks uit,
per mail. Belangstelling? Mail naar NicolaasNieuws@hnpz.nl en je komt op de
maillijst.
(AVG-privacycheck: je gegevens worden alleen voor deze nieuwsbrief gebruikt.
Alleen wie zich opgeeft, ontvangt de brief. Uitschrijven kan op elk gewenst
moment.)
Gezocht: Enthousiaste mensen die, in een klein team, 1 ochtend per week
beschikbaar zijn voor het schoonhouden van de nieuwe begraafplaats.
Voor inlichtingen: Koos Gouweleeuw, telefoon 331.67.16
Woensdag 20 juni: koffietent in Oosterheem
Op woensdag 20 juni is de koffietent in Oosterheem weer open. Het themagesprek is met Pastor Ella Feijen.
U bent welkom vanaf 10.15 uur bij Middin aan de Schiebroekstraat nr 1 in
Oosterheem.
Dinsdag 26 juni: ontmoetingsmaaltijd van het Nicolaasproject
Op dinsdag 26 juni vindt opnieuw een ontmoetingsmaaltijd plaats in WZH in
Oosterheem vanuit het Nicolaasproject. U bent welkom vanaf 17.00 uur.
Aanmelden uiterlijk zaterdag 23 juni via e-mailadres nicolaasproject@hnpz.nl of
telefonisch (079) 3412217.
Er kunnen maximaal 20 personen deelnemen. De kosten zijn € 5,00
(zoetermeerpas € 3,50)
Zaterdag 7 juli: Bedevaart naar Brielle (thema “Volharden in gebed”)
Het programma ziet er als volgt uit:
-11.00 uur: Pontificale eucharistieviering met Mgr. J. van den Hende als hoofdcelebrant. Muzikale begeleiding: Koor Canticum Novum (St. Agathakerk Lisse)
o.l.v. dirigent Fabian Haggenburg en organist Johan Akerboom
-13.30 uur: Rozenkransgebed en parallel Jongerenprogramma
-14.30 uur: Kruisweg
-15.30 uur: Vespers en Processie met pelgrimszegen

Er is busvervoer geregeld met twee opstapplaatsen:

Om 08.45 uur kunt u instappen bij de Kathedraal, Mathenesserlaan 305 te
Rotterdam. Deze bus zal om 09.00 uur vertrekken naar het Centraal Station,
Conradstraat, achter het Groothandelsgebouw.

Om 09.15 uur vertrekt de bus vanuit CS Rotterdam naar de Bedevaartskerk
HH. Martelaren van Gorcum te Brielle.

Om 16.30 uur gaat u huiswaarts en vertrekt u met de bus vanuit Brielle via
CS Rotterdam naar de Kathedraal, Mathenesserlaan 305 te Rotterdam.
U kunt zich hiervoor aanmelden via telefoon: 010 – 281 51 71 of via
bureau@bisdomrotterdam.nl. De kosten hiervan bedragen € 10,00 p.p. en te
betalen bij instappen van de bus.
Zaterdag 14 juli: Opening nieuwe begraafplaats
De begraafplaats zal door bisschop van den Hende worden ingezegend. Alle
parochianen zijn hierbij van harte welkom. Om 14 uur beginnen we met een
korte gebedsdienst in de Nicolaaskerk. Verdere informatie volgt.
Koorleden gezocht voor de startdagviering op zondag 9 september
Op deze zondag is er één viering om 10.30 uur en zijn alle andere kerken
gesloten. Gezien het parochiebrede karakter van de startdag wordt u uitgenodigd
om samen met het St Caeciliakoor van de Nicolaaskerk deze viering muzikaal op
te luisteren. Alle stempartijen zijn van harte welkom.
Ter voorbereiding op deze viering zal er 5 maal worden gerepeteerd,
op di. van 10.30–12.30 uur in ”De Kapelaan”, ingang aan de Dorpsstraat 18.
De repetities zijn op 3 en 10 juli, 21 en 28 augustus en 4 september.
Heeft u belangstelling, meldt u dan aan bij:
Joep Eijkmans, email: fameijkmans@kpnmail.nl of
Joke van Egmond, email: jokevanegmond@hetnet.nl

Misintenties:
Dinsdag 19 juni: voor een zieke schoonzus; voor Hein die jarig is.
Woensdag 20 juni: Betty Looije-Broers en Dirk Looije; Sjef Speckens;
Louis van Tuijl
Donderdag 21 juni: Frank van Wingerden; Ruud Speckens; Charles Speckens
Vrijdag 22 juni: pastor Jos Schoenmakers
Zondag 24juni: Igor van Weissenbruch; Johannes Corstianus Rotteveel;
Nicolaas van Schie
Overleden parochianen: Franciscus Nicolaas Johannes Willems

Vieringen:
Maandag 18 juni:
Nicolaas
09.00-16.00 u Mariaportaal open
Nicolaas
15.30 u
Rozenhoedje bidden
Dinsdag 19 juni:
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 20
De Kapelaan
De Kapelaan
Nicolaas
Nicolaas

juni:
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 21 juni: H. Aloïsius Gonzaga, kloosterling
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 22 juni:
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 23 juni:
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
Zondag 24 juni: Hoogfeest geboorte H. Johannes de Doper
Nicolaas
09.00 u
Woord-Communie: T.Vermeulen
Doortocht
10.30 u
Woord-Communie: F.v.d.Linden; Praise
Genesareth
10.30 u
Woord-Communie: N.Andriessen
Tabor
10.30 u
Woord-Communie: P.v.Rooijen; cr; kwd
Nicolaas
11.00 u
Eucharistie: K.v.Vliet;kwd; Cantorij
Wijngaard
11.30 u
Woord-Communie: P.Albers
Wijngaard
19.30 u
Taizéviering

