
     

   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 JULI  EN AUGUSTUS  2020 

 

Zaterdag 25 juli 

19.00 uur Eucharistieviering pater van Ulden 
 

Zaterdag 1 augustus 

19.00 uur Eucharistieviering pater Kortekaas 
 

Zaterdag 8 augustus 

19.00 uur Eucharistieviering pater van Ulden 
 

Zaterdag 15 augustus Maria ten Hemelopneming 

19.00 uur Eucharistieviering pastoor Broeders   
 

Zaterdag 22 augustus 

19.00 uur Eucharistieviering pater van Ulden 
 

Zaterdag 29 augustus 

19.00 uur Eucharistieviering pastoor Broeders  
 

Zaterdag 5 september Oecumenische viering * 

19.00 uur  Margreet Onderwater en Dominee Gea Smit 
 

* reserveren aangeraden via 06 83450307 

 

 

 

 

 Parochie HH Petrus en Paulus 
 

SINT JAN’S ONTHOOFDING 
ZOETERWOUDE-DORP 
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RESERVEREN NIET MEER VERPLICHT 

In vervolg op de Coronamaatregelen die in de vorige nieuwsbrief werden 

uiteengezet kunnen wij u melden dat het niet meer nodig is om te 

reserveren Het aantal zitplaatsen in de Sint Jan is echter (door de 1,5 meter 

regel) beperkt. Er zijn 50 ‘veilige’ zitplaatsen. Voor de reguliere vieringen 

is dat voldoende. Is er iets bijzonders en wilt u met meerdere familieleden 

de viering bezoeken dan is het raadzaam om toch even te bellen, want dan 

bent u verzekerd van een plekje. De reserveertelefoon heeft een voicemail, 

wordt de telefoon niet beantwoord spreek dan  uw  naam, 

telefoonnummer en met hoeveel personen u de viering wilt bezoeken 

in. U kunt ervan verzekerd zijn dat uw naam dan op de lijst genoteerd 

wordt. Alleen wanneer er geen plek meer is wordt u teruggebeld.  

Reserveren 06 83450307 (Vrijdag 9.00-11.00 uur) 
 

VEILIGHEIDSREGELS NOG WEL VAN KRACHT 

Uiteraard zijn de richtlijnen ter voorkoming van verspreiding van het 

Coronavirus nog wel van kracht. Afstand houden, registreren gegevens van 

kerkgangers, vaste looproutes, handen ontsmetten bij binnenkomst  en voor 

het ter communie gaan, en voorlopig nog geen samenzang. Bij 

verkoudheidsklachten (hoesten, niezen, koorts) kunt u beter thuisblijven.  

 

BERICHT VAN DE PASTOOR 
 

Afsluiting van studie- en werkjaar:  Vorige week heb ik met mijn 

studenten het studiejaar afgerond met een heerlijke maaltijd! De vakantie- 

tijd werd ingeluid. Maar eigenlijk heb ik helemaal nog geen vakantie- 

gevoel. Na de intense lock down van de afgelopen periode hebben wij weer 

langzaam de activiteiten hernomen. En dan nu al de vakantieperiode. 

Vermoeidheid:  Veel mensen, ook jongeren, zijn vermoeid. Bijzonder na 

de lock down. Ik las dat in een artikel. Onze hersenen moeten de 

dreigingen van onveiligheid en angst voor het virus verwerken. Ons 

lichaam vraagt hiervoor extra energie. Gevolg: vermoeidheid.  

Vakantie:  Dan toch vakantie?  Jazeker. Eigenlijk een cadeau dat je aan 

jezelf mag geven. Wat die vakantie ook inhoudt. De één gaat de grens over, 

de ander blijft in eigen land of zelf thuis. Overal kan je vakantie vieren. 

Gun jezelf wat rust! Probeer de accu van jouw leven wat op te laden. Lees 

een goed boek, doe een spelletje met elkaar. Trakteer jezelf op een 

heerlijke maaltijd. Ook in het zoeken naar de aanwezigheid van God in de 

schoonheid van de natuur, het stille gebed, het bezoek aan de kerk vind je 



   rust en kracht om jouw ziel hiermee te vullen. 

Veilig: De meest gestelde vraag bij het vakantie gaan: is het veilig? Een 

terechte vraag. Iedereen doet het uiterste om die veiligheid te garanderen. 

Ook wij in de kerk. Daarom kunt u met een gerust hart, juist in de 

vakantietijd, onze kerk bezoeken. Wij hebben er alles aan gedaan om zo 

veilig mogelijk te kunnen vieren. Kom gerust! Aanmelden is niet meer 

verplicht. Wij hebben ruimte genoeg om 1,5 meter van elkaar te zitten. 

