
 

 

 

 
 

    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 NOVEMBER 2022 
 

Za. 5 november   

19.00 uur Woord en Gebedsviering M. Onderwater     PK 
 

Za. 12 november  

19.00 uur Eucharistieviering Pastoor Broeders       EK 
                 Na de viering verkoop van adventskaarsen 

                 door de wereldwinkel.  
 

Za. 19 november 

19.00 uur Eucharistieviering Pastoor Smith       PK 
 

Za. 26 november 

19.00 uur Eucharistieviering Pastoor Broeders       PK 
 

Zondag 27 november 

12.00 uur Dorpskerk KINDERKERK  Thema: advent 
 

Za. 3 december 

19.00 uur Woord en Gebedsviering M. Onderwater      PK 
 

PK= Parochiekoor   EK= Eigentijds Koor 

Thuis meevieren via www.kerkdienstgemist.nl 
 

Het coronavirus gaat weer rond. Heeft u corona gerelateerde 

klachten bezoek de viering dan liever een keer niet. 

 

                          Parochie HH Petrus en Paulus 
 

                        SINT JAN’S ONTHOOFDING                       
                                  ZOETERWOUDE-DORP 

                        Nieuwsbrief November 2022  
 

mailto:sintjansparochie@hotmail.com
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


ALLERZIELEN  (herhaald bericht) 

In het weekend van 29 en 30 oktober herdenken 

wij onze dierbare overledenen. Voor de viering 

van zaterdagmiddag om 15.00 uur zijn 

nabestaanden uitgenodigd van degenen van wie 

wij in het afgelopen jaar vanuit de Sint Jan 

afscheid hebben genomen.  

De viering is via kerkdienst gemist voor overige 

belangstellenden en familie op afstand te volgen. 

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. U kunt voorafgaand aan de viering voor in de 

kerk een kaarsje aansteken voor uw dierbaren die u moet missen. 

Op het kerkhof zullen wat lampen branden zodat zij die dat willen na de 

viering nog een bezoek aan de graven kunnen brengen en niet helemaal 

in het donker hoeven lopen. 

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. 

 

KERKBALANS 2022 

Geef vandaag voor de kerk van morgen. Wij bedanken allen weer 

hartelijk, die het met hun financiȅle bijdragen mogelijk hebben gemaakt 

om onze mooie en gastvrije kerk Sint Jan in stand en open te houden. Wij 

hopen dan ook dat u weer regelmatig in de Sint Jan komt en daar rust 

vindt én met inspirerende vieringen uw geloof kunt verdiepen. Uw 

voortdurende financiële steun zal het ook voor de toekomst mogelijk 

maken om onze kerk voor onze gemeenschap te behouden. Een zorgzame 

gemeenschap, die geeft voor de kerk van morgen. 

Nogmaals, allen dank voor uw financiële bijdragen aan onze kerk. 

Als u nog niet heeft bijgedragen, maar dit wel van plan bent om te doen, 

vermelden wij op het achterblad van deze nieuwsbrief nogmaals de 

nummers van onze Kerkbalans bankrekeningen: 

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 onder Contact met en schenkingen aan de 

parochie. Het vereiste formulier kan bij de Belastingdienst 

worden gedownload,of worden aangevraagd bij 

sintjansparochie@hotmail.com. 

 

ADVENTSKAARSEN 

Op zaterdagavond 12 november a.s. na de Eigentijdse 

viering van 19 uur zal Wereldwinkel Zoeterwoude weer 

achter in de kerk kaarsen verkopen in de Adventstijd. 

Advent is de periode op weg naar het Licht, naar  

Kerstmis. 

Wij bieden kaarsen aan uit Swaziland en Indonesië. Door de verkoop van 

deze kaarsen kunnen wij de kaarsenmakers uit die landen een eerlijke 

prijs betalen voor het maken ervan  en hen op deze manier op weg helpen 

naar een beter bestaan. Wij hopen dat u ons daarbij wilt helpen door deze 

kaarsen te kopen.  

Het is echter alleen mogelijk om de kaarsen met contant geld te betalen.  

Wij gaan in ieder geval ons best doen.  

Wereldwinkel Zoeterwoude, Ria van Leeuwen 

 

FAMILIEBERICHTEN 
 

Gedoopt 

Zondag 25 september (in de Sint Jan) 

Duco Mooijman, Zoon van Bart en Ellen Mooijman- van Os 
 

Zondag 22 oktober (in de Goede Herderkerk) 

Evi Captein, dochter van Kees en Femke Captein-Wijsman 

 

Overleden 

16 september Sjaak van der Krogt  75 jaar 

22 september Leonardus van Gent  79 jaar 

12 oktober  Johannes van der Drift  90 jaar 

15 oktober  Johanna Vis-Groen  85 jaar 

 

 



  DORPSKERK 

  https://dorpskerkzoeterwoude.protestantsekerk.net 
 

CONCERT CANTATE DOMINO EN HARDKOOR LEIDEN  

Op vrijdag 18 november, aanvang 20.00 uur, geven de koren Cantate 

Domino en Hardkoor Leiden gezamenlijk een concert in de Dorpskerk. 

Op het programma staan onder meer werken van Monteverdi, Tallis,  

De Palestrina en Sweelinck. Medewerking verleent het 

Blokfluitensemble Comrades of Desire.  De muzikale leiding is in 

handen van Erik van Bruggen en Désirée Muurling. 

Meer informatie en het volledige concertprogramma is te vinden 

op www.cantatedominosoeterwou.nl 

 

DANKBERICHT 

Graag wil ik alle mensen uit de 2 kerken te bedanken voor de 

gelukwensen die zij  geschreven hebben voor de kleine Alesandra en haar 

moeder Natalia. Het was een mooie doopbijeenkomst in de Russisch 

Orthodoxe kerk van de Heilige Maria Magdalena in Den Haag. Het oude 

kerkje was de hofkapel van koningin Anna Paulowna. 

Er waren 4 mensen aanwezig en de vader was er online bij. De familie 

was heel erg blij en gelukkig. Voor mij was het ook bijzonder. 

Bij thuiskomst heb ik de kaarten gegeven en ze hangen als slingers in de 

kamer van moeder en kind.  

Nogmaals dank, namens moeder en kind.  

Jos Valk 

 
 

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    
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