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Viering op Zondag 5 januari: Openbaring des Heren
hoogfeest
Nicolaas
09.00 u
Woord-Communie: E.Feijen
Doortocht
10.30 u
Woord-Communie: E.Feijen
Genesareth
10.30 u
Eucharistie: pater Thomassen
Tabor
10.30 u
Woord-Communie: P.v.Rooijen; Cantabor
Nicolaas
11.00 u
Woord-Communie: R.v.Berkel; Incanto
Wijngaard
11.30 u
Woord en Gebed: Werkgroep Woord en Gebed
Eerste lezing: Jesaja 60, 1-6
Tweede lezing: Efeziërs 3, 2-3a.5-6
Evangelie: Matteüs 2, 1-12
Op het Hoogfeest van de Openbaring van de Heer (Epifanie) profeteert Jesaja in
de eerste lezing dat het licht van God opgaat boven Jeruzalem, en dat volkeren
daarop afkomen. Paulus schrijft aan de christenen van Efeze dat joden en
heidenen in Christus samen erfgenamen zijn van Gods belofte. In het evangelie
gaan de wijzen, geleid door een ster, op weg om het kind Jezus te aanbidden. In
Hem openbaart God zich aan de wereld.

Opbrengst collecten in de afgelopen week € 3.486,46 (Hartelijk dank)

Per 1 januari 2020 wijziging beschikbaarheid pastoor van der Bie
In overleg met de bisschop zal hij, vanwege zijn naderende emeritaat, met ingang
van 1 januari 2020 nog parttime (0,5 fte) werkzaam zijn in onze parochie. Dit
houdt een herschikking in van taken binnen het pastorale team. Pastoor van der
Bie zal de eindverantwoordelijke blijven. Het is de wens en het voornemen van de
bisschop om te voorzien in de vacature die hierdoor ontstaat. U wordt op de
hoogte gehouden over de voortgang hiervan.

Alphacursus: ‘Is er meer ?’
In deze verwarrende tijd willen we graag samen op zoek naar antwoorden op de
grote vragen van het leven. De Alpha-cursus heeft hiervoor een concept ontwikkeld. Samen eten, luisteren en samen in gesprek gaan over verschillende thema's
van geloof en leven. We kunnen leren van elkaar en groeien in onze geloofsontwikkeling. U meldt zich aan voor de gehele cursus van totaal tien avonden en
een zaterdag. U ontvangt hierbij een cursusboek.
Informatie bij: Fons van der Linden: fvdlinden@casema.nl
Kosten: voor de maaltijden €3,-- p/p per keer.
Plaats: “De Kapelaan”. Tijd: 18.45 uur aanvang met maaltijd – tot 22.00 uur
Data cursus bijeenkomsten: 16-1-2020 ( info-avond), 23-1, 30-1, 6-2, 13-2,
20-2, 7-3, 12-3, 19-3, 26-3, 2-4
Inleider: Fons van der Linden.
Aanmelden: geloofscentrum@hnpz.nl
De Kerk-omroep in de Nicolaaskerk is op 1 december 2019 gestart
Meeluisteren kan via pc of laptop via de website www.kerkomroep.nl of via de
Kerkomroep app op de mobiele telefoon of tablet. Voor de Kerk-omroep is
verbinding met het internet noodzakelijk. Onze vieringen kunnen gevonden
worden door te zoeken op de kerk met naam R.K.H. Nicolaaskerk (en toevoegen
aan Mijn Kerken). Heeft u vragen over de kerk-omroep, dan kunt u contact
opnemen met Marcel Legtenberg (legtenberg@casema.nl).
Zondag 5 januari: Nieuwjaarsreceptie van de parochie
Na de viering van 11.00 u in de Nicolaas, is er een nieuwjaarsreceptie van de
parochie in de “De Kapelaan”.
Zondag 12 januari: Lourdes bedevaart informatie bijeenkomst
U krijgt een film te zien over wat u kunt verwachten tijdens deze bedevaart. U
krijgt zo een beetje een inkijk in wat u kunt verwachten. Misschien trekt het u
over de streep om uzelf aan te melden. Het informatie moment is gepland
aansluitend aan de viering van 11.00 uur in de Nicolaas.
Maandag 13 januari: Bijbel-geloofsgesprek voor 20-30-40-50 ers
Als je samen met anderen een Bijbelverhaal leest en erover in gesprek gaat, dan
klinkt ons eigen leven hierin mee.
Tijd: 20.00-21.30 uur Plaats: “De Kapelaan”
Begeleiding: pastor E. Feijen
Woensdag 15 januari: Bijbel-geloofsgesprek voor alle leeftijden
Als je samen met anderen een Bijbelverhaal leest en erover in gesprek gaat, dan
klinkt ons eigen leven hierin mee.
Tijd: 10.00-11.30 uur Plaats: “De Kapelaan”
Begeleiding: pastor E. Feijen
Woensdag 15 januari: Informatie Lourdesbedevaart in “De Kapelaan”
Na al de momenten in de 5 kerken van de parochie biedt het Lourdes kernteam
nog één mogelijkheid om meer informatie te krijgen over de Lourdesbedevaart. Om 19.00 u is in “De Kapelaan” de laatste informatie bijeenkomst waar u
alles hoort over het programma van de Lourdesbedevaart. U kunt al uw vragen
stellen die u nog heeft zodat u goed geïnformeerd mee gaat met deze parochiebedevaart. Op donderdag avond 23 januari is er nog een informatie avond voor
jongeren. Hierover later meer!

