
         

   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 DECEMBER 2021 
 

Zondag 28 november 12.00 uur KINDERKERK “Advent” 
 

Zaterdag 4 december Eucharistieviering 

19.00 uur Pater v.d. Eijnden   EK 
 

Zaterdag 11 december Woord en gebedsviering 

19.00 uur Margreet Onderwater    PK 
 

Zaterdag 18 december Eucharistieviering 

19.00 uur Pastoor Broeders   PK 
 

Kerstavond vrijdag 24 december 

17.00 uur  Kinderkerk 

19.00 uur Eucharistieviering Past. Broeders PK 

22.30 uur Eucharistieviering Pater v.d. Eijnden EK 
 

Op 25 en 26 december geen vieringen 
 

Oudjaarsdag vrijdag 31 december Eucharistieviering 

19.00 uur Pastoor Broeders   PK 
 

Zaterdag 8 januari Eucharistieviering 

19.00 uur Pater v.d. Eijnden   EK 

  

PK= Parochiekoor   EK= Eigentijds Koor JK=Jongerenkoor 

          Thuis meevieren via www.kerkdienstgemist.nl 

 

Parochie HH Petrus en Paulus 
 

SINT JAN’S ONTHOOFDING 
ZOETERWOUDE-DORP 

 

Nieuwsbrief DECEMBER 2021 
 

mailto:sintjansparochie@hotmail.com
http://www.kerkdienstgemist.nl/
http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.vanloo-organizing.nl/images/stories/envelopje%20e-mail.jpg&imgrefurl=http://www.vanloo-organizing.nl/index.php/contact1.html&h=84&w=86&sz=2&tbnid=ISTFVL5jgo3ZnM:&tbnh=75&tbnw=77&zoom=1&usg=__oN6ch8eCCutzJTSTx3iT-GJIv0M=&docid=0pM7DkbJfMPSlM&hl=nl&sa=X&ei=CZfNUIDyIPSY1AXqqIHICQ&ved=0CEsQ9QEwAg&dur=1560


ADVENT, OP WEG NAAR KERST 

De eerste kaars van de adventskrans wordt 

ontstoken. Meer dan ooit is er behoefte aan licht 

in deze dagen waarin het coronavirus opnieuw 

om zich heen grijpt.  

Het vieringenrooster op de voorkant van deze 

nieuwsbrief is, dat begrijpt u, onder voorbehoud.  

Dit voorbehoud is vooral met het oog op de kerstvieringen.  

Een volle kerk zal zeer waarschijnlijk niet mogelijk zijn. Wat er wel kan 

en mag is op dit moment nog onzeker. We moeten de richtlijnen van de 

regering en van de bisschop afwachten. 

Voor de laatste ontwikkelingen kunt u vanaf 10 december bellen met het 

telefoonnummer van de reserveerlijn: 06 83450307  U hoort dan een 

bandje waarop de laatste informatie met betrekking tot de kerstvieringen 

te beluisteren is. 

In de vieringen voorafgaand aan kerst houden we 

u uiteraard ook op de hoogte. En binnen en 

buiten de Sint Jan kunt u vanaf half december 

eveneens de laatste informatie lezen. 

Bellen of mailen naar een van de leden van de 

pastoraatsgroep mag natuurlijk ook. U vindt hun 

adressen op de achterzijde van dit blad. Als u 

belt doe dit dan bij voorkeur ’s avonds tussen 

19.00 en 21.00 uur. 

Mocht er, net als vorig jaar, besloten worden dat 

er geen kerstvieringen gehouden kunnen worden 

dan gaan de vieringen, zonder kerkgangers,  door 

en kunt u thuis meevieren via 

www.kerkdienstgemist.nl 

 

OPENSTELLING SINT JAN 

De openingstijden van de Sint Jan zijn in de wintermaanden iets 

aangepast. De ontmoetingsruimte van de kerk is open (indien niet in 

gebruik) van 10.00 uur tot 16.30 uur. Als u thuis mee wilt vieren ligt de 

liturgie voor de komende weekenden er voor u klaar, u vindt er 

exemplaren van Tussenbeide en Rondom de kerk en u kunt in alle rust 

een kaarsje opsteken bij Maria. 

 

 



 

Naar een gebed van ds. Johan Visser   

     

Eeuwige God, 
 

Nu ons leven is stilgevallen, 

een virus de maatschappij beheerst, 

een crisis de normale gang van zaken verstoord, 

keren we ons tot U en bidden: 
 

in onze angst en onzekerheid, om vertrouwen, 

in onze overlevingsdrang, om oog voor elkaar, 

in ons zoeken naar veiligheid, om overgave, 

in onze onmacht en kwetsbaarheid, om vrede. 

 

Wij bidden U, Vader, voor hen die ziek zijn 

om bescherming, genezing en goede zorg. 

Wij bidden U, voor hen die sterven 

om uw genade en nabijheid. 

Wij bidden U, voor hen die zorgen, 

artsen, verpleegkundigen, verzorgenden, 

om moed, kracht, volharding en zegen. 
 

Wij bidden U, voor hen die besturen 

om wijsheid, daadkracht en zegen. 

Bewaar ons, goede Vader,  

in en door deze crisis heen, 

en maak met ons een nieuw begin, 

in de Naam van Jezus, 

die ons uw liefde heeft geschonken  

door crisis, lijden en dood heen. 
 

Amen 
 

 



FAMILIEBERICHTEN 
Overleden  

2 november: Wim Loos   89 jaar 
 

DORPSKERK 

https://dorpskerkzoeterwoude.protestantsekerk.net 
 

   

 
 

Wij wensen u, en allen die u omringen, 

van harte een gezegend kerstfeest toe 
Pastoor Broeders, Beheercommissie, Pastoraatsgroep 

 

 PASTORAATSGROEP  

 Pastoor Broeders  06 27140117 

 Margreet Onderwater  06 53739954   margreetonderwter2@gmail.com 

 Annie Borst  071 5803283                  annie_borst@msn.com 

     Chantal de Koning  06 24151632        getaltwee@gmail.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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