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

NIEUWSBRIEF juli/augustus 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 JULI en AUGUSTUS 2018
Zondag 1 juli
10.30 uur Oecumenische buitenviering Swetterhage
In de Dorpskerk en de Sint Jan dit weekend geen viering.
Zaterdag 7 juli
19.00 uur Sint Jan Eucharistieviering Pastoor Broeders

PK

Zaterdag 14 juli
19.00 uur Sint Jan Eucharistieviering Pastoor Broeders

PK

Zaterdag 21 juli
19.00 uur Sint Jan Gebedsviering Margreet Onderwater

PK

Zaterdag 28 juli
19.00 uur Sint Jan Eucharistieviering Pater van Ulden

PK

Zaterdag 4 augustus
19.00 uur Sint Jan Gebedsviering Margreet Onderwater

PK

Zaterdag 11 augustus
19.00 uur Sint Jan Eucharistieviering Pater van Ulden

PK

Zaterdag 18 augustus
19.00 uur Sint Jan Eucharistieviering Pastoor Broeders

PK

Zaterdag 25 augustus
19.00 uur Sint Jan Eucharistieviering Pastoor Broeders

PK

Na alle vieringen is er een kopje koffie of thee
In de ontmoetingsruimte.

Terugblik activiteiten van CD naar Sint Jan
Met een goed gevoel kijken we terug op alle activiteiten rond de sluiting
van de CD kerk en de opening van de Sint Jan. Prachtige vieringen in
Christus Dienaarkerk, Muziekcentrum en Sint Jan. Veel belangstelling
voor ontbijt, wandeling en familiedag. Iets minder voor de fietstocht, maar
dat kwam door de regen! 26 teams durfden het aan zich op te laten sluiten
in de Escaperoom in de toren, ze zijn er gelukkig allemaal weer
uitgekomen! Heel veel mensen kregen op deze manier de kans om alvast
een kijkje te nemen in de Sint Jan wat zeer positief werd ontvangen.
Het organisatiecomité: Cok, Marijke, Peter, Alice, Hans, Cocky,
Harry en Annie krijgt van vele kanten lof toegezwaaid, die we
hierbij graag aan hen doorgeven. Vanaf deze plaats ook grote
dank aan de vele vrijwilligers die meewerkten om alles vlekkeloos
te laten verlopen. Hulde!! Dank ook aan Peter Versluijs die een prachtige
film maakte vanaf de toren en aan fotograaf Adri Straathof die alles met
zijn camera heeft vastgelegd. Na de zomer organiseren we zeker nog een
keer een foto en film avond!
Noot: op de vrijwilligersavond van 12 mei zijn als bedankje koffiebekers
uitgereikt. Was u, als vrijwilliger, niet aanwezig en wilt u toch graag zo’n
beker ontvangen dan kunt u hiervoor, na alle vieringen in de maand juli,
terecht achter in de kerk. Meldt u even bij Annie Borst of Cocky de Bruijn.
Vervoer naar Sint Jan
In de aanloop naar het afscheid van de Christus Dienaar kerk hebben we
geïnventariseerd welke mensen er geen vervoer hebben naar de Sint Jan en
wie er zo nu en dan iemand mee kan nemen. We hebben van zowel
passagiers als chauffeurs aardig wat aanmeldingen binnen gekregen en
inmiddels begint het vervoersplan vorm te krijgen. Wilt u ook graag
meerijden of kunt u iemand meenemen dan zetten we u graag op de lijst.
Neem even contact op met Annie Borst tel: 5803283
Parkeren bij de Sint Jan
Het nieuwe parkeerterrein achter de Sint Jan is inmiddels
bereikbaar. Het is een prachtig plein geworden waar 24
auto’s kunnen parkeren. Aan de fietsenstalling wordt nog
gewerkt. Door de op handen zijnde bouwactiviteiten kan het
gebeuren dat het terrein de komende maanden nog niet altijd even goed te
bereiken is.

