
  

         

   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 OKTOBER 2021 
 

Zaterdag 2 oktober Woord en Gebedsviering 

19.00 uur Margreet Onderwater   PK 
 

Zaterdag 9 oktober Eigentijdse viering 

19.00 uur Pater v.d. Eijnden   EK 
 

Zaterdag 16 oktober Eucharistieviering 

19.00 uur Pastoor Broeders   PK 
 

Zaterdag 23 oktober Eucharistieviering 

19.00 uur Pastoor Broeders   JK 
 

Zaterdag 30 oktober Gebedsviering ALLERZIELEN 

15.00 uur voor genodigden Margreet Onderwater 
 

Zaterdag 30 oktober Gedachtenisviering 

19.00 uur Margreet Onderwater   PK 
 

Zondag 31 oktober Zegening van de graven 

14.30-17.00 uur Pastoor Broeders en Margreet Onderwater 
 

Maandag 1 november Allerheiligen 

19.30 uur Pastoor Broeders   PK 

 

PK= Parochiekoor   EK= Eigentijds Koor JK=Jongerenkoor 
 

Thuis meevieren kan ook via www.kerkdienstgemist.nl 

 

Parochie HH Petrus en Paulus 
 

SINT JAN’S ONTHOOFDING 
ZOETERWOUDE-DORP 

 

Nieuwsbrief OKTOBER 2021 
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ALLERHEILIGEN 

Op 1 november viert de kerk het Hoogfeest van Allerheiligen. Met dit 

feest worden wij herinnerd, dat het doel van ons leven niet de dood is, 

maar het eeuwige leven. Heilige mensen hebben in hun leven in een 

diepe gemeenschap geleefd met God. Hun grote voorbeeld was Jezus 

Christus. De heiligen hebben een verschil gemaakt in deze wereld, en 

lang na hun dood inspireren ze ons nog steeds tot het verrichten van 

grootse daden. De kerk heeft hen herkend dat zij nu bij God zijn, dat zij 

God mogen zien van aangezicht tot aangezicht. 

Heiligen zijn grote voorbeelden voor ons. Op hun voorspraak willen wij 

de eucharistie vieren op maandag 1 november a.s. om 19.30 uur in de 

St Jan.  Komt u allen om samen te bidden, dat de heiligen die ons zijn 

voorgegaan tot voorbeeld mogen zijn voor ons allen, om de kerk van 

Jezus Christus op te bouwen en medewerkers te zijn van zijn Koninkrijk. 

Pastoor Broeders   

 

ALLERZIELEN  

Ons leven kent licht en schaduw, opstandigheid en 

tevredenheid, verdriet en dankbaarheid. Soms is het donker 

van schaduwen. Het zijn  haast tegengestelde gevoelens 

maar je komt ze bij elk afscheid tegen. Verdriet vanwege de pijn van de 

scheiding, de pijn van het gemis, maar ook dankbaarheid voor alles wat 

je samen beleven mocht, dankbaarheid voor alle fijne dingen die er 

waren. Het gevoel van dankbaarheid betreft niet alleen het voorbije leven 

van een dierbare, maar ook de steun en troost ontvangen van eigen gezin, 

familie, vrienden en kennissen, van heel de gemeenschap. Daarom 

gedenken wij alle overledenen die ons dierbaar zijn, hen wiens dood ons 

nog vers in het geheugen ligt, hen die al langer geleden gestorven zijn. 

De speciale plek die zij hadden in ons hart blijven ze innemen.  

Margreet Onderwater, Gebedsleider 

 

VIERINGEN ROND ALLERZIELEN 

Zaterdag 30 oktober 15.00 uur. In deze gebedsviering gedenken we 

samen met uitgenodigde familieleden de overledenen van het afgelopen 

jaar. Meevieren kan via www.kerkdienstgemist.nl 
 

Zaterdag 30 oktober 19.00 uur Gedachtenisviering. In deze vieringen 

gedenken we al onze dierbare overledenen. Iedereen is welkom. 

