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

NIEUWSBRIEF februari 2018
Pastorie: R.K. Pastorie Zuidbuurtseweg 14 2381 LB Zoeterwoude
Secretariaat: tel. (071) 5801215
sintjansparochie@hotmail.com
Bereikbaar op dinsdag van 9.30-12.00 uur en vrijdag van 9.30- 11.30 uur
Noodtelefoon 06 13295436 (uitsluitend voor echte noodgevallen)

VIERINGEN IN DE MAAND FEBRUARI 2018
Zaterdag 3 februari
19.00 uur CD kerk Eucharistieviering Pastoor Broeders

PK

Zaterdag 10 februari
19.00 uur CD kerk Eucharistieviering Pater v.d. Eijnden

EK

Zondag 11 februari
11.00 CD kerk Kinderkerk
Woensdag 14 februari Aswoensdag
19.30 uur CD Kerk Gebedsviering M. Onderwater

PK

Zaterdag 17 februari
19.00 uur CD Kerk Gebedsviering M. Onderwater

JK

Zondag 25 februari
9.30 uur CD Kerk Eucharistieviering Pastoor Broeders

PK

DOORGEVEN MISINTENTIES
Bij voorkeur telefonisch op dinsdag of vrijdagmorgen tussen 9.30 en
11.30 uur. Uw bijdrage kunt u vervolgens overmaken op rekening:
NL95 INGB 0000271753 t.n.v. HHPP Sint Jan.
Vermeldt bij uw betaling: Misintentie + de datum.
Geef altijd duidelijk de naam van de intentie die u wilt opgeven door en
voor welke viering de intentie is bedoeld. U mag uw intentie ook,
duidelijk leesbaar, opschrijven en met de geldelijke bijdrage ( 10,-) in een
envelopje in de brievenbus van de pastorie doen.
Graag uiterlijk 1 week voor de viering doorgeven.

Voorbereiding op Pasen
De veertigdagentijd nodigt ons uit om stil te staan bij wat ons bezighoudt
en we belangrijk vinden in het leven. Zand erover? Vergeven en vergeten?
We gebruiken ze nog wel eens in ons dagelijks leven, want we vinden het
vervelend als onze fouten en tekorten tegenover anderen blijven bestaan.
Ze beïnvloeden soms ons denken en doen. Ze zitten ons dwars en liggen
zwaar op de maag. We willen er wel vanaf, maar we durven het niet.
Zijn we te bang om ons zelf van onze minder mooie kant te laten zien?
Er is heel wat moed voor nodig. Maar het werkt ook als bevrijding. Als
iets nieuws dat al begonnen is. Is het dat niet waartoe God ons oproept in
deze veertigdagentijd? De verhalen die wij tijdens de veertigdagentijd
lezen hebben kort gezegd de boodschap; Als je naar God verlangt, de tijd
neemt en je de stilte durft op te zoeken, dan kom je via zelfkennis tot
inkeer, aanvaarding en bekering. De onmacht, angst en onzekerheid die je
in een ziekte doorgeworsteld hebt, hebben echte waardering in je gewekt
voor gezondheid. Méér dan vroeger kun je echt genieten van het leven. Je
hebt iemand verloren, maar langzaam -soms heel langzaam- wordt de pijn
van de leegte steeds meer gevuld met dankbaarheid om het
goede dat je met de ander hebt mogen delen. Zo ben je nog
meer, nog dieper met elkaar verbonden. Dat is waartoe God
ons oproept, ons voorbereiden op het feest van Pasen; feest van
bevrijding. Feest van een nieuw begin. Het nieuwe licht
ontvangen en doorgeven aan elkaar. Ik nodig u graag uit voor
de viering op aswoensdag om samen de stilte te zoeken en op
weg te gaan naar Pasen.
Margreet Onderwater, gebedsleider
Vastenactie 2018
Bij deze nieuwsbrief ontvangt u het jaarlijkse vastenzakje. De opbrengst
van de vastenactie gaat dit jaar naar de zusters van de Heilige harten van
Jezus en Maria in Zambia. De zusters houden zich naast actieve bestrijding
van hiv/aids bezig met hulp aan weeskinderen en kwetsbare kinderen,
opleiding en opvang van gehandicapte kinderen en volwassenen,
armoedebestrijdings- en bewustwordingsprogramma’s. De hulp van de
vastenactie campagne 2018 is specifiek gericht op 300 hiv-positieve
mannen en vrouwen die weduwnaar of alleenstaande ouder zijn met een
inkomen van minder dan 6 euro per week en een huishouden van 6 tot 8
personen! U kunt de gevulde zakjes in de bus achter in de kerk doen of uw
bijdrage rechtstreeks overmaken naar NL21INGB 000 0005850 t.n.v.
Vastenaktie Den Haag. Meer informatie op www.vastenactie.nl

