
Zomaar een dak, boven wat hoofden,  

deur die naar stilte opengaat.    Wie ben jij? 

Ik ken jou wel, van de voetbal, van de fanfare, van 

het schoolplein...maar wie ben jij?  Waarom maak jij de tijd, om op 

zaterdag of zondag, die stilte op te zoeken?  

De Raad van Kerken in Zoeterwoude nodigt jou uit. Om niet in een 

kerk, niet bij een avondmaal of Eucharistie, maar in Ons Huis bij elkaar 

te komen. Om sámen met elkaar, een kop koffie te drinken en met 

elkaar in gesprek te gaan. 

Heb jij tijd? Kom dan ook en neem de buurtjes mee. 

Wanneer:  Woensdag 16 oktober, 20:00u 

Waar:   Ons Huis, Kosterspad, Zoeterwoude dorp 
 

 

 

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  
 

  

 VIERINGEN IN OKTOBER 2019 
 

Zaterdag  5 oktober FAMILIEVIERING 

19.00 uur Eucharistieviering     PK 
 

Zaterdag 12 oktober  
19.00 uur  Eucharistieviering   pater vd. Eijnden           EK 
 

Zaterdag 19 oktober 

19.00 uur  Eucharistieviering   pastoor Broeders  PK 
 

Zaterdag 26 oktober  

19.00 uur Eucharistieviering pater van Ulden  JK 
 

Zaterdag 26 oktober VEILING MET EEN MISSIE 

20.00 uur Muziekcentrum Schenkelweg 
 

Zaterdag  2 november ALLERZIELEN 

19.00 uur Eucharistieviering pastoor Broeders  PK 

 

PK=Parochiekoor   EK= Eigentijds koor    JK= Jongerenkoor 
 

 

 

  Parochie HH Petrus en Paulus 
 

SINT JAN’S ONTHOOFDING 
ZOETERWOUDE-DORP 

 

       Nieuwsbrief oktober 2019 
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Herinnering Kerkbalans 2019 KERK ZIJN WE SAMEN 
Onder dit motto hebben ook in 2019 weer vele parochianen financieel 

bijgedragen aan de instandhouding van onze Kerk, de St. Jan. Dankzij 

deze bijdragen hebben wij onder meer de restauratie van onze kerk, de 

aanbouw van het mortuarium en de bestrating rondom de kerk kunnen 

voltooien. En kunnen er uiteraard mooie vieringen en andere belangrijke 

gebeurtenissen in de kerk plaatsvinden. Uw financiële steun tot 

instandhouding van onze kerk is van groot belang. Daarom heel 

hartelijk dank voor uw onmisbare bijdragen. Degenen die nog niet 

hebben bijgedragen, maar dit wel willen doen, nodigen wij graag uit 

om hun financiële steun voor 2019 over te maken op één van onze 

bankrekeningen: 

- NL93INGB0002564772 ten name van HHPP Kerkbijdrage St. Jan of 

- NL75RABO0375304800 ten name van HHPP Kerkbijdrage St. Jan 

Namens de Parochiekern St. Jan nogmaals heel hartelijk dank voor al 

uw mooie bijdragen. 

 

Inzegening rouwkamer 
Op zaterdagavond 14 september heeft pastoor Broeders aan 

het einde van de viering de nieuwe rouwkamer ingezegend. 

Alle aanwezigen in de kerk en het koor vonden met wat 

passen en meten een plekje in de mooie nieuwe ruimte. Het 

mooie gepoetste kruis, dat voorheen in het zaaltje van de 

Christus Dienaar kerk hing, kreeg een plekje aan de muur. Met een 

gebed en wijwater werd de ruimte ingezegend. Als afsluiting werd de 

slotzegen  uitgesproken en zongen we met elkaar het slotlied.  

De ruimte is sfeervol ingericht en kan dienst doen als familiekamer waar 

familieleden van de overledene kunnen samenkomen en samenzijn 

rondom hun dierbare overledene.  

Een aanwinst voor onze kerk en voor Zoeterwoude! 

 

Open dag zondag 15 september 
Meer dan 300 belangstellenden mochten wij zondag 15 september 

welkom heten in de Sint Jan. Parochianen, kunst en cultuurliefhebbers 

en toevallige passanten bekeken de kunstwerken in de kerk en lieten 

zich graag informeren over de herinrichting die nu bijna is afgerond.  

We kijken met genoegen terug op deze zonnige en gezellige open dag. 

Met dank aan alle vrijwilligers die meegewerkt hebben! 



FAMILIEBERICHTEN: 
     Overleden:        09-08     Cornelis van Meurs       85  jaar. 

                          22-08     Gijsbertus Belt              87  jaar  

Allerzielen 
Op zaterdag 2 november is de jaarlijkse allerzielenviering.  

Van 16.00 tot 17.30 zijn pastoor en gebedsleider op ons kerkhof om de 

graven van uw dierbaren te zegenen, en is er gelegenheid om elkaar te 

ontmoeten onder het genot van een kopje koffie, thee of chocolademelk. 

Om 19.00 uur is de allerzielenviering in de Sint Jan waarna we 

nogmaals naar het dan sfeervol verlichtte kerkhof gaan om af te sluiten 

met de zegen en een lied. 

 

Familieviering 
Op zaterdag 5 oktober is weer de eerste familieviering van dit seizoen. 

Een familieviering is een Eucharistieviering waarvan een deel gericht is 

op jongere kerkgangers. Jong en oud is welkom! 

 

Veiling  met een Missie 
Voor de 45-ste keer gaat eind oktober de veiling weer van 

start. De opbrengsten van  deze 'veiling met een missie'  

komen geheel ten goede aan de projecten in  

ontwikkelingslanden, zoals Brazilië, Columbia, Malawi, 

Tanzania e.a.,  waarbij de direct betrokkene van die projecten een 

binding hebben met Zoeterwoude. Dit betreft dan veelal ondersteuning 

in opvang, gezondheidszorg, huisvesting,  onderwijs, e.d. 

De organisatie is weer volop actief om een mooie variatie aan kavels te 

presenteren. U bent dan ook hartelijk uitgenodigd om deze 45-ste editie 

van de veiling bij te wonen op zaterdag 26 oktober as. 

De start van de veiling is om 20.00 uur in het Muziekcentrum aan de 

Schenkelweg. Vooraf aan de veiling begint om 19.00 uur de 'Bingo met 

een missie' voor jong en oud met aantrekkelijke prijzen. 

 

VIERINGEN DORPSKERK ZONDAG 10.00 UUR 
  6 oktober: ds. G.K.M. Smit-de Groot,  

13 oktober: Mw. H. van Gosliga, Hazerswoude,  

20 oktober: ds.  A. van Buuren, Amsterdam,   

27 oktober: ds. G.K.M. Smit-de Groot 
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