
 VIERINGEN DORPSKERK ZONDAG 10.00 UUR 

 7 juli: ds. R. Steenstra, Leiden , 14 juli: ds. G.K.M. Smit-de Groot,  

 21 juli: ds. G.K.M. Smit-de Groot, 28 juli: ds. A. Peper, Voorschoten 

 

  WIJKKONTAKGROEP 

Binnen onze parochiekern is de wijkkontaktgroep al jarenlang actief. Zij 

signaleren waar mogelijk lief en leed in de ‘wijken’. Zij brengen een 

felicitatiebezoekje bij ‘oudere’ jarigen en een bloemetje of kaartje bij 

vreugde of verdriet. Daarnaast verzorgen zij de koffie na alle vieringen in 

de Sint Jan. Kent of bent U iemand die prijs stelt op een bezoekje 

‘namens de kerk’ maar weet u niet bij wie u moet zijn, neem dan gerust 

contact op met Cocky de Bruijn (071 5802448) of Annemieke van Meurs 

(071 5803791). Zij informeren de contactpersoon in uw wijk! 
 

B  BANKREKENINGNUMMERS;   

    Kerkbijdrage/kerkbalans NL93INGB0002564772 of  

    NL75RABO0375304 800  t.n.v. HHPP Kerkbijdrage Sint Jan 

    Misintenties en overige zaken NL95INGB0000271753  

    t.n.v. HHPP Sint Jan 
 

 

VERVOER naar de SINT JAN: 

Leo van der Ham: 071 5610594    / Arnold van Leeuwen: 071 

5801793 Joke Olsthoorn (vieringen met Parochiekoor): 071 

5802033 Karin van der Salm  071 5801761 / Harry Borst: 071 5803283 
 

MISINTENTIES  DOORGEVEN 
Doe uw bijdrage en een briefje met data en intenties in een envelop en 

doe dit tijdig in de brievenbus bij de kerk of doe uw bijdrage in een 

gesloten envelop en schrijf op de buitenkant uw intentie. Geef de 

envelop af in de sacristie voorafgaand aan de viering  waarvoor U uw 

intentie wilt opgeven. In alle gevallen geldt, geef duidelijk de naam door 

van uw intentie en geef goed aan voor welke viering de intentie is 

bedoeld. Twijfelt u of uw intentie goed is doorgekomen vraag dan voor 

de viering  even aan de lector of de naam genoteerd staat. 
 

 

REDACTIE NIEUWSBRIEF en AAN/AFMELDEN 

Redactie: Annie Borst-Mooijman,  Burg. van Outerenstraat 23 

tel: 071 5803283   oranjeboekje.sintjan @ gmail.com  

Ook voor aan- en afmelden van de nieuwsbrief  (ook per e-mail) 
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   RK kerk Sint Jan Zuidbuurtseweg 15  2381 LB Zoeterwoude  

   Secretariaat: tel. (071) 5801215   sintjansparochie@hotmail.com                 

         Bereikbaar op dinsdag- en vrijdagmorgen van  9.30- 11.30 uur 
                         

     Pastoor W.Broeders: 06 27140117    w.p.l.broeders@gmail.com 
              

     NOODTELEFOON  06 13295436  

     (uitsluitend voor echte noodgevallen) 
 

VIERINGEN IN JULI 2019 
 

 

Zaterdag 29 juni  GEEN VIERING  

 

Zondag 30 juni 

10.30 uur Oecumenische buitenviering Swetterhage 

 

Zaterdag 6 juli  
19.00 uur  Eucharistieviering   pater van Ulden              PK 

 

Zaterdag 13 juli 

19.00 uur  Eucharistieviering   pastoor Broeders   PK 

 

Zaterdag 20 juli  

19.00 uur Eucharistieviering pastoor Broeders   PK 

 

Zaterdag 27 juli  

19.00 uur Eucharistieviering pastoor Broeders   PK 

 

PK=Parochiekoor   

 

Na alle weekend vieringen is er koffie in de ontmoetingsruimte 

 

     Parochie HH Petrus en Paulus  
 

     SINT JAN’S ONTHOOFDING 
                  ZOETERWOUDE-DORP  

 

 NIEUWSBRIEF juli 2019 
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  FAMILIEBERICHTEN: 

  Gevormd: zaterdag 8 juni in de Petruskerk 

  Olaf van Rooijen,  Famke Blokhuijzen, 

  Iris Kraan en Claire Vermeulen 

 

VORMSEL EN VORMELINGEN 

Op zaterdag 8 juni, de vooravond van Pinksteren heeft Mgr. v.d. Hende 

in de Petruskerk het H. Vormsel toegediend aan 27 vormelingen  

( jongeren én volwassenen) uit de HHPP parochie. Onder hen 4 tieners 

uit onze parochiekern.  Wij wensen de vormelingen een mooie toekomst 

toe waarin de Geest van God hen altijd mag vergezellen. 

