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Viering op Zondag 12 januari: Doop van de Heer
Nicolaas
09.00 u
Eucharistie: J.v.d.Bie
Doortocht
10.30 u
Woord-Communie: H.Randshuizen
Genesareth
10.30 u
Woord-Communie: E.Feijen
Tabor
10.30 u
Woord-Communie: P.v.Rooijen; Melodia; Gezinsv.
Nicolaas
11.00 u
Eucharistie: J.v.d.Bie; R.v.Berkel; Cantorij
Wijngaard
11.30 u
Woord-Communie: F.vd.Linden
Eerste lezing: Jesaja 42, 1-4.6-7;
Tweede lezing: Handelingen 10, 34-38
Evangelie: Matteüs 3, 13-17
In de eerste lezing horen we de profetie van Jesaja over de uitverkoren dienaar
van God, die in vervulling gaat in Jezus. In de tweede lezing wordt ons verteld hoe
de apostel Petrus de herinnering aan Jezus’ doopsel ophaalt, als teken dat God
met Hem was. En in het evangelie horen wij hoe Jezus door Johannes wordt
gedoopt, en dat de Geest Gods neerdaalt in de gedaante van een duif.
Opbrengst collecten 27-28 december:
€ 4.201,27 (Hartelijk dank)
Opbrengst collecten in de afgelopen week: € 1.893,46 (Hartelijk dank)

Per 1 januari 2020 wijziging beschikbaarheid pastoor van der Bie
Met ingang van 1 januari 2020 zal hij parttime (0,5 fte) werkzaam zijn in onze
parochie. Dit houdt herschikking in van taken binnen het pastorale team. Pastoor
van der Bie blijft eindverantwoordelijk. Het is de wens en het voornemen van de
bisschop om te voorzien in de vacature die hierdoor ontstaat

In mededelingenblad 01 van afgelopen zondag stond vermeld dat op 16 januari,
de informatieavond van de alphacursus, begint om 18.45 met een maaltijd.
Dit is onjuist!!
De informatieavond begint 20.00 uur tot 22.00 uur. Er is géén maaltijd
vooraf. De resterende “alpha” bijeenkomsten wel met maaltijd.

Samen de rozenkrans bidden kan nu iedere dag
In een tijd van inkrimping is het een blij bericht, dat in de Mariakapel van de
Nicolaaskerk ook op zaterdag om 15.30 u het rozenhoedje wordt gebeden door de
mensen, die daar samen zijn gekomen. Dat betekent, dat U vanaf begin januari
iedere dag het rozenkransgebed met ons kunt meebidden voor de vrede in de
wereld, voor de toekomst van onze parochie, voor de bekering van de zondaars,
voor uw eigen intenties. Het is Maria zelf, die ons daarvoor blijft uitnodigen. Zelf
bidt zij met ons mee. Zij is onze Moeder; zij is de Moeder van de kerk; zij is de
Koningin van de vrede.
Alphacursus: ‘Is er meer ?’
In deze verwarrende tijd willen we graag samen op zoek naar antwoorden op de
grote vragen van het leven. De Alpha-cursus heeft hiervoor een concept ontwikkeld. Samen eten, luisteren en samen in gesprek gaan over verschillende thema's
van geloof en leven. We kunnen leren van elkaar en groeien in onze geloofsontwikkeling. 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,-- p/p per keer.
Plaats: “De Kapelaan”. Tijd: 18.45 uur aanvang met maaltijd – tot 22.00 uur
Data cursus bijeenkomsten: 16-1-2020 ( info-avond), 23-1, 30-1, 6-2, 13-2,
20-2, 7-3, 12-3, 19-3, 26-3, 2-4
Onder leiding van: Fons van der Linden.
Aanmelden: geloofscentrum@hnpz.nl
Zondag 12 januari: Lourdes bedevaart informatie bijeenkomst
U krijgt een film te zien over wat u kunt verwachten tijdens deze bedevaart. U
krijgt zo een beetje een inkijk in wat u kunt verwachten. Misschien trekt het u
over de streep om uzelf aan te melden. Het informatie moment is gepland
aansluitend aan de viering van 11.00 uur in de Nicolaas.
Maandag 13 januari: 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 15 januari: 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
Woensdag 15 januari: Informatie Lourdesbedevaart in “De Kapelaan”
Na al de momenten in de 5 kerken van de parochie biedt het Lourdes kernteam
nog één mogelijkheid om meer informatie te krijgen over de Lourdesbedevaart. Om 19.00 u is in “De Kapelaan” de laatste informatie bijeenkomst waar u
alles hoort over het programma van de Lourdesbedevaart. U kunt al uw vragen
stellen die u nog heeft zodat u goed geïnformeerd mee gaat met deze parochiebedevaart. Op donderdag avond 23 januari is er nog een informatie avond voor
jongeren. Hierover later meer!

