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 14 oktober t/m 21 oktober 2018
Vieringen op
Nicolaas
Genesareth
Doortocht
Tabor
Nicolaas
Wijngaard

nr. 42

zondag 14 oktober:
09.00 u
Eucharistie: K. van Vliet
10.30 u
Woord-Communie: G. Masselink
10.30 u
Woord-Communie: H. Randshuizen; Cantor
10.30 u
Woord-Communie: M. Vermeulen; Melodia;
KWD, Cr.; gezinsviering
11.00 u
Woord-Communie: R. van Berkel; Incanto
11.30 u
Eucharistie: K. van Vliet

Lezingen
Eerste lezing: Wijsheid 7, 7-11
Tweede lezing: Hebreeën 4, 12-13
Evangelie: Marcus 10, 17-30
In het boek Wijsheid wordt ons gezegd dat wijsheid het kostbaarste is dat wij
kunnen bezitten en dat wij dat kunnen verkrijgen door te bidden. De apostel
Paulus zegt ons dat God dwars door ons heen ziet. Als wij ons in de Schrift
verdiepen, zullen we de waarheid omtrent onszelf steeds beter leren kennen.
In het evangelie leert de Heer ons wat werkelijk van waarde is en naarmate we
ons meer prijsgeven aan Gods wil, zullen we steeds meer het ware geluk
proeven.
Opbrengst collecten in de afgelopen week € 1.727,20 (hartelijk dank)

Wijziging Openingstijden Parochiebureau structureel
Vanaf 17 oktober a.s. worden de openingstijden van het parochiebureau
structureel aangepast. Het bureau is open op maandag, dinsdag,
donderdag en vrijdag.
Op woensdag zijn we gesloten. U kunt op deze ochtend het parochiebureau
ook niet telefonisch bereiken. Het mobiele nummer is uitsluitend voor
uitvaarten, ziekenzalvingen en in het geval van pastorale nood.

Woensdag 17 oktober: koffietent van het Nicolaasproject
10.15-12 uur creativiteit met Monique, in het Middin gebouw, Schiebroekstraat 1.
Woensdag 17 oktober: in gesprek met grootouders in de Genesarethkerk
Als grootouder speel je vaak een grote rol in het leven van je kleinkinderen.
Tijdens een bijeenkomst Opvoeden Samen Aanpakken gaan grootouders onder
leiding van een gespreksleider met elkaar in gesprek over dit onderwerp.
Plaats: Genesarethkerk
Tijd: 10:00 tot 11:30 uur
Info: Wendy Moerman, T: 06-80055583, wendy@stichtingpiezo.nl
Donderdag 18 oktober: lezing over St Egidio
Sant'Egidio (Sint Egidiusgemeenschap) is een lekenbeweging die in 1968 in Rome
is ontstaan. Kenmerkend voor de spiritualiteit van Sant'Egidio is het samengaan
van het luisteren naar het evangelie en de inzet voor de armen. Op internationaal
vlak zet Sant'Egidio zich in voor oecumenische en de interreligieuze dialoog, voor
de vrede en verzoening tussen godsdiensten, volkeren en culturen.
Plaats: “De Kapelaan”, Nicolaasplein 2
Tijd: 20.00 – 21.30 uur
Gastspreker: Corina van der Loos van de Sint Egidiusgemeenschap.
Begeleiding: pastoor Jaap van der Bie Aanmelden: geloofscentrum@hnpz.nl
Zaterdag 20 oktober: het Schuurtje van Vincentius
Het Schuurtje is weer open van 09.00 tot 15.00u in de Plesmanstraat 7-8,
Zoetermeer. De opbrengst van de verkopen komt ten goede aan het sociale werk
van de Vincentiusvereniging in Zoetermeer. Bruikbare spullen, schone en hele
kleding en oud papier kunt u brengen op de verkoopdag. Dat kan ook elke
maandag van 13.00 tot 16.00u. 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.
Vooruitblikkend
Dinsdag 23 oktober: ontmoetingsmaaltijd van het Nicolaasproject
Vanaf 17.30u ben u weer van harte welkom voor een ontmoetingsmaaltijd in het
gebouw van WZH in Oosterheem. De maaltijd begint rond 18 uur. De maaltijdsoep, broodjes en een toetje wordt dit keer verzorgd door onze nieuwe Diaken
Ronald van Berkel met assistentie van Helma Santbergen. Een unieke kans om
met Ronald op een andere manier kennis te maken.
De kosten van de maaltijd zijn €5 (zoetermeerpas €3,50). Glas wijn €1 en
limonade €0,50. Koffie en thee gratis. U kunt zich opgeven uitsluitend via de mail
op Nicolaasproject@hnpz.nl en uiterlijk op zaterdag 20 oktober a.s.
Woensdag 24 oktober: het werk van de PCI - hulp aan mensen in nood
De PCI biedt hulp aan mensen in nood vanuit de R.K. Kerk in Zoetermeer.
Deze avond zal de werkwijze uitgelegd worden, zullen (anonieme) voorbeelden
worden besproken en zal gekeken worden naar de manier waarop andere PCI-en
in het land hulp bieden.
Plaats: “De Kapelaan”, Nicolaasplein 2.
Tijd: 20.00 tot 21.30 uur
Begeleiding: bestuur PCI H. Nicolaas Aanmelden: geloofscentrum@hnpz.nl

