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
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 20 mei t/m 27 mei 2018
Vieringen op
Nicolaas
Doortocht
Genesareth
Tabor
Nicolaas
Wijngaard
Genesareth
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Zondag : 20 mei
09.00 u
Woord-Communie: T.Posthumus
10.30 u
Eucharistie: T.Thomassen;Doortochtkoor;
10.30 u
Woord-Communie: E.Feijen;Magnifique
10.30 u
Woord-Communie: M.Vermeulen;Cantabor;kwd
11.00 u
Eucharistie: J.v.d.Bie;Caecilia;cr
11.30 u
Eucharistie: K.v.Vliet;Sonore;ouderenviering
13.30 u
Indonesische viering

Lezingen
Eerste lezing: Handelingen 2, 1-11
Tweede lezing: Galaten 5, 16-25
Evangelie: Johannes 15, 26-27;16, 12-15
Vijftig dagen na Pasen ontvangen de apostelen de heilige Geest die zich aandient
met de tekenen van wind en vurige tongen. Ze durven vrijuit te gaan verkondigen. Toehoorders horen hen spreken in hun eigen moedertaal. Paulus spoort de
Galaten ertoe aan een leven naar de Geest te leiden. Zo’n leven is tegengesteld
aan een egoïstisch leven. Een leven volgens de geest zal bijzondere vrucht
dragen. In het evangelie kondigt Jezus in zijn toespraak bij het Laatste Avondmaal de komst van de heilige Geest aan, de Helper die de apostelen bijstaat.
Opbrengst collecten in de afgelopen week: € 1.759,31

(hartelijk dank)

Benoeming diaken van Berkel
Naar aanleiding van het vertrek van diaken W. Burgering is er overleg geweest
met de bisschop en de afdeling personeelszaken van het bisdom, over de samenstelling van het pastoraal team. Per 1 september 2018 zal de bisschop diaken
Ronald van Berkel benoemen tot lid van het pastoraal team van de Nicolaasparochie. Dankzij een extra financiële inspanning van het bisdom zal hij fulltime
benoemd worden. Voor meer informatie, zie het volgende nummer van Nic.Nu.

Bericht vanuit de projectgroep Samen-werken
De projectgroep is inmiddels tweemaal voltallig bijeen geweest. In deze periode
kijken we welke werkgroepen nodig zijn (in de visienota staan werkgroepen
vermeld, we bezien of dit te veel of te weinig is). Verder is Jan Waaijer, lid van
de werkgroep, aanwezig geweest bij de avond die De Wijngaard onlangs hield
over de toekomst (8 mei). Van andere vicariaten zijn brieven ontvangen. We
gaan met alle vicariaatsberaden om de tafel zitten. Op verschillende manieren
kunt u op de hoogte blijven van het samenwerkingstraject: de website van de
parochie, NicolaasNu, maar ook Facebook en twitter. (Niet Facebook lid, kan
deze pagina bezoeken op, https://www.facebook.com/NicolaasparochieZmeer/.)
Wilt u reageren en meedenken? U kunt mailen naar projectgroep@hnpz.nl of een
schriftelijke notitie sturen via het parochiebureau.
Willien van Wieringen, lid projecgroep
Meimaand - Mariamaand
De meimaand is toegewijd aan Maria. Als Moeder van God en van ons, heeft zij
een bijzondere plaats in de heilsgeschiedenis. Zij is onze hemelse Moeder, die al
onze zorgen en noden begrijpt en voor ons genade vraagt bij haar Zoon. Laten
we haar de plaats geven, die haar toekomt.
Ter ere van haar en voor onze noden en de noden in de wereld bidden we
dagelijks de rozenkrans. In de Mariakapel van de Nicolaaskerk van maandag tot
en met vrijdag om 15.30 uur en op zaterdag in de Tabor om 16.00 uur. U bent
daarbij van harte welkom. Paus Franciscus vraagt aan de gelovigen om dagelijks
in verbondenheid met elkaar de rozenkrans te bidden voor de wereldvrede.
Dinsdag 22 mei: De ontmoetingsmaaltijd gaat niet door !!!!!!!!!
Helaas is er geen kok beschikbaar zodat de ontmoetingsmaaltijd, in het kooktheater van WZH Oosterheem, niet kan doorgaan.
Dit in tegenstelling tot wat in mededelingenblad 20 vermeld stond.
Woensdag 23 mei: Op de koffie in Oosterheem
We zijn weer aanwezig in Middin, Schiebroekstraat 1, er is een themagesprek
met pastoor v.d. Bie: “Maria in allerlei vormen”.
Voorlopig zal de koffietent om de andere week geopend zijn.
Woensdag 23 mei: Op de koffie in Buytenwegh
Halte 2717 is open vanaf 10.00 uur aan de Busken Huethove 63. Met koffie, thee
en pastoraal spreekuur. Info op www.halte2717.nl.
Woensdag 23 mei: Gespreksavond: “gebed en het leven van alle dag”
Gebed wordt wel “de adem van de ziel” genoemd. Sommige mensen vinden
het inderdaad gemakkelijk om te bidden en zouden niet zonder kunnen. Anderen
vinden het moeilijk, of zij bidden als volwassene nog de gebeden die zij als kind
hebben geleerd. Deze avond vindt er een gesprek over het gebed plaats. Aanleiding is het “Jaar van Gebed” dat Bisschop van den Hende heeft afgekondigd.
Pastor van Vliet leidt de avond. Hij zal eerst een inleiding geven over o.a. “wat is
bidden?”, soorten van gebed, hoe kun je gemakkelijker bidden, het belang van
het gebed etc. Daarna gaan we met elkaar in gesprek. Aanvang 20.00 uur en het
duurt tot 21.45 uur en vindt plaats in “De Kapelaan”. Mocht u deze avond verhinderd zijn, kunt u zich ook aanmelden voor de avond op donderdag 31 mei.
Aanmelden kan via de mail: c.vanvliet@hnpz.nl of telefonisch 079-3163044

