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

NIEUWSBRIEF mei 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 MEI 2018
Zaterdag 5 mei
19.00 uur CD kerk Gebedsviering Margreet Onderwater
Woensdag 9 mei
20.00 uur SLOTVIERING CD kerk Pastoor Broeders

PK

Alle koren

Donderdag 10 mei HEMELVAARTDAG
08.00- 10.00 uur Ontbijt in de CD kerk
Zaterdag 12 mei VRIJWILLIGERSAVOND
19.00 uur Muziekcentrum Eucharistieviering Pastoor Broeders
Zondag 20 mei PINKSTEREN
11.30 uur INWIJDING Sint Jan Mgr. v.d. Hende

PK en EK

Maandag 21 mei 2e Pinksterdag
9.30 uur Sint Jan FAMILIEVIERING en Familiedag
Pastoor Broeders en werkgroep kinderkerk
Zaterdag 26 mei
19.00 uur Sint Jan Eucharistieviering Pastoor Broeders

PK

Na alle vieringen, en ook in de Sint Jan gaan we daar mee door,
is er een kopje koffie of thee voor iedereen.

SLUITING CD EN HEROPENING SINT JAN
We zijn er al maanden mee bezig. De kaarsen van
de 12 apostelen zijn ons symbolisch al voorgegaan,
nu gaan ook wij definitief de overstap maken naar
de Sint Jan. Op 9 mei is de allerlaatste viering in de
Christus Dienaarkerk. Het tijdstip is wat later dan u gewend bent maar
heeft alles te maken met de reis naar Lourdes waarvan onze pastoor op
9 mei pas terugkeert. De zang bij de viering wordt verzorgd door één groot
koor bestaande uit leden van het parochiekoor, het eigentijds koor én het
jongerenkoor. Wij nodigen u allen van harte uit om bij deze viering
aanwezig te zijn. Na afloop is koffie of een glaasje frisdrank. Bij mooi
weer buiten op het plein.
FESTIVITEITEN ROND SLUITING CD EN OPENING SINT JAN
Inmiddels is in heel Zoeterwoude-dorp een huis aan huis folder verspreid
met daarin een overzicht van alle activiteiten. Die heeft u als het goed is
ook gehad, zo niet… ze liggen ook achter in de kerk!
Voor het buurtontbijt op donderdag 10 mei (tussen 8.00 en 9.30 uur)
is in de hele wijk Westwoud een uitnodiging verspreid. Echter, ook onze
parochianen en kerkgangers van buiten de wijk zijn hierbij uitgenodigd.
Het is wel fijn wanneer u zich vooraf even aanmeldt bij Annie Borst
tel: 5803283 of mail ontbijt.cd@gmail.com. Heeft u op 10 mei toch opeens
zin in een ontbijtje maar vergeten aan te melden schroom dan niet en kom
alsnog! Pastoor Broeders komt, voordat hij de Hemelvaartsdagviering in
Leiden voorgaat, ook een broodje mee eten!
Op zaterdag 12 mei is de vrijwilligersavond. Hiervoor zijn alle
vrijwilligers van onze parochiekern inmiddels uitgenodigd. We beginnen
de avond met een Eucharistieviering om 19.00 uur in het Muziekcentrum.
Onze trouwe kerkgangers zijn bij deze viering vanzelfsprekend ook
welkom.
Op 20 en 21 mei zijn de eerste vieringen in de gerenoveerde Sint Jan.
De plechtige inwijding door onze bisschop is op Eerste Pinksterdag
20 mei om 11.30 uur en op tweede Pinksterdag om 9.30 uur is er een
familieviering (ook een Eucharistieviering) voor (groot) ouders met
kinderen. De verwachting is dat tegen die tijd de parkeerplaats achter de
Sint Jan te gebruiken is, zo niet dan kunt u eventueel parkeren op het
terrein van de firma v.d. Meer. Laat u de schaarse plekjes dichtbij de kerk
a.u.b. open voor hen die slecht ter been zijn.
Na de viering op 1e pinksterdag is er voor alle kerkgangers koffie en een
broodje in de pastorietuin. Op tweede pinksterdag is er een familiedag met

