
 

     

 

   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 NOVEMBER 2019 
 

Zaterdag  2 november ALLERZIELEN 

19.00 uur Gebedsviering M. Onderwater   PK 
 

Zaterdag 9 november  
19.00 uur  Eucharistieviering pater vd. Eijnden           EK 
 

Zaterdag 16 november 

19.00 uur  Eucharistieviering pater van Ulden  PK 
 

Zaterdag 23 november  

19.00 uur Gebedsviering M. Onderwater   JK 
 

Zondag 24 november KINDERKERK 

11.00 uur, werkgroep kinderkerk 
 

Zaterdag  30 november FAMILIEVIERING 

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 november 2019 
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Herfst en Allerzielen 
 

Het is weer herfst en Allerzielen 

wij leggen bloemen over grijze zerken 

voor zij die ons met veel pijn ontvielen 

en nu eeuwig rusten onder hoge berken. 
 

Tussen engelenkopjes en gedachtenissen 

lezen wij namen die met ons zijn verwant 

en doorheen de stille tranen die wij wissen 

geven wij de roos van liefde uit onze hand.  
 

Herinneringen komen sterk tot leven 

soms van heel ver of nog van dichtbij 

dankbaar om wat zij ons hebben gegeven 

blijven ze innig verder leven aan onze zij. 
 

In kaarsjes die voor hun herdenking branden 

zoeken wij bij U om troost, steun en licht 

goede Vader, hun naam staat in uw handen 

geef aan hun dood een nieuw gezicht! 
Margreet Onderwater, gebedsleider 

 

Allerzielen 

In tegenstelling tot eerdere berichtgeving zal pastoor 

Broeders niet bij de Allerzielenviering aanwezig 

kunnen  zijn. Hij moet een operatie ondergaan en 

daarna enkele weken rust houden. Sterkte gewenst!! 

De allerzielenviering om 19.00 uur wordt dus een gebedsviering met 

onze gebedsleider Margreet Onderwater. Het tijdstip van zegening van 

de graven is iets vervroegd  (van 15.30 tot 17.00 uur)  zodat Margreet 

even tijd heeft om bij te komen en om zich voor te bereiden op de 

viering van 19.00 uur. 

 

Voortgang bouwwerkzaamheden RK-kerk Sint Jan 

Zoals bekend was de inzegening van het mortuarium op 14 september . 

Op enkele laatste handelingen daarna was het mortuarium op 17 sept. 

operationeel. Inmiddels zijn we in de afrondende fase van de corridor, 

de plaats van de nieuwe entree tussen de Mariakapel en de pastorie. Na 

het aanbrengen van de verlaagde plafonds zijn de wanden geëgaliseerd 

en voorzien van een lambrisering van wandtegels. Als u dit leest heeft 



ook de schilder zijn werk gedaan. Het marmoleum wordt begin 

november aangebracht. De boeidelen van de Mariakapel zijn door 

nieuwe vervangen en er wordt boven de ingang een luifel aangebracht. 

Rest ons nog het voegwerk aan de achtergevel van de kerk ter plaatse 

van de parkeerplaats. Het is de bedoeling dit uit te voeren, gelijk met het 

voegwerk van de toren. Voor dit laatste is machtiging bij het bisdom 

aangevraagd en deze is volgens zeggen onderweg. Voorts is er een start 

gemaakt met het ombouwen van het columbarium. Dit betreft het 

verplaatsen van elementen tot een tweelaagse opbouw, haaks op de 

bestaande elementen. 

Wordt vervolgt. Aad Berk 

 

Kinderkerk en Familieviering rond Advent 

Op zondag 24 november is er om 11.00 uur weer 

kinderkerk. Een korte viering voor kinderen in de 

leeftijd van 2 tot 7 jaar.   

Zaterdag 30 november is weer een familieviering.  

Een Eucharistieviering met extra aandacht voor de jeugd! 

 

Vooraankondiging Kerstavond 2019 

17.00 uur Kinderkerk 

20.00 uur Eucharistieviering Parochiekoor,  

22.30 uur Eucharistieviering Eigentijds koor 

 

Hulpkosters gezocht 

Kosters Cok en Imelda Oostdam zijn op zoek naar 

hulpkosters! Mannen of vrouwen die zo nu en dan de 

taak van koster op zich willen nemen. Wil je meer 

weten bel dan even met Cok Oostdam 071 5802431, 

of zoek hem even op na een viering. 

 

FAMILIEBERICHTEN: 
     Overleden:  

     04 okt: Ria van der Ploeg - de Jong     71 jaar 

06 okt: Nelly van der Poel                    66 jaar 

     10 okt: Jan Versteegen                         68 jaar 

   

 



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

10 november: ds. R, Klijnsma, Pijnacker,  

17 november: ds.  T.T. van Leeuwen, Waddinxveen   

24 november: ds. G.K.M. Smit-de Groot 

 

Orgelconcert in de Dorpskerk : vrijdag 8 november 20.00 uur 

Dit wordt een feestelijk orgelconcert ter ere van het 150 jarig jubileum 

van het Van Damorgel. Meer informatie op: www.orgelconcerten-

zoeterwoude.nl of per telefoon: 071-5802681  Entree gratis! Er is een 

ophaal/thuisbrengservice; bel dan even met   06-12291806 .  
 

Concert Cantate Domino: vrijdag 22 november 20.15 uur 

Cantate Domino geeft  een  -vernieuwend-  concert in het kader van  

20e-eeuwse componisten. De begeleiding bestaat uit orgel en saxofoon. 

Enkele liederen worden  a-capella gezongen. Het concert zal 

plaatsvinden in de Dorpskerk van Zoeterwoude. Aanvang 20.15 uur 

Entree € 15,--, inclusief een kopje koffie of thee.  
 

KERKBALANS 2019: Hartelijk dank voor uw bijdragen 

Uw financiële steun tot instandhouding van de St. Jan is van essentieel 

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 onderstaande kerkbalans bankrekeningen. Dank!! 
 

 

B  BANKREKENINGNUMMERS;   

    Kerkbijdrage/kerkbalans NL93INGB0002564772 of  

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

    Misintenties en overige zaken NL95INGB0000271753  

B 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 
 

REDACTIE NIEUWSBRIEF en AAN/AFMELDEN 

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

tel: 071 5803283   oranjeboekje.sintjan @ gmail.com  
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