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

NIEUWSBRIEF maart 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 MAART 2018
Zaterdag 3 maart
19.00 uur CD kerk Eucharistieviering Pastoor Broeders

PK

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

EK

Zondag 18 maart
09.30 CD kerk Gebedsviering

EM

Zaterdag 24 maart
19.00 uur CD kerk Eucharistieviering Pastoor Broeders

PK

Zondag 25 maart
11.00 CD Kerk Kinderkerk Palmzondag
Witte Donderdag 29 maart
19.30 uur CD kerk Eucharistieviering Pastoor Broeders

PK

Goede Vrijdag 30 maart
15.00 uur CD Kerk Kruisweg

EK

Paaszaterdag 31 maart
19.00 uur CD kerk Eucharistieviering Pater v.d. Eijnden

EK

Ochtendgebed Dorpskerk
Tussen aswoensdag en Pasen, iedere dag behalve zondag, om 7.30 uur
ochtendgebed in de Dorpskerk. Een half uurtje bezinning, stilte, zingen,
luisteren naar een gebed. Veertig dagen op weg naar Pasen!

KORENMIDDAG ZATERDAG 17 MAART
Op zaterdag 17 maart a.s. organiseert eigentijds koor Iduna in
samenwerking met Cantate Domino (dat in oktober 2018 haar 100-jarig
bestaan viert) een korenmiddag in de Christus Dienaarkerk. Deelnemende
koren zijn het parochiekoor St. Cecilia, gemengd koor De Goede Herder,
Mankracht 6, Shantykoor De Weide Poort, Jongerenkoor Faith United,
Mannenzanggroep I’Signori, Kleinkoor Dorpskerk, Cantate Domino en
Iduna. De koren zingen uit eigen repertoire met tot slot een gezamenlijk
lied dat door iedereen kan worden meegezongen!
Tussendoor is er koffie of thee met een feestelijke versnapering.
Gratis toegangskaartjes zijn vanaf begin maart te verkrijgen bij leden van
de koren en drogisterij De Margriet. Aanvang 14.00 uur.
PAASVIERINGEN
Net als in 2017 is er in overleg met de kernen van
De Goede Herder en de Laurentius een rooster gemaakt
waarbij binnen de regio Oost een compleet aanbod van vieringen is.
Witte donderdag: CD kerk: 19.30 uur Pastoor Broeders
Goede Vrijdag : CD kerk/DGH/Laurentius: 15.00 uur Kruisweg
Laurentius: 19.00 uur Lijdensverhaal Pastoor Broeders
Paaswake: CD kerk: 19.00 uur Pater v.d. Eijnden
De Goede Herder: 21.00 uur Pastoor Broeders
Eerste Paasdag: CD kerk: geen viering
De Goede Herder: 9.30 uur Pastoor Broeders
Laurentius: 11.00 uur Pastoor Broeders
WAAR WIJ VASTEN WORDEN ANDEREN GEVOED
Ook wij doen dit jaar mee aan de bisdom brede voedselinzamelingsactie.
Tijdens de 40 dagentijd staan achter in de kerk manden klaar voor uw
bijdrage aan de voedselbank. In de Goede Week zullen wij de houdbare
levensmiddelen, toiletartikelen e.d. bezorgen bij de voedselbank in Leiden.
FOTO’S KERKGANGERS
De oproep van Oud Zoeterwoude om uw fotoboeken op te slaan op zoek
naar foto’s van kerkgangers(mensen die lopend of fietsend op weg zijn
naar een van de Zoeterwoudse kerken), heeft al flink wat reacties
opgeleverd. De bedoeling is om de foto’s tentoon te stellen bij de
heropening van de Sint Jan. Uw bijdrage is nog steeds zeer welkom.
Neem contact op met Cocky de Bruijn, Zonnegaarde 23, 071 5802448

