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 18 augustus t/m 25 augustus 2019

nr. 34

Vieringen op Zondag 18 augustus:
Genesareth
10.00 u
Woord-Communie: N. Andriessen
Nicolaas
10.30 u
Eucharistie: K.v.Vliet; vakantieviering; met medewerking van het Vakantiekoor
Doortocht
10.30 u
Woord-Communie: H. Randshuizen; Cantorgroep
Tabor
10.30 u
Woord-Communie: F.v.d.Linden
Wijngaard
11.30 u
Woord-Communie: N. Andriessen
Genesareth
14.00 u
Indonesische viering: KKI (Kerk open 13.00 u)
Lezingen
Eerste lezing: Jeremia 38, 4-6.8-10
Tweede lezing: Hebreeën 12, 1-4
Evangelie: Lucas 12, 49-53
De profeet Jeremia bepleit overgave aan de Babyloniërs. Verzet zal alleen maar
slachtoffers opleveren. Dit leidt tot beschuldiging van collaboratie. In de tweede
lezing worden gelovigen, met het beeld van een sportwedstrijd, opgeroepen te
blijven volharden in hun geloof. In het evangelie zegt Jezus dat Hij vuur is komen
brengen. Het is de vurigheid van zijn optreden en leven. Het Rijk Gods vraagt
immers om een radicale beslissing!

Opbrengst collecten in de afgelopen week € 820,27 (Hartelijk dank)

Zomerrooster H. Nicolaaskerk en de Genesarethkerk t/m 8 september
-H. Nicolaaskerk één Eucharistieviering om 10.30 uur. Viering van 9.00 u vervalt.
-Genesarethkerk is de viering om 10.00 uur i.p.v. 10.30 uur.

Zondag 8 september: STARTZONDAG
Om 10.30 uur vindt de Startzondag plaats in de Nicolaaskerk.
Het thema van dit jaar is: Je losmaken om Jezus te volgen: Jezus vraagt zijn
leerlingen om Hem boven alles lief te hebben. Dat betekent dat wij ons vaak van
andere dingen los moeten maken die we eigenlijk wel fijn vinden.
Ook zal in deze viering afscheid worden genomen van pastor Kees van Vliet.
De betrokkenheid van de jongeren heeft frisse ideeën gebracht:
Zo zal er voor deze viering een gelegenheidskoor o.l.v. Rosa Heidweiler (Praise)
en Willien van Wieringen (Incanto) worden gevormd.
Een ieder van 12 jaar en ouder die in dit koor bij deze gelegenheid mee wil zingen
kan zich aanmelden via de e-mail: startviering2019@gmail.com . U wordt dan via
dit emailadres op de hoogte gehouden wanneer de repetitie zal zijn.
Naast dit gelegenheidskoor zal ook kinderkoor Melodia in de viering zingen.
Alle kinderen zullen in de viering actief betrokken worden. Voor de allerkleinsten is
er crèche in het Parochiebureau.
Na de viering bent u van harte welkom in “De Kapelaan” voor een hapje en een
drankje en zal tevens de afscheidsreceptie zijn van pastor van Vliet.
Alle vicariaatskerken zijn op deze zondag gesloten!
VAN GENESIS TOT JEZUS “In 7 lessen opnieuw de Bijbel ontdekken”
Deze cursus leert je door de hele Bijbel heen de rode draad te zien hoe God
verlangt om met de mens een verbond te sluiten om in relatie van liefde te leven.
Deze cursus geeft een verdiepende inleiding die de verhalen tot leven brengt en
het eigen geloof verdiept.
Hoe gaan we dit doen?
We gaan zes hoofdpersonen beter leren kennen, hun levens volgen en ontdekken
waarom ze zo belangrijk zijn. We hebben het dan over Adam, Noach, Mozes,
David en Jezus. We gaan ontdekken wat er tussen hen en God gebeurt, wat een
verbond is en hoe de Bijbel ons laat zien hoe deze personen met elkaar, maar ook
met ons als kerk van nu te maken hebben. U zult ontdekken hoe deze zes
personen ons kompas kunnen zijn om door de Bijbel te navigeren. Een spannende
en geloofsverdiepende ontdekkingstocht. U kunt nu al aanmelden voor de gehele
cursus. Het is niet mogelijk afzonderlijke avonden te volgen. Aan het begin van de
cursus ontvangt u een werkboek. De kosten van dit werkboek zijn €17,50.
Max aantal deelnemers: 20.
Informatieavond: 16 september 20.00 – 22.00 uur
Data cursus : 24/9 – 1/10 – 15/10 – 29/10 – 12/11 – 26/11 – 10/12
Tijdstip alle cursusavonden: 20.00 – 22.00 uur
Kosten: €17,50 voor het werkboek.
Begeleiding: pastoor Jaap van der Bie, diaken Ronald van Berkel en pastoraal
werker Ella Feijen in wisselende samenstelling met de vaste cursusleidster
Jeanette Middendorp Paap – van der Horst. Aanmelden: geloofscentrum@hnpz.nl.
Vesper/Communieviering in de Genesarethkerk
Op dinsdag 27 augustus, 3 en 10 september, vervalt de Vesper/Communieviering.
Buiten deze data bent U van harte welkom.

