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

NIEUWSBRIEF oktober 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 OKTOBER 2018
Woensdag 3 oktober

19.30 uur Rozenkrans bidden

PK

Vrijdag 5 oktober
Huwelijksinzegening Kees Captein en Femke Wijsman
Zaterdag 6 oktober FAMILIEVIERING
19.00 uur Eucharistieviering pastoor Broeders

PK

Woensdag 10 oktober

PK

19.30 uur Rozenkrans bidden

Zaterdag 13 oktober
19.00 uur Eucharistieviering pater v.d. Eijnden

EK

Woensdag 17 oktober

PK

19.30 uur Rozenkrans bidden

Zaterdag 20 oktober
19.00 uur Sint Jan Gebedsviering

PK

Woensdag 24 oktober

PK

19.30 uur Rozenkrans bidden

Zaterdag 27 oktober HUBERTUSVIERING
19.00 uur Sint Jan Eucharistieviering Pastoor Broeders
m.m.v. de Jachthoornblazers
Zaterdag 27 oktober VEILING MET EEN MISSIE
De jaarlijkse missieveiling in het Muziekcentrum aan de Schenkelweg
Woensdag 31 oktober:

19.30 uur Rozenkrans bidden

PK=Parochiekoor / EK=eigentijdskoor / JK=Jongerenkoor

PK

BERICHT VAN DE PASTOOR
Familieviering
Het evangelie is voor het hele gezin! Daarom willen wij graag de
eucharistie vieren met onze gezinnen, ouders en kinderen, grootouders,
ooms en tantes: in een nieuw jasje! Met hulp van de beamer willen wij
samen zingen, bidden en de eucharistie vieren. De eerste familieviering is
op zaterdag 6 oktober om 19.00 uur. Thema: Wie is Franciscus?
Bidt u mee met ons de rozenkrans?
In de oktobermaand, vanouds de Rozenkransmaand, bidden wij samen op
de woensdagavonden om 19.30 het Rozenkransgebed in de Sint Jan.
Het koor zal met ons de liederen zingen. Bidt u mee?
Pijn en schaamte in de kerk
Je kunt geen krant openslaan of luisteren naar het nieuws, of berichten
over seksueel misbruik met minderjarigen komen op ons af. Pijn en
schaamte voor eenieder. We zijn begaan met de slachtoffers. Gelukkig
heeft de kerk in Nederland er al veel aan gedaan n.a.v. het onafhankelijke
onderzoek door de Heer Deetman: blijvende aandacht voor de preventie,
opdat kinderen veilig zijn in onze kerk, die immers als zending heeft
Jezus’ evangelie van geloof, hoop en liefde in deze wereld uit te dragen.
Daarom bidden wij ook met elkaar de voorbede die ons is aangereikt:
Voor hen die in hun jonge jaren slachtoffer zijn geworden van seksueel
misbruik door medewerkers van de Kerk: dat God zich in het bijzonder
over hen ontfermt en hen door zijn genadegaven tot innerlijke heling mag
brengen; dat iedereen in de Kerk op zorgvuldige, liefdevolle en
verantwoordelijke wijze met kinderen en jonge mensen omgaat; dat allen
in onze parochies en andere instellingen steeds waakzaam blijven en er
alles aan doen om seksueel misbruik voortaan te voorkomen. .
Onze bisschop roept ons op om de pijn en ontmoediging die momenteel
zo worden gevoeld in de Kerk een aansporing te laten zijn tot extra
aandacht en toeleg op zorgvuldigheid met het oog op preventie, omdat wij
kunnen werken aan onze opdracht: de verkondiging van het evangelie.
Pastoor Walter Broeders
ALLERZIELEN 2018
Op zaterdag 3 november van 16.00 – 17.30 zijn pastoor Broeders en
Margreet Onderwater op ons kerkhof om de graven te zegenen. U kunt
graflichtjes kopen en genieten van een kopje koffie of chocolademelk. Om
19.00 uur is de allerzielenviering in de Sint Jan met aansluitend een
algehele zegenbede en een afsluitend lied op het verlichtte kerkhof.

