
  

         

   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 JULI 2021 
 

Zaterdag 3 juli Eucharistieviering 

  19.00 uur Pastoor Broeders    PK 

 

Zaterdag 10 juli Eigentijdse viering 

19.00 uur Margreet Onderwater   EK 

 

Zaterdag 17 juli Eucharistieviering 

19.00 uur Pastoor Broeders    PK 

 

Zaterdag 24 juli Eucharistieviering 

19.00 uur Pastoor Broeders    PK 

 

Zaterdag 31 juli Woord en Gebedsviering 

19.00 uur Margreet Onderwater   PK 

 

PK= Parochiekoor   EK= Eigentijds Koor 
 

Reserveren voor de vieringen niet meer verplicht. 

Reserveren is niet meer noodzakelijk. Mag wel! 

Op vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur op: 06 83450307 

Thuis meevieren kan ook nog via www.kerkdienstgemist.nl 
 

 

Parochie HH Petrus en Paulus 
 

SINT JAN’S ONTHOOFDING 
ZOETERWOUDE-DORP 

 

Nieuwsbrief JULI 2021 
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Bericht van de pastoor 
‘Ik geloof niet dat kerkgangers straks wegblijven, ik spreek juist veel 

mensen die er naar verlangen om weer samen te komen.’ 

Kunt u het met deze opmerking, die ik deze week hoorde, eens zijn? 

Toen onze kerken dicht gingen, ontstonden er al gauw mooie initiatieven 

om de band met onze gemeenschap, met onze parochianen, niet te 

verliezen. In de kerk kregen wij de mogelijkheid om de viering via 

livestream te volgen. Vele mensen maken daar dankbaar gebruik van. De 

pastoraatsgroep en de beheercommissie vinden het belangrijk de band met 

de liturgie en elkaar niet te verliezen. 

Toen de kerken weer opengingen moest je je aanmelden om een viering bij 

te kunnen wonen. Slechts dertig mensen konden terecht. Dat was voor veel 

mensen toch een drempel zo is gebleken. Met de versoepelingen kan het 

aantal kerkgangers voor de weekendviering verhoogd worden van 30 naar 

50 en vooraf aanmelden hoeft niet meer !!  

Zo kunnen we meer mensen ontvangen en willen wij ook de  

drempel om naar de kerk te komen iets wegnemen.  

Wel registratie bij de deur van de kerk en de 1,5 meter in de kerk blijft ook 

gelden, maar dat zit zo in ons systeem gebakken.  

Het zingen laten wij nog even over aan de koorzangers. 

Nog een nieuwtje: bij mooi weer drinken we samen koffie: buiten onder de 

stralende zon!! 

Allemaal om weer samen te vieren, de Heer te ontmoeten in de gaven van 

de eucharistie, en om elkaar te ontmoeten. We zijn een gemeenschap rond 

de levende Heer Jezus, rond zijn Boodschap  

en dat blijven wij.  Welkom!!   

 

Mede namens beheercommissie en 

pastoraatsgroep  

Pastoor W. Broeders  

 

 

Zaterdag 26 juni Feest van Sint Jan 
De viering van zaterdag 26 juni zal in het teken 

staan van de H. Johannes de Doper, de 

patroonheilige van onze kerk. Officieel is 24 

juni het feest van Sint Jan maar dat vieren we 

dus de 26e!  



Versoepeling van de Coronaregels! 
In het stukje van pastoor Broeders en op de voorkant van deze nieuwsbrief 

kon u het al lezen. Het is niet meer noodzakelijk om te reserveren voor de 

vieringen. We mogen weer 50 personen ontvangen. Daar zijn we blij mee. 

Het aantal kerkgangers is wel afhankelijk van het feit of men alleen of met 

meerdere uit een gezin komt. In theorie komt het er op neer, dat wanneer 

alle kerkgangers alleen komen, 

 hebben we 27 zitplaatsen, komt iedereen dubbel dan zijn dat er 50. We 

moeten ons namelijk nog steeds aan de 1,5 meter regel houden. Ook het 

desinfecteren en registreren bij binnenkomst blijft voorlopig van kracht. 

Het mondkapje mag u achterwege laten als u de 1,5 meter afstand in acht 

neemt! Reserveren hoeft niet meer, maar mag uiteraard wel als u verzekerd 

wilt zijn van een plekje! 

Helaas mogen we nog niet meezingen en ook de koren moeten nog even 

wachten om weer op volle sterkte te kunnen jubelen, maar positief nieuws 

is dat we na de viering bij mooi weer (= geen regen) weer een kopje koffie 

mogen schenken. Een zitplaats binnen of buiten is daarbij vereist, de rest 

hoort u bij de mededelingen na de viering. 

Graag tot ziens! 
 

Jubilarissen parochiekoor 
Ons parochiekoor heeft gretig gebruik gemaakt van de versoepelingen en 

op zondag 20 juni met de koorleden een bescheiden bijeenkomst gehouden 

in buurthuis “De Weipoort”. De jubilarissen, waarvan een aantal al een 

jaar extra erop hadden zitten, werden door pastoor Broeders toegesproken 

en de oorkondes met bijbehorende medailles werden uitgereikt. 

De hartelijke felicitaties zijn voor 

Mien Romijn - van Leeuwen 55 jaar lid 

Jan van der Ham 40 jaar lid 

Nel Turk - Distelvelt 40 jaar lid 

Riet Olijerhoek - de Vogel 50 jaar lid 

Joke Olsthoorn - van der Salm 50 jaar lid. 

Annie Paardekooper - van der Hulst 50 jaar lid 

Riet Droogh - Ham  50 jaar lid. 

Ria van Es - Berk 30 jaar organiste. 

Om bekende redenen konden de jubilarissen niet in de kerk gehuldigd en 

toegezongen worden en ook partners en naaste familie konden niet van de 

partij zijn. De feestvreugde was er niet minder om! 

Parochie koor St. Caecilia.  



FAMILIEBERICHTEN 
 Overleden  

 1 mei  Jacobus Zandbergen  84 jaar 

 14 mei Annie van Veen – de Boer 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 
 

 

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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