Parochie HH Petrus en Paulus
SINT JAN’S ONTHOOFDING
ZOETERWOUDE-DORP

Nieuwsbrief Oktober 2022
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 OKTOBER 2022
Za. 1 oktober
19.00 uur Eucharistieviering Pastoor Smit

PK

Za. 8 oktober
19.00 uur Woord & Gebedsviering M. Onderwater

EK

Zo. 9 oktober
12.00 uur KINDERKERK thema: De Schepping
Za. 15 oktober
19.00 uur FAMILIEVIERING Pastoor Broeders

PK

Za. 22 oktober
19.00 uur Eucharistieviering Pastoor Broeders

PK

Zaterdag 29 oktober
15.00 uur Allerzielen voor genodigden
Pastoor Broeders en Margreet Onderwater
19.00 uur Eucharistieviering Pastoor Broeders

EK
PK

Zondag 30 oktober
14.30 – 16.30 uur Zegening van de graven Kerkhof
Zaterdag 5 november
19.00 uur Eucharistieviering Pastoor Broeders

PK

PK= Parochiekoor EK= Eigentijds Koor

Thuis meevieren via www.kerkdienstgemist.nl

KERKBALANS 2022
Geef vandaag voor de kerk van morgen.
Na een mooie, lange zomer met vrijwel geen ernstige coronabeperkingen en weer open kerken willen wij u allen, die hebben
bijgedragen om onze gastvrije kerk de Sint Jan in stand en open te
houden, heel hartelijk bedanken voor uw financiële steun. Wij hopen dan
ook dat u weer regelmatig in de St. Jan komt en daar rust vindt én met
inspirerende vieringen uw geloof kunt verdiepen. Kortom, met onze
gemeenschap zien we het belang van de kerk in de toekomst en houden
we de St. Jan in stand en open. Een zorgzame gemeenschap, die geeft
voor de kerk van morgen. Nogmaals, allen dank voor uw financiële
bijdragen aan onze kerk. Voor degenen die nog niet hebben bijgedragen,
maar dit wel van plan zijn om te doen, vermelden wij nogmaals de
bankrekeningnummers van onze Kerkbalans rekeningen:
- NL93 INGB 0002 5647 72 ten name van HHPP Kerkbijdrage St. Jan, of
- NL75 RABO 0375 3048 00 ten name van HHPP Kerkbijdrage St. Jan
Uw bijdrage aan Kerk-Balans valt onder ‘Giften aan goede doelen’ of
‘Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI), en is (deels) aftrekbaar
voor de belastingen. Wanneer u kiest voor een periodieke schenking is
zelfs het hele bedrag aftrekbaar. Begunstigde instantie: Parochie HH
Petrus en Paulus Leiden RSIN/fiscaalnummer 823765714.
Meer informatie vindt u op www.rkleiden.nl/contact.
KINDERKERK ZONDAG 9 OKTOBER 12.00 UUR SINT JAN
Op zondag 9 oktober zijn de gezinnen met jonge kinderen
(2-7 jaar) weer van harte welkom voor de kinderkerk. We
vertellen een bijbel verhaal (dit keer het verhaal van de
Schepping) waarbij de kinderen actief betrokken worden.
Ook grootouders en overige belangstellenden zijn welkom.
VEILING MET EEN MISSIE.
Twee jaar heeft de werkgroep ‘Veiling met een Missie’ met succes een
online veiling kunnen houden, omdat door corona de normale veiling niet
door kon gaan. Maar we misten de fysieke veiling wel, daarom wil de
werkgroep voor 2022 weer een ‘echte’ veiling organiseren. Deze 48e
editie zal plaatsvinden op zaterdag 29 oktober a.s. in het Muziekcentrum.
Om 19.00 uur beginnen we met een (kinder)bingo en aansluitend om

20.00 uur de veiling, waar wederom leuke, ludieke en speciale
kavels geveild zullen worden. De opbrengst komt geheel ten
goede aan de missiegebieden, waarin mensen werkzaam zijn
uit Zoeterwoude of een binding mee hebben. Wij nodigen u
van harte uit om dit gezellige evenement te komen bezoeken.
Werkgroep Veiling met een Missie.
ALLERZIELEN
In het weekend van 29 en 30 oktober herdenken wij onze dierbare
overledenen. Voor de viering van zaterdagmiddag om 15.00 uur nodigen
wij graag degenen uit van wie wij in het afgelopen jaar vanuit de Sint Jan
afscheid hebben genomen. Nabestaanden worden uitgenodigd.
Zaterdagavond om 19.00 uur is de viering voor iedereen die wil
gedenken en herdenken. In deze viering staan wij stil bij alle dierbaren
die wij moeten missen.
Zondagmiddag 30 oktober is de zegening van de graven.
Pastoor Broeders en gebedsleider Margreet Onderwater zijn
tussen 14.30 en 16.30 uur op de begraafplaats aanwezig om
de graven of urnen van uw dierbaren te zegenen. Er zijn
graflichtjes te koop, en er is gelegenheid elkaar te ontmoeten
bij een kopje koffie/thee of warme chocolademelk.
FAMILIEVIERING
Op 15 oktober hopen we de gezinnen met kinderen die hun
Communie al hebben gedaan of nog gaan doen weer te zien
in de familieviering.
Een Eucharistieviering voor jong en oud !
OVERLEDEN
11-05 Arie van der Voort
18-05 Annie van Nierop-Duijndam
20-05 Herm Vervoorn
08-06 Cornelia van Rijt-Heeman
22-06 Martien Berg
16-07 Eleonora Vreeswijk-Castelein
18-07 Adrianus Hauser
24-07 Simona van der Krogt
06-08 Johanna Westhof-van Hoorn
15-08 Alida Vertegaal-Luijten

88 jaar
78 jaar
85 jaar
95 jaar
89 jaar
87 jaar
80 jaar
85 jaar
90 jaar
89 jaar

DORPSKERK
https://dorpskerkzoeterwoude.protestantsekerk.net
ORGELCONCERT IN DE DORPSKERK
Op vrijdagavond 14 oktober om 20.00 uur is er weer een orgelconcert in
de Dorpskerk. Timo Beek zal dan het Van Damorgel bespelen. Het
concert heeft als motto REBOTKO - Oktober, maar dan anders... Op
het programma staan werken van Stephen Storace , Domenico Scarlatti,
Antonin Josephus Reicha, Edmund Hart Turpin en Franz Joseph
Haydn. Meer informatie over de organist, het orgel en het volledige
programma kunt u vinden op www.orgelconcerten-zoeterwoude.nl
KLAVERJASSEN
Elke maandagavond in het Ons Huis vanaf 19.30 uur.
Er worden 4 rondjes gespeeld!
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
Aad Berk: 071 5803029
Bert v.d. Bosch 071 5803073
Cees Janson 071 5802691
Wilma Kraan-Oostdam

rene.goossen@gmail.com
aad.berk@hotmail.com

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

