Activiteiten
Tot 12 jaar
Eerste Heilige Communie
Gezinsvieringen
Misdienaars
Kinderkoren
Palmpasen
Sint Maarten
Vormsel
Zomerkamp
Kijkje in de kerk
Grote Bijbelfiguren

12 – 15 jaar
In Betweens
Jongerenvieringen
Misdienaars
M-Twentifive
'Njoy

16+
Acolieten
Jongerenkoor Praise
Jongerentocht Heenvliet-Brielle
Jongerenvereniging WESP
M-Twentyfive 16+
Oecumenische Taizevieringen
Peregrinusproject

Activiteiten

tot 12 jaar

Eerste Heilige Communie
Als uw zoon of dochter in groep 4 zit, mag hij/zij haar Eerste Heilige
Communie doen. Tijdens een feestelijke viering in de kerk gaat uw kind voor
het eerst ter communie. In een aantal wekelijkse
voorbereidingsbijeenkomsten leren zij alles over deze mooie gebeurtenis.
Ieder vicariaat heeft een eigen werkgroep voor de EHC. Meld uw zoon of
dochter aan bij de contactpersoon van het vicariaat in uw buurt. Ook
kinderen uit groep 5 en 6 mogen meedoen.
Doortocht:
Michel Hogendoorn
mjghogendoorn@ziggo.nl
Nicolaas:
Tabor:
Wijngaard

Peter Albers
albersbrok@live.nl
Helma Santbergen
helma@lommerbaan62.nl
Rob de Pauw
r.depauw@casema.nl

Gezinsvieringen
In alle vicariaten zijn regelmatig speciale vieringen voor het hele gezin, vaak
opgevrolijkt door een van onze kinderkoren. Kijk voor een actueel overzicht
van de vieringen op www.nicolaasparochiezoetermeer.nl.

Grote Bijbelfiguren voor kleine mensen
In september starten twee reeksen van verhalen waarin belangrijke Bijbelse
mensen als Abraham, David, Mozes, Petrus, Paulus en Jezus centraal staan.
Een mooie kans om kennis te maken met de Bijbel en haar hoofdpersonen.
Info en opgave bij pastor Walther Burgering. Tijd: in overleg.

Kijkje in de kerk
Prachtig interactief programma in ontwikkeling om meer over de
Nicolaaskerk te weten. Een speelse leerzame les op niveau. Houd de
nieuwsbrief Jeugd in de gaten voor meer informatie.
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Misdienaars
Vind jij het leuk om te helpen tijdens de viering? Lijkt het je wat om op het
altaar te mogen zitten, met kaarsen rond te lopen of de altaartafel klaar te
maken? Wil jij dus de voorgangers helpen?
Meld je dan aan als misdienaar! Als jij je communie hebt gedaan mag je
misdienaar worden. Afhankelijk van de kerk waar jij misdienaar wil worden,
kun je contact opnemen met de volgende personen.
Genesareth:
Nicolaas:
Tabor:
Wijngaard:

Nico Andriessen
j.n.andriessen@ziggo.nl
Bas Albers
bwpalbers@gmail.com
Elly van Rooijen
ellyvanrooijen@gmail.com
ToonBentvelzen@planet.nl (contactpersoon)

3

Jeugdkoren
Samen zingen is supergezellig en het bevordert de ontwikkeling van je
stem. Onze jeugdkoren begeleiden maandelijks vieringen in de diverse
kerken. Natuurlijk zingen ze ook met Kerstmis en Palmpasen. De leuke,
moderne liedjes die worden gezongen passen goed bij de thema’s van de
vieringen. Koorleden die een instrument bespelen krijgen ook de kans om
iets te spelen tijdens de vieringen. En er is een keer per jaar een leuk uitje
met het hele koor. De koren zijn voor alle jongens en meisjes vanaf 7 jaar
die het leuk vinden om te zingen.

