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

NIEUWSBRIEF april 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 APRIL 2018
Witte Donderdag 29 maart
19.30 uur CD kerk Eucharistieviering Pastoor Broeders

PK

Goede Vrijdag 30 maart
15.00 uur CD Kerk Kruisweg Margreet Onderwater
19.00 uur Laurentiuskerk Lijdensverhaal Pastoor Broeders

EK

Paaszaterdag 31 maart
19.00 uur CD kerk Paaswake Pater v.d. Eijnden
21.00 uur Goede Herderkerk Paaswake pastoor Broeders

EK

1E en 2E Paasdag : geen viering
9.30 uur Goede Herderkerk Eucharistieviering Pastoor Broeders
11.00 uur Laurentiuskerk Eucharistieviering Pastoor Broeders
Zaterdag 7 april
19.00 uur CD kerk Eucharistieviering Pater v.d. Eijnden

EK

Zaterdag 14 april
19.00 uur CD kerk Eucharistieviering Pastoor Broeders

PK

Zaterdag 21 april
19.00 uur CD kerk Eucharistieviering Pastoor Broeders

JK

Zaterdag 28 april
19.00 uur CD kerk Eucharistieviering Pastoor Broeders

PK

BIJLAGE: HERINRICHTING SINT JAN
Bij deze nieuwsbrief ontvangt u zoals beloofd een uitgebreide
beschrijving van de werkzaamheden in de Sint Jan. Met de nodige foto’s
zodat u alvast een indruk krijgt van wat er allemaal is gedaan en nog moet
gebeuren. Op eerste Pinksterdag 20 mei is om 11.30 uur de plechtige
openingsviering door Mgr. v.d. Hende en pastoor Broeders. Noteer alvast
op de kalender. En op 2e pinksterdag is jong en oud welkom in de iets
minder plechtige familieviering om 9.30 uur. Neem kinderen en
kleinkinderen mee en vermaak u daarna op de familiedag rond de kerk.
Meer nieuws over het hele programma rond de slotviering in de Christus
Dienaarkerk (9 mei om 20.00 uur) en de opening van de Sint Jan wordt
half april in heel Zoeterwoude-dorp huis aan huis bezorgd en uiteraard
leest u daar in de volgende nieuwsbrief ook meer over.
VIERINGEN OP ZATERDAGAVOND
Al eerder hebben we in deze nieuwsbrief geschreven over de
moeilijkheden om voor de zondagmorgen in de hele HHPP parochie een
passend rooster te maken. We hebben nog steeds een aantal emeriti die de
2 vaste pastoors bijstaan maar niet genoeg om overal iedere week een
Eucharistieviering te kunnen houden. Op zaterdagavond is pastoor
Broeders bijna altijd beschikbaar. Vorig jaar hebben we in de
zomermaanden gemerkt dat velen van u het prettig vinden om op
zaterdagavond samen te vieren, zeker als dat betekent dat er een “vaste”
voorganger is. Pater v.d. Eijnden blijft gelukkig verbonden aan de
eigentijdse vieringen, de andere weken kunnen we een beroep doen op
pastoor Broeders. In overleg is besloten om vanaf nu alle reguliere
weekendvieringen op zaterdagavond te houden. Er zal zeker nog af en toe
een Woord- en Gebedsviering zijn maar minder vaak dan u gewend was.
VERVOER NAAR DE SINT JAN
Voor we het weten is het zover, het afscheid van de
Christus Dienaarkerk en de ingebruikname van de Sint Jan.
We realiseren ons dat dit voor sommigen van u een
probleem oplevert wat betreft het vervoer naar de kerk. De
zomeravonden met mooi weer nodigen nog wel uit tot fietsen of lopen
maar bij regen, storm en vorst is dat niet zo vanzelfsprekend.
Wij willen graag een vervoersregeling in het leven roepen waarbij
parochianen die toch met de auto naar de kerk gaan zo nu en dan iemand
meenemen. Achter in de Christus Dienaarkerk liggen vanaf nu
inschrijflijsten, zowel voor mensen die af en toe willen rijden als voor
degenen die graag mee willen rijden. Schroom niet….vul uw naam in!

