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VIERINGEN IN FEBRUARI 2020
Zaterdag 1 februari Mariaviering
19.00 uur Eucharistieviering pater van Ulden

PK

Zondag 2 februari
12.00 uur KINDERKERK SINT JAN
Zaterdag 8 februari
19.00 uur Eucharistieviering pater v.d. Eijnden

EK

Zaterdag 15 februari
19.00 uur Eucharistieviering pastoor Broeders

PK

Zaterdag 22 februari
19.00 uur Woord en gebedsviering M. Onderwater

PK

Woensdag 26 februari ASWOENSDAG
19.30 uur begin van de veertigdagentijd

PK

Zaterdag 29 februari
19.00 uur Eucharistieviering pastoor Broeders

JK

Na afloop van de vieringen is er koffie in de
ontmoetingsruimte

KERK ZIJN WE SAMEN… GEEF VOOR JE KERK
Op zaterdag 18 januari 2020 is weer de jaarlijkse Actie
Kerkbalans gestart. Deze jaarlijkse actie, met het doel
om onze St. Jan’s kerk in stand te kunnen houden,
brengen wij graag nog weer even onder uw aandacht. De
instandhouding van onze kerk brengt natuurlijk jaarlijks kosten met zich
mee. Daarom doen we ook in 2020 weer een beroep op uw
saamhorigheid en vrijgevigheid. De uitnodigingsbrief om bij te dragen
vindt u een dezer dagen weer in de brievenbus. In de uitnodigingsbrief
vindt u ook een verantwoording van de baten en lasten van de kerk.
Uw financiële bijdragen zijn ook in 2020 weer meer dan welkom. Om
enig inzicht in de te verwachten bijdragen te verkrijgen, ontvangen wij
graag de ingevulde intekenkaart om mee te doen, van u terug. Dit kan
door de intekenkaart in de bijgevoegde enveloppe zonder postzegel
terug te zenden of te deponeren in de bus achterin de kerk. Uw bijdragen
kunnen worden overgemaakt op onze rekeningen:
NL 93 INGB 0002 5647 72 t.n.v. HHPP Kerkbijdrage St. Jan,
of NL 75 RABO 0375 3048 00 t.n.v. HHPP Kerkbijdrage St. Jan
HARTELIJK DANK!!
KINDERKERK
Zondag 2 februari om 12.00 uur in de Sint Jan.
Een leuke interactieve viering voor jonge kinderen
en hun ouders/grootouders.
Op 2 februari gaan we samen met de kinderen, en
met Suni het schaap, het verhaal van de
schepping tot leven wekken.
VRIJWILLIGERSAVOND
De beheercommissie van onze parochie kern heeft
het plan opgevat om dit jaar weer een
vrijwilligersavond te organiseren. Onder
voorbehoud is de frequentie om de 2 jaar. Gedacht
wordt aan een gezellig samenzijn met muzikale opluistering. Als u als
vrijwilliger binnen onze kern actief bent, noteert u alvast de datum:
Zaterdag 21 maart 2020. U ontvangt tijdig een schriftelijke uitnodiging.
De Beheercommissie.

NIEUWJAARSBIJEENKOMST
Op zaterdag 25 januari is van 15.00 tot 16.30 uur in
het atrium van De Goede Herder kerk ( ZoeterwoudeRijndijk) de jaarlijkse nieuwjaarsbijeenkomst van de
parochie HH Petrus en Paulus.
U bent allen van harte welkom.
ORIËNTATIEDAG VRONESTEYN
Het bisdom Rotterdam organiseert een informatie- en Oriëntatiedag
voor jonge R.K. mannen die er over nadenken om priester of diaken te
worden. Vanuit het Centrum Vronesteyn biedt het bisdom de
mogelijkheid tot het volgen van een door de Kerk erkende
theologiestudie en een uitgebreid vormingsprogramma voor hen die
priester of diaken willen worden. Op zondag 15 maart 2020 is er van
14.00 uur tot 17.00 uur een informatiemiddag op Vronesteyn, Park
Vronesteyn 14 in Voorburg
HELPENDE HANDEN GEVRAAGD!
Wij zoeken helpende handen voor de
vieringen in Verpleeghuis Leythenrode
(Hoogmadeseweg 55 Leiderdorp). In ons
verpleeghuis vindt twee keer per maand op zondagmorgen om 10.15 uur
een kerkelijke viering plaats. 1x per maand een protestantse viering en
1x een katholieke viering. De vieringen staan onder
verantwoordelijkheid van de geestelijke verzorging. Vrijwilligers
ondersteunen de kerkdiensten door het halen en brengen van bewoners
en na afloop gezamenlijk koffie te drinken.
De groep vrijwilligers is om diverse redenen klein geworden en hulp
zou welkom zijn! Het is mooi en belangrijk dat we de liturgie kunnen
blijven vieren met onze bewoners. Dat er ook daar een tijd is en een
plaats waar mensen bemoediging en troost kunnen vinden in de
gezamenlijke beleving van hun geloof.
Heeft u affiniteit met kwetsbare ouderen en bent u enthousiast geworden
of heeft u nog vragen? Graag hoor ik het van u.
U kunt mij mailen via gbrink@alrijne.nl of bellen: 06 30780364.
Met een vriendelijke groet, George Brink,
Geestelijk verzorger Verpleeghuis Leythenrode

VIERINGEN DORPSKERK ZONDAG 10.00 UUR
2-feb
ds. G. Smit-de Groot
9-feb
dhr. Dirk Kolf
16-feb
ds. E.J. de Wijer, Amsterdam
23-feb
ds. G. Smit-de Groot
DE VEERTIGDAGENTIJD IN DE DORPSKERK
‘Verstilling’ en ‘inkeer’ zijn woorden die iets weergeven van wat
mensen elk jaar weer zoeken in de tijd tussen karnaval en Pasen. Als de
natuur zich klaarmaakt voor de lente, verlangt ook ons hart naar de grote
schoonmaak, naar energie en moed genoeg voor de lange zomer, die
eraan komt. De stilte die wij zoeken in de weken na Aswoensdag is er
vooral in de vroege ochtend. Elke weekdag, ook zaterdag, van half acht
tot acht uur ’s morgens, is het stil, klinkt een psalm en een gebed - en
vrijdags een gregoriaanse hymne - in het koor van de Dorpskerk. Op
Aswoensdag 26 februari ontvangt ieder die dat wil, het askruisje als
teken, dat een paar weken voor ons liggen, die anders willen zijn dan
alle andere weken van het jaar. Het begin van een weg naar Pasen, het
meest wonderlijke feest, dat we kennen.
Raad van Kerken Zoeterwoude
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 (viering met Parochiekoor): 071 5802033
Karin van der Salm 071 5801761
Harry Borst: 071 5803283
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