Tabor: Melodia
De repetities worden wekelijks gehouden op woensdagavond van
18.30u tot 19.30 in de Tabor, behalve tijdens schoolvakanties.
Dirigent: Hanneke Antoni
hanneke.wim@ziggo.nl / 06-27342005
of taborkinderen@gmail.com / 06-51703988

Wijngaard: Rokkertjes
De repetities worden wekelijks gehouden op dinsdagavond van
18.30u tot 19.15u in de Wijngaard. Het koor is voor
basisschoolkinderen vanaf groep 3, mits ze goed kunnen lezen.
Naast zingen tijdens de vieringen in De Wijngaard, zingen de
Rokkertjes ook tijdens een paar andere leuke evenementen. Ook
doen ze gezellige dingen als koor. Voor die extra's, waaronder een
dagje uit, betaal je een bijdrage van €15 per jaar.
Dirigent: Hester Onderwater. th.onderwater@casema.nl / 0793610510. Contactpersoon: Karin v.d. Lubbe. kvdlubbe@ziggo.nl /
079-3611729

Palmpasen
Met Palmpasen maak je in een van onze kerken een mooie
palmpaasstok. Met deze palmpaasstok kun je dan meedoen aan
de palmpaasviering in de kerk. Na de viering geef je de
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palmpaasstok aan een ouder of ziek persoon. Houd de website van de
parochie of de mededelingen in je schoolkrant in de gaten voor meer
informatie.

Sint Maarten
In een aantal vicariaten wordt rond het feest van Sint Maarten (11
november) een optocht gehouden met lampionnen en iets lekkers. Houd
de website van de parochie of je schoolkrantmededelingen in de gaten
voor meer informatie.

Vormsel
Ieder jaar komt de bisschop of een van zijn vicarissen het Heilig Vormsel
toedienen in een van onze kerken. Meestal is dat in mei of juni. De
vormselvoorbereiding vindt plaats vanaf januari 2018. Na Kerstmis 2017
starten minimaal twee groepen met jongeren uit groep 8. Ben je wat
ouder, dan kun je ook nog het vormsel doen. Graag bij aanmelding dan
je leeftijd vermelden. Dit jaar Vormsel doen? Laat je ouders je dan voor 1
december aanmelden bij pastor W. Burgering of een van de werkgroepeden. Dan nodigen we je ouders en jou uit voor een informatieavond In
november en zorgen we dat jij een plekje hebt in een van de
voorbereidingsgroepen. Aanmelding: vormsel@hnpz.nl.

Altijd al op vakantie willen gaan zonder ouders maar met vrienden en
vriendinnen? Dat kan! Het Zomerkamp Nicolaasparochie Zoetermeer
gaat elke zomer een week op kamp en jij kunt gezellig mee. Kampvuur
bouwen, speurtochten doen, lopen en fietsen, zwemmen, niet slapen,
bosspelen, knutselen en natuurlijk een bonte avond. Allemaal
ingrediënten voor een heerlijke vakantieweek!
Kijk op onze website www.hetzomerkamp.nl voor meer informatie.
Voor wie? 50 kinderen van 7 t/m 15 jaar (twee leeftijdsgroepen)
Contactpersonen:
Sander Koot: sander@hetzomerkamp.nl / 079-3163861
Irene van Waaij: irene@hetzomerkamp.nl / 079-3164394
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Activiteiten

12 - 15 jaar

In Betweens
Je bent jong en je gelooft wat. Je hebt vragen over het geloof, over de kerk
en over katholiek zijn in deze tijd. Kun je je hierin vinden? Dan is is In
Betweens echt iets voor jou!
We ontmoeten elkaar tijdens een gezelllige maaltijd. We luisteren naar een
Bijbelverhaal, dat net anders verteld wordt (storytelling, theater, muziek)
door een gast, en we geven onze mening over wat wij uit dit verhaal halen.
We sluiten elke bijeenkomst af met een scoreformulier. Welk cijfer krijgt het
verhaal en de gast? Aan het eind van het seizoen hebben we een mooie
top tien!
Voor wie? Jongeren vanaf 12 jaar
Wanneer? Elke 1e dinsdag van de maand van 17.30 u tot 19.30u.
Contactpersoon: Walther Burgering
w. burgering@hnpz.nl / 06-29562865

Jongerenvieringen
Iedere derde zondag van de maand is er een jongerenviering onder leiding
van pastor Walther Burgering. Elke maand in een ander vicariaat. Leuke
tiener- en jongerenkoren van binnen en buiten de parochie verlenen hun
medewerking aan de vieringen. Naast de goede muziek is er een preek in
dialoog (met elkaar in gesprek als preek) en wordt een videoclip getoond.
Voor wie? Jongeren vanaf 12 jaar
Wanneer? Elke 3e zondag van de maand
Waar? In diverse kerken.
Contactpersoon: Pastor Walther Burgering
w.burgering@hnpz.nl / 06-29562865
Meedoen met de voorbereiding? Samen bereiden we de viering voor op
de maandag na de laatste jongerenviering, om 19.30u in de
Jongerenruimte van het parochiecentrum De Kapelaan, naast de
Nicolaaskerk. Je bent van harte welkom!
Zie voor actuele info www.nicolaasjongeren.nl of
www.nicolaasparochiezoetermeer.nl
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Misdienaars
Wil je liever iets doen tijdens de viering dan op je stoel zitten? Vind je het
leuk om de pastor te helpen tijdens de viering? Word misdienaar!
Voor aanmelding, neem contact op met een van de begeleiders
Genesareth:
Nico Andriessen
j.n.andriessen@ziggo.nl
Nicolaas:
Bas Albers
bwpalbers@gmail.com
Tabor:
Elly van Rooijen
ellyvanrooijen@gmail.com
Wijngaard:
Toonbentvelzen@planet.nl

