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 20 oktober t/m 27 oktober 2019
Vieringen op
Nicolaas
Doortocht
Genesareth
Tabor
Nicolaas
Wijngaard
Genesareth

nr. 43

Zondag 20 oktober:
09.00 u
Eucharistie: J.v.d.Bie
10.30 u
Woord-Communie: F.v.d.Linden; Doortochtkoor
10.30 u
Woord-Communie: R.v.Berkel; Magnifique
10.30 u
Eucharistie: J.v.d.Bie;
11.00 u
Woord-Communie: T.Vermeulen; Caecilia; cr
11.30 u
Woord-Communie: P.v.Rooijen
14.00 u
Indonesische dienst: KKI (13.00 u kerk open)

Lezingen
Eerste lezing: Exodus 17, 8-13
Tweede lezing: 2 Timoteüs 3, 14-4, 2
Evangelie: Lucas 18, 1-8
In de eerste lezing horen we dat Mozes zonder ophouden bidt totdat de
geestelijke strijd gewonnen is. Paulus leert ons dat wij moeten blijven bij de leer
die wij in geloof aanvaard hebben, en dat wij ons bewust moeten blijven wie aan
ons onderricht geeft. In het evangelie vertelt Jezus de parabel aan zijn leerlingen
over de kracht van het volgehouden gebed.

Opbrengst collecten in de afgelopen week € 1.340,09 (Hartelijk dank)

Wijziging beschikbaarheid pastoor van der Bie
In december wordt pastoor van der Bie 68 jaar. In overleg met de bisschop zal
hij, vanwege zijn naderende emeritaat, met ingang van 1 januari 2020 nog
parttime (0,5 fte) werkzaam zijn in onze parochie. Dit houdt een herschikking in
van taken binnen het pastorale team.
Pastoor van der Bie zal de eindverantwoordelijke blijven. Het is de wens en het
voornemen van de bisschop om te voorzien in de vacature die hierdoor ontstaat.
U wordt op de hoogte gehouden over de voortgang hiervan.

Het feest van de Eerste Heilige Communie:
Vindt plaats volgend jaar mei in de Nicolaaskerk. Zit uw kind in groep 4 of 5 of is
het al 7 jaar, dan kan hij/zij worden aangemeld voor zijn/haar Eerste Heilige
Communie. Aanmelden vóór 15 november via communie@hnpz.nl .
In januari starten we met de voorbereiding van de communicanten.
Donderdag 24 oktober: Mariaviering Vincentiusvereniging
Traditiegetrouw organiseert de Vincentiusvereniging Zoetermeer in Oktober een
Mariaviering. Deze wordt in het bijzonder gehouden voor de oudere parochianen,
maar uiteraard is iedereen van harte welkom. De viering vindt plaats in de
Nicolaaskerk, aanvang 10.00 uur. Na afloop is er een gezellig samenzijn met een
kopje koffie of thee met wat lekkers in “De Kapelaan”. Voor vervoer en informatie kunt u terecht bij Joke van Egmond tel. 079-3163194 of 06 44078070.
Zondag 27 oktober: Om 10.30 uur laatste optreden Genesarethkoor
Het koor zal voor het laatst de viering in de Genesarethkerk opluisteren. Het koor
wordt opgeheven in verband met de geplande onttrekking van de Genesarethkerk aan de eredienst. De eucharistieviering krijgt een bijzondere muzikale
invulling. Samen met het jongerenkoor Praise zullen we de Misa kalibobo
neerlandica uitvoeren. Voorganger is pastor Koos Smits, die deze mis
oorspronkelijk heeft geschreven en gecomponeerd voor zijn parochianen in
Papoea-Nieuw-Guinea.
Maandag 28 oktober: 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
Dinsdag 29- en Woensdag 30 oktober:
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
Donderdag 31 oktober: Bijeenkomst Als kinderen andere wegen gaan
Ook op deze bijeenkomst willen we met elkaar in gesprek gaan over
(klein)kinderen die niet meer geloven, of niet (meer) naar de kerk gaan. 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”
Aanmelden : Geloofscentrum@hnpz.nl
Tijd
: 10 – 11.30 uur
Begeleiding : Willien van Wieringen
Donderdag 31 oktober: Don Bosco
Veel organisaties die zich inzetten voor het bevorderen van welzijn van
(maatschappelijk kwetsbare) jongeren laten zich inspireren door het leven en het
werk, in het bijzonder het jeugdwerk van de heilige Don Bosco. Wie was deze
heilige en hoe bijzonder was zijn werk voor de jongeren? Hoe inspireert Don

