
 

     

   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 OKTOBER 2020 
 

Zaterdag 3 oktober Eucharistieviering            PK 

19.00 uur Pastoor Broeders 

Zaterdag 10 oktober Eucharistieviering *            EK 

19.00 uur Pater v.d. Eijnden 
 

Zaterdag 17 oktober Eucharistieviering            PK 

19.00 uur Pastoor Broeders 
 

Zaterdag 24 oktober Eucharistieviering            JK 

19.00 uur Pastoor Broeders 
 

Zondag 25 oktober KINDERKERK 

12.00 uur DORPSKERK: Thema: Vijf broden en twee vissen 
 

Zaterdag 31 oktober/zondag 1 november ALLERZIELEN              
Meer informatie in de nieuwsbrief van november 
 

*Reserveren aangeraden via telefoon 06 83450307 

   Reserveren mogelijk tot vrijdag 19.00 uur.  Spreek op de voicemail 

   datum viering, aantal   personen en uw telefoonnummer in. 

   Uw naam wordt dan genoteerd.   Alleen als er geen plekje meer is 

   voor u dan wordt u teruggebeld.  

 

Parochie HH Petrus en Paulus 
 

SINT JAN’S ONTHOOFDING 
ZOETERWOUDE-DORP 

 

Nieuwsbrief OKTOBER 2020 
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  VAN DE BEHEERCOMMISSIE 

Koren en samenzang 

In de vergadering van 8 september 2020 kwamen onder anderen het 

meezingen tijdens de vieringen als ook het repeteren door de koren aan de 

orde. Gememoreerd werd dat het zingen door koren tijdens de vieringen 

tot een beperkte groep van maximaal 5 personen is toegestaan mits de 

coronaregels worden gerespecteerd. 

Meezingen door kerkbezoekers is niet toegestaan. 

Repeteren door de koren in de kerkruimte mag wel weer. 

Videostreaming 

Momenteel wordt gewerkt aan de realisatie van videostreaming in de Sint 

Jan. De kerkdiensten kunnen dan ook thuis via internet worden gevolgd. 

Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die de apparatuur bij toerbeurt willen 

bedienen en  we zoeken vrijwilligers die mensen thuis willen helpen om 

de werking uit te leggen. Wilt u thuis meevieren dan heeft u in ieder geval 

een computer, tablet of telefoon met internetverbinding nodig. 

Heeft u thuis hulp nodig of wilt u helpen met de apparatuur in de kerk dan 

kunt u  zich aanmelden bij Aad Berk van de beheercommissie (5803029) 

Colombarium 

De plannen voor het uitbreiden van het columbarium zijn voorlopig in de 

ijskast gezet. Dit in verband met de neergaande lijn van bijzettingen. 

De Beheercommissie. 

 

KINDERKERK 

Op zondag 20 september was na lange tijd 

weer een kinderkerkviering. Enthousiast 

zochten de aanwezige kinderen mee naar het 

verloren schaapje. Op zondag 25 oktober is 

er weer een kinderkerk, dan zijn we te gast in 

de Dorpskerk. We luisteren dan naar het verhaal van de wonderbaarlijke 

broodvermenigvuldiging. (5 broden en 2 vissen). Kinderkerk is een 

speelse, korte viering voor gezinnen met jonge kinderen ( 2-8 jaar).  

 

  FAMILIEVIERING 
  Op zaterdag 28 november staat er weer een familieviering op de 

  planning. We hopen dan ook de communicanten en vormelingen 

  weer te mogen begroeten. 

 



BERICHT VAN DE PAROCHIËLE CARITAS INSTELLING 

Beste mensen, 

José en ik nemen na respectievelijk 12 en 8 jaar afscheid van de PCI 

(Parochiële Caritas Instelling). Ons mooiste afscheidskado zou zijn als 

wij twee nieuwe bestuursleden kunnen vinden. 

Een aantal mensen hebben wij zelf benaderd, maar helaas is het ons nog 

niet gelukt om “onze opvolging" te regelen. 

De PCI verzorgt al heel lang incidentele hulp voor mensen met een 

financiële zorgvraag uit Zoeterwoude. Wij vergaderen vier keer per jaar, 

de rest van de communicatie over aanvragen gaat via de mail.  

