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 9 februari t/m 16 februari 2020
Vieringen op
Nicolaas
Doortocht
Genesareth
Tabor
Nicolaas
Wijngaard

Zondag 9 februari:
09.00 u
Woord-Communie:
10.30 u
Woord-Communie:
10.30 u
Woord-Communie:
10.30 u
Woord-Communie:
11.00 u
Eucharistie: vicaris
11.30 u
Woord-Communie:

nr. 06

R.v.Berkel
F.v.d.Linden
H.Bonnet
P.v.Rooijen; Melodia; gezinsv.
van Deelen
E.Feijen; Sonore

Eerste lezing: Jesaja 58, 7-10
Tweede lezing: 1 Korintiërs 2, 1-5
Evangelie: Matteüs 5, 13-16
De profeet Jesaja maant ons om oog te hebben voor mensen die tekort komen,
want als wij hun datgene geven wat zij nodig hebben, zal God zelf in ons aan het
licht komen. Paulus schrijft over de wijsheid die van een andere orde is dan wij
gewoon zijn, namelijk een wijsheid die op het kruis van Christus steunt. In het
evangelie horen wij Jezus zeggen dat we erop moeten letten dat ons zout krachtig
blijft en dat we trouw blijven aan Hem en aan onze talenten en kwaliteiten.

Opbrengst collecten in de afgelopen week € 1.538,61 (Hartelijk dank)

Vrijwilliger als kerkwacht in de Nicolaaskerk of bij de viering in het
verpleeghuis Vivaldi. Misschien iets voor u?
Zowel dames als heren zijn voor beide activiteiten van harte welkom. Als kerkwacht draagt men, momenteel éénmaal in de 7 weken, zorg voor toezicht tijdens
de openstelling van de kerk op zaterdagmiddag van 14.00 uur tot 15.15 uur.
In Vivaldi is er elke 2e zaterdag van de maand een viering. Voor de viering zijn de
vrijwilligers om 9.45 uur aanwezig om de bewoners op te halen. Na afloop van de
viering brengen we de bewoners weer terug naar hun kamers en drinken wij met
elkaar nog gezellig een kop koffie. Heeft u tijd en spreekt één van deze activiteiten u aan, neem dan contact op met Joke van Egmond, tel; 079-3163194 of
06 44078070; email; jokevanegmond@hetnet.nl
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 om 15.30 u 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.
De Kerk-omroep in de Nicolaaskerk
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 kerk-omroep, dan kunt u contact
opnemen met Marcel Legtenberg (legtenberg@casema.nl).
Dinsdag 11 februari: Psalm 23
Een vertrouwde psalm waarvan enkele zinnen, wel of niet gezongen, bij veel
mensen in het geheugen gekerfd staan. Wat zegt deze psalm over ons eigen
leven? Aan de hand van de psalmtekst gaan we hier dieper op in. Hoe zou ik
vanuit mijn geloof en wat ik meemaak in mijn leven zelf woorden geven als ik
zeg: ‘Mijn Herder is de Heer.’
Plaats: “De Kapelaan”. Tijd: 19.30-21.30 u Begeleiding: Diaken R. van Berkel
Zaterdag 15 februari: 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 17 februari: 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 19 februari: 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
VOOR IN DE AGENDA:
BEDEVAART NAAR BEAURAING:
Vrijdag 15 t/m maandag 18 mei 2020
Inlichtingen bij: mevr. Els Devilee-Amse Tel. 079-3310730
Zaterdag 12 t/m dinsdag 15 september 2020
Inlichtingen bij: mevr. Elly van Niel-Trossel Tel. 06-17322245
(in september is zorg aanwezig)
Prijs € 305,00
Toeslag 1 persoonskamer met douche en toilet € 35,00

Misintenties:
Dinsdag 11 februari: lev. en overl. fam. Lexmond-Duivesteijn; oma de Wijn;
Elly van Tuijl
Woensdag 12 februari: lev. en overl. fam. Lexmond-Duivesteijn
Donderdag 13 februari: lev. en overl. fam. Lexmond-Duivesteijn
Vrijdag 14 februari: Nol van Zoelen; lev. en overl. fam. Lexmond-Duivesteijn
Zaterdag 15 februari: jaargetijde voor: pastor Cees Schut; Agnes van Winden;
Frederik Johannes Karreman; Jacques Pannebakker; Elisabeth Unverwerth
Zondag 16 februari: Agnes van Winden en overl. fam.; Frédérique Boekema;
Jan Tilburg; Chris Elbers; lev. en overl. fam. Lexmond-Duivesteijn; Anne
Posthumus; Martina Moers-Ruigt; Antonius Houtman en Johanna Houtman-de
Brabander; voor Floor die jarig is; Henk van Grol en Tiny van Grol-Vleeskens;
Diny Nijmeijer

Vieringen:
Maandag 10 februari: H. Scholastica, maagd
Nicolaas
09.00-16.00 u Mariaportaal open
Nicolaas
15.30 u
Rozenhoedje bidden in het Mariaportaal
Dinsdag 11 februari:
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 12 februari:
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 februari:
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-Communie: F.v.d.Linden
Nicolaas
15.30 u
Rozenhoedje bidden in het Mariaportaal
Vrijdag 14 februari: HH. Cyrillus, monnik en Methodius bisschop, patronen
van Europa
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 15 februari:
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
Nicolaas
15.30 u
Rozenhoedje bidden in het Mariaportaal
Tabor
16.00 u
Rozenkransgebed
Nicolaas
17.00 u
Woord-Communie: R.v.Berkel
Zondag 16 februari:
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

Eucharistie: J.v.d.Bie
Woord-Communie: H.Randshuizen
Woord-Communie: H.Bonnet; Magnifique
Woord-Communie: R.v.Berkel
Woord-Communie: T.Vermeulen; Caecilia
Eucharistie: J.v.d.Bie
Indonesische viering; voorganger KKI
Kerk open om 13.00 u

