
       

 

 

   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 MEI 2022 
 

 

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

 

Za 14 mei 19.00 uur Eucharistieviering Pastoor Broeders              PK 

 

Za 21 mei 19.00 uur Eucharistieviering Pastoor Broeders             JK 

 

HEMELVAART 

Wo 25 mei 19.00 uur Eucharistieviering Pastoor Broeders             PK 

          

Za 28 mei 19.00 uur Woord & Gebedsviering M. Onderwater       PK 

 

PINKSTEREN 

Za 4 juni 19.00 uur Eucharistieviering Pastoor Broeders            PK 
                      

 

 

 

 
 

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 MEI 2022 
 

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


Jezus verschijning tussen Pasen en Hemelvaart in 

In de verhalen van de evangelisten die over de tijd tussen Pasen en 

Hemelvaart vertellen staat één ding vast. Datgene wat zij in deze 

tijd hebben ervaren, is niet makkelijk onder woorden te brengen. De 

Jezus die plotseling in hun midden verschijnt is de verrezen Heer en 

die verschilt wezenlijk van de Jezus van vóór Goede Vrijdag. De 

leerlingen zijn bang. De verschijning van Jezus, nadat de vrouwen 

het lege graf hebben gevonden, is niet makkelijk te begrijpen. Aan 

de ene kant lijken die ervaringen op die van mensen, die pas een 

dierbare hebben verloren en rouwen. Die mevrouw die erop durft te 

zweren dat ze iedere avond de voetstappen van haar man in de gang 

hoort als hij thuiskomt uit zijn werk; de cactus die ineens gaat 

bloeien als teken van boven; het zien van zijn gestalte tussen de 

mensen in de stad; de nabijheid van een dierbare om je heen blijven 

voelen. De ontreddering die de leerlingen voelen als Jezus definitief uit 

hun gezichtsveld verdwijnt, is best herkenbaar voor ons vandaag de dag. 

Het is soms moeilijk om afscheid te nemen van al wat zo 

vanzelfsprekend was in de christelijke samenleving van vroeger. We 

komen samen om te bidden en voelen ons daarin zonderlingen. Vaak 

lijken we alleen maar te wachten op iets of iemand die er nieuw leven in 

kan blazen. Laat dat wachten dan een actief verwachten zijn! We hoeven 

dat afscheid van de christelijke samenleving niet louter negatief in te 

vullen. Het afscheid van wat vanzelfsprekend was, geeft ruimte aan de 

Geest.  Margreet Onderwater, gebedsleider 

 
Afscheid Pater v.d. Eijnden 

Op zaterdag 7 mei zal pater Christ v.d. Eijnden scj voor de laatste keer 

voorgaan in de viering met eigentijds koor Iduna. Vele jaren waren pater 

v.d. Eijnden en Iduna een twee eenheid. Daarnaast was de pater altijd 

bereid om op hoogtijdagen in een extra viering voor te gaan.  

Pater v.d. Eijnden enorm bedankt! We zullen uw ingetogenheid en wijze 

woorden missen en wensen u van harte alle goeds toe voor de toekomst! 

  

Vastenaktie scholen 

Ook dit jaar is op basisschool Het Avontuur gespaard voor de 

Vastenaktie, het mooie resultaat van € 215, 65 is inmiddels naar 

Vastenaktie Nederland overgemaakt. Met dank aan Margot voor de 

coördinatie! 



De 7 sacramenten 

Er zijn binnen de parochie Petrus en Paulus plannen om op zaterdag 

2 juli een fietstocht te organiseren langs de diverse kerken van onze 

parochie. In iedere kerk zal één van de 7 sacramenten centraal staan. 

Meer nieuws hierover volgt. Weet u nog welke de 7 sacramenten zijn? 

Denk er rustig even over na, het juiste antwoord vindt u achter op dit 

blad. 

 

Bedankje Theo Roeleven 

Een van de stille werkers binnen onze parochiekern doet een stapje terug. 

Theo Roeleven, hij was ook jarenlang lector, heeft aangegeven de 

distributie van de oranje nieuwsbrief niet langer op zich te willen nemen. 

Jarenlang bracht Theo vanaf het secretariaat de oranje boekjes, later de 

nieuwsbrief, naar de bezorgers die het parochienieuws bij u in de 

brievenbus doen. Theo heel hartelijk dank voor je jarenlange trouwe 

inzet! Gelukkig hebben we inmiddels een opvolger gevonden. 

 

Vieringen Emmaus 

Na een veel te lange onderbreking door de Covid pandemie kon vorige 

maand voor het eerst weer de Eucharistie gevierd worden  

in Huize Emmaus. Een keer per maand zal pastoor Broeders op 

woensdagmorgen in de viering voorgaan. De voortgang van de 

gebedsvieringen op zondagmorgen is momenteel, door externe factoren, 

nog onzeker. Wij houden u op de hoogte 

 

Kruisjes van berkenhout 

Een van onze parochianen heeft uit berkenboomstammetjes prachtige 

kruisjes gesneden. Ze staan achter in de kerk in een mand klaar voor 

ieder die er eentje mee wil nemen. 

Leonard bedankt voor dit mooie stuk huisvlijt! 

 

Voorlezen iets voor U? 

Vorig jaar ben ik gestart als voorlezer bij de Voorleesexpress, een service 

van bibliotheek Rijn en Venen. Het is erg leuk om anderstalige jonge 

kinderen en hun gezin te helpen wegwijs te worden in de Nederlandse 

taal. De oproep voor nieuwe vrijwilligers geef ik hierbij graag aan u 

door. Informatie bij voorleesexpress@bibliotheekrijnenvenen of  

telefonisch bij Tineke Knoester tel: 06 10068678 

Annie Borst 



  FAMILIEBERICHTEN 

  Overleden: 

  11 april   Leo Hoogeveen      87 jaar 

  16 april         Nicolaas van der Steen    89 jaar 

   

  Eerste Heilige Communie: 

  2e Paasdag 18 april 

  Tijn en Sjoerd Bremmers 

  Luuk Mooijman en Nick Vurens 

   

  DORPSKERK 

  https://dorpskerkzoeterwoude.protestantsekerk.net 

 

  DE 7 SACRAMENTEN: 

  Het doopsel, het vormsel, de biecht, de heilige communie of eucharistie,  

  de priesterwijding, het huwelijk en de ziekenzalving 

 
 

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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