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Vieringen op Zondag 8 september:
Nicolaas
10.30 u
STARTZONDAG VOOR ALLE VICARIATEN
Eucharistie: Pastoresteam
Afscheid van pastor Kees van Vliet
Nicolaas
15.30 u
Rozenhoedje bidden in het Mariaportaal
Lezingen
Eerste lezing; Wijsheid 9, 13-18b
Tweede lezing; Filemon 9b-10.12-17
Evangelie; Lucas 14, 25-33
Het boek Wijsheid leert ons dat het voor het menselijk verstand al een hele
opgave is de geheimen van de aarde te doorgronden. De geheimen van de
hemelse werkelijkheid zijn van dien aard dat de mens er zelfs geen toegang toe
kan krijgen, zonder dat God hem daarbij helpt. Paulus vraagt in zijn brief aan
Filemon om de man die hij als slaaf in eigendom had met de ogen van het geloof
te bezien en in hem een geliefde broeder te ontdekken. Zo moeten christenen
elkaar zien en vervolgens zo ook behandelen. In het evangelie brengt Jezus zijn
leerlingen tot bezinning over de wijze waarop zij Hem navolgen. Het gaat om een
innerlijke onthechting, de bereidheid alles los te laten omwille van Jezus.

Opbrengst collecten in de afgelopen week € 1.516,51 (Hartelijk dank)

Afscheidscadeau pastor van Vliet
Zoals bekend wil pastor van Vliet geen persoonlijk afscheidscadeau, maar een
financiële bijdrage voor de priesteropleiding Vronesteyn en voor de vorming van
vrijwilligers door de Pastorale School van ons bisdom. U kunt uw gift achterin de
bussen in de vicariaatskerken kwijt, maar ook overmaken op rekeningnummer
NL25INGB0005185772 t.n.v. de Nicolaasparochie, onder vermelding van ‘Kees
van Vliet’.

Projectgroep Nicolaas Straks
De projectgroep heeft via werkgroepen en parochiegesprekken voorstellen
gedaan, met de visie van parochiebestuur en pastoraal team als uitgangspunt. Het
parochiebestuur gaat het advies van de projectgroep bestuderen.
Na de zomervakantie komt het parochiebestuur met een definitief plan. Dit zal dan
worden voorgelegd aan de Bisschop.
VAN GENESIS TOT JEZUS “In 7 lessen opnieuw de Bijbel ontdekken”
Deze cursus leert je door de hele Bijbel heen de rode draad te zien hoe God
verlangt om met de mens een verbond te sluiten om in relatie van liefde te leven.
Deze cursus geeft een verdiepende inleiding die de verhalen tot leven brengt en
het eigen geloof verdiept.
Hoe gaan we dit doen?
We gaan zes hoofdpersonen beter leren kennen, hun levens volgen en ontdekken
waarom ze zo belangrijk zijn. We hebben het dan over Adam, Noach, Mozes,
David en Jezus. We gaan ontdekken wat er tussen hen en God gebeurt, wat een
verbond is en hoe de Bijbel ons laat zien hoe deze personen met elkaar, maar ook
met ons als kerk van nu te maken hebben. U zult ontdekken hoe deze zes
personen ons kompas kunnen zijn om door de Bijbel te navigeren. Een spannende
en geloofsverdiepende ontdekkingstocht. U kunt nu al aanmelden voor de gehele
cursus. Het is niet mogelijk afzonderlijke avonden te volgen. Aan het begin van de
cursus ontvangt u een werkboek. De kosten van dit werkboek zijn €17,50.
Max aantal deelnemers: 20.
Informatieavond: 16 september 20.00 – 22.00 uur
Data cursus : 24/9 – 1/10 – 15/10 – 29/10 – 12/11 – 26/11 – 10/12
Tijdstip alle cursusavonden: 20.00 – 22.00 uur
Kosten: €17,50 voor het werkboek.
Begeleiding: pastoor Jaap van der Bie, diaken Ronald van Berkel en pastoraal
werker Ella Feijen in wisselende samenstelling met de vaste cursusleidster
Jeanette Middendorp Paap – van der Horst. Aanmelden: geloofscentrum@hnpz.nl.
Vesper/Communieviering in de Genesarethkerk
Op dinsdag 10 september, vervalt de Vesper/Communieviering.
Buiten deze data bent U van harte welkom.
Lourdes Nieuwsflits 1
Vanaf dit mededelingenblad zal regelmatig een Lourdes Nieuwsflits verschijnen. In
dit bericht staat steeds het laatste nieuws over de Lourdes bedevaart. Zo bent u
altijd op de hoogte van de laatste informatie. De inschrijvingen voor de Lourdes
bedevaart blijven binnen komen. Ondertussen hebben 30 parochianen zich
ingeschreven. Parochianen die van de voorinschrijving gebruik hebben gemaakt
worden in september gebeld met de vraag of hun inschrijving definitief gemaakt
mag worden. Achter in de kerk vindt u de nieuwe folder en het definitieve
inschrijfformulier. In de folder staan de definitieve prijzen vermeld. Dit betekent
dat de voorinschrijf periode is afgesloten en de officiële inschrijving is begonnen.
Inschrijvingen zullen verwerkt worden in het inschrijfsysteem van de VNB. Toch
nog vragen? Stuur uw vraag naar het Lourdes mailadres: hnpzlourdes@gmail.com

