
 

         

  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 DECEMBER 2020 
 

Zaterdag 5 december  Gebedsviering* 

19.00 uur gebedsleider Margreet Onderwater  PK 
 

Zaterdag 12 december Eucharistieviering *  

19.00 uur Pater v.d. Eijnden                EK 
 

Zaterdag 19 december Eucharistieviering*  

19.00 uur Pastoor Broeders    PK 
 

Kerstavond 24 december ** 
 

17.00 uur Kinderkerk  werkgroep kinderkerk 

19.00 uur Eucharistieviering pater v.d. Eijnden  EK 

21.30 uur. Eucharistieviering pater v.d. Eijnden  PK             
 

Eerste Kerstdag 25 december 

15.00 uur Kindje wiegen Alleen via livestream! 
 

Tweede kerstdag 26 december ** 

9.30 uur Eucharistieviering pastoor Broeders  PK 
 

Oudjaarsavond 31 december *** 

19.00 uur Eucharistieviering pastoor Broeders  PK 
 

 

*     Reserveren op vrijdag via telefoon 06 83450307 

**   Aangepaste aanmeldprocedure, zie binnenzijde blad 

*** Reserveren op donderdag 31-12 tot uiterlijk 16.00 uur 06 83450307 

 

Parochie HH Petrus en Paulus 
 

SINT JAN’S ONTHOOFDING 
ZOETERWOUDE-DORP 

 

Nieuwsbrief DECEMBER 2020 
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CORONAREGELS 
Nog altijd zijn in heel Nederland strikte Coronaregels van kracht waar we 

ook in het samen vieren in onze Sint Jan mee te maken hebben. Het is heel 

fijn om te constateren dat alle kerkgangers zich daar keurig in schikken. 

Registreren, ontsmetten, afstand houden, mondkapjes dragen, het wordt al 

bijna een beetje gewoon. We missen de samenzang en ook de koren missen 

dat erg, we missen de koffie na afloop, de sociale contacten die bij het 

samen kerkzijn horen. Maar we houden moed en hopen en bidden dat aan 

deze crisis een eind komt en we weer gauw zonder beperkingen kunnen 

samenkomen. 

Voorlopig gelden de regels nog en helaas zal dat bij de vieringen rond kerst 

niet veel anders zijn. Voor de gewone weekendvieringen blijft het aan te 

raden om te reserveren, we hebben al een paar keer meegemaakt dat het 

maximum aantal bereikt was en we met wat kunst en vliegwerk nog net 

iedereen een plekje konden geven. We willen liever geen mensen 

wegsturen maar moeten ons houden aan de voorschriften en regels. 

Reserveren kan op vrijdag voorafgaand aan de viering tussen 9.00  

en 19.00 uur. U belt naar: 06 83450307 en kunt dan op een bandje uw 

naam en telefoonnummer inspreken + het aantal personen waarmee u de 

viering bezoekt. Hoort u niets meer dan bent u verzekerd van een plekje. 

Let op, voor de kerstvieringen is het een beetje anders geregeld. 

 

RESERVEREN VOOR DE KERSTVIERINGEN 

Voor de kerstvieringen hebben we na uitgebreid intern  

overleg besloten tot een apart reserveringsprotocol;  

Ná alle weekendvieringen in de maand december  

vindt u achter in de kerk intekenlijsten. Hierop kunt 

u alvast reserveren voor één van de  4 kerstvieringen.  

U kunt inschrijven voor max. 2 personen + eventuele  

thuiswonende kinderen. Bent u gewend om met  

de hele familie kerst te vieren nodig dan uw  

uitwonende kinderen en kleinkinderen uit om  

mee te vieren via de livestream.  

Reserveert u voor een viering dan houden  

we graag een plekje vrij. Kunt u onverwacht  

toch niet komen (door b.v. corona-gerelateerde 

klachten) meldt u dan ook weer even af.  

(Dit mag wel via de telefoon 06 83450307).  



KERSTVIERINGEN MET KINDEREN 

Op kerstavond 24 december nodigen wij graag 

de gezinnen met jonge kinderen (4-10 jaar) uit 

om samen het Kerstfeest te vieren. Zoals eerder 

gemeld, het aantal plaatsen is beperkt, maar de 

kinderen kunnen ook thuis via de livestream 

meevieren en meedoen. Voor hen die thuis interactief mee willen vieren is 

er een “meevierpakketje” beschikbaar. Stuur voor 20 december even een 

mailtje naar kinderkerkzoeterwoude@gmail.com en we doen het bij je in de 

bus als je in Zoeterwoude woont. 

Het kindje wiegen op 1
e
 kerstdag is helemaal digitaal op 

www.kerkdienstgemist.nl. Kijk en luister thuis met je peuters en kleuters 

naar een leuk kerstverhaal met bekende liedjes. 

 

KERKDIENSTGEMIST.NL 

Vanaf begin november zijn de vieringen in de St. Jan mee te vieren via een 

livestream (rechtstreekse verbinding via het internet) op 

www.kerkdienstgemist.nl. Achter in de Sint Jan (dagelijks open 11.00-

17.00 uur) liggen de liturgieboekjes voor de komende 2 weken klaar om 

mee te nemen als u thuis mee wilt vieren. Bent u niet in staat om naar de 

Sint Jan te komen bel dan even naar Chantal de Koning 06 24 15 16 32 , 

we bezorgen de liturgie dan bij u thuis. Ook wanneer u bij het thuisvieren 

graag de communie wilt ontvangen of wanneer u hulp nodig heeft bij het 

zoeken naar de internetverbinding kunt u bellen met Chantal (alleen  

’s avonds te bereiken). 
 

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. 

Wilt u uw kind aanmelden stuur dan z.s.m. een email 

naar: eersteheiligecst.jan@gmail.com onder 

vermelding van EHC 2021. Wilt u liever eerst wat 

meer informatie neem dan ook contact op via 

bovenstaand mailadres. 

Werkgroep EHC  

Margreet Onderwater, Bianca van Rooijen 

 



FAMILIEBERICHTEN 

Overleden 

2-11 Wilma Veldhuijzen- Rietveld 73 jaar 

 

Gevormd 

7-11 Sebastian Piotrowicz, Ivar van Rooijen,  

Tessa de Wit en Rens van de Mortel 
 

Tot de laatste week was het spannend of de vormselviering 

  wel door kon gaan. Dankzij de medewerking van bisschop 

v,.d. Hende en alle vrijwilligers zijn er op zaterdag 7 

november drie vormselvieringen geweest. Twee in de Petruskerk en één 

in de  Hartebrugkerk. Door de Coronaregels konden alleen vormelingen 

en  hun ouders bij deze vieringen aanwezig zijn. De kleine bezetting 

maakte er desondanks mooie, persoonlijke vieringen van.  

  Alle vormelingen van harte gefeliciteerd!   

 

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 half december.  

  Kopij uiterlijk 12 december insturen naar bovenstaand adres. 
  

 

B  BANKREKENINGNUMMERS;   

    Kerkbijdrage/kerkbalans NL93INGB0002564772 of  

    NL75RABO0375304 800  t.n.v. HHPP Kerkbijdrage Sint Jan 

    Misintenties en overige zaken NL95INGB0000271753  

B t.n.v. HHPP Sint Jan 
 

 

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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