Aan de hand van het aantal aanmeldingen gaan we kijken op welke manier
dit vorm te geven is. We houden u op de hoogte.
FIETSSLEUTEL
Nabij de pastorie is onlangs een fietssleutel gevonden.
Mist u deze neem dan even contact op met Aad Berk (5803029)
TERUGBLIK 17 MAART KORENDAG
In een uitstekend gevulde Christus Dienaarkerk zetten maar liefst
9 Zoeterwoudse koren hun beste beentje voor. Van Bach tot Oosterhuis,
van Zeemanslied tot Claudia de Breij. Het was een prachtige mix van
koorzang binnen een uitstekend georganiseerd evenement.
Dank aan de organisatie (Iduna en Cantate Domino) en aan
alle koren voor deze bijzondere muzikale middag!
AFSCHEID EMMAUSKOOR
De dag na de korendag was er alweer zo’n goed gevulde
kerk. Dit keer voor het afscheid van het Emmauskoor. Dankzij
behulpzame vrijwilligers konden vele bewoners van Emmaus deze viering
bijwonen. Daarnaast was er familie van de koorleden, leden van de andere
koren uit onze parochiekern en veel parochianen die met hun komst lieten
merken dat de inbreng van het Emmauskoor bijzonder is gewaardeerd.
Er zijn mooie dankwoorden gesproken, ook door mw. Bep Overmeer de
dirigente van het koor. Vanaf deze plaats sluiten wij ons daar bij aan.
Bedankt voor bijna 50 jaar zang in de kapel, in de zaal van Emmaus en in
de Christus Dienaarkerk. We wensen jullie alle goeds toe!
HERDENKING JODENVERVOLGING
Op zondag 22 april 2018 is er weer - opdat wij nooit vergeten - de
jaarlijkse Herdenking van de Jodenvervolging in Leiden. Dit jaar is de
herdenking in de Marekerk, Lange Mare 48 te Leiden, aanvang 19:30 uur.
De herdenking is voor iedereen: jong en oud, Jood en niet-Jood, gelovig en
niet-gelovig. Kortom voor iedereen die bereid is om niet te vergeten.
NIEUWE DIRIGENT IDUNA
Op 18 maart (korendag) stond Bart de Jong voor de laatste
keer als dirigent voor eigentijds koor Iduna. Hij wordt
vervangen door Astrid de Koning uit Voorschoten. In een
van de volgende nieuwsbrieven zal zij zich aan u
voorstellen. Vanaf deze plaats wensen wij Astrid veel
plezier bij Iduna!

FAMILIEBERICHTEN
Overleden:
29 januari
Johannes Oostdam 87 jaar
3 februari
Theodora Slingerland – van Santen 90 jaar
6 maart
Johanna Ammerlaan 97 jaar
VIERINGEN DORPSKERK ZONDAG 10.00 UUR
1 april: Pasen : ds. G.K.M. Smit - de Groot
8 april: ds. D. Sikkema, Zoetermeer
15 april: Mw. H. de Haan, Amsterdam
22 april: ds. G.K.M Smit-de Groot
29 april: dhr. D. Kolff
ORGELCONCERT
Vrijdagavond 13 april om 20.00 u. geeft Leo van Doeselaar een
orgelconcert op het Van Damorgel in de Dorpskerk. Op het programma
staan werken van Mozart, Van Beethoven, Boëly, Rinck, Rossini,
Schumann, Bunk, Mendelssohn Bartholdy en Van Bree. Het concert duurt
45 à 50 minuten. Er is gelegenheid iets te drinken. Toegang € 8 (t/m 21
jaar vrij entree). Kerk open om 19.30 uur
Meer informatie op: http://orgelconcerten@kerkvanzoeterwoude.nl
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
PASTORAAL TEAM HEILIGE PETRUS EN PAULUSPAROCHIE
Pastoor W. Broeders 06 27140117
w.p.l.broeders@gmail.com
Pastoor J. Smith 071 5130700 jhsmithpr@gmail.com
Diaken G. Clavel 06 53732362 diakengjclavel@gmail.com
Past. werker Marlène Falke 06 53249187 m.dehoogh@hotmail.com
Past. werker Bas van Pampus 06 52246826 pwbasleiden@gmail.com
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