De PCI is een enthousiast team met veel ervaring en kennis. 

Voel jij je sociaal betrokken bij Zoeterwoude en heb je op jaarbasis een 

paar uur over, aarzel dan niet en neem contact met ons. 

Hopelijk tot snel ! 

Groet, José van Duijn en Marieke Beerenfenger 

tel. 071-5804113 (bij afwezigheid graag inspreken, dan bellen we terug) 

 
 

ALPHA CURSUS  

In september gaat weer een nieuwe Alpha 

cursus van start. 

Tien weken lang het christelijk geloof verkennen: uitleg, gesprekken, 

ontmoeting en samen eten: maximaal 7 deelnemers (ivm corona) 

Aan de orde komt o.a.: Wie is God ? Wat is geloven? Hoe lezen we de 

Bijbel? Hoe bidden we? Wat doet de heilige Geest?   Waarom Kerk? 

WANNEER: Maandagavond van 18.45-21.30 uur 

START: maandag 21 september; wekelijks t/m 23 november  

én zaterdag 24 oktober van 10.00-16.00u 

WAAR:` Petruszaal, Lammenschansweg 40a, links van Kerk 

INFORMATIE en OPGAVE: Bas van Pampus, pastoraal werker  

(06-52246826) pwbasleiden@gmail.com 

 

ALLERZIELEN 
In het weekend van 31 oktober/1 november zal de 

jaarlijkse allerzielenviering zijn. Zowel in de kerk als 

op de begraafplaats. Er is overleg gaande over wat wel 

en niet kan met het oog op de Coronaregels. 

In de volgende nieuwsbrief meer informatie. 



FAMILIEBERICHTEN 

  Overleden 

  02-07   Geert Harm Prins            63 jaar 

04-08   Johannes van der Krogt       80 jaar 

26-08   Wilhelmus Vreeswijk             91 jaar 

09-09   Adriana de Jong-Straathof      90 jaar 

 

DORPSKERK 

Meer informatie over de vieringen in de dorpskerk via: 

https://dorpskerkzoeterwoude.protestantsekerk.net 

 

HERINNERING KERKBALANS 2020  KERK ZIJN WE SAMEN  

Hoe anders, dan in januari gedacht, is dit Kerkbalans jaar 2020 

verlopen. Ten gevolge van de corona-crisis is onze kerk geruime tijd 

gesloten geweest, en kan zij ook nu helaas nog niet ten volle benut 

worden. Het is dan ook zeer verheugend te constateren dat, ondanks 

deze crisis, toch zovelen van u aan de Aktie Kerkbalans zijn blijven 

bijdragen. Voor uw onmisbare financiële steun om onze geloofs- 

gemeenschap en onze Sint Jan door dit moeilijke jaar heen te helpen 

zeggen wij u weer heel hartelijk dank. Wij hopen uiteraard dat de kerk  

over niet te al lange tijd weer volledig open zal kunnen zijn. 

Degenen die nog niet hebben bijgedragen, maar dit wel willen doen, 

nodigen wij graag uit om hun financiële steun voor 2020 over te maken 

op één van onze bankrekeningen: 

 NL93 INGB 0002 5647 72 ten name van HHPP Kerkbijdrage 

St. Jan, of 

 NL 75 RABO 0375 3048 00 ten name van HHPP 

Kerkbijdrage St. Jan 

Namens de Parochiekern Sint. Jan nogmaals zeer bedankt voor al uw 

mooie bijdragen. 

 

 

 

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 okotber.  

  Kopij uiterlijk 17 oktober insturen naar bovenstaand adres. 
 

 

mailto:oranjeboekje.sintjan@gmail.com
http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.vanloo-organizing.nl/images/stories/envelopje e-mail.jpg&imgrefurl=http://www.vanloo-organizing.nl/index.php/contact1.html&h=84&w=86&sz=2&tbnid=ISTFVL5jgo3ZnM:&tbnh=75&tbnw=77&zoom=1&usg=__oN6ch8eCCutzJTSTx3iT-GJIv0M=&docid=0pM7DkbJfMPSlM&hl=nl&sa=X&ei=CZfNUIDyIPSY1AXqqIHICQ&ved=0CEsQ9QEwAg&dur=1560

