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Zondag 13 januari: Doop van de Heer
Nicolaas
09.00 u
Eucharistieviering: K. v. Vliet
Doortocht
10.30 u
Woord-Communie: F. vd Linden; Cantor
Genesareth
10.30 u
Woord-Communie: R. v. Berkel
Tabor
10.30 u
Woord-Communie: E. Feijen; Melodia;
gezinsviering
Nicolaas
11.00 u
Eucharistieviering: K. v. Vliet; Incanto; *
Wijngaard
11.30 u
Eucharistieviering: J. vd Bie
Nicolaas
15.30 u
Rozenhoedje bidden in het Mariaportaal
* Reli-winkeltje open voor en na de viering
Lezingen op zondag 13 januari
Eerste lezing: Jesaja 40, 1-5.9-11
Tweede lezing: Titus 2, 11-14;3, 4-7
Evangelie: Lucas 3, 15-16.21-22
In de eerste lezing horen we hoe de profeet Jesaja ons oproept de weg te
bereiden voor de Heer. God wil bij ons komen, maar dat vraagt dat wij ons naar
Hem toekeren. In zijn brief aan Titus schrijft Paulus dat met Jezus de goedheid en
mensenliefde op aarde zijn verschenen. Door het doopsel zijn wij met Christus
verbonden. In het evangelie sluit Jezus zich aan bij het volk dat zich door
Johannes laat dopen. Na de doop komt vanuit de hemel de heilige Geest over
Jezus in de gedaante van een duif en klinkt Gods stem.
Opbrengst collecten in de afgelopen weken € 4.913,80 (hartelijk dank)

Website van het kerkhof actief
Op de website http://nicolaaskerkhof.nl vindt u alle informatie over het kerkhof,
zoals reglement, tarieven en aanbod van graven en urnennissen. Een tekst over
de historie van het kerkhof wordt binnenkort toegevoegd.

Vormsel
U kunt uw kind / je kan jezelf in overleg met je ouders, nog inschrijven voor de
voorbereiding van het Heilig Vormsel. De informatieavond is al geweest, maar wil
je meer informatie ontvangen? Stuur dan een mail naar vormsel@hnpz.nl
Wij zullen de vragen dan beantwoorden. Je kunt natuurlijk ook meteen
inschrijven. Neem dan de informatie mee achter uit de kerk.
Namens de vormsel-werkgroep, diaken Ronald van Berkel
Donderdag 17 januari: Alfa-cursus - 1e avond - Informatieavond;
“Is er meer ?”
Mensen in deze verwarrende tijd willen graag samen op zoek naar een begin van
antwoorden op de grote vragen van het leven. De Alfa-cursus heeft hiervoor een
concept ontwikkeld. Samen eten, samen luisteren én samen in gesprek gaan over
verschillende thema's van geloof en leven, blijkt ook in Zoetermeer aan een
behoefte te voldoen. Door met elkaar in gesprek te gaan, kunnen we leren van
elkaar en groeien in onze geloofsontwikkeling.
Vanaf 19.30 uur zijn wij aanwezig om u te ontvangen en om 20.00 uur starten we
met informatie over de Alfa-cursus.
Daarna vind er een inleiding plaats met het thema; “Is er meer ?”.
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,-- per persoon per keer.
Plaats: “De Kapelaan”, Nicolaasplein 2.
Data alle cursus-bijeenkomsten: 17-1, 24-1, 31-1, 7-2, 14-2, 21-2, 9-3
(zaterdag), 14-3, 21-3 28-3, 4-4,
Tijd: 18.45 aanvang met maaltijd – tot 22.00 uur
Aanmelden: geloofscentrum@hnpz.nl
Vrijdag 18 januari: Oecumenelezing in Utrecht
De Nederlandse Raad van Kerken organiseert in Utrecht de jaarlijkse
“Oecumenelezing”. Thema: De pelgrim als paradigma… Pastor van Vliet nodigt
iedere belangstellende uit met hem mee te gaan. We verzamelen op NS-Station
Zoetermeer om 13.30 uur. We reizen per trein en zijn om ca. 18.30 uur terug.
WELKOM dus. Aanmelding en info bij pastor Van Vliet: k.vanvliet@hnpz.nl.
Zaterdag 19 januari: Het Schuurtje van Vincentius
Het Schuurtje is weer 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 te verkrijgen. U bent van harte welkom.

