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

NIEUWSBRIEF november 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 NOVEMBER 2018
Zaterdag 3 november 16.00-17.30 uur
Zegening van de graven Begraafplaats achter Sint Jan
Zaterdag 3 november ALLERZIELENVIERING
19.00 uur Eucharistieviering Pastoor Broeders

PK

Zaterdag 10 november
19.00 uur Eucharistieviering pater v.d. Eijnden

EK

Zondag 11 november
11.00 uur Kinderkerk met een doopje
Zaterdag 17 november
19.00 uur Gebedsviering lekenvoorgangers

JK

Zaterdag 24 november
19.00 uur Eucharistieviering Pastoor Broeders

PK

PK=Parochiekoor / EK=eigentijdskoor / JK=Jongerenkoor
Na alle vieringen is er een kopje koffie of thee in de
ontmoetingsruimte.

ALLERZIELEN
Op zaterdagmiddag 3 november zijn pastoor Broeders en
gebedsleider Margreet Onderwater op ons kerkhof
aanwezig om individueel de graven van uw dierbaren te
zegenen. Er zijn ter plekke graflichtjes te koop en er is
koffie, thee en warme chocolademelk en zang van ons
jongerenkoor Faith United.
Om 19.00 uur is in de Sint Jan de Allerzielenviering waarbij in het
bijzonder de overledenen van het afgelopen jaar worden herdacht.
Aansluitend aan de viering gaan we met hen die dat willen en kunnen
nogmaals naar het (dan sfeervol verlichtte) kerkhof waar pastoor Broeders
een zegenbede over alle graven zal uitspreken en we de plechtigheden
afsluiten met het zingen van U zij de Glorie.
FAMILIEVIERING EN KINDERKERK
Op zaterdag 6 oktober was de eerste familieviering. Een viering waarbij
we naast onze trouwe kerkgangers vooral ook gezinnen met kinderen
welkom heten. Het is een Eucharistieviering met medewerking van het
parochiekoor maar daarnaast ook een paar vlotte liedjes met beeld dat via
de beamer geprojecteerd wordt. We streven ernaar om de viering qua
tijdsduur ook wat compacter te houden. Het eerste begin was
veelbelovend. Op zaterdag 16 februari (duurt nog even) staat de volgende
op het programma. We hopen dan ook een aantal a.s. communicanten te
kunnen voorstellen.
De kinderkerk (voor kinderen die nog geen communie
hebben gedaan) blijft daarnaast ook bestaan. Op
zondag 11 november is iedereen van harte welkom om
11.00 uur in de Sint Jan. Deze viering staat in het teken
van het doopsel. Pastoor Broeders zal in deze
kinderkerk het doopsel toedienen aan Bram Vurens.
VERVOLG BOUWACTIVITEITEN ROND SINT JAN
Na de oplevering van de 1e fase, de herinrichting van de Sint Jan, komt er
eindelijk weer wat schot in de bouw van de nevenruimten te weten het
secretariaat, de berging naast de sacristie en het mortuarium. Verschillende
oorzaken ( vervuilde grond, asbestsanering en archeologisch onderzoek)
hebben ervoor gezorgd dat een klein half jaar later dan de bedoeling was
de funderingsbalken gestort konden worden. Inmiddels zijn de contouren
van de berging en het secretariaat (aan de tuinzijde) al duidelijk zichtbaar
en zijn de doorgangen naar de kerk gemaakt.

De verwachting is dat de opstallen voor de winter glas- en waterdicht zijn
waarbij parallel daaraan het mortuarium opgetrokken zal worden.
Vanaf de parkeerplaats wordt gewerkt aan een doorgang naar de
achterzijde van de kerk, immers de toegang via de tuin van de pastorie zal
niet meer mogelijk zijn zodra deze is overgedragen aan de nieuwe
eigenaren.
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
ORGELCONCERT
Vrijdagavond 2 november om 20.00 uur bespeelt Marieke Stoel
het Van Damorgel in de Dorpskerk. Op het programma staan
werken van Nauss, Attaignant, Besard, Rameau, Walther, Böhm,
J.S. Bach, Krebs, C.P.E. Bach en Berg. Het concert duurt 45-50 min.
Er is gelegenheid iets te drinken. Toegang € 8 (t/m 21 jaar vrij entree);
kerk open vanaf 19.30 u.
Meer info: http://orgelconcerten@kerkvanzoeterwoude.nl
U bent van harte welkom.
P.S. Mocht u niet op eigen gelegenheid kunnen komen, dan kan Kees van
Diemen iemand meenemen. Maakt u dan een afspraak met hem
(tel. 06-122 91 806). De rollator kan mee.
SCHULDHULPMAATJE ZOETERWOUDE
Is sinds 2015 actief. Steeds meer mensen worstelen met hun financiën,
komen er zelf niet meer uit en krijgen schulden. Zij hebben iemand nodig
die meedenkt, praktische hulp biedt en aanmoedigt. Een maatje dat niet
begint over “eigen schuld, dikke bult”,
maar geduldig luistert naar de zorgen.
Ben jij dat betrokken maatje? Wil je meer
over ons weten of wil je je aanmelden als
vrijwilliger?
Neem gerust contact met ons op:
SchuldHulpMaatje Zoeterwoude: www.schuldhulpmaatje.nl
tel. 06-25424317 of 06-22102939

Familieberichten
Getrouwd: 5 oktober: Kees Captein en Femke Wijsman
Vieringen Dorpskerk Zondag 10.00 uur
Zo 4 nov: Dhr. P. Oosterheert/ Zo 11 nov: ds. G.K.M. Smit- de Groot/
Zo 18 nov: ds. E.J. de Wijer, Amsterdam/
Zo 25 nov: ds. G.K.M. Smit- de Groot
Wetenswaardigheden Regio Oost
Allerzielen in het licht:
De Goede Herder: 2 november 19.00 uur
Laurentius: 2 november 19.00 uur
Dankbetuiging en tevens Herinnering Kerkbalans 2018
KERK ZIJN WE SAMEN, daarom GEVEN WE VOOR ONZE KERK
Onder dit thema hebben weer velen in 2018 toegezegd een financiële
bijdrage te leveren aan de instandhouding van onze Parochiekern St. Jan
met al zijn geëigende vieringen en andere voorzieningen. In de eind
september aan alle parochianen verzonden brief hebben wij allen die dit
jaar reeds hebben bijgedragen ten zeerste willen bedanken. Wij betreuren
het dat dit niet duidelijker in de brief naar voren is gekomen.
Degenen onder u, die nog niet hebben bijgedragen, maar dit wel willen
doen, nodigen wij graag bij deze uit om uw financiële steun voor 2018
alsnog over te maken op één van onze bankrekeningen:
NL93 INGB 0002 5647 72 ten name van HHPP St. Jan Kerkbijdragen,
NL75 RABO 0375 3048 00 ten name van HHPP St. Jan Kerkbijdragen
Wij allen in de Parochiekern St. Jan rekenen graag ook dit jaar weer op
uw royale steun. Bij deze alvast onze hartelijke dank.
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 pwmarlenefalke@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.

