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 2 juni t/m 9 juni 2019
Zondag 2 juni:
Nicolaas
09.00
Doortocht
10.30
Genesareth
10.30
Tabor
10.30
Nicolaas
11.00
Wijngaard
11.30
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Woord-Communie: E. Feijen
Eucharistie: J.v.d.Bie; Melodia; E.H. Communie
Woord-Communie: R.v.Berkel
Woord-Communie: P.v.Rooijen; Cantabor
Woord-Communie: E. Feijen; Incanto
Woord- en Gebed: Werkgroep Woord en Gebed

Lezingen
Eerste lezing: Handelingen 7, 55-60
Tweede lezing: Apokalyps 22, 12-14.16-17.20
Evangelie: Johannes 17, 20-26
De eerste lezing vertelt ons hoe Stefanus, één van de eerste diakens van de
kerk, vanwege zijn geloof in Christus ter dood wordt gebracht. Zo wordt hij de
eerste martelaar, bloedgetuige van Christus.
In de tweede lezing hoort de apostel Johannes de stem van Christus, die het
leven belooft aan hen die Hem trouw gebleven zijn. En in het evangelie horen wij
Jezus bidden voor ons, opdat wij één blijven in zijn liefde.

Opbrengst collecten in de afgelopen week € 1.090,86 (Hartelijk dank)

Halte 2717 – voor Zorg en Zin is een oecumenisch initiatief in de wijk
Buytenwegh van verschillende kerken waaronder ook onze Nicolaasparochie.
Halte 2717 wil een pleisterplaats zijn voor de wijk, waar mensen van harte welkom zijn voor stilte, gesprek en ontmoeting, waar een ieder met zijn vragen en
problemen terecht kan en een luisterend oor vindt. Wij organiseren o.a. een
inloopactiviteit op de dinsdag, woensdag en donderdagmorgen voor de buurtbewoners. Op de woensdagochtend is er dan tevens een pastoresspreekuur waar
u of een van de dominees of Ella Feijen of Ronald van Berkel kunt spreken.
Voor de inloopochtenden op de dinsdag, woensdag en donderdag in
Halte 2717 – Zorg en Zin - zoeken we nog naar extra gastvrouwen en
gastheren. Misschien is het wat voor u om één dagdeel in de maand in
Halte 2717 de rol van gastvrouw/heer op u te nemen, en samen met een
collega gastvrouw/heer te zorgen voor een gezellige sfeer en aandacht
te hebben voor bezoekers.
Twijfelt u, heeft u vragen, belangstelling? Neem dan contact op met de
buurtpastor Johan Roest (06 82627363, buurtpastor@halte2717.nl) We maken
graag kennis en overleggen met u over de mogelijkheden.
Wilt u meer weten over halte 2717? www.halte2717.nl.
Dinsdag 11 juni: 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 wilden we nog een keer met de parochianen, dus
ook met u, in gesprek komen, in wat we presynodes en een parochiesynode
noemen. We gingen gedurende twee weekenden met elkaar in gesprek na de
vieringen. Voor degenen die in deze weekenden niet in de gelegenheid waren
komt er een ‘veegbijeenkomst’. In deze 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.
Plaats: In de “De Kapelaan”
Tijd: 20.00 – 21.00 uur
Graag verwelkomen we u op deze bijeenkomst. 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.
Donderdag 13 juni: “Leven met de Psalmen”- een oecumenische
gespreksgroep
Dit is de derde avond waarin we ons dit seizoen verdiepen in het “Boek der
psalmen”. Sommige psalmen zijn meer dan 25 eeuwen oud. 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 deze laatste avond willen we ons hierin onder
begeleiding van pastor van Vliet verdiepen.
Plaats: “de Kapelaan”, Nicolaasplein 2.
Tijd: 20.00 – 21.45 uur
Begeleiding: Pastor Kees van Vliet Aanmelden: geloofscentrum@hnpz.nl

Misintenties:
Dinsdag 4 juni: lev. en overl. fam. Lexmond-Duivesteijn; fam. Dol-Smit; Betty
Looije-Broers; Dirk Looije; Ruud Speckens; Johannes Gerardus van den Berg en
Jannigje Elisabeth van den Berg-van Andel;
Woensdag 5 juni: lev. en overl. fam. Lexmond-Duivesteijn
Donderdag 6 juni: lev. en overl. fam. Lexmond-Duivesteijn
Vrijdag 7 juni: lev. en overl. fam. Lexmond-Duivesteijn; voor de zielen in het
vagevuur
Zondag 9 juni: Hendricus Windmeijer; Jacobus van Benten en Martha van
Benten-van Staveren; Tinie van Grol-Vleeskens; Bernardus Luiten en Anna
Luiten-van de Bos; lev. en overl. fam. Lexmond-Duivesteijn; Fie Derdak-van Tol;
Agnes van Winden; Adriana Schaareman-Stift; bij gelegenheid van een 50 jarig
huwelijk

Overleden parochianen:

Dorothea Catharina Petronella van der Kraan
Alphons Peter Marie Habets
Johannes Hendricus Marie Bol

Vieringen:
Maandag 3 juni: HH. Carolus Lwanga en gezellen, martelaren
Nicolaas
09.00-16.00 u Mariaportaal open
Nicolaas
15.30 u
Rozenhoedje bidden in het Mariaportaal
Dinsdag 4 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
Genesareth
19.00 u
Vesper met communieviering
Woensdag 5
De Kapelaan
De Kapelaan
Nicolaas
Nicolaas
Donderdag 6
De Kapelaan
De Kapelaan
Nicolaas
Doortocht
Nicolaas

juni: HH. Bonifatius, bisschop en gezellen, martelaren
08.30 u
Lauden
09.00 u
Eucharistie
09.00-16.00 u Mariaportaal open
15.30 u
Rozenhoedje bidden in het Mariaportaal
juni:
08.30 u
Lauden
09.00 u
Eucharistie
09.00-16.00 u Mariaportaal open
10.00 u
Woord-Communieviering
15.30 u
Rozenhoedje bidden in het Mariaportaal

Vrijdag 7 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 8 juni:
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
Zondag 9 juni: Eerste Pinksterdag
Nicolaas
09.00 u
Eucharistie: J.v.d.Bie; R.v.Berkel
Doortocht
10.30 u
Woord-Communie: F.v.d.Linden; Doortochtkoor
Genesareth
10.30 u
Woord-Communie: R.v.Berkel; Gelegenheidskoor
Tabor
10.30 u
Woord-Communie: E. Feijen; Cantabor
Nicolaas
11.00 u
Eucharistie: K.v.Vliet; Cantorij
Wijngaard
11.30 u
Eucharistie: J.v.d.Bie
Maandag 10 juni: Tweede Pinksterdag
Nicolaas
09.00-16.00 u Mariaportaal open
Nicolaas
11.00 u
Eucharistie: J.v.d.Bie
Nicolaas
15.30 u
Rozenhoedje bidden in het Mariaportaal

