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 12 mei t/m 19 mei 2019
Zondag 12 mei:
Nicolaas
09.00
Doortocht
10.30
Genesareth
10.30
Tabor
10.30

u
u
u
u

Nicolaas

11.00 u

Wijngaard

11.30 u

nr. 20

Eucharistie: K.v.Vliet
Woord-Communie: E. Feijen; Cantor;
Woord-Communie: R.v.Berkel; Genesarethkoor;
Woord-Communie: G.Masselink; Melodia;
Gezinsviering
Eucharistie: J. vd Bie; Projectkinderkoor;
Eerste Heilige Communie
Eucharistie: K.v.Vliet

Lezingen
Eerste lezing: Handelingen 13, 14.43-52
Tweede lezing: Apokalyps 7, 9.14b-17
Evangelie: Johannes 10, 27-30
De leerlingen waren vervuld van vreugde en van de heilige Geest, horen we in
de eerste lezing, uit de Handelingen van de apostelen. De tweede lezing uit
de Openbaring van Johannes spreekt vervolgde christenen moed in en leert
ons dat God uiteindelijk alle tranen van onze ogen zal afwissen.
In het evangelie van vandaag, roepingenzondag, horen we Jezus als de Goede
Herder zeggen dat Hij al zijn schapen kent en dat die Hem volgen.
Opbrengst collecten in de afgelopen week € 1.214,13 (Hartelijk dank)
NicolaasStraks – de parochiegesprekken en het advies
De laatste fase van de projectgroep die het parochiebestuur adviseert over de
toekomst van de Nicolaasparochie is ingegaan. Het tussen-advies is onlangs
ingediend (zie de vorige NicolaasNu), het advies zelf wordt voor de zomer
geschreven. In deze tussentijd willen we nog een keer met de parochianen, dus
ook met u, in gesprek komen, in wat we presynodes en een parochiesynode
noemen. We gaan gedurende twee weekenden met elkaar in gesprek na de
vieringen en in een ‘veegbijeenkomst’ voor degenen die in de genoemde
weekenden niet kunnen. In een bijeenkomst van maximaal een uur willen we
graag van u horen wat u verwacht van de parochie in de nabije en ver(de)re

toekomst. En ook wat de parochie van u mag verwachten. We hebben daarvoor
drie belangrijke vragen opgesteld, die we u dan gaan voorleggen.
Dit zijn de bijeenkomsten:
datum
kerkgebouw
na de viering van
Zondag 19 mei

Nicolaaskerk

09.00 uur

Zondag 19 mei

Nicolaaskerk

11.00 uur

Zondag 19 mei

Wijngaard

11.30 uur

Zondag 26 mei

Genesarethkerk

10.30 uur

Zondag 26 mei

De Doortocht

10.30 uur

Zondag 26 mei

Tabor

10.30 uur

Dinsdag 11 juni

Veegbijeenkomst
20.00 – 21.00 uur
“De Kapelaan”
Graag verwelkomen we u op een van deze bijeenkomsten. Schrijf zeker ook
zaterdag 6 juli in uw agenda. Dan zal de projectgroep de opbrengsten van deze
gesprekken én de contouren van het advies aan het parochiebestuur schetsen.
Ook daar wilt u bij zijn! Nadere gegevens hierover volgen.
Bijbelgeloofsgesprekken op 13, 14 en 15 mei
Als je samen met anderen een Bijbelverhaal leest en erover in gesprek gaat, dan
klinkt ons eigen leven hierin mee.

