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, R. van Berkel
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 9 juni t/m 16 juni 2019

nr. 24

Zondag 9 juni: Eerste Pinksterdag
Nicolaas
09.00 u
Eucharistie: J.v.d.Bie; R.v.Berkel
Doortocht
10.30 u
Woord-Communie: F.v.d.Linden; Doortochtkoor
Genesareth
10.30 u
Woord-Communie: R.v.Berkel; Gelegenheidskoor
Tabor
10.30 u
Woord-Communie: E. Feijen; Cantabor
Nicolaas
11.00 u
Eucharistie: K.v.Vliet; Cantorij
Wijngaard
11.30 u
Eucharistie: J.v.d.Bie
Maandag 10 juni: Tweede Pinksterdag
Nicolaas
11.00 u
Eucharistie: J.v.d.Bie
Lezingen
Eerste lezing: Handelingen 2, 1-11
Tweede lezing: Romeinen 8, 8-17
Evangelie: Johannes 14, 15-16.23-26
De heilige Geest die met Pinksteren over de jonge Kerk wordt uitgestort en die
allen vervult, schenkt hun het vermogen over Gods grote heilsdaden te spreken,
opdat alle volkeren en talen ervan horen en het kunnen verstaan, zo horen wij
in de eerste lezing. Door het doopsel ontvangen wij de heilige Geest die ons
samenvoegt tot het ene Lichaam van Christus, waarin ieder door verschillende
gaven zijn eigen plaats bekleedt, schrijft Paulus aan de christenen van Rome.
In het evangelie wordt de heilige Geest ons door de Heer meegedeeld, opdat
wij herschapen worden tot nieuwe mensen, vrij van de zonde en vervuld van
zijn vrede en vreugde.
Opbrengst collecten in de afgelopen week € 1.667,84. (Hartelijk dank)
Dinsdag 11 juni: NicolaasStraks – de parochiegesprekken en het advies
De laatste fase van de projectgroep die het parochiebestuur adviseert over de
toekomst van de Nicolaasparochie is ingegaan. Het tussen-advies is onlangs
ingediend (zie de vorige NicolaasNu), het advies zelf wordt voor de zomer
geschreven. In deze tussentijd wilden we nog een keer met de parochianen, dus
ook met u, in gesprek komen, in wat we presynodes en een parochiesynode

noemen. We gingen gedurende twee weekenden met elkaar in gesprek na de
vieringen.
Voor degenen die in deze weekenden niet in de gelegenheid waren komt er een
‘veegbijeenkomst’. In deze bijeenkomst van maximaal een uur willen we graag
van u horen wat u verwacht van de parochie in de nabije en ver(de)re toekomst.
En ook wat de parochie van u mag verwachten. We hebben daarvoor drie
belangrijke vragen opgesteld, die we u dan gaan voorleggen.
Plaats: “De Kapelaan”
Tijd: 20.00 – 21.00 uur
Graag verwelkomen we u op deze bijeenkomst.
Schrijf zeker ook zaterdag 6 juli in uw agenda. Dan zal de projectgroep de
opbrengsten van deze gesprekken én de contouren van het advies aan het
parochiebestuur schetsen. Ook daar wilt u bij zijn! Nadere gegevens hierover
volgen.
Donderdag 13 juni: “Leven met de Psalmen”- een oecumenische
gespreksgroep
Dit is de derde avond waarin we ons dit seizoen verdiepen in het “Boek der
psalmen”. Sommige psalmen zijn meer dan 25 eeuwen oud. Hoe zijn de 150
psalmen ontstaan?, welke plaats kunnen zij innemen in het leven van moderne
christenen?, hoe om te gaan met moeilijke passages?, hoe de psalmen te
gebruiken in de liturgie? Tijdens deze laatste avond willen we ons hierin onder
begeleiding van pastor van Vliet verdiepen.
Plaats: “de Kapelaan”.
Tijd: 20.00 – 21.45 uur
Begeleiding: Pastor Kees van Vliet Aanmelden: geloofscentrum@hnpz.nl
Zaterdag 15 juni: Het schuurtje van Vincentius
Het Schuurtje is weer 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. 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.
Zaterdag 15 juni: Vormselviering in de Nicolaaskerk
OP zaterdag avond 15 juni vindt de vormselviering plaats. Deze viering zal
beginnen om 19:00u en niet om 17:00u zoals per ongeluk in de NicolaasNu in
het vieringen rooster vermeld staat.
De 15 vormelingen van de Nicolaas parochie krijgen namens de bisschop het
sacrament van het vormsel toegediend door Vicaris Visser van het bisdom
Rotterdam. Een feestelijke viering waar ik u allemaal voor uitnodig. Deze viering
op zaterdagavond om 19:00u behoort een feest te zijn voor de vormelingen,
maar ook een parochiefeest voor de Nicolaas parochie. Na de voorstelviering van
17 maart jl. is de vormselviering voor de vormelingen het hoogtepunt van de
voorbereiding waar zij naartoe leven en waar wij van hopen dat u dit met hen
mee komt vieren.