Bijbel-Geloofsgesprekken op 29, 30 en 31 mei
Wees welkom om aan te sluiten bij een van deze bijbel-geloofsgesprekken onder
leiding van pastor Ella Feijen. Aanmelden: info@hnpz.nl of 079-3163044
-Vaste groep voor alle leeftijden
29 mei, 10.00 uur – 11.30 uur, in “De Kapelaan”
-Instromen voor alle leeftijden
30 mei, 10.00 uur – 11.30 uur, in “De Kapelaan”
-Voor 30-ers en 40-ers
31 mei, 20.00 – 21.30 uur, in “De Kapelaan”
Zondag 3 juni: Sacramentsprocessie in de Nicolaaskerk
De eucharistie is een waardevol sacrament. Het is het sacrament van Gods liefde
voor ons, het sacrament van Christus-die-ons-nabij-wil-zijn. Er is stilte nodig om
tot de diepte van dit sacrament te kunnen doordringen. Tevens is het van
belang, Christus te danken en te aanbidden voor zijn aanwezigheid en liefde in
dit sacrament. Zoals in vele parochies zal er na de H. Mis een kleine processie
met het Allerheiligste zijn door onze kerk; met misdienaars, acolieten en pastor
van Vliet; gevolgd door een kwartier van stilte en eucharistische aanbidding.
Iedereen is daarbij van harte welkom.
Misintenties:
Maandag 21 mei: uit dankbaarheid voor 60 jarig huwelijksjubileum
Dinsdag 22 mei: Frank van Wingerden; Betty Looije-Broers en Dirk Looije
Woensdag 23 mei: voor een zieke schoonzus
Donderdag 24 mei: Ruud Speckens
Zondag 27 mei: overl. ouders Voorn-Kerver; Machtilda Braam-Hendricksen;
Johannes Corstianus Rotteveel; Wilhelmus Gerardus Kemperman; overleden
ouders van der Bijl-de Jong

Overleden parochianen:

Franciscus Catharina Grobben
Margaretha Theodora Wiersma
Theresia Anna Marina van der Donk-van der Burg

Vieringen:
Maandag 21 mei: Tweede Pinksterdag (Maria, Moeder van de Kerk)
Nicolaas
11.00 u
Eucharistie: T.Thomassen
Dinsdag 22 mei:
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 23
De Kapelaan
De Kapelaan
Nicolaas
Nicolaas

mei:
08.30 u
Lauden
09.00 u
Eucharistie
09.00-16.00 u Mariaportaal open
15.30 u
Rozenhoedje bidden in het Mariaportaal

Donderdag 24 mei: Onze Heer Jezus Christus, eeuwige Hogepriester
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-Communie: M.Vermeulen
Nicolaas
15.30 u
Rozenhoedje bidden in het Mariaportaal
Vrijdag 25 mei:
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 26 mei: H. Filippus Neri, priester
Nicolaas
09.30-16.00 u Mariaportaal open
Nicolaas
14.00-15.15 u Kerk open/Stil gebed
Genesareth
14.00-16.00 u Stil gebed
Tabor
16.00 u
Rozenkransgebed
Nicolaas
19.00 u
Eucharistie: Vicaris Visser;E.Feijen;Praise
VORMSELVIERING
Zondag 27 mei: H. DRIE-EENHEID
Hoogfeest
Nicolaas
09.00 u
Woord-Communie: P.Albers
Doortocht
10.00 u
Woord-Communie: E.Feijen;Cantor
Genesareth
10.30 u
Oecumenische viering in de Oase: Ds. C.Kapteyn;
H.Bonnet;Genesarethkoor
Tabor
10.30 u
Eucharistie: J.v.d.Bie;Eerste Heilige Communie
Nicolaas
11.00 u
Woord-Communie: P.Albers;Cantorij;kwd
Wijngaard
11.30 u
Woord-Communie: P.v.Rooijen
Wijngaard
19.30 u
Taizé-viering

