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 13 oktober t/m 20 oktober 2019
Vieringen op
Nicolaas
Doortocht
Genesareth
Tabor
Nicolaas
Wijngaard
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Zondag 13 oktober:
09.00 u
Eucharistie: J.v.d.Bie
10.30 u
Woord-Communie: R.v.Berkel; Cantorgroep
10.30 u
Woord-Communie: G.Masselink
10.30 u
Woord-Communie: E.Feijen; Melodia;
gezinsviering
11.00 u
Eucharistie: J. vd Bie
11.30 u
Woord-Communie: P.Albers

Lezingen
Eerste lezing: 2 Koningen 5, 14-17
Tweede lezing: 2 Timoteüs 2, 8-13
Evangelie: Lucas 17, 11-19
In het boek Koningen horen we over een buitenlander die, onbekend met onze
God, toch bereid was naar Hem te luisteren. Om die reden werd hij boven zijn
verwachting verhoord en dat maakte hem uiterst dankbaar jegens God. De
apostel Paulus vertelt hoe goed God is. Dat zelfs als wij ontrouw zijn aan Hem, Hij
toch altijd trouw aan ons zal blijven. In het evangelie blijkt vandaag dat ook die
schijnbaar ver afstaan van de Heer, geraakt kunnen worden door Hem. En als ze
dat toelaten zullen ook zij de volle beloning ontvangen voor het geloof dat ze in
Hem durven te stellen,

Opbrengst collecten in de afgelopen week € 1.391,31 (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 eindverwoordelijke 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.
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.
Woensdag 16 oktober: Informatieavond
Worstelt u met de vraag of u ook katholiek wilt worden? Uit de vele
verhalen, die de afgelopen jaren met mij gedeeld zijn, hoor ik hoe verschillend de
vraag om katholiek te worden, of om als katholiek alsnog gevormd te worden zich
bij mensen aandient. Voor de één een intens verlangen, voor de ander een
vragend zoeken en nog niet weten. Wilt u meer informatie, een vrijblijvend
gesprek of wilt u zich aanmelden voor het traject om toe te treden tot de
katholieke kerk dat dit najaar begint, dan kunt u met mij contact opnemen:
e.feijen@hnpz.n
Plaats: in “De Kapelaan”, Nicolaasplein 2 Zoetermeer
Tijd: 19.30 uur
Zaterdag 19 oktober: Het Schuurtje van Vincentius
Open van 09.00 tot 15.00 in de Plesmanstraat 7-8, Zoetermeer. Er is een groot
aanbod van huishoudelijke artikelen, boeken, cd’s en dvd’s, meubels, lampen,
klokken, (kinder) kleding, speelgoed en audioapparatuur. 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 16.00.
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. De Vincentiusvereniging is op zoek naar
vrijwilligers voor het Schuurtje en de ouderenbezoekgroepen. Als u interesse heeft
kunt u zich melden bij het secretariaat, secretariaat@vincentiuszoetermeer.nl of
telefonisch 079-3416473.
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.

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
Zondag 27 oktober: Om 10.30 uur laatste optrede 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 Genesareth-kerk
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.

Misintenties:
Dinsdag 15 oktober: lev. en overl. fam. Lexmond-Duivesteijn
Woensdag 16 oktober: Frank van Wingerden; lev. en overl. fam. LexmondDuivesteijn
Donderdag 17 oktober: Ruud Speckens; lev. en overl. fam. LexmondDuivesteijn; Wilhelmina van Rijswijk; Jannigje Elisabeth van den Berg-van Andel
Vrijdag 18 oktober: lev. en overl. fam. Lexmond-Duivesteijn
Zondag 20 oktober: pastoor Jos Schoenmakers; Martina Moers-Ruigt; Anthonius
Houtman en Johanna Houtman-de Brabander; tante Suze Houtman-de Vree;
Janus Rademaker; Igor van Weissenbruch; lev. en overl. fam. LexmondDuivesteijn; Agnes van Winden; Jan Tilburg; Frédérique Boekema

Overleden parochianen:

Catharina Theresia Maria Vastbinder

Vieringen:
Maandag 14 oktober:
Nicolaas
09.00-16.00 u Mariaportaal open
Nicolaas
15.30 u
Rozenhoedje bidden in het Mariaportaal
Dinsdag 15 oktober: H. Teresia van Jezus, maagd en kerklerares
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 16 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
Donderdag 17 oktober: H. Ignatius van Antiochië, bisschop en martelaar
Dekker Sport 10.00 u
Eucharistie 40-jarig jubileum KBOZ;
J.v.d.Bie/R.v.Berkel; Cantemus Domino
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 18 oktober: H. Lucas, evangelist
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 19 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
Nicolaas
17.00 u
Woord-Communie: R.v.Berkel
Zondag 20 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
Genesareth
14.00 u

Eucharistie: J.v.d.Bie
Woord-Communie: F.v.d.Linden; Doortochtkoor
Woord-Communie: R.v.Berkel; Magnifique
Eucharistie: J.v.d.Bie
Woord-Communie: R.v.Berkel; Caecilia; cr
Woord-Communie: P.v.Rooijen; Sonore
Indonesische dienst: KKI (13.00 u kerk open)

