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 23 juni t/m 30 juni 2019
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Sacramentsdag - Heilig Sacrament van het
lichaam en bloed van Christus
Hoogfeest
Eucharistie: K. van Vliet / R. van Berkel
Woord-Communie: W. van Wieringen; Cantorgroep
Woord-Communie: H. Bonnet
Woord-Communie: R. van Berkel
Woord-Communie: P. Albers; KWD *
Eucharistie: K. van Vliet
EHC
Taizé-viering

* Reli-winkeltje
Lezingen
1e lezing: Genesis 14, 18-20
2e lezing: 1 Korintiërs 1, 23-26
Evangelie: Lucas 9, 1b-17
Abram biedt Melchisedek brood en wijn, waarop deze een zege uitspreekt. Hij is
priester van de Allerhoogste God in Salem, dat met het latere Jeruzalem
geïdentificeerd wordt. Paulus schrijft in zijn brief aan de christenen van Korinthe
hoe hij van de Heer zelf de overlevering van het Laatste Avondmaal ontving. We
herkennen de woorden die nu in iedere mis door de priester worden
uitgesproken. In het evangelie horen wij het bekende verhaal over de vijf broden
en de twee vissen. Er is genoeg voor iedereen!
Opbrengst collecten in de afgelopen week € 2.575,94 (Hartelijk dank)

Zondag 23 juni: Jubileumconcert Magnifique
Iedere maand verzorgt het trio Magnifique de muziek tijdens een viering in de
Genesarethkerk. Trio Magnifique is een zanggroep bestaande uit Gerda Masselink
(sopraan), Ramon van Hove (bas/bariton) en Arjan Vlek (pianist). Dit jaar
bestaat Magnifique vijf jaar. Dit wordt gevierd met een jubileumconcert, waarbij
aan u een gevarieerd programma wordt geboden, met bekende liederen uit het
vaste repertoire en ook nieuwe stukken, waarvan enkele vierstemmig. Voor dit
concert zijn solisten uitgenodigd voor de vierstemmige zang en voor
instrumentale intermezzo’s.
In de pauze is er koffie en thee en na afloop wordt u een hapje en een drankje
aangeboden. Ook is er gelegenheid tot het geven van een vrijwillige bijdrage, die
bestemd is voor de PCI (afdeling Zoetermeer). Van harte welkom!
Het concert vindt plaats op zondag 23 juni 2019 van 14:00 tot 17:00 uur in de
Genesareth. Toegang is gratis.
Vooruitblikkend
Op zaterdag 6 juli is er geen biecht horen. Wanneer u het sacrament van
Boete en Verzoening wilt ontvangen, kunt u zich altijd telefonisch of per mail
melden bij het parochiebureau. Een van de priesters neemt dan contact met u
op.
Zaterdag 6 juli: presentatie advies toekomst Nicolaasparochie
Zaterdag 6 juli presenteert de projectgroep het advies dat zij gaat uitbrengen
aan parochiebestuur en pastoraal team.
Witte Donderdag 2018 kwam de visienota van bestuur en team uit, een
projectgroep ging aan de slag om tekst en toekomst bij elkaar te brengen.
Daarna is er veel gebeurd: bijeenkomsten waar ook angsten en verdriet werden
gedeeld, werkgroepen die deelaspecten gingen onderzoeken en uitwerken, een
tussenrapportage in februari 2019. De nota maakte veel los binnen de parochie,
en maakte ook energie vrij.
De laatste fase is nu aangebroken: de projectgroep gaat adviseren.
En u kunt dat advies horen op zaterdag 6 juli a.s., om 10.00 uur in de Kapelaan.
Voor het informatieve deel wordt driekwartier uitgetrokken, daarna is er tot
11.30 uur gelegenheid om elkaar te ontmoeten.
Dinsdag 9 juli: Spirituele wandeling in het Westerpark
Met behulp het spel ‘Open Kaart’(KRO de Wandeling) wordt een ieder uitgedaagd
om al wandelend na te denken over de vraag die de kaart hem of haar stelt. We
zullen hier stukken in stilte wandelen en stukken twee aan twee in gesprek gaan.
Onderweg laten ons inspireren door de natuur van het Westerpark.
De afstand van de wandeling is ongeveer 6 à 7 km.
Zorg voor goede wandelschoenen, drinken en proviand voor onderweg en
afhankelijk van het weer een paraplu of zonnebrand.
Plaats: We verzamelen op het terras bij de Bowling. Vandaar wandelen we door
het Westerpark.
Tijd: 13.30 - +16.00 uur.
Begeleiding: Ella Feijen, pastoraal werker.
Anmelden: geloofscentrum@hnpz.nl

