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Zondag 7 april: VIJFDE ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD
Nicolaas
09.00 u
Eucharistie: J.v.d.Biel
Doortocht
10.30 u
Woord-Communie: E. Feijen; Doortochtkoor
Genesareth
10.30 u
Woord-Communie: H.Bonnet
Tabor
10.30 u
Eucharistie: K. van Vliet; Cantabor
Nicolaas
11.00 u
Eucharistie: J.v.d.Bie
Wijngaard
11.30 u
Woord- en Gebed: Werkgroep Woord en Gebed
Lezingen
Eerste lezing: Jesaja 43, 16-21
Tweede lezing: Filippenzen 3, 8-14
Evangelie: Johannes 8, 1-11
Bij de profeet Jesaja horen wij dat God iets ongehoords doet, dat Hij
onverwacht een goede wending laat plaatsvinden, zodat er een nieuw begin
mogelijk gemaakt wordt. De apostel Paulus heeft het over het achterlaten van
het verleden, om de ogen vervolgens te richten op wat komt, namelijk het
duurzame geluk dat bij God te vinden is. In het evangelie geeft de Heer ons
een inkijkje in de liefde van God: dat Hij door goed te doen aan ons, ons hart
wil raken opdat ook wij ons die goedheid eigen maken.

Opbrengst collecten in de afgelopen week € 1.477,29 (Hartelijk dank)

Het bidden en overwegen van de kruisweg.
In de veertigdagentijd is er in de Nicolaaskerk iedere vrijdag om 15.00 uur
gelegenheid om met elkaar het lijden en sterven van Jezus te overwegen. Het
bidden van de kruisweg is een oud gebruik, dat een geestelijke
verdieping geeft aan de vastentijd. Het is mooi om tijd vrij te maken en te
geven voor uzelf. Het blijft een verrijkende ervaring voor ieder, die zich met de
Heer op weg begeeft om stil te staan bij zijn lijden voor ons en onze wereld.

Zondag 7 april: Jongeren ontmoeting vóór en dóór jongeren
Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door een groep enthousiaste jongeren
uit onze Nicolaas parochie.
Aan de hand van leuke activiteiten wordt gekeken naar wat jongeren bezig
houdt. Aan de hand van de informatie die gehoord en gezien wordt door de
jongeren voor de toekomst een programma van activiteiten gemaakt. Zie
hiervoor ook de flyer en de poster achter in de kerk.
Donderdag 25 april: YouCat-avond voor alle generaties
Mensen zoeken naar antwoorden op levensvragen. In de ervaringen van het
joodse volk (Oude Testament) en in de persoon van Jezus Christus (Nieuwe
Testament) vinden we betrouwbare antwoorden. Deze zijn verder uitgebouwd
in de Geloofsbelijdenis. Op deze avond lezen en bespreken we met elkaar
passages over het thema: “Het CREDO als een waardevolle
richtingaanwijzer”. Iedereen is van harte welkom om er één keer of
vaker aan deel te nemen. Tijd: 20.00 - 21.45 uur
Thema:
“Het CREDO als een waardevolle richtingaanwijzer”
Begeleiding:
Pastor van Vliet
Aanmelding:
geloofscentrum@hnpz.nl
Tot onze grote verbazing heeft het klooster afgelopen vrijdag ons
gereserveerde weekend van 10 – 12 mei 2019 geannuleerd.
De verwarring was groot, omdat we moeten besluiten :
“proberen of een nieuw weekend beschikbaar is of helemaal annuleren”
Gekozen is voor een nieuw weekend. Het klooster heeft het weekend van
24 -26 mei a.s. nog beschikbaar. Alle deelnemers zijn inmiddels geïnformeerd,
maar niet iedereen is in de gelegenheid om dit weekend mee te gaan. Dat
betekent dus dat er plaatsten openvallen waarop u kunt intekenen.
24-26 mei 2019 - Onder leiding van Ella Feijen.
Kosten €100,-- per persoon - Maximale groepsgrootte is 12 personen.
Aanmelden via het parochiebureau info@hnpz.nl

