
 

         

   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        

      

 Helaas is de lockdown verlengd en zijn er in ieder geval tot 9 februari 

 alleen online vieringen via www.kerkdienstgemist.nl 

 Meer nieuws elders in deze nieuwsbrief of kijk op www.hhpp-oost.nl 
 

 

Zondag 24 januari Oecumenische viering SINT JAN 

10.00 Sint Jan Dominee G. Smit en M. Onderwater 
  

Zaterdag 30 januari Eucharistieviering 

19.00 uur Pater van Ulden    PK 
 

Zaterdag 6 februari Eucharistieviering 

19.00 uur pastor B. Wessel    PK 
 

Zaterdag 13 februari Eucharistieviering 

  19.00 uur Pater v.d. Eijnden    EK 
 

  Woensdag 17 februari Aswoensdag  

  19.30 uur Gebedsviering M. Onderwater 
 

  Zaterdag 20 februari Eucharistieviering 

  19.00 uur Pastoor Broeders    PK 
 

  Zaterdag 27 februari Eucharistieviering 

  19.00 uur Pater van Ulden     PK 

 

Wilt u weten of de vieringen weer bij te wonen zijn,  

bel dan de reserveerlijn: 06 83450307     

Op het bandje hoort u de laatste informatie. 

 

 

Parochie HH Petrus en Paulus 
 

SINT JAN’S ONTHOOFDING 
ZOETERWOUDE-DORP 

 

Nieuwsbrief FEBRUARI 2021 
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LOCKDOWN VERLENGD TOT 9 FEBRUARI 

In de persconferentie van premier Rutte van dinsdag 12 januari werd 

bekend dat de lockdown met nog eens 3 weken wordt verlengd.  

We hadden heel graag beter nieuws gebracht, maar helaas betekent dit dat 

ook het samen vieren in de Sint Jan nog niet mogelijk is. Tot nader order 

blijven we dus vieren zonder kerkgangers. We hopen allemaal op een 

versoepeling na 9 februari.  

De volgende nieuwsbrief verschijnt pas weer half februari. Indien het 

kabinet besluit dat versoepeling van de maatregelen mogelijk is kunnen 

we mogelijk ook weer samen vieren. Binnen en buiten de Sint Jan zullen 

we dit kenbaar maken. U kunt ook bellen met het nummer van de 

reserveertelefoon: 06 83450307. Op het bandje zullen we de laatste 

informatie inspreken. De laatste informatie is ook te vinden op de website 

van de Regio Oost: www. hhpp-oost.nl 

 

 

WAAROVER GAAT DE 40 DAGEN TIJD EIGENLIJK? 

Op aswoensdag 17 februari start de 40 dagentijd.  

Samen op weg naar Pasen, het feest van de verrezen Heer.  

De woestijn ervaren we misschien allemaal wel eens.  

Zeker in een tijd waarin we nu al bijna een jaar gedwongen 

zijn om thuis te blijven waarin activiteiten en bijeenkomsten 

zijn geschrapt. Verjaardagen en feestdagen zijn anders verlopen. Geen 

uitbundige ontmoetingen met vrienden en familie, maar kleine groepjes 

en versnipperd over meerdere dagen. Het gevoel van alleen zijn, de 

leegte, en de worsteling met de vraag wat voor zin je leven eigenlijk heeft 

is mogelijk in uw gedachten geweest. Het kan komen in deze tijd waarin 

we nu leven of door wat u hebt meegemaakt aan leed en verdriet. Het kan 

ook zo maar toeslaan, zonder dat je duidelijke aanleiding ziet. Dan kun je 

ineens lijden onder vereenzaming of depressie, een hart dat vreugdeloos 

klopt. Dat is de woestijn. Het niet meer zien zitten, troosteloosheid, 

uitzichtloosheid. Je voelt je op jezelf teruggeworpen. Je hebt geen mens 

meer, geen God in de hemel, die je uit handen neemt wat jou dan te doen 

staat. De woestijn is verschrikkelijk, we moeten proberen die te 

vermijden? Daarom: De woestijn is dus niet de Godverlatenheid, de hel 

op aarde, maar de plek waar het leven geleerd moet worden. Je mag er op 

vertrouwen dat je wordt geleid door de Geest. Die brengt je niet alleen  



naar de woestijn, die houdt je de mogelijkheden voor zodat je de goede 

keuzes kunt maken. Die geeft je de kracht om nee te zeggen tegen de 

verleidingen. En je leven een beetje bij te stellen. 

Margreet Onderwater, gebedsleider 

 

  LECTOREN GEZOCHT 

  In december hebben wij Theo Roeleven uitgezwaaid als lector binnen 

  onze parochiekern. Theo is vele jaren als lector actief geweest en vindt  

  het nu tijd om het stokje over te dragen. Wie durft?? 

 

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  

Tel: 06 24 15 16 32 , we bezorgen de liturgie graag bij u thuis. Ook 

wanneer u bij het thuisvieren 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 op 06 24 15 16 32) 
 

GEEF VANDAAG VOOR DE KERK VAN MORGEN 
 

Als het goed is heeft u inmiddels de enveloppe van de 

Actie kerkbalans in de bus gekregen.  

De Actie Kerkbalans 2021 is op 16 januari van start 

gegaan onder het motto GEEF VANDAAG VOOR 

DE KERK VAN MORGEN.  Graag doen wij nogmaals een beroep op u 

om mee te doen, zodat wij onze Sint Jan in stand kunnen houden en de 

salarissen van ons pastoraal team kunnen blijven betalen. Wilt u de 

intekenkaart retourneren (de enveloppe zelf even in de brievenbus bij het 

secretariaat doen scheelt ons kosten, alle beetjes helpen). En wilt u niet 

vergeten om uw toegezegde bijdrage over te maken naar één van de 

elders in dit blad genoemde bankrekeningnummers. Dank! 

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 

 

FAMILIEBERICHTEN 

Overleden: 

28-11  Theodorus van Leeuwen                      84 jaar 

12-12  Ineke Turk-Belt                                    83 jaar 

14-12  Anna Planken-van Rijn                                   84 jaar 

30-12  Cornelia Lagerberg-van Leeuwen                        91 jaar 

09-01  Barbara Versteegen-Kroft                               80 jaar 

 

DORPSKERK 

Meer informatie over de vieringen in de dorpskerk via: 

https://dorpskerkzoeterwoude.protestantsekerk.net 

 
 

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 
 

PASTORAAL TEAM HHPP 

Pastoor W.P.L. Broeders: 06 27140117 / w.p.l.broeders@gmail.com 

Pastoor J.H. Smith: 071 5130700 /  jhsmithpr@gmail.com 

Diaken G.J. Clavel: 06 53732362 / diakengjclavel@gmail.com 
Pastoraal werker Bas van Pampus: 06 52246826 / pwbasleiden@gmail.com 

Pastoraal werker Marlene Falke: 06 53249187/ m.dehoogh@hotmail.com  
 

 
 

REDACTIE NIEUWSBRIEF en AAN/AFMELDEN 

Redactie: Annie Borst-Mooijman,  Burg. van Outerenstraat 23 

tel: 071 5803283   oranjeboekje.sintjan @ gmail.com    
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