M-twentyfive
M-twentyfive is DOEN! M-twentyfive is geen catechese, maar een doeactiviteit. De naam komt van het 25e hoofdstuk uit het Evangelie van
Matteüs. Hierin zijn de werken van barmhartigheid beschreven, de basis
voor de acties die M-twentyfive doet.
M-twentyfive is een jongerengroep die zich inzet voor individuen
en groepen in de samenleving die extra aandacht en zorg kunnen
gebruiken. Zo bezoeken M-twentyfivers ouderen, gehandicapten, zieken
en gevangenen.
Voor wie? jongeren van 12 - 25 jaar
Waar? Jongerenruimte van het Parochiecentrum De Kapelaan
Wanneer? In overleg
Startbijeenkomst: zondag 3 september 2017
Voor een actueel overzicht van de activiteiten, check
www.nicolaasjongeren.nl/M25.
Contactpersoon:
Pastor Walther Burgering, w.burgering@hnpz.nl / 06-29562865
Marieke Joolen, mariekejoolen@hotmail.com
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‘Njoy voor tieners
Uitdagende spelletjes, breinbrekende opdrachten en een stukje
verdiepende catechese: dat is 'Njoy. Voor tieners van vandaag dé plek
om in een ongedwongen sfeer met elkaar op te trekken. Door de
afwisseling van actie en rust, doen en denken, spel en gesprek, sluit het
programma volledig aan bij jouw vrijdagavond.
Voor wie? Jongeren tussen de 11 en 15 jaar
Waar? Jongerenruimte Parochieel Centrum De Kapelaan
Wanneer? Elke 2 weken op vrijdagavond van 19.30u tot 21.00u
Contactpersonen:
Matthé Vermeulen, matthe.vermeulen@kpnmail.nl

R.K. Jongerenvereniging WESP
Ben jij tussen de vijftien en dertig jaar jong? Kom dan eens kijken bij WESP!
We organiseren iedere maand enkele activiteiten speciaal voor jongeren.
Van een spelletjesavond tot LAN-party, NERF-en of een crea-activiteit; als jij
het kunt bedenken, kunnen wij het organiseren.
Voor wie?
Iedereen tussen de 15 en 30 jaar kan zich aanmelden.
Waar?
Nicolaasplein 2, 2712 AV Zoetermeer
Wanneer?
Voor informatie over onze aankomende activiteiten kijk op
www.jongerenverenigingwesp.nl of
www.facebook.com/jongerenverenigingwesp
Contactpersoon?
Rosalinde Heidweiller voorzitter@jongerenverenigingwesp.nl
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Acolieten 16+

Activiteiten

Iedereen die zijn Eerste Heilige Communie heeft gedaan kan misdienaar
worden. Vanaf 16 jaar en ouder heet je acoliet.
Misdienaars en acolieten assisteren de pastor tijdens de eucharistieviering
en Woord- en Communieviering. De groepen zijn per kerk georganiseerd.
Voor meer informatie en voor aanmelding, neem contact op met de
begeleider van een kerk bij jou in de buurt:
Genesareth:
Nico Andriessen
j.n.andriessen@ziggo.nl
Nicolaas:
Bas Albers
bwpalbers@gmail.com
Tabor:
Elly van Rooijen
ellyvanrooijen@gmail.com
Wijngaard:
Toonbentvelzen@planet.nl

