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Vieringen op zondag 9 december: TWEEDE ZONDAG VAN DE ADVENT
Nicolaas
09.00 u
Eucharistieviering: J.v.d. Bie
Doortocht
10.30 u
Woord-Communie: E. Feijen; Praise
Genesareth
10.30 u
Woord-Communie: R.v.Berkel
Tabor
10.30 u
Woord-Communie: P.v.Rooijen; Melodia
Nicolaas
11.00 u
Eucharistieviering: J.v.d. Bie; kwd
Wijngaard
11.30 u
Eucharistieviering: K.v.Vliet
Nicolaas
15.30 u
Rozenhoedje bidden in het Mariaportaal
Lezingen
Eerste lezing: Baruch 5, 1-9
Tweede lezing: Filippenzen 1, 3-6.8-11
Evangelie: Lucas 3, 1-6
In de eerste lezing toont God zijn heerlijkheid. Jeruzalem is het beeld van de plek
waar dat kan worden ervaren. Op Jeruzalem richten alle schepselen hun
verwachtingen. Paulus spoort ons aan in zijn brief aan de Filippenzen ons voor te
bereiden op de komst van de Heer, door een integer en onberispelijk leven te
leiden. In het evangelie is Johannes de Doper de stem van de roepende in de
woestijn. Hij preekt bekering en vergeving. Middelen bij uitstek om Gods redding
te zien.
Opbrengst collecten in de afgelopen week € 2.025,39

(hartelijk dank)

Koffietent
We hebben helaas moeten constateren dat de belangstelling voor deelname aan
de koffie inloop zeer gering is, ondanks het verspreiden van 500 flyers en het
mondeling uitnodigen van mensen. Soms zijn er helemaal geen deelnemers. Om
die reden wordt de koffietent vanaf heden opgeheven.

Aanmelden voor de Eerste H. Communie
De periode van voorbereiding op hun Eerste H. Communie is voor kinderen een
waardevolle periode. Ouders kunnen hun kinderen aanmelden tot half
december. Het aanmeldformulier en informatie vindt men op de website van
de parochie bij EHC. Voor bijzondere vragen kan men zich richten tot pastor van
Vliet, email c.vanvliet@hnpz.nl.
Adventsactie
Tijdens de zondagen in de Advent zal er traditiegetrouw een collecte plaatsvinden
voor de Bisschoppelijke Adventsactie. Het project waarvoor is gekozen is de hulp
aan straatkinderen in Rwanda. Uitvoerige folders hierover liggen vanaf zondag in
alle vicariaatskerken. Ook in het nieuwe nummer van Nicolaas Nu wordt hier
aandacht aan gegeven.
Zondag 9 december: Reli-winkeltje
Bezoek eens onze leuke Reli-winkeltje voor een passend decembermaand
cadeautje. O.a. verkrijgbaar het nieuwe boek geschreven door Diaken
Ronald v. Berkel, verhalen van een diaken in de Schilderswijk, en de
gedichtenbundel van Pastoor Schoenmakers. Ook diverse kleine
kerststalletjes, boekjes etc. zijn uitgestald.
Het Reli-winkeltje is open op 9dec. en 23 dec. voor en na de viering van 11.00
uur. Voor inl. 079-3316716 Anneke Gouweleeuw.
Woensdag 12 december: YouCat-avond voor alle generaties
De Youth Catechism is mooi boek met betrouwbare informatie over ons katholieke
geloof. Op deze avond lezen en bespreken we met elkaar passages over het
thema: “De achtergronden van het OnzeVader gebed”. Iedereen is van harte
welkom om er een keer of heel vaak aan deel te nemen.
Plaats: “de Kapelaan”, Nicolaasplein 2
Tijd: 20.00 - 21.45 uur
Thema: “De achtergronden van het OnzeVader gebed”
Begeleiding: Pastor van Vliet Aanmelding: geloofscentrum@hnpz.nl
Vooruitblikkend
Zaterdag 15 december: Kerstconcert met samenzang in de Genesareth
Het Genesarethkoor zingt onder leiding van Marga van der Tol oude en klassieke
kerstliederen. Met medewerking van Trio Magnifique, Projectzangers voormalig
koor Spirit en Lisanne van Oosterhout, dwarsfluit. Aanvang 19.30 u.
Toegangskaarten à € 4.00, (incl. drankje) verkrijgbaar op zondag na de viering in
de Genesarethkerk.
Donderdag 20 december: Om 10.00 uur Kerstviering in de Nicolaaskerk
Traditiegetrouw organiseert de Vincentiusvereniging Zoetermeer een Kerstviering. Deze wordt in het bijzonder gehouden voor de oudere parochianen, maar
uiteraard is iedereen van harte welkom. Na afloop is er in “De Kapelaan” een
gezellig samenzijn onder het genot van een kopje koffie of thee met kerst-brood
en ’n broodje. U dient zich wel vóór 18 december aan te melden i.v.m. de