Projectgroep Nicolaas Straks
De projectgroep heeft via werkgroepen en parochiegesprekken voorstellen
gedaan, met de visie van parochiebestuur en pastoraal team als uitgangspunt. Het
parochiebestuur gaat het advies van de projectgroep bestuderen. Na de zomervakantie komt het parochiebestuur met een definitief plan. Dit zal dan worden
voorgelegd aan de Bisschop.
Lourdes Nieuwsflits 1
Vanaf dit mededelingenblad zal regelmatig een Lourdes Nieuwsflits verschijnen. In
dit bericht staat steeds het laatste nieuws over de Lourdes bedevaart. Zo bent u
altijd op de hoogte van de laatste informatie. De inschrijvingen voor de Lourdes
bedevaart blijven binnen komen. Ondertussen hebben 30 parochianen zich
ingeschreven. Parochianen die van de voorinschrijving gebruik hebben gemaakt
worden in september gebeld met de vraag of hun inschrijving definitief gemaakt
mag worden. Achter in de kerk vindt u de nieuwe folder en het definitieve
inschrijfformulier. In de folder staan de definitieve prijzen vermeld. Dit betekent
dat de voorinschrijf periode is afgesloten en de officiële inschrijving is begonnen.
Inschrijvingen zullen verwerkt worden in het inschrijfsysteem van de VNB. Toch
nog vragen? Stuur uw vraag naar het Lourdes mailadres: hnpzlourdes@gmail.com
Projectkoor met St. Caecilia op de eerste Kerstdag 2019
Om de mooie Missa Brevis van Mozart met een royale bezetting goed te kunnen
uitvoeren willen we de voorbereiding en uitvoering in een projectvorm gieten.
Omdat deze mis de nodige repetitietijd vergt willen we daarmee direct na onze
koorvakantie beginnen, dat wil zeggen op 13 augustus a.s.
We repeteren iedere dinsdagmorgen van 10.30 en 12.30 uur in “De Kapelaan”.
Hoe het repetitierooster voor deze mis er de komende maanden uit zal zien zal
onze dirigente u dan laten weten. Heeft u nog vragen of wilt u zich vooraf
aanmelden dan kunt u bellen met Joep Eijkmans, tel.: 079-3618198.

Misintenties:
Dinsdag 20 augustus: lev. en overl. fam. Lexmond-Duivesteijn
Woensdag 21 augustus: lev. en overl. fam. Lexmond-Duivesteijn
Donderdag 22 augustus: lev. en overl. fam. Lexmond-Duivesteijn; Ruud
Speckens; Fie Derdak-van Tol
Vrijdag 23 augustus: Betty Looije-Broers; Dirk Looije; lev. en overl. fam.
Lexmond-Duivesteijn
Zondag 25 augustus: Igor van Weissenbruch; lev. en overl. fam. LexmondDuivesteijn; Johannes Rotteveel; Agnes van Winden; Matheus Mooijman; Martina
van Swieten-van Beek

Vieringen:
Maandag 19 augustus:
Nicolaas
09.00-16.00 u Mariaportaal open
Nicolaas
15.30 u
Rozenhoedje bidden in het Mariaportaal
Dinsdag 20 augustus: H. Bernardus, abt en kerkleraar
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 21 augustus: H. Pius X, paus
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 22 augustus: Heilige Maagd Maria, Koningin
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 23 augustus:
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 24 augustus: H. Bartolomeüs, apostel
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
Zondag 25 augustus:
Genesareth
10.00 u
Nicolaas
10.30 u
Doortocht
10.30 u
Tabor
10.30 u
Wijngaard
11.30 u
Wijngaard
19.30 u

Woord-Communie: H. Bonnet
Eucharistie: K.v.Vliet
Woord-Communie: H. Randshuizen; Cantorgroep
Woord-Communie: P.v.Rooijen
Woord-Communie: H. Bonnet
Taizéviering

