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, 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 10 november t/m 17 november 2019
Vieringen op
Nicolaas
Doortocht
Genesareth
Tabor
Nicolaas
Wijngaard

nr. 46

Zondag 10 november:
09.00 u
Eucharistie: J.v.d.Bie
10.30 u
Woord-Communie: H.Randshuizen; Praise
10.30 u
Eucharistie: J.v.d.Bie
10.30 u
Woord-Communie: P.v.Rooijen; Melodia; Gezinsv.
11.00 u
Woord-Communie: E.Feijen
11.30 u
Woord-Communie: R.v.Berkel

Lezingen
Eerste lezing: 2 Makkabeëen 7, 1-2.9-14
Tweede lezing: 2 Tessalonicenzen 2, 16-3, 5
Evangelie: Lucas 20, 27-38
In de eerste lezing doet een Griekse koning pogingen alle joden te dwingen hun
eigen Tora te verzaken en zijn wetten aan te nemen. Hij heeft echter niet
gerekend op hun standvastigheid. Paulus spoort zijn lezers aan tot standvastigheid
en trouw. Vervolgens bidt hij om zegen over hen. In het evangelie zijn we in de
tempel, in het hart van Gods aanwezigheid. Jezus wijst ons erop dat God een God
van levenden is: als kinderen van God worden wij als engelen.
Opbrengst collecten in de afgelopen week € 1.687,30 (Hartelijk dank)
Wijziging beschikbaarheid pastoor van der Bie
In december wordt pastoor van der Bie 68 jaar. 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.
Het Reli-winkeltje in de H. Nicolaaskerk
De 2de en 4de zondag in de maand is het Reli-winkeltje open na de viering van
11.00 uur. Met speciale artikelen voor de feestdagen.

Kistje wijn met logo H. Nicolaasparochie, leuk cadeau voor de kerstdagen!
De kerstdagen naderen, en we denken aan elkaar. En vaak ook gunnen we elkaar
een aardig cadeautje. Als dank voor een fijn jaar samenwerken, als dank voor de
vriendschap, als belofte voor een gezond en vredig nieuwjaar. Een boodschap van
liefde en genegenheid. Of misschien wilt u uzelf wel trakteren. Het bestuur wil u
graag helpen met een keuze. Wij bieden u de mogelijkheid om een kistje met wijn
te bestellen. Het kistje heeft een opdruk van de Nicolaasparochie. Dat maakt het
tot een uniek geschenk. U kunt een éénvakskistje of een tweevakskistje bestellen.
Deze kistjes kunnen naar wens gevuld worden met witte en/of rode wijn.
Voorbeelden van de kistjes staan in de 5 kerkgebouwen en op het parochiebureau.
De bestellingen moeten uiterlijk 3 december a.s. binnen zijn. De kosten
bedragen voor een éénvakskistje inclusief de wijn €21,50, voor een tweevakskistje inclusief de wijn €40,00. In dit bedrag zit uiteraard een kleine donatie voor
de parochie. De bestelformulieren liggen achter in de kerken. Bestellen kan
op twee manieren: tijdens de openingstijden van het Parochie-bureau, onder
contante betaling, met afgifte van ingevuld bestelformulier. U kunt ook het
formulier ingevuld scannen en mailen naar penningmeester@hnpz.nl. Uw betaling
moet u dan overmaken naar rekeningnummer NL25INGB0005185772 tnv
Actiefonds Parochie H.Nicolaas onder vermelding van wijnactie 2019. Uw
bestelling wordt pas in behandeling genomen als zowel het formulier als de
betaling is ontvangen.
Met vriendelijke groet, Parochiebestuur
Start Kerk-omroep op 1 december 2019
Voor sommige mensen is het niet altijd mogelijk om naar de kerk te gaan. Omdat
ze minder mobiel zijn, omdat ze in een ziekenhuis verpleegd worden of omdat ze
voor werk in het buitenland verblijven. Vanaf de Advent, zondag 1 december,
zullen we starten met de Kerk-omroep in de Nicolaaskerk zodat iedereen de
vieringen kan mee beleven. Dat kan live tijdens de zondagse vieringen of achteraf
terugluisteren op een willekeurig moment. 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 kerkomroep, dan kunt u contact opnemen met Marcel Legtenberg
(legtenberg@casema.nl).
Lourdes Nieuwsflits 3 Solidariteit gevraagd
Wilt u solidair zijn en een gift geven om het mensen die de Lourdes reis niet
(geheel) zelf kunnen betalen te ondersteunen? Wij werven fondsen hiervoor, maar
hopen ook op solidariteit in de parochie. Gaat u al mee en wilt u een ander
ondersteunen? Gaat u niet mee maar u wilt het wel mogelijk maken voor een
ander? Wij ontvangen uw bijdrage graag!! Op IBAN NL70 INGB 0000 0585 12 tnv
Parochiebestuur H. Nicolaas, onder vermelding van Solidair HNPZ Lourdes 2020,
kunt u uw bijdrage overmaken. Heeft u vragen over deze bedevaart? De leden van
het kernteam zijn regelmatig in de kerken aanwezig, of stuur uw vraag naar het
speciale Lourdes mailadres. hnpzlourdes@gmail.com.

Zaterdag 16 november: 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.
Maandag 25 november: 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 27 november: 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

Misintenties:
Dinsdag 12 november: lev. en overl. fam. Lexmond-Duivesteijn
Woensdag 13 november: lev. en overl. fam. Lexmond-Duivesteijn
Donderdag 14 november: Ruud Speckens; lev. en overl. fam. LexmondDuivesteijn; lev. en overl. fam. van Lier-Lemmers
Vrijdag 15 november: overl. fam. van Zoelen; lev. en overl. fam. LexmondDuivesteijn
Zondag 17 november: Martina Moers Ruigt; Anthonius Houtman en Johanna
Houtman-de Brabander; Janus Rademaker; Igor van Weissenbruch; lev. en overl.
fam. Lexmond-Duivesteijn; Agnes van Winden; Jan Tilburg; Frédérique Boekema;
Ruben Kromoredjo

Vieringen:
Maandag 11 november: H. Martinus (van Tours) bisschop
Nicolaas
09.00-16.00 u Mariaportaal open
Nicolaas
15.30 u
Rozenhoedje bidden in het Mariaportaal
Dinsdag 12 november: H. Josafat, bisschop en martelaar
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 13 november:
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
Donderdag 14 november:
De Kapelaan
08.30 u
De Kapelaan
09.00 u
Nicolaas
09.00-16.00 u
Doortocht
10.00 u
Nicolaas
15.30 u

Lauden
Eucharistie
Mariaportaal open
Woord-Communie: H.Randshuizen
Rozenhoedje bidden in het Mariaportaal

Vrijdag 15 november:
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 16 november:
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
17.00 u
Eucharistie: J.v.d.Bie
Zondag 17 november:
Nicolaas
09.00 u
Doortocht
10.30 u
Genesareth
10.30 u
Tabor
10.30 u
Nicolaas
11.00 u
Wijngaard
11.30 u
Genesareth
14.00 u

Woord-Communie: T.Vermeulen
Woord-Communie: R.v.Berkel; Doortochtkoor
Woord-Communie: N.Andriessen
Woord-Communie: P.v.Rooijen
Eucharistie: J.v.d.Bie
Woord-Communie: F.v.d.Linden; Sonore
Indonesische viering; voorganger KKI
Kerk open om 13.00 u