Met een Gratis Bus naar de Passion:
Vanuit de H. Nicolaas parochie gaat op Witte donderdag, 18 april 2019, een
gratis bus rijden naar The Passion in Dordrecht. Deze bus wordt georganiseerd
in samenwerking met het Bisdom Rotterdam. De Bus zal vertrekken om 16:00u
vanaf de tijdelijke parkeerplaats Leidsewallen (achter de Nicolaaskerk). Om
18:00u vieren we in de St. Antoniuskerk in Dordrecht de Witte Donderdag
viering waarin mgr. vd Hende voor zal gaan. Aansluitend lopen we naar het
Maartensgat in Dordrecht waar The Passion plaatsvindt. Aanmelden voor deze
bus kunt u doen door een mail te sturen naar diaken Ronald van Berkel
(r.vanberkel@hnpz.nl). Meld uw naam, mobiele telefoonnummer en het
emailadres. Doe dit snel want Vol=Vol !!!!!!!!!!

VOOR IN DE AGENDA:
Van 24-28 mei een mooie bedevaart reis naar Banneux
Kosten voor deze volledig verzorgde reis (5 dagen) slechts € 275.- p.p.
(Dit is incl. de reis, overnachtingen op een mooie 2 pers. kamer met douche en
toilet, alle maaltijden, koffie/ thee en op de heenreis een fijne lunch maaltijd
en op de terugreis een uitgebreid afscheidsdiner.) Voor informatie en opgave:
Mw.A.P. Opstal,Westlaan 62, 2641 DN, Pijnacker. tel: 015 3693148 of hr.
Gerard de Bruijn, Polderweg 12a, 2493 ZA 's Gravenhage, tel: 070 3205872
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 vicariaten; 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 9 april: Betty Looije-Broers; Dirk Looije; lev. en overl. fam.
Lexmond-Duivesteijn
Woensdag 10 april: lev. en overl. fam. Lexmond-Duivesteijn; Johannes
Bruines
Donderdag 11 april: lev. en overl. fam. Lexmond-Duivesteijn; Ruud
Speckens
Vrijdag 12 april: lev. en overl. fam. Lexmond-Duivesteijn; voor de zielen in
het vagevuur; voor Lotte die jarig is; Aad Windmeijer
Zondag 14 april: lev. en overl. fam. Lexmond-Duivesteijn; Jacobus van
Benten en Martha van Benten-van Staveren; Margriet van der Hoeven-van
Leeuwen; Katharina Luiten-Jendrasiak; Martinus van Swieten; Leo Verhoef;
Peter Birfelder; overl. ouders Romeijn-de Winter

Vieringen
Maandag 8 april:
Nicolaas
09.00-16.00 u Mariaportaal open
Nicolaas
15.30 u
Rozenhoedje bidden in het Mariaportaal
Dinsdag 9 april:
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 10 april:
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 11 april:
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-Communieviering: F.v.d.Linden
Nicolaas
15.30 u
Rozenhoedje bidden in het Mariaportaal
Vrijdag 12 april:
De Kapelaan
08.30 u
Lauden
De Kapelaan
09.00 u
Eucharistie
Nicolaas
09.00-16.00 u Mariaportaal open
Nicolaas
15.00 u
Bidden en overwegen van de kruisweg
Nicolaas
15.30 u
Rozenhoedje bidden in het Mariaportaal
Zaterdag 13 april:
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 14 april: PALMZONDAG VAN HET LIJDEN VAN DE HEER
Nicolaas
09.00 u
Eucharistie: K. van Vliet
Doortocht
10.30 u
Eucharistie: J.v.d.Bie
Genesareth
10.30 u
Woord-Communie: R.v.Berkel;Magnifique
Tabor
10.30 u
Woord-Communie: P.v.Rooijen;Melodia
Nicolaas
11.00 u
Eucharistie: K. van Vliet;Gezinsviering
Wijngaard
11.30 u
Woord-Communie: M.Vermeulen;Rokkertjes;
Gezinsviering
Genesareth
13.30 u
Indonesische viering