Donderdag 25 oktober: informatieavond voor Kerktoetreders
Ieder jaar zijn er zo’n 8 á 12 personen die graag katholiek willen worden.
Door bepaalde ervaringen of ontmoetingen hebben zij de waarde van het
persoonlijke contact met God of van de verbondenheid met de RK Kerk leren
kennen. Soms gaat het om volwassenen die graag gedoopt willen worden of het
Vormsel willen ontvangen. Soms gaat het om protestanten die graag katholiek
willen worden. Voor hen allen is er een informatieavond.
Plaats: “De Kapelaan”, Nicolaasplein 2.
Tijd: vanaf 20.00 uur
Aanmelden: pastor Van Vliet c.vanvliet@hnpz.nl of een van de andere pastores.
Zaterdag 27 oktober: Vrijwilligersfeest in “De Kapelaan”
Zoals reeds aangekondigd willen wij al onze vrijwilligers in wat kleinere groepen
bedanken. Na een eerste geslaagde middag nodigen wij nu alle
vrijwilligers uit die actief zijn in het ouderen- en ziekenbezoek. Ook als
u bij de vorige groep was uitgenodigd maar die dag verhinderd was,
bent u van harte welkom. Was u bij de vorige groep aanwezig en maakt
u ook deel uit van het ouderen- en ziekenbezoek werk, dan bent u weer
van harte welkom. U bent welkom van 14.00 uur - 17.00 uur. U bent hierbij
van harte uitgenodigd en u begrijpt het al....in verband met de drankjes en de
hapjes wel even laten weten dat u komt. Hoort zegt het voort….. Aanmelden
kan via vrijwilligers@hnpz.nl . Of even bellen met het Parochiebureau.
Wij zien uit naar uw komst.
Pastoraal Team en Parochiebestuur.

Misintenties
Dinsdag 16 oktober:

Ruud Speckens

Woensdag 17 oktober:

voor bevrijding

Zaterdag 20 en zondag 21 oktober: pastor Jos Schoenmakers; jaargetijde
Maria van Asperen-Welling; jaargetijde Arnolda Boeije-van Olden; jaargetijde
Jacques Vos; jaargetijde Dina Ziegler-van Oene; jaargetijde Leo Tervooren;
jaargetijde Filomena Stomp-Koot; pastor Jos Schoenmakers; Anthonius Houtman
en Johanna Houtman-de Brabander; Henk Houtman en Suze Houtman-de Vree;
Martina Moers-Ruigt; ter nagedachtenis Igor v. Weissenbruch; Johannes Wendel
en Irene Crone; Simon Scholten; Hendrika Johanna Santpoort-Verhoek; Paolo
Brai; Maria van Asperen-Welling; Wilhelmus Gerardus Kemperman; Wilhelmina
van Rijswijk; Nicolaas van Schie; voor Cor van de Vijver; Janus Rademaker; in
liefde gedenken wij onze ouders/grootouders Hans van unnik en Elly van Unnikde Jong en overige overleden dierbaren; pastor Kees Schut; overleden ouders
Vollebregt-Beijersbergen van Henegouwen; Geertruida Lexmond-Duivesteijn.

Overleden parochianen:

Gertraud Anna Ruperta Vos-Wolte

Vieringen:
Maandag 15 oktober: H. Teresia van Jezus, maagd en kerklerares
Nicolaas
09.00-16.00 u Mariaportaal open
Nicolaas
15.30 u
Rozenhoedje bidden
Dinsdag 16 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 17 oktober: H. Ignatius van Antiochië, bisschop en martelaar
De Kapelaan 08.30 u
Lauden
De Kapelaan 09.00 u
Eucharistieviering
Nicolaas
09.00-16.00 u Mariaportaal open
Nicolaas
15.30 u
Rozenhoedje bidden in het Mariaportaal
Donderdag 18 oktober: H. Lucas, evangelist
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
Nicolaas
15.30 u
Rozenhoedje bidden in het Mariaportaal
Vrijdag 19 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
Zaterdag 20 oktober:
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
Nicolaaskerk 17.00 u
Eucharistie: J.v.d.Bie
Zondag 21 oktober:
Nicolaas
09.00-16.00 u Mariaportaal open
Nicolaas
09.00 u
Eucharistie: J. v.d. Bie
Genesareth
10.30 u
Woord-Communie: N. Andriessen; Magnifique
Doortocht
10.30 u
Eucharistie: J. v.d. Bie; Cantorgroep
Tabor
10.30 u
Woord-Communie: F. v.d. Linden; KWD, Cr.
Nicolaas
11.00 u
Eucharistie: K. van Vliet; Cantorij; Cr.; géén KWD
Wijngaard
11.30 u
Woord-Communie: R. van Berkel; Sonore

Genesareth

13.30 u

Indonesische viering

Nicolaas

15.30 u

Rozenhoedje bidden

