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

NIEUWSBRIEF september 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 SEPTEMBER 2018
Zaterdag 1 september
19.00 uur Sint Jan Gebedsviering (VOLP)
VOLP=viering onder leiding van parochianen

PK

Zaterdag 8 september
19.00 uur Sint Jan OECUMENISCHE VIERING
EK
Zoals gebruikelijk is de opening van het kerkelijk jaar een
oecumenische viering. Thema: “Wie zeggen de mensen dat ik ben”
Voorgangers: Pastoor Walter Broeders, Dominee Gea Smit
en gebedsleider Margreet Onderwater. Met zang van Iduna
Zaterdag 15 september
19.00 uur Sint Jan Eucharistieviering Pater van Ulden

PK

Zaterdag 22 september
19.00 uur Sint Jan Eucharistieviering Pastoor Broeders

JK

Zaterdag 29 september
19.00 uur Sint Jan Gebedsviering M. Onderwater

PK

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

Voortgang werkzaamheden Sint Jan
Voor de bouwvakvakantie zijn de funderingen voor de diverse uitbouwen
gestort. Na de vakantie gaat de bouw z.s.m. verder.
Er is ook hard gewerkt om alle kamers in de pastorie leeg te ruimen. Er
zitten al heel wat uurtjes uitzoek- en sorteerwerk in. Ook in de CD kerk is
een ploegje aan de gang om alvast een en ander uit te zoeken. Hulde aan
alle vrijwilligers die zich in de warme zomermaanden hiervoor ingezet
hebben!
Berging en tappunt regenwater
Bij de begraafplaats is door vrijwilligers het bouwpakket van de berging in
elkaar gezet, om de materialen van de begraafplaatsmedewerkers een
nieuwe plek te geven. Omdat de berging voorzien is van hemelwaterafvoer
is van de gelegenheid gebruik gemaakt om een regenton te plaatsen waarin
het water wordt opgevangen. Het waterpeil in de ton wordt door middel
van een vlotter en een pompje (automatisch) met water uit de vijver
aangevuld. Voor het gieten van de plantjes op het kerkhof hoeft u nu dus
geen leidingwater meer te tappen maar kunt u uw gieter bij de regenton
vullen met regen/slootwater. Ook het tuingereedschap is nagekeken en
aangevuld. Met dank aan Harry en Martijn Borst en Sjaak Mooijman.
AED
De parochie HHPP is bezig om in alle kernen een AED te plaatsen. De
AED staat voor Automatische Externe Defibrillator en wordt toegepast bij
slachtoffers met een hartstilstand. De AED geeft een elektrische schok af
waardoor het hartritme weer op gang kan worden gebracht. De eerste zes
minuten na een hartaanval zijn cruciaal. Omdat een ambulance niet direct
ter plaatse is worden op steeds meer plaatsen deze gebruiksvriendelijke
reanimatieapparaten geplaatst. Enige kennis van zaken is wel nodig. Wij
zijn op zoek naar kerkgangers (koorleden, kosters) die bereid zijn om de
door de parochie aangeboden cursus te volgen. Ook als u al in bezit bent
van een reanimatie certificaat en weet hoe de AED werkt horen we dat
graag. Meldt u bij een van de leden van de pastoraatsgroep.
Openstelling Sint Jan
De openstelling van de Sint Jan wordt goed bezocht en op prijs
gesteld. Dat zien wij aan de reacties in het gastenboekje. Als de
grote toegangsdeur open staat (in principe dagelijks tussen 10.00 en 17.00
uur) kunt u binnenlopen om een kaarsje op te steken bij Maria of even de
stilte te zoeken.

Cantate Domino Zoeterwoude 100 jaar.
Cantate Domino is in 1918 opgericht onder de naam Zingt den Heere. In
1989 werd de naam van het koor veranderd in Cantate Domino en werd
het door de tijd een onafhankelijk gemengd koor dat zowel kerkelijke als
wereldlijke muziek ten gehore brengt.
Dit jaar - 2018 - bestaat Cantate Domino Zoeterwoude 100 jaar. Hieraan
willen wij ruime aandacht schenken, onder andere met een feestelijke
receptie op zaterdagmiddag 15 september a.s. en met een jubileumconcert
in de Dorpskerk van Zoeterwoude op 12 oktober a.s..
Oud-leden en anderen die zich met Cantate Domino verbonden voelen,
worden van harte uitgenodigd op onze receptie, zaterdag 15 september a.s.
van 16.00-17.30 uur in Ons Huis, Kosterspad 3 te Zoeterwoude-dorp.
Vieringen Dorpskerk Zondag 10.00 uur
Zo 2 september: ds. N. Scholtens, Ridderkerk
Zo 9 september geen viering (oecumenische viering Sint Jan)
Zo 16 september: ds. G.K.M. de Groot
Zo 23 september: ds. T.T. van Leeuwen, Waddinxveen
Zo 30 september: Dhr. D. Kolff
Familieberichten
Huwelijksjubileum
12 juli: 60 jaar getrouwd: fam. v.d. Voort-Philippo, Pijpekruidlaan 7
Gedoopt
8 juli: Simon, zoon van Bart en Ellen Mooijman - van Os
Overleden
30-04 Cornelia van der Kolk
05-07 Cornelis Janmaat
05-07 Humilia Van der Kolk-Castelein
20-07 Antonius Paardekooper
09-08 Petronella van Zeijl-van der Knaap
Wetenswaardigheden Regio Oost
Zondag 30 september 9.30 uur
De Goede Herder kerk
Gezinsviering m.m.v. het Kinderkoor.
Voorganger Pastoor Broeders

94 jaar
83 jaar
85 jaar
86 jaar
85 jaar

VERVOER SINT JAN
In de herfst en winter zal het wat vaker voorkomen dat
u een beroep doet op een medeparochiaan voor een lift
naar de kerk. U kunt bellen naar:
Leo van der Ham: 071 5610594
Arnold van Leeuwen: 071 5801793
Joke Olsthoorn (vieringen met Parochiekoor): 071 5802033
Harry Borst: 071 5803283
Karin van der Salm (Eigentijdse viering) 071 5801761
Wilt u meerijden neem dan tijdig contact op (uiterlijk zaterdag 17.00 uur)
HOE KUNT U MISINTENTIES DOORGEVEN
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. (Richtlijn is € 10,- )
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.
In alle gevallen geldt, geef duidelijk de naam door van uw intentie en geef
goed aan voor welke viering de intentie is bedoeld. Twijfelt u of uw
intentie goed is doorgekomen vraag dan voor de viering (in de sacristie)
even aan de lector of de naam genoteerd staat.)
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.

