
  

         

   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 NOVEMBER 2021 
 

Zaterdag 30 oktober Allerzielen voor genodigden 

15.00 uur Margreet Onderwater    
 

Zaterdag 30 oktober Gedachtenisviering 

19.00 uur Margreet Onderwater   PK 
 

Zondag 31 oktober Begraafplaats 

14.30-17.00 uur Zegening van de graven 
 

MAANDAG 1 november ALLERHEILIGEN 

19.30 uur Pastoor Broeders   PK 
 

Zaterdag 6 november Eucharistieviering  PK 

19.00 uur Pastoor Broeders  
 

Zaterdag 13 november Eucharistieviering 

19.00 uur Pater v.d. Eijnden   EK 
 

Zaterdag 20 november Eucharistieviering 

19.00 uur Pastoor Broeders   JK 
 

Zaterdag 27 november  Eucharistieviering  

19.00 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 NOVEMBER 2021 
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ALLERZIELEN en ALLERHEILIGEN  
 

Zaterdag 30 oktober 15.00 uur. Gebedsviering met uitgenodigde 

familieleden van de overledenen van het afgelopen jaar.  
 

Zaterdag 30 oktober 19.00 uur Gedachtenisviering.  

Voorafgaand aan de viering kunt u, als u dat wilt, voor in de kerk een 

kaarsje aansteken voor uw overleden dierbaren. 
 

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,  warme chocolademelk en 

sfeervolle muziek. U kunt graflichtjes kopen en elkaar 

ontmoeten en troost bieden.  

Nieuw dit jaar is de mogelijkheid om achter in de kerk uw 

eigen  ‘trooststeentje’ te maken.  
 

Maandag 1 november 19.30 uur Allerheiligenviering 

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. 

Op voorspraak van alle heiligen willen wij samen met u de Eucharistie 

vieren. 
 

 

EERSTE HEILIGE COMMUNIE 

Op basisschool Het Avontuur is de uitnodiging voor de  

Eerste H. Communie inmiddels verspreid in groep 4.  

Komend jaar wordt de Eerste Heilige Communie  

gehouden in mei. De exacte datum wordt nog vastgesteld.   

Mogelijk is het bericht via de school aan uw aandacht  

ontsnapt of gaat uw kind buiten Zoeterwoude naar school. 

Als u uw kind wilt aanmelden stuur dan voor 1 december  

een email naar: eersteheiligecst.jan@gmail.com   

onder vermelding van EHC 2022. 

Na ontvangst van uw mail krijgt u een  

digitaal aanmeldingsformulier 
 

Met vriendelijke groet 

Werkgroep Eerste Heilige Communie 

Bianca van Rooijen en Margreet Onderwater 



 

VIERT U THUIS MEE VIA DE LIVESTREAM? 

Binnenkort gaan we met elkaar het eerste jaar van de vieringen via de 

livestream evalueren. Wat gaat er goed en waar kan het beter. De  

enthousiaste ‘video’ vrijwilligers en de beheercommissie en 

pastoraatsgroep horen graag wat uw ervaringen zijn. 

De telefoonnummers en mailadressen van pastoraatsgroep en 

beheercommissie vindt u op de achterzijde van deze nieuwsbrief. 

 

Een afscheid: WERKGROEP  WIJKCONTACTEN. 

In 1986, 35 jaar geleden, werd o.l.v. pastoraal werkster Thea 

Dingjan een werkgroep samengesteld met het doel “het 

contact met de parochianen te verbeteren!” De groep begon 

met 13 medewerkers, waarvan 2 mannen. Twee jaar later was 

dit al gegroeid naar 27 personen. De medewerkers leefden 

mee met het wel en wee van de bewoners in hun wijk ongeacht geloof, 

achtergrond of afkomst. Dit deden zij door bezoekjes, een kleine attentie 

of een kaartje in de bus bij een verjaardag. Maar de tijden veranderen. 

Door de wet op de privacy werd het moeilijker om aan gegevens van 

jubilea en verjaardagen te komen. En door de huidige tijd waarin men 

gewaarschuwd wordt niet zomaar open te doen, kwam men helaas ook 

steeds vaker voor een dichte deur te staan. Bijzonder is het dat maar liefst 

5 dames van af de beginjaren  actief zijn geweest binnen de werkgroep. 

Alie en Bep al vanaf 1986 en  Ans, Elly en Toos traden in 1988 toe. 

Hulde aan hen en natuurlijk ook aan alle anderen die zich al die jaren 

hiervoor hebben ingezet. 

De dames gaan gewoon door met bezoekjes, kaartjes sturen en een 

praatje maken binnen hun eigen buurtje, echter niet meer onder de naam 

Wijkcontacten. Op 9 augustus kwamen de dames van de wijkcontacten 

voor de laatste keer bij elkaar op een landelijke plek in Zoeterwoude. 

Met koffie en iets lekkers, een kleine attentie én met een lied werden alle 

vrijwilligers van de werkgroep Wijkcontacten hartelijk bedankt voor hun 

inzet, tijd en energie.  

 

VERKOOP ADVENTSKAARSEN  

Vrijwilligers van de wereldwinkel zullen na de viering van 13 

november achter in de kerk adventskaarsen te koop aanbieden. 

Wereldwinkel staat borg voor eerlijke handel, waardoor mensen in 

ontwikkelingslanden een bestaansrecht wordt gegeven. 

 



FAMILIEBERICHTEN 
Overleden  

17 september Pieter Turk   88 jaar 

11 oktober: Johanna de Wit – Turk  76 jaar 
   

DORPSKERK 
https://dorpskerkzoeterwoude.protestantsekerk.net 

 

Kerkbalans 2021                    Geef vandaag voor de kerk van morgen      

Wij willen iedereen, die ook dit jaar weer onder bovenstaand motto heeft 

bijgedragen, of nog zal willen bijdragen, aan de instandhouding van onze 

kerkgemeenschap van de St. Jan hartelijk bedanken.   Na de lange en 

moeilijke corona periode kan ook het kerkelijke leven weer meer volledig 

worden hervat.  Onze zorgzame gemeenschap zal dan ook in grotere 

getalen weer in een gastvrije St. Jan kunnen bijeenkomen voor 

inspirerende vieringen en andere bijeenkomsten. Wij hopen u daar 

spoedig weer te ontmoeten. 

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 de Parochiekern St. Jan nogmaals hartelijk dank.. 
 

 

 

 PASTORAATSGROEP  

 Pastoor Broeders  06 27140117 

 Margreet Onderwater  06 53739954   margreetonderwter2@gmail.com 

 Annie Borst  071 5803283                  annie_borst@gmail.com 

     Chantal de Koning  06 24151632        getaltwee@msn.com  

 

BEHEERCOMMISSIE 

René Goossen: 06 20966485               rene.goossen@gmail.com 

Aad Berk: 071 5803029                      aad.berk@hotmail.com 

Bert v.d. Bosch 071 5803073 

Cees Janson 071 5802691 
 

 
 

REDACTIE NIEUWSBRIEF en AAN/AFMELDEN 

Redactie: Annie Borst-Mooijman,  Burg. van Outerenstraat 23 

tel: 071 5803283   oranjeboekje.sintjan @ gmail.com    
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