
 

 

 

 
 

    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/JANUARI 2023 
 

KERSTAVOND Zaterdag 24 december 

17.00 uur Kinderviering (werkgroep kinderkerk) 

19.00 uur Eucharistieviering Pastoor Broeders 

                m.m.v. Parochiekoor én Eigentijds Koor 
De kerstcollecte is bestemd voor  “Kinderen in oorlogsgebieden” 
 

OUDJAARSAVOND Zaterdag 31 december  

19.00 uur Eucharistieviering Pastoor Broeders      PK 
Na de viering koffie/thee of een glaasje glühwein met oliebol of appelflap 
 

Za. 7 januari   

19.00 uur Woord en Gebedsviering M.Onderwater      PK 
 

Za. 14 januari  

19.00 uur Eucharistieviering Pastoor Broeders       EK 
 

Za 21 januari: geen viering in de Sint Jan 

Zo. 22 januari Oecumenische viering  

10.00 uur Dorpskerk M. Onderwater en dominee G. Smit 
 

Za. 28 januari 

19.00 uur Eucharistieviering Pastoor Broeders        PK 
 

Za. 4 februari  

19.00 uur Eucharistieviering Pastoor Smith                         PK  

 
PK= Parochiekoor   EK= Eigentijds Koor 

Thuis meevieren via www.kerkdienstgemist.nl 
 

 

                          Parochie HH Petrus en Paulus 
 

                        SINT JAN’S ONTHOOFDING                       
                                  ZOETERWOUDE-DORP 

                        Nieuwsbrief Januari 2023  
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 ‘Vrees niet, want zie, ik verkondig u een vreugdevolle 

boodschap, die bestemd is voor heel het volk. Heden is u een 

Redder geboren, Christus de Heer, in de Stad van David.’     
 

Waar is het Kerstkind te vinden in deze wereld? Volg de ster 

van jouw hart, van jouw gebed, van jouw liefde voor de medemens. Je 

zult Hem vinden, maar je moet wel gaan zoeken. Buiten is het koud, de 

energierekening hoog, te hoog voor velen.  

Het is donker voor velen. Veel mensen met bedrijven, ondernemers en 

boeren hebben het niet gemakkelijk. Hoe donkerder het buiten is, hoe 

helderder de ster!   Ga op weg. Binnen in de stal zul je het warmer 

krijgen, daar vind jij bij Hem de liefde van God.  

De parochiegemeenschap van De Goede Herder is zo’n plek waar 

mensen met elkaar en met God op weg zijn, elkaar steunen om het goede 

te doen. Dat gaat met vallen en opstaan. Maar er zijn telkens weer 

gebeurtenissen, ontmoetingen met mensen om dankbaar voor te zijn, om 

ons gezegend te weten. Sta op en kom in beweging. Jij bent welkom in 

onze stal, in onze kerk. Welkom bij onze kerstvieringen! 
 

Op weg naar Kerstmis wens ik jullie allen een goede voorbereiding toe. 

Zalig Kerstfeest en een gezegend 2023! 

Pastoor W. Broeders 

 

Kerst in Zoeterwoudse kerken 

Op de voorzijde van dit blad vindt u de vieringen op 

kerstavond in de Sint Jan. In de Goede Herderkerk 

zijn op kerstavond vieringen om: 

19.00 uur Gezinsviering met zang van het Tienerkoor.  

21.15 uur Kerstnachtmis met zang van het Dames- en Herenkoor.  

23.30 uur Kerstnachtmis met zang van het Jongeren Middenkoor. 

En op Zondag 25 december Eerste Kerstdag: 

9.30 uur Eucharistieviering met zang van het Dames- en Herenkoor. 

Voorganger: pastoor Walter Broeders. 

14.00 uur Kindje wiegen voor de allerkleinsten. Met Stephanie Jägel. 

 

Parkeren op kerstavond 

Op zaterdag 24 december kan en mag er ook geparkeerd worden op de 

parkeerplaats bij Boerderij Rustdam. (Het zou fijn zijn als de plaatsen 

achter de kerk beschikbaar blijven voor mensen die wat minder goed ter 

been zijn). 



