
  

    

 

   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 MAART 2022 
 

 

Woensdag 2 maart ASWOENSDAG 

19.30 uur gebedsviering M. Onderwater  PK 

 

Zaterdag 5 maart Eucharistieviering 

19.00 uur Pastoor Broeders   PK 

 

Zaterdag 12 maart Eucharistieviering 

19.00 uur Pater v.d. Eijnden   EK 

 

Zaterdag 19 maart Eucharistieviering 

19.00 uur Pastoor Broeders   JK 

 

Zaterdag 26 maart Eucharistieviering 

19.00 uur Pastoor Broeders   PK 
 
 

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 MAART 2022 
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Op weg naar Pasen 
Met Pasen vieren we dat Jezus opstond uit de dood. De goede week 

begint dit jaar op Palmzondag 10 april. In die week Witte donderdag 14 

april, Goede Vrijdag 15 april, Stille Zaterdag 16 april en Pasen op 17 en 

18 april. Het katholieke geloof bestaat uit heel veel mooie rituelen. Zo 

ook de veertigdagentijd die begint op Aswoensdag 2 maart. In de Sint Jan 

is er om 19.30 uur een meditatieve viering waarbij we stil staan bij het 

begin van de vastentijd. Over het waarom van vasten, is veel te lezen. 

Belangrijk is om zelf meer tijd te nemen voor verdieping. Gebruik de 

vastentijd om te trainen voor geesteskracht! Zet jezelf 'n beetje onder 

druk om zo je spirituele uithoudingsvermogen te vergroten. 

Vasten gaat niet om spierkracht maar om wilskracht. Je kunt je behalve  

zoetigheid ook ander dingen ontzeggen bijvoorbeeld  social media, 

alcohol e.d. In de veertigdagentijd trok Jezus zich terug in de woestijn: 

ook Hij worstelde ... 

Namens pastoraatsgroep Chantal de Koning 

 

Stormschade Sint Jan 
De hevige storm van 18/19 februari heeft ook de Sint Jan behoorlijk 

beschadigd. Naast een groot aantal afgewaaide dakpannen (die op enkele 

plekken de nieuwe dakbedekking van het mortuarium doorboorden) is 

ook het kruis met de haan van de toren geblazen. De haan zelf heeft het 

overleefd maar is behoorlijk verkreukeld uit de strijd gekomen. Het kruis 

is terecht gekomen op het vierkant (de balustrade boven aan de toren) en 

heeft daar een deel van het loodwerk gespiesd. Het ligt daar muurvast. 

Het zal de nodige tijd vergen om alles weer te herstellen en op zijn plaats 

terug te zetten. Er zijn inmiddels wat noodreparaties uitgevoerd om te 

zorgen dat het in de kerk en het mortuarium droog blijft. 

 

Parochiekoor zoekt zangers en zangeressen 
Veel van de leden van het parochiekoor hebben inmiddels een 

respectabele leeftijd bereikt en sommigen zelfs hun 55 jarig jubileum 

gevierd! Het enthousiasme is er niet minder om maar ze kunnen wel wat 

versterking gebruiken. Belangstelling, loop dan voor of na de viering 

even naar boven! 

Met vriendelijke groet, 

Margot Duijvesteijn ( voorzitster). 

 



Kerkbalans 2022                                      
De jaarlijkse Actie Kerkbalans 2022 tot behoud van onze 

Kerk, de St. Jan, die toch een centrale en  essentiële plaats in 

onze gemeenschap heeft, loopt inmiddels. Vanuit de Sint Jan hopen wij 

met vertrouwen en geloof  weer aan een goede toekomst te kunnen 

werken. Een toekomst waarin wij Covid-19 en zijn mutaties achter ons 

kunnen laten en de vele vraagstukken in ons land en daarbuiten weer vol 

goede moed kunnen adresseren.  

De Sint Jan, voor iedereen een gastvrije Kerk;  waar inspirerende vieringen 

kunnen worden gehouden, waar we ons geloof kunnen verdiepen en van 

waaruit  wij als een zorgzame gemeenschap voor allen, jong en oud, open 

staan.  Daarom, Geef Vandaag voor de Kerk van Morgen. 

De uitnodigingsbrieven om bij te dragen aan de Actie Kerkbalans 2022 

heeft u inmiddels ontvangen. Helaas is per abuis in een aantal van de 

Kerkbalans brieven geen Antwoord enveloppe  bij gevoegd. Daar voor 

onze excuses. Desgewenst kunt u uw Intekenkaart in de grote enveloppe 

stoppen en die dan bij het Secretariaat van de St. Jan op de Zuidbuurtsweg 

15 in de bus stoppen onder vermelding “Intekenkaart”.  Uw bijdragen, al 

dan niet gespreid over het jaar, kunt u overmaken op een van onze 

rekeningen: 

NL93 INGB 0002 5647 72 t.n.v. HHPP Kerkbijdrage St. Jan, of 

NL 75 RABO 0375 3048 00 t.n.v. HHPP Kerkbijdrage St. Jan 

Uw bijdragen aan Kerkbalans vallen onder “Giften aan goede doelen” of 

“Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI), en zijn geheel of 

gedeeltelijk aftrekbaar van de belastingen. 

Hartelijk dank! 

 

Week van de eenheid. 
Op zondag 23 januari hebben we in de Dorpskerk een viering gehouden 

voor De Week van de Eenheid. Helaas een aangepaste dienst i.v.m. de 

Coronaregels, waardoor er minder mensen waren dan we gewend zijn. 

Maar ondanks dat was het een mooie viering. De collecte was dit jaar 

bestemd voor VLUCHTELINGENWERK en heeft toch nog € 61,10  

opgebracht. De uiteindelijke opbrengst ligt iets hoger daar enkele mensen 

toegezegd hebben zelf een donatie over te maken. 

Hopelijk volgend jaar weer een dienst zonder aangepaste regels. 

Met vriendelijk groet, Trees Berg, Raad van Kerken 

Familieberichten 



Overleden: 

13-01  Joop van Emmerik                              77 jaar 

15-01  Nel Paauw-van Nierop                        89 jaar            

13-02  Petronella Turk-Disselvelt                  75 jaar 
 

  DORPSKERK 

 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 

 
 

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 

 

 
  

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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