Bosco ook diaken Ronald van Berkel in zijn werk en inzet voor de jongeren in
onze parochie en ons bisdom?
Plaats: “De Kapelaan” Tijd: 19.30-21.30 uur
Begeleiding: diaken R. van Berkel Aanmelden: Geloofscentrum@hnpz.nl
Lourdes Nieuwsflits 3 Solidariteit gevraagd
In deze 3e Lourdes Nieuwsflits heeft de organisatie aan u een vraag. Wilt u
solidair zijn en een gift geven om het mensen die de Lourdes reis niet (geheel)
zelf kunnen betalen te ondersteunen? Wij werven fondsen hiervoor, maar hopen
ook op solidariteit in de parochie. Gaat u al mee en wilt u een ander ondersteunen? Gaat u niet mee maar u wilt het wel mogelijk maken voor een ander?
Wij ontvangen uw bijdrage graag!! Een bedrag als solidariteit met hen die het
niet zelf kunnen betalen. Op IBAN NL70 INGB 0000 0585 12 tnv Parochiebestuur
H. Nicolaas, onder vermelding van Solidair HNPZ Lourdes 2020, kunt u uw
bijdrage overmaken. Heeft u vragen over deze bedevaart? De leden van het
kernteam zijn regelmatig in de kerken aanwezig, of stuur uw vraag naar het
speciale Lourdes mailadres. hnpzlourdes@gmail.com.
Voor in de agenda:
Kloosterweekend: 29 november t/m 1 december 2019
Een weekend lang voegen wij ons aan de hand van het getijdengebed op
bescheiden wijze in het ritme van de kloosterlingen van de Abdij van Berne in
Berne Heeswijk.
Onder leiding van pastoor Jaap van der Bie en Ella Feijen.
Kosten €110,-- per persoon - Maximale groepsgrootte is 12 personen.
Aanmelden via het parochiebureau info@hnpz.nl
Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar dus meldt u snel aan.
Misintenties:
Dinsdag 22 oktober: Betty Looije-Broers; Dirk Looije; Ruud Speckens; Cor van
de Vijver; lev. en overl. fam. Lexmond-Duivesteijn
Woensdag 23 oktober: lev. en overl. fam. Lexmond-Duivesteijn
Donderdag 24 oktober: lev. en overl. fam. Lexmond-Duivesteijn
Vrijdag 25 oktober: lev. en overl. fam. Lexmond-Duivesteijn; voor de zielen in
het vagevuur
Zondag 27 oktober: Toos Rolvink; Johannes Bruines; Johannes Rotteveel;
lev. en overl. fam. Lexmond-Duivesteijn; Agnes van Winden; Matheus Mooijman;
Martina van Swieten-van Beek; Hendricus Maria Windmeijer; Frédérique
Boekema

Overleden parochianen:

Maria Gerarda van Wijk-ten Bosch

Vieringen:
Maandag 21 oktober:
Nicolaas
09.00-16.00 u Mariaportaal open
Nicolaas
15.30 u
Rozenhoedje bidden in het Mariaportaal
Dinsdag 22 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
Genesareth
19.00 u
Vesper met communieviering
Woensdag 23 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
Donderdag 24 oktober:
Nicolaas
10.00 u
Nicolaas
Doortocht
Nicolaas

Eucharistie: J.v.d.Bie; Mariaviering;
Vincentiusvereniging
09.00-16.00 u Mariaportaal open
10.00 u
Woord-Communieviering: F.v.d.Linden
15.30 u
Rozenhoedje bidden in het Mariaportaal

Vrijdag 25 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 26 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 27 oktober:
Nicolaas
09.00 u
Doortocht
10.30 u
Genesareth
10.30 u
Tabor
10.30 u
Nicolaas
11.00 u
Wijngaard
11.30 u
Wijngaard

19.30 u

Eucharistie: J.v.d.Bie
Woord-Communie: H.Randshuizen; Cantorgroep
Eucharistie: K.Smits; Genesarethkoor
Woord-Communie: P.v.Rooijen
Woord-Communie: T.Posthumus; Cantorij
Eucharistie: J.v.d.Bie; Rokkertjes;
Terugkomviering EHC
Taizé-viering

