
 
 

 

RK kerk Sint Jan Zuidbuurtseweg 15 2381 LB Zoeterwoude   

Secretariaat: tel. (071) 5801215 mail: sintjansparochie@hotmail.com   
Bereikbaar: dinsdag van 9.30- 11.30 uur /vrijdag van 8.30 – 11.00 uur 

Pastoor Broeders 06 27140117 
 

Vieringenrooster Maart 2023  
Zaterdag 4 maart   

19.00 uur Eucharistieviering Pastoor Smith     PK  

 

Zaterdag 11 maart  

19.00 uur Eucharistieviering Pastoor Broeders    EK 

 

Zaterdag 18 maart 

19.00 uur Eucharistieviering Pastoor Broeders              PK

     

Zaterdag 25 maart  

19.00 uur Eucharistieviering Pastoor Broeders            PK 

 

Zaterdag 1 april  

19.00 uur Eucharistieviering Pastoor Smith    PK 

 

Zondag 2 april 

12.00 uur Kinderkerk Palmzondag 

 

PK= Parochiekoor EK= Eigentijdskoor Iduna 

 

Na de vieringen bent u welkom voor een kopje 

koffie of thee in de ontmoetingsruimte. 

 
De vieringen zijn thuis mee te vieren via www.kerkdienstgemist.nl 

Parochie HH Petrus en Paulus  

SINT JAN’S ONTHOOFDING  
                   ZOETERWOUDE-DORP  

    Nieuwsbrief MAART 2023 



Vastenactie  
Bij deze nieuwsbrief ontvangt u het jaarlijkse 

vastenzakje met het vriendelijke verzoek om 

ook dit jaar bij te willen dragen. Onze parochie ondersteunt in de 

vastentijd een technische school op het platteland van Zambia. Na hun 

opleiding kunnen de leerlingen in de buurt aan het werk, zodat zij niet 

wegvluchten naar de grote stad. In 2021 startte de school met een 

nieuwe opleiding ‘Voedselproductie’. Er werd een leraar aangetrokken, 

een zeer bekende chef-kok van Zambia die door corona zijn baan in de 

hoofdstad Lusaka was kwijtgeraakt. Het is onmogelijk voor deze kok 

om dagelijks van Lusaka naar de school te reizen, een autorit van bijna 

9 uur. Om hem voor de school te behouden moet er woonruimte voor 

hem en zijn gezin worden gebouwd. De Vastenactie zamelt geld in om 

dit mogelijk te maken. Onze parochie wil daar bij helpen! U kunt uw 

bijdrage overmaken naar NL 21 INGB 0000 0058 50 t.n.v. Vastenactie 

in Den Haag, met vermelding van projectnummer 402165. U kunt ook 

doneren via het collectemandje of de bus in uw kerk. Dank dat u een 

baksteentje bijdraagt! 
 

Leerweg  

De eerste stap op weg naar Pasen: as wordt over onze 

hoofden uitgestrooid. Teken van verootmoediging, bewust 

dat we uit de aarde zijn genomen en eens tot de aarde 

zullen terugkeren. As tot as…Vanuit dit teken gaan we 

veertig dagen op weg. De Woorden van Jezus gaan veertig dagen met 

ons mee. Vergezellen ons denken en doen.  Ze hechten zich in deze 

stille tijden ondanks alle uiterlijk vertoon aan hart en nieren. In deze 

stille weken leven we, beleven we vriendschap, kwetsbaarheid en pijn. 

In deze stille dagen leren we stilstaan aan het open graf.  

De steen is weg.De weg naar Hem ligt open. 
Gebedsleider Margreet Onderwater  

 

Kinderkerk Palmzondag 

Op Palmzondag 2 april is er weer kinderkerk in de Sint Jan. 

Dit keer een aangepaste versie omdat we ook de kinderen van 

Scouting weer mogen verwelkomen. Fijn dat zij meedoen!!  

