
 

     

   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 NOVEMBER 2020 
 

Zaterdag 31 oktober 

15.30 uur Allerzielenviering (uitsluitend op uitnodiging) 
 

Zaterdag 31 oktober Eucharistieviering Allerheiligen 

19.00 uur Pastor Kortekaas    PK 
 

Zaterdag 7 november Eucharistieviering   

19.00 uur Pater v.d. Eijnden               EK 
 

Zaterdag 14 november Eucharistieviering  

19.00 uur Pastoor Broeders    PK 
 

Zaterdag 21 november Eucharistieviering             
19.00 uur Pastoor Broeders    PK 
 

Zondag 22 november KINDERKERK    

12.00 uur Sint Jan  Thema: Advent is kijken naar wat komt 
 

Zaterdag 28 november   FAMILIEVIERING            
19.00 uur Pastoor Broeders    PK 

   

Reserveren op vrijdag via telefoon 06 83450307 
 

 

Parochie HH Petrus en Paulus 
 

SINT JAN’S ONTHOOFDING 
ZOETERWOUDE-DORP 
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AANGESCHERPTE CORONAREGELS 
Zoals u ongetwijfeld weet zijn de Corona regels weer aangescherpt.  

Voor de kerkelijke vieringen betekent dit dat maar 30 gelovigen de viering 

mogen bezoeken. Ook wordt dringend geadviseerd om bij het betreden en 

verlaten van de kerk een mondkapje te dragen. Door de beperking in het 

toegestane aantal kerkgangers is het  aan te raden om vooraf te reserveren. 

Helaas komt het ook voor dat men reserveert en niet komt. We hebben 

daarom de afspraak gemaakt dat we de gereserveerde plaatsen vrij houden 

tot 18.50 uur. Daarna zijn de stoelen weer beschikbaar voor iedereen die 

nog een plekje zoekt. Kom dus op tijd! 

Om te reserveren belt u naar 06 83450307. U krijgt dan een bandje. Spreek  

uw naam en het aantal personen in waarmee u de viering wilt bezoeken. 

Alleen als er teveel aanmeldingen zijn wordt u teruggebeld. Hoort u niets 

dan bent u er zeker van dat we tot tien voor zeven een plekje vrijhouden. 

Bellen kan op vrijdag tussen 9.00 en 19.00 uur. 

 

ALLERZIELEN  IN CORONATIJD 

Zaterdagmiddag 31 oktober een besloten viering voor familie van 

overledenen van het afgelopen jaar, waarbij o.a. de gedachteniskruisjes 

worden uitgereikt. Voor deze viering zijn uitnodigingen verstuurd. 

Zondag 1 november tussen 14.30 en 17.00 uur zijn pastor Kortekaas en 

gebedsleider Margreet Onderwater op de begraafplaats om de graven/urnen 

van uw dierbaren te zegenen. De kerk is dan ook open om rond het altaar 

lichtjes te ontsteken en stil te staan bij uw gemis. Het zal een sobere versie 

zijn van de allerzielen herdenking zoals we die de laatste jaren gevierd 

hebben. Geen koffie en muziek. Wel zijn er graflichtjes te koop (€ 1,50 per 

stuk, graag gepast betalen!) Aan alle bezoekers vragen wij dringend om de 

nodige afstand tot elkaar en tot de voorgangers in acht te nemen en in de 

kerk een mondkapje te dragen.  

ALLERHEILIGEN 

Zaterdagavond 31 oktober een gewone Eucharistieviering die in het 

teken staat van Allerheiligen. Er is dit jaar dus geen openbare 

allerzielenviering in de kerk, helaas. 

 

KINDERKERK  EN FAMILIEVIERING 

Op zondag 22 november is er om 12.00 uur weer kinderkerk in de Sint Jan, 

en op zaterdag 28 november is er weer een familieviering. Kinderkerk is 



voor gezinnen met jonge kinderen ( 2-8 jaar) en de familieviering voor 

gezinnen met kinderen die hun communie al hebben gedaan. 

Beide vieringen staan in het teken van de Adventstijd! 