R.K. Jongerenkoor Praise is een jongerenkoor voor jongeren tussen de 15
en 35 jaar. Wij zingen een afwisselend repertoire, van traditioneel tot pop
en van jazz tot musical. Het repertoire wordt vol energie, creativiteit en
bovenal veel gezelligheid gezongen. Aangevuld met een enthousiaste
dirigente en combo en kan dat ook niet anders.
We repeteren iedere vrijdag van 20.30-22.15u, waarna we altijd nog lekker
blijven hangen bij onze eigen bar. Vaak blijven we borrelen of spelen een
spel tot in de late uurtjes. Ook na vieringen gaat de lol vaak nog door. Het
is eigenlijk altijd een feestje bij Praise! Kom eens langs bij een repetitie of
opvoering en swing mee. Bij dit positief eigenwijze koor is iedereen welkom.
Zie de agenda op www.jkpraise.nl voor meer informatie over de
aankomende repetities en uitvoeringen en kijk op
www.facebook.com/jongerenkoor.praise voor meer informatie over onze
bezigheden.
Voor wie?
Iedereen tussen de 15 en 30 jaar kan zich aanmelden. Speel je een
instrument? Dan kun je naast zingen ook het combo komen versterken.
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Waar?
De Doortocht (Hekbootkade 26, 2725 AR Zoetermeer)
Een keer in de maand repeteren wij bij WESP (Nicolaasplein 2, 2712 AV
Zoetermeer).
Wanneer?
Comborepetitie: Vrijdag 19.30-20.30u
Koorrepetitie: Vrijdag 20.30-22.15u
Contactpersoon?
Anneroos Huybrechts praise@jongerenverenigingwesp.nl
of 06-40309098

Jongerenvoettocht Heenvliet-Brielle
Jaarlijkse voettocht voor jongeren vanuit de verschillende kerken om
onderweg met elkaar in gesprek te gaan over geloof. De tocht van 10 km
gaat vanuit de hervormde kerk van Heenvliet naar de katholieke
Bedevaartkerk van Brielle, waar afgesloten wordt met een gebedsviering
en een barbecue.
Voor wie? Protestante en katholieke jongeren vanaf de middelbare
schoolleeftijd t/m 30 jaar.
Wanneer? Op een zondagmiddag in juni 2018 van 14.u tot 20.u
Waar? van Heenvliet naar Brielle (Zuid-Hollandse Eilanden) in de buurt van
Spijkenisse.
Kosten: 5 euro pp.
Aanmelding/contact: pastor Huub Flohr (via parochiebureau)
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Oecumenische Taizevieringen
Een keer per maand op zondagavond om 19.30 uur wordt in de Wijngaard
een oecumenische Taizéviering gehouden. Specifieke kenmerken van
Taizévieringen zijn: laagdrempelig, veel rust, makkelijk meezingbare
liederen en kaarsjes branden op of rondom het Taizékruis.
Daarnaast vinden katholieke en protestantse jongeren elkaar onder de
noemer van Taizé, een Frans dorpje waar een monnikenklooster staat.
Ieder jaar komen hier duizenden jongeren naar toe voor rust, ontmoeting
en gebed.
Voor wie? Jongeren vanaf 16 jaar
Wanneer? Elke 3e zondag van de maand om 19.30u
Waar? De Wijngaard, Moeder Teresasingel 100
Check www.taizezoetermeer.nl of www.nicolaasparochiezoetermeer.nl
voor de exacte data. Ook te vinden op facebook.
Contactpersoon:
Matthé Vermeulen, matthe.vermeulen@kpnmail.nl / 079-3619493

Peregrinusproject
Een schooljaar lang samen met leeftijdgenoten bezig zijn met de vraag:
wat wil God met mijn leven? Dit project bestaat uit een persoonlijk
dagelijks gebedsmoment, een wekelijks gesprek daarover met een
begeleider, een maandelijkse samenkomst met andere deelnemers.
Voor wie? jongeren van 17 t/m 30 jaar
Wanneer? Van september 2016 t/m Pinksteren 2017
Waar? Vanuit verschillende locaties in ons bisdom, waaronder Delft
Kosten: Jaarbijdrage 50 euro pp.
Aanmelding/contact/informatie:
pastor Huub Flohr (via parochiebureau)
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Contact
Voor actuele informatie: www.nicolaasjongeren.nl
of www.nicolaasparochiezoetermeer.nl.
Parochiebureau
Dorpsstraat 26, 2712 AL Zoetermeer
079-3163044
info@hnpz.nl
Pastor Walther Burgering, verantwoordelijk voor jongeren, vanaf 12 jaar
w.burgering@hnpz.nl
Dorpsstraat 26, 2712 AL Zoetermeer
079-3163044 of 06-29562865
Platform jeugd en Jongeren
Voorzitter: Casimir Struijk
hjc.struijk@mindef.nl
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