
   
 

    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 SEPTEMBER 2022 
 

 

Za. 3 september  

19.00 uur OECUMENISCHE VIERING in de Sint Jan 

Voorgangers: Dominee Gea Smit en gebedsleider Margreet Onderwater 

Zang: Parochiekoor 

 

Za. 10 september  

19.00 uur Eucharistieviering en aansluitend vrijwilligersavond 

Voorganger pastoor Broeders zang Parochiekoor én Eigentijds Koor 

 

Za. 17 september  

19.00 uur Eucharistieviering Pastoor Smith                              PK 

 

Za. 24 september 

19.00 uur Eucharistieviering Pastoor Broeders                       PK  

 

Za. 1 oktober 

19.00 uur Eucharistieviering Pastoor Broeders                       PK  

 

PK= Parochiekoor   EK= Eigentijds Koor 
               

 

Na de vieringen is er koffie/thee voor iedereen.  
 

Thuis meevieren via www.kerkdienstgemist.nl 
 

 

                          Parochie HH Petrus en Paulus 
 

                        SINT JAN’S ONTHOOFDING                       
                                  ZOETERWOUDE-DORP 

                        Nieuwsbrief September 2022  
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VAKANTIEKIEKJE                                                                 

In een klein kerkje in de stad Bonifatio op het eiland Corsica kwam ik 

een sculptuur tegen uit de 16e eeuw: de onthoofding van Johannes de 

Doper. Johannes was tijdens zijn leven de wegbereider, de voorloper van 

Gods Zoon: Jezus Christus.  Hij maakte de grootheid van Jezus 

begrijpelijk. Op het einde van zijn leven had hij kritiek op de leefwijze 

van Herodes Antipas. In zijn huwelijk ontmoette Herodes Herodias, de 

vrouw van zijn stiefbroer en verliet voor haar zijn wettige vrouw.  

Johannes werd gevangen gezet en uiteindelijk geëxecuteerd, omdat hij de 

gunst van zijn stiefdochter niet kon weigeren. “Wat je me ook vraagt, ik 

zal het je geven, al is het de helft van mijn koninkrijk.”                                   

Het hoofd van Johannes de Doper, was haar antwoord. Johannes getuigde 

van de waarheid en het koste hem zijn leven. Wij gedenken dit in de kerk 

op 29 augustus. 

 

AFSCHEID JONGERENKOOR                                                                                                  

Zaterdag 20 augustus hebben wij afscheid 

genomen van het jongerenkoor in onze 

parochiekern. Twee leden van het koor, Eva 

en Chris, gaan emigreren en het koor wordt 

daardoor te klein en de stabiele basis 

ontbreekt om verder te zingen. Bijna 25 jaar 

heeft Carina van den Bosch in onze parochie gezongen. Vele jaren kwam 

zij vanuit Swifterband naar ons toe. Samen met haar vader leidde zij het 

koortje met hun eigen spiritualiteit en uitstraling. Veel dank zijn wij hen 

verschuldigd. Chris en Eva, wij hopen dat jullie droom in Zweden mag 

uitkomen. Carina en Bert en al de anderen heel veel dank. 

 

VRIJWILLIGERSAVOND 

Op zaterdag 10 september a.s. vieren wij onze vrijwilligersavond. De 

vrijwilligers hebben een uitnodiging daarvoor ontvangen. Wij beginnen 

deze avond met een eucharistieviering waaraan het parochiekoor en het 

eigentijdse koor meewerken. Het thema van deze viering is: gevonden 

worden. 

Het is altijd bijzonder om met elkaar de eucharistie te vieren in het besef 

dat wij samen de gemeenschap dragen en gevonden willen worden door 

elkaar en in het bijzonder door de Heer. 
 

Pastoor W.Broeders  



SAMEN                                                                                                                                                               

In onze wereld vol tumult en geweld droomt ieder van zijn of haar eigen 

droom van vrede. 

Onze religie gebruikt ook verbeeldingen om zo ons mensen samen te 

binden rond een opvatting over de waarheid. Daarom vind ik het erg fijn 

dat we in september weer mogen samenkomen met de gelovigen van de 

Dorpskerk. We mogen dankbaar zijn dat we in een land leven waar vrede 

heerst en verdraagzaamheid, of lijkt deze ook hier steeds dunner en 

brozer te worden?  Want we moeten blijven werken aan vrede en 

tolerantie voor iedereen. Ik weet dat het soms moeilijk is om te kiezen, 

maar met God aan onze zijde hebben we een goede richtingaanwijzer en 

referentiepunt om een keuze te maken. Laten wij samen verbonden 

blijven met het leed in de wereld. En waar we kunnen een steentje bij  

dragen om zo de vrede overal voelbaar en tastbaar te maken.  

Samen moet het lukken om weer op weg te gaan.  

Gebedsleider Margreet Onderwater 

 

KINDERKERK PLUS 

De werkgroep kinderkerk heeft de vieringen van 

vorig jaar geëvalueerd en geconstateerd dat er een 

groeiend aantal jonge bezoekertjes is bij de 

vieringen. Daar zijn we heel blij mee. Daarnaast zien we dat kleintjes 

groot worden en alweer té groot voor de kinderkerk. We zouden heel 

graag ook aan de oudere kinderen (7-10 jaar) de        bijbelverhalen 

willen blijven vertellen maar daar hebben we extra vrijwilligers voor 

nodig. 

Lijkt het je leuk om mee te helpen aan kinderkerk of kinderkerkPlus 

vieringen stuur dan even een berichtje naar: 

kinderkerkzoeterwoude@gmail.com 

Alvast noteren 

Voor het komende seizoen staan de volgende kinderkerkvieringen  

op de agenda: 

Zondag 9 oktober 12.00 uur Sint Jan Thema: De schepping 

Zondag 27 november 12.00 uur Dorpskerk Thema: Verwachting/Advent 

Kerstavond 24 december 17.00 uur Sint Jan Kinderkerstviering 

Zondag 19 februari 2023 12.00 uur Dorpskerk Thema: Abraham 

Zondag 2 april 2023 12.00 uur Sint Jan Thema: Palmpasen 

Zondag 11 juni 2023 12.00 uur Dorpskerk Thema: Het verloren schaap 
 

Annie Borst, namens werkgroep kinderkerk  



DORPSKERK 

  https://dorpskerkzoeterwoude.protestantsekerk.net 

 

VACATURE 

Binnen de pastoraatsgroep is een vacature.  

Bent u betrokken bij onze geloofsgemeenschap en wilt u, als vrijwilliger, 

binnen een klein team bijdragen aan de organisatie van onze parochiekern 

neem dan contact op met een van de leden van de pastoraatsgroep. 
   

PASTORAATSGROEP  

Pastoor Broeders  06 27140117 

Margreet Onderwater 071 5804073 / 06 53739954 

Annie Borst  071 5803283/ 06 57009807  annie_borst@msn.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 

Wilma Kraan-Oostdam 

 

 

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  

 

 
 

 

 
 

REDACTIE NIEUWSBRIEF en AAN/AFMELDEN 

Redactie: Annie Borst-Mooijman,   

                Stompwijkseweg 12 

               2381 BH Zoeterwoude      

tel: 071 5803283   oranjeboekje.sintjan @ gmail.com    
 

 

 

 

 

     Loesje 
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