
 

 

 
 

 

 
 

    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 DECEMBER 2022 
 

Za. 3 december   

19.00 uur Eucharistieviering Pastoor Broeders       PK 
 

Za. 10 december  

19.00 uur Eucharistieviering Pastoor Broeders       EK 
 

Zo. 11 december  

17.00 uur Dorpskerk Adventsvesper 
 

Za. 17 december 

19.00 uur Woord en Gebedsviering M. Onderwater           PK 
 

Zo. 18 december 

17.00 uur Dorpskerk Adventsvesper 
 

KERSTAVOND 

Za. 24 december 

17.00 uur Kinderviering (werkgroep kinderkerk) 

19.00 uur Eucharistieviering Pastoor Broeders 

                m.m.v. Parochiekoor én Eigentijds Koor 
 

OUDJAARSAVOND 

Za. 31 december  

19.00 uur Eucharistieviering Pastoor Broeders         PK 
 

PK= Parochiekoor   EK= Eigentijds Koor 

Thuis meevieren via www.kerkdienstgemist.nl 
 

 

                          Parochie HH Petrus en Paulus 
 

                        SINT JAN’S ONTHOOFDING                       
                                  ZOETERWOUDE-DORP 

                        Nieuwsbrief December 2022  
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Advent en Kerst 

De verhalen rond Advent en Kerstmis bieden een levendig verkeer tussen 

hemel en aarde. De engel Gabriël brengt Maria de boodschap dat zij een 

Kind zal baren. Jozef ontvangt driemaal een boodschap van een engel. 

Herders worden toegesproken door engelen en een ster wijst de drie 

wijzen naar de stal. Er zijn lezingen over wat er in de toekomst zal 

plaatsvinden en teksten over de eindtijd. En natuurlijk is er een nieuw 

begin in de geboorte van Jezus, het menselijke en goddelijke verenigd in 

een persoon. Engelen zijn van alle tijden en vele levensbeschouwingen. 

Ze zijn het verbindingslijntje, het reddingskoord met het goddelijke, met 

God. Maar dikwijls zijn er ook mensen die voor een ander een engel zijn 

en zich in zorg en aandacht geven. “Wij zijn allemaal mensen met één 

vleugel en als wij vliegen willen hebben we een ander( e) nodig”. Wij 

kunnen niet zonder deze engelen. De God van mensen wil met ons op 

weg gaan, op weg naar Kerstmis, opdat het kind als teken van Zijn liefde 

in ons geboren mag worden.  

Gebedsleider Margreet Onderwater 

 

Kerstvieringen 

Op kerstavond zijn er in de Sint Jan 2 kerstvieringen. Om 

17.00 de viering voor gezinnen met jonge kinderen (3-8 

jaar). Dit is een viering van de werkgroep kinderkerk 

waarbij de kinderen actief betrokken worden. Natuurlijk 

zingen we ook de bekende kerstliedjes. 

Om 19.00 uur is de kerstnachtmis, dit keer met zowel het parochiekoor 

als Eigentijds koor Iduna. Voorganger is pastoor Broeders. 

Op 1e en 2e kerstdag zijn er in de Sint Jan geen vieringen. Uiteraard kunt 

u een van de vieringen in de andere kerken van onze HHPP parochie 

bezoeken. Kijk voor de tijden op de website van regio Oost  

https://hhpp-oost.nl/agenda/ of op de website van de H. Petrus en 

Paulus parochie: www.rkleiden.nl 
 

Energiekosten 

Ook binnen onze parochie en het bisdom hebben we te maken 

met een flinke stijging van de energiekosten. Vanuit het bisdom 

is de oproep gedaan om daarmee bewust om te gaan in onze 

kerkgebouwen. De kachel staat dus, ook in onze kerk, een paar 

graden lager. Houdt er rekening mee als u de viering bezoekt. 



 

Verlichte boerderijen route 

Van 22 december t/m 1 januari organiseert Wijk en Wouden een 

verlichte boerderijen route in Zoeterwoude. Een wandel/fietsroute langs 

verschillende mooi in het licht gezette boerderijen en markante 

gebouwen. Ook de Sint Jan zal die avonden verlicht zijn. Op 

verschillende avonden (tussen 22 december en 1 januari  en van 

19.00 tot 22.00 uur) zijn er diverse activiteiten langs de route.  

In de Sint Jan komt op donderdag 29 december het trio Mantra zingen  

in de ontmoetingsruimte en vrijdag 30 december stelt Aad Bennis zijn 

kunst ten toon en zal Cocky de Bruin namens Stichting Oud Zoeterwoude 

een presentatie over de verlichte boerderijen route van 2006 laten zien. 

Houd de plaatselijke media of de website wijkenwouden.nl in de gaten 

voor meer informatie over de route en de verschillende activiteiten die er 

onderweg te doen zijn. 

  

Auto’s achter de kerk 

Wellicht is het u al opgevallen, sinds augustus staan er af en toe wat meer 

auto’s geparkeerd achter de kerk. Dit is vanwege werkzaamheden in de 

Zonnegaarde. In overleg kunnen bewoners uit de wijk hun auto hier 

parkeren tijdens de duur van de werkzaamheden. De mensen die hier 

parkeren zijn dus bij ons bekend. Volgens planning zouden de 

werkzaamheden in de Zonnegaarde eind december gereed moeten zijn. 

  

Kaarsenverkoop Wereldwinkel 

Op zondag 11 en 18 december a.s. tijdens de Adventsvespers  

van 17.00 uur zal Wereldwinkel Zoeterwoude in de Dorpskerk  

weer kaarsen verkopen. 

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. Betalen kan alleen met contant geld. 

 

Pastoraatsgroep en beheercommissie wenst u allen 

Gezegende kerstdagen 
 



FAMILIEBERICHTEN   
 

Overleden 

1 november   Cornelis Straathof 86 jaar 

 

DORPSKERK 

https://dorpskerkzoeterwoude.protestantsekerk.net 
 

  

  TWEEDE KERSTDAG KERST-UITJE IN ONS HUIS. 

Het Kerst-Uitje is een mogelijkheid om elkaar en anderen te ontmoeten 

met koffie of thee en iets lekkers. Terwijl u geniet van een drankje met een 

hapje kunt u luisteren naar live muziek. 

Iedereen is van harte welkom op maandag 26 december  

  van 14.00 uur tot 16.30 uur in Ons Huis, Kosterpad 3. 

Er zijn geen kosten aan verbonden. 
 

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,   

                Stompwijkseweg 12, 2381 BH Zoeterwoude      

tel: 071 5803283   oranjeboekje.sintjan @ gmail.com    
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