
 

         

   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 April 2021 
 

Tot nader order zijn alle vieringen uitsluitend via 

livestream op www.kerkdienstgemist.nl mee te vieren. 

 

Zondag 28 maart online KINDERKERK 

12.00 uur Sint Jan 

 

  Witte donderdag 1 april Eucharistieviering 

  19.00 uur Pastoor Broeders    PK 
 

Goede Vrijdag 2 april KRUISWEG 

15.00 uur  Margreet Onderwater    EK 
 

  Paaszaterdag 3 april Eucharistieviering 

19.00 uur Pater v.d. Eijnden    EK 

 

1e en 2e paasdag Geen viering 

 

Zaterdag 10 april Eucharistieviering 

  19.00 uur Pater v.d. Eijnden    EK 
 

   Zaterdag 17 april Eucharistieviering 

   19.00 uur Pastoor Broeders    PK 

 

   Zaterdag 24 april Gebedsviering    PK 

   19.00 uur Margreet Onderwater 

 

Parochie HH Petrus en Paulus 
 

SINT JAN’S ONTHOOFDING 
ZOETERWOUDE-DORP 

 

Nieuwsbrief APRIL 2021 
 

mailto:sintjansparochie@hotmail.com
http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.vanloo-organizing.nl/images/stories/envelopje%20e-mail.jpg&imgrefurl=http://www.vanloo-organizing.nl/index.php/contact1.html&h=84&w=86&sz=2&tbnid=ISTFVL5jgo3ZnM:&tbnh=75&tbnw=77&zoom=1&usg=__oN6ch8eCCutzJTSTx3iT-GJIv0M=&docid=0pM7DkbJfMPSlM&hl=nl&sa=X&ei=CZfNUIDyIPSY1AXqqIHICQ&ved=0CEsQ9QEwAg&dur=1560


Vieringen alleen via livestream op  KERKDIENSTGEMIST.NL 

De verspreiding van het Coronavirus en de nog altijd voortdurende 

lockdown maken het ook dit jaar onmogelijk om de vieringen in de Goede 

Week bij te wonen. Bizar dat we voor het tweede jaar op rij het hoogfeest 

van Pasen niet gezamenlijk kunnen vieren. 

Vorig jaar was er nog geen livestream, nu wel. We zijn blij dat vele 

mensen daar iedere week gebruik van maken. Alle vieringen gaan door 

maar zonder kerkgangers en we nodigen u van harte uit om de vieringen in 

de Goede Week thuis met ons mee te vieren. Liturgieboekjes liggen 

in de ontmoetingsruimte (dagelijks open van 11.00-17.00 uur) voor u 

klaar. Wilt u de liturgie of de Communie thuisbezorgd hebben bel dan 

even naar een van de leden van de pastoraatsgroep.  

De telefoonnummers vindt u achter op dit blad. 

 

Kinderkerk 
Op palmzondag 28 maart is er om 12.00 uur 

een online viering van de kinderkerk. 

Gezinnen met jonge kinderen kunnen thuis 

actief meedoen. Er zijn hiervoor 

meevierpakketjes beschikbaar.  

Interesse? stuur dan een mailtje naar kinderkerkzoeterwoude@gmail.com 

 

Palmtakjes 
In de viering van zaterdag 27 maart zullen de palmtakjes worden gewijd. 

Deze staan vanaf zondag 28 maart in de ontmoetingsruimte voor u klaar. 

De ontmoetingsruimte is dagelijks open van 11.00-17.00 uur.  

In verband met de kinderkerk (opname) is de kerk op zondag 28 maart pas 

vanaf 13.00 uur geopend. 

 

 

Vastenactie  
Bij de vorige Nieuwsbrief vond u het vastenzakje bijgesloten. Nu er nog 

steeds geen vieringen zijn is het aannemelijk dat het zakje is blijven 

liggen. We brengen de vastenactie graag nog even onder de aandacht. Bent 

u het zakje kwijt? Uw bijdrage mag ook in een gewone enveloppe in de 

daarvoor bestemde bus achter in de Sint Jan of in de brievenbus nabij de 

ingang van het secretariaat. Overmaken naar het bankrekeningnummer van 

Vastenactie: NL21 INGB 0000 0058 50 kan natuurlijk ook. 



Restauratie Dodenpoortje Sint Jan 
Komt u regelmatig op de begraafplaats dan zal het u niet ontgaan zijn dat 

de oude vergane deuren van het z.g. dodenpoortje zijn vervangen.  

De vraag was: “Laten we het over aan de tand des tijds met als gevolg dat 

een en ander binnenkort helemaal  instort of gaan we over tot actie”. Het 

laatste is inmiddels gebeurd dankzij vakbekwame vrijwilligers van onze 

parochie. Met grote dank aan Harry Borst en Gerard Olsthoorn (voor resp. 

het timmerwerk en het smeedwerk). De muurtjes naast de deuren zullen 

ook nog verstevigd worden zodat dit stukje ons blijft herinneren aan de 

grote kerk die de Sint Jan  ooit was. Voor degenen die tijdens het uitbreken 

van de brand, op 12 juni 1964 in de kerk aan het repeteren waren voor het 

Groot Aannemen bood deze deur naar de ‘dodenakker’ een veilige uitweg. 

Reden te meer om de herinnering levend te houden. 

  

Gebed van de bisschoppen in coronatijd  

God, toevlucht in onze nood, 

kracht in onze vertwijfeling en angst, 

vertroosting in ziekte en lijden: 

Wees ons, uw volk, nabij en genadig 

nu wij allen de gevolgen ondervinden 

van het uitgebroken corona-virus. 

Wees een Beschermer voor hen 

die dit virus hebben opgelopen, 

Wij bidden voor hen om hoop en genezing. 

Wij bidden voor hen die aan de gevolgen van dit virus 

zijn overleden, dat zij bij U geborgen mogen zijn. 

Wij bidden voor allen die werkzaam zijn 

in de gezondheidszorg en het openbaar bestuur, 

dat zij uw nabijheid en zegen mogen ervaren in hun werk 

ten dienste van heel de samenleving. 

Doe ons beseffen hoe groot uw liefde is voor ieder van ons en dat U 

met ons zijt nu wij de kwetsbaarheid van ons bestaan ervaren. 

Versterk ons geloof en onze hoop 

zodat wij ons altijd zonder aarzelen overgeven 

aan uw vaderlijke voorzienigheid.  

Door Christus onze Heer. Amen. 



Collecte 

Viert u thuis mee dan mist u waarschijnlijk direct na de voorbede het 

vertrouwde collectemandje. Mag dat ook digitaal? 

Bankrekeningnummer NL95INGB0000271753 t.n.v. HHPP Sint Jan 
 

Hartelijk dank! 

 

FAMILIEBERICHTEN 

Overleden 

21-02 Wilhelmus van Veen  86 jaar 

02-03 Martina Ammerlaan-Berg  91 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      
 

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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