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 11 november t/m 18 november 2018
Vieringen op
Nicolaas
Nicolaas
Doortocht
Genesareth
Tabor
Nicolaas
Wijngaard
Nicolaas
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zondag 11 november:
09.00-16.00 u Mariaportaal open
09.00 u
Eucharistie: K.van Vliet
10.30 u
Woord-Communie: F.v.d.Linden; Doortochtkoor
10.30 u
Woord-Communie: G.Masselink
10.30 u
Woord-Communie: R.v.Berkel ; Melodia; Gezinsv.
11.00 u
Woord-Communie: E.Feijen
11.30 u
Eucharistie: K.van Vliet; Rokkertjes
15.30 u
Rozenhoedje bidden

Lezingen
Eerste lezing: 1 Koningen 17, 10-16
Tweede lezing: Hebreeën 9, 24-28
Evangelie: Marcus 12, 38-44
Een weduwe en haar zoon hebben nog een laatste restje meel en olie. Nog één
keer kunnen ze brood bakken, dan wacht hen de dood. Op voorspraak van de
profeet Elia blijkt er dan voldoende meel en olie te zijn. God schenkt leven in
overvloed. In de tweede lezing horen we dat Jezus hogepriester is en offer . Het
offer is geheel nieuw. Hij biedt zichzelf aan om Gods wil te doen. Het evangelie
vertelt over de arme weduwe in de tempel en haar offerzin . Deze staan in schril
contrast met de schijnvroomheid van veel schriftgeleerden.
Opbrengst collecten in de afgelopen week

€ 2.172,43 (hartelijk dank)

Aanmelden voor de Eerste H. Communie
De periode van voorbereiding op hun Eerste H. Communie is voor kinderen een
waardevolle periode. Ouders kunnen hun kinderen aanmelden tot half
december. Het aanmeldformulier en informatie vindt men op de website van de
parochie bij EHC. Voor bijzondere vragen kan men zich richten tot pastor Van Vliet,
email c.vanvliet@hnpz.nl.

Dinsdag 13 november: Gemeenschappelijke ziekenzalving in de Wijngaard
Voor mensen die het zwakker worden in hun ouderdom ervaren, mensen ook van
jongere leeftijd die een chronische ziekte hebben te dragen, of juist het sacrament
willen ontvangen om bemoediging en kracht te putten om bijvoorbeeld een zware
behandeling te doorstaan, is er de mogelijkheid om het sacrament van de ziekenzalving toegediend te krijgen. Als u dit sacrament wilt ontvangen kunt u zich aanmelden bij het parochiebureau. In deze eucharistieviering gaan pastoor van der Bie
en diaken van Berkel voor. Muzikale medewerking wordt verleend door het koor
Cantemus Domino onder leiding van Louise Hillen. De aanvang is 10.30 uur.
Dinsdag 13 november: Dagboek van een diaken.
‘Misbruikt’. ‘Bespuwd en bedreigd, maar in liefde aanvaard’, ‘Chaos in de
Schilderswijk door een uitvaart’. Het zijn enkele titels van de 20 verhalen in het
boek dat diaken Ronald van Berkel schreef. 11 Jaar werken in Den Haag brachten
hem bijzondere ontmoetingen en gebeurtenissen.
Op deze avond vertelt hij over zijn werk in de Haagse Schilderswijk en de andere
wijken van Den Haag. Zijn boek is op deze avond te koop voor €14,95.
Misschien een tip voor Sint of onder de kerstboom.
Plaats: “de Kapelaan”, Nicolaasplein 2
Tijd: 19.30 – 21.30 uur
Begeleiding: Ronald van Berkel
Aanmelden: geloofscentrum@hnpz.nl
Woensdag 14 november: In “De Kapelaan” boekbespreking - God met ons.
De betekenis van kruis en opstanding - toen en nu
Dit boek van aartsbisschop Rowan Williams laat op een nieuwe, creatieve manier
zien, hoe God ons mensen bemint. Voorafgaande aan iedere avond lezen we thuis
alvast enkele hoofdstukken om dit tijdens de avonden verder uit te diepen. Tweede
van drie avonden waarop we ons verdiepen in het hart van ons christelijke geloof.
Data: 14 november en 29 november.
Tijd: 20.00 tot 21.45 uur.
Begeleiding: pastor Kees van Vliet. Aanmelden: geloofscentrum@hnpz.nl
Woensdag 14 november: Koffietent van het Nicolaasproject
10.15-12.00 uur in het Middin gebouw, Schiebroekstraat 1.
Creativiteit met Monique
Zaterdag 17 november: Het Schuurtje van Vincentius
Het Schuurtje is weer open op zaterdag 17 november 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.