Openstelling Sint Jan
Er is een voorzichtig begin gemaakt met de openstelling van de
Sint Jan. Als de grote toegangsdeur open staat kunt u
binnenlopen om een kaarsje op te steken bij Maria of even de
stilte te zoeken.
Doorgeven misintenties
Het gaat (nog) niet altijd goed met het doorgeven van misintenties. Erg
vervelend als u in de kerk zit en de door u opgegeven intenties worden niet
gelezen of op een andere dag dan u bedoeld had. Op de achterzijde van
deze nieuwsbrief kunt u lezen wat de juiste manieren zijn om intenties aan
te leveren. Twijfelt u of het goed is doorgekomen vraag dan gerust in de
sacristie even aan de lector of de naam van uw dierbare op de lijst staat!
Vrijwilligers Emmaus
Voor de vieringen in de ‘Serre’ in Emmaus zoeken we weer vrijwilligers.
We hebben afscheid genomen van Peter en Astrid Hilgersom die meer dan
12 jaar actief zijn geweest binnen het vieren in Emmaus. Peter als koster
en Astrid als lectrice. Peter is inmiddels gevraagd om als koster te
fungeren in hun woonplaats Stompwijk en dat betekent helaas een afscheid
van Emmaus. Wilt u af en toe op zondagmorgen helpen neem dan contact
op met Annie Borst tel: 5803283
Buitenviering Swetterhage
Op zondag 1 juli is weer de jaarlijkse
‘oecumenische buitenviering’ op Swetterhage. De
viering is, bij ‘geen regen’, in de open lucht en begint om 10.30 uur. We
vieren dit jaar niet op het centrale plein van Swetterhage maar
linksachter/naast het nieuwe hoofdgebouw (waar met grote letters
‘Swetterhage’ op staat). De viering/kerkdienst is mede voorbereid met de
Raad van Kerken Zoeterwoude en medewerking verlenen:
Suetana Musica, The Living Lord Singers en de Swetdancers
Voorgangers zijn: dominee Gea Smit, gebedsleider Margreet Onderwater
en pastor Roelof van Dijk. Wees welkom en vier die zondag met ons mee!
Alvast noteren
Op zaterdag 8 september is om 19.00 uur in de Sint Jan de jaarlijkse
oecumenische viering bij de opening van het seizoen georganiseerd door
de Raad van kerken.

FAMILIEBERICHTEN
Overleden: 01-06 Elisabeth van der Krogt- den Haan 101 jaar
16-06 Cornelia Hoogeveen- van Leeuwen 79 jaar
BEDEVAART BRIELLE
Op zaterdag 7 juli is in Brielle de Nationale Bedevaart om de martelaren
van Gorcum te herdenken. In het bedevaartsoord van de HH martelaren
van Gorcum, de Rik 5, te Brielle is die dag om 11.00 uur een pontificale
Eucharistieviering met Mgr. van den Hende als hoofdcelebrant.
’s Middags is er om 13.30 uur rozenkransgebed, om 14.30 uur Kruisweg
en om 15.30 uur Vespers en Processie met pelgrimszegen.
DOORGEVEN MISINTENTIES
Er zijn verschillende manieren om uw misintenties door te geven.
In alle gevallen geldt, geef duidelijk de naam door van uw intentie en geef
goed aan voor welke viering de intentie is bedoeld.
1) U geeft uw intentie telefonisch door 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.
2) Doe uw bijdrage en een briefje met data en intenties in een envelop en
doe dit in de brievenbus van de pastorie. (Onze vrijwilligers op het
secretariaat zijn ook wel eens een weekje weg dus doe dit ruim op tijd)
3) Doe uw bijdrage in een gesloten envelop en schrijf op de buitenkant
uw intentie. Geef de envelop af in de sacristie vόόr de viering waarvoor
U uw intentie wilt opgeven.
Richtlijn voor een intentie is € 10,- maar iedere bijdrage is welkom.
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
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
Het is ook mogelijk om de nieuwsbrief via e-mail te ontvangen.

