
 
 

         

   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 Broeders  06 27140117 

 

Vieringenrooster Maart 2021 
 

Zaterdag 6 maart Eucharistieviering 

  19.00 uur Pastoor Broeders    PK 
 

Zaterdag 13 maart Eucharistieviering 

  19.00 uur Pater v.d. Eijnden    EK 
 

Zaterdag 20 maart Eucharistieviering 

  19.00 uur Pastoor Broeders    PK 
 

   Zaterdag 27 maart Eucharistieviering 

   19.00 uur Pater van Ulden    PK 

 

 

Vieringen alleen via livestream op Kerkdienstgemist.nl 

Helaas is het nog steeds niet mogelijk om samen te komen in de kerk. 

De vieringen in de Sint Jan gaan wel door zonder kerkgangers.  

We nodigen u van harte uit om thuis mee te vieren via de website  

www. kerkdienstgemist.nl. Zoek op St. Jan Zoeterwoude. 

Achter in de Sint Jan (dagelijks open van 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 de liturgie op te halen neem 

dan contact op met een van de leden van de pastoraatsgroep. De namen en 

telefoonnummers vindt u op de achterkant van dit blad. Wij bezorgen de 

boekjes graag bij u thuis! 

 

 

Parochie HH Petrus en Paulus 
 

SINT JAN’S ONTHOOFDING 
ZOETERWOUDE-DORP 

 

Nieuwsbrief MAART 2021 
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Veertigdagentijd                                                                                       
 

Elk jaar opnieuw bereiden wij ons in de veertigdagentijd voor op het 

Paasfeest. Tijdens deze periode denken wij na over datgene wat nu echt 

belangrijk is in het leven. Wij worden eraan herinnerd dat het leven een 

tocht is. Deze tocht die lijkt op de lange reis van de Israëlieten naar het 

beloofde land Israël. Veertig jaar lang trok het volk van God samen met 

Mozes door de woestijn, een onherbergzaam oord vol gevaren. Deze tocht 

was voor hen een periode van voorbereiding, verwachting, nadenken 

over, loslaten, en ontmoeting met God. 
 

Coronatijd een voorzichtige tijd                                                                                                   

Je zou, beste mensen, de Coronatijd die nu al bijna een jaar lang duurt, 

ook een lange veertigdagentijd kunnen noemen. Een vastentijd, met de 

zomer als half vasten. Het licht aan het einde van de tunnel is voor velen  

het zetten van vaccins,  al kan dat voor sommigen nog wel even duren.  

En tot die tijd moeten wij het uithouden.  We zijn voorzichtig, we 

beperken ons veel, weinig bezoek, afstand houden en ook de kerk-

gemeenschap is op slot. We kunnen alleen de vieringen volgen via 

livestream.  
 

Liturgie                                                                                                

We zijn blij en dankbaar dat wij deze mogelijkheid hebben, echter het 

blijft een hulpmiddel. Liturgie is bedoeld om echt samen te vieren, samen 

te bidden en de Eucharistie te ontvangen. Echter de situatie rondom de 

Coronacrisis is nog steeds zorgelijk. Tijdens de persconferentie heeft de 

premier dit ons verteld. Ook in deze veertigdagentijd blijven wij 

voorzichtig en zijn wij toch genoodzaakt de liturgie voorlopig aan te 

bieden via livestream en zeker tot 15 maart de kerk gesloten te houden. 
 

Pasen                                                                                                             

Zo gaan wij toch samen op weg  

naar Pasen. Natuurlijk zijn wij op  

weg naar het moment dat de vaccins eenieder 

heeft bereikt. Als christenen delen wij nog een  

grotere hoop: het Paasfeest, gesymboliseerd in het paasvuur  

dat ontstoken wordt in de paasnacht, het symbool van de verrezen Heer. 

Een goede en zinvolle veertigdagentijd toegewenst.  
 

Pastoor W. Broeders  

 



Vastenactie  
Bij deze Nieuwsbrief vindt U bijgesloten het vastenzakje 2021. 

U kunt dit zakje met uw gave deponeren in de bus achter in de kerk, in de 

brievenbus van het secretariaat  Zuidbuurtseweg 15 (links van de kerk) of 

in de brievenbus van Grutto 2. U kunt natuurlijk ook de bon invullen en 

deze (zonder postzegel) zenden aan: Vastenactie, Antwoordnummer 

24662, 2490WB Den Haag. 

Vastenactie streeft naar een wereld waarin mensen zelf werken aan hun 

waardigheid én beschikken over de mogelijkheden daarvoor. Mensen 

kunnen voor zichzelf en hun gezin zorgen en welvaart wordt rechtvaardig 

verdeeld. Soms is dan een klein duwtje in de rug nodig. Dat wil 

Vastenactie ze graag geven! Jaarlijks steunt Vastenactie wereldwijd 

vele kleinschalige ontwikkelingsprojecten.  

Hartelijk dank voor uw bijdrage! 

                                                                         

Iduna bestaat 50 jaar 
Ook al kunnen we het nu nog niet uitbundig vieren, 

het is wel feest bij Iduna! Op 1 maart bestaat ons koor 

namelijk 50 jaar. Officieel opgericht op 1 maart 1971 als jongerenkoor 

gaan we nu al weer jaren door het leven als eigentijds koor Iduna.  

Vanwege corona hebben we al een jaar niet met z'n allen kunnen zingen 

en musiceren en dat doet pijn. Maar elke dag komt het moment naderbij 

waarop we weer samen zullen komen om voor u de sterren van de hemel 

te zingen. We kijken er naar uit. Tot dan! 

Hartelijke groet, Bestuur Iduna 

 

Renovatie Maria beeld 
Op 30 januari 2021 zijn de beeldenpartij weer teruggeplaatst in de 

Mariakapel. Later dan gewild doch het resultaat is er naar. Handen en 

voeten zijn weer compleet gemaakt door ontbrekende vingers en tenen 

aan te brengen. Deze moesten opnieuw uit hout gesneden, aangelijmd en 

gekleurd worden. Voor de engel Michaël werd een afgebroken en 

verloren gegaan gedeelte van de vleugel opnieuw gemaakt. De beelden 

zijn gereinigd, het borduursel en randjes langs de gewaden verguld. En 

ook de diadeem heeft weer de twaalfde ster. Rondom in de Mariakapel 

zijn de 8 stuks kapitelen gereinigd en bijgekleurd en de accenten verguld. 

Met vakmanschap is dit alles gerealiseerd door kunstenares Jojanneke 

Post, die ook de wandschildering achter het Hoogaltaar maakte.  



Overlijden zuster Amanda 
Eind december ontvingen wij bericht dat op 2e kerstdag in het klooster 

van de Congregatie zusters van Sint Jozef in Amersfoort is overleden 

zuster Amanda van Haagen. Oudere parochianen zullen zich zuster 

Amanda ongetwijfeld herinneren. Tot 1992 was zij de steun en toeverlaat 

van de paters Kruisheren die tot die tijd in de pastorie woonden.  

Kort voordat de pastorie aan de nieuwe eigenaren werd overgedragen 

heeft zuster Amanda nog een bezoekje gebracht aan pastorie en de kerk.  

Mooie herinneringen werden daarbij opgehaald. 

Dat zij ruste in Gods vrede. 

 

  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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