
VIERINGEN DORPSKERK ZONDAG 10.00 UUR 
Het dienstrooster van de dorpskerk voor 2020 is helaas niet op 

tijd ontvangen. Vanaf februari vindt u op deze plek ook weer de 

voorgangers vermeld. 

 

ORGELCONCERT 

Op vrijdag 31 januari 2020 om 20.00 uur geeft Ronald de Jong een 

orgelconcert in de Dorpskerk. Nadere informatie vindt u op 

www.orgelconcerten-zoeterwoude.nl.  Indien u zelf niet makkelijk kunt 

komen, kunt u opgehaald en thuisgebracht worden. De rollator kan mee. 

Belt u dan even  met Kees van Diemen (tel. 06-12291806).  

De kerk is open vanaf 19.30 uur.  U bent van harte welkom. 
 

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  
 

 

 

Wij wensen u allen een gezegend nieuwjaar toe! 
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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 JANUARI 2020 

 

 

Dinsdag 31 december Oudjaarsdag 

19.00 uur Eucharistieviering pastoor Broeders           PK 
 

Zaterdag 4 januari  

19.00 uur Eucharistieviering Pastoor Broeders           JK 
 

Zaterdag 11 januari  
19.00 uur  Eucharistieviering pater vd. Eijnden           EK 
 

Zaterdag 18 januari FAMILIEVIERING 

19.00 uur  Eucharistieviering pastoor Broeders           PK 
 

Zaterdag 25 januari  GEEN VIERING 

 

Zondag 26 januari  Oecumenische viering 

10.00 uur  Dorpskerk  ds. G. Smit / M. Onderwater 
 

Zaterdag 1 februari 

19.00 uur Eucharistieviering pater van Ulden  PK 
 

Zondag 2 februari 

12.00 uur KINDERKERK 

 

Na afloop van de vieringen is er koffie in de 

ontmoetingsruimte 

  Parochie HH Petrus en Paulus 
 

SINT JAN’S ONTHOOFDING 
ZOETERWOUDE-DORP 

 

      Nieuwsbrief januari 2020 
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PARKEREN KERSTVIERINGEN 

Een zakelijke mededeling voor de vieringen op kerstavond. (Voor zover 

dit bericht u nog voor de kerst bereikt): 

Bij slechte weersomstandigheden is de parkeerruimte achter de Sint Jan 

niet voldoende om alle auto’s kwijt te kunnen. Een vriendelijk verzoek 

om waar mogelijk te “carpoolen” of op de fiets te komen. U mag ook 

parkeren bij kampeerboerderij Rustdam  of bij de firma Cok van der 

Meer (achter op het terrein). Laat de parkeerplaatsen dicht bij de kerk  

beschikbaar voor hen die slecht ter been zijn!  Dank!! 

 

INVULLING VACATURES BEHEERCOMMISSIE 

In de vergadering van de beheercommissie van oktober  hebben onze 

voorzitter Lon Kuenen en secretaris Zita Hilgersom kenbaar gemaakt te 

willen stoppen met hun taken binnen de Beheercommissie. In de 

vergadering van 26 november werd 1 januari 2020 genoemd als de 

definitieve datum van aftreden. Inmiddels hebben wij uitgezien naar 

kandidaten ter invulling van de ontstane vacatures. De vacature van 

secretaris zal grotendeels worden ingevuld door Marian de Jong die na 

het bijwonen van twee vergaderingen heeft besloten zich bij ons aan te 

sluiten. Wij juichen haar besluit toe. Naast Marian zijn we voor het 

maken van notulen nog op zoek naar een nieuwe kandidaat. Voor de 

vacature van voorzitter heeft René Goossen zich bereid verklaard. René 

heeft eerder bij ons, toen nog de RK-parochie Sint Jan’s Onthoofding, 

een aantal jaren de voorzittershamer gehanteerd. Wij zijn blij met zijn 

komst. Lon en Zita danken wij voor hun jarenlange inzet.  

Namens de Beheercommissie, Aad Berk 

 

KERK ZIJN WE SAMEN                                       
Op zaterdag 18 januari 2020 start weer de jaarlijkse 

Actie Kerkbalans, nu voor het nieuwe jaar 2020. 

In 2019 zijn in en om de Sint Jan alle resterende 

werkzaamheden, verband houdende met de algehele renovatie  gereed 

gekomen. Zo zal onze kerk voor het groeiende aantal inwoners van 

Zoeterwoude ook een centrale plek in onze gemeenschap kunnen gaan 

vormen. Een plek voor ons allen, waar een ieder  bemoediging en 

inspiratie kan ervaren. Een plek om belangrijke gebeurtenissen in het 

leven te vieren, zoals een doop plechtigheid en het doen van een 

trouwbelofte, en het houden van een mooie, waardige uitvaartviering. 

https://kerkbalans.nl/


Een plek om iedere week in de mis of in een viering gesterkt te worden 

en inspiratie  op te doen. 

De instandhouding van onze kerk brengt echter jaarlijkse kosten met 

zich mee. Daarom doen we ook in 2020 weer een beroep op uw 

saamhorigheid en vrijgevigheid. U ontvangt binnenkort de brief waarin 

u wordt uitgenodigd om ook dit jaar bij te willen dragen. Wilt u de 

intekenkaart invullen en retourneren.  De bankrekeningnummers vindt u 

ook achter op deze nieuwsbrief. 

KERK ZIJN WE SAMEN, dus………. GEEF VOOR JE KERK! 

Namens de Parochiekern St. Jan, Administratie kerkbijdragen 

 

NIEUWS VAN DE KINDERKERK 

Alvast reserveren: Zondag 2 februari 12.00 uur. 

 In 2020 gaan we natuurlijk door met de kinderkerk. 

Er gaan wel een paar dingetjes veranderen. Het 

tijdstip is van 11.00 uur verschoven naar 12.00 uur, 

dit omdat we ook graag de jonge ouders met dreumes en peuter willen 

uitnodigen en dan blijkt 12.00 uur het beste uit te komen. De kleuters 

die op zondagmorgen zwemles volgen zijn dan ook weer thuis.   Verder 

gaan we samenwerken met de Dorpskerk en zal de kinderkerk  bij 

toerbeurt in de Sint Jan en in de Dorpskerk te bezoeken zijn. Voor de 

vieringen gaan we werken volgens de methode van Kerk op Schoot. Erg 

leuke interactieve vieringen waarbij de kinderen actief betrokken 

worden. En natuurlijk blijven we na afloop knutselen. Op 2 februari 

vertellen we het verhaal van de schepping. Graag tot Ziens! 

 

KNIELBANKEN SINT JAN 

Zoals u wellicht al gezien heeft zijn nu toch de knielbankjes 

aan de stoelen in de Sint Jan gemonteerd. Om technische 

redenen heeft dat wat langer geduurd dan voorzien. De helft 

van het aantal stoelen dat in de kerk staat is voorzien van een 

uitklapbaar knielbankje.  Voor hen die dat willen is er nu dus weer 

gelegenheid om tijdens de consecratie en/of na de communie te knielen. 

Niet bij alle stoelen, kijk dus even  waar u gaat zitten!  

 

FAMILIEBERICHTEN: Overleden  

3 december Cornelia Overdevest   95 jaar 

5 december An Kortmann-Jerphanion                      92 jaar 
 