Kinderen die een palmpaas willen maken kunnen terecht in de 

Sint Jan vanaf 11.15 uur. Wij zorgen voor de palmpasenstokken, 



broodhaantjes en crêpepapier om de stok te versieren. Neem je zelf wat 

lekkers mee om er aan te hangen. Na de viering worden de stokken 

gebracht bij zieken en ouderen. (uit de omgeving van de kinderen) 

 

Een vooruitblik 

Vieringen in de Goede week en Pasen 

Witte Donderdag 6 april 19.30 uur Sint Jan 

Goede Vrijdag 7 april  15.00 uur Sint Jan  

                                           19.30 uur De Goede Herderkerk 

Paaszaterdag 8 april  19.00 Sint Jan 

Eerste Paasdag 9 april 09.30 uur De Goede Herderkerk 

Meer hierover in de nieuwsbrief van april 

 
Maaltijd met geloofsgesprek 

Maaltijd met geloofsgesprek in de Goede Herder In de acht 

Zaligsprekingen worden wij ‘zalig’ genoemd. We zouden zalig ook 

kunnen vertalen met gelukkig!! De weg van het evangelie leidt dan 

blijkbaar naar geluk!! In het voorjaar wil ik graag drie avonden 

organiseren hierover voor parochianen van 30-60 jaar! De eerste is op 

maandag 20 maart. We beginnen in het atrium van de kerk om 18 uur 

met een maaltijd; door ons gekookt. Daarna is er een inleiding en een 

gedachtenwisseling. Tegen 21 uur gaan wij weer uit elkaar. Wil jij 

meedoen, wil jij reageren, heb je suggesties? Mail naar 

w.p.l.broeders@gmail.com pastoor Walter Broeder 

 
Oproep van het Parochiekoor  

Nieuwe zangers en zangeressen zijn van harte welkom. 

We luisteren de eucharistie-en gebedsvieringen op met mooie Latijnse 

gezangen, maar we zingen ook liederen uit de bundel. 

Wat wij ook belangrijk vinden is een gezellige sfeer onder ons koor. We 

doen ons best om een viering mooi te begeleiden. 

We repeteren in de wintertijd op donderdagochtend van 9.30 uur tot 

10.30 uur met aansluitend een kopje koffie. 

In de zomertijd is onze repetitie op woensdagavond van 19.00 uur tot 

21.00 uur, met koffie in de pauze. Kom gerust eens langs of vraag 

informatie bij 

Margot Duijvesteijn 06 43073184 of Joke Olsthoorn 071 5802033. 
 
 



Van de beheercommissie 

Wanneer een uitvaart plaatsvindt vanuit de St. Jan zal er bij de 

voorbereiding van deze viering aan de nabestaande de optie aangeboden 

worden om de viering op te nemen. De beelden worden opgeslagen op 

een usb stick welke de nabestaanden na de viering mee krijgen. 

FAMILIEBERICHTEN  
Overleden  
31december  Aad Grimbergen          54 jaar 

27 januari     Qrien van der Voort     91 jaar 
31 januari     Wim Berg                     69 jaar 
 

Gedoopt 22 januari in de Laurentius 
Max en Louise den Hollander, zoon en dochter van  

Richard en Marleen den Hollander-van Rijn, Geerweg 7 
 

DORPSKERK  

Meer informatie over de vieringen in de dorpskerk 

via:  https://dorpskerkzoeterwoude.protestantsekerk.net  

 

BANKREKENINGNUMMERS;   

         Kerkbijdrage/kerkbalans NL93INGB0002564772 

         of  NL75RABO0375304 800 t.n.v. HHPP kerkbijdrage Sint Jan  

         Misintenties en overige zaken  NL95INGB0000271753   

  t.n.v. HHPP Sint Jan 
  ANBI: RSIH 823765714 Bisdom Rotterdam/Par. HH Petrus en Paulus 

 

CONTACTPERSONEN PASTORAATSGROEP   

Pastoor Broeders 06 27140117  
Margreet Onderwater 071 5804073 / 06 53739954  

Annie Borst 071 5803283/ 06 57009807  

 

REDACTIE NIEUWSBRIEF en AAN/AFMELDEN  

Redactie: Annie Borst-Mooijman,  

                Stompwijkseweg 12  2381 BH Zoeterwoude 

tel: 071 5803283 oranjeboekje.sintjan @ gmail.com  

 

 


