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

NIEUWSBRIEF juni 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 JUNI 2018
Zaterdag 2 juni
19.00 uur Sint Jan Gebedsviering Margreet Onderwater

PK

Zaterdag 9 juni
19.00 uur Sint Jan Eucharistieviering Pater v.d. Eijnden

EK

Zondag 10 juni
11.00 uur Sint Jan

KINDERKERK

Zaterdag 16 juni
19.00 uur Sint Jan Gebedsviering lekenvoorgangers

PK

Zaterdag 23 juni
19.00 uur Sint Jan Eucharistieviering Pastoor Broeders

JK

PK= Parochiekoor/EK= Eigentijds koor/JK= Jongerenkoor

Na alle vieringen, en ook in de Sint Jan gaan we daar mee
door, is er een kopje koffie of thee voor iedereen.
Met dank aan de wijkkontaktgroep en de leden van Iduna .

ASTRID DE KONING, NIEUWE DIRIGENTE VAN IDUNA
Beste parochianen,
Mag ik me even voorstellen…..
Mijn naam is Astrid de Koning, ik ben per half maart Bart de Jong
opgevolgd als dirigent van Iduna.
In 1997 ben ik afgestudeerd aan het Koninklijk Conservatorium in Den
Haag en sindsdien werk ik met veel plezier als docent piano en orgel en
als dirigente/pianiste/organiste.
Naast Iduna heb ik nog 3 andere vaste koren: de Voorburgse Oratorium
Vereniging, het gemengde koor van de Verrezen Christus-parochie in
Voorburg en het Politie Vrouwenkoor Sirenen in Den Haag.
Verder ben ik vaste begeleider van het Vier Jaargetijdenkoor in Voorburg
en de Seaside Singers in Noordwijk.
Ik woon in Voorschoten samen met mijn man en twee dochters (een
tweeling van 14 jaar).
Afgelopen december was ik bij de eigentijdse viering waarin Iduna zong.
Het repertoire van Iduna spreekt me erg aan en ik vond de viering en alle
teksten ook erg mooi. Er was een prettige sfeer in de kerk, waardoor ik me
eigenlijk gelijk welkom voelde.
In de toekomst hoop ik veel parochianen te mogen ontmoeten en iedereen
wat beter te leren kennen.
Graag tot de volgende eigentijdse viering op 9 juni in de Sint Jan.
Hartelijke groet, Astrid de Koning
TWEE SPECIALE
EUCHARISTIEVIERINGEN.
VIERINGEN, die in het teken stonden van een
AFSCHEID van de Christus Dienaar kerk. De CD
kerk, waar menige parochiaan toch zijn/haar ideeën
en gevoelens over heeft. De naam (CD), de ligging,
het type, de glazen deuren met vaak een voetbal afdruk, veel zang en
slechte akoestiek, met een klok, die wel erg hard kon luiden, vele speciale
vieringen. In ieder geval een kerk, waarin gevierd werd. En dat maakt, dat
er met weemoed afscheid is/wordt genomen. Verknochtheid met deze kerk
geeft het goed weer. Er staat inmiddels een mooie gerestaureerde St. Jan
kerk in de Zuidbuurt te wachten op ons allen. We zullen daar ook mooie
vieringen, troost en verbondenheid met elkaar (mogen) ervaren. Om te
beginnen zal de kerk gezegend worden op 1e Pinksterdag door Mgr. v.d.
Hende in een Eucharistie viering met 3 heren.
Maar nu vooral vermeld, hoe de laatste viering in de CD geschiedde op
woensdagavond voor Hemelvaartsdag. In de CD kerk werd door 3 koren

zeer enthousiast gezongen. Pastoor Broeders verhaalde zeer beeldend over
Hemelvaart (een ten Hemelgaande, aanraakbare Jezus). Na veel
gezamenlijk zingen en bidden, was er tijd om door en voor de vrijwilligers
van de St. Jan parochiekern een lichtje te ontsteken. Er kwamen steeds
groeperingen naar voren. Er werd verbondenheid ervaren. We kregen de
zegening mee en voor de volgende (op weg) viering werden 2
koffers/manden gepakt. Vele items gingen in deze manden. Denk aan het
altaar kleed, de ampullen voor de handwassing, de collecteschaal, de
manipel en meer. Pastoor Broeders zorgde zelf voor het overbrengen van
de kelk met gewijde hosties. De koffers gingen naar het Muziekcentrum
aan de Schenkelweg voor een laatste viering. Hier vond zaterdag 12 mei
een geïmproviseerde, maar waardevolle viering plaats. Pastoor Broeders
ging wederom voor in de Eucharistie viering. Het altaar stond op het
toneel. Hierdoor kon pastoor het koor recht in de ogen kijken en de
kerkgangers zaten nederig beneden. “De nederigen van harte“. Het altaar
had een mooi oud tabernakel. We wisten ons weer uitgenodigd. Er werd
mooi gezongen door een koor uit Oude Ade en ik wil maar zeggen, dat
kerk zijn niet een opeenstapeling van stenen is, maar een verbondenheid
van mensen. Mensen, die troost, verbondenheid, inspiratie en gezelligheid
ervaren. Heel leuk was het, dat je na de H. mis direct kon overstappen naar
de tap, vanwaar de hele avond drankjes en hapjes
kwamen. Er was aansluitend een vrijwilligersavond met
veel gezelligheid en als verrassing kwam de St. Jan’s
Fanfare lekker spelen. Het gaf een leuk accent aan de
avond. Er waren veel aangebrachte geel-witte strikken in
het dorp zichtbaar. Het kwam zeer verzorgd over. Ik ben
blij, dat ik me niet hoef te wagen aan het bedanken voor de inzet van velen
voor boven vermelde activiteiten. Hoe dan ook is er een groep
vrijwilligers bezig geweest en die verdienen alle waardering. En nu op
naar de St. Jan kerk.
Nel Kaarls
Terugblik activiteiten van CD naar Sint Jan
In de volgende nieuwsbrief blikken we nog even terug op alle activiteiten
rond de verhuizing van Christus Dienaarkerk naar Sint Jan.
Kinderkerk
Op zondag 10 juni is er weer kinderkerk. Dit keer uiteraard ook in de
Sint Jan. Ouders en grootouders met kinderen tot ca. 8 jaar zijn van harte
welkom om 11.00 uur.

FAMILIEBERICHTEN
Overleden:
07-05 Cornelis Duivenvoorden
10-05 Cornelis Onderwater
12-05 Leonardus Ammerlaan
15-05 Antonius Ammerlaan

87 jaar
85 jaar
63 jaar
84 jaar

VIERINGEN DORPSKERK ZONDAG 10.00 UUR
3 juni: mw. E. Verheul, Benthuizen
10 juni: ds. R. Steenstra, Leiden
17 juni: ds. G.K.M. Smit - de Groot
24 juni: mw. D. Rietveld, Berkel en Rodenrijs

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
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.
Vermeld 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.

