
VIERINGEN DORPSKERK ZONDAG 10.00 UUR 
  1 december : ds. G.K.M. Smit-de Groot, 8 december: Dhr. D. Kolff  

15 december: ds.  J.R. Wolthaus, Leiden  22 december: drs. H, de 

Haan, Amsterdam, 24 december 22.00 uur: ds. G.K.M. Smit-de Groot,  

25 december 10.00 uur: ds. G.K.M. Smit-de Groot,  
31 december 19.30 uur n.n.t.b. 

 

WEBSITE KERK VAN ZOETERWOUDE OPGEHEVEN  
Er is een nieuwe website voor in de plaats gekomen: 

https://dorpskerkzoeterwoude.protestantsekerk.net  waar alle 

informatie van de gemeente rond de Dorpskerk is te vinden. 

Voor de digitale informatie over vieringen en bijzonderheden van de Sint 

Jan, De Goede Herderkerk en de Laurentius kunt u terecht op: 

http://hhpp-oost.nl   Vul uw mailadres op deze website in dan krijgt u 2x 

in de week een weblog toegestuurd met alle vieringen en veel informatie. 
 

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. 
 

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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   RK kerk Sint Jan Zuidbuurtseweg 15  2381 LB Zoeterwoude  

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

         Bereikbaar: dinsdag van  9.30- 11.30 uur en vrijdag van 8.30 – 11.00 uur 

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

     NOODTELEFOON  06 13295436  
 

   VIERINGEN IN DECEMBER 2019 
 

Zaterdag  30 november FAMILIEVIERING 

19.00 uur Eucharistieviering Pastoor Broeders           PK 
 

Zaterdag 7 december  
19.00 uur  Eucharistieviering pater vd. Eijnden           EK 
 

Zaterdag 14 december 

19.00 uur  Eucharistieviering pastoor Broeders           Shantykoor 
 

Woensdag 17 december Muziekcentrum 

09.30 uur POCB-KBO Kerstviering 
 

Zaterdag 21 december  

19.00 uur Eucharistieviering pastoor Broeders  JK 
 

KERSTAVOND 24 DECEMBER  

17.00 uur Kinderviering (gebedsviering) A. Borst               

20.00 uur Eucharistieviering  pater v.d. Eijnden  PK 

22.30 uur Eucharistieviering  pater v.d. Eijnden                  EK 
 

EERSTE KERSTDAG 25 DECEMBER 

9.30 uur Goede Herder Kerk en 11.00 uur in de Laurentiuskerk 

15.00 uur Sint Jan Kindje Wiegen 
 

Zaterdag 28 december 

19.00 uur  Eucharistieviering Pater van Ulden  PK 
 

Dinsdag 31 december Oudjaarsdag 

19.00 uur Eucharistieviering pastoor Broeders  PK 

 

  Parochie HH Petrus en Paulus 
 

SINT JAN’S ONTHOOFDING 
ZOETERWOUDE-DORP 

 

      Nieuwsbrief december 2019 
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KERSTMIS 

Kerstmis dat is van duizenden jaren.  

Allemaal lichtjes, en feest overal. 

Kerstmis dat is een verhaal van een kindje,  

ergens ver weg in een simpele stal. 

Kerstmis dat gaat over Maria en Jozef. 

En over Jezus in de stal. 

En over herders die in hem geloofden. 

Daarom vieren wij kerst, voor Jezus vooral. 

Kerstmis is een feest dat wij met ons allen willen vieren 

Te midden van onze geliefden en onze dieren 

Het bewust zijn van al het goede wat God ons geeft 

En van al het moois wat men met elkaar heeft beleefd 

Zonder een woord te zeggen weten wij van elkaar  

Dit gevoel van Geluk vieren wij ieder jaar. 
Margreet Onderwater, gebedsleider 

 

KINDERKERSTVIERING EN KINDJE WIEGEN  

Naast de gebruikelijke kerstavondvieringen zijn er ook 

dit jaar weer “gebedsvieringen” gericht op gezinnen 

met jonge kinderen. Op 24 december om 17.00 uur 

voor de leeftijd vanaf ca. 3-4 jaar en op 1
e
 kerstdag het 

Kindje Wiegen voor de allerkleinsten. Beide zijn 

relatief korte vieringen waarin we op eenvopudige 

wijze stilstaan bij de geboorte van het kerstkind. 
     Annie Borst, werkgroep kinderkerk 

 

BIJ DE ADVENT HOREN ADVENTSKAARSEN.  

Licht…… op weg naar Kerstmis.  

In de adventstijd staat Wereldwinkel Zoeterwoude al sinds 

vele jaren met kaarsen in de Zoeterwoudse Kerken. Door het 

kopen van deze adventskaarsen kunnen wij de kaarsenmakers 

in Swaziland en Indonesië, waar onze kaarsen vandaan 

komen, een eerlijke prijs betalen en hen op deze manier op 

weg helpen naar een beter bestaan. Na de viering van 

zaterdagavond 7 december vindt u de medewerkers van de 

wereldwinkel achter in de Sint Jan! 
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FAMILIEBERICHTEN 

Overleden  

     30-10   Bart van Diemen                           97 jaar 

06-11   Truus de Vreede-Vervoorn           81 jaar   
 

OUDJAARSDAG  OLIEBOLLEN 

Het begint al een beetje traditie te worden dat er na de oudjaarsviering 

getrakteerd wordt op oliebollen en appelflappen. Wie vindt het leuk om 

ook wat te bakken? Bel even met Annie Borst 071 5803283 
 

14 DECEMBER SHANTYKOOR DE WEIDE POORT 

In de viering van zaterdag 14 december zal het Zoeterwoudse 

Shantykoor zorgen voor de muzikale omlijsting. Een viering met als 

thema hoop en verwachting. 
 

OPENINGSTIJDEN SECRETARIAAT ZUIDBUURTSEWEG 

De openingstijden van het secretariaat zijn iets aangepast 

Op dinsdagmorgen is Els v.d. Hoeven aanwezig van  9.30 -11.30 uur 

en op vrijdagmorgen is Cees Janson aanwezig van  8.30 tot 11.00 uur 
 

VORMSEL EN COMMUNIE 

In januari beginnen de voorbereidingen weer voor het Heilig Vormsel 

en de Eerste Heilige Communie. Heeft u een kind dat hiervoor in 

aanmerking komt en bent u nog niet benaderd hiervoor (omdat uw kind 

b.v. niet in Zoeterwoude naar school gaat) neem dan z.s.m. contact op.  

Communiewerkgroep: margreetonderwter2@gmail.com 071 5804073 

Vormselwerkgroep: Anneke de Jong  071 5802343 
 

LEZINGENCYCLUS OVER DE PROFEET MOZES 

De laatste van 3 avonden georganiseerd door de Raad van Kerken 

is op donderdag 12 december om 20.00 uur in Ons Huis, Kosterspad 3 

De lezing staat o.l.v.  ds. N.K. Mos uit Voorschoten 

 

CONCERT MET EXPOSITIE 

Op zondagmiddag 1 december a.s. geven ‘Die Bachfreunde’ o.l.v. 

Nigel Hutson een concert in de Goede Herderkerk, Hoge Rijndijk 18.    

Aanvang 15.00 uur. Toegang gratis  

Tijdens het concert is er tevens een expositie van werken van 

kunstenaars uit de regio. Meer info via:  06 22 24 34 45. 
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