Korenmiddag zaterdag 17 maart
Op zaterdag 17 maart a.s. organiseert eigentijds koor Iduna in
samenwerking met Cantate Domino (dat in 2018 haar 100-jarig bestaan
viert) een korenmiddag in de Christus Dienaarkerk.
Er hebben zich inmiddels al 9 koren aangemeld. In de volgende
nieuwsbrief volgt meer informatie. Noteer de datum alvast in uw agenda!!
2 februari Maria Lichtmis
Veertig dagen na Kerstmis, op 2 februari, bij de presentatie van Christus in
de Tempel herdenken de orthodoxen en rooms-katholieken dat Maria, de
moeder van Jezus, naar de tempel ging voor het verplichte offer na de
geboorte van haar zoon. Een dag die uit vroegere tijden herinneringen
oproept aan veel kaarsjes in de kerk.
Van mw. Ammerlaan uit Huize Emmaus ontvingen wij dit mooie
Maria gebed dat wij graag in deze nieuwsbrief opnemen..

Maria en ik
Wil ik tot Jezus gaan, dan spreek ik door Maria;
Want Jezus’ moeder en mijn moeder is Maria;
Smeek ik om Jezus’ gunst, mijn voorspraak is Maria;
Ik schenk dus ziel en hart en leven aan Maria;
Ik wil in al mijn doen behagen aan Maria;
Want al wat God mij schenkt gaat door Uw hand Maria;
Wanneer ik aan U denk, o zoete maagd Maria;
dan klopt mijn hart van vreugd ter uwer eer Maria;
Ik noem U nooit genoeg, o moeder Gods Maria;
Al stamelt reeds mijn tong bij het morgenlicht Maria;
En voor en na mijn werk, een wees gegroet Maria;
Geniet ik spijs of drank, dan groet ik weer Maria
Slaap ik in volle rust, mijn hart klopt voor Maria
In vreugd en vrolijkheid vergeet ik nooit Maria
In droefheid offer ik mijn zuchten aan Maria
Bedreigd mij een gevaar, dan vlucht ik tot Maria
Drukt mij een ziekte neer, mijn troost is dan Maria
Al foltert mij de smart, ik staar nog op Maria
Mijn schuld in elke strijd is het hart van Maria
Zo wordt ik steeds beschermd door liefde tot Maria;
Ik leef en sterf gerust in Uwe schoot Maria
En op mijn graf moet staan; ter ere van Maria. Amen

FAMILIEBERICHTEN
Overleden:
28 december Lena van Meurs-v.d. Meer
5 januari
Hans v.d. Meer
8 januari
Tiny Hermes – Zandvliet

93 jaar
57 jaar
97 jaar

Vieringen dorpskerk Zondag 10.00 uur
4 februari : ds. T.T. van Leeuwen, Waddinxveen
11 februari : ds. R. Steenstra, Leiden
18 februari: ds. G.K.M. Smit - de Groot
25 februari: ds. G.K.M. Smit - de Groot
Kerkbalans
Onder het credo “KERK ZIJN WIJ SAMEN” start
in januari 2018 de actie Kerkbalans 2018. Met
binnenkort de verbouwde en verfraaide St. Jan in het
vooruitzicht, doen wij ook in 2018 weer een beroep op uw
saamhorigheid en vrijgevigheid. De instandhouding van onze
Kerkgemeenschap, ons kerkgebouw en alles wat daarbij hoort, kost nu
eenmaal jaarlijks geld. In de uitnodigingsbrief aan alle parochianen om
bij te dragen aan deze instandhouding treft u ook dit jaar weer een
financiële verantwoording aan, evenals de gebruikelijke Intekenkaart om
weer mee te doen. Uw jaarlijkse financiële bijdrage (al dan niet gespreid
over het jaar overgemaakt) is onontbeerlijk voor de instandhouding van
onze geloofsgemeenschap. Wij zullen het dan ook zeer op prijs stellen
als u de Intekenkaart wilt invullen en aan ons terug wilt zenden. Uw
bijdragen aan Kerkbalans vallen onder “Giften aan goede doelen” of
“Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI)”, en zijn geheel of
gedeeltelijk aftrekbaar van de belastingen. Wij rekenen graag weer op
uw hulp en financiële ondersteuning. Geef vóór en óm je kerk! Een
vernieuwde St. Jan die onze gemeenschap weer nieuwe inspiratie zal
geven en troost zal bieden wanneer dat nodig is. Bij voorbaat onze
dank! Namens de Parochiekern St. Jan, Administratie kerkbijdragen
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