Donderdag 16 januari: Alphacursus ‘Is er meer ?’ (Informatie avond)
Plaats: “De Kapelaan”. Tijd: 20.00 – tot 22.00 uur (geen maaltijd)
Begeleiding: Fons van der Linden Aanmelden: geloofscentrum@hnpz.nl
Zaterdag 18 januari: Aktie Kerkbalans 2020 en Inluidmoment
Samen met de leden van de protestantse gemeenschap luiden we de actie weer
in. Om 12.15 uur bent u van harte welkom in “De Kapelaan”. Met name de trouwe
lopers van vorige jaren nodigen we van harte uit. U verdient het om gezien te
worden. Er is een inspirerende lezing, er is muziek en daarna in de kerk nog
orgelspel. Om 13.00 uur luiden in Zoetermeer alle kerkklokken. Na een
eenvoudige lunch zullen de enveloppen kunnen worden meegenomen ter
verspreiding. Ik hoop dat we ook dit jaar weer kunnen laten zien, dat we een
enthousiaste gemeenschap zijn, die bereid is om "te lopen voor de parochie". Uw
penningmeester, Peter Albers
Zaterdag 18 januari: 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.
Om ruimte te maken in het Schuurtje zullen op deze zaterdag alle spullen
met 50% korting te koop worden aangeboden!!!!!!!
Misintenties:
Dinsdag 14 januari: lev. en overl. fam. Lexmond-Duivesteijn; voor Anne die
jarig is
Woensdag 15 januari: lev. en overl. fam. Lexmond-Duivesteijn; voor de zielen
in het vagevuur
Donderdag 16 januari: Fien Wijnen-Graafsma; lev. en overl. fam. LexmondDuivesteijn; Anne Posthumus; voor Merel die jarig is; Ruud Speckens
Vrijdag 17 januari: lev. en overl. fam. Lexmond-Duivesteijn
Zondag 19 januari: Anthonius Houtman en Johanna Houtman-de Brabander;
Agnes van Winden; Frédérique Boekema; Jan Tilburg; Chris Elbers; lev. en overl.
fam. Lexmond-Duivesteijn; Cornelis van Steekelenburg; Gerardus Houtman;
Martina Moers-Ruigt

Overleden parochianen:

Frederik Anton Kunkeler

Vieringen:
Maandag 13 januari:
Nicolaas
09.00-16.00 u Mariaportaal open
Nicolaas
15.30 u
Rozenhoedje bidden in het Mariaportaal
Dinsdag 14 januari:
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
Genesareth
19.00 u
Vesper met communieviering
Woensdag 15 januari:
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 16 januari:
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
Woord-Communie: F.v.d.Linden
Nicolaas
15.30 u
Rozenhoedje bidden in het Mariaportaal
Vrijdag 17 januari: H. Antonius, abt
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 18 januari:
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
Nicolaas
17.00 u
Woord-Communie: Diaken J. Schat
Zondag 19 januari:
Nicolaas
09.00 u
Woord-Communie: T.Posthumus
Doortocht
10.30 u
Oecumenische viering in de Tabor; zie Tabor
Genesareth
10.30 u
Oecumenische viering; E.Feijen; C.Kapteijn
Tabor
10.30 u
Oecumenische viering; R.v.Berkel; N.de Lange;
R.ten Hoopen; Cantabor; Melodia; event. zangers Ichtus en Doortocht; cr; kwd
Nicolaas
10.30 u !!
Woord-Communie: T.Vermeulen; Caecilia; cr;
zondag van de eenheid; Afsluiting om 11.30 u in de Oude Kerk
Wijngaard
10.30 u
Oecumenische viering in de Regenboog
Genesareth
14.00 u
Indonesische viering; voorganger KKI
Kerk open om 13.00 u

