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 16 juni t/m 23 juni 2019

nr. 25

Vieringen zondag 16 juni: H. Drie-Eenheid
Hoogfeest
Nicolaas
09.00 u
Eucharistie: K. van Vliet
Doortocht
10.30 u
Woord-Communie: T. Vermeulen; Cantor
Genesareth
10.30 u
Oecumenische viering: R.v.Berkel/C. Kapteijn
Tabor
10.30 u
Eucharistie: K.v.Vliet; Melodia
EHC
Nicolaas
11.00 u
Woord-Communie: G. Masselink; St Caecilia
Wijngaard
11.30 u
Woord-Communie: E. Feijen
Genesareth
14.00 u
Indonesische viering KKI; eigen voorganger
Lezingen
1e lezing: Spreuken 8, 22-31
2e lezing: Romeinen 5, 1-5
Evangelie: Johannes 16, 12-15
Het boek Spreuken vertelt van de Wijsheid, die al vanaf het begin bij God is, die
van God is uitgegaan en die ervan geniet bij de mensen te zijn. De apostel
Paulus zegt ons dat Jezus Christus toegang geeft tot de genade van God door het
geloof en dat de heilige Geest ons gegeven wordt om te kunnen volharden in dat
geloof. In het evangelie kondigt de Heer de komst van de heilige Geest aan. Hij
zegt ook dat die Geest van de Vader en van Hemzelf uitgaat, en ons daardoor
zicht geeft op de volle waarheid omtrent de Drie-ene God.
Opbrengst collecten in de afgelopen week € 2.159,98. (Hartelijk dank)
Donderdag 20 juni: ‘Hoe de spiritualiteit van de Sacramentijnen pastor
van Vliet op een nieuwe weg zet’
Samen leven – samen bidden – samen de kerk dienen. Zo is de spiritualiteit van
de Sacramentijnen samen te vatten. Op deze bijeenkomst gaat pastor van Vliet
in op de geschiedenis, de spiritualiteit en het concrete dienstwerk van de paters
Sacramentijnen. Het is deze congregatie waar hij na de zomer toe zal overgaan.
Over het hoe en waarom zal hij met u in gesprek gaan.
Plaats: ‘’De Kapelaan’’, Tijd: 19.30-21.30 uur.
Begeleiding: pastor Kees van Vliet. Aanmelden: geloofscentrum@hnpz.nl

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
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.
Aanmelden: 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

Halte 2717 – voor Zorg en Zin is een oecumenisch initiatief in de wijk Buytenwegh
van verschillende kerken waaronder ook onze Nicolaasparochie. Halte 2717 wil een
pleisterplaats zijn voor de wijk, waar mensen van harte welkom zijn voor stilte,
gesprek en ontmoeting, waar een ieder met zijn vragen en problemen terecht kan
en een luisterend oor vindt. Wij organiseren o.a. een inloopactiviteit op de dinsdag,
woensdag en donderdagmorgen voor de buurtbewoners. Op de woensdagochtend
is er dan tevens een pastoresspreekuur waar u of een van de dominees of Ella
Feijen of Ronald van Berkel kunt spreken.
Voor de inloopochtenden op de dinsdag, woensdag en donderdag in Halte
2717 – Zorg en Zin - zoeken we nog naar extra gastvrouwen en gastheren.
Misschien is het wat voor u om één dagdeel in de maand in Halte 2717 de
rol van gastvrouw/heer op u te nemen, en samen met een collega
gastvrouw/heer te zorgen voor een gezellige sfeer en aandacht te hebben
voor bezoekers.
Twijfelt u, heeft u vragen, belangstelling? Neem dan contact op met de buurtpastor
Johan Roest (06 82627363, buurtpastor@halte2717.nl) We maken graag kennis
en overleggen met u over de mogelijkheden.
Wilt u meer weten over halte 2717? www.halte2717.nl.
Misintenties:
Dinsdag 18 juni: Geboortedag Hans van Winkel; Familie Dol-Smit; levende en
overleden familie Lexmond-Duivesteijn; Ruud Speckens; voor Hein die jarig is.
Woensdag 19 juni: Betty Looije-Broers; Dirk Looije; levende en overleden
familie Lexmond-Duivesteijn; Frank van Wingerden.
Donderdag 20 juni: Levende en overleden familie Lexmond-Duivesteijn; Sjef
Speckens en Louis van Tuijl.
Vrijdag 21 juni: Levende en overleden familie Lexmond-Duivesteijn; voor de
zielen in het vagevuur; Charles Speckens.
Zondag 23 juni: Ter nagedachtenis van Igor van Weissenbruch; levende en
overleden familie Lexmond-Duivesteijn; Henk Romijn; Agnes van Winden; voor
een goede vakantie en behouden terugkeer; Henricus Doodeman.

Vieringen:
Maandag 17 juni:
Nicolaas
09.00-16.00 u Mariaportaal open
Nicolaas
15.30 u
Rozenhoedje bidden in het Mariaportaal
Dinsdag 18 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 19 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 20 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; F. v.d. Linden
Nicolaas
15.30 u
Rozenhoedje bidden in het Mariaportaal
Vrijdag 21 juni: H. Aloïsius Gonzaga, kloosterling
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 22 juni:
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 23 juni: Sacramentsdag - Heilig Sacrament van het lichaam en
bloed van Christus
Hoogfeest
Nicolaas
09.00 u
Eucharistie: K. van Vliet / R. van Berkel
Doortocht
10.30 u
Woord-Communie:W. van Wieringen; Cantorgroep
Genesareth
10.30 u
Woord-Communie: H. Bonnet
Tabor
10.30 u
Woord-Communie: R. van Berkel
Nicolaas
11.00 u
Woord-Communie: P. Albers; KWD *
Wijngaard
11.30 u
Eucharistie: K. van Vliet
EHC
Wijngaard
19.30 u
Taizé-viering
* Reli-winkeltje

