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 6 oktober t/m 13 oktober 2019
Vieringen op
Nicolaas
Doortocht
Genesareth
Tabor
Nicolaas
Wijngaard
Nicolaas

nr. 41

Zondag 6 oktober:
09.00 u
Woord-Communie: E. Feijen
10.30 u
Woord-Communie: E. Feijen; Cantorclub
10.30 u
Eucharistie: T. Thomassen
10.30 u
Woord-Communie: P van Rooijen;
ouderenviering; Cantabor
11.00 u
Eucharistie: J. vd Bie; Incanto
11.30 u
Woord- en gebed: werkgroep woord en gebed
15.30 u
Rozenhoedje bidden in het Mariaportaal

Lezingen
Eerste lezing: Habakuk 1, 2-3.2, 2-4
Tweede lezing: 2 Timoteüs 1, 6-8.13
Evangelie: Lucas 17, 5-10
Habakuk is een van de kleine profeten. Ze heten klein omdat de lengte van hun
teksten in vergelijking met die van de anderen een stuk korter is. Hij schrijft
teksten die op de profeet Jeremia lijken. Ook vinden we de echo’s van de
Psalmist: ‘Hoe lang nog Heer? In de tweede lezing horen we hoe Paulus als het
ware zijn testament schrijft. Een sterk geloof en onvoorwaardelijke trouw. In het
evangelie lezen we dat ook apostelen wanhopig kunnen zijn. Juist zij vragen om
meer geloof en vertrouwen aan Jezus.

Opbrengst collecten in de afgelopen week € 1.488,00 (Hartelijk dank)

Nieuw adres van Pastor van Vliet in Brussel voor ieder beschikbaar
Wanneer u het nieuwe adres van Pastor van Vliet in Brussel wilt weten, kunt u
dat aanvragen bij het parochiebureau, per mail, telefonisch of mondeling.

Reli-winkeltje
Heeft u interesse in een noveenkaars, rozenkrans, kinderbijbel of een
presentje voor de decembermaand? Kijk eens in de vitrinekast, waar een
beperkte uitstalling staat. We proberen regelmatig nieuwe artikelen in te kopen,
Maar zoekt u iets specifieks dan gaan wij voor u op zoek. De 2de en 4de zondag
in de maand is het Reli-winkeltje open na de viering van 11.00 uur.
Een kaartje met de openingsdata staat in de vitrinekast.
Zondag 6 oktober: Nicolaaspenning
Bij de startviering op 8 september is de Nicolaaspenning uitgereikt aan Wilien
van Wieringen. Door omstandigheden kon de andere kandidaat toen niet
aanwezig zijn. Daarom vindt dit nu plaats in de viering van 11.00 uur in de
Nicolaaskerk op 6 oktober.
Donderdag 10 oktober: 1e bijeenkomst Als kinderen andere wegen gaan
Op drie bijeenkomsten willen we met elkaar in gesprek gaan over (klein)kinderen
die niet meer geloven, of niet (meer) naar de kerk gaan. Voor (groot)ouders kan
dit van alles oproepen. Verdriet, twijfel aan de eigen opvoeding, of vragen over
het eigen geloof.
De eerste keer maken we kennis en willen we met elkaar nadenken over onze
eigen geloofsweg. Daarna kijken we hoe onze (stief/pleeg/klein)kinderen op deze
weg een plek hebben. De inhoud van de volgende bijeenkomsten bepalen we
met elkaar. Voor de opzet van deze bijeenkomsten wordt gebruik gemaakt van
het boek ‘’Als kinderen andere wegen gaan’’ van Margriet van der Kooi en Wim
ter Horst. Dit is een heel toegankelijk boek, maar voor het volgen van de
bijeenkomsten is aanschaf niet noodzakelijk.
Waar
: De Kapelaan
Wanneer
: 10, 24 en 31 oktober
Tijd
: 10 – 11.30 uur
Begeleiding : Willien van Wieringen
Aanmelden
: Geloofscentrum@hnpz.nl
Zaterdag 12 oktober: ROMMELMARKT IN DE GENESARETHKERK
Van 10 tot 16.00 uur wordt in samenwerking met de Oase een Rommelmarkt
georganiseerd. De opbrengst is bestemd voor het weeshuis Peduli Anak op
Lombok dat vorig jaar ingestort na aardbevingen. Een belangrijk deel van het
complex is daar inmiddels hersteld, maar financiële hulp is nog steeds dringend
gewenst. Heeft U goede en verkoopbare spullen of prijsjes voor de loterij, die u
voor dit doel wilt afstaan, dan kunt u deze op vrijdag 11 oktober tussen 15.00 en
20.00 uur bij de Genesarethkerk inleveren. Natuurlijk bent u op zaterdag 12
oktober van harte welkom! U steunt zo’n project toch ook ?
Donderdag 24 oktober: Bijeenkomst Als kinderen andere wegen gaan
Op drie bijeenkomsten willen we met elkaar in gesprek gaan over (klein)kinderen
die niet meer geloven, of niet (meer) naar de kerk gaan. Voor (groot)ouders kan
dit van alles oproepen. Verdriet, twijfel aan de eigen opvoeding, of vragen over
het eigen geloof. De eerste keer maken we kennis en willen we met elkaar
nadenken over onze eigen geloofsweg. Daarna kijken we hoe onze
(stief/pleeg/klein)kinderen op deze weg een plek hebben. De inhoud van de
volgende bijeenkomsten bepalen we met elkaar. Voor de opzet van deze bijeenkomsten wordt gebruik gemaakt van het boek ‘’Als kinderen andere wegen gaan’’