 

KERKDIENSTEN THUIS MEEKIJKEN 

Eind oktober wordt in de Sint Jan de apparatuur geïnstalleerd die u de 

gelegenheid geeft om thuis, via internet, de viering bij te wonen. 

In de Goede Herderkerk wordt hier al mee gewerkt en dat blijkt voor veel  

parochianen een fijne manier om betrokken te  blijven.  

Wat u nodig heeft is een internetverbinding en een computer of tablet.  

Er hoeft niets extra’s op uw computer geïnstalleerd te worden, u gaat naar 

www.kerkdienstgemist.nl en zoekt daar de kerk van uw keuze en de 

viering die u wilt zien. U kunt de viering ook op een later moment 

terugkijken. Let op, eerder dan 29 oktober zult u de Sint Jan nog niet  

kunnen vinden op deze website! 

Vrijwilligers om de apparatuur te bedienen en/of thuis ondersteuning te 

bieden kunnen zich melden bij Aad Berk (5803029) 

 

GRAAG VERWELKOMEN WE U  BIJ DE KERSTVIERINGEN! 

Omdat het maximum aantal bezoekers is teruggebracht naar 30 stellen we 

het volgende voor. Hoe leuk is het om thuis de mis te volgen, samen met 

iemand die via livestream verbinding kan maken? We schreven al eerder 

dat u alleen maar een internetverbinding nodig heeft. 

Eén van de voordelen is dat u thuis wél mee mag zingen met de traditionele 

kerstliederen! Indien u daar prijs op stelt kunt u dan ook de communie thuis 

ontvangen. Heeft u er vragen over? Wilt u zich aanmelden zodat iemand u 

komt bezoeken? Neem dan  contact op met Chantal de Koning,  

Tel: 06 24 15 16 32 ( alleen ’s avonds bereikbaar) 

Meer informatie over de kerstvieringen volgt in de volgende nieuwsbrief. 

 

AANMELDEN EERSTE HEILIGE COMMUNIE 
In 2021 gaan we beginnen met voorbereidingen voor de Eerste Communie. 

Dit doen we samen met Stompwijk. We vinden een  goede samenwerking 

tussen kind, ouders en parochie belangrijk zodat iedereen klaar is voor de 

Eerste Heilige Communie. Gaat uw kind niet in Zoeterwoude naar school 

en wilt u uw kind aanmelden stuur dan voor 1 december een email naar: 

eersteheiligecst.jan@gmail.com  onder vermelding van EHC 2021 

 



FAMILIEBERICHTEN 

Gedoopt 

11-10 Thijs Mooijman,  

                 zoon van Bart en Ellen Mooijman-van Os 

Overleden 

28-09 Jacobus (Sjaak) van der Salm 72 jaar 

 

Beterschap 

Pastoor Broeders heeft  op 14 oktober een operatie ondergaan om hartfalen 

tegen te gaan. Hij zal thuis nog enkele weken rust moeten houden en hoopt 

half november weer voor te kunnen gaan. 

Van harte een spoedig herstel gewenst!  

 

DORPSKERK 

Meer informatie over de vieringen in de dorpskerk via: 

https://dorpskerkzoeterwoude.protestantsekerk.net 

 

Herinnering Kerkbalans 2020     KERK ZIJN WE SAMEN 
Ondanks de langdurige “corona crisis”, waardoor onze St. Jan kerk 

helaas geruime tijd gesloten moest blijven, en ook nu nog niet ten volle 

benut kan worden, hebben toch velen van u aan de Aktie Kerkbalans 

2020 bijgedragen. Voor uw onmisbare financiȅle steun om onze 

geloofsgemeenschap en onze St. Jan kerk door dit moeilijke jaar heen te 

helpen zeggen wij u dan ook weer heel hartelijk dank.  Degenen die nog 

niet hebben bijgedragen, maar dit wel willen doen, nodigen wij graag 

uit om hun bijdrage over te maken op één van onze bankrekeningen: 

- NL93 INGB 0002 5647 72  t.n.v. HHPP Kerkbijdrage St. Jan 

- NL75 RABO 0375 3048 00 t.n.v. HHPP Kerkbijdrage St. Jan 

Namens de Parochiekern St. 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 november.  

  Kopij uiterlijk 18 november insturen naar bovenstaand adres. 
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