Samen vieren geeft vreugde in ons hart. En dat hebben we allemaal nodig. 

Prettige vakantie. Rust goed uit.  

pastoor W. Broeders  

 

AFGESTUDEERD  
Wie had eind jaren negentig  kunnen bedenken 

dat de oproep van Marianne Hoogervorst om  na 

te denken over de vraag: “wat als er straks geen 

eigen pastoor meer is” mij zou aanzetten tot de studie Theologie. De 

vraag motiveerde mij om de cursus van Gebedsleider te gaan volgen waar 

het vuurtje is gaan branden. Tijdens deze tweejarige cursus werden  

vrijwilligers klaar gestoomd  om op een liturgisch verantwoorde wijze 

een viering te maken. In 2011 mocht ik als gebedsleider mijn eerste 

viering en uitvaart doen. Hierbij heb ik ervaren dat je wel iets meer weet 

maar  niet genoeg om antwoord te kunnen geven op de vele vragen. Het 

was dezelfde pastoraal werkster die tegen mij zei: ”waarom ga je geen 

theologie studeren”? Uit nieuwsgierigheid ben ik naar een open dag 

gegaan in Utrecht, hier vond ik de antwoorden op mijn vragen en voor ik 

het wist had ik mij ingeschreven. Er volgden vele jaren van  hard werken, 

veel interessante stageplaatsen, maar vooral  het diepe besef dat hier mijn  

roeping lag. Dienstbaar zijn aan mensen die iemand nodig hebben als het 

leven even tegenzit. Samen op zoek  gaan naar de innerlijke kracht om 

verder te gaan, of gewoon om het even samen uit te houden als de situatie 

daarom vraagt. Op  20 mei was het eindelijk zover; ik heb mijn  afstudeer 

onderzoek ‘palliatieve zorg aan mensen met een verstandelijke beperking’ 

behaald. Op 1 juli kwam na het afstudeergesprek het verlossende woord: 

GESLAAGD! Als geestelijk verzorger ben ik sinds 1½ jaar werkzaam bij 

GGZ-Delfland. Als vrijwilliger binnen de parochie neem ik al deze skills 

mee tijdens de uitvaarten en vieringen, want hier ligt mijn hart en de basis 

van mijn huidige loopbaan. Ik hoop u te ontmoeten in de St Jan.   

Margreet Onderwater, gebedsleider  



OECUMENISCHE VIERING OP ZATERDAG 5 SEPTEMBER  
De ‘Opening van het seizoen’ gaat door, het thema dit jaar is ‘Elkaar 

vasthouden op een nieuwe manier’. Hoe toepasselijk is dit thema vandaag 

de dag ?  Meer informatie in de volgende nieuwsbrief. 

Margreet Onderwater 

 

VANUIT DE BEHEERCOMMISSIE 

In de afgelopen vergadering van de beheercommissie is onder andere 

gesproken over de mogelijkheden en onmogelijkheden voor de vieringen 

op basis van de richtlijnen en protocollen per 1 juli 2020. Het aantal 

beschikbare plaatsen blijft beperkt en ook het koffiedrinken na afloop is 

helaas nog niet verantwoord. Mede op verzoek van de pastoraatsgroep is 

besloten te investeren in de mogelijkheid om kerkdiensten via internet te 

volgen of later terug te kijken. Belangstellenden die niet naar de kerk 

kunnen komen kunnen de viering dan toch volgen. Met name bij 

uitvaarten een welkome aanvulling. Verder is gesproken over de 

openstaande vacature van secretaris binnen de beheercommissie en de 

openstaande vacature namens de Regio Oost in het parochiebestuur. 

 

DORPSKERK 

Meer informatie over de vieringen in de dorpskerk via: 

https://dorpskerkzoeterwoude.protestantsekerk.net 

 
VIERINGEN IN WIJDEZORG/LOCATIE EMMAUS 

Hoewel binnen de kerken met allerlei voorzorgsmaatregelen een 

voorzichtige start is gemaakt is het vieren in de serre van zorglocatie 

Emmaus helaas nog niet toegestaan.  

 

 

 

 
 

REDACTIE NIEUWSBRIEF en AAN/AFMELDEN 

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

tel: 071 5803283   oranjeboekje.sintjan @ gmail.com     

  De volgende nieuwsbrief verschijnt eind augustus.  

  Kopij uiterlijk 15 augustus insturen naar bovenstaand adres. 
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