Avondgroep voor 20-30-40-50ers
Datum: Ma. 13 mei
Tijd: 20.00 - 21.30 uur

Instroomgroep alle leeftijden
Datum: Di. 14 mei of Wo. 15 mei
Tijd: 10.00 – 11.30 uur
Plaats: “de Kapelaan”, Nicolaasplein 2.
Begeleiding: pastor Ella Feijen
Aanmelden: geloofscentrum@hnpz.nl
Donderdag 16 mei: “Leven met de Psalmen” - een oecumenische
gespreksgroep
In het kader van onze bijbelgesprekken willen we ons dit seizoen verdiepen in
het “Boek der psalmen”. Sommige psalmen zijn meer dan 25 eeuwen oud. De
vorige keer hebben we de “Handelingen van de apostelen” bestudeerd, en juist
de eerste christenen waren heel vertrouwd met de psalmen. Ja, Dietrich
Bonhoeffer noemde de psalmen “het gebedsboek van Jezus”. Dat alles maakt
nieuwsgierig: hoe zijn de 150 psalmen ontstaan?, welke plaats kunnen zij
innemen in het leven van moderne christenen?, hoe om te gaan met moeilijke
passages?, hoe de psalmen te gebruiken in de liturgie? Tijdens drie avonden
willen we ons hierin onder begeleiding van Pastoor van Vliet verdiepen.
Plaats: “de Kapelaan”, Nicolaasplein 2.
Tijd: 20.00 – 21.45 uur
Data: 16 -5, 29-5 en 13-6
Begeleiding: pastor Kees van Vliet. Aanmelden: geloofscentrum@hnpz.nl

Zaterdag 18 mei: 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.
Zaterdag 1 juni: Vrijwilligersfeest van 14.00 - 16.30 u in “De Kapelaan”
Graag nodigen wij uit: Alle medewerkers en vrijwilligers werkzaam in en rond het
Parochiebureau, ook mensen achter de schermen zoals de vrijwilligers die NN
verzorgen of aandeel leveren in de website; wachttelefoon; Groengroep; alle
Kosters en acolieten van alle vicariaten; Bloemengroepen van alle vica-riaten;
Koffiegroepen en Schoonmaakploegen, ook van alle vicariaten. En u weet, ook
als u meerdere taken vervult en al present was vanuit een andere groep, bent u
toch weer welkom. Aanmelden per email vrijwilligers@hnpz.nl . of even bellen
met het Parochiesecretariaat. Wij zien uit naar uw komst.
Misintenties:
Dinsdag 14 mei: lev. en overl. fam. Lexmond-Duivesteijn; Ruud Speckens
Woensdag 15 mei: lev. en overl. fam. Lexmond-Duivesteijn; Joop Waaijer;
Frank van Wingerden
Donderdag 16 mei: lev. en overl. fam. Lexmond-Duivesteijn; Margaretha
Wiersma
Vrijdag 17 mei: lev. en overl. fam. Lexmond-Duivesteijn
Zaterdag 18 mei: Maarten Bruna
Zondag 19 mei: lev. en overl. fam. Lexmond-Duivesteijn; Janus Rademaker;
Johanna Dallan-Baumann; Cornelis de Jong en Anna de Jong-van Santen;
Martina Moers-Ruigt; Anthonius Houtman en Johanna Houtman-de Brabander;
Igor van Weissenbruch; Fie Derdak-van Tol; Agnes van Winden; Anne
Posthumus

Overleden parochianen:

Marinus Johannes Vincentius Jansen

Vieringen:
Maandag 13 mei
Nicolaas
09.00-16.00 u Mariaportaal open
Nicolaas
15.30 u
Rozenhoedje bidden in het Mariaportaal
Dinsdag 14 mei: H. Mattias, apostel
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 15 mei:
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 16 mei:
De Kapelaan 08.30 u
Lauden
De Kapelaan 09.00 u
Woord-Communie
Nicolaas
09.00-16.00 u Mariaportaal open
Doortocht
10.30 u
Eucharistie KBOZ: K.v.Vliet
Nicolaas
15.30 u
Rozenhoedje bidden in het Mariaportaal
Vrijdag 17 mei:
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 18 mei:
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 19 mei:
Nicolaas
09.00
Doortocht
10.30
Genesareth
10.30
Tabor
10.30
Nicolaas
11.00
Wijngaard
11.30
Genesareth
13.30

u
u
u
u
u
u
u

Woord-Communie: E. Feijen
Woord-Communie: R.v.Berkel;Cantor club
Woord-Communie: N.Andriessen;Magnifique
Eucharistie: K.v.Vliet
Woord-Communie: T.Posthumus; Caecilia
Woord-Communie: E. Feijen
Indonesische viering: Indonesische priester en
diaken R.v.Berkel