Ook deze viering is te bekijken via www.kerkdienstgemist.nl 



Zondag 31 oktober 14.30 – 17.00 uur Zegening van de graven 

Pastoor Broeders en gebedsleider Margreet Onderwater zijn op de 

begraafplaats om de graven of urnen van uw dierbaren te zegenen. 

Er is koffie, thee en warme chocolademelk, er is sfeervolle muziek, 

U kunt graflichtjes kopen en elkaar ontmoeten en troost bieden. 

 

GERARDUS- EN MARIAKALENDERS 2022 LEVERBAAR! 

Al eerder berichten wij u over de mogelijkheid om de alom bekende 

religieuze scheurkalenders aan te schaffen. We hebben er een aantal  

binnengekregen. Na iedere viering zijn de kalenders in de kerk te koop. 

De Gerarduskalender kost € 8,50 en de Mariakalender kost € 12,00 

Pinnen helaas niet mogelijk, graag contant en gepast betalen.  

Bent u niet in staat om naar de kerk te komen en wilt u toch graag een 

kalender, neem dan even contact op met Chantal de Koning.  

In de avonduren bereikbaar op 06 24151632 

 

WEL OF GEEN VACCINATIEBEWIJS 

De discussie die maatschappelijk oplaait over het Corona 

vaccinatiebewijs is ook binnen het pastortaal team even aan de orde 

geweest. Even, want wie zijn wij om iemand de toegang tot ons Godshuis 

te weigeren. Wel doen we graag een beroep op uw gezond 

verstand om bij verkoudheidsklachten en/of reuk- of 

smaakverlies (ook bij twijfel) geen kerkdienst te bezoeken. 

Ook als u wel gevaccineerd bent! 

Alleen samen krijgen we het virus onder controle!  
 

  FAMILIEBERICHTEN 
  Overleden  

  31 juli  Bertus Oostdam 84 jaar 

  22 augustus  Philip van der Ven  75 jaar 
  

  

DORPSKERK 
 Meer informatie over de vieringen in de dorpskerk via:  

 https://dorpskerkzoeterwoude.protestantsekerk.net 

 

 

 



 

KERKBALANS 2021            Geef vandaag voor de kerk van morgen   
 

Het was en is een lange weg. Maar het einde van de corona periode lijkt 

voorzichtig aan toch in zicht. Wij hopen dan ook ons “normale” leven  

weer verder op te kunnen pakken. Maar evenzo hopen wij  het kerkelijke 

leven weer volledig te kunnen hervatten, waarbij onze 

geloofsgemeenschap in  een gastvrije St. Jan zal kunnen bijeenkomen 

voor inspirerende vieringen en andere bijeenkomsten. Wij zijn dan ook 

veel dank verschuldigd aan allen, die ook dit jaar weer actief hebben 

bijgedragen aan de instandhouding van onze geloofsgemeenschap en 

onze kerk, de Sint-Jan. 
 

Voor degenen die nog niet hebben bijgedragen aan de Actie Kerkbalans 

2021, maar dit wel van plan zijn om te doen, herhalen wij nogmaals de 

bankrekeningnummers van onze Kerkbalans rekeningen: 
 

NL93 INGB 0002 5647 72 ten name van HHPP Kerkbijdrage St. Jan,  

NL75 RABO 0375 3048 00 ten name van HHPP Kerkbijdrage St. Jan 
 

Namens Parochiekern St. Jan nogmaals zeer bedankt voor uw bijdragen.  

 

VERVOER SINT JAN 

Nu de wintermaanden weer voor de deur staan wijzen wij u erop dat er 

een aantal kerkgangers zijn die u graag even met de auto ophalen om mee 

te rijden naar de Sint Jan. En daarna (na de koffie) ook weer thuis brengt.  

Bel (uiterlijk vrijdagavond) even naar Annie Borst 071 5803283 
 

 

 

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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