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Door de op 14 december door premier Rutte afgekondigde extra Corona
maatregelen hebben wij besloten om de vieringen in de Sint Jan tussen
19 december en 19 januari uitsluitend via Livestream uit te zenden.
Er zijn wel vieringen, maar geen kerkgangers. Helaas!!
Alle vieringen rond kerst en oud en nieuw, behalve die van 2e kerstdag
kunt u volgen via de Livestream op www.kerkdienstgemist.nl
Achter in de Sint Jan (in het gedeelte dat dagelijks tussen 11.00 en 17.00
uur open is) liggen de liturgieboekjes voor de vieringen van de komende
weken voor u klaar.
Zaterdag 2 januari Eucharistieviering
19.00 uur Pastoor Broeders

PK

Zaterdag 9 januari Eucharistieviering
19.00 uur Pater v.d. Eijnden

EK

Zaterdag 16 januari Eucharistieviering
19.00 uur Pastoor Broeders

PK

Zondag 24 januari Oecumenische viering Dorpskerk
10.00 Dorpskerk Dominee G. Smit en M. Onderwater
Aanmelden bij Michel Vlootman (06 18068373)
U kunt ook meevieren door de dienst te beluisteren via kerkomroep.nl
Zaterdag 30 januari Eucharistieviering

19.00 uur Pater van Ulden

PK

ZIEKENHUISOPNAME PASTOOR BROEDERS
Begin december is pastoor Broeders weer opgenomen in het ziekenhuis
met een longontsteking en hartklachten. De invulling van het rooster zal
daardoor vanzelfsprekend anders zijn dan in de nieuwsbrief van december
vermeld, en mogelijk wordt dit ook voor de maand januari nog aangepast.
Wij hopen en bidden voor een spoedig herstel en dat het nieuwe jaar hem
qua gezondheid meer geluk zal brengen!
BOEKJE KERSTOCTAAF
Bij deze nieuwsbrief ontvangt u een boekje met teksten en opdrachten rond
de 8 dagen van kerstmis. Voor verdieping en bezinning voor uzelf en uw
gezin. Dat het licht van het kerstkind ons hart mag raken.
Pastoor W. Broeders
RK UITVAART
Als geloofsgemeenschap komen wij bij elkaar om
het Woord van de Heer te horen en gevoed te
worden door zijn sacramenten. Zo willen wij
levende stenen zijn in het bouwwerk van de Heer!
Wij zijn zo met Jezus zelf en Zijn Kerk verbonden.
En juist in de sacramenten vieren wij het leven:
doopsel, vormsel, eucharistie, maar ook het huwelijk
en het sacrament van de zieken. Een uitvaart is geen
sacrament, maar wel een belangrijk onderdeel in het
leven van mensen. Als geloofsgemeenschap vertrouwen we onze dierbare
overledene aan God toe. Wij vieren de uitvaartliturgie vanuit het
paasgeloof dat de dood niet het laatste woord heeft. Wij kunnen de pijn niet
wegnemen, maar wel samen bidden, luisteren naar het Woord van God in
het vertrouwen dat Hij met ons is, met ons meetrekt en ons ook door de
dood heen thuis zal brengen.
Iedereen die zich verbonden voelt (of voelde als we spreken over de
overledene) met de RK kerk is van harte welkom om in de Sint Jan
afscheid te nemen. Voor zo’n afscheid zijn binnen de parochie regels
opgesteld die in goed overleg met nabestaanden (en soms ook al in een
voorbespreking met de stervende en de familie) bespreekbaar zijn.
De voorganger in de uitvaartliturgie is een lid van het pastoraal team. Als
zij niet voor kunnen gaan, gaat de gebedsleider van de gemeenschap voor.
Altijd in overleg met elkaar. De invulling van de afscheidsliturgie wordt

door voorganger en nabestaanden gezamenlijk opgesteld om zo te komen
tot een waardig en persoonlijk afscheid. Voor vragen of twijfels over een
naderend (kerkelijk) afscheid kunt u altijd contact opnemen met
ondergetekende of met gebedsleider Margreet Onderwater.
‘Niemand van ons leeft voor zichzelf alleen, niemand sterft voor zichzelf
alleen. Zolang wij leven, leven wij voor de Heer, en sterven wij, dan
sterven wij voor de Heer: Hem behoren wij toe’ (Rom.14,7-8).
Pastoor W. Broeders
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 11.0017.00 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).
GEEF VANDAAG VOOR DE KERK VAN MORGEN
Onder bovenstaand motto start op 16 januari 2021 weer de jaarlijkse
Actie Kerkbalans. Meer dan ooit is het motto van Kerkbalans 2021 van
toepassing op de situatie waarin wij vandaag verkeren. Maar meer dan
ooit zien wij ook uit naar de situatie van morgen. Wanneer wij, als de
ergste corona periode achter ons zal liggen, weer “gewoon” ons normale
leven mogen oppakken. Wanneer wij dankbaar kunnen zijn dat covid-19
is overwonnen, en we allen, die gedurende de corona periode van ons zijn
heengegaan, alsnog op een waardige wijze kunnen gedenken. En zonder
beperkingen weer samenkomen in onze Sint Jan voor inspirerende doop-,
trouw-, afscheids, gebeds- en Eucharistievieringen.
De rol en de plaats van het geloof in de “kerk van morgen” is in ons
leven, en die van de volgende generaties, van groot belang.
In de tweede helft van januari ontvangt u weer de uitnodigingsbrief om
bij te dragen aan de actie Kerkbalans 2021. Ten einde enig inzicht in de te
verwachten bijdragen te verkrijgen, zullen wij het op prijs stellen als u de

gebruikelijke intekenkaart om mee te doen, wilt invullen, en in de
bijgevoegde enveloppe zonder postzegel wilt terugzenden. U kunt uw
bijdrage, al dan niet gespreid over het jaar, overmaken op onze
rekeningen:
NL93 INGB 0002 5647 72 t.n.v. HHPP Kerkbijdrage St. Jan, of
NL75 RABO 0375 3048 00 t.n.v. HHPP Kerkbijdrage St. Jan
Uw bijdragen aan Kerkbalans vallen onder “Giften aan goede doelen”
of “Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI)”, en zijn geheel of
gedeeltelijk aftrekbaar van de belastingen.
Geef vandaag voor de kerk van morgen, opdat onze gastvrije en
zorgzame gemeenschap voort kan bestaan, de pastorale zorg kan worden
verzekerd en het kerkgebouw met zijn faciliteiten in goede staat kan
worden gehouden.
Hartelijk dank!
Namens de Parochiekern Sint Jan,
Administratie kerkbijdragen
DORPSKERK
Meer informatie over de vieringen in de dorpskerk via:
https://dorpskerkzoeterwoude.protestantsekerk.net
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Aad van Slingerland 071 5802236/06 10196206

