
 

  

   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 JULI/AUGUSTUS 2022 

Aanvang vieringen 19.00 uur 
 

 

Za. 2 juli Eucharistieviering Pastoor Broeders            PK 
 

Za. 9 juli Woord & Gebedsviering M. Onderwater              EK 
 

Za. 16 juli Eucharistieviering Pastoor Broeders            PK 
 

Za. 23 juli Eucharistieviering Pastoor Broeders            JK 
 

Za. 30 juli Woord & Gebedsviering M. Onderwater              PK 
 

Za. 6 augustus Eucharistieviering Pastoor Smith            PK 
 

Za. 13 augustus Woord & Gebedsviering M. Onderwater     PK 
 

Za. 20 augustus Eucharistieviering Pastoor Broeders            PK 
 

Za. 27 augustus Eucharistieviering Pastoor Broeders            PK 
 

Za. 3 september OECUMENISCHE VIERING in de Sint Jan 
 

Za. 10 september Eucharistieviering en aansluitend vrijwilligersavond 

 

PK= Parochiekoor   EK= Eigentijds Koor JK=Jongerenkoor 
               

Na de vieringen is er koffie voor iedereen.  
 

Thuis meevieren via www.kerkdienstgemist.nl 

 

                          Parochie HH Petrus en Paulus 
 

                        SINT JAN’S ONTHOOFDING                       
                                  ZOETERWOUDE-DORP 

                        Nieuwsbrief Juli/Augustus 2022  
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TIJD DOOR HET JAAR  

We lezen deze zomer uit het evangelie van Lucas.  Lucas 

doet verslag van gebeurtenissen uit het leven van Jezus. 

Hij kent die gebeurtenissen uit de verhalen van anderen. 

Maar blijkbaar vond hij die zo bijzonder dat hij ze op wil 

schrijven. 

Tot nu toe heeft Jezus in Galilea rondgetrokken. Maar 

nu gaat Hij op weg naar Jeruzalem. Hij trekt door 

gebieden die Hij niet kent en ontmoet er allerlei mensen en situaties die 

vragen oproepen bij de leerlingen. Waarom doen mensen de dingen zo? 

Jezus stuurt zijn leerlingen om zelf te ervaren hoe mensen reageren op 

vreemde reizigers. Zijn ze gastvrij of vijandig? 

Maar Jezus leert ze ook dat je alles kan vragen aan de Vader, zelfs als we 

in nood zijn heeft Hij ons een gebed gegeven waar we altijd op kunnen 

terugvallen. Want Hij is een Herder die waakt over een ieder, en naar hem 

op zoek gaat als hij verloren is. 

Best herkenbare verhalen als we in deze vakantietijd onderweg zijn in 

eigen land of in het buitenland. Maar ook voor hen die thuis blijven is er 

rust om te weten dat God men ons meereist en waakt tot ieder weer veilig 

thuis is. Zo mogen wij als thuisblijvers in deze zomertijd reisverhalen 

ervaren die ons dichter bij elkaar en bij God brengen. 

Goede vakantie met Gods zegen 

Margreet Onderwater, Gebedsleider 

 
VRIJWILLIGERSAVOND 

Voor alle vrijwilligers van onze parochie kern staat er op zaterdag  

10 september een vrijwilligersavond gepland. Door de Coronapandemie 

is het alweer té lang geleden dat we onze broodnodige vrijwilligers 

konden bedanken door hen een gezellige avond aan te bieden.  

Uiteraard ontvangen alle vrijwilligers hiervoor een uitnodiging, maar 

noteer de datum alvast in uw agenda! 

 
CANTATE DOMINO 

Zangvereniging Cantate Domino in Zoeterwoude zou graag het aantal 

zangers/zangeressen uitbreiden. Er wordt momenteel geoefend  voor de 

uitvoering van o.a. de Mis van Monteverdi in de Dorpskerk op 18 

november a.s.  Bel voor inlichtingen naar Harry Lichtendonk,  

tel. 06 12409139 



8 KERKENTOCHT  2 EN 3 JULI 

In het kader van de afsluiting van het 

jaar van de Sacramenten wordt op 

Zaterdag 2 en Zondag 3 juli een 

fietstocht gehouden langs de kerken 

van onze parochie. In iedere kerk 

wordt een sacrament belicht.  Dat 

wordt dan een sportieve 

sacramententocht! De kerken zijn open van 12.30 – 16.00 uur. U kunt in 

onze eigen kerk of in een van de andere kerken starten en ontvangt een 

stempelkaart die u in de deelnemende kerken kunt laten afstempelen. 

Neem gerust iemand mee! Uw partner, een vriendin of vriend, 

buurvrouw of buurman. Maakt niet uit. Of fiets gewoon met iemand mee! 

Er wordt onderweg koffie of thee aangeboden en natuurlijk 

toiletgelegenheid. Leer elkaars kerken kennen en leer de sacramenten 

kennen. U kunt uiteraard de tocht ook in twee delen doen verdeeld over 

de zaterdag en de zondag. 

Levert u een volle stempelkaart in dan wacht u iets lekkers! 

Pastoor W. Broeders  

                            
Kerk Sacrament 

Laurentiuskerk, 

Dr. Van Noortstraat 88, Stompwijk 

Huwelijk 

Goede Herder kerk,  

Hoge Rijndijk 18,  Zoeterwoude-Rijndijk 

Ziekenzalving 

St. Janskerk  

Zuidbuurtseweg 15, Zoeterwoude-dorp 

Boete en verzoening 

Petruskerk 

Lammenschansweg 40, Leiden 

Wijding 

Maria Middelareskerk 

Rijndijk 293,  Leiden 

Doop 

Hartebrugkerk, 

Haarlemmerstraat 110, Leiden 

Eucharistie 

Lodewijkkerk 

Steenschuur 19, Leiden 

Vormsel 

Josephkerk 

Herensingel 3, Leiden 

Sacramenten verbinden 

hemel en aarde 

 

 



  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 

ANBI: RSIH 823765714  Bisdom Rotterdam/Par. HH Petrus en Paulus  

 
 

 
 

 

 

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 

Wilma Kraan-Oostdam 

 

   

PASTORAATSGROEP  

Pastoor Broeders  06 27140117 

Margreet Onderwater 071 5804073 / 06 53739954 

Annie Borst  071 5803283/ 06 57009807  annie_borst@msn.com 
 

 

REDACTIE NIEUWSBRIEF en AAN/AFMELDEN 

Redactie: Annie Borst-Mooijman,  Burgemeester van Outerenstraat 23 

               Nieuw adres binnenkort:  Stompwijkseweg 12      

tel: 071 5803283   oranjeboekje.sintjan @ gmail.com    
 

 

 
 
 
 

     VAKANTIE REDACTIE 

     Uw redactrice slaat een maandje over  

     met het  samenstellen van de vertrouwde 

     nieuwsbrief.  

     Dit keer niet om op vakantie te gaan maar 

     om te verhuizen!   

     Als we de PC op het nieuwe adres weer  

     aan de praat krijgen ontvangt u de 

     volgende nieuwsbrief eind augustus.  

     Kopij inleveren voor 18 augustus. 
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