leuke activiteiten binnen en buiten de kerk. In de kerk o.a. de
tentoonstelling met foto’s van kerkgangers en natuurlijk is de toren weer te
bezichtigen (tot aan de klokken). De Escaperoom in de toren is helemaal
volgeboekt, er zijn zelfs extra dagen ingelast. Voor omwonenden van de
Sint Jan geldt dat er tussen 3 en 18 mei regelmatig groepen het spel spelen
in de toren van de kerk. Kan dus kloppen dat u (‘s avonds laat) nog wat
rumoer hoort in de klokkentoren!
Wie helpt er mee?
Bij alle activiteiten hebben we nog (veel) helpende handen nodig.
Aanmelden bij Cocky de Bruijn. Tel: 5802448
BIJLAGE: HERINRICHTING SINT JAN
Bij de vorige nieuwsbrief kreeg u het boekje met een verslag en
foto’s van de werkzaamheden in de Sint Jan. Inmiddels is er
alweer veel gedaan.
De wandschildering op de muur achter het altaar is nagenoeg
klaar. Aan weerszijden van de schildering worden de
metaalplastieken, een geschenk van pater van Beurden, weer
teruggehangen.
Er is opdracht gegeven voor het maken van een nieuwe Ambo, in plaats
van de lezenaar. De Ambo zal bestaan uit twee natuurstenen zuilen waarin
het paneel van de onthoofding van Johannes de Doper (voor de brand was
dit het achter paneel van de preekstoel) verwerkt zal worden,.
De opstelling van de Mariakapel is, naar inzichten van de architect en
diocesaan referent van het bisdom, aangepast. De mobiele glaswand, als
afscheiding van de kerkruimte en de ontmoetingsruimte, is geplaatst.
Er wordt gewerkt aan de realisering van een gedachteniszuil of plek waar
de kruisjes van overledenen gehangen kunnen worden.
In de sacristie worden stucwerk en vloer onder handen genomen.
Buiten de kerk zijn paalfunderingen gestort voor het columbarium en de
berging voor de begraafplaats. Er is gestart met afgraafwerkzaamheden op
de bult om daar de parkeerplaats te realiseren. Naar verwachting zal deze
op 20 mei te gebruiken zijn. De start van het grondwerk voor het
uitvaartcentrum ondervond enig uitstel, maar ook daar zal spoedig
begonnen worden.
Zoals u wellicht gemerkt heeft is de toegang tot het kerkhof , om
veiligheidsredenen, met lint afgezet. De begraafplaats is via de tuin van de
pastorie ook goed te bereiken.
Aad Berk, beheercommissie

FAMILIEBERICHTEN
Overleden:
23 maart Joanna Mooijman – v.d. Akker 92 jaar
VIERINGEN DORPSKERK ZONDAG 10.00 UUR
6 mei: ds. H. de Waal, Nijland / 10 mei: Hemelvaart 9.00 uur
ds. G.K.M. Smit - de Groot / 13 mei: mw. H. van Gosliga, Hazerswoude /
20 mei: ds. G.K.M Smit-de Groot / 27 mei: ds. G.K.M Smit-de Groot
VOEDSELBANK VASTENTIJD
Drie dozen vol levensmiddelen en gebruiksartikelen konden we in de
Goede Week bezorgen bij de voedselbank in Leiden. In de spaarpot zat
bijna 50 euro aan contanten die we eveneens aan de voedselbank hebben
gedoneerd. Hartelijk dank voor uw bijdragen!
LENTEMARKT
Tijdens de Wereld Fairtrade Dag op zaterdag 12
mei a.s. organiseert Wereldwinkel Zoeterwoude
voor de 3e keer een (h)eerlijke en duurzame lentemarkt op het Dorpsplein
van 10.30 uur tot 15.00 uur.
Naast de Wereldwinkel zullen o.a. ook Kaasboerderij van Veen, Leo’s
drankenhuis, Sugar ’n Spice, Beebox, Salon Jij&Ik en het Graalhuis met
een kraam aanwezig zijn. Daarnaast is er aandacht voor duurzaamheid
vanuit de gemeente en zijn er Zoeterwoudse bijen én honing,
handgemaakte bonbons en perkplantjes. Er is muziek en er zijn geitjes,
konijntjes en lammetjes te zien en te aaien!
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
REDACTIE NIEUWSBRIEF en AAN/AFMELDEN

Redactie: Annie Borst-Mooijman, Burg. van Outerenstraat 23
tel: 071 5803283
oranjeboekje.sintjan @ gmail.com
Ook voor aan- en afmelden van de nieuwsbrief