LAATSTE VIERING EMMAUSKOOR
Van mw. Overmeer dirigente van het Emmauskoor ontvingen wij bericht
dat het koor in goed overleg heeft besloten om te stoppen met het zingen
bij de erediensten in onze kerk. Door ziekte en mobiliteit/leeftijd zijn
steeds minder leden beschikbaar en dit heeft ertoe geleid dat het
Emmauskoor op zondag 18 maart voor de laatste keer te horen zal zijn.
Wij rekenen op een grote opkomst om hen te bedanken voor hun
jarenlange inzet voor de Emmauskapel en voor het opluisteren van de
vieringen in de Christus Dienaarkerk.
HERINRICHTING SINT JAN
Op 31 december 2016 werd de laatste viering in de Sint Jan
gehouden. Na die tijd is er heel veel werk verzet. Bij de
volgende nieuwsbrief ontvangt u allen op een aparte bijlage
een uitgebreide beschrijving met foto’s van de
werkzaamheden. Voor nu alvast een impressie van wat er
allemaal gebeurd is en nog gedaan moet worden.
In januari 2017 werd de inventaris gedemonteerd en verwijderd en de
vloer van het priesterkoor, het altaar en het tabernakel afgeschermd. De
dakconstructie is behandeld met een schimmelwerend middel en de
onderzijde van de dakplaten is geverfd. De bestaande kerkvloer is
vervangen en voorzien van vloerverwarming. De koorzolder is uitgebreid
om op de begane grond een afsluitbare (middels een glazen panelenwand)
ontmoetingsruimte te creëren. Aan de kant van de sacristie is een toilet
gemaakt en de keuken en de techniekruimte zijn vernieuwd. Er is een
prachtige oplossing gevonden om de kruisweg (door de brand in 1964
deels verwoest) weer compleet te maken en er wordt gewerkt aan een idee
om de kale wand achter het altaar meer uitstraling te geven. De doopvont
is verplaatst en momenteel wordt de nieuwe verlichting gemonteerd.
Inmiddels is ook gestart met de volgende fase van de verbouwing, de
verplaatsing van het columbarium, de aanleg van 24 parkeerplaatsen
achter de kerk, de bouw van een uitvaartcentrum op de plek van de huidige
dagkapel, een berging bij de begraafplaats, een ruimte voor het
secretariaat en een opslagruimte voor archief, en kerkbenodigdheden.
De kerk zelf is half mei klaar. De verwachting is dat de nevenruimtes voor
eind 2018 glas en waterdicht zijn. De onderhandelingen m.b.t. de verkoop
van pastorie en CD kerk zijn in een vergevorderd stadium.
Bij de volgende nieuwsbrief ontvangt u meer en uitgebreidere informatie.
Aad Berk, namens beheercommissie

FAMILIEBERICHTEN
Overleden:
03 januari Gerarda van Diest-van Nierop 75 jaar
15 januari Johannes Postma 78 jaar
18 januari Theo van der Geest 85 jaar
22 januari Tiny van Cromvoirt-van der Hoeven 78 jaar
VIERINGEN DORPSKERK ZONDAG 10.00 UUR
4 maart : ds. M. Hofma / 11 maart : ds. G.K.M. Smit - de Groot
18 maart : ds. J.R. Wolthaus / 25 maart : mw. E. Verheul
29 maart witte donderdag 19.30 uur: ds. G.K.M. Smit - de Groot
30 maart Goede vrijdag 19.30 uur: dienst door gemeenteleden
31 maart Stille zaterdag 20.00 uur : ds. G.K.M. Smit - de Groot
1 april Pasen 10.00 uur: ds. G.K.M. Smit - de Groot
VASTENACTIE 2018
In het uiterste noorden van Zambia zetten de zusters van de Heilige
harten van Jezus en Maria zich actief in voor verbetering van het
onderwijs en de gezondheidszorg en om mensen ondersteuning te bieden
om in hun eigen onderhoud te kunnen voorzien. Hierbij gaat het vooral
om gezinnen waarvan de kostwinner is besmet met het HIV-virus.
Mannen én vrouwen die HIV-positief zijn en door de gevolgen daarvan
nauwelijks in staat zijn een inkomen te vergaren. De zusters leren hen
hoe zij hun eigen onderneminkje kunnen starten. Na drie jaar hebben de
deelnemers aan dit programma voldoende inkomen om zelf voor hun
gezinnen te kunnen zorgen. Wij hopen dat u wilt bijdragen aan dit
project van de vastenactie zodat meer gezinnen op weg geholpen kunnen
worden. Doe uw bijdrage in de daarvoor bestemde bus in de kerk of
maak het over op NL21INGB 000 0005850 t.n.v. Vastenaktie Den Haag
KERKBALANS
Ook als u niet vaak in de kerk komt, kan het van betekenis zijn. De kerk
leeft door het jaar heen mee. Het is een betekenisvolle plaats op
belangrijke momenten in uw leven. Dankzij uw gift blijft de kerk een
plek van betekenis en inspiratie. Voor u en voor vele anderen. Steun
daarom uw kerk. Uw bijdrage is welkom op: NL93INGB0002564772
of NL75RABO0375304800 ten name van HHPP Kerkbijdrage St. Jan
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