Donderdag 16 januari: Alphacursus: ‘Is er meer ?’ (Informatie avond)
Plaats: “De Kapelaan”. Tijd: 18.45 uur aanvang met maaltijd – tot 22.00 uur
Inleider: Fons van der Linden. Aanmelden: geloofscentrum@hnpz.nl
Zaterdag 18 januari: Het Schuurtje van Vincentius
Het schuurtje is open van 09.00 tot 15.00 in de Plesmanstraat 7-8, Zoetermeer.
Er is een groot aanbod van tweedehands artikelen die in goede staat verkeren. De
opbrengst van de verkoop komt ten goede aan mensen die dat hard nodig
hebben. Bruikbare spullen, schone en hele kleding en oud papier kunt u brengen
op de verkoopdag. Dat kan ook elke maandag van 13.00 tot 16.00 uur. Spullen
die te groot zijn om zelf te brengen kunnen worden opgehaald, afspreken kan op
telefoon 06-344 590 02. In de gezellige koffiehoek is voor een klein bedrag een
kopje koffie, thee of soep te verkrijgen. U bent van harte welkom.

Misintenties:
Dinsdag 7 januari: lev. en overl. fam. Lexmond-Duivesteijn; Johannes
Groenewegen en Magdalena Groenewegen-de Groot
Woensdag 8 januari: lev. en overl. fam. Lexmond-Duivesteijn; Dirk Looije;
Betty Looije-Broers; Hanny Dol-Smit
Donderdag 9 januari: lev. en overl. fam. Lexmond-Duivesteijn; overl. fam. van
Zoelen
Vrijdag 10 januari: lev. en overl. fam. Lexmond-Duivesteijn; overl. ouders Paul
Leijh en Greetje Leijh-van Zijl; overl. broer Maarten Bruna
Zondag 12 januari: Henk Romijn; Agnes van Winden; Frédérique Boekema; lev.
en overl. fam. Lexmond-Duivesteijn; Chris van Schie; Catharina Vastbinder;
Lourdes Emilia Salas Macero; jaargetijde voor: Antoinette Warmerhoven-Blom;
Wilhelmus G.M. van Oosten; Lodewieks Albersen

Overleden parochianen:

Marcellus Andreas Antonius van Megen

Vieringen:
Maandag 6 januari:
Nicolaas
09.00-16.00 u Mariaportaal open
Nicolaas
15.30 u
Rozenhoedje bidden in het Mariaportaal
Dinsdag 7 januari:
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
Genesareth
19.00 u
Vesper met communieviering
Woensdag 8
De Kapelaan
De Kapelaan
Nicolaas
Nicolaas

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

Donderdag 9
De Kapelaan
De Kapelaan
Nicolaas
Doortocht
Nicolaas

januari:
08.30 u
Lauden
09.00 u
Eucharistie
09.00-16.00 u Mariaportaal open
10.00 u
Woord-Communie: H.Randshuizen
15.30 u
Rozenhoedje bidden in het Mariaportaal

Vrijdag 10 januari:
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 11 januari:
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
Zondag 12 januari: Doop van de Heer
Nicolaas
09.00 u
Eucharistie: J.v.d.Bie
Doortocht
10.30 u
Woord-Communie: H.Randshuizen
Genesareth
10.30 u
Woord-Communie: E.Feijen
Tabor
10.30 u
Woord-Communie: P.v.Rooijen; Melodia; Gezinsv.
Nicolaas
11.00 u
Eucharistie: J.v.d.Bie; R.v.Berkel; Cantorij
Wijngaard
11.30 u
Woord-Communie: F.vd.Linden