Actie KERKBALANS 2023  Geef vandaag voor de Kerk van morgen 

Van 14 tot 28 januari 2023 wordt weer de jaarlijkse Actie Kerkbalans 

gehouden. Bij die gelegenheid doen ook wij weer graag een beroep op u 

om zich bij die Actie aan te sluiten. Een Actie om onze Kerk, de St. Jan, 

in stand en open te houden. Onze St. Jan als middelpunt van een groene 

gastvrije en zorgzame gemeenschap in Zoeterwoude-Dorp. In deze tijd van 

grote economische en maatschappelijke problemen is het van belang om 

een plek van rust en bezinning nabij te hebben. Een plek in ons leven waar 

we samen kunnen komen en bidden, en waar we ons geloof kunnen 

verdiepen, geïnspireerd door mooie  vieringen. Een Kerk van geloof, hoop 

en toekomst. Daarom is de instandhouding van onze Kerk nu en in de 

toekomst van groot belang. Maar het in stand houden van de Kerk kost 

geld. Daarom, “Geef vandaag voor de Kerk van Morgen”. 

Uw bijdragen aan de Actie Kerkbalans zullen het mogelijk maken om onze 

St Jan open te houden, te onderhouden én de pastorale zorg te verzekeren. 

Om een Kerk en ontmoetingsplaats te zijn en te blijven voor een ieder, nu 

en in de toekomst.  

Binnenkort ontvangt u weer de uitnodigingsbrief om bij te dragen. Ook nu 

willen wij u weer vragen om de bijgevoegde Intekenkaart in te vullen en 

op de gebruikelijke wijze in de antwoord enveloppe (zonder postzegel) 

naar ons terug te zenden. U kunt uw bijdragen, al dan niet gespreid over 

het jaar, overmaken op een van onze rekeningen: 

NL93INGB0002564772 ten name van HHPP Kerkbijdrage St. Jan, of 

NL75RABO0375304800 ten name van HHPP Kerkbijdrage St. Jan 

Uw bijdrage aan Kerkbalans valt onder 'Giften aan goede doelen' of 

'Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI), en is (deels) aftrekbaar 

voor de belastingen. Meer informatie via  www.rkleiden.nl/contact  

Hartelijk dank! Namens de St. Jan, Administratie Kerkbijdragen 

 

Lichtpuntjes en verlichte boerderijenroute 

Op 24 december is weer de actie lichtpuntjes in Zoeterwoude. 

Verbonden zijn met elkaar door een kaarsje bij de deur of het 

raam te zetten. Mooi om na de viering van 17.00 in de Sint Jan 

met de kinderen/kleinkinderen nog een rondje door het dorp te maken! 

Ook bij de Sint Jan zijn lichtpuntjes te vinden! 

In de route van de verlichte boerderijen (22-30 december) is ook de Sint 

Jan opgenomen. De kerk is open op 28 en 30 december. Kijk voor de 

route en de activiteiten op: www.verlichteproeverijen.nl  

 

http://www.rkleiden.nl/contact


BLOEMENGROEP ZOEKT VRIJWILLIGERS 

  De bloemengroep van de Sint Jan is op zoek naar mensen die 

  het leuk vinden om bij toerbeurt de wekelijke bloemversiering te 

  verzorgen. Bel voor informatie naar Anneke Berg 071 5803322  
 

  DORPSKERK 

  https://dorpskerkzoeterwoude.protestantsekerk.net 

  

    ORGELCONCERT vrijdag 27 januari 2023 

Op vrijdagavond 27 januari om 20.00 uur vindt er een orgelconcert plaats 

in de sfeervol door kaarslicht verlichte Dorpskerk. Erik van Bruggen, 

organist van de Waalse Kerk te Leiden, zal op het Van Damorgel 

improvisaties ten gehore brengen in zeventiende- en achttiende-eeuwse 

stijl met preludia, toccata's, suites en trio's. Meer informatie over de 

organist kunt u vinden op www.orgelconcerten-zoeterwoude.nl  
 

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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