
KERKDIENST GEMIST  
Kunt u er niet bij zijn of wilt u liever de deur nog 

niet uit dan is er sinds enkele weken de mogelijkheid 

om de viering vanuit de Goede-Herderkerk te 

bekijken via de livestream op internet. Sinds enkele 

weken is de Goede-Herderkerk namelijk aangesloten 

op de technische infrastructuur van kerkdienstgemist.nl. Op de 

pagina: https://kerkdienstgemist.nl zoekt u de Goede Herderkerk 

in Zoeterwoude op en kunt u op zondagmorgen om 9.30 uur de 

viering live volgen, maar ook op een later tijdstip terug kijken.  
 

FAMILIEBERICHTEN 

Overleden: 

12-04   Catharina van Gerven-van Amsterdam      92 jaar 

21-05   Maria van Diemen-de Jong                        92 jaar 

24-05   Piet Turk                                                     84 jaar 

 

DORPSKERK 

Vanaf 1 juli zijn er ook weer vieringen in de Dorpskerk. 

Meer informatie op: 

https://dorpskerkzoeterwoude.protestantsekerk.net 

Tot die tijd zijn er online vieringen te volgen via 

www.kerkomroep.nl 
 

 

REDACTIE NIEUWSBRIEF en AAN/AFMELDEN 

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

tel: 071 5803283   oranjeboekje.sintjan @ gmail.com  

 

CONTACTPERSONEN PASTORAATSGROEP  

Pastoor Broeders  06 27140117 

Margreet Onderwater 071 5804073 / 06 53739954 

Annie Borst  071 5803283/ 06 57009807 

    Chantal de Koning  06 24151632 

Aad van Slingerland  071 5802236/06 10196206 
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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  
 

    
WE MOGEN WEER SAMEN VIEREN 
De kerken mogen weer open!  

Op zaterdag 6 juni hebben we met een groep direct betrokkenen 

(beheercommissie, pastoraatsgroep, lectoren, kosters, gastvrouwen) 

een ‘test’ viering gehouden om te kijken of alle  voorzorgs-

maatregelen uitvoerbaar zijn. Dat ging prima!  

Vanaf 13 juni bent u allemaal op zaterdagavond weer welkom!  

Het rooster voor de maand juli is helaas nog niet bekend. Zodra dit 

er is zullen we dit binnen en buiten de kerk ophangen en wordt het 

kenbaar gemaakt via de website www.hhpp-oost.nl.  

De volgende nieuwsbrief ontvangt u eind juli. 

Leest u aandachtig de voorschriften op de binnenzijde van deze 

nieuwsbrief, u zult net als ons na het lezen denken  “moet dat nou” 

en daar is maar 1 antwoord op mogelijk “JA”. Voor u en onze 

veiligheid is het nodig dat de regels strikt worden nageleefd, doen 

we dat niet dan bestaat de mogelijkheid dat de kerk weer dicht 

moet. We zien u heel graag terug in de Sint Jan! 

Wel eerst aanmelden via 06 83450307 (op vrijdagmorgen) 

 

Zaterdag 13 juni 19.00 uur  Pastoor Broeders 

Zaterdag 20 juni 19.00 uur  Pastoor Broeders 

Zaterdag 27 juni 19.00 uur  Pater van Ulden 

 

  Parochie HH Petrus en Paulus 
 

SINT JAN’S ONTHOOFDING 
ZOETERWOUDE-DORP 

 

      Nieuwsbrief JUNI v2 2020 
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