
 

         

   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 JUNI 2021 
 

Zaterdag 5 juni Eucharistieviering 

  19.00 uur Pastoor Broeders    PK 

 

Zaterdag 12 juni Eigentijdse viering 

19.00 uur Margreet Onderwater   EK 

 

Zaterdag 19 juni Eucharistieviering 

19.00 uur Pastoor Broeders    PK 

 

Zaterdag 26 juni Eucharistieviering 

19.00 uur Pastoor Broeders    PK 

 

 

PK= Parochiekoor   EK= Eigentijds Koor 
 

Reserveren voor de vieringen; 

Op vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur op: 06 83450307 

De vieringen zijn ook thuis nog mee te vieren via 

www.kerkdienstgemist.nl 

 
 

 

Parochie HH Petrus en Paulus 
 

SINT JAN’S ONTHOOFDING 
ZOETERWOUDE-DORP 

 

Nieuwsbrief JUNI 2021 
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BIJWONEN VAN DE VIERINGEN KAN WEER! 

Bijna 5 maanden was de Sint Jan door de pandemie niet 

toegankelijk. Gelukkig is nu aan de 2e lockdown een eind 

gekomen en mogen we weer samen komen om te vieren. 

Alle veiligheidsregels zoals handen ontsmetten, dragen van 

mondkapjes bij binnenkomst en vertrek en afstand houden 

blijven van kracht. Voorlopig geldt er een maximum van 30 

kerkgangers per viering. Het is daarom 

noodzakelijk dat u vooraf een plekje 

reserveert. U kunt de reserveerlijn bellen op 

vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur.  0683450307 

U krijgt standaard een bandje waarop u uw 

naam, telefoonnummer en het aantal personen 

waarmee u komt kunt inspreken. Alleen wanneer er geen plaats 

meer is wordt u vrijdagavond teruggebeld. Hoort u niets dan 

bent u verzekerd van een plekje. 

We zien u heel graag weer terug in de Sint Jan 

 

ZIEKENBOEG 

In de vorige nieuwsbrief melden wij u al 

dat pater van Ulden om 

gezondheidsredenen niet meer voor zal 

gaan in de vieringen in de Sint Jan. Vorige week werd bekend 

dat ook pater v.d. Eijnden voor langere tijd is uitgeschakeld. 

 Hij moet een hartoperatie ondergaan en herstel en revalidatie 

zal de nodige tijd vergen. Vanaf deze plaats wensen wij pater 

v.d. Eijnden kracht en sterkte toe.  

Vervanging regelen is niet zo eenvoudig. De roostermakers 

doen hun uiterste best maar het aantal beschikbare voorgangers 

is beperkt. We blijven samenkomen om te vieren maar er zal 

waarschijnlijk wat vaker een gebedsviering worden 

ingeroosterd. 

 



 

GERARDUS- OF MARIAKALENDER 

2022 

Als u voor 2022 een Gerardus- of 

Mariakalender wenst, mág u die nog reserveren 

maar het hoeft niet. Sowieso wordt er nu een 

behoorlijk aantal ingekocht. Zodra ze er zijn, 

wordt in dit parochieblaadje gepubliceerd wanneer er in het 

najaar een afhaal-/betaalmoment komt in de kerk, na een dienst. 

Wilt u zeker weten dat u niet misgrijpt doe dan even een briefje 

in de bus bij Chantal de Koning, Weipoortseweg 81,  

of bel even naar 06-24151632 (alleen 's avonds) 

 

HEILIG VORMSEL 

We gaan weer starten met de Vormsel voorbereidingen 

Alles loopt nog steeds een beetje anders dan we gewend zijn 

maar we gaan in juni starten met de voorbereidings-

bijeenkomsten voor het Heilig Vormsel. Voor de zomervakantie 

komen we dan nog 3x bij elkaar en na de vakantie nog 4x. De 

Vormselviering zal op 30 oktober 2021 plaatsvinden. Zit je in 

groep 8 of de brugklas en wil je mee doen of ken je iemand die 

mee wil doen? Aanmelden kan door voor 5 juni een mail te 

sturen met je naam, adres en telefoonnummer naar: 

wilmakraan@casema.nl  De eerste bijeenkomst zal 

maandagavond 7 juni van 19.00 -20.30 uur zijn. De plaats 

bepalen we als we weten wie er allemaal komen. We doen het 

namelijk samen met de kinderen uit de kernen H. Laurentius en 

De Goede Herder. Wil je eerst nog wat meer informatie? Bel 

dan gerust 06-23710583 

Wij hebben zin om weer te starten,  

De werkgroep Vormsel HHPP regio Oost 

Marianne Turk, Jeaneke van der Hulst,  

Anneke de Jong en Wilma Kraan 



  FAMILIEBERICHTEN 

  Overleden 

  7 mei Gerardina van Rijn – Ammerlaan 86 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 
 

 

MISINTENTIES  DOORGEVEN 

Doe uw bijdrage en een briefje met data en intenties in een envelop en 

doe dit tijdig in de brievenbus bij de kerk of doe uw bijdrage in een 

gesloten envelop en schrijf op de buitenkant uw intentie. Geef de 

envelop af in de sacristie voorafgaand aan de viering  waarvoor U uw 

intentie wilt opgeven. In alle gevallen geldt, geef duidelijk de naam door 

van uw intentie en geef goed aan voor welke viering de intentie is 

bedoeld. Twijfelt u of uw intentie goed is doorgekomen vraag dan voor de 

viering  even aan de lector of de naam genoteerd staat. 

 

 

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    
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