Zaterdag 19 januari: Start actie Kerkbalans
Deze dag is het inluidmoment voor de actie Kerkbalans. Dit jaar opnieuw in
samenwerking met de protestantse gemeenschap. De bijeenkomst vindt plaats in
de Oude Kerk en alle lopers zijn dan bij deze van harte uitgenodigd om daarbij
aanwezig te zijn. Er is muziek, gebed, diaken Ronald van Berkel spreekt. Het
begint om 12.00 uur met een inloop met koffie en thee. Om 13.00 uur luiden
pastoor van der Bie en dominee Westdorp samen de klokken (en daarna alle
kerken). De bijeenkomst wordt afgesloten met een broodje.
Kloosterweekend
Een weekend lang in het ritme van de kloosterlingen van de Abdij Onze Lieve
Vrouw van Koningshoeven in Berkel-Enschot.
10 – 12 mei 2019 - Onder leiding van Ella Feijen en Thea Epskamp.
Kosten €100,-- per persoon - Maximale groepsgrootte is 12 personen.
Aanmelden via het parochiebureau info@hnpz.nl
Vrijwilliger als kerkwacht in de Nicolaaskerk of bij de vieringen in de
verpleeghuizen Vivaldi en Monte Verdi, iets voor u?
Zowel dames als heren zijn voor beide activiteiten van harte welkom.
Als kerkwacht draagt men, momenteel eenmaal in de 7 weken, zorg voor het
toezicht tijdens de openstelling van de kerk op zaterdagmiddag van 14.00 uur tot
15.15 uur.
In Vivaldi en Monte Verdi is er om de 14 dagen een viering in een van de twee
verpleeghuizen. Voor de viering zijn de vrijwilligers om 9.45 uur aanwezig om de
bewoners op te halen. Na afloop van de viering brengen we de bewoners weer
terug naar hun kamers en drinken wij met elkaar nog gezellig een kop koffie.
Heeft u tijd en spreekt een van deze activiteiten u aan, neem dan contact op met
Joke van Egmond, tel; 079-3163194 of 06 44078070 of email naar
jokevanegmond@hetnet.nl
Misintenties
Dinsdag 15 januari: Betty Looije-Broers; Dirk Looije
Woensdag 16 januari: voor Merel die jarig is
Donderdag 17 januari: Fien Wijnen-Graafsma; Margaretha Wiersma; Ruud
Speckens; Jopie ten Dam-Dommisse
Zaterdag 19 januari: Father Chris Cook
Zondag 20 januari: Maria van Asperen-Welling; Janus Rademaker; overleden
ouders Windmeijer-Groeneweg; Jopie ten Dam-Dommisse; Gerard Koppers;
Martina Moers-Ruigt
Overleden parochianen: Leonardus Ammerlaan; Henricus Doodeman;
Margaretha van der Hoeven-van Leeuwen; Christina van der Plas-Fransen;
Rosalia Marengo-van Rooijen

Vieringen
Maandag 14 januari:
Nicolaas
09.00-16.00 u Mariaportaal open
Nicolaas
15.30 u
Rozenhoedje bidden
Dinsdag 15 januari:
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 januari:
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
Donderdag 17 januari: H. Antonius, abt
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. vd. Linden
Nicolaas
15.30 u
Rozenhoedje bidden in het Mariaportaal
Vrijdag 18 januari:
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 januari:
Nicolaas
09.30-16.00 u Mariaportaal open
Genesareth
14.00-16.00 u Stil gebed
Nicolaas
14.00-15.15 u Kerk open/Stil gebed
Tabor
16.00 u
Rozenkransgebed
Nicolaas
17.00 u
Eucharistie: J. vd Bie
Zondag 20 januari:
Nicolaas
09.00-16.00 u Mariaportaal open
Nicolaas
09.00 u
Woord-Communie: R. van Berkel
Doortocht
10.30 u
Oecumenische viering: K.v. Vliet en ds. R. Algera;
Doortochtkoor
Genesareth
10.30 u
Oecumenische viering in de Oase: ds. C. Kapteyn
en H. Bonnet
Tabor
10.30 u
Oecumenische viering in de Doortocht
Nicolaas
10.30 u
Eucharistie*: J. vd Bie; Caeciliakoor; cr. en kwd
Wijngaard
10.30 u
Oecumenische viering in de Regenboog: E. Feijen
en ds. D. Sonneveld
Genesareth
13.30 u
Indonesische viering
Nicolaas
15.30 u
Rozenhoedje bidden in het Mariaportaal
* Week van de Eenheid; afsluiting in de Oude Kerk