Vooruitblikkend
Donderdag 22 november: Santiago de Compostella
Pelgrimeren heeft de laatste tijd een enorme vlucht genomen. Drie
ervaringsdeskundigen zullen aan de hand van hun individuele belevenissen tijdens
hun pelgrimsreis naar Santiago de Compostella, een uiteenzetting geven over de
betekenis van pelgrimage. Ook zal er een PowerPoint presentatie over dit
onderwerp worden gegeven en kunnen er vragen gesteld worden. Gastsprekers:
Henk Fokke, Ger van Vilsteren en Mirtha van Heijst
Plaats: “de Kapelaan”, Nicolaasplein 2
Tijd: 20.00 uur – 22.00 uur
Informatie: Mirtha van Heijst , tel 079-3212370
Aanmelden: geloofscentrum@hnpz.nl
Begeleiding: pastor Ella Feijen
Aanmelden: geloofscentrum@hnpz.nl
Aanmelden voor het Heilig Vormsel
Halverwege juni 2019 zal het vormsel plaatvinden in de Nicolaasparochie. Jongeren
in de basisschoolleeftijd van 11/12 jaar (Groep 8 Basisschool) zijn
hier d.m.v. een brief die zij thuis ontvingen voor uitgenodigd. De informatie-avond
over het ontvangen van het sacrament van het Heilig Vormsel vindt
plaats op dinsdagavond 27 november om 20.00u in de Kapelaan,
Nicolaasplein 2 (het parochieel centrum naast de Nicolaaskerk).
Heb je / heeft u voor uw zoon of dochter deze brief niet thuis ontvangen?
Neem dan de informatie mee achter uit de kerk.
Op 27 november geven wij informatie over het project, hoe de voorbereiding zal
verlopen en kunnen wij jouw/uw vragen beantwoorden. Al de jongeren in de
genoemde leeftijdsgroep zijn met hun ouders van harte uitgenodigd om bij de
informatieavond aanwezig te zijn.
Ben je iets ouder.... ook dan van harte welkom. We bekijken dan samen met
jou en je ouders hoe je toch met de voorbereiding mee kunt doen om het
Heilig Vormsel te kunnen ontvangen.
Namens de Vormselwerkgroep, Diaken Ronald van Berkel

Misintenties
Dinsdag 13 november: Ruud Speckens
Donderdag 15 november: overl. fam. van Zoelen; voor de zielen in het vagevuur
Zaterdag 17 november: Hendricus Windmeijer
Zondag 18 november: Anthonius Houtman en Johanna Houtman-de Brabander;
Martina Moers-Ruigt; Igor van Weissenbruch; Simon Scholten; Hendrika Johanna
Santpoort-Verhoek; Olga Ching Yong-Tjon Affo; Paolo Brai; Maria van AsperenWelling; Janus Rademaker; Nicolaas van Schie; Johanna Dallau-Baumann;
Geertruida Lexmond-Duivesteijn; Ruben Kromoredjo; Martin en Arie Buis; Paulus
van Winden

Vieringen:
Maandag 12 november: H. Josafat, bisschop en martelaar
Nicolaas
09.00-16.00 u Mariaportaal open
Nicolaas
15.30 u
Rozenhoedje bidden
Dinsdag 13 november:
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 14 november:
De Kapelaan 08.30 u
Lauden
De Kapelaan 09.00 u
Eucharistieviering
Nicolaas
09.00-16.00 u Mariaportaal open
Nicolaas
15.30 u
Rozenhoedje bidden in het Mariaportaal
Donderdag 15 november:
De Kapelaan 08.30 u
De Kapelaan 09.00 u
Nicolaas
09.00-16.00 u
Doortocht
10.00 u
Nicolaas
15.30 u

Lauden
Eucharistieviering
Mariaportaal open
Woord-Communie: F.v.d.Linden
Rozenhoedje bidden in het Mariaportaal

Vrijdag 16 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 17 november: H. Elisabeth van Hongarije
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
Eucharistieviering: J.v.d.Bie
Zondag 18 november:
Nicolaas
09.00-16.00 u Mariaportaal open
Nicolaas
09.00 u
Eucharistie: J.v.d.Bie
Doortocht
10.30 u
Eucharistieviering: K.v.Vliet; Cantor
Genesareth
10.30 u
Eucharistie: J.v.d.Bie
Tabor
10.30 u
Woord-Communie: E.Feijen; kwd/cr
Nicolaas
11.00 u
Woord-Communie: R.v.Berkel ;Caecilia; kwd/cr
Wijngaard
11.30 u
Woord-Communie: P.Albers; Sonore
Genesareth
13.30 u
Indonesische viering
Nicolaas
15.30 u
Rozenhoedje bidden

