
     

 

   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 APRIL 2022 
 

 

Za. 2 april 19.00 uur Familieviering Pastor A. v.d. Helm              PK 
 

Za. 9 april 19.00 uur Eucharistieviering  Pastoor Broeders              PK 
 

Zo. 10 april 12.00 uur Sint Jan KINDERKERK PALMZONDAG   
 

Do. 14 april 19.30 uur WITTE DONDERDAG  Pastoor Broeders   PK 
 

Vr. 15 april 15.00 uur KRUISWEG  M. Onderwater              EK 
 

Za. 16 april 21.00 uur PAASWAKE  Pater v.d. Eijnden                   EK 
 

Zo. 17 april Eerste Paasdag Geen viering 
 

Ma. 18 april 9.30 uur E.H. Communie Pastoor Broeders                 PK 
 

Za. 23 april 19.00 uur Eucharistieviering  Pastoor Broeders              JK 
 

Za. 30 april 19.00 uur Woord en Gebedsviering M. Onderwater       PK 
 

Za. 7 mei 19.00 uur Eucharistieviering  Pater v.d. Eijnden               EK 
 

 
 

PK= Parochiekoor   EK= Eigentijds Koor JK=Jongerenkoor 
               

Na de vieringen mogen we weer koffie schenken,  

u bent van harte welkom ! 
 

Thuis meevieren via www.kerkdienstgemist.nl 

 

Parochie HH Petrus en Paulus 
 

SINT JAN’S ONTHOOFDING 
ZOETERWOUDE-DORP 

 

Nieuwsbrief APRIL 2022 
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Rondom de Kerk en vastenzakje bij deze nieuwsbrief 
Bij deze nieuwsbrief ontvangt u het jaarlijkse vastenzakje, met het 

verzoek om het gevulde zakje in de daarvoor bestemde bus achter in de 

kerk te doen, of om uw bijdrage over te maken naar Vastenactie 

Nederland. 

U ontvangt dit keer óók een exemplaar van Rondom de Petrus en Paulus, 

het parochieblad dat 6x per jaar verschijnt. De pastoraatsgroep heeft 

afgesproken dit blad 2x per jaar bij alle lezers van de nieuwsbrief te 

bezorgen. Rond Pasen en rond Kerst. Wilt u ook de overige nummers 

thuisbezorgd hebben bel dan even naar een van de leden van de 

pastoraatsgroep. Telefoonnummers op de achterzijde van dit blad. 

Wanneer u het blad al thuisbezorgd krijgt hoeft u uiteraard niet te 

reageren. 
 

Kinderkerk palmzondag 
Op zondag 10 april is om 12.00 uur de Palmpasen viering 

met Scouting. Door Corona kon dit de afgelopen 2 jaar niet 

doorgaan. De kinderen van scouting maken hun palmpaas 

tijdens de clubbijeenkomst. Alle andere kinderen kunnen 

een palmpaas maken vóór de viering. Vanaf 11.00 uur is de 

kerk open. Palmpasen kruizen, crêpepapier, plakband en broodhaantjes 

zijn aanwezig. Neem zelf wat lekkers voor aan de stok mee! 
 

Bezorging nieuwsbrief soms wat later 
Van verschillende kanten kregen we de melding dat de nieuwsbrief niet 

altijd op tijd wordt bezorgd. Wij begrijpen dat onze vrijwilligers wel eens 

wat later kunnen zijn en zullen in het vervolg de viering van het 1e 

weekend van de volgende maand in de nieuwsbrief meenemen, zodat u 

als lezer in ieder geval tijdig op de hoogte bent. 

 

Bezorging Rondom en palmtakjes 
Mw. Mien van Steen, die onlangs is overleden, bezorgde bij een aantal 

parochianen het parochieblad (Rondom) en palmtakjes. Helaas is een 

overzicht van deze adressen niet voorhanden. Graag een berichtje naar 

een van de leden van de pastoraatsgroep indien u tot de ‘klantenkring’ 

van mw. van Steen behoorde en graag het blad en palmtakjes wilt blijven 

ontvangen.   
 



Op weg naar Pasen 
Meer dan ooit hebben wij een fundament nodig in ons bestaan!  Een 

fundament van vrede en verzoening, van bevrijding en liefde. In de 

aanloop naar Pasen denken wij na in de liturgie van het weekend over 

onze Vorst van Vrede: Jezus Christus. Hij die de weg moest gaan van 

lijden en dood, maar dit alles overwon dankzij de verrijzenis: het lege 

graf! Te midden van de machten van het kwaad houden wij zijn 

verrijzenis voor ogen! Dat geeft ons hoop en toekomst. En dat vieren wij 

ook met Pasen. Ik wil u uitnodigen dit met ons te vieren. In de paaswake 

gaan wij van het duister naar het licht van Pasen. Op Tweede Paasdag 

vieren wij dit in een speciale familieviering: voor jong en wat ouder!! 

Dus voor iedereen!! Komt allen!! Tijdens deze viering zullen ook een 

aantal kinderen hun Eerste Heilige Communie doen. 

Welkom in ons midden, beste kinderen!!  

Verwelkomen wij als gemeenschap onze kinderen!!   

En vieren met elkaar dat de kwade machten nooit het 

laatste woord hebben, maar de Vorst van Vrede in 

Jezus Christus.  

Thema: samen groeien, is samen bloeien 

 Laten wij als gemeenschap samen bloeien!!   Komt allen! 

Pastoor W. Broeders  

 

Wereldwinkel 
Tijdens de Wereld Fairtrade Dag op zaterdag 7 mei a.s. organiseert 

Wereldwinkel Zoeterwoude op en om het Dorpsplein een (h)eerlijke en 

duurzame lentemarkt van 10.30 uur tot 15.00 uur. Naast de wereldwinkel 

zijn er kramen met informatie over duurzaamheid, er zijn heerlijke 

streekproducten, handgemaakte specialiteiten en perkplanten (opbrengst 

voor de Dorpskerk) te koop. Iedereen is van harte uitgenodigd! 

Wereldwinkel Zoeterwoude 

 

Herdenking Jodenvervolging Leiden 2022  
Op zondag 24 april 2021 vindt er weer - opdat wij nooit vergeten - de 

jaarlijkse Herdenking  van de Jodenvervolging in Leiden plaats 

De Herdenking is voor iedereen: jong en oud, joods en niet-

joods,  gelovig en niet-gelovig. 24 april om 19.30 uur in de 

Marekerk,  Lange Mare 38, Leiden. 

Meer informatie op: www.herdenkingleiden.nl  



FAMILIEBERICHTEN 

  Overleden: 

  05-03  Wilhelmina van Steen                             82 jaar 

  12-03  Helena Overdevest                                  96 jaar 

  16-03  Adrianus de Wit   84 jaar 

  21-03 Anna Straathof-van Benten   82 jaar 
 

  DORPSKERK 

 https://dorpskerkzoeterwoude.protestantsekerk.net 

 
 

B  VERVOER NAAR SINT JAN 

      U wilt graag een viering bezoeken maar hebt geen vervoer?  

      Neem dan (bij voorkeur ’s avonds) contact op met Harry Borst  

      071 5803283/06 53928291 

 

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  annie_borst@msn.com 

     Chantal de Koning  06 24151632   
 

 

REDACTIE NIEUWSBRIEF en AAN/AFMELDEN 

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

tel: 071 5803283   oranjeboekje.sintjan @ gmail.com    
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