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 8 juli t/m 15 juli 2018
Vieringen op
Nicolaas
Doortocht
Genesareth
Tabor
Nicolaas
Wijngaard

zondag 8 juli
09.00 u
10.30 u
10.00 u
10.30 u
10.30 u
11.30 u

nr. 28

geen viering
Woord-Communie: H. Randshuizen
Woord-Communie: N. Andriessen
Woord-Communie: gebedsleider; Melodia
Eucharistie: J. v.d. Bie; KWD
Woord-Communie: N. Andriessen

Lezingen:
Eerste lezing: Ezechiël 2, 2-5
Tweede lezing: 2 Korintiërs 12, 7-10
Evangelie: Marcus 6, 1-6
In de eerste lezing spreekt de profeet over het ongeloof in zijn tijd. Ondanks dat
de Heer er alles voor doet is het kennelijk toch moeilijk om Hem op zijn Woord te
geloven. Paulus erkent dat hij afhankelijk is van Gods genade, zelfs in die mate
dat juist door zijn eigen zwakheid de genade van God aan het licht komt. In het
evangelie wordt de Heer geconfronteerd met ongeloof. Het is juist verbazingwekkend dat degenen die dagelijks met Hem omgaan juist geen geloof schenken
aan zijn woorden.
Opbrengst collecten in de week: € 1.229,38 (hartelijk dank)

Wijziging Openingstijden Parochiebureau juli en augustus
Van 1 juli t/m 31 augustus zijn de openingstijden van het parochiebureau
aangepast. Het bureau is open op maandag, woensdag en vrijdag.
Op dinsdag en donderdag zijn we gesloten. U kunt op deze twee ochtenden het
parochiebureau ook niet telefonisch bereiken. Het mobiele nummer is uitsluitend
voor uitvaarten, ziekenzalvingen en in het geval van pastorale nood.

Een bezoekje aan Maria in het Mariaportaal is met ingang van zondag 1 juli
ook op zondag mogelijk. U kunt een kaarsje opsteken, uw gebed in het
intentieboek opschrijven en de rust genieten van het samenzijn met Maria, onze
hemelse moeder. Om half vier wordt, zoals ook op de door de weekse dagen het
rozenhoedje gebeden. We hopen, dat veel parochianen op zondag de weg naar
moeder Maria weten te vinden.
Zaterdag 14 juli en zondag 15 juli: Zing mee in het Vakantiekoor!
Zondag 15 juli vindt de jaarlijkse Vakantieviering plaats in de Nicolaaskerk,
met het Groot Vakantiekoor. Het Vakantiekoor bestaat één weekend lang: op
zaterdagmiddag repeteren(13.30 - 17.30 uur in de Wijnbaard), op zondagmorgen zingen tijdens de viering (om 10.30 uur, Nicolaaskerk).
Iedereen die mee wil doen, is van harte welkom. Wie zich aanmeldt, krijgt van
tevoren de liedjes en geluidsopnames. Het koor staat onder leiding van Willien
van Wieringen (dirigent) en Thijs van der Hulst (piano). Zangervaring is niet
nodig. Een mail naar wvwieringen@hotmail.com is genoeg.
NB speciaal voor deze gelegenheid is er crèche tijdens de viering.
Het Groot Vakantiekoor: een beetje gek, en heel gezellig! Een prima manier om
de vakantieperiode in te luiden.
Zaterdag 14 juli: Opening nieuwe begraafplaats
De begraafplaats zal door bisschop van den Hende worden ingezegend. Alle
parochianen zijn hierbij van harte welkom. Om 14 uur beginnen we met een
korte gebedsdienst in de Nicolaaskerk. Verdere informatie volgt.

Uitzwaaiviering Taizé-gangers
Zondag 15 juli is er om 10.00 uur een uitzwaaiviering voor de Taizé-gangers in
de Pelgrimskerk aan de 1-ste Stationsstraat 86.

Koorleden gezocht voor de startdagviering op zondag 9 september
Op deze zondag is er één viering om 10.30 uur en zijn alle andere kerken
gesloten. Gezien het parochiebrede karakter van de startdag wordt u uitgenodigd
om samen met het St Caeciliakoor van de Nicolaaskerk deze viering muzikaal op
te luisteren. Alle stempartijen zijn van harte welkom.
Ter voorbereiding op deze viering zal er 5 maal worden gerepeteerd,
op di. van 10.30–12.30 uur in ”De Kapelaan”, ingang aan de Dorpsstraat 18.
De repetities zijn op 3 en 10 juli, 21 en 28 augustus en 4 september.
Heeft u belangstelling, meldt u dan aan bij:
Joep Eijkmans, email: fameijkmans@kpnmail.nl of
Joke van Egmond, email: jokevanegmond@hetnet.nl

Misintenties:
Dinsdag 10 juli: Ruud Speckens
Woensdag 11 juli: voor zielen in het vagevuur
Zondag 15 juli: Anthonius Houtman en Johanna Houtman-de Brabander;
Martina Moers-Ruigt; Hendrika Johanna Santpoort-Verhoek; Maria van AsperenWelling; Janus Rademaker; Nicolaas van Schie; Martin en Arie Buis; voor de
zielenrust van Marinus Vrolijk; Henrica Blanker-Leniger; in liefdevolle herinnering
aan onze moeder, oma, omi Adeline Davies, deze maand zou ze 100 jaar
worden; uit dankbaarheid bij 60-jarig huwelijk

“Nergens wordt een profeet zo miskend als in zijn
eigen stad, onder zijn verwanten en huisgenoten.”

Vieringen:
Maandag 9 juli: HH. Martelaren van Gorcum
Nicolaas
09.00-16.00 u Mariaportaal open
Nicolaas
15.30 u
Rozenhoedje bidden
Dinsdag 10 juli:
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 11
De Kapelaan
De Kapelaan
Nicolaas
Nicolaas

juli: H. Benedictus, abt, patroon van Europa
08.30 u
Lauden
09.00 u
Eucharistie
09.00-16.00 u Mariaportaal open
15.30 u
Rozenhoedje bidden in het Mariaportaal

Donderdag 12 juli:
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: H. Randshuizen
Nicolaas
15.30 u
Rozenhoedje bidden in het Mariaportaal
Vrijdag 13 juli:
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 14 juli:
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 15 juli:
Nicolaas
09.00
Doortocht
10.30
Genesareth
10.00
Tabor
10.30
Nicolaas
10.30
Wijngaard
Tabor

u
u
u
u
u

11.30 u
13.30 u

geen viering
Woord-Communie: T. Vermeulen; Cantor
Woord-Communie: P. Albers
Woord-Communie: gebedsleider
Eucharistie: K. v. Vliet; Groot Gastenkoor; cr.
Vakantieviering
Woord-Communie: P. Albers
Indonesische dienst