 

BEDEVAART BRIELLE 

Op zaterdag 6 juli vindt de nationale Bedevaart plaats in 

de HH. Martelaren van Gorcum, te Brielle. Brielle is het 

bekendste bedevaartsoord van Zuid Holland. In het jaar 

1572 werden op deze plaats 19 RK geestelijken uit Gorcum gemarteld 

en opgehangen omdat ze weigerden hun geloof in de eucharistie af te 

zweren. Jaarlijks trekken meer dan duizend pelgrims uit binnen-en 

buitenland hier naar toe om de Martelaren te herdenken. Onderdeel van 

de bedevaart is een pontificale eucharistieviering (11.00 uur) met Mgr. 

J.H.J. van den Hende als hoofdcelebrant. Het volledig programma en 

meer informatie vindt u op de website van het bisdom Rotterdam: 

www.bisdomrotterdam.nl onder het kopje activiteiten. 

 

VOORTGANG BOUWWERKZAAMHEDEN SINT JAN 

Na de laatste berichtgevingen zijn inmiddels de bestratingen ter plaatse 

vanaf de openbare weg tot aan het parkeerterrein aangebracht alsmede 

de toegangshekken en de geleiderails geplaatst. Ook hebben we de 

tegelbestrating verlengd voor het plaatsen van fietsen. De ruimte tussen 

het mortuarium en het stukje ruïne is ook voor het plaatsen van fietsen 

bedoeld. Buitenverlichting zal daar worden aangebracht. 

Ter plaatse van de toegangshekken zullen we hoogte-beperkende 

maatregelen treffen ofwel de doorrijbreedte versmallen. Ondanks het 

verbodsbord voor vrachtauto’s gaan deze ongevraagd keren op het 

parkeerterrein. Dit willen we tegengaan omdat al eerder stootbanden 

werden weggereden. Herstel komt zo steeds voor onze rekening.  
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Het mortuarium bevindt zich inmiddels in de afbouwfase. De toiletten 

zijn voorzien van wand- en vloertegels en het stukadoorswerk zowel in 

de entree, de koffiekamer en de opbaarruimte gereed. In de pantry komt 

een werkblad met gootsteen en een voorziening voor het opbergen van 

serviesgoed. In de cv-kast komt de vaatwasmachine welke voorheen in 

de pastorie werd gebruikt. Als de natte afwerkingen voldoende droog 

zijn gaat de schilder zijn werk doen. Daarna volgen nog de 

bouwkundige en installatietechnische afmontage. 

De interieurcommissie heeft een keuze gemaakt voor de stoffering en 

meubilering voor de koffiekamer en de opbaarruimte. De tafels en 

stoelen voor de koffiekamer en de opbaarruimte worden geleverd door 

Casba wonen, gevestigd aan de Hoge Rijndijk te Zoeterwoude. 

Aan de zijde van de sacristie hebben we samen met de bewoners van de 

pastorie, vanaf het secretariaat tot aan de muur langs het parkeerterrein, 

een erfscheiding aangebracht. Langs de erfscheiding hebben wij aan de 

kerkzijde een tegelbestrating laten aanleggen. 

Wordt vervolgd;  Aad Berk beheercommissie 

 

WEBLOG UIT DE SCHAAPSKOOI 
 

De regio-Oost van de HH. Petrus-en-Paulusparochie 

bestaat uit drie parochiekernen: De Goede Herder, de  

Sint Jan en de H. Laurentius. De pastoraatgroepen en beheercommissies 

komen regelmatig op regionaal niveau bijeen om informatie en kennis 

uit te wisselen. Onlangs is een gemeenschappelijke weblog gecreëerd  

Een weblog is een website met blogfunctie, dat wil zeggen: met de 

mogelijkheid om berichten te ontvangen waarop lezers zich kunnen 

abonneren. Ga als volgt te werk: 
 

1. Ga naar de homepage van de weblog: www.hhpp-oost.nl 

       2. Ga naar het grijze blok getiteld “VOLG DEZE BLOG” 

       3. Vul in het zoekvenster uw emailadres in en druk op “VOLG” 

4. U ontvangt een email met het verzoek “Bevestig Volgen”.  

           Klik op de blauwe knop. 
 

U kunt op elk moment stoppen als ‘volger’.  

De website www.hhpp-oost.nl heeft naast de blogfunctie meerdere 

pagina’s met de agenda (vieringenrooster), contactgegevens en 

organisatie van de drie kernen  en bevat  interessante links. 