Boekenmarkt Vincentiusvereniging
Op zaterdag 14 september organiseert de Vincentiusvereniging Zoetermeer een
boekenmarkt. Naast boeken zullen ook cd’s , dvd’s en lp’s te koop worden
aangeboden. De opbrengst van de verkopen komt ten goede aan het sociale werk
van de Vincentiusvereniging. De boekenmarkt vindt plaats in het Stadshart
tegenover de Hema en duurt van 09.00 tot 16.00.
11 september start een Jobgroup.
Heb je je baan verloren of zit je niet op je plek? En vind het fijn als
iemand met je meedenkt? Met JobHulpMaatje kom je verder!
In een Jobgroup ga je samen met andere werkzoekenden in zeven
praktische bijeenkomsten doelgericht aan de slag. Ook individuele begeleiding is
mogelijk. Meld je aan! E-mail info@jhm-zoetermeer.nl Telefoon 06 4157 2157
Website jhm-zoetermeer.nl. Elke donderdag het Forum (bibliotheek) van 14:00 tot
19:00 uur. JobHulpMaatje: SAMEN WERKT HET!
Zondag 6 oktober 2019: Ouderen viering in de Tabor
Op zondag 6 oktober 2019 is er weer een Ouderen Viering in de Tabor.
Voorganger is Peter van Rooijen in deze viering met als thema “Mag het een onsje
meer zijn” en willen wij ingaan op het Evangelie, waarin de apostelen vragen
“Heer geef ons meer geloof. Met medewerking van het koor Cantabor.
Iedereen is van harte welkom in deze Woord Gebed & Communie Viering.
Daarna is er een gezellig samen zijn voor de Ouderen met een hapje en een
drankje.

Misintenties:
Dinsdag 10 september: lev. en overl. fam. Lexmond-Duivesteijn; Ruud
Speckens
Woensdag 11 september: lev. en overl. fam. Lexmond-Duivesteijn
Donderdag 12 september: overl. fam. van Zoelen; lev. en overl. fam. LexmondDuivesteijn; voor Harm die jarig is
Vrijdag 13 september: lev. en overl. fam. Lexmond-Duivesteijn; voor de zielen
in het vagevuur
Zondag 15 september: Martina Moers-Ruigt; Anthonius Houtman en Johanna
Houtman-de Brabander; Janus Rademaker; lev. en overl. fam. LexmondDuivesteijn; Agnes van Winden; Henricus Doodeman; Anne Posthumus; Jan
Tilburg; Simon Scholten

Vieringen:
Maandag 9 september:
Nicolaas
09.00-16.00 u Mariaportaal open
Nicolaas
15.30 u
Rozenhoedje bidden in het Mariaportaal
Dinsdag 10 september:
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
Woensdag 11 september:
De Kapelaan
08.30 u
De Kapelaan
09.00 u
Nicolaas
09.00-16.00 u
Nicolaas
15.30 u

Lauden
Woord-Communie
Mariaportaal open
Rozenhoedje bidden in het Mariaportaal

Donderdag 12 september:
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
Eucharistie
Mariaportaal open
Woord-Communieviering: F.v.d.Linden
Rozenhoedje bidden in het Mariaportaal

Vrijdag 13 september: H. Johannes Chrysostomus, bisschop en kerkleraar
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 14 september: Kruisverheffing
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 15 september:
Nicolaas
09.00 u
Doortocht
10.30 u
Genesareth
10.30 u
Tabor
10.30 u
Nicolaas
11.00 u
Wijngaard
11.30 u
Genesareth

14.00 u

Nicolaas

15.30 u

Feest

Woord-Communie: E. Feijen
Woord-Communie: H. Randshuizen; Cantorgroep
Woord-Communie: N. Andriessen; Magnifique
Eucharistie: K.v.Vliet
Woord-Communie: R.v.Berkel; St Caeciliakoor
Woord-Communie: E. Feijen; Rokkertjes en Sonore
Verjaardag van de Wijngaard
Indonesische viering; voorganger KKI
Kerk open om 13.00 u
Rozenhoedje bidden in het Mariaportaal