Woensdag 10 juli: Spiritueel Rondje Dobbeplas
Een spirituele wandeling speciaal bedoeld voor hen die de grote
afstanden niet meer lopen, wat slechter ter been zijn of een hulpmiddel
nodig hebben zoals een rollator, wandelstok, rolstoel of scootmobiel.
Met behulp van het spel ‘Open Kaart’(KRO de Wandeling) wordt een ieder
uitgedaagd om al wandelend of rustend op een bankje aan de Dobbeplas na te
denken over de vraag die de kaart hem of haar stelt. We zullen zowel in stilte
wandelen als twee aan twee in gesprek gaan.
Plaats: We verzamelen bij de Kapelaan bij een kopje koffie of thee. Het zal het
vertrekpunt en aankomst zijn van ons spiritueel rondje Dobbeplas.
Tijd: 10.00 – 11.30 uur.
Begeleiding: Ella Feijen, pastoraal werker.
Aanmelden via geloofscentrum@hnpz.nl
De Lourdesbedevaart van 25 – 30 april 2020 leeft behoorlijk in de parochie.
In welke kerk ik ook kom, overal wordt er wel over gesproken en krijg ik hier
vragen over. Op dit moment kunt u het vóór Inschrijf formulier invullen. Dit
betekent dat u de intentie aangeeft om mee te gaan, dit nog zonder de kosten te
weten. Binnenkort worden alle tarieven bekent en begint de officiële
inschrijving. Iedereen die het vóór inschrijf formulier heeft ingevuld wordt daarna
gebeld om te vragen of de inschrijving definitief gemaakt mag worden. IN de
eerste weken hebben 20 parochianen het vóór inschrijf formulier al ingevuld.
Gaat u ook met ons mee? Meld u dan snel aan want…. Als het vliegtuig vol is…..
bent u te laat …
Misintenties:
Dinsdag 25 juni: Levende en overleden familie Lexmond-Duivesteijn; Sidonie
Speckens-Klijberg
Woensdag 26 juni: Levende en overleden familie Lexmond-Duivesteijn;
Donderdag 27 juni: Levende en overleden familie Lexmond-Duivesteijn; Ruud
Speckens
Vrijdag 28 juni: Levende en overleden familie Lexmond-Duivesteijn;
Zondag 30 juni: Levende en overleden familie Lexmond-Duivesteijn; Johannes
Rotteveel; Henk Romijn; Wim Nieuwendijk; Agnes van Winden; Henricus
Doodeman

Overleden parochianen:

Maria (Ria) van Kampen-Storre

Vieringen:
Maandag 24 juni: Geboortedag van de H. Johannes de Doper
Nicolaas
09.00-16.00 u Mariaportaal open
Nicolaas
15.30 u
Rozenhoedje bidden in het Mariaportaal
Dinsdag 25 juni:
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 26 juni:
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 27 juni:
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 28 juni: H. Hart van Jezus
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 29 juni: HH. Petrus en Paulus, apostelen
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 30 juni:
Nicolaas
09.00
Doortocht
10.30
Genesareth
10.30
Tabor
10.30
Nicolaas
11.00
Wijngaard
11.30
Genesareth
14.00
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Eucharistie: K. van Vliet
Woord-Communie: R. van Berkel; Praise
Woord-Communie: E. Feijen; Magnifique
Woord-Communie: M. Vermeulen
Eucharistie: K. van Vliet; Cantorij; KWD
Woord-Communie: P. van Rooijen
Indonesische viering KKI; eigen voorganger