VERVOER naar de SINT JAN
Wilt u graag een viering bezoeken maar heeft u geen vervoer?
Onderstaande mensen nemen u graag mee:
Leo van der Ham: 071 5610594 / Arnold van Leeuwen: 071 5801793
Joke Olsthoorn (vieringen met Parochiekoor): 071 5802033
Karin van der Salm 071 5801761 / Harry Borst: 071 5803283
Wilt u meerijden neem dan tijdig contact op.
AED
De AED heeft een plekje gekregen achter in de Sint Jan en een grote groep
vrijwilligers (o.a. kosters en koorleden) heeft inmiddels de training
gevolgd. Natuurlijk hopen we dat er nooit gebruik van gemaakt hoeft te
worden maar mocht het nodig zijn, dan weten zij wat te doen!
FRANCISCUSVIERING
Op donderdag 4 oktober om 19.30 uur. in de Maria Middelares kerk,
Rijndijk 283 te Leiden de jaarlijkse Franciscusviering om het leven en
sterven van Franciscus van Assisi te herdenken. Namens de broederschap
Portiuncula, heel graag tot ziens. Leo Koot, o.f.s. min.
HET OUDE EN NIEUWE TESTAMENT
Deze winter organiseert de Raad van Kerken op vijf dinsdagavonden een
lezing rondom de Bijbel. Voorafgaand aan de eerste lezing is er op zondag
14 oktober om 11.30 uur een bezoek en rondleiding door de Leidse
Synagoge op het Levendaal. De lezingen zijn achtereenvolgens op
30 oktober, 13 november, in 2019 op 15 januari, 19 februari en 19 maart.
De avondlezingen beginnen om 19.45 uur in de kleine zaal van Ons Huis,
Kosterspad 3 te Zoeterwoude. De toegang is gratis.
COLLECTE OECUMENISCHE VIERING
De collecte voor Artsen zonder grenzen tijdens de oecumenische viering
op 8 september heeft € 248,05 opgebracht. Hartelijk dank!

FAMILIEBERICHTEN
Overleden
02-09 Joanna van Nierop- Paardekooper
03-09 Gerardus Koek

84 jaar
79 jaar

FAMILIEVIERING EN KINDERKERK
Dit seizoen gaan we voor 4 familievieringen (met Eucharistie) voor
jong en oud en 4 kinderkerkvieringen voor de jongste kinderen.
In de volgende nieuwsbrief meer hierover.

Jubileumconcert Cantate Domino
Cantate Domino Jubileumconcert, 12 oktober 2018 in de Dorpskerk van
Zoeterwoude. Op het programma staan: 3 motetten van G. Rossini
en: Petite Messe Solennelle, eveneens van G. Rossini.
Aanvang 20.15 uur. Toegang €15,- incl. programmaboekje en koffie/thee
in de pauze.
Vieringen Dorpskerk Zondag 10.00 uur
Zo 7 oktober: ds. G.K.M. Smit- de Groot/ Zo 14 oktober: ds. R. Steenstra/
Zo 21 oktober: mw. E. Verheul/Zo 28 oktober: ds. G.K.M. Smit- de Groot
Wetenswaardigheden Regio Oost
Zondag 28 oktober 9.30 uur
De Goede Herder kerk
Gezinsviering m.m.v. het Kinderkoor.
Voorganger Pastoor Broeders
Herinnering Kerkbalans 2018
Onder het motto KERK ZIJN WE SAMEN en GEVEN VOOR JE KERK
hebben ook in 2018 weer velen van u toegezegd een bijdrage aan de Actie
Kerkbalans 2018 te leveren. Bijdragen die hard nodig zijn om onze Parochie,
de geestelijke zorg en de vernieuwde St. Jan met zijn voorzieningen in stand
te houden. En om mooie bijeenkomsten te houden, zoals Eucharistie-, Doop-,
Communie-, Vormsel- Huwelijks- en Uitvaart vieringen. Wij zijn dankbaar
aan allen die de financiële bijdrage reeds hebben overgemaakt, en/of nog
steeds zullen overmaken. Degenen onder u, die nog niet hebben bijgedragen,
maar dit wel willen doen, nodigen wij graag uit om uw financiële steun voor
2018 alsnog over te maken op één van onze bankrekeningen:
NL93 INGB 0002 5647 72 t.n.v. HHPP Kerkbijdrage St. Jan
of
NL75 RABO 0375 3048 00 t.n.v. HHPP Kerkbijdrage St. Jan
Wij allen in de Parochiekern St. Jan rekenen ook dit jaar weer graag op uw
royale steun. Bij deze alvast onze hartelijke dank.
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.