van Margriet van der Kooi en Wim ter Horst. Dit is een heel toegankelijk boek,
maar voor het volgen van de bijeenkomsten is aanschaf niet noodzakelijk.
Waar
: De Kapelaan
Wanneer
: 24 en 31 oktober
Tijd
: 10 – 11.30 uur
Begeleiding : Willien van Wieringen
Aanmelden
: Geloofscentrum@hnpz.nl
Lourdes Nieuwsflits 2: In deze tweede Lourdes Nieuwsflits brengen we u weer
op de hoogte van de laatste stand van zaken.
Ondertussen hebben 40 parochianen zich aangemeld voor de Lourdes bedevaart.
Dit aantal is geteld aan de hand van de door ons ontvangen formulieren. Hierbij
zijn dus nog niet alle vrijwilligers meegeteld van ons en van de VNB.
Ook kunnen wij u melden dat wij, zoals het er nu uitziet, twee artsen uit onze
parochie hebben gevonden die meegaan met onze bedevaart. Deze belangrijke
functie is daarmee ingevuld.
In iedere vicariaat kerk liggen de folder en de aanmeldkaart van onze parochie
bedevaart. Mocht u nog vragen hebben, stel dan uw vragen aan de leden van het
kernteam die regelmatig in de kerken aanwezig zijn, of stuur uw vraag naar het
speciale Lourdes mailadres. hnpzlourdes@gmail.com.

Misintenties:
Dinsdag 8 oktober: lev. en overl. fam. Lexmond-Duivesteijn; Ruud Speckens
Woensdag 9 oktober: lev. en overl. fam. Lexmond-Duivesteijn
Donderdag 10 oktober: Betty Looije-Broers; Dirk Looije; lev. en overl. fam.
Lexmond-Duivesteijn; voor de zielen in het vagevuur
Vrijdag 11 oktober: lev. en overl. fam. Lexmond-Duivesteijn; voor de zielen in
het vagevuur
Zondag 13 oktober: An en Andries van der Zee; lev. en overl. fam. LexmondDuivesteijn; Agnes van Winden; Henricus Doodeman; overl. ouders Sebel-van
Es; Frederique Boekema; Elisabeth van den Berg-van Batum; Tiny Moers

Overleden parochianen:

Johannes Marcel Maria van Geffen
Alida Cornelia Maria van Putten-Persoon

Vieringen:
Maandag 7 oktober: Heilige Maagd Maria van de Rozenkrans
Nicolaas
09.00-16.00 u Mariaportaal open
Nicolaas
15.30 u
Rozenhoedje bidden in het Mariaportaal
Dinsdag 8 oktober:
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 9
De Kapelaan
De Kapelaan
Nicolaas
Nicolaas

oktober:
08.30 u
Lauden
09.00 u
Woord-Communie
09.00-16.00 u Mariaportaal open
15.30 u
Rozenhoedje bidden in het Mariaportaal

Donderdag 10 oktober:
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: F.v.d.Linden
Nicolaas
15.30 u
Rozenhoedje bidden in het Mariaportaal
Vrijdag 11 oktober:
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 12 oktober:
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 13 oktober:
Nicolaas
09.00 u
Doortocht
10.30 u
Genesareth
10.30 u
Tabor
10.30 u
Nicolaas
Wijngaard

11.00 u
11.30 u

Eucharistie: J.v.d.Bie
Woord-Communie: R.v.Berkel; Cantorgroep
Woord-Communie: G.Masselink
Woord-Communie: E.Feijen; Melodia;
gezinsviering
Eucharistie: J. vd Bie
Woord-Communie: P.Albers