Donderdag 20 juni: ‘Hoe de spiritualiteit van de Sacramentijnen pastor
van Vliet op een nieuwe weg zet’
Samen leven – samen bidden – samen de kerk dienen. Zo is de spiritualiteit van
de Sacramentijnen samen te vatten. Op deze bijeenkomst gaat pastor van Vliet
in op de geschiedenis, de spiritualiteit en het concrete dienstwerk van de paters
Sacramentijnen. Het is deze congregatie waar hij na de zomer toe zal overgaan.
Over het hoe en waarom zal hij met u in gesprek gaan.
Plaats: ‘’De Kapelaan’’, Tijd: 19.30-21.30 uur.
Begeleiding: pastor Kees van Vliet. Aanmelden: geloofscentrum@hnpz.nl
Halte 2717 – voor Zorg en Zin is een oecumenisch initiatief in de wijk Buytenwegh
van verschillende kerken waaronder ook onze Nicolaasparochie. Halte 2717 wil een
pleisterplaats zijn voor de wijk, waar mensen van harte welkom zijn voor stilte,
gesprek en ontmoeting, waar een ieder met zijn vragen en problemen terecht kan
en een luisterend oor vindt. Wij organiseren o.a. een inloopactiviteit op de dinsdag,
woensdag en donderdagmorgen voor de buurtbewoners. Op de woensdagochtend
is er dan tevens een pastoresspreekuur waar u of een van de dominees of Ella
Feijen of Ronald van Berkel kunt spreken.
Voor de inloopochtenden op de dinsdag, woensdag en donderdag in Halte
2717 – Zorg en Zin - zoeken we nog naar extra gastvrouwen en gastheren.
Misschien is het wat voor u om één dagdeel in de maand in Halte 2717 de
rol van gastvrouw/heer op u te nemen, en samen met een collega
gastvrouw/heer te zorgen voor een gezellige sfeer en aandacht te hebben
voor bezoekers.
Twijfelt u, heeft u vragen, belangstelling? Neem dan contact op met de buurtpastor
Johan Roest (06 82627363, buurtpastor@halte2717.nl) We maken graag kennis
en overleggen met u over de mogelijkheden.
Wilt u meer weten over halte 2717? www.halte2717.nl.
Misintenties:
Dinsdag 11 juni: Julia van Tuijl-Geraedts; lev. en overl. fam. LexmondDuivesteijn
Woensdag 12 juni: lev. en overl. fam. Lexmond-Duivesteijn; Paul van Deursen
Donderdag 13 juni: lev. en overl. fam. Lexmond-Duivesteijn; Ruud Speckens
Vrijdag 14 juni: lev. en overl. fam. Lexmond-Duivesteijn
Zondag 16 juni: Martina Moers-Ruigt; Anthonius Houtman en Johanna
Houtman-de Brabander; Jacobus van Benten en Martha van Benten-van
Staveren; An en Andries van der Zee; Janus Rademaker; Johannes Bruines; lev.
en overl. fam. Lexmond-Duivesteijn; Heidi van Tuijl-Schmaus; Agnes van Winden
Henricus Doodeman; Anne Posthumus
Overleden parochianen:

Leonie Schouten-Nigten

Vieringen:
Maandag 10 juni: Heilige Maria, Moeder van de Kerk
Nicolaas
09.00-16.00 u Mariaportaal open
Nicolaas
11.00 u
Eucharistie: J.v.d.Bie
Nicolaas
15.30 u
Rozenhoedje bidden in het Mariaportaal
Dinsdag 11 juni: H. Barnabas, apostel
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 juni:
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
Donderdag 13 juni: 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-Communieviering; H. Randshuizen
Nicolaas
15.30 u
Rozenhoedje bidden in het Mariaportaal
Vrijdag 14 juni: H. Lidwina,
De Kapelaan
08.30 u
De Kapelaan
09.00 u
Nicolaas
09.00-16.00 u
Nicolaas
15.30 u

maagd
Lauden
Eucharistie
Mariaportaal open
Rozenhoedje bidden in het Mariaportaal

Zaterdag 15 juni:
Nicolaas
09.30-16.00 u Mariaportaal open
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/R.v.Berkel; Praise
Heilig Vormsel
Zondag 16 juni: H. Drie-Eenheid
Hoogfeest
Nicolaas
09.00 u
Eucharistie: K. van Vliet
Doortocht
10.30 u
Woord-Communie: T. Vermeulen; Cantor
Genesareth
10.30 u
Oecumenische viering: R.v.Berkel/C. Kapteijn
Tabor
10.30 u
Eucharistie: K.v.Vliet; Melodia
EHC
Nicolaas
11.00 u
Woord-Communie: G. Masselink; St Caecilia
Wijngaard
11.30 u
Woord-Communie: E. Feijen
Genesareth
14.00 u
Indonesische viering: KKI

