
MARIAKAPEL 
Een van de laatste werken welke nog behoren tot de 

herinrichting is het repareren en opknappen van de beelden 

in de Mariakapel. Het plan is om hiermee 7 september aan te 

vangen en het werk zal ongeveer 3 weken in beslag nemen. 

Fijn is te melden dat van een parochiaan uit onze parochie 

kern, specifiek voor het in stand houden en opknappen van 

de Mariakapel, een gift werd ontvangen. Deze gift zal dan 

ook geheel aan deze upgrading worden besteed. Hartelijk dank !  De 

frequent door passanten bezochte ontmoetingsruimte zal geopend blijven. 

Op het voetstuk van Maria plaatsen we tijdelijk het bewaarde houten beeld 

van Maria met kind (armpjes gespreid). In vroeger tijd werd dit beeld in de 

meimaand hoog op het hoofdaltaar gezet en met hortensia’s versiert. De 

tijdelijke invulling van de plaatsen van de engelen Michaël en Rafael 

hebben wij nog in overweging. 

Beheercommissie 

 

FAMILIEBERICHTEN 

Overleden 

29-07 Cornelia Janson-Dolle     88 jaar 
 

GERARDUSKALENDER EN MARIAKALENDER 

De eerste bestellingen zijn inmiddels doorgegeven en bezorgd of 

verstuurd. De intekenlijsten liggen nu niet meer achter  in de kerk. 

Was u er nog niet aan toegekomen en wilt u toch graag een kalender 

bestellen belt u dan even naar  

Chantal de Koning: 06 24151632 
 

DORPSKERK 

Meer informatie over de vieringen in de dorpskerk via: 

https://dorpskerkzoeterwoude.protestantsekerk.net 
 

 

 

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 september.  

  Kopij uiterlijk 18 september insturen naar bovenstaand adres. 
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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 SEPTEMBER 2020 

 

Zaterdag 5 september Oecumenische viering * 

19.00 uur  Margreet Onderwater en Dominee Gea Smit 

 

Zaterdag 12 september Eucharistieviering * EK 

19.00 uur Pater v.d. Eijnden 

 

Zaterdag 19 september Eucharistieviering            PK 

19.00 uur Pastoor Broeders 

 

Zondag 20 september KINDERKERK 

12.00 uur Sint Jan: Thema: Het verloren schaap 

 

Zaterdag 26 september Eucharistieviering             JK 

19.00 uur Pater van Ulden 

 
* reserveren aangeraden via telefoon 06 83450307 

   bellen op vrijdagochtend 9.00-11.00 uur of anders bericht 

   inspreken; datum viering, aantal personen en telefoonnummer. 

 

 

 

Parochie HH Petrus en Paulus 
 

SINT JAN’S ONTHOOFDING 
ZOETERWOUDE-DORP 

 

Nieuwsbrief SEPTEMBER 2020 
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DANK 

Ik wil iedereen bedanken die mij middels een kaartje of persoonlijk 

feliciteerde met het slagen voor mijn studie.  

Uw felicitaties waren hartverwarmend en ontroerden mij. 

Groetjes Margreet onderwater  

 

OPENING VAN HET SEIZOEN 5 SEPTEMBER 

Op zaterdag 5 september zal de gebruikelijke gezamenlijke opening 

van het nieuwe kerkelijke seizoen plaatsvinden in de Sint Jan. Deze 

oecumenische viering heeft als thema ‘Elkaar vasthouden op een 

nieuwe manier’. Voor dit samen vieren is gezocht naar een nieuwe 

vorm van vieren. Er zal geen brood en wijn gedeeld worden en de 

samenzang moet i.v.m. de coronaregels achterwege blijven. Deels 

middels voorzang en deels via ingezongen liederen zal er een 

muzikale inbreng zijn.  

Omdat het aantal zitplaatsen in de Sint Jan beperkt is verdient het 

aanbeveling te reserveren. Dit kan via een mail naar de Scriba van 

de Dorpskerk: scriba_dorpskerk_zoeterwoude@outlook.com of naar 

het contactadres van de parochie: annie_borst@msn.com . U kunt 

ook bellen naar  tel: 5801458 (Dirk Kolf) of 06 83450307 (Sint 

Jan).  Meldt bij uw aanmelding zowel via de mail als telefoon uw 

naam,  het aantal personen en uw telefoonnummer. Lukt het niet de 

viering bij te wonen dan kunt u de viering volgen via een z.g. 

livestream op internet. Ga hiervoor naar:  

https://www.saveyourmoments.nl/viering-sintjan,  

het wachtwoord is de datum: 050920  
 

VEILIGHEIDSREGELS NOG STEEDS VAN KRACHT 

Uiteraard zijn de richtlijnen ter voorkoming van verspreiding van 

het Coronavirus nog steeds van kracht. Bij binnenkomst moeten we 

uw naam en telefoonnummer registreren om een eventueel 

contactonderzoek te vereenvoudigen. Het inschrijven vergt wat 

extra tijd, kom dus als het kan a.u.b. wat eerder! 

U wordt verzocht binnen en buiten de kerk de 1,5 meter afstand in 

acht te nemen, uw handen bij binnenkomst en voor de communie te 

ontsmetten en de aangegeven looproutes te volgen bij het 



binnengaan en verlaten van de kerk. Samenzang is (helaas) 

voorlopig nog niet toegestaan, Volgens de richtlijnen van het RIVM 

mag er wel door enkele zangers gezongen worden. De in het rooster 

aangegeven koren zorgen voor de aangepaste muzikale 

ondersteuning. 
 

RESERVEREN NIET MEER VERPLICHT, WEL AAN TE RADEN 

Voor de reguliere weekendvieringen is gebleken dat het niet nodig 

is om te reserveren. Voor vieringen waarbij wat meer kerkgangers 

verwacht worden is dit wel aan te raden, om te voorkomen dat alle 

stoelen al bezet zijn en u voor niets komt. We moeten ons houden 

aan de 1,5 meter regel en dat betekent dat er maar een beperkt aantal 

zitplaatsen aanwezig is. Voor de oecumenische viering op 5 

september en de Eigentijdse viering raden wij aan om wel te 

reserveren. Bij voorkeur op vrijdagmorgen (tussen 9.00 en 11.00 

uur) via telefoon: 06 83450307. Op vrijdag na 11.00 uur kunt u uw 

bericht inspreken, naam,  aantal personen en uw telefoonnummer. 

Alleen wanneer er geen plaats meer is krijgt u een berichtje terug. U 

kunt als dat makkelijker is qua tijd ook reserveren via een email 

naar: annie_borst@msn.com. Uiterlijk tot vrijdagavond 21.00 uur! 

Voor de plaatsen in de kerk geldt dat er boekjes liggen op de 

beschikbare stoelen. Neem bij een nog lege rij a.u.b. de stoelen 

tegen het zijpad aan om te voorkomen dat andere kerkgangers u in 

de rij moeten passeren.  

 
KINDERKERK 

Op zondag 20 september  is er weer kinderkerk.  

Het thema ‘Het verloren schaap’ stond al voor 

maart j.l. op de kalender maar kon door de 

Coronacrisis helaas geen doorgang vinden. Met in acht neming van 

alle regels gaan we nu weer starten.  We vertellen en ervaren samen 

met uw dreumes, peuters en kleuters het verhaal van het verloren 

schaap. Zondag 20 september 12.00 uur in de Sint Jan. 

In oktober hopen we ook weer te kunnen starten met de 

familievieringen, nader bericht volgt. 