inkopen. U kunt dit doen bij Joke van Egmond op tel 079-3163194. Voor vervoer
en verdere informatie kunt u ook met haar contact opnemen.
Donderdag 17 januari: Alfa-cursus - 1e avond - Informatieavond;
“Is er meer ?”
Mensen in deze verwarrende tijd willen graag samen op zoek naar een begin van
antwoorden op de grote vragen van het leven. De Alpha-cursus heeft hiervoor
een concept ontwikkeld. Samen eten, samen luisteren én samen in gesprek gaan
over verschillende thema's van geloof en leven, blijkt ook in Zoetermeer aan een
behoefte te voldoen. Als parochie zijn we blij dat we hiermee mogen werken om
meer mensen in aanraking te brengen met het mooie, inspirerende en hoopgevende dat ons katholiek geloof in zich heeft. Door met elkaar in gesprek te
gaan, kunnen we leren van elkaar en groeien in onze geloofsontwikkeling.
Vanaf 19.30 uur zijn wij aanwezig om u te ontvangen en om 20.00 uur starten we
met informatie over de Alfa-cursus.
Daarna vind er een inleiding plaats met het thema; “Is er meer ?”.
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,-- per persoon per keer.
Plaats: “De Kapelaan”, Nicolaasplein 2.
Data alle cursus-bijeenkomsten: 17-1, 24-1, 31-1, 7-2, 14-2, 21-2, 9-3
(zaterdag), 14-3, 21-3 28-3, 4-4,
Tijd: 18.45 aanvang met maaltijd – tot 22.00 uur
Aanmelden: geloofscentrum@hnpz.nl

Misintenties
Dinsdag 11 december: lev. en overl. fam. van Lier-Lemmers; Ruud Speckens
Vrijdag 14 december: Betty Looije-Broers en Dirk Looije
Zondag 16 december: Anthonius Houtman en Johanna Houtman-de Brabander;
Martina Moers-Ruigt; Johannes Wendel en Irene Crone; Nicolaas van Schie;
Hendrika Johanna Santpoort-Verhoek; Maria van Asperen-Welling; Hans van
Unnik en Elly van Unnik-de Jong en overige overl. dierbaren; Geertruida
Lexmond-Duivesteijn

Overleden parochianen:

Wilhelmina Jacoba de Wit-Groeneweg

Vieringen
Maandag 10 december:
Nicolaas
09.00-16.00 u Mariaportaal open
Nicolaas
15.30 u
Rozenhoedje bidden
Dinsdag 11 december:
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 12 december: Wijdingsdag pastoor van der Bie (1998)
De Kapelaan 08.30 u
Lauden
De Kapelaan 09.00 u
Eucharistieviering
Nicolaas
09.00-16.00 u Mariaportaal open
Nicolaas
15.30 u
Rozenhoedje bidden in het Mariaportaal
Donderdag 13 december: H. Lucia, maagd en martelares
De Kapelaan 08.30 u
Lauden
De Kapelaan 09.00 u
Woord-Communie
Nicolaas
09.00-16.00 u Mariaportaal open
Doortocht
10.00 u
Eucharistieviering KBOZ: K.v.Vliet
Nicolaas
15.30 u
Rozenhoedje bidden in het Mariaportaal
Vrijdag 14 december: H. Johannes van het Kruis, priester en kerkleraar
De Kapelaan 08.30 u
Lauden
De Kapelaan 09.00 u
Eucharistieviering
Nicolaas
09.00-16.00 u Mariaportaal open
Nicolaas
15.30 u
Rozenhoedje bidden in het Mariaportaal
Zaterdag 15 december:
Nicolaas
09.30-16.00 u Mariaportaal open
Genesareth
14.00-16.00 u Stil gebed
Nicolaas
14.00-15.15 u Kerk open/Stil gebed
Tabor
16.00 u
Rozenkransgebed
Nicolaas
17.00 u
Eucharistieviering: K.v.Vliet
Zondag 16 december: DERDE ZONDAG VAN DE ADVENT
Nicolaas
09.00 u
Woord-Communie: R.v.Berkel
Doortocht
10.30 u
Woord-Communie: Gebedsleider; Cantorgroep
Genesareth
10.30 u
Woord-Communie: H.Bonnet;Magnifique
Tabor
10.30 u
Woord-Communie: R.v.Berkel;cr;kwd
Nicolaas
11.00 u
Eucharistieviering: K.v.Vliet;Caecilia;cr;kwd
Wijngaard
11.30 u
Woord-Communie: T.Vermeulen
Nicolaas
15.30 u
Rozenhoedje bidden in het Mariaportaal
Wijngaard
19.30 u
Taizé-viering

