Parochie HH Petrus en Paulus
SINT JAN’S ONTHOOFDING
ZOETERWOUDE-DORP

Nieuwsbrief MEI 2021
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 Mei 2021
Tot nader order zijn alle vieringen uitsluitend via
livestream op www.kerkdienstgemist.nl mee te vieren.
Zaterdag 1 mei Eucharistieviering
19.00 uur Pastoor Broeders

PK

Zaterdag 8 mei Eucharistieviering
19.00 uur Pater v.d. Eijnden

EK

Woensdag 12 mei Vooravond Hemelvaartsdag
19.30 uur Pastoor Broeders

PK

Zaterdag 15 mei Eucharistieviering
19.00 uur Pastoor Broeders

PK

Zaterdag 22 mei Pinksteren Woord en Gebedsviering
19.00 uur Margreet Onderwater

PK

Zaterdag 29 mei Eucharistieviering
19.00 uur pastoor Broeders

PK

Wilt u weten of meevieren alweer mogelijk is bel dan de reserveerlijn,
op het bandje hoort u de laatste informatie: 06 83450307

Op weg naar Hemelvaart en Pinksteren
Landelijk worden voorzichtig versoepelingen m.b.t. de pandemie
doorgevoerd. Onder voorwaarden winkels en terrassen open. Onze
kerk volgt echt, maar een ingangsdatum is op dit moment helaas nog
niet bekend. De besmettingscijfers zijn nog altijd verontrustend, de
ziekenhuisopnames schrikbarend hoog.
Een groot gedeelte van onze vaste kerkgangers zal inmiddels 1 of 2
prikken hebben gekregen. Dat is fijn en biedt u waarschijnlijk weer
wat meer beweegruimte.
Zodra de cijfers aantonen dat de besmettingen afnemen en het veilig
is om weer samen te komen kunt u ervan verzekerd zijn dat de
kerkdeuren weer opengaan. Dat kan zijn nadat deze nieuwsbrief
uitkomt. Binnen en buiten de Sint Jan en via de livestream zullen we
u informeren zodra u weer lijfelijk aanwezig kunt zijn. U kunt ook
bellen naar de reserveerlijn: 06 83450307. Op het bandje hoort u de
laatste informatie. Via de reserveerlijn kunt u ook weer een plaatsje
bespreken zodra dat weer mogelijk is.

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!

Vanuit het Pastoraal Team
Het Pastoraal team van onze parochie Heilige Petrus en Paulus
kampt met ernstige bezettingsproblemen. Begin van dit jaar werd
het dienstverband van pastoraal werker Bas van Pampus beëindigd.
Eind maart bleek de andere pastoraal werker mw. Marlene Falke
besmet met het Coronavirus, met een longontsteking als gevolg. Een
opname op de Covid afdeling van het ziekenhuis en toediening van
zuurstof bleek noodzakelijk. Inmiddels is Marlene weer thuis maar
het herstel zal zeker nog geruime tijd duren.

Ook pater van Ulden kampt met gezondheidsklachten. Hij had al
enige tijd last van schorheid, men dacht aan Covid maar dit bleek
niet het geval. Een mogelijke verwaarloosde bronchitis werd met
antibiotica bestreden, maar de schorheid bleef. Vlak voor Pasen zijn
er longfoto’s gemaakt in het LUMC en kort daarna opnieuw. Daaruit
blijkt helaas dat er kwaadaardig weefsel zit tussen de longen vlakbij
zijn stembanden, wat de blijvende schorheid verklaard.
De pater heeft zijn relativeringszin en zijn mengsel van Leidse en
Friese humor niet verloren, maar wil niet meer voorgaan. De artsen
van het LUMC zien nog mogelijkheden, dus het is afwachten.
Tot overmaat van ramp moet ook Diaken Clavel
een kleine operatie ondergaan waardoor hij
enkele weken is uitgeschakeld.
We vragen uw gebed voor de zieken maar zeker
ook voor de beide pastores die hun handen meer
dan vol hebben.
Een kaartje voor pater van Ulden, diaken Clavel
of Marlene Falke kunt u richten aan het
secretariaat van de HHPP,
Lorentzkade 16a, 2313 GB Leiden

Vastenaktie
Ondanks alle Coronaperikelen heeft basisschool Het
Avontuur meegedaan aan de jaarlijkse vastenactie.
De leerlingen hebben met elkaar het mooie bedrag
van € 648,93 bij elkaar gespaard. Het bedrag is op
witte donderdag bij de school opgehaald en afgegeven bij de
penningmeester die het overmaakt naar Vastenaktie Nederland.

Lichtpuntjes…..
Je moet ze wel willen zien !
Cordaid 2018

FAMILIEBERICHTEN
Overleden

24-03
05-04
14-04
17-04

Mien van Klink-Rotteveel
Coby Verhagen-van der Helm
Cornelia Mooijman-van Santen
Cornelis van Kempen

84 jaar
76 jaar
